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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 71 §,
muutetaan 21 §:n 4 momentti, 27 §:n 1 momentti, 29 §, 32 §:n 1 momentin 4 kohta, 87—89

ja 91 §, 96 §:n 2 momentti, 98, 109 ja 125 §, 159 §:n 1 momentti, 162 §:n 3 momentti, 163 ja
165 §, 183 §:n 3 momentti, 205 §, 225 §:n 1 momentin 6 kohta, 230 §:n 2 momentti, 231 §:n
2 momentti, 232 ja 235 § sekä liite 1, sekä
lisätään 32 §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, lakiin uusi 40 a, 47 a ja 89 a § sekä uusi liite 3
seuraavasti:

21 §

Valtion viranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Suomen ympäristökeskus toimii otsoniker-
rosta heikentävistä aineista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1005/2009, jäljempänä otsoniasetus, sekä
fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen
(EY) N:o 842/2006 kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 517/2014, jäljempänä F-kaasu-
asetus, mukaisena toimivaltaisena viranomai-
sena. Lisäksi Suomen ympäristökeskus huo-
lehtii 209 §:n 2 momentissa tarkoitetuista
hyväksymistehtävistä sekä ylläpitää ja kehit-

tää parhaan käyttökelpoisen tekniikan tiedon-
vaihtoa, seuraa parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan kehittymistä ja tiedottaa siitä.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Yleinen luvanvaraisuus

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaan toimintaan, josta säädetään liitteen 1
taulukossa 1 (direktiivilaitos) ja taulukossa 2,
on oltava lupa (ympäristölupa). Eläinsuojan
luvanvaraisuuden määrittämiseen eräissä ta-
pauksissa käytettävistä eläinyksikkökertoi-
mista säädetään liitteessä 3.
— — — — — — — — — — — — —
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29 §

Luvanvaraisen toiminnan olennainen muutta-
minen

Ympäristöluvan saaneen toiminnan pääs-
töjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muu-
hun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on
oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vai-
kutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan
muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toi-
minnan muutos on aina olennainen, jos toi-
minta sen seurauksena muuttuu direktiivilai-
toksen toiminnaksi.
Luvan ja toiminnan 1 momentissa tarkoi-
tettua muuttamista koskevaan hakemukseen
sovelletaan 39 §:ää ja asian käsittelyssä nou-
datetaan, mitä 96 §:ssä säädetään. Direktiivi-
laitoksen toiminnan muuttamista koskevan
asian käsittelyssä noudatetaan kuitenkin 5 ja
8 lukua, jos muuttamisesta saattaa aiheutua
merkittäviä ihmisten terveyteen tai ympäris-
töön kohdistuvia haittavaikutuksia.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä olennaisen muutoksen
määrittelemisestä.

32 §

Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen
luvanvaraisuudesta

Ympäristölupaa ei tarvita liitteen 1 taulu-
kossa 2 olevaan 13 kohdassa tarkoitettuun
jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen kä-
sittelyyn mainitun kohdan perusteella silloin,
kun kysymyksessä on:
— — — — — — — — — — — — —
4) turvetuotannossa syntyvän kaivannais-
jätteen tai muussa kaivannaistoiminnassa
syntyvän pysyvän jätteen tai pilaantumatto-
man maa-aineksen käsittely kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelman mukaisesti kyseisen
toiminnan yhteydessä muulla tavoin kuin si-
joittamalla jäte suuronnettomuuden vaaraa ai-
heuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle;
5) pilaantuneen maaperän puhdistamisen
yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntä-
minen kaivualueella 136 §:ssä tarkoitetun
päätöksen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Lupamenettely

40 a §

Euroopan unionin yhteistä etua koskevat
energiahankkeet

Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä
etua koskeva energiahanke edellyttää ympä-
ristölupaa, asian käsittelyyn sovelletaan tä-
män lain lisäksi mainittua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta sekä Euroopan
unionin yhteistä etua koskevien energiahank-
keiden lupamenettelystä annettua lakia
(684/2014).

47 a §

Ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupa-
hakemuksen yhteiskäsittely

Jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva
hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-ai-
neslain (555/1981) mukaista lupaa, niitä kos-
kevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä
ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä
ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.
Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupaha-
kemuksella.
Jos lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että

toimintaa varten on tarpeen myös maa-aines-
lain mukainen lupa, luvan hakijan on lupavi-
ranomaisen määräämässä kohtuullisessa
ajassa tehtävä maa-aineslain mukainen lupa-
hakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva
lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

87 §

Luvan voimassaolo

Ympäristöluvan myöntämistä koskeva
päätös määrätään olemaan voimassa toistai-
seksi. Se voidaan kuitenkin määrätä olemaan
voimassa määräajan toiminnanharjoittajan
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hakemuksesta tai jos siihen on toiminnan eri-
tyisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn teknii-
kan tai käytettyjen menetelmien uutuuteen tai
toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin
vaikeuteen liittyvä painava syy. Määräaikai-
nen ympäristölupa raukeaa määräajan päätty-
essä, jollei lupapäätöksessä ole toisin mää-
rätty.
Tämän lain 47 a §:ssä tarkoitetun luvan
voimassaoloajasta säädetään maa-aineslain
10 §:ssä.

88 §

Luvan raukeaminen

Lupaviranomainen voi päättää, että lupa
raukeaa, jos:
1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtä-
jaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toimin-
nanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloi-
teta tai että toiminta on lopetettu;
2) toimintaa tai sen aloittamisen kannalta
olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuo-
den kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai
lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän
ajan kuluessa;
3) hakemusta luvan tarkistamiseksi ei ole
tehty 80 §:n 3 momentin mukaisesti.
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä
96 §:ssä säädetään. Asian voi panna vireille
lupaviranomainen omasta aloitteestaan, val-
vontaviranomainen, toiminnanharjoittaja,
kunta tai haitankärsijä.

89 §

Luvan muuttaminen

Toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristö-
luvan muuttamista. Luvan muuttamista kos-
kevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen
sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään lupaha-
kemuksesta.
Lupaviranomaisen on lisäksi valvontavi-
ranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvo-
van viranomaisen tai haitankärsijän taikka
186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyk-
sen tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa,
jos:
1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai
sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvi-
oidusta;

2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kiel-
letty seuraus;
3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan ke-

hittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennai-
sesti vähentää ilman kohtuuttomia kustan-
nuksia;
4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat

luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti
muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän
vuoksi tarpeen;
5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan

myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston
asetuksessa tai Euroopan unionin säädök-
sessä annetun sitovan ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaati-
muksen täyttämiseksi.
Jos luvan muuttaminen tulee vireille 2 mo-

mentissa tarkoitetun tahon aloitteesta, lupavi-
ranomaisen on ennen asian ratkaisemista
kuultava toiminnanharjoittajaa ja esitettävä
tälle tarvittaessa yksilöity pyyntö toimittaa
luvan muuttamisen perusteen ja tarpeen arvi-
oimiseksi tarpeelliset selvitykset.
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä

96 §:ssä säädetään.

