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2011                                            2013                                      2012                                          2014 

VALMISTELU ESISELVITYKSET EDUSKUNTA 1. VAIHE 

2.  VAIHE 

HE 214/2013 
sk 527/2014 
YSL voimaan 

1.9.2014 

? 

 Uusi YSA 
voimaan 

10.9.2014 



Esityksen 
viitekehys 

Yleiset periaatteet 
ja velvollisuudet 

Asetukset ja 
kuntien 
normit 

Ympäristö-
lupa 

Ilmoitus-
menettelyt 

Rekisteröinti 
Lain suorat 

vaatimukset 

Viranomais-
määräykset ja 
hallintopakko 

Ympäristön 
tilatavoitteet 

ja -
vaatimukset 

Viranomaiset ja 
valvonta 
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Aiheet 

Luvanvaraisuus 

Toimivaltainen lupaviranomainen 

Lupamenettely ja päätöksen sisältö 

Lupaharkinta ja –määräykset 

Luvan voimassaolo ja muuttaminen  
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Luvanvaraisuus 

Toimintojen 
luvanvaraisuuteen pieniä 
muutoksia (Mikon esitys) 

Laissa on siirtymäsäännökset  
lupavelvoitteen piiriin 

tuleville ja siitä poistuville :  

230 § Velvollisuus hakea 
ympäristölupaa 

•Aikaa 1 vuosi 

•Turpeenotto: 2 vuotta (alle 5 ha) 

231 § Luvanvaraisuuden 
lakkaaminen 

•Heti (poikk. rekisteröitävät) 

•Valvojan ilmoitus raukeamisesta  
TH:lle (1 vuosi aikaa) 

5 



Luvan tarve 27 - 33 §: pientä viilausta 

• Luettelo lain liitteessä 1 

• HUOM! Jätteen käsittely ja öljyn/kaasun 
etsintä siirtynyt liitteeseen 

Luetteloperuste 
 27.1 § 

• Vesistön pilaantuminen ja pienen veden 
pilaantuminen jäteveden johtamisesta 

• Kohtuuton naapuruushaitta 

• Luvanvaraisen toiminnan olennainen 
muuttaminen 29 § 

Harkintaa 
edellyttävät 
perusteet 

 27.2 §  

• Rekisteröitävä toiminta muun kuin 
direktiivilaitoksen yhteydessä 30 § 

• Koeluonteinen lyhytaikainen toiminta 31 § 

• Tietyt jätteenkäsittelyt 32 § 

• Puolustusvoimien tilapäiset toiminnat 33 § 

Poikkeukset: 
lupaa eivät 

tarvitse 
30  – 33 § 
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Pohjavesialueet: 
EI MUUTOKSIA, 
ELI: 
28.1 § JANO-
jakeluasemat, 
asfalttiasemat ja 
PINO-
energiantuotanto-
laitokset 
 
28.2 § 
luvanvaraisia ja 
rekisteröitäviä 
vähäisemmät 
(sama 
toimintatyyppi) ja 
kem. pesulat + 
pohjaveden 
pilaantumisriski 



Toimivaltainen lupaviranomainen 34 – 38 § 

Pienehköjä muutoksia 
toimivaltajakoon (Mikon 

esitys) 

Toimivaltaluettelot 
asetuksessa 

Kunnan lupaviranomaiselle 
kuuluvat edelleen kaikki ne, 

joita ei ole erikseen 
säädetty AVIn ratkaistavaksi 

Informatiivinen 
luettelo kuntien 

toimivaltaan 
kuuluvista 

laitoksista YSA 2 § 

Säännösten uudet paikat 

Sotilaskäyttö ja 
usean kunnan 

alueella sijaitseva 
toiminta eri §:ssä 
kuin ennen (34 §) 

7 



Lupatoimivallan siirto valtiolta kuntaan 38 § 

Toimivallan siirto AVIlta kunnan ysvo:lle 
ympäristöministeriön päätöksellä, kunnan 

hakemuksesta, AVIa ja ELYä kuullaan. Ei 
kuitenkaan seuraavilla toimialoilla: 

Direktiivilaitokset 

Turvetuotanto 

Kaivostoiminta 

Koneellinen kullankaivuu 

Malmin tai mineraalien rikastamo 

Lentoasema 

Satama 

Ydinvoimalaitos 

Jätteenpolttolaitos, jätteen rinnakkaispolttolaitos 

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toiminta 
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HE perustelut:  
Säännös vastaa 
toimivallan siirtoa 
kunnalle 
pilaantuneiden maa-
alueiden ilmoitusten 
käsittelyssä 

