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437/2017

Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 10 §:n 2 momentti, 28 §, 78 §:n 2 mo-

mentti, liite 1 ja liite 2,
sellaisena kuin niistä on liite 1 laissa 423/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 39 a § ja 40 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

10 §

Valtioneuvoston asetukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi eräissä toiminnoissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut säännökset voivat koskea seuraavia toimialoja ja toi-

mintoja:
1) polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitos;
2) asfalttiasema;
3) polttonesteiden jakeluasema;
4) toiminta, jossa käytetään orgaanisia liuottimia;
5) jätteen käsittely;
6) maa-, karja-, turkis- ja metsätalous;
7) turvetuotanto;
8) kalankasvatus;
9) kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja muu kivenlouhinta;
10) yhdyskuntajätevesien käsittely ja johtaminen;
11) kiinteä betoniasema ja betonituotetehdas.

28 §

Luvanvaraisuus pohjavesialueilla

Liitteessä 2 tarkoitettuun toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan
tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.

Lisäksi liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan on oltava
ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön sovel-
tuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
HE 8/2017
YmVM 3/2017
EV 24/2017
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39 a §

Hakijan neuvonta

Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 8 §:ssä säädetään viranomaisen velvollisuu-
desta antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa, lupaviranomaisen on annettava
pyynnöstä hakijalle sähköisessä muodossa tietoa: 

1) lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä;
2) asian selvittämiseksi hankittavista lausunnoista ja niiden antamiselle varattavasta

määräajasta; 
3) päätöksen arvioidusta antamisajankohdasta. 
Lupaviranomainen voi lisäksi hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestää ta-

paamisen lupa-asiasta hakijan ja viranomaisen välillä neuvonnan järjestämiseksi. Tapaa-
miseen voidaan kutsua myös muiden lupamenettelyyn osallistuvien viranomaisten edus-
tajia ja muita asianosaisia. Valtion ympäristölupaviranomaisen on aina kutsuttava mukaan
valtion valvontaviranomaisen edustaja.

Neuvonta on maksutonta.

40 §

Hakemuksen täydentäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos myöhemmin asiaa käsiteltäessä ilmenee tarve pyytää hakijalta uusia, asian ratkaise-

miseksi tarpeellisia selvityksiä, tätä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä
seikoista selvitystä on esitettävä ja millä perusteella niiden esittäminen on tarpeen.

78 §

Päästötasoja lievemmät raja-arvot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lievempien päästöraja-arvojen edellytykset on arvioitava uudelleen, kun lupa tarkiste-

taan 80 ja 81 §:n perusteella tai kun lupaa muutetaan 89 §:n 2 momentin 1, 3 tai 5 kohdan
perusteella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017. 
Jos toiminta ei enää tämän lain mukaan edellytä ympäristölupaa eikä sitä myöskään ole

tämän lain mukaan rekisteröitävä, raukeaa ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ollei-
den säännösten nojalla annettu ympäristölupa tai siihen rinnastettava päätös tämän lain
voimaan tullessa. Jos tällaista toimintaa koskeva lupahakemus on vireillä, sen käsittely jää
sillensä. 

Tämän lain liitteen 2 kohdan 3 soveltamisalaan kuuluvat muiden kuin moottorikäyttöi-
sessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien nestemäisten polttoai-
neiden jakeluasemat sekä liitteen 2 kohdassa 8 tarkoitetut kiinteät betoniasemat ja betoni-
tuotetehtaat säilyvät luvanvaraisina siihen saakka, kunnes niitä koskevat 10 §:n nojalla an-
nettavat valtioneuvoston asetukset tulevat sovellettaviksi. Näiden toimintojen ympäristö-
luvat tai siihen rinnastettavat päätökset raukeavat, kun edellä tarkoitetut valtioneuvoston
asetukset tulevat sovellettaviksi. 

Tämän lain liitteen 2 kohdassa 5–7 tarkoitettujen orgaanisia liuottimia käyttävien toi-
mintojen tai laitosten ympäristöluvat tai siihen rinnastettavat päätökset raukeavat, kun toi-
minta muuttuu olennaisesti lain 29 §:ssä tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkoite-
tulla tavalla, tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa lain 89 §:n perusteella.

Jos tämän lain mukaan rekisteröitävä toiminta liittyy luvanvaraisen laitoksen perusta-
miseen tai käyttämiseen lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, raukeaa
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ympäristölupa sen osalta, kun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäris-
tölupaa lain 29 §:n perusteella tai kun ympäristölupaa on tarpeen muuttaa lain 89 §:n pe-
rusteella. Edellytyksenä ympäristöluvan raukeamiselle tässä yhteydessä on kuitenkin, että
kyseistä toimintaa koskeva lain 10 §:n nojalla annettu valtioneuvoston asetus on voimas-
sa.