89 a §

Kalatalousvelvoitteen ja kalatalousmaksun
muuttaminen

Kalatalousvelvoitteen tai kalatalousmak-
sun muuttamisesta on voimassa, mitä vesilain
3 luvun 22 §:ssä säädetään. Jos kalatalousvel-
voitteen tai kalatalousmaksun perusteista on
saatu uutta selvitystä tämän lain 126 §:ssä
tarkoitetussa korvausmenettelyssä, valtion
ympäristölupaviranomainen voi samalla ottaa
viran puolesta velvoitteen tai maksun muutta-
mista koskevan asian käsiteltäväkseen sen es-
tämättä, mitä määräysten muuttamisesta ja
tarkistamisesta muutoin säädetään.

91 §

Määräajan pidentäminen

Jos ympäristöluvan määräyksen noudatta-
minen annetussa määräajassa tuottaa luvan-
haltijalle hänestä riippumattomista syistä
huomattavia vaikeuksia eikä määräyksen
noudattamisen lykkääntymisestä aiheudu ym-
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päristön merkittävän pilaantumisen vaaraa,
lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää
määräaikaa enintään kolmella vuodella. Lu-
paan on tehtävä pidentämisestä johtuvat tar-
peelliset tarkistukset. Asian käsittelyssä nou-
datetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.
Tämän pykälän nojalla ei saa pidentää
määräaikaa, jos pidentäminen on vastoin tätä
lakia, jätelakia tai niiden nojalla annettua ase-
tusta taikka Suomea sitovia kansainvälisiä
velvoitteita.

96 §

Hallintomenettely eräissä asioissa

— — — — — — — — — — — — —
Asian vireilletulosta ja päätöksestä on kui-
tenkin aina tiedotettava 44 ja 85 §:n mukai-
sesti, jos asia koskee:
1) päästötasoja lievempien raja-arvojen
määräämistä 78 §:n nojalla;
2) direktiivilaitoksen luvan muuttamista
89 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

98 §

Polttolaitoksen polttoainetehon yhteenlaske-
missäännöt

Jos kahden tai useamman erillisen kattilan,
kaasuturbiinin tai polttomoottorin (energian-
tuotantoyksikkö) savukaasut poistetaan yhtei-
sen yhdestä tai useammasta savuhormista
koostuvan piipun kautta, yhdistelmää pide-
tään yhtenä polttolaitoksena ja niiden poltto-
ainetehot on laskettava yhteen määritettäessä
polttolaitoksen polttoainetehoa. Polttolaitok-
sen polttoainetehoa määritettäessä ei lasketa
mukaan energiantuotantoyksikköjä, joiden
polttoaineteho on alle 15 megawattia.
Kun vähintään kaksi erillistä 1 momentissa
tarkoitettua energiantuotantoyksikköä, joiden
toiminnan aloittamiseksi on myönnetty tai
myönnetään ympäristölupa 1 päivänä heinä-
kuuta 1987 tai sen jälkeen, on rakennettu tai
rakennetaan siten, että niiden savukaasut voi-
daan lupaviranomaisen harkinnan mukaan
tekniset ja taloudelliset seikat huomioon ot-
taen poistaa yhteisen piipun kautta, tällaisten
energiantuotantoyksiköiden yhdistelmää pi-

detään yhtenä polttolaitoksena, ja niiden polt-
toainetehot on laskettava yhteen määritettä-
essä polttolaitoksen polttoainetehoa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna yhtenä

polttolaitoksena ei kuitenkaan pidetä kahden
tai useamman erillisen polttoaineteholtaan
vähintään 15 megawatin energiantuotantoyk-
sikön yhdistelmää, jos tällaiset energiantuo-
tantoyksiköt on otettu käyttöön viimeistään
31 päivänä joulukuuta 1994 ja ne ovat tuol-
loin olleet eri toiminnanharjoittajien hallin-
nassa.

109 §

Polttoainetehon yhteenlaskemissääntö jätteen
rinnakkaispolttolaitoksessa

Jätteen rinnakkaispolttolaitoksen polttoai-
netehon määrittämisessä noudatetaan 98 §:n
mukaista yhteenlaskemissääntöä.

125 §

Korvauksista päättäminen lupa-asian yhtey-
dessä

Myöntäessään ympäristöluvan lupaviran-
omaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta
johdu, määrättävä toiminnasta johtuvasta ve-
sistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot
korvattaviksi. Ympäristövahinkojen korvaa-
misesta annetun lain 9 §:ää ei tällöin sovel-
leta. Korvausta määrättäessä on otettava huo-
mioon, mitä tämän lain 87 §:ssä säädetään
luvan määräaikaisuudesta.

159 §

Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä
fluorattuja kasvihuonekaasuja käsitteleviltä
vaadittava pätevyys ja sen osoittaminen

Otsoniasetuksen ja F-kaasuasetuksen liit-
teen I mukaisia aineita käsittelevällä tai niitä
sisältäviä laitteita tai järjestelmiä asentavalla,
kunnossapitävällä, huoltavalla tai niiden jäte-
huoltoa suorittavalla henkilöllä ja toiminnan-
harjoittajalla on oltava aineiden päästöjen eh-
käisemiseksi edellytetty riittävä pätevyys,
josta säädetään tämän lain nojalla annetussa
valtioneuvoston asetuksessa.
— — — — — — — — — — — — —
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162 §

Pätevyyden todentaminen

— — — — — — — — — — — — —
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi pää-
töksellään peruuttaa pätevyystodistuksen, jos
ilmenee, ettei henkilö tai toiminnanharjoittaja
toimi pätevyysvaatimusten edellyttämällä ta-
valla tai jos toiminnanharjoittaja ei enää täytä
pätevyysvaatimuksia. Ennen pätevyystodis-
tuksen peruuttamista Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston on varattava toiminnanharjoitta-
jalle tai henkilölle tilaisuus korjata puute,
jollei se ole niin olennainen, ettei sen poista-
minen ole mahdollista kohtuullisessa määrä-
ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

163 §

Vuototarkastukset

Edellä 159 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
aineita sisältävien laitteiden haltijan tai omis-
tajan on huolehdittava, että laite ja sen mah-
dollisesti sisältämä vuodonilmaisujärjestelmä
tarkastetaan säännöllisesti ja että laitteesta pi-
detään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa siten
kuin otsoniasetuksen 23 artiklassa ja F-kaa-
suasetuksen 4—6 artiklassa säädetään.
Laitteen haltijan tai omistajan on huoleh-
dittava siitä, että tarkastuksen suorittavalla
henkilöllä ja toiminnanharjoittajalla on
162 §:ssä tarkoitettu Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston myöntämä pätevyystodistus.
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tar-
kempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tuista tarkastuksista sekä huolto- ja tarkastus-
päiväkirjan sisältämistä tiedoista.

