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Valtioneuvoston asetus

N:o 1187

otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta
sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,
säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 ja 108 a §:n
nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 22 § osaksi laissa 586/2001 ja 108 a § mainitussa laissa:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kylmälaitteiden
sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huolto-
toimintaa suorittavaan, jos laite sisältää tämän
asetuksen liitteessä 1 tarkoitettuja otsoniker-
rosta heikentäviä aineita tai liitteessä 2
tarkoitettuja fluorihiilivetyjä. Tätä asetusta
sovelletaan lisäksi edellä tarkoitettujen ainei-
den käsittelyä ja jätehuoltoa suorittavaan.

2 §

Kylmälaitteiden huoltotoimintaa suorittavan
pätevyysvaatimukset

Kylmäaineita 3 kiloa tai enemmän sisältä-
viä laitteita asentavan ja huoltavan toimin-
nanharjoittajan pääasiallisessa palveluksessa

tulee olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän
asetuksen liitteen 3 kohdan 1 a pätevyysvaa-
timukset. Vastuuhenkilön valvonnassa toimi-
van asennus- ja huoltohenkilöstön tulee täyt-
tää liitteen 3 kohdan 1 b pätevyysvaatimukset.
Kylmäaineita enintään 3 kiloa sisältäviä

laitteita asentavan ja huoltavan toiminnanhar-
joittajan pääasiallisessa palveluksessa tulee
olla vastuuhenkilö, joka täyttää tämän ase-
tuksen liitteen 3 kohdan 2 a pätevyysvaati-
mukset. Vastuuhenkilön valvonnassa toimi-
van asennus- ja huoltohenkilöstön tulee täyt-
tää liitteen 3 kohdan 2 b pätevyysvaatimukset.

3 §

Sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltotoimin-
taa suorittavan pätevyysvaatimukset

Sammutus- ja torjuntalaitteita asentavan ja
huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimises-
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sa palveluksessa tulee olla vastuuhenkilö,
joka täyttää tämän asetuksen liitteen 3 kohdan
3 pätevyysvaatimukset.

4 §

Jätehuoltoa suorittavan pätevyysvaatimukset

Jätehuoltoa harjoittavan toiminnanharjoit-
tajan pääasiallisessa palveluksessa tulee olla
vastuuhenkilö, joka täyttää liitteen 3 kohdan
4 pätevyysvaatimukset.

5 §

Vastuuhenkilön tehtävät

Toiminnan harjoittajan pääasiallisessa pal-
veluksessa olevan vastuuhenkilön tulee vas-
tata, että toiminnassa noudatetaan asetettuja
ympäristönsuojeluvaatimuksia ja huoltohen-
kilöstö täyttää pätevyysvaatimukset. Vastuu-
henkilöllä tulee olla tosiasiallinen mahdolli-
suus huolehtia tehtävästään.

6 §

Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuus
henkilöstön pätevyydestä

Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä
käyttämästään asennus- ja huoltohenkilöstös-
tä ja jätehuoltoa suorittavasta henkilöstöstä
sekä heidän pätevyydestään. Selvitys henki-
lökunnasta ja heidän pätevyydestään tulee
pyydettäessä esittää valvontaviranomaiselle.

7 §

Asennus- ja huoltotoiminnassa ja jätehuol-
lossa tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytös-
sään tämän asetuksen liitteen 4 mukaiset
asianmukaiset laitteet ja välineet. Laitteiden
ja välineiden kunto tulee tarkastaa ja kalib-
roida tai muutoin luotettavalla tavalla huo-
lehtia niiden kunnosta säännöllisesti. Toimin-
nanharjoittajan asennus- ja huoltohenkilökun-
nan sekä jätehuoltoa hoitavan henkilökunnan
tulee olla perehdytettyjä laitteiden ja välinei-
den käyttöön.