 
Valvonta siirtynee 
myös ELY  kunnan 
ysvo (189.1 §) 

≠ 36 § Lupa-asian 

siirtäminen 
yksittäistapauksessa 



Lupamenettely ja päätöksen sisältö: sähköisyys  
 

Menettely sähköistyy paperien rinnalla – isommat 
muutokset paperittomaan menettelyyn siirtymiseksi 

odottavat tietojärjestelmien kehittymistä  

Valtio: hakemuskuulutus, hakemusyhteenveto ja päätös nettiin 

Kunnat: pakollisena vain hakemuskuulutus nettiin 

Hakija: hakemus AVIlle jätettävä myös sähköisesti 

Pykälät: Hakuvaihe 39, 44, 45 §; Päätösvaihe 85, 86 § 
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+ 
Mahdollisuuksien 

mukaan: 
 1) hakemuksen 
keskeinen sisältö 

nettiin 
2) sähköisiä 

viestejä 
vireilletuloista ja 

päätöksistä 
halukkaille 



Lupamenettely ja päätöksen sisältö: muut 
muutokset 
 

Hakemuksen 
täydentäminen 40 § 

Puutteellisen hakemuksen 
täydentämispyyntö 

tutkimatta jättämisen 
uhalla 

Selvityksiä voidaan hankkia 
erityisestä syystä hakijan 

kustannuksella 

Säännös on sama kuin 
vesilain 10:5 

Valituskirjelmät 
suoraan Vaasan 

hallinto-oikeuteen  
190 § 

 Valitusosoitukset 
korjattava 

 Prosessinjohto Vaasassa  

Poikkeuksena 47 §:n 
yhteiskäsittelyasiat 

(VL+YSL) 

Pienempiä 
muutoksia 

Lausunnot 42 § 
terveysviranomainen 

Hakemuskuulutus kuntien 
ilmoitustaululla 44 § 

Samanaikainen käsittely: 
joustoa ajoitukseen 46 § 

Mielipiteisiinkin vastaus 
 83 § 

Yhteisessä luvassa vastuut 
eriteltävä 50, 83 § 
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Lupaharkinta 
 

Lupaharkinnan perusteet pääosin ennallaan: lupa myönnetään, 
jos edellytykset täyttyvät , 48 ja 49 §. Uutta: 

Toiminnan sijoittaminen ei saa vaikeuttaa  alueen käyttämistä  maakunta- tai 
yleiskaavassa  varattuun tarkoitukseen (sen mukaan, kumpi on voimassa) 12 § 

Toiminta ei saa aiheuttaa olennaista heikennystä saamelaiskulttuurin 
harjoittamiseen ao. alueilla 49.1 § 

Turvetuotannon sijoittaminen ei saa aiheuttaa valtakunnallisesti tai 
alueellisesti merkittävän luonnonarvon turmeltumista 13 § 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen raskasaseammunnat erityisasemassa, 
jos lupa on tarpeen 50 § 

Direktiivilaitosten lupaharkintaa koskevat lisävaatimukset,  7 L  (jäljempänä 
tarkemmin) 
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Lupamääräykset: Maaperän ja pohjaveden tilan 
tarkkailu ja suojelu   66 § 
 

Toiminnanharjoittajan on 
huolehdittava määräajoin 
maaperän ja pohjaveden 

tarkkailusta 

Jos laitosalueella 
käytetään aineita, jotka 

saattavat aiheuttaa 
maaperän tai pohjaveden 

pilaantumista ja  

jos se on tarpeen. - 
Tarkkailun tarve, aikaväli  

ja sisältö päätetään 
pilaantumisriskin 

arvioinnin perusteella 

Toiminnanharjoittajan  on 
huolehdittava  maaperän  ja  

pohjaveden suojarakenteiden 
säännöllisestä  ylläpidosta,  
huollosta  ja  tarkastuksista 

Tarpeelliset määräykset 
annetaan ympäristöluvassa 

Lupahakemuksessa arvio 
ja esitys 

tarkkailutarpeesta ja 
aikavälistä (YSA) 
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VRT. YSL:n yleiset 
säännökset 
tarkkailusta 
  62 – 65 § 

MEVA 



Lupamääräykset: selvitysmääräys 54 § 

Lupapäätöksessä voidaan antaa määräys erityisen selvityksen 
tekemisestä 

Määräys 

Toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen tai sen vaaran 
selvittämistä 

Mitä määräys voi 
koskea? 

Jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia 
tietoja päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista 

Milloin annetaan? 

Lupaviranomaiselle 
Kenelle toimitetaan? 

Tarvittaessa lupaviranomainen  täsmentää ja täydentää 
lupamääräyksiä 

Mitä sitten seuraa? 
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Tarkkailua koskeva lupamääräykset  

Vanhan lain 46 § jaettu osiin 

62 § Seuranta- ja tarkkailumääräykset 

63 § Yhteistarkkailu 

64 § Tarkkailusuunnitelma 

65 § Tarkkailumääräysten muuttaminen 
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UUTTA tekstissä: 
direktiivilaitoksen 
tarkkailutulokset 
vähintään kerran 

vuodessa valvojalle 

OIKAISUVAATIMUS 
Säännös siirretty 
muutoksenhaku-

lukuun 192 § 

MUUTTAMINEN 
Vireillepano-oikeus 

myös 
ympäristöjärjestöillä  



Lupamääräysten kokonaisuus: pieniä muutoksia 

52 § Määräykset pilaantumisen 
ehkäisemiseksi 

• Ei asiallista muutosta, ks.  kuitenkin 
54 § ja PIMAPO (1 mom 2) 

53 § BAT arviointikriteerien 
luettelo 
 

• Nostettu YSAsta tänne 

54 § Selvitysmääräys 

• Määrätään TH tekemään selvitys 
pilaantumisen selvittämiseksi 

• Jos tieto uupuu lupaharkinnassa 

• Selvitys tehdään lupaviranomaiselle  
 luvan muutosperuste (90 §) 

55 § Kasvihuonepäästöt ja 
56 § Hiilidioksidin talteenotto 
57 § Kalatalousmääräykset 

• Ei muutosta 

58 – 61 § Jätemääräykset 
 
  

• Sanamuotojen selvennyksiä, esim. 
vakuus suotovesien ja kaasujen 
käsittely osana jälkihoitoa 

62 – 65 § Seuranta- ja 
tarkkailumääräykset 
 

• Hajotettu useaksi §:ksi, samalla 
selkeytetty sisältöä 

• Uutta: Järjestöjen vireillepano-oikeus 
ja direktiivilaitosten vuosiraportti 

66 § Maaperän ja pohjaveden 
suojelumääräykset 

• Uusi säännös, direktiivitausta 

• Huolehtimis- (1 mom) ja 
tarkkailuvelvollisuus (2 mom) 

67 – 69 § Jätevesien 
johtaminen ja käyttöoikeudet 

• Ei asiallisia muutoksia, myös 
jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn 
turvaaminen perusteena 

70 § Lupamääräyksen ja VNA:n 
suhde 

•Yhdistetty  vanhan YSL:n  §:t   51 ja 
56 § 

• Lupamääräyksen  antaminen: 
päivitetty sisältöä , mm. EU-kytkös 
poistettu BAT-perusteesta 
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9 Luku Luvan voimassaolo ja muuttaminen 
 

16 

• Toiminnan muutos  jos 
olennainen muutos  29 § 

• Tarkkailumääräysten 
muuttaminen 65 § 

• Luvan raukeaminen 88 § 

• Muuttaminen erityisen 
selvityksen (54 §) vuoksi 90 § 

• Luvan peruuttaminen 93 § 

• Toiminnan lopettamista 
koskevien määräysten 
antaminen 94 § 

• Myöhemmin laissa tai VN:n 
asetuksessa säädetty ankarampi 
velvoite automaattisesti 
voimassa 71.2 § 

Lainvoimaisen luvan 
muuttaminen 
mahdollista 
perustellusta syystä 
monin tavoin, kuten 
ennenkin. Em. + 

Lupamääräysten 
tarkistaminen 71, 81 § 
 
Tarkistamismääräyksen 
harkintakriteerit: jatkossa 
ei automaattisesti, vaan 
perustellen 
Direktiivilaitokset 81 § 