165 §

Tietojen toimittaminen fluoratuista kasvihuo-
nekaasuista

Järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen
seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä
muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista
raportoimiseksi kansallisella ja unionin ta-
solla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 liit-

teen I sekä F-kaasuasetuksen liitteiden I ja II
mukaisia aineita tai niitä sisältäviä laitteita
maahantuovan, maasta vievän, aineita sisältä-
viä laitteita valmistavan, asentavan tai huolta-
van sekä muuta näiden aineiden käsittelyä tai
jakelua taikka jätehuoltoa suorittavan on
pyynnöstä ilmoitettava Suomen ympäristö-
keskukselle vuosittain tiedot näiden aineiden
myynnistä, käytöstä, maahantuonnista, vien-
nistä ja hävittämisestä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa

tarkempia säännöksiä 1 momentissa tarkoite-
tuista tiedosta ja tietojen toimittamismenette-
lystä.

183 §

Aineita, kemikaaleja, valmisteita, tuotteita,
laitteita ja koneita koskevat kiellot ja mää-

räykset

— — — — — — — — — — — — —
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto päättää

1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kiellosta tai
määräyksestä, kun rikkomus koskee 216 §:n
nojalla annettua orgaanisia liuottimia sisältä-
viä tuotteita koskevan valtioneuvoston ase-
tuksen noudattamista. Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto päättää kiellosta tai määräyksestä
myös, kun rikkomus koskee 159—163 §:n tai
niiden nojalla annettujen säännösten tai F-
kaasuasetuksen mukaisen henkilön ja toimin-
nanharjoittajan pätevöintiä koskevien velvoit-
teiden taikka 218 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun poikkeuslupapäätöksen noudattamista.
Suomen ympäristökeskus päättää kiellosta tai
määräyksestä, kun rikkomus koskee otso-
niasetuksen, 216 §:n nojalla otsonikerroksen
suojaamiseksi annetun valtioneuvoston ase-
tuksen tai 163 §:n nojalla annetun valtioneu-
voston asetuksen noudattamista. Suomen ym-
päristökeskus päättää myös kiellosta tai mää-
räyksestä, kun kysymys on muusta kuin hen-
kilön ja toiminnanharjoittajan pätevöintiä
koskevasta F-kaasuasetuksen noudattami-
sesta. Kiellon käyttää säännösten vastaista
yksittäistä laitetta tai huoltovelvollisuuden
täyttämistä koskevan määräyksen antaa kui-
tenkin 23 §:n 1 momentissa tarkoitettu val-
vontaviranomainen.
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205 §

Maksut

Sen lisäksi, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään valtion viran-
omaisten suoritteiden maksullisuudesta, val-
tion valvontaviranomainen voi periä maksun:
1) laatimaansa valvontaohjelmaan perustu-
vista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toimin-
nan määräaikaistarkistuksista ja niiden
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä
valvonnasta;
2) 169 §:n mukaisista tarkastuksista;
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai
176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä
tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvo-
miseksi.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä maksun:
1) tämän lain mukaisen luvan, ilmoituksen
tai muun asian käsittelystä;
2) laatimaansa valvontaohjelmaan perustu-
vista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toimin-
nan määräaikaistarkistuksista ja niiden
muusta ohjelmaan perustuvasta säännöllisestä
valvonnasta;
3) tarkastuksista, jotka ovat tarpeen 175 tai
176 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen
noudattamisen valvomiseksi taikka 181 §:ssä
tarkoitetun toiminnan keskeyttämisen valvo-
miseksi.
Tämän lain 47 a §:n mukaisten lupahake-
musten käsittelystä ja valvonnasta kunnalle
perittävistä maksusta säädetään maa-aineslain
23 §:ssä.
Kunnalle perittävä maksu voi vastata enin-
tään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheu-
tuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perus-
teista määrätään tarkemmin kunnan hyväksy-
mässä taksassa.
Maksua ei peritä viranomaisen eikä haittaa
kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepan-
nun asian käsittelystä, ellei 1 tai 2 momen-
tista muuta johdu tai kysymys ole 89 §:ssä
tarkoitetusta luvan muuttamisesta, joka on
tullut vireille viranomaisen hakemuksesta.
Edellä 89 §:n mukaisesta luvan muuttami-
sesta maksu peritään toiminnanharjoittajalta
vaikka asia on tullut vireille viranomaisen
hakemuksesta.

Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kär-
sivän asianosaisen vaatimuksesta vireillepan-
nun asian käsittelystä saadaan periä vireille-
panijalta maksu, jos vireillepanoa on pidet-
tävä ilmeisen perusteettomana.
Julkisten saatavien perimisestä ilman tuo-

miota tai päätöstä sekä oikeudesta tehdä mak-
sua koskeva perustevalitus säädetään verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007).

225 §

Ympäristönsuojelulain rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —
6) laiminlyö otsoniasetuksen 4—8, 10—13,

15—17, 20, 22—24 tai 27 artiklan mukaisen
velvollisuutensa tai F-kaasuasetuksen 3—8,
10—17 tai 19 artiklan tai 165 §:n mukaisen
velvollisuutensa tai toimii epäpuhtauksien
päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen
rekisterin perustamisesta ja neuvoston direk-
tiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 166/2006 5 tai
6 artiklassa taikka 9 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuutensa vastaisesti taikka toimii
159 §:n 1 momentin tai 161 §:n vastaisesti
taikka 17 luvun nojalla annetun valtioneuvos-
ton asetuksen tai F-kaasuasetuksen vastaisesti,
— — — — — — — — — — — — —
on tuomittava, jollei teosta muualla laissa

säädetä ankarampaa rangaistusta, ympäris-
tönsuojelulain rikkomisesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —

230 §

Velvollisuus hakea ympäristölupaa

— — — — — — — — — — — — —
Jos 228 §:n 2 momentissa tarkoitetun pää-

töksen tai mainitun pykälän 3 momentissa
tarkoitetun kaavan nojalla harjoitettua, tämän
lain mukaan luvanvaraista toimintaa muute-
taan olennaisesti 29 §:ssä tarkoitetulla ta-
valla, koko toimintaan on haettava ympäris-
tölupaa. Lupa-asian vireilläolo ei estä toimin-
nan jatkamista.
— — — — — — — — — — — — —
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231 §