Kun tämän lain mukaan rekisteröitävän toiminnan ympäristölupa raukeaa, toimivaltai-
nen viranomainen rekisteröi toiminnan ja ilmoittaa rekisteröinnistä toiminnanharjoittajal-
le.

Jos on epäselvää, edellyttääkö 2–5 momentissa tarkoitettu toiminta ympäristölupaa, toi-
minnanharjoittaja tai valvontaviranomainen voi pyytää lupaviranomaiselta selventävää
päätöstä siitä, onko ympäristölupa rauennut. Asia on käsiteltävä siten kuin lain 96 §:ssä
säädetään. Asian käsittelystä ei peritä maksua.

Valvontaviranomaisen on vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta ilmoitettava toi-
minnanharjoittajalle 2 momentissa tarkoitettua toimintaa koskevasta ympäristöluvan rau-
keamisesta tai pantava tarvittaessa samassa ajassa vireille 7 momentissa tarkoitettu rau-
keamisen selvittämistä koskeva asia. 

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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Liite 1

LUVANVARAISET TOIMINNAT

TAULUKKO 1 Direktiivilaitokset TAULUKKO 2 Muut laitokset 

1. Metsäteollisuus 1. Metsäteollisuus 

a) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan mas-
saa puusta tai muista kuitumateriaaleista 

b) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan pape-
ria 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 vähin-
tään 20 000 m3, ei kuitenkaan vesivarasto, 
jossa on suljettu vesienkäsittelyjärjestelmä 

c) Teollisuuslaitos, jossa valmistetaan yhtä 
tai useampia seuraavista puulevyistä: suur-
lastulevy, lastulevy tai kuitulevy kapasitee-
tin ylittäessä 600 m3 vuorokaudessa 

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

d) Puun ja puutuotteiden suojaus kemikaa-
leilla tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3 
vuorokaudessa lukuun ottamatta pelkkää 
sinistäjäsienen torjuntakäsittelyä 

d) Puun kyllästämö, jonka tuotantokapasi-
teetti on enintään 75 m3 vuorokaudessa 
taikka sellainen muu puunsuojakemikaaleja 
käyttävä laitos, jossa käytetään suojakemi-
kaaleja yli 1 tonni vuodessa 

2. Metalliteollisuus 2. Metalliteollisuus 

a) Malmien, mukaan lukien sulfidimalmit, 
pasutus ja sintraus 

b) Raakaraudan tai teräksen tuotanto (pri-
määri- tai sekundäärisulatus), mukaan 
lukien jatkuva valu, kapasiteetin ylittäessä 
2,5 tonnia tunnissa 

a) Rauta- tai terästehdas taikka rautalejee-
rinkejä valmistava tehdas, jonka tuotantoka-
pasiteetti on enintään 2,5 tonnia tunnissa 

c) Muiden kuin rautametallien tuotanto mal-
mista, rikasteista tai sekundaarisista raaka-
aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai 
elektrolyysimenetelmillä 

b) Muiden kuin rautametallien valssaamo, 
takomo tai vetämö, ei kuitenkaan kylmäpro-
sessit langanveto, valssaus ja syväveto

d) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapa-
siteetti ylittää 20 tonnia vuorokaudessa 

c) Rautametallivalimo, jonka tuotantokapa-
siteetti on enintään 20 tonnia vuorokau-
dessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa 

e) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuska-
pasiteetti ylittää 4 tonnia vuorokaudessa lyi-
jyn ja kadmiumin osalta ja 20 tonnia 
vuorokaudessa muiden kuin rautametallien 
osalta 

d) Muu valimo tai sulatto, jonka sulatuska-
pasiteetti on enintään 20 tonnia vuorokau-
dessa, mutta vähintään 200 tonnia vuodessa; 
sulatettaessa lyijyä tai kadmiumia enintään 
4 tonnia vuorokaudessa 
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f) Rautametallien jalostus suojakäsittele-
mällä sulalla metallilla käsittelykapasiteetin 
ylittäessä 2 tonnia raakaterästä tunnissa 

e) Rautametallien jalostus suojakäsittele-
mällä sulalla metallilla, kun käsittelykapasi-
teetti on enintään 2 tonnia raakaterästä 
tunnissa 

g) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka 
kapasiteetti ylittää 20 tonnia tunnissa tai 
takomo, jossa vasaroiden iskutyö ylittää 50 
kilojoulea vasaraa kohti ja lämmitysteho 
ylittää 20 megawattia 

f) Rautametallien kuumavalssaamo, jonka 
kapasiteetti on enintään 20 tonnia tunnissa 
tai takomo, jossa vasaroiden iskutyö on 
enintään 50 kilojoulea vasaraa kohti tai läm-
mitysteho on enintään 20 megawattia 