Luvan muuttaminen 
89 § 
 
Jos pilaantuminen 
ennakoitua suurempaa, 
ympäristön olosuhteet 
muuttuvat, kansalliset tai 
EU-säännökset muuttuvat 
tai muu ao. §:n peruste 

Luvan selventäminen 
92 § 
 
 
 Tavoitteena 
vanhentuneiden tms. 
tietojen korjaaminen 
kevyesti. On lausuma, ei 
päätös 

Määräajan 
pidentäminen 91 § 
 
 
 
Lisätty direktiivilaitoksen 
luvan tarkistamisperuste 



Hallintomenettely eräissä asioissa 96 § 

Säännöksen käyttötilanteet samoja kuin entiset asia on 
käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus 

Jouston paikat tuotu selkeämmin esille – samalla näkee, 
mistä ei voi joustaa 

Ei koske toiminnan olennaista muuttamista (29 §) eikä eräitä 
direktiivilaitosten lupien muutostilanteita (96.3 §) 

Käyttö harkittava vasten asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi 
ja pitäen mielessä yleisön osallistumisoikeudet (96.3 §) 

Käsittelyä koskevia säännöksiä on myös muualla, esim. 
ympäristönsuojeluasetuksessa ovat säännökset hakemusten 
ja päätösten tarkemmasta sisällöstä 
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§ Menettelyvaihe Kevennys tai jousto 96 §:n mukaan 

40 Hakemuksen 
täydentäminen  

40 § sovelletaan sinänsä 

42 Lausunnot 96 § …jos lausunto on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi 
tai lausunnonantajan edustaman yleisen edun valvomiseksi 

43 Muistutukset ja 
mielipiteet 

43 § sovelletaan sinänsä. Huom: …joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea…, ELI suhteutus käsiteltävän asian sisältöön 

44 Hakemuksesta 
tiedottaminen 

44 § kuulutus ilmoitustaululla ja netissä 
96 § …jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian 
laatu sellainen, että tieto hakemuksesta voidaan antaa 
asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin 
hakijan oikeuteen tai etuun, tiedottamista ei tarvita;  

83 Päätöksen sisältö 83 § sovelletaan sinänsä. Huom. Laajuus riippuu asiasta 
(tarkennukset: ks. YSA) 

84 Päätöksen antaminen 84 § Julkipano, sovelletaan sinänsä 

85.1 Päätöksen/tiedon 
lähettäminen 
päätöksestä 

85.1 § sovelletaan sinänsä (tiedon saa tällä perusteella hakija, 
pyytäjä, asianosainen, mielipiteen jättänyt, viranomaiset) 

85 § 2-3 Päätöksen 
julkaiseminen 

85.2-3 § kunnan ilmoitustaulu, sanomalehti, internet -tiedotus 
96 § jollei asia ole merkitykseltään … sama kuin  44 § 
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Direktiivilaitosten erityissääntely – sovelletaan 
yleisten säännösten lisäksi 

Lupamääräykset ja 
menettelyt 

• Hakemus ja päätös 

• Tarkkailu ja valvonta 

• Koetoiminta 

• Energiatehokkuus 

• Osallistuminen 

BAT 

• Päätelmät sitovat 

• Poikkeukset 
päätelmien 
päästötasoista 
 
 
  

Perustilaselvitys 

Luvan 
tarkistaminen BAT-

päätelmien 
uusimisen tahtiin 
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Direktiivilaitos, käsite ja luvanvaraisuus 

Direktiivilaitokset on lueteltu YSL:n liitteessä 1, taulukossa 1 

• Suomessa näitä on arviolta noin 1000 

Toiminnan laajentuminen siten, että laitoksesta tulee 
direktiivilaitos, katsotaan toiminnan olennaiseksi muutokseksi  
ympäristölupa 

Laitoksen käsite ei muutu 

• Laitosluvassa käsiteltävä koko laitos osa- ja aputoimintoineen (myös 
”rekisteröitävä” osa ) 

• Jokin taulukon 1 laitosluettelossa olevista on ”laitoksen pääasiallinen toiminta” 
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…sanastoa… 
Teollisuuspäästödirektiivi 
• 2010/75/EU, IED 
• Direktiivi teollisuuden päästöistä, soveltamisala perustuu direktiivin 

liitteiden laitosluetteloihin 

Direktiivilaitokset 
• Em. direktiivin liitteen 1 mukaiset laitokset, Suomessa n. 1000 kpl 