Luvanvaraisuuden lakkaaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitettu toiminta on
116 §:n 1 momentin mukaan rekisteröitävä,
sitä koskeva ympäristölupa raukeaa kuitenkin
vasta, kun toimintaa koskeva tämän lain
10 §:n tai kumottavan lain 12 §:n nojalla
annettu valtioneuvoston asetus tulee sovellet-
tavaksi. Jos rekisteröitävä toiminta liittyy lu-
vanvaraisen laitoksen perustamiseen tai käyt-
tämiseen 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetulla tavalla, raukeaa ympäristölupa sen
osalta vasta, kun toiminnan olennaiseen
muuttamiseen on haettava ympäristölupaa
29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on
tarpeen muuttaa 89 §:n perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

232 §

Direktiivilaitokset

Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa
olevan direktiivilaitoksen, jonka pääasiallista
toimintaa koskevat päätelmät ovat tulleet voi-
maan ennen tämän lain voimaantuloa, toi-
minnanharjoittajan on tehtävä 80 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu selvitys kuuden kuukau-
den kuluessa tämän lain voimaantulosta, jos
laitoksen pääasiallinen toiminta on lasin val-
mistus, raudan ja teräksen tuotanto, sementin,
kalkin ja magnesiumoksidin tuotanto tai vuo-
tien ja nahkojen parkitus, ja muutoin vuoden
kuluessa lain voimaantulosta ja haettava tar-
vittaessa luvan tarkistamista 81 §:n mukai-
sesti.
Tämän lain voimaan tullessa toiminnassa
olevan direktiivilaitoksen toiminnanharjoitta-
jan on laadittava 82 §:ssä tarkoitettu perusti-
laselvitys viimeistään, kun:
1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen
haetaan lupaa 29 §:n perusteella;
2) lupaa tai lupamääräyksiä tarkistetaan
81 §:n perusteella; tai
3) lupaa muutetaan 89 §:n perusteella.
Suuren polttolaitoksen ja jätteen rinnak-
kaispolttolaitoksen toiminnanharjoittajaan so-
velletaan 2 momentissa säädettyä vasta
31 päivän lokakuuta 2014 jälkeen.

235 §

Jätteen käsittelytoiminnan vakuutta koskevan
lupamääräyksen tarkistaminen

Jos jätteen käsittelytoimintaan on myön-
netty ympäristölupa ennen 1 päivää touko-
kuuta 2012 ja jos toimintaa varten asetettu
vakuus ei ole 59—61 §:n mukainen, vakuutta
koskevaa lupamääräystä on tarkistettava vii-
meistään, kun:
1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen

haetaan lupaa 29 §:n perusteella;
2) lupa tarkistetaan 81 §:n perusteella;
3) lupaa muutetaan 89 §:n perusteella; tai
4) lupaviranomainen antaa 94 §:n 3 mo-

mentissa tarkoitetut määräykset toimista toi-
minnan lopettamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015. Sen 47 a §, 87 §:n 2 momentti ja
205 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voi-
maan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2016.
Jos toiminta ei enää tämän lain mukaan
edellytä ympäristölupaa, raukeaa lupa tai sii-
hen rinnastettava päätös tämän lain voimaan
tullessa. Jos tällaista toimintaa koskeva lupa-
hakemus on vireillä, sen käsittely jää sil-
lensä.
Ennen tämän lain voimaantuloa annetussa

ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamää-
räysten tarkistamista koskeva velvoite rau-
keaa. Valvontaviranomaisen on säännölli-
sessä valvonnassa arvioitava tällaisen luvan
89 §:n mukainen muuttamisen tarve viimeis-
tään vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, jol-
loin luvan tarkistamista koskeva hakemus oli
määrä jättää lupaviranomaiselle.
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille

tullut lupa-asia käsitellään noudattaen ennen
tämän lain voimaantuloa voimassa olleita
säännöksiä, ei kuitenkaan kumottavaa
71 §:ää. Samoin käsitellään asia, jonka vireil-
lepanon määräaika ympäristöluvassa annetun
määräyksen mukaan on ennen tämän lain
voimaantuloa, mutta jonka vireillepano on
lyöty laimin. Lain 230 §:ää noudatetaan kui-
tenkin myös lupa-asiaan, joka on tullut vi-
reille ennen tämän lain voimaantuloa.
Hallintoviranomaisessa tai tuomiois-

tuimessa tämän lain 47 a §:n voimaan tullessa
vireillä olevat lupa-asiat käsitellään ja rat-
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kaistaan tämän lain 47 a §:n voimaan tullessa
voimassa olleiden säännösten mukaisesti,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos muutoksenhakutuomioistuin kumoaa
lupapäätöksen, johon on sovellettava tämän

lain 47 a §:n voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä, ja palauttaa asian kokonai-
suudessaan uudelleen käsiteltäväksi, asia kä-
sitellään ja ratkaistaan tämän lain säännösten
mukaisesti.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen
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Liite 1 
 
LUVANVARAISET TOIMINNAT  
 

TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

1. Metsäteollisuus  1. Metsäteollisuus  

a) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan massaa 
puusta tai muista kuitumateriaaleista  

 

b) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan paperia 
tai kartonkia, kapasiteetin ylittäessä 20 tonnia 
vuorokaudessa  

 

 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) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan yhtä tai 
useampia seuraavista puulevyistä: suurlastule-
vy, lastulevy tai kuitulevy kapasiteetin ylittä-
essä 600 m3 vuorokaudessa  

c) Suurlastulevyä, lastulevyä tai kuitulevyä 
valmistava tehdas, jonka tuotantokapasiteetti 
on vähintään 10 000 m3 vuodessa ja enintään 
600 m3 vuorokaudessa taikka vaneria tai muita 
puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas, 
jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 10 000 
m3 vuodessa  

d) Puun ja puutuotteiden suojaus kemikaaleilla 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3 vuoro-
kaudessa lukuun ottamatta pelkkää sinistä-
jäsienen torjuntakäsittelyä  

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

 e) Liimapuutehdas taikka sellainen muita lii-
mattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava 
tehdas, jossa liimojen kulutus on yli 25 tonnia 
vuodessa  

 f) Viilutehdas  

  
  