8 §

Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus
turvatekniikan keskukselle ennen toiminnan
aloittamista laitteiden asennus- tai huoltotoi-
minnasta tai tässä asetuksessa tarkoitettujen
aineiden jätehuoltoa koskevasta toiminnasta.
Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoi-
tus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen,
kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta
on muutoin muuttunut olennaisesti.
Ilmoituksesta on käytävä ilmi:
1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystie-

dot;
2) tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen päte-

vyydestään;
3) onko toiminta asennus- ja huoltotoimin-

taa vai jätteen käsittelyä;
4) tiedot toiminnanharjoittajan käytössä

olevista toimintaan tarvittavista laitteista ja
työkaluista.
Jos tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa

on harjoitettu ennen tämän asetuksen voi-
maantuloa, 1 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta voidaan täydentää vuoden 2003 loppuun
mennessä. Täydennettäessä ilmoitusta on
osoitettava, että vastuuhenkilö täyttää tämän
asetuksen liitteen 3 pätevyysvaatimukset.

9 §

Kylmälaitteiden vuositarkastukset

Laitteen haltijan tai omistajan tulee tarkas-
tuttaa kaikki 3 kiloa tai enemmän liitteessä 1
mainittua kylmäainetta sisältävät kiinteät lait-
teet vuosittain vuotojen varalta. Laitteen
tarkastuksen voi suorittaa muun huollon
yhteydessä. Tarkastuksen suorittavan toimin-
nanharjoittajan tulee täyttää 2 ja 3 §:n
mukaiset vaatimukset.
Laitteen haltijan tai omistajan tulee pitää

huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi
laitteen viimeisin huoltopäivämäärä, tehty
toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toimin-
nanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus.
Huolto- ja tarkastuspäiväkirja tulee pyydet-
täessä näyttää valvontaviranomaiselle. Lait-
teen yhteydessä tulee olla ilmoitus siitä,
milloin laite on viimeksi tarkastettu.
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10 §

Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen vaatimuksia valvovat
ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset
valvontaviranomaiset. Tämän asetuksen 9 §:n
vaatimusten noudattamista valvovat lisäksi
omalta osaltaan työsuojeluviranomaiset ja
terveydensuojeluviranomaiset siltä osin kuin
kyse on ilmastointilaitteista ja terveydensuo-
jeluviranomaiset siltä osin kuin on kyse
elintarvikkeiden säilytykseen käytetyistä kyl-
mälaitteista.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen viran-

omaisten on ilmoitettava asianomaiselle alu-
eelliselle ympäristökeskukselle, jos valvon-
nan yhteydessä todetaan, että asetuksen pä-
tevyysvaatimuksia ei ole noudatettu. Alueel-

lisen ympäristökeskuksen tulee ilmoittaa
asiasta Suomen ympäristökeskukselle. Jos
valvonnan yhteydessä on havaittu, että 9 §:n
mukainen velvollisuus on laiminlyönti, asias-
ta on ilmoitettava asianomaiselle alueelliselle
ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle.
Tämän asetuksen vaatimusten laiminlyön-

nin oikaisemiseksi käytettävästä hallintopa-
kosta säädetään ympäristönsuojelulain 13
luvussa.

11 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Ympäristöministeri Satu Hassi

Hallitussihteeri Mika Seppälä
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Liite 1 

 
Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan 
 
CFC-yhdisteet: 
  
CFCl3   CFC-11 (R11) 
CF2Cl2   CFC-12 (R12) 
C2F3Cl3   CFC-113 (R113) 
C2F4Cl2   CFC-114 (R114) 
C2F5Cl   CFC-115 (R115) 
CF3Cl   CFC-13 (R13) 
C2FCl5   CFC-111 
C2F2Cl4   CFC-112 
C3FCl7   CFC-211 
C3F2Cl6   CFC-212 
C3F3Cl5   CFC-213 
C3F4Cl4   CFC-214 
C3F5Cl3   CFC-215 
C3F6Cl2   CFC-216 
C3F7Cl   CFC-217 
 
Halonit: 
 
CF2BrCl  haloni-1211 
CF3Br   haloni-1301 (R13b1) 
C2F4Br2   haloni-2402 
 
Hiilitetrakloridi: 
 