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

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

h) Laivatelakka 

i) Akkutehdas 

3. Energian tuotanto 3. Energian tuotanto 

a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, 
jonka polttoaineteho on 50 megawattia tai 
enemmän; laitoksen polttoainetehoa määri-
tettäessä lasketaan yhteen kaikki samalla 
laitosalueella sijaitsevat energiantuotanto-
yksiköt 

a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa, 
jossa on yksi tai useampi polttoainetehol-
taan vähintään 20 megawatin kiinteää polt-
toainetta polttava energiantuotantoyksikkö 
ja laitosalueen kaikkien energiantuotantoyk-
siköiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 
alle 50 megawattia 

b) Taulukon 1 soveltamisalaan kuuluvista 
laitoksista tulevien hiilidioksidivirtojen tal-
teenotto geologista varastointia varten hiili-
dioksidin geologisesta varastoinnista ja 
neuvoston direktiivin 85/337/ETY sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vien 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 direktii-
vin 2009/31/EY nojalla 

b) Ydinvoimalaitos

4. Kemianteollisuus; teollisessa mittakaa-
vassa tapahtuva, alla mainittujen aineiden 
tai aineryhmien kemiallinen tai biologinen 
jalostaminen 

4. Kemianteollisuus; teollisessa mittakaa-
vassa tapahtuva, alla mainittujen aineiden 
tai aineryhmien kemiallinen tai biologinen 
jalostaminen 

a) Epäorgaanisten kemikaalien valmistus, 
kuten: 
– kaasut, kuten ammoniakki, kloori tai kloo-
rivety, fluori tai fluorivety, hiilen oksidit, 
rikkiyhdisteet, typen oksidit, vety, rikki-
dioksidi, karbonyylikloridi 
– hapot, kuten kromihappo, fluorivety-
happo, fosforihappo, typpihappo, kloorive-
tyhappo, rikkihappo, oleum, rikkihapokkeet 
– emäkset, kuten ammoniumhydroksidi, 
kaliumhydroksidi, natriumhydroksidi 
– suolat, kuten ammoniumkloridi, kaliu-
mkloraatti, kaliumkarbonaatti, natriumkar-
bonaatti, perboraatti, hopeanitraatti 
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– epämetallit, metallioksidit tai muut epäor-
gaaniset yhdisteet, kuten kalsiumkarbidi, 
pii, piikarbidi 

b) Orgaanisten kemikaalien valmistus, 
kuten: 
– yksinkertaiset hiilivedyt (suoraketjuiset tai 
rengasrakenteiset, tyydyttyneet tai tyydyttä-
mättömät, alifaattiset tai aromaattiset) 
– happea sisältävät hiilivedyt, erityisesti 
alkoholit, aldehydit, ketonit, karboksyyli-
hapot, esterit ja esterien seokset, asetaatit, 
eetterit, peroksidit ja epoksihartsit 
– rikin hiilivedyt 
– typen hiilivedyt, erityisesti amiinit, ami-
dit, typpipitoiset yhdisteet tai nitraatit, nitrii-
lit, 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 tuo-
tanto 

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 

a) Pesuaineita valmistava tehdas, jonka tuo-
tantokapasiteetti on vähintään 50 tonnia 
vuodessa

b) Kumitehdas, jossa on vulkanointi- tai 
mastisointiprosessi

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

d) Tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas

5. Polttoaineiden valmistus taikka kemi-
kaalien tai polttoaineiden varastointi tai 
käsittely 

5. Polttoaineiden valmistus taikka kemi-
kaalien tai polttoaineiden varastointi tai 
käsittely 

a) Hiilen kaasuttaminen tai nesteyttäminen 
tai muiden polttoaineiden kuin hiilen 
kaasuttaminen tai nesteyttäminen laitok-
sissa, joiden polttoaineteho on vähintään 
20 megawattia 

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

b) Kovahiilen tai sähkögrafiitin tuotanto 
polttamalla tai hiilettämällä 
6



437/2017  
c) Koksin tuotanto 

b) Kiinteän, nestemäisen tai kaasumaisen 
polttoaineen valmistuslaitos, jossa valmiste-
taan polttoainetta vähintään 5 000 tonnia 
vuodessa, ei kuitenkaan pellettien puristus-
toiminta 