2. Metalliteollisuus  2. Metalliteollisuus  

a) Malmien, mukaan lukien sulfidimalmit, pa-
sutus ja sintraus  

 

 a) Rautametallien kylmävalssaamo  

b) Raakaraudan tai teräksen tuotanto (primää-
ri- tai sekundäärisulatus), mukaan lukien jat-
kuva valu, kapasiteetin ylittäessä 2,5 tonnia 
tunnissa  

b) Rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerin-
kejä valmistava tehdas, jonka tuotantokapasi-
teetti on enintään 2,5 tonnia tunnissa  

c) Muiden kuin rautametallien tuotanto mal-
mista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-
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TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elekt-
rolyysimenetelmillä  

 c) Muiden kuin rautametallien valssaamo, ta-
komo tai vetämö  

d) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapasi-
teetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa  

d) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapasi-
teetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, 
mutta vähintään 200 tonnia vuodessa  

e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasi-
teetti ylittää 4 tonnia vuorokaudessa lyijyn ja 
kadmiumin osalta ja 20 tonnia vuorokaudessa 
muiden kuin rauta-metallien osalta  

e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuskapasi-
teetti on enintään 20 tonnia vuorokaudessa, 
mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; sulatet-
taessa lyijyä tai kadmiumia enintään 4 tonnia 
vuorokaudessa  

f) Rautametallien jalostus suojakäsittelemällä 
sulalla metallilla käsittelykapasiteetin ylittäes-
sä 2 tonnia raakaterästä tunnissa  

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

g) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka ka-
pasiteetti ylittää 20 tonnia tunnissa tai takomo, 
jossa vasaroiden iskutyö ylittää 50 kilojoulea 
vasaraa kohti ja lämmitysteho ylittää 20 me-
gawattia  

g) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka ka-
pasiteetti 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 elekt-
rolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 
käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ol-
lessa yli 30 m3  

h) Metallien tai muovien pintakäsittely elekt-
rolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen 
käsittelyaltaiden yhteenlasketun tilavuuden ol-
lessa vähintään 5 ja enintään 30 m3  

 i) Laivatelakka  

 j) Akkutehdas  

3. Energian tuotanto  3. Energian tuotanto  

a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jon-
ka polttoaineteho on 50 megawattia tai enem-
män; laitoksen polttoainetehoa määritettäessä 
lasketaan yhteen kaikki samalla laitosalueella 
sijaitsevat energiantuotantoyksiköt  

a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, jos-
sa on yksi tai useampi polttoaineteholtaan vä-
hintään 20 megawatin kiinteää polttoainetta 
polttava energiantuotantoyksikkö ja laitosalu-
een kaikkien energiantuotantoyksiköiden yh-
teenlaskettu polttoaineteho on alle 50 mega-
wattia  

b) Taulukon 1 soveltamisalaan kuuluvista lai-
toksista tulevien hiilidioksidivirtojen talteenot-
to geologista varastointia varten hiilidioksidin 
geologisesta varastoinnista ja neuvoston direk-
tiivin 85/337/ETY sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 
2001/80/EY, 2004/35/EY, 2006/12/EY ja 
2008/1/EY ja asetuksen (EY) N:o 1013/2006 
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY nojalla  

 

 b) Ydinvoimalaitos  

4. Kemianteollisuus; teollisessa mittakaavas-
sa tapahtuva, alla mainittujen aineiden tai aine-

4. Kemianteollisuus; teollisessa mittakaavas-
sa tapahtuva, alla mainittujen aineiden tai aine-
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TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

ryhmien kemiallinen tai biologinen jalostami-
nen  

ryhmien kemiallinen tai biologinen jalostami-
nen  

a) Epäorgaanisten kemikaalien valmistus, ku-
ten:  
— kaasut, kuten ammoniakki, kloori tai kloo-

rivety, fluori tai fluorivety, hiilen oksidit, 
rikkiyhdisteet, typen oksidit, vety, rikkidi-
oksidi, karbonyylikloridi  

— hapot, kuten kromihappo, fluorivetyhappo, 
fosforihappo, typpihappo, kloorivetyhap-
po, rikkihappo, oleum, rikkihapokkeet  

— emäkset, kuten ammoniumhydroksidi, ka-
liumhydroksidi, natriumhydroksidi  

— suolat, kuten ammoniumkloridi, kalium-
kloraatti, kaliumkarbonaatti, natriumkar-
bonaatti, perboraatti, hopeanitraatti  

— epämetallit, metallioksidit tai muut epäor-
gaaniset yhdisteet, kuten kalsiumkarbidi, 
pii, piikarbidi  

 

b) Orgaanisten kemikaalien valmistus, kuten:  
— yksinkertaiset hiilivedyt (suoraketjuiset tai 

rengasrakenteiset, tyydyttyneet tai tyydyt-
tämättömät, alifaattiset tai aromaattiset)  

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

— rikin hiilivedyt  
— typen hiilivedyt, erityisesti amiinit, amidit, 

typpipitoiset yhdisteet tai nitraatit, nitriilit, 
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 tuotan-
to  

 

e) Räjähteiden tuotanto   
f) Fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisiin raaka-
aineisiin perustuvien lannoitteiden (lannoitteet 
sisältävät joko yhtä ainetta tai niiden seosta) 
valmistus  

 

g) Lääkeaineita sisältävien tuotteiden, myös 
välituotteiden, tuotanto  
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TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

 a) Pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuotan-
tokapasiteetti on vähintään 50 tonnia vuodessa 

 b) Maali-, väri- tai lakkatehdas, jonka tuotan-
tokapasiteetti on vähintään 300 tonnia vuodes-
sa  

 c) Liimatehdas  

 d) Kumitehdas  

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

 f) Makeutusainetehdas  

 g) Tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas  

5. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaa-
lien tai polttoaineiden varastointi tai käsit-
tely  

5. Polttoaineiden valmistus taikka kemikaa-
lien tai polttoaineiden varastointi tai käsit-
tely  

a) Hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen tai 
muiden polttoaineiden kuin hiilen kaasuttami-
nen tai nesteyttäminen laitoksissa, joiden polt-
toaineteho on vähintään 20 megawattia  

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

b) Kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotanto polt-
tamalla tai hiilettämällä  

 

c) Koksin tuotanto   
 b) Kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen polt-

toaineen valmistuslaitos, jossa valmistetaan 
polttoainetta vähintään 5 000 tonnia vuodessa  

 c) Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen 
valmistuslaitos, jossa valmistetaan hiiltä vä-
hintään 3 000 tonnia vuodessa  

 d) Nestemäisten polttoaineiden jakeluasema, 
jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on 
vähintään 10 m3, ei kuitenkaan moottorikäyt-
töisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä 
polttoaineena käytettävän polttoaineen jakelu-
asema  

 e) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ym-
päristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin 
varasto, jossa voidaan varastoida tällaista ke-
mikaalia vähintään 100 m3, ei kuitenkaan liit-
teen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuo-
tantolaitoksen polttonestesäiliö, voimansiirron 
suurmuuntaja-asema tai tärkeän tai muun ve-
denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialu-
een ulkopuolella sijaitseva valmiiksi pakattu-
jen tuotteiden kappaletavaravarasto  

 f) Kivihiilivarasto  
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TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta  

a) Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsit-
tely, erityisesti kiillotus, painatus, pinnoittami-
nen, rasvanpoisto, vedenpitäviksi käsittely, 
liimaus, maalaus, puhdistaminen tai kyllästys 
käytettäessä orgaanisia liuottimia liuottimen 
kulutuskapasiteetin ylittäessä 150 kg tunnissa 
tai 200 tonnia vuodessa  

a1) Pintojen puhdistus orgaanisilla liuottimilla, 
jotka sisältävät vaaralausekkeella H340, H341, 
H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkit-
tyjä aineita ja seoksia, kun liuottimien kulutus 
on yli 1 tonni vuodessa, mutta enintään 200 
tonnia vuodessa  
a2) Toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien 
kulutus on yli 10 tonnia vuodessa, mutta enin-
tään 200 tonnia vuodessa:  
— muu kuin kohdassa a1 tarkoitettu pintojen 

puhdistus  
— ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä 

tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella  
— metallin, muovin, tekstiilien, folion ja pa-

perin pinnoitus tai maalaus  
— puupintojen maalaus  
— nahan viimeistely  
— lankalakkaus  
— jalkineiden valmistus  
— puun ja muovin laminointi  
— liimaus  
— seuraavat painatustoiminnat: heatset-

rainaoffset-painatus, julkaisusyväpainot, 
muu syväpaino, fleksopaino, rotaatioseri-
paino mukaan lukien tekstiilien ja karton-
gin rotaatioseripaino, laminointi- ja lak-
kausyksiköt  

— 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 toi-
minnat, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä 
vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- 
tai paisunta-aineesta  

7. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai 
maaperän ainesten otto  

7. Malmien tai mineraalien kaivaminen tai 
maaperän ainesten otto  

 a) Kaivostoiminta ja koneellinen kullankaivuu 
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TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset  TAULUKKO 2 Muut laitokset  

 b) Malmin tai mineraalin rikastamo  

 c) Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maa-
rakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jos-
sa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää  

 d) Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus  

 e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus 
tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirret-
tävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatus, jon-
ka toiminta-aika on yhteensä vähintään 
50 päivää  

8. Mineraalituotteiden valmistus  8. Mineraalituotteiden valmistus  

a) Sementtiklinkkerin tuotanto kiertouuneissa, 
joiden tuotantokapasiteetti ylittää 500 tonnia 
vuorokaudessa, tai muun tyyppisissä uuneissa, 
joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
vuorokaudessa  

a) Sementtitehdas, jonka tuotantokapasiteetti 
kiertouuneissa on enintään 500 tonnia vuoro-
kaudessa ja muun tyyppisissä uuneissa enin-
tään 50 tonnia vuorokaudessa  

b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden tuotanto-
kapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokaudessa  

b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden yhteenlas-
kettu tuotantokapasiteetti on enintään 50 ton-
nia vuorokaudessa  

c) Mineraalien sulatus, mukaan lukien mine-
raalikuidut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 
20 tonnia vuorokaudessa  

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

d) Lasin valmistus, mukaan lukien lasikuidut, 
kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia vuo-
rokaudessa  

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

e) Asbestin tai asbestipohjaisten tuotteiden 
valmistus  

e) Asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsit-
televä laitos  

f) Keraamisten tuotteiden valmistus polttamal-
la, 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  

Seuraavien keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on enin-
tään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapa-
siteetti on enintään 4 m3 ja lastauskapasiteetti 
enintään 300 kg/m3 uunia kohden:  
f1) keramiikka- tai posliinitehdas, jonka tuo-
tantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia vuo-
dessa  
f2) kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasiteetti 
on yli 3 000 tonnia vuodessa  

g) Magnesiumoksidin tuotanto uuneissa, joi-
den tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuo-
rokaudessa  

g) Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas  

 h) Kevytbetonitehdas, jonka tuotantokapasi-
teetti on yli 3 000 tonnia vuodessa  

 i) Kipsilevytehdas  

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotan-
to tai käsittely  

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotan-
to tai käsittely  

a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittely a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä 
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(kuten pesu, valkaisu, merserointi) tai värjäys 
käsittelykapasiteetin ylittäessä 10 tonnia vuo-
rokaudessa  

tai värjäystä suorittava laitos, jonka käsittely-
kapasiteetti on vähintään 1 ja enintään 10 ton-
nia vuorokaudessa  

b) Nahanparkitus käsittelykapasiteetin ylittäes-
sä 12 tonnia valmiita tuotteita vuorokaudessa  

b) Nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei kui-
tenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi käsitel-
lyistä nahoista  

 c) Kuitukangastehdas  

 d) Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti on 
vähintään 1 tonni vuorokaudessa tai muu kuin 
2 liitteen mukainen rekisteröitävä kemiallinen 
pesula  

10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus  

a) Teurastamotoiminta tuotantokapasiteetin 
ylittäessä 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa  

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

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tarkoi-
tettujen seuraavien raaka-aineiden käsittely ja 
jalostus, riippumatta siitä, onko niitä aikai-
semmin jalostettu vai ei, pelkkää pakkaamista 
lukuun ottamatta:  
b) Pelkästään eläinperäiset raaka-aineet (paitsi 
pelkkä maito) valmiiden tuotteiden tuotanto-
kapasiteetin ylittäessä 75 tonnia vuorokaudes-
sa  

b1) Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalos-
tava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-
aineita vähintään 1 000 tonnia vuodessa ja 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti 
on enintään 75 tonnia vuorokaudessa  
b2) Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai 
jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raa-
ka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti 
on enintään 75 tonnia vuorokaudessa  

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tarkoi-
tettujen seuraavien raaka-aineiden käsittely ja 
jalostus, riippumatta siitä, onko niitä aikai-
semmin jalostettu vai ei, pelkkää pakkaamista 
lukuun ottamatta:  
c) Pelkästään kasviperäiset raaka-aineet val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetin ylittäes-
sä 300 tonnia vuorokaudessa tai 600 tonnia 
vuorokaudessa, jos laitos toimii kaikkina vuo-
sina enintään 90 peräkkäisenä vuorokautena  

c1) Perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä 
tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasvipe-
räisiä raaka-aineita vähintään 2 000 tonnia 
vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuoro-
kaudessa  
c2) Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mal-
lasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava 
laitos, joka käyttää kasviperäisiä raaka-aineita 
vähintään 5 000 tonnia vuodessa ja jonka val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on enin-
tään 300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan 
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava laitos  
c3) Muu kuin kohdissa c1 ja c2 tarkoitettu 
kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä 
tuotteita jalostava laitos, joka käyttää kasvipe-
räisiä raaka-aineita vähintään 10 000 tonnia 
vuodessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetti on enintään 300 tonnia vuoro-
kaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuristettua kas-
viöljyä valmistava laitos tai leipomo  
c4) Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on vä-
hintään 250 000 litraa vuodessa ja enintään 
300 000 litraa vuorokaudessa  
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c5) Siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, 
kun tuotantokapasiteetti on vähintään 750 000 
litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuo-
rokaudessa  
c6) Muu kuin kohdissa c4 ja c5 tarkoitettu vir-
voitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos, 
kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuotantoka-
pasiteetti on yhteensä vähintään 50 miljoonaa 
litraa vuodessa ja enintään 300 000 litraa vuo-
rokaudessa  