CCl4   hiilitetrakloridi (tetrakloorimetaani) 
 
1,1,1-trikloorietaani: 
 
C2H3Cl3  1,1,1-trikloorietaani 
 
Metyylibromidi: 
 
CH3Br   metyylibromidi 
 
HBFC-yhdisteet: 
 
CHFBr2 
CHF2Br 
CH2FBr 
C2HFBr4 
C2HF2Br3 
C2HF3Br2 
C2HF4Br 
C2H2FBr3 
C2H2F2Br2 
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C2H2F3Br 
C2H3FBr2 
C2H3F2Br 
C2H4FBr 
C3HFBr6 
C3HF2Br5 
C3HF3Br4 
C3HF4Br3 
C3HF5Br2 
C3HF6Br 
C3H2FBr5 
C3H2F2Br4 
C3H2F3Br3 
C3H2F4Br2 
C3H2F5Br 
C3H3FBr4 
C3H3F2Br3 
C3H3F3Br2 
C3H3F4Br 
C3H4FBr3 
C3H4F2Br2 
C3H4F3Br 
C3H5FBr2 
C3H5F2Br 
C3H6FBr 
 
HCFC-yhdisteet: 
 
CHFCl2   HCFC-21  
CHF2Cl   HCFC-22 (R22) 
CH2FCl   HCFC-31 
C2HFCl4  HCFC-121  
C2HF2Cl3  HCFC-122 
C2HF3Cl2  HCFC-123 (R123) 
C2HF4Cl  HCFC-124 (R124) 
C2H2FCl3  HCFC-131 
C2H2F2Cl2  HCFC-132 
C2H2F3Cl  HCFC-133 
C2H3FCl2  HCFC-141 
CH3CFCl2  HCFC-141b (R141b) 
C2H3F2Cl  HCFC-142 
CH3CF2Cl  HCFC-142b (R142b) 
C2H4FCl  HCFC-151 
C3HFCl6  HCFC-221 
C3HF2Cl5  HCFC-222 
C3HF3Cl4  HCFC-223 
C3HF4Cl3  HCFC-224 
C3HF5Cl2  HCFC-225 
CF3CF2CHCl2  HCFC-225ca 
CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb 
C3HF6Cl  HCFC-226 
C3H2FCl5  HCFC-231 
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C3H2F2Cl4  HCFC-232 
C3H2F3Cl3  HCFC-233 
C3H2F4Cl2  HCFC-234 
C3H2F5Cl  HCFC-235 
C3H3FCl4  HCFC-241 
C3H3F2Cl3  HCFC-242 
C3H3F3Cl2  HCFC-243 
C3H3F4Cl  HCFC-244 
C3H4FCl3  HCFC-251 
C3H4F2Cl2  HCFC-252 
C3H4F3Cl  HCFC-253 
C3H5FCl2  HCFC-261 
C3H5F2Cl  HCFC-262 
C3H6FCl  HCFC-271 
 
Bromikloorimetaani: 
 
CH2BrCl  bromikloorimetaani 
 
 
(R-alkuinen kauppanimi on merkitty kylmäaineena käytettyjen yhdisteiden yhteyteen).  
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Liite 2 

 
Luettelo fluorihiilivedyistä, joihin asetusta sovelletaan 
 
HFC-yhdisteet: 
 
CHF3   HFC-23 (R23) 
CH2F2   HFC-32 (R32) 
CH3F   HFC-41 
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 
CHF2CF3  HFC-125 (R125) 
CHF2CHF2  HFC-134 
CH2FCF3  HFC-134a (R134a) 
CHF2CH2F  HFC-143 
CH3CF3   HFC-143a (R143a) 
CH2FCH2F  HFC-152 
CH3CHF2  HFC-152a (R152a) 
CH3CH2F  HFC-161 
CHF2CF2CF3  HFC-227ca 
CF3CHFCF3  HFC-227ea 
CH2FCF2CF3  HFC-236cb 
CHF2CHFCF3  HFC-236ea 
CF3CH2CF3  HFC-236fa 
CH2FCF2CHF2  HFC-245ca 
CH3CF2CF3  HFC-245cb 
CH3CF2CH3  HFC-272ca 
CF3CH2CF2CH3  HFC-365mfc 
 