(lueteltu YSL:n liitteessä 1 taulukossa 1) 

Vertailuasiakirjat 
• EU-tasolla laadittu kuvaus tietyn toiminnan (toimialan) tekniikoista, 

päästöistä ja kulutustasoista, sisältäen erityisesti BAT:in mukaiset 
tekniikat 

• Syntytapa: IED 13 artiklan tietojenvaihtomenettelyssä 

Päätelmät 
• EU:n komission päätös toiminnan BAT-tekniikoista 
• Päästötasot, tarkkailu ja kulutustasot sekä tarvittaessa laitoksen 

kunnostustoimet 

Päästötasot 
• Päästöjen vaihteluväli laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa 

käytettäessä parasta käyttökelpoista tekniikkaa, sellaisena kuin se on 
kuvattu päätelmissä 

Perustilaselvitys 
• Tieto maaperän ja pohjaveden tilasta laitosalueella ”aloitushetkellä”. 

Tieto vain merkityksellisistä vaarallisista aineista 
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BAT-päätelmät: : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

2010/75/EU 
IED 

 
 

13 artikla 

Liite 
1 

X-toimialan 
vertailuasiakirja 

Päätelmät 

Päästö-
tasot 

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


Direktiivilaitoksen lupahakemus ja päätös – mitä 
lisätietoja tarvitaan 

Hakemus 

• Laajat hakemustiedot, mm. BAT 

• perustilaselvityksen tarpeen arviointi / selvitys siitä 

• nimettävä pääasiallinen toiminta 

• mahdollinen esitys 78 §:n poikkeuksen hakemisesta   

Päätös 

• sovelletut vertailuasiakirjat 

• pääasiallinen toiminta  

• perusteluissa selvitystä BATin noudattamisesta 

• Perusteluissa selvitystä  päästötasoja koskevista 78 §  
poikkeuksista ja niiden perusteista  
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YSA 
3.3 § 

YSA  
19 § 



Tarkkailu ja valvonta, lisävaatimukset direktiivin 
toimeenpanon ja EU-raportoinnin vuoksi 

Tarkkailu 

• päästöjä tarkkailtava päätelmien mukaisesti  YSL 77 §  

• tarkkailutulokset vähintään kerran vuodessa valvojalle  
YSL 62.3 § , joka vertaa niitä päästötasoihin (YSA 32 §) 

Valvonta 

• Tarkastuskertomuksen tied.antoaika max 2kk (YSA 31 §) 

• Luvan muutostarpeita (YSL 89 §) seurattava ja pantava 
tarvittaessa muutosasia vireille (YSA 35 §) 
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Koetoiminta direktiivilaitoksella YSL 79 § 

Poikkeus BATista 

• Lupaviranomainen voi hyväksyä uuden tekniikan testausta ja käyttöä 
varten tilapäisen poikkeuksen päästötasoista ja muista parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksista 

9 kk max 

• Poikkeus myönnetään enintään 9 kuukaudeksi  
 

Menettely 

• Poikkeus voidaan myöntää osana vireillä olevaa ympäristölupa-asiaa tai 
koeluonteista toimintaa koskevan 119 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta 
tehtävässä päätöksessä. 
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Lupamääräykset energiatehokkuudesta, vain 
direktiivilaitoksen lupa, 74 § 

Annetaan tarvittaessa 

On oltava teknisesti, taloudellisesti ja 
tuotannollisesti toteuttamiskelpoisia 

Voivat koskea 

• Tehokkuuden selvittämistä, seurantaa, 
hallintaa ja seurantatietojen 
toimittamista valvojalle 

• Energiatehokkuuden huomioon 
ottamista päästöjen rinnalla, kun uuden / 
uudistettavan laitoksen aiheuttamaa 
pilaantumista arvioidaan 
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Ei ole tarpeen, jos 
toiminnanharjoittaja on 
liittynyt energia-
tehokkuussopimukseen 
tai vastaavaan 



Direktiivilaitokset ja osallistumisoikeudet 

• Taustalla Århusin sopimus 

• IPPC:n aikaista sääntelyä tarkennetaan 

Yksityiskohtaiset 
vaatimukset  

asianosaisten ja 
ympäristöjärjestöjen  

osallistumisoikeuksista 
direktiivin artiklassa  24 - 

25 ja liitteessä IV 

• Erityisesti YSL 96 § jouduttu miettimään tarkasti 

• UUSI: menettely valtion rajat ylittävien 
vaikutusten huomioon ottamiseksi YSL 212 § 