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

d) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemi-
kaalin varasto, jossa voidaan varastoida täl-
laista kemikaalia vähintään 100 m3, ei 
kuitenkaan liitteen 2 mukaisen rekisteröitä-
vän energiantuotantolaitoksen polttoneste-
säiliö, voimansiirron suurmuuntaja-asema 
tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön 
soveltuvan pohjavesialueen ulkopuolella 
sijaitseva valmiiksi pakattujen tuotteiden 
kappaletavaravarasto

e) Kivihiilivarasto 

6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toi-
minta 

6. Orgaanisia liuottimia käyttävä toi-
minta 

a) Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakä-
sittely, erityisesti kiillotus, painatus, pin-
noittaminen, rasvanpoisto, vedenpitäviksi 
käsittely, liimaus, maalaus, puhdistaminen 
tai kyllästys käytettäessä orgaanisia liuotti-
mia liuottimen kulutuskapasiteetin ylit-
täessä 150 kg tunnissa tai 200 tonnia 
vuodessa 

a1) Pintojen puhdistus orgaanisilla liuotti-
milla, jotka sisältävät vaaralausekkeella 
H340, H341, H350, H350i, H351, H360D 
tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, kun 
liuottimien kulutus on yli 1 tonni vuodessa, 
mutta enintään 200 tonnia vuodessa 
a2) Toiminnat, joissa orgaanisten liuotti-
mien kulutus on yli 50 tonnia vuodessa, 
mutta enintään 200 tonnia vuodessa: 
– muu kuin kohdassa a1 tarkoitettu pintojen 
puhdistus 
– ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä 
tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella 
– metallin, muovin, tekstiilien, folion ja 
paperin pinnoitus tai maalaus 
– puupintojen maalaus 
– nahan viimeistely 
– lankalakkaus 
– jalkineiden valmistus 
– puun ja muovin laminointi 
– liimaus 
– seuraavat painatustoiminnat: heatset-rai-
naoffset-painatus, julkaisusyväpainot, muu 
syväpaino, fleksopaino, rotaatioseripaino 
mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaa-
tioseripaino, laminointi- ja lakkausyksiköt 
– kumin jalostus 
a3) Toiminnat, joissa orgaanisten liuotti-
mien kulutus on yli 25 tonnia vuodessa, 
mutta enintään 200 tonnia vuodessa
– jatkuvatoiminen nauhapinnoitus 
– puun kyllästäminen 
7
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b) Toiminnat, joissa orgaanisten liuottimien 
kulutus on yli 50 tonnia vuodessa: 
– kylmäoffset-painatustoiminta
– kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja 
kasviöljyjen jalostustoiminnat 
– maalien, lakkojen, liimojen ja painovärien 
valmistus
– lääketeollisuus 

c) Laitos, jossa käytetään orgaanisia liuotti-
mia ja jossa niiden kulutus on, kun siitä 
vähennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, 
vähintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava 
huippukulutus vähintään 20 kg tunnissa, 
mukaan lukien toiminnat, joissa haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-ainei-
den 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 kullankai-
vuu 

b) Malmin tai mineraalin rikastamo 

c) Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin 
maarakennustoimintaan liittyvä kivenlou-
hinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 
50 päivää 

d) Turvetuotanto ja siihen liittyvä ojitus 

e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jau-
hatus tai sellainen tietylle alueelle sijoitet-
tava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven 
jauhatus, jonka toiminta-aika on yhteensä 
vähintään 50 päivää 

8. Mineraalituotteiden valmistus 8. Mineraalituotteiden valmistus 

a) Sementtiklinkkerin tuotanto kiertouu-
neissa, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 
500 tonnia vuorokaudessa, tai muun tyyppi-
sissä uuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia vuorokaudessa 

a) Sementtitehdas, jonka tuotantokapasi-
teetti kiertouuneissa on enintään 500 tonnia 
vuorokaudessa ja muun tyyppisissä 
uuneissa enintään 50 tonnia vuorokaudessa 

b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden tuotan-
tokapasiteetti ylittää 50 tonnia vuorokau-
dessa 

b) Kalkin tuotanto uuneissa, joiden yhteen-
laskettu tuotantokapasiteetti on enintään 
50 tonnia vuorokaudessa 

c) Mineraalien sulatus, mukaan lukien 
mineraalikuidut, kun sulatuskapasiteetti 
ylittää 20 tonnia vuorokaudessa 

c) Mineraalivillatehdas, jonka sulatuskapa-
siteetti on enintään 20 tonnia vuorokau-
dessa, mutta yli 6 000 tonnia vuodessa 

d) Lasin valmistus, mukaan lukien lasikui-
dut, kun sulatuskapasiteetti ylittää 20 tonnia 
vuorokaudessa 