PFC-yhdisteet: 
 
CF4 
C2F6 
c-C3F6 
C3F8 
C4F10 
c-C4F8 
C5F12 
C6F14 
 
(R-alkuinen kauppanimi on merkitty kylmäaineena käytettyjen yhdisteiden yhteyteen).  
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Liite 3  

 
1. Kylmäalan pätevyysvaatimukset, 3 kiloa tai enemmän kylmäainetta sisältävät laitteet 
 
a) Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset: 
 
Pohjakoulutuksena jokin seuraavista i) kylmäalalle soveltuva vähintään teknikkotasoinen 
tutkinto, ii) kylmäalan erikoisammattitutkinto tai iii) kylmäalan ammattitutkinto. 
Työkokemuksena vaaditaan vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalla. 
 
Vaadittavat osaamisalueet ovat i) kylmäalaan liittyvän työturvallisuus-, terveys- ja 
ympäristölainsäädännön  tuntemus,  ii) kylmäalan standardien tuntemus, iii) kylmäaineen  
käsittelyn tuntemus ja taidot (jäähdytysaineen käsittely, henkilökohtaiset suojaimet, vuotojen 
ehkäisy), iv) jäähdytystekniikan tuntemus (jäähdytysprosessi, jäähdytysnesteet, jäähdytysosat 
ja tarvikkeet, sähkö- ja valvontatoiminnat, ylläpito, korjaus, toimintakaaviot, 
jäähdytysjärjestelmät, lämpö- ja painelaskelmat, jäähdytysjärjestelmistä tulevan tiedon 
analysointi) sekä v) tiedot energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä. 
 
Kylmäalalle soveltuvan vähintään teknikkotason tutkinnon suorittaneelta vaaditaan vain edellä 
mainittujen lainsäädäntöosien suorittamista. 
 
b) Asennus- ja huoltohenkilökunnan pätevyysvaatimukset  
 
Pohjakoulutuksena jokin  seuraavista  i) kylmäalan erikoisammattitutkinto,  ii) 
ammattitutkinto tai iii) kylmäalalle soveltuva perustutkinto tai vastaava tai edellä mainittujen 
tutkintojen osa taikka osat, joka sisältää tai jotka sisältävät 1 a kohdassa vaaditut 
osaamisalueet työturvallisuudesta, kylmäaineen käsittelystä, jäähdytystekniikasta ja 
energiatehokkuudesta. Työkokemuksena vaaditaan vähintään yhden vuoden työkokemusta 
kylmäalalta. Ilman edellä todettua pohjakoulutusta pätevyysvaatimuksen täyttäminen 
edellyttää vähintään kolmen vuoden työkokemusta kylmäalan töistä ja riittävät alan 
perustiedot sisältäen edellä iii -kohdassa mainitut asiat. 
 
2. Kylmäalan pätevyysvaatimukset, alle 3 kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet  
 
a) Vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset 
 
Pohjakoulutuksena jokin seuraavista i) kotitalouskoneasentajan erikoisammattitutkinto, ii) 
ammattitutkinto, iii) kotitalouskonealalle soveltuva perustutkinto tai vastaava tutkinto. Ilman 
edellä todettua pohjakoulutusta pätevyysvaatimuksen täyttäminen edellyttää vähintään kolmen 
vuoden työkokemusta kotitalouskonealalta. 
 
Vaadittavat osaamisalueet ovat i) kylmäaineiden käsittely, tuntemus ja taidot, ii) kotitalouden 
kylmäalaan liittyvän työturvallisuus- ja ympäristölainsäädännön tuntemus sekä iii) 
perehtyneisyys työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin. 
 
b) Asennus- ja huoltohenkilökunnan  pätevyysvaatimukset 
 
Pohjakoulutuksena jokin seuraavista i) kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto tai ii) 
kotitalouskonekorjaus-alalle soveltuva perustutkinto tai edellä mainittujen tutkintojen osa 
taikka osat, joka sisältää tai jotka sisältävät kotitalouden kylmälaitteiden toiminnan ja niiden 
korjaustoimenpiteiden tuntemuksen. Ilman edellä todettua pohjakoulutusta 
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pätevyysvaatimuksen täyttäminen edellyttää vähintään vuoden työkokemus 
kotitalouskonekorjausalan töistä.               
 
