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Osa direktiivilaitosta

Ilmoituksenvaraisen toiminnan luvanvaraisuus

Vesistön pilaantuminen
Jätevesien johtaminen => ojan, lähden 
tai noron pilaantuminen

tärkeä tai muu vedenhankintakäyttöön 
soveltuva pohjavesialue

ILMOITUSPÄÄTÖS

YSL LIITE 4

UUSI 
HANKE

YSL 89 §:n 
muutos

Olennainen 
muutos

YMPÄRISTÖLUPA

Kohtuuton rasitus naapureille

TOIMINTAKOKONAISUUS

REKISTERÖINTI

VALVONTAAN?



Soveltamisala, YSL 29 a §

• Ympäristölupa, jos saattaa aiheutua
• Vesistön pilaantumista

• Ojan, lähteen tai noron pilaantumista jätevesistä

• NaapL 17.1 §:n kohtuutonta rasitusta

=> näistä johtuva seuraus

• Tärkeä tai muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue

Ei silloin, jos pystytään seuraus estämään ilmoitukseen sisällytettävällä 
määräyksellä?



Ympäristölupa Ilmoitusmenettely Rekisteröintimenettely

Hakemus +
täydennykset

Ennakkoneuvottelu

Hakemuksen 
tarkastus

Rekisteröinti

Jälkivalvonta

Lomake +
täydennys

Hyväksyntä + 
määräykset

Jälkivalvonta

Ennakkoneuvottelu

Kuuleminen, 
lausunnot

Kuuleminen, 
lausunnot

Tarkastus

Päätös + 
määräykset

Jälkivalvonta

Eri lupamenettelyt



YSL 115 b §: Ilmoituksen sisältö ja täydentäminen

• Lupailmoituksen sisältö, YSA 3 ja 4 §

• Ilmoituksen laatijalla riittävä asiantuntemus
• Mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään tiedot perustuvat

• Jos ilmoitusta ei täydennetä annetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen 
puutteellinen => ilmoitus jätetään tutkimatta eikä toimintaa saa aloittaa

• Vrt. rekisteröinti-ilmoitus, ympäristölupahakemus



Hallintomenettely ilmoitusasioissa YSL 115 e §
• Ilmoitus ja täydennys

• Neuvontamenettely (39 a §) – sähköinen tai tapaaminen

• Kuulutus

• Tarkastus, katselmus, yleisötilaisuus, neuvottelumenettely, muut vireillä olevat asiat (YSA 
13 §)

• Lausunnot (42 §): naapurikunnan ymp., terveydensvo, yleisen edun vo, 
• Tukes ja pelastusviranomainen - polttoainesäiliöt, lannoitevarastot

• Muistutukset (43 §): asianosaisilta, ei mielipiteitä?

• Ilmoituksesta tiedottaminen (44 §): harkinnanvaraista

• Päätöksessä vastattava yksilöityihin vaatimuksiin (83.1 §)

• Ilmoituspäätöksen antaminen (84 §)

• Ilmoituspäätöksestä tiedottaminen (85.1 §) – lähetettävä samalla jaolla kuin lupapäätös

• Ilmoituspäätöksen julkaiseminen (85 §:n 1 ja 2 mom) – harkinnanvarainen julkaisu 
lehdessä, entäs tietoverkossa



Ilmoituspäätöksen sisältö YSA 15 a §

• YSL 115 d ja e §

• Ilmoitus ja sen liitteet osa päätöstä

• 1) toiminnanharjoittajan yksilöintiä koskevat tiedot ja yhteystiedot; 

• 2) ilmoituksen käsittelemisen peruste; 

• 3) asian vireilletulo ja käsittely; 

• 4) tiivistelmä toiminnasta ja sen laajuudesta; 

• 5) asian ratkaisu ja miten lausunnot, muistutukset, mielipiteet ja 
vastineet on otettu ratkaisussa 



Ilmoituspäätöksen sisältö YSA 15 a §, jatkuu
6) edellytysten varmistamiseksi annettavat ja valvonnan kannalta tarpeelliset 
määräykset sekä 

määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seurannasta ja tarkkailusta

7) tarvittavat määräykset toiminnan käynnistämisestä, huolloista, vahingoista, 
väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen ja toiminnan lakkauttamiseen; 

8) vesistölle vaarallisia aineita koskevat päästöraja-arvot ja muut päästömääräykset, 

9) ilmoituspäätöksen voimassaolo; 

10) käsittelymaksu. 



Ilmoituspäätöksen sisältö YSA 15 a §, jatkuu
- Mikä on muiden asetusten ja ilmoituspäätöksen suhde

Lisäksi ilmoituspäätöksestä on tarvittaessa käytävä ilmi, mitä 15 §:n 2—4 
momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä. 

- tekninen ja toiminnallinen yhteys

- miten ymp. asioiden hallintajärjestelmät, energiasäästösopimukset ja 
jätelain etusijajärjestys on otettu huomioon

- tiedot sovellettavista asetuksista ja muista säädöksistä



Ilmoituspäätöksen sisältö, jatkuu..
Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi, YSL 52 § (115 d §)

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja 
rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen 
ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista;

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa

Lisäksi: tuotantomäärästä, -energiasta tai tuotannossa käytettävästä 
ravinnosta.

Perustuttava BAT:iin



Ilmoituspäätöksen sisältö, jatkuu..
Seuranta ja tarkkailumääräykset YSL 62 § (115 d §)

- Tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 
vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

- Tarpeelliset määräykset jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen 
käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.

• Määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Miten seurannan ja 
tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tulokset toimitetaan 
valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa 
varten myös muita tarpeellisia tietoja.

• Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti 
päästöjen tarkkailun tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot, siten kuin 
tarkemmin määrätään. 

• Toiminnan vesiin tai meriympäristöön kohdistuvien vaikutusten tarkkailumääräystä 
annettaessa on otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetussa vesien tai meriympäristön tilaa 
koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. 



Muutostilanteessa YSA 20 §

• Jos toimintaa muutetaan ja siitä on tehtävä ilmoitus 
ympäristönsuojelulain 115 a §:n perusteella, ilmoituspäätöksestä on 
käytävä ilmi 15 a §:ssä säädetyn lisäksi, miten muutos vaikuttaa 
toiminnan kokonaisuuteen ja miten aiemmin myönnettyä lupaa tai 
ilmoituspäätöstä muutetaan. 

• Lisäksi luvasta tai ilmoituspäätöksestä on siirrettävä uuteen 
ilmoituspäätökseen olemassa olevaa toimintaa edelleen koskevat 
tarpeelliset määräykset ja perusteltava määräyksiin mahdollisesti 
tehtävät muutokset. 



Toiminnan aloittaminen, YSL 115 c §

• Ilmoituksen tekemisestä 120 vuorokautta. Noin 17 viikkoa
• Ilmoitus 7. kesäkuuta => aloitus 4. lokakuuta

• Lausunnot

• Kuulutuksille 14. kesäkuuta => 15. heinäkuuta

• Lautakuntaan ?

• Ilmoitus 4. huhtikuuta => aloitus 2. elokuuta

• Lausunnot

• Kuulutuksille huhtikuussa

• Lautakuntaan ?



Valvonnan haasteet…

• Ilmoituksen laiminlyönti
• YSL 175 §, Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

• YSL 225 §, tutkintapyyntö

• Valvontasuunnitelma ja –ohjelma

• Tarkkailu- ja seurantatiedot tietojärjestelmään (YLVA)