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

e) Asbestin tai asbestipohjaisten tuotteiden 
valmistus 
8
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f) Keraamisten tuotteiden valmistus poltta-
malla, erityisesti kattotiilet, tiilet, tulenkes-
tävät rakennuskivet, laatat, hiekkakivi tai 
posliini, kun tuotantokapasiteetti ylittää 
75 tonnia vuorokaudessa ja/tai uunikapasi-
teetti ylittää 4 m3 ja lastauskapasiteetti ylit-
tää 300 kg/m3 uunia kohden 

Seuraavien keraamisten tuotteiden valmis-
tus polttamalla, kun tuotantokapasiteetti on 
enintään 75 tonnia vuorokaudessa ja/tai 
uunikapasiteetti on enintään 4 m3 ja lastaus-
kapasiteetti enintään 300 kg/m3 uunia koh-
den: 
e1) keramiikka- tai posliinitehdas, jonka 
tuotantokapasiteetti on vähintään 200 tonnia 
vuodessa 
e2) kevytsoratehdas, jonka tuotantokapasi-
teetti on yli 3000 tonnia vuodessa 

g) Magnesiumoksidin tuotanto uuneissa, 
joiden tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
vuorokaudessa 

f) Kipsilevytehdas 

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuo-
tanto tai käsittely 

9. Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuo-
tanto tai käsittely 

a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittely 
(kuten pesu, valkaisu, merserointi) tai vär-
jäys käsittelykapasiteetin ylittäessä 10 ton-
nia vuorokaudessa 

a) Tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsitte-
lyä tai värjäystä suorittava laitos, jonka 
käsittelykapasiteetti on vähintään 1 ja enin-
tään 10 tonnia vuorokaudessa 

b) Nahanparkitus käsittelykapasiteetin ylit-
täessä 12 tonnia valmiita tuotteita vuorokau-
dessa 

b) Nahkatehdas tai turkismuokkaamo, ei 
kuitenkaan tuotteiden valmistus valmiiksi 
käsitellyistä nahoista 

c) Kuitukangastehdas 

d) Tekstiilien vesipesula, jonka kapasiteetti 
on vähintään 1 tonni vuorokaudessa ja jonka 
jätevesiä ei johdeta kunnalliselle yhdyskun-
tajätevedenpuhdistamolle tai muu kuin 
2 liitteen mukainen rekisteröitävä kemialli-
nen pesula 

10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmis-
tus 

10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmis-
tus 

a) Teurastamotoiminta tuotantokapasiteetin 
ylittäessä 50 tonnia ruhoja vuorokaudessa 

a) Teurastamo, jonka tuotantokapasiteetti on 
vähintään 5 ja enintään 50 tonnia ruhoja 
vuorokaudessa 

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tar-
koitettujen seuraavien raaka-aineiden käsit-
tely ja jalostus, riippumatta siitä, onko niitä 
aikaisemmin jalostettu vai ei, pelkkää pak-
kaamista lukuun ottamatta: 
b) Pelkästään eläinperäiset raaka-aineet 
(paitsi pelkkä maito) valmiiden tuotteiden 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 tonnia 
vuorokaudessa 

b1) Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai 
jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä 
raaka-aineita vähintään 1 000 tonnia vuo-
dessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetti on enintään 75 tonnia 
vuorokaudessa 
b2) Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai 
jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä 
raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa 
ja jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapa-
siteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa 
9
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Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tar-
koitettujen seuraavien raaka-aineiden käsit-
tely ja jalostus, riippumatta siitä, onko niitä 
aikaisemmin jalostettu vai ei, pelkkää pak-
kaamista lukuun ottamatta: 
c) Pelkästään kasviperäiset raaka-aineet val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetin ylit-
täessä 300 tonnia vuorokaudessa tai 600 
tonnia vuorokaudessa, jos laitos toimii kaik-
kina vuosina enintään 90 peräkkäisenä vuo-
rokautena 