3. Sammutus- ja torjuntalaitteiden asennuksen ja huollon pätevyysvaatimukset 
 
Pätevyysvaatimuksena on vastaava pätevyysvaatimus kuin pelastustoimen laitteiden teknisistä 
vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annetussa laissa (562/1999) säädetty pätevyys 
sammutuslaitteiden asennukseen ja huoltoon.  
 
4. Jätteenkäsittely- ja hyödyntämisalan pätevyysvaatimukset 
 
Vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksena on pohjakoulutuksena tekninen koulutus tai 
jäteasemanhoitajan peruskoulutus tai molemmat. Työkokemuksena vaaditaan vähintään kaksi 
vuotta työkokemusta teknisten laitteiden asennuksesta ja huollosta tai jätehuollosta. 
 
Vaadittavat tiedot ovat i) perehtyneisyys käsiteltävään laitetyyppiin, ii) perehtyneisyys työssä 
tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin, sekä iii) perehtyneisyys terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristönsuojelumääräyksiin. 
 
5. Kohtia 1 - 4 koskeva lisäys 
 
Jos tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa on harjoitettu ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa, toiminnanharjoittajan ilmoittaman vastuuhenkilön sekä toiminnanharjoittajan 
palveluksessa vastaavassa työtehtävässä toimineen asennus- ja huoltohenkilökunnan sekä 
jätehuollon vastuuhenkilön katsotaan täyttävän tämän liitteen mukaiset pätevyysvaatimukset 
31 päivään joulukuuta 2003 saakka.  
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                                                                                                                                            Liite 4 
 
Kylmäaineita sisältävien laitteiden asennuksessa ja huollossa tarvittavat laitteet ja välineet 
 
Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytössään vähintään seuraavat välineet:  
i) perustyökalut  
ii) putkistojen rakentamisen työkalut ja välineet 
iii) toiminnan edellyttämät erikoistyökalut 
iv) kylmäaineen käsittelylaitteet 
v) putkistojen tiiveyden toteamiseen tarvittavat laitteet, ja 
vi) mittaus- ja testauslaitteet 
 
Jätehuollossa tarvittavat laitteet ja välineet 
 
Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytössään vähintään seuraavat välineet: 
i) perustyökalut 
ii) kylmäaineen käsittelylaitteet 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1188

maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

1 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu
peritään liitteenä olevan maksutaulukon mu-
kaisesti, ovat:
1) päätökset;
2) todistukset;
3) teurasruhojen luokituksen valvonta.
Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita,
joista peritään ajan käyttöön perustuva maksu
(34 euroa/tunti), ovat:
1) perintökaaren 25 luvun 8 §:n mukainen
lausunto;
2) vesilain ja ympäristönsuojelulain mu-
kaiseen lupaan liittyvän kalataloudellisen toi-
menpidevelvoitteen toteuttamissuunnitelman
hyväksyminen ellei luvanhaltija ole valtio;
3) kalastuslain 94 §:n mukainen maahan-
tuontilupa;
4) torjunta-ainelain 5 a §:n mukainen
toimilupa;
5) torjunta-ainelain mukainen torjunta-ai-
neen lentolevityssuunnitelmaa koskeva poik-
keuslupa; sekä
6) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun
lain mukainen jälkitarkastus.

Edellä 2 momentin 6 kohdassa mainitun
maksun lisäksi peritään suoritteen tuottami-
seen liittyvät matkakustannukset.