• YSA:ssa tarkennuksia esim. hakemuskuulutuksen 
sisältöön ja lupapäätöksen perusteluihin 

Vaatimukset otettu 
huomioon yleisissä, 

kaikkia lupia koskevissa 
menettelysäännöissä 
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Direktiivilaitosten erityissääntely – sovelletaan 
yleisten säännösten lisäksi 

Lupamääräykset ja 
menettelyt 

• Hakemus ja päätös 

• Tarkkailu ja valvonta 

• Energiatehokkuus 

• Osallistuminen 

BAT 

• Päätelmät sitovat 

• Poikkeukset 
päätelmien 
päästötasoista 
 
 
  

Perustilaselvitys 

Luvan 
tarkistaminen BAT-

päätelmien 
uusimisen tahtiin 
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BAT ja direktiivilaitokset 

• BAT-päästötasoista poikkeaminen vain tietyin ehdoin 

• Em. poikkeamiset voimassa määräajan tai  toistaiseksi 
(enimmillään seuraavaan luvan tarkistamiseen asti) 

• Em.  poikkeamiset ja muut lievennykset päätelmiin  
perusteltava ympäristöluvassa 

UUTTA: EU:n 
komission hyväksymät 

BAT-päätelmät 
oikeudellisesti 

sitoviksi 
direktiivilaitosten 
lupaharkinnassa 

• Ympäristöluvan päästölupamääräysten on perustuttava 
BATiin  (YSL 52.3 §) 

• Rekisteröitävien toimintojen asetusvaatimukset 
perustuvat myös BATiin 

VANHAA: BATia on 
noudatettava 
toiminnassa 
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Miten BAT tunnistetaan 
lupaharkinnassa 
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TAI JOS EI OLE: 
 2) Tapauskohtainen 
harkinta lain 
arviointikriteerien 
avulla  (53 §) 

  
1) BAT-päätelmistä 

Riskit ja 
onnettomuudet 

 

Menetelmien 
saatavuus ja 
mittakaava 

 

Tekniikan ja 
tiedon kehitys 

 

Muut 
 päätelmät ja 

KV-toimijoiden 
julkaisut 
aiheesta 

 

Energia-
tehokkuus 

Raaka-
ainemäärät 

Päästöt 

Aineiden 
uudelleen 
käyttö 

 
  
Jätemäärät 

 
Aineiden 
vaarallisuus 

Tekniikan 
saatavuus ja 

hinta 
suhteessa 
hyötyihin 

 

Ympäristö-
vaikutukset 

LUPA 

• Kehittynyt ja tehokas 
• Teknisesti ja taloudellisesti 

toteuttamiskelpoinen 
• Ehkäisee ympäristön pilaantumista 
• Soveltuu lupamääräykseksi 

 

• Tuotanto 
• Puhdistus 
• Suunnittelu 
• Rakentamis 
• Ylläpito 
• Käyttö 
• Lopettamis 
 
MENETELMÄ 



BAT-päätelmät lupaharkinnassa 
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Päästötasot 
vrt. muut 

päätelmien 
kohdat 

Direktiivilaitoksen päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden 
lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava päätelmiin. (YSL 
75.1 §) 

Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot 
siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen 
normaaleissa toimintaolosuhteissa. (YSL 75.1 §) 

Päästötasojen noudattaminen varmistetaan  yhteensopivilla 
päästöraja-arvoilla, tarkkailulla ja valvonnalla (YSL 75, 77 § ja 
YSA 32 §) 



Mitä tehdään, jos päätelmissä ei ole kaikkea tarvittavaa 
tietoa? 