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tarkoi-
tettujen seuraavien raaka-aineiden käsittely ja 
jalostus, riippumatta siitä, onko niitä aikai-
semmin jalostettu vai ei, pelkkää pakkaamista 
lukuun ottamatta:  
d) Eläin- ja kasviperäiset raaka-aineet sekä 
yhdistettyinä että erillisinä tuotteina valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetin ylittäessä vuo-
rokaudessa:  
75 tonnia, jos A yhtä suuri tai suurempi kuin 
10 tai  
300 - (22,5 A), jos A on pienempi kuin 10  
joissa "A" on valmiiden tuotteiden tuotantoka-
pasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus 
painoprosentteina.  
Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää tuotteen 
lopulliseen painoon. Tätä kohtaa ei sovelleta 
tapauksiin, joissa ainoa raaka-aine on maito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

d1) Margariinia tai muita kasvi- ja eläinperäi-
siä rasvoja tai öljyjä valmistava laitos, jonka 
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on 
vähintään 15, mutta enintään 75 tonnia vuoro-
kaudessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantoka-
pasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus on 
vähintään 10 painoprosenttia; muuten enintään 
300 - (22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A 
on valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-
aineen osuus painoprosentteina  
d2) Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai 
sekoittava teollinen laitos, jonka valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähintään 
15, mutta enintään 75 tonnia vuorokaudessa, 
jos valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetin 
eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähintään 
10 painoprosenttia; muuten enintään 300 - 
(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on 
valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-
aineen osuus painoprosentteina  
d3) Jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on vä-
hintään 1 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 
75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuot-
teiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raa-
ka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosent-
tia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokau-
dessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinpe-
räisen raaka-aineen osuus painoprosentteina  
d4) Eineksiä valmistava laitos, jonka valmii-
den tuotteiden tuotantokapasiteetti on vähin-
tään 5 000 tonnia vuodessa, mutta enintään 
75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden tuot-
teiden tuotantokapasiteetin eläinperäisen raa-
ka-aineen osuus on vähintään 10 painoprosent-
tia; muuten 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokau-
dessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläinpe-
räisen raaka-aineen osuus painoprosentteina  

e) Pelkän maidon käsittely ja jalostus vastaan-
otetun maidon määrän ylittäessä 200 tonnia 

e) Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai jalos-
tuslaitos, jossa vastaanotetun maidon määrä on 
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vuorokaudessa (vuosittain laskettavan keskiar-
von perusteella)  

vähintään 100 ja enintään 200 tonnia vuoro-
kaudessa  

 f) Makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 
vähintään 15 tonnia vuorokaudessa  

 g) Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pak-
kaamo, jonka tuotantokapasiteetti on vähintään 
50 miljoonaa litraa vuodessa  

 h) Liivatteen valmistus vuodista, nahoista ja 
luista  

11. Eläinsuojat tai kalankasvatus  11. Eläinsuojat tai kalankasvatus  

a) Siipikarjakasvattamot, kun siipikarjapaikko-
ja on yli 40 000 ja sikalat, kun tuotantosikojen 
(yli 30 kg:n painoisia) paikkoja on yli 2 000 tai 
kun emakkopaikkoja on yli 750; siipikarjalla 
tarkoitetaan kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, 
ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, 
fasaaneja, peltopyitä ja muita lintuja  

a) Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 
50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle, 60 hevo-
selle tai ponille, 250 uuhelle tai vuohelle, 100 
täysikasvuiselle emakolle, 250 lihasialle, 4 000 
munituskanalle tai 10 000 broilerille  

 b) Turkistarha, joka on tarkoitettu vähintään 
500 siitosnaarasminkille tai -hillerille taikka 
vähintään 250 siitosnaarasketulle tai -supille  

 c) Muun kuin a) tai b) kohdassa mainitun 
eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka 
eläinyksikkömäärä liitteen 3 taulukon 1 
eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähin-
tään 250  

 d) Eläinsuojan tai turkistarhan, jossa on use-
ampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä 3 
mainittuja tuotantoeläimiä luvanvaraisuus 
määräytyy liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla 
laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. 
Tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksik-
kömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa 
verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saa-
neen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi 
muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, jonka 
ylittyessä toiminta on luvanvarainen. Eläinyk-
sikkömääräksi muunnettu luvanvaraisuuden 
raja a) tai b) kohdan tarkoittamalle tuotan-
toeläimelle saadaan kertomalla a) tai b) koh-
dassa eläinmääränä ilmoitettu luvanvaraisuu-
den raja liitteen 3 eläinyksikkökertoimella. 
Luparajaa laskettaessa ei huomioida tilan mui-
ta eläimiä, jos niiden yhteenlaskettu eläinyk-
sikkömäärä liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla 
laskettuna on enintään 10  

 e) Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa 
käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuiva-
rehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä 
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muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu on 
vähintään 2 000 kg vuodessa, taikka kooltaan 
vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolam-
mikko tai lammikkoryhmä  

12. Liikenne  12. Liikenne  

 a) Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tarkoi-
tettu ja yli 1 350 tonnin vetoisille aluksille so-
veltuva 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 siir-
retään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia 
kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai va-
rastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen, 
ei kuitenkaan kappaletavaran siirtäminen  

13. Jätteiden ammattimainen tai laitosmai-
nen käsittely sekä jätevesien käsittely  

13. Jätteiden ammattimainen tai laitosmai-
nen käsittely sekä jätevesien käsittely  

a) Jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa 
tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
kapasiteetti muiden kuin vaarallisten jätteiden 
osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja vaarallisten 
jätteiden osalta ylittää 10 tonnia vuorokaudes-
sa  

a) Kiinteää tai nestemäistä jätettä polttava jät-
teenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolai-
tos, jonka kapasiteetti muiden kuin vaarallisten 
jätteiden osalta on enintään 3 tonnia tunnissa 
ja vaarallisten jätteiden osalta enintään 10 ton-
nia vuorokaudessa  

b) Ruhojen tai eläinperäisen jätteen loppukä-
sittely tai kierrätys käsittelykapasiteetin ylittä-
essä 10 tonnia vuorokaudessa  