2 §

Muut maksulliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön suoritteita,
jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat:
1) maatilarakentamiseen liittyvät ennakko-

hyväksynnät;
2) tilaukseen perustuva tietojen luovutus,

tietojärjestelmien suorakäyttö ja tiedonhaut;
3) julkaisut;
4) koulutus- ja asiantuntijapalvelut;
5) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä
6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

3 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2002 ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2004.
Tämän asetuksen mukaisia maksuja peri-

tään sen voimassaoloaikana tilatuista suorit-
teista.
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Tällä asetuksella kumotaan 23 päivänä
joulukuuta 1993 annettu maa- ja metsätalo-
usministeriön päätös maa- ja metsätalousmi-
nisteriön suoritteista perittävistä maksuista
(1495/1993) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan

vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-
räisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euro-
määräinen hinta muutetaan markkamääräi-
seksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Sinikka Silén
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MAKSUTAULUKKO 

 
I Päätökset euroa 
  
1) Eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaiset luvat 
— eläinlääkärin laillistaminen .......................................................................... 37 
— lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa........................................................................... 37 
— lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä................................... 97 
2) Maahantuontilupa.......................................................................................... 75 
3) Lääkelain 21 §:n 5 momentissa tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- 
ja käyttölupa ...................................................................................................... 75 
4) Eläinkoelupa................................................................................................ 140 
5) Vapautus koe-eläinkurssin suorittamisesta ................................................... 75 
6) Eläinten keinollista lisäämistä koskevat luvat 
— keinosiementäminen kotitilalla ja keinosiemennystoiminta kettutarhalla .... 34 
— muu eläinten keinollinen lisääminen ............................................................ 50 
7) Metsästyslain ja -asetuksen mukaan hakemuksesta annettavat muut kuin  
lain 19 §:ssä ja 41 §:n 2 momentissa sekä asetuksen 25 §:n 3 momentissa 
tarkoitetut päätökset........................................................................................... 69 
8) Lupa poiketa metsänviljelyaineiston alkuperäluokituksesta ....................... 190 
9) Lupa poiketa taimien kokovaatimuksista.................................................... 190 
10) Yhteismetsälain 5 §:ssä tarkoitetut luvat................................................... 360 
 
II Todistukset 
 
Elintarvike- ja terveysosaston toimialaan kuuluvat vienti- ja muut todistukset  
— ensimmäinen................................................................................................. 20 
— seuraavat ......................................................................................................... 3 
  
III Valvonta  
 

Teurasruhojen luokituksen vuotuisena valvontamaksuna peritään perusmak-
sua 1 680 euroa ja lisämaksua  teurastetulta  ja luokitellulta  nautaeläimeltä 38 
senttiä ja sialta 2 senttiä.  

Valvontamaksu peritään kaksi kertaa vuodessa teurastamojen maa- ja metsä-
talousministeriölle lähettämien raporttien perusteella. Perusmaksu peritään puo-
liksi kummankin kannon yhteydessä. 
  

 
 
 



Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 1189

työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastojen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992
annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa
348/1994:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseu-
tuosasto perii seuraavista suoritteista kiin-
teähintaiset maksut:
1) kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös ja
eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ylei-
sellä vesialueella meressä sekä Suomen ka-
lastusvyöhykkeellä annetun asetuksen (292/
1989) 2 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupapäätös
sekä lohikalojen paisetaudin leviämisen eh-
käisemisestä annetun maa- ja metsätalousmi-
nisteriön päätöksen (1086/1998) 7 §:ssä tar-
koitettu poikkeuslupa . . . . . . . . . . . . . . 90 euroa
2) kalastusasetuksen 47 §:n 3 momentissa
tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 euroa
3) kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa ja
kalastuksenvalvojan tunnuskortti . . 10 euroa
4) yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tar-
koitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistami-
nen osakaskunnittain . . . . . . . . . . . . . . 90 euroa
5) yhteismetsälain (37/1991) 10 §:ssä tar-
koitettu yhteismetsäosuuden hankintalupa-
päätös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 euroa
6) suostumus panttioikeudesta vapauttami-

seksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisä-
aluekaupasta aiheutuva . . . . . . . . . . . . 70 euroa
7) porotalouslain ja muun vastaavan lain-

säädännön mukainen luovutuslupa 60 euroa.