• Tekniikka arvioidaan tapauskohtaisesti (75.2 §) 

• Päästö- ja muut lupamääräykset asetetaan 
arvioinnin tulosten perusteella.  BAT-taso 

Päätelmissä ei ole kuvattu 
laitoksella käytössä olevaa 

tekniikkaa 

• Päästöraja-arvot määrätään tapauskohtaisesti.  
BAT-taso. (75.2 §) 

Päätelmissä ei ole määrätty 
päästötasoista 

• Lupamääräykset asetetaan tapauskohtaisen 
arvioinnin perusteella. BAT-taso (75.3 §) 

Päätelmissä ei ole tekstiä 
(osa)toiminnasta tai 

tuotantomenetelmästä tai osa 
ympäristövaikutuksista 

puuttuu : 
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Vastaus: selvitetään ja toteutetaan BAT-taso muiden lähteiden avulla, 
tapauskohtaisesti, kuten ennenkin 

kuule-
minen 



Päästötasojen lievennykset eli poikkeukset 
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Lievennyk-
set päästö-

tasoihin 
vrt. muut 

joustot 

Jos päätelmien mukaiset päästöraja-arvot johtaisivat 
kohtuuttoman korkeisiin kustannuksiin verrattuna 
saavutettaviin ympäristöhyötyihin laitoksen maantieteellisen 
sijainnin tai teknisten ominaisuuksien taikka paikallisten 
ympäristöolojen vuoksi, ympäristöluvassa voidaan määrätä 
lievemmät päästöraja-arvot. (YSL 78 §) 

Miten tulkitaan? 
• YmVM 3/2014 Eduskunnan kannanotot  
• HE 214/2013  78 §:n ja 81 §:n  perustelut 
• YSL: toimeenpanohankkeen muistio  YM:n 

soveltamisohje (www.ym.fi/ysluudistus   YSL:n  
toimeenpano) 

• Mahdolliset komission ohjeet 



Eduskunta YmVM 3/2014 

”Valiokunta katsoo, että hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa on hyvin selvitetty tilanteita, joissa poikkeaminen 
todennäköisimmin voi tulla sovellettavaksi. Lähtökohtana on, 
että poikkeusten myöntämisedellytysten täyttyessä 
poikkeusten myöntämiseen ei tule suhtautua pidättyvästi, vaan 
poikkeamismahdollisuus on nähtävä tarpeellisena osana 
muutoin sitovaa ja jäykähköä BAT-päätelmäjärjestelmää. Näistä 
syistä valiokunta korostaa, että ministeriön tulee laatia riittävä 
ohjeistus yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa BAT-
poikkeusten soveltamisesta.” 
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HE 214/2013 

Kyse on kokonaisharkinnasta, jossa eri tekijöitä verrataan keskenään 
lopputulokseen pääsemiseksi. 

Olemassa olevilla laitoksilla uuden tekniikan käyttöönoton aiheuttamat 
kustannukset saattavat olla kohtuuttomat sen vuoksi, että tekniikan asentaminen 
vanhoihin rakenteisiin ja prosesseihin on yleensä vaikeampaa ja kalliimpaa kuin 
käyttöönotto uudella laitoksella. 

Kustannuksia ja ympäristöhyötyjä on verrattava keskenään. Ympäristöhyödyn tai 
kustannuksen pienuus tai suuruus sinänsä ei ratkaise sitä, voidaanko poikkeus 
myöntää vai ei. 
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HE 214/2013 Paikalliset ympäristöolot, 
maantieteellinen sijainti, tekniset ominaisuudet 
 

Paikallisten ympäristöolojen arviointi edellyttää tietoa ympäristön laadusta ja 
siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Laitoksen päästöillä voi olla isompi tai pienempi paikallinen merkitys, päästöjen 
määrän, päästöpaikan, päästöjen luonteen ja paikallisen ympäristön sietokyvyn 
mukaan.  

 Jos suuri osa alueen ympäristökuormituksesta on kyseiseltä laitokselta, 
poikkeuksen vaikutus päästöihin voi olla merkittävä. Jos paikallinen 
ympäristökuormitus syntyy suurimmaksi osaksi muusta syystä, esimerkiksi 
kaukokulkeumasta tai liikenteestä, ei kyseisen laitoksen päästöillä ole niin suurta 
merkitystä 
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HE 214/2013 Rajoitettu (määräaikainen) 
poikkeus 

 Poikkeus voi olla perusteltu niissä tilanteissa, joissa päästötasojen 
soveltaminen neljän vuoden ajassa BAT-päätelmien julkaisemisesta 
olisi kohtuutonta tai käytännössä mahdotonta esimerkiksi 
lupamenettelyn keston tai ajankohdan vuoksi.  

Myös laitoksen investointien tai huoltoseisokin suunnitellun 
ajankohdan, parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon 
liittyvän käytännön vaikeuden tai muun vastaavan syyn vuoksi 
poikkeus perusteltu.  