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

c) Taulukon 1 mukaisen laitoksen jätevesien 
erillinen jätevedenpuhdistamo, joka ei kuulu 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/ETY sovelta-
misalaan  

c) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 13 c tarkoi-
tettu teollisuuden erillinen jätevedenpuhdista-
mo, jossa käsitellään taulukossa 2 tarkoitettu-
jen toimintojen prosessijätevesiä  

d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapasi-
teetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja joka 
sisältää yhden tai useamman seuraavista toi-
minnoista:  
— biologinen käsittely  
— fysikaalis-kemiallinen käsittely  
— yhdistäminen tai sekoittaminen ennen tau-

lukon 1 kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita 
toimintoja  

— uudelleenpakkaaminen ennen taulukon 1 
kohdissa 13 a ja d lueteltuja muita toimin-
toja  

— liuottimien talteenotto tai regenerointi  
— muun epäorgaanisen materiaalin kuin me-
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tallien tai metalliyhdisteiden kierrätys tai 
talteenotto  

— happojen tai emästen regenerointi  
— pilaantumisen torjumiseksi käytettyjen ai-

neiden hyödyntäminen  
— katalyyttien ainesosien hyödyntäminen  
— öljyn uudelleenjalostaminen tai muu uu-

delleenkäyttö  
— maanvarainen allastaminen  
e) Muiden kuin vaarallisten jätteiden loppukä-
sittely, kun kapasiteetti ylittää 50 tonnia vuo-
rokaudessa, mukaan luettuna yksi tai useampi 
seuraavista toiminnoista ja lukuun ottamatta 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettuun 
neuvoston direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia 
toimintoja:  
— biologinen käsittely  
— fysikaalis-kemiallinen käsittely  
— jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkais-

polttoa varten  
— kuonan ja tuhkan käsittely  
— metallijätteen käsittely leikkureilla, mu-

kaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaite-
romu sekä romuajoneuvot ja niiden osat  

 

f) Muiden kuin vaarallisten jätteiden hyödyn-
täminen tai hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 75 tonnia 
vuorokaudessa, mukaan luettuna yksi tai use-
ampi seuraavista toiminnoista ja lukuun otta-
matta yhdyskuntajätevesien käsittelystä annet-
tuun neuvoston direktiiviin 91/271/ETY kuu-
luvia toimintoja:  
— biologinen käsittely  
— jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkais-

polttoa varten  
— kuonan ja tuhkan käsittely  
— metallijätteen käsittely leikkureilla, mu-

kaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaite-
romu sekä romuajoneuvot ja niiden osat  

Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminta on anaero-
binen käsittely (mädätys), tämän toiminnan 
kapasiteettia koskeva raja-arvo on 100 tonnia 
vuorokaudessa  

 

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, johon taulukon 1 kohtaa 
13 g ei sovelleta, väliaikainen varastointi en-
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nen taulukon 1 kohdissa 13 a, d, g ja i lueteltua 
toimintaa, kun kokonaiskapasiteetti on enem-
män kuin 50 tonnia, lukuun ottamatta väliai-
kaista varastointia keräilyn aikana paikassa, 
jossa jäte tuotetaan  
i) Vaarallisen jätteen maanalainen varastointi, 
kun kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 
50 tonnia  

 

 d) Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtami-
nen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vä-
hintään 100 henkilön jätevesien käsittelemi-
sestä  

 e) Kaivannaisjätteen jätealue  

 f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e 
tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan 
jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai lai-
tosmaista  

14. Muu toiminta  14. Muu toiminta  

 a) Ulkona sijaitseva ampumarata  

 b) Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen 
suihkupuhalluspaikka  

 c) Kiinteä eläintarha tai huvipuisto  

 d) Krematorio tai lemmikkieläinten polttolai-
tos  

 e) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitet-
tu lannoitetehdas  

 f) Öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän 
hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toimin-
ta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä  
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ELÄINSUOJAN JA TURKISTARHAN LUPA- JA TOIMIVALTARAJAN LASKEMI-
SESSA KÄYTETTÄVÄT ELÄINYKSIKKÖKERTOIMET  

Taulukko 1. Eläinsuojan ja turkistarhan kokonaiseläinyksikkömäärän laskemiseen käytettävät 
eläinyksikkökertoimet. Muiden eläinlajien kohdalla on käytettävä vuotuiselta typenerityksel-
tään lähinnä vastaavan eläimen eläinyksikkökerrointa.  

Eläin  Eläinyksikkökerroin  
10,8  
4,3  
4  
5,7  
8,1  
3,4  
1,7  
2,6  
1,00  
1,8  
1,8  
0,24  
3,9  
2,8  
2,0  
1,2  
0,8  
0,8—2,8 
0,6  
0,6  
0,07  
0,07  
0,1  
0,14  
0,12  
0,03  
0,04  
0,07  

0,06  
0,04  
0,19  
0,9  
2,5  
0,9  

Lypsylehmä  
Emolehmä  
Hieho (12—24 kk)  
Lihanauta (sonni 12—24 kk)  
Siitossonni (sonni > 2 v)  
Vasikka 6—12 kk  
Vasikka < 6 kk  
Emakko porsaineen  
Lihasika*  
Karju  
Joutilas emakko ydinsikalassa  
Vieroitettu porsas, 5—11 vk, jos tilalla ei ole emakoita*  
Hevonen 2 v—  
Poni** 2 v—, hevonen 1 v  
Pienponi** 2 v-, poni** 1 v, hevonen  < 1 v
Pienponi **1—2 v, poni**  < 1 v
Pienponi**  < 1 v
Aasi (ponin ja pienponin tavoin säkäkorkeuden ja iän mukaan)  
Lammas (uuhi karitsoineen, pässi)  
Vuohi (kuttu kileineen, pukki)  
Munituskana  
Broileriemo  
Kukko  
Emokalkkuna  
Lihakalkkuna*  
Broileri*  
Kananuorikko*  
Emoankka, liha-ankka*, emohanhi, lihahanhi*, emofasaani, lihafa-
saani*  
Emosorsa, lihasorsa*  
Viiriäinen, helmikana  
Kaninaaras poikasineen***  
Strutsi  
Biisoni  
Villisika  
Minkki ja hilleri, siitosnaaras pentuineen  0,18  

OIKAISU
Merkityt kohdat on lisätty oikaisuna.
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Eläin  Eläinyksikkökerroin  
Minkki ja hilleri, pentu  

Minkki ja hilleri, siitosuros  

Kettu ja supi, siitosnaaras pentuineen  0,41  
Kettu ja supi, pentu  

Kettu ja supi, siitosuros  

* eläinpaikkaa kohti
** poni: eläimen säkäkorkeus täysikasvuisena 120—140 cm; pienponi: eläimen säkäkorkeus 
täysikasvuisena < 120 cm
*** Kaninaaraan elopaino noin 5 kg. Poikasien lisäksi kaniuros sisältyy naaraan eläinyksikkökertoi-
meen.
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OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.