2 §
Lisäksi maaseutuosasto perii ajan käyttöön

perustuvat maksut (29 euroa/tunti) seuraavis-
ta suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun

8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoit-

tamis- tai kieltopäätös;
3) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n

1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapää-
tökset; sekä
4) vesilain ja ympäristönsuojelulain mu-

kaiseen lupaan liittyvän toimenpidevelvoit-
teen toteuttamissuunnitelman hyväksyminen
ellei luvanhaltija ole valtio.
Edellä 1 momentissa mainitun maksun

lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liitty-
vät matkakustannukset.

3 §
Maaseutuosasto perii todistuksesta, joka

annetaan erillisenä asiakirjana tai kirjoitetaan
viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan, maksua
8,50 euroa.
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Muut omakustannusarvoa vastaavat
suoritteet

4 §
Maksullisia suoritteita, joiden maksu mää-
rätään suoritteen omakustannusarvon mu-
kaan, ovat alkuperäistä erillistä päätöstä,
todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat
jäljennökset maaseutuosastolla säilytettävistä
asiakirjoista.

Maksulliset omakustannusarvosta poikkea-
vat suoritteet

5 §
Maaseutuosasto perii kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn
valituksen johdosta annetusta päätöksestä 40
euroa. Jos päätöstä muutetaan valittajan eduk-
si, maksu on kuitenkin 15 euroa.

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

6 §
Maksullisia suoritteita, jotka maaseutu-
osasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein
ovat:
1) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kala-
talouden arviointitehtävät;
2) tilaukseen perustuva tietojen luovutus,
tietojärjestelmien suorakäyttö ja tiedonhaut;

3) tutkimukset, selvitykset ja julkaisut;
4) koulutuspalvelut;
5) muut kuin 4 §:ssä tarkoitetut jäljennök-

set; sekä
6) muut edellä mainittuihin rinnastettavat

tilaukseen perustuvat suoritteet.

Voimaantulo

7 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2002 ja se on voimassa 31
päivään joulukuuta 2004 asti.
Tämän asetuksen mukaisia maksuja peri-

tään sen voimassaoloaikana tilatuista suorit-
teista.
Tällä asetuksella kumotaan 5 päivänä tam-

mikuuta 1995 annettu maa- ja metsätalous-
ministeriön päätös maaseutuelinkeinopiirien
suoritteista perittävistä maksuista (14/1995).
Tämän asetuksen mukaiset maksut voidaan

vuoden 2002 helmikuun loppuun asti maksaa
myös käyttäen maksuvälineenä markkamää-
räisiä seteleitä ja metallirahoja. Tällöin euro-
määräinen hinta muutetaan markkamääräi-
seksi kertomalla se luvulla 5,94573 sekä
pyöristämällä loppusumma lähimpään pen-
niin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Hallitussihteeri Sinikka Silén
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 1190

vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista annetun
liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan vaarallisten aineiden tiekuljetusten valvomiseksi suoritettavista tarkastuksista 23
päivänä syyskuuta 1996 annetun liikenneministeriön päätöksen (705/1996) 8 § ja
muutetaan 5 § seuraavasti:

5 §

Tarkastusten suorittaminen

Tarkastuksia suoritettaessa on käytettävä
direktiivin 95/50/EY liitteen I, sellaisena kuin
se on muutettuna yhteisestä menettelystä
vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuk-
sissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY
muuttamisesta annetulla parlamentin ja neu-
voston direktiivillä 2001/26/EY, mallin mu-
kaista tarkastusluetteloa.

Tarkastukset suoritetaan pistokokein, ja ne
on suoritettava mahdollisimman nopeasti ai-
heuttamatta kohtuutonta viivytystä tai muu-
takaan haittaa kuljetukselle.

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä
joulukuuta 2001.
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-

daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
lyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2001

Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen

Liikenneneuvos Seija Miettinen
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