c1) Perunaa tai juureksia käsittelevä tai 
niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää 
kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 
2 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 
300 tonnia vuorokaudessa 
c2) Vihanneksia, öljykasveja, melassia tai 
mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita 
jalostava laitos, joka käyttää kasviperäisiä 
raaka-aineita vähintään 5 000 tonnia vuo-
dessa ja jonka valmiiden tuotteiden tuotan-
tokapasiteetti on enintään 300 tonnia 
vuorokaudessa, ei kuitenkaan kylmäpuris-
tettua kasviöljyä valmistava laitos 
c3) Muu kuin kohdissa c1 ja c2 tarkoitettu 
kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai 
niistä tuotteita jalostava laitos, joka käyttää 
kasviperäisiä raaka-aineita vähintään 
10 000 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 
300 tonnia vuorokaudessa, ei kuitenkaan 
kylmäpuristettua kasviöljyä valmistava lai-
tos tai leipomo 
c4) Panimo, jonka tuotantokapasiteetti on 
vähintään 250 000 litraa vuodessa ja enin-
tään 300 000 litraa vuorokaudessa 
c5) Siiderin ja viinin valmistus käymis-
teitse, kun tuotantokapasiteetti on vähin-
tään 750 000 litraa vuodessa ja enintään 
300 000 litraa vuorokaudessa 
c6) Muu kuin kohdissa c4 ja c5 tarkoitettu 
virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava lai-
tos, kun virvoitus- ja alkoholijuomien tuo-
tantokapasiteetti on yhteensä vähintään 
50 miljoonaa litraa vuodessa ja enintään 
300 000 litraa vuorokaudessa 

Elintarvikkeiden tai rehujen tuotantoon tar-
koitettujen seuraavien raaka-aineiden käsit-
tely ja jalostus, riippumatta siitä, onko niitä 
aikaisemmin jalostettu vai ei, pelkkää pak-
kaamista lukuun ottamatta: 
d) Eläin- ja kasviperäiset raaka-aineet sekä 
yhdistettyinä että erillisinä tuotteina valmii-
den tuotteiden tuotantokapasiteetin ylit-
täessä vuorokau-dessa: 
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 tuotanto-
kapasiteetin eläinperäisen raaka-aineen 
osuus painoprosentteina. 
Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää tuot-
teen lopulliseen painoon. Tätä kohtaa ei 
sovelleta tapauksiin, joissa ainoa raaka-aine 
on maito. 
Kohtaan liittyvä kuva on taulukon jälkeen1

d1) Margariinia tai muita kasvi- ja eläinpe-
räisiä rasvoja tai öljyjä valmistava laitos, 
jonka valmiiden tuotteiden tuotantokapasi-
teetti on vähintään 15, mutta enintään 
75 tonnia vuorokaudessa, jos valmiiden 
tuotteiden tuotantokapasiteetin eläinperäi-
sen raaka-aineen osuus on vähintään 10 pai-
noprosenttia; 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 vuorokau-
dessa, jos valmiiden tuotteiden tuotantoka-
pasiteetin eläinperäisen raaka-aineen osuus 
on vähintään 10 painoprosenttia; muuten 
enintään 300 - (22,5 x A) tonnia vuorokau-
dessa, kun A on valmiiden tuotteiden eläin-
peräisen raaka-aineen osuus 
painoprosentteina 
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d3) Jäätelötehdas tai juustomeijeri, jonka 
valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on 
vähintään 1 000 tonnia vuodessa, mutta 
enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetin 
eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähin-
tään 10 painoprosenttia; muuten 300 - 
(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on 
valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-
aineen osuus painoprosentteina 
d4) Eineksiä valmistava laitos, jonka val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetti on 
vähintään 5 000 tonnia vuodessa, mutta 
enintään 75 tonnia vuorokaudessa, jos val-
miiden tuotteiden tuotantokapasiteetin 
eläinperäisen raaka-aineen osuus on vähin-
tään 10 painoprosenttia; muuten 300 - 
(22,5 x A) tonnia vuorokaudessa, kun A on 
valmiiden tuotteiden eläinperäisen raaka-
aineen osuus painoprosentteina 

e) Pelkän maidon käsittely ja jalostus vas-
taanotetun maidon määrän ylittäessä 
200 tonnia vuorokaudessa (vuosittain las-
kettavan keskiarvon perusteella) 

e) Pelkän maidon keräily-, käsittely- tai 
jalostuslaitos, jossa vastaanotetun maidon 
määrä on vähintään 100 ja enintään 200 ton-
nia vuorokaudessa 

f) Makeistehdas, jonka tuotantokapasiteetti 
on vähintään 15 tonnia vuorokaudessa 

g) Mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien 
pakkaamo, 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 siipikarja-
paikkoja on yli 40 000 ja sikalat, kun tuo-
tantosikojen (yli 30 kg:n painoisia) paikkoja 
on yli 2 000 tai kun emakkopaikkoja on yli 
750; siipikarjalla tarkoitetaan kanoja, kalk-
kunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, han-
hia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, 
peltopyitä ja muita lintuja 

a) Eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 
50 lypsylehmälle, 100 lihanaudalle, 
130 emolehmälle, 60 hevoselle tai ponille, 
250 uuhelle tai vuohelle, 100 täysikasvui-
selle emakolle, 250 lihasialle, 4 000 muni-
tuskanalle 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 
vähintään 250 
11
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d) Eläinsuojan tai turkistarhan, jossa on 
useampia a) tai b) kohdassa taikka liitteessä 
3 mainittuja tuotantoeläimiä ja joka ei ole 
suoraan luvanvarainen a tai b kohdassa mai-
nitun tuotantoeläimen eläinmäärän perus-
teella, luvanvaraisuus määräytyy liitteen 3 
eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläi-
nyksikkömäärien perusteella. Tällöin kaik-
kien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät 
lasketaan yhteen ja niiden summaa verra-
taan suurimman eläinyksikkömäärän saa-
neen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi 
muunnettuun luvanvaraisuuden rajaan, 
jonka ylittyessä toiminta on luvanvarainen. 
Eläinyksikkömääräksi muunnettu luvanva-
raisuuden raja a) tai b) kohdan tarkoitta-
malle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla 
a) tai b) kohdassa eläinmääränä ilmoitettu 
luvanvaraisuuden raja liitteen 3 eläinyksik-
kökertoimella. Luparajaa laskettaessa ei 
huomioida tilan muita eläimiä, jos niiden 
yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä liitteen 3 
eläinyksikkökertoimilla laskettuna on enin-
tään 10 

e) Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, 
jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuo-
dessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan 
vastaava määrä muuta rehua taikka jossa 
kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuo-
dessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaa-
rin luonnonravintolammikko tai 
lammikkoryhmä 

12. Liikenne 12. Liikenne 

a) Pääosin kauppamerenkulun käyttöön tar-
koitettu ja yli 1350 tonnin vetoisille aluk-
sille soveltuva satama tai lastaus- taikka 
purkulaituri 

b) Lentopaikka, ei kuitenkaan pelastustoi-
mintaan tarkoitettu helikopterilentopaikka

c) Yli 50 linja-auton tai kuorma-auton 
varikko tai vastaavan kokoinen työkoneva-
rikko 

d) Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata 

e) Kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa 
siirretään terveydelle tai ympäristölle vaa-
rallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toi-
seen tai varastoon taikka varastosta 
kuljetusvälineeseen, ei kuitenkaan kappale-
tavaran siirtäminen 
12
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13. Jätteiden ammattimainen tai laitos-
mainen käsittely sekä jätevesien käsittely 

13. Jätteiden ammattimainen tai laitos-
mainen käsittely sekä jätevesien käsittely 

a) Jätteiden käsittely jätteenpolttolaitoksissa 
tai jätteen rinnakkaispolttolaitoksissa, joi-
den kapasiteetti muiden kuin vaarallisten 
jätteiden osalta ylittää 3 tonnia tunnissa ja 
vaarallisten jätteiden osalta ylittää 10 tonnia 
vuorokaudessa 

a) Kiinteää tai nestemäistä jätettä polttava 
jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolt-
tolaitos, jonka kapasiteetti muiden kuin vaa-
rallisten jätteiden osalta on enintään 
3 tonnia tunnissa ja vaarallisten jätteiden 
osalta enintään 10 tonnia vuorokaudessa 

b) Ruhojen tai eläinperäisen jätteen loppu-
käsittely tai kierrätys käsittelykapasiteetin 
ylittäessä 10 tonnia vuorokaudessa 

b) Laitos, jonka ruhojen tai eläinperäisen 
jätteen 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 
soveltamisalaan 

c) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 13 c tar-
koitettu teollisuuden erillinen jätevedenpuh-
distamo, jossa käsitellään taulukossa 2 
tarkoitettujen toimintojen prosessijätevesiä 

d) Vaarallisten jätteiden käsittely, kun kapa-
siteetti ylittää 10 tonnia vuorokaudessa ja 
joka sisältää yhden tai useamman seuraa-
vista toiminnoista: 
– 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 
metallien tai metalliyhdisteiden kierrätys tai 
talteenotto 
– happojen tai emästen regenerointi 
– pilaantumisen torjumiseksi käytettyjen 
aineiden hyödyntäminen 
– katalyyttien ainesosien hyödyntäminen 
– öljyn uudelleenjalostaminen tai muu 
uudelleenkäyttö 
– maanvarainen allastaminen 

e) Muiden kuin vaarallisten jätteiden loppu-
käsittely, kun kapasiteetti ylittää 50 tonnia 
vuorokaudessa, 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, 
mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalai-
teromu sekä romuajoneuvot ja niiden osat 
13



437/2017  
f) Muiden kuin vaarallisten jätteiden hyö-
dyntäminen tai hyödyntämisen ja loppukä-
sittelyn yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 
75 tonnia vuorokaudessa, mukaan luettuna 
yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja 
lukuun ottamatta yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä annettuun neuvoston direktiiviin 
91/271/ETY kuuluvia toimintoja: 
– biologinen käsittely 
– jätteen esikäsittely polttoa tai rinnakkais-
polttoa varten 
– kuonan ja tuhkan käsittely 
– metallijätteen käsittely leikkureilla, 
mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalai-
teromu sekä romuajoneuvot ja niiden osat 
Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminta on ana-
erobinen käsittely (mädätys), tämän toimin-
nan kapasiteettia koskeva raja-arvo on 
100 tonnia vuorokaudessa 

g) Kaatopaikat, joihin tuodaan enemmän 
kuin 10 tonnia jätettä vuorokaudessa tai joi-
den kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 
25000 tonnia, lukuun ottamatta pysyvän jät-
teen kaatopaikkoja 

h) Vaarallisen jätteen, johon taulukon 1 koh-
taa 13 g ei sovelleta, väliaikainen varastointi 
ennen taulukon 1 kohdissa 13 a, d, g ja i lue-
teltua toimintaa, kun kokonaiskapasiteetti 
on enemmän kuin 50 tonnia, lukuun otta-
matta väliaikaista varastointia keräilyn 
aikana paikassa, jossa jäte tuotetaan 

i) Vaarallisen jätteen maanalainen varas-
tointi, kun kokonaiskapasiteetti on enem-
män kuin 50 tonnia 

d) Yhdyskuntajätevesien käsittely ja johta-
minen, kun kyse on asukasvastineluvultaan 
vähintään 100 henkilön jätevesien käsittele-
misestä 

e) Kaivannaisjätteen jätealue 

f) Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e 
tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuulu-
van jätteen käsittely, joka on ammattimaista 
tai laitosmaista 

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 poltto-
laitos 

e) Muu kuin taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoi-
tettu lannoitetehdas 
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Kuva: Taulukko 1 Direktiivilaitokset, 10. Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus, kohta d

(A) Eläinperäisen raaka-aineen osuus (% valmiiden tuotteiden tuotantokapasiteetista)

f) Öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiinty-
män hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä 
toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyö-
hykkeellä 
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Liite 2

REKISTERÖITÄVÄT TOIMINNAT

1. Energiantuotantolaitos, 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 kiin-
teää polttoainetta käyttävän energiantuotantoyksikön polttoaineteho on alle 20 megawattia. 

2. Asfalttiasemat. 

3. Nestemäisen polttoaineen jakeluasema, jonka polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on 
vähintään 10 m3. 

4. Kemiallinen pesula, jos toiminnassa käytetään sellaisia pesulatoimintaan tarkoitettuja lait-
teita ja järjestelmiä, joista ei pääse päästöjä ilmaan eikä veteen ja toiminnassa syntyvät jätteet 
luovutetaan jätelain 29 §:n mukaisesti käsiteltäväksi. 

5. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enintään 50 tonnia vuodessa: 
a) ajoneuvojen alkuperäinen maalaus sekä tuotantolaitoksessa että sen ulkopuolella 
b) muu pintojen puhdistus kuin puhdistus orgaanisilla liuottimilla, jotka sisältävät vaaralau-
sekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360D tai H360F merkittyjä aineita ja seoksia, 
kun liuottimien kulutus on enemmän kuin 2 tonnia vuodessa. 

6. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 5, mutta enin-
tään 50 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 
e) liimaus. 

7. Toiminnat ja laitokset, joissa orgaanisten liuottimien kulutus on enemmän kuin 10 tonnia 
mutta enintään 50 tonnia vuodessa:
a) puupintojen maalaus
b) nahan viimeistely
c) seuraavat painatustoiminnat: heatset-rainaoffset-painatus, julkaisusyväpainot, muu syvä-
paino, fleksopaino, rotaatioseripaino mukaan lukien tekstiilien ja kartongin rotaatioseripaino, 
laminointi- ja lakkausyksiköt
d) kumin jalostus
e) kasviöljyjen sekä eläinrasvojen uutto ja kasviöljyjen jalostustoiminnat.

8. Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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