 Poikkeuksen mahdollistamaa kustannussäästöä verrataan niihin 
ympäristöhyötyihin, jotka viivästyksen vuoksi menetettäisiin. 
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Muistio 
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Vielä valmisteilla, julkaistaan YM:n nettisivuilla (YSL:n 
toimeenpano) heti kun se on valmis 

Tekniset ominaisuudet 

• Investointien suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittava aika 

• Tekniset ongelmat, tilanpuute tms. 

• Laitoksen lyhyt jäljellä oleva käyttöikä 

• Päästöjen ristikkäisvaikutukset (yksi lisääntyy, kun toista vähennetään) 

• Tuotannon ja käyntiajan vaihtelut  

• Alas- ja ylösalojen kustannukset ja ympäristövaikutukset 

Maantieteellinen sijainti 

• Jäteveden purkupaikka (meri, järvi, joki) 

• Melu (laakso vai ylänkö) 

Paikalliset ympäristöolot 

• Asutus, muut häiriintyvät kohteet 

• Päästöpaikan veden- tai ilmanlaatu ja muut ympäristön erityispiirteet 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano
http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen/Ymparistonsuojelulain_uudistuksen_toimeenpano


Poikkeusmuistio 
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Vertailu: kustannukset vs. ympäristöhyödyt 

• Poikkeuksen ympäristövaikutus voidaan laskea niin, että 
toiminnanharjoittaja ehdottaa hakemuksessa päästötasosta 
poikkeavaa päästöjen raja-arvoa, jolloin vaikutuksen laskemisen 
pohja olisi päästöraja-arvon ja päästötason erotus 

• Ympäristöhyötyjä tarkastellaan päästöjen vaikutusalueella 

• Ympäristövaikutusten muutoksien arvioinnin perusteena voitaisiin 
käyttää mallinnuslaskelmiin tai asiantuntija-arvioon perustuvia 
laskelmia. 

• Vertailun toteuttamiseksi ympäristöhyödyt on tarpeen arvottaa. 
Rahallinen arvo on käytännössä usein vaikea määrittää. Tällöin 
arvioidaan ylimääräisen ympäristökuormituksen vaikutus 
vallitseviin ympäristöolosuhteisiin ja arvotetaan toteutumatta 
jäävät hyödyt tapauskohtaisesti. 



Poikkeusmuistio 
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Vertailu: kustannukset vs. ympäristöhyödyt 

• Päästötasojen saavuttamiseksi tarvittavan tekniikan 
käyttöönoton aiheuttamat erilaiset kustannukset 

• tutkimus- ja kehitys- sekä suunnittelukustannukset 

• investointikustannukset 

• käyttö- ja kunnossapitokustannukset 

• alueiden ja rakennusten muutos-, lunastus- ja 
korvauskustannukset, sikäli kun nämä voidaan suoraan liittää 
tekniikan käyttöönottoon  

• laitteiden muutoskustannukset 

• muut kustannukset 



Poikkeusmuistio 
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Vertailu (kustannukset vs. ympäristöhyödyt) 

• Käytettävissä olevia kustannusten ja hyötyjen vertailumenetelmiä 
on esitelty muun muassa vuonna 2005 julkaistussa taloudellisia 
vaikutuksia ja kokonaisympäristövaikutuksia (ECM) käsittelevässä 
BREF:ssä.  Samankaltaiset menetelmät soveltuvat myös laitostason 
vertailuun.  

• Jos laitoksen nykyiset päästöt ovat lähellä päästötasoja, mutta 
eivät aivan niiden alapuolelle ja päästötason alittamiseksi tulisi 
puhdistustekniikka kokonaisuudessaan uudistaa, voisi 
ympäristöhyöty kustannuksiin verrattuna jäädä pieneksi. 

• Mikäli poikkeama koskee lyhyen lisäajan myöntämistä 
investoinnin toteuttamiseksi voi vertailun toteuttaa 
yksinkertaisemmin, koska lisäajan aikaiset ympäristöhyödyt 
olisivat todennäköisesti vähäiset ja toisaalta normaalia 
investoinnin suunnittelu- ja toteutusaikataulua nopeammin 
toteutettavat muutokset voisivat nostaa kustannuksia selvästi. 



Vertailu 
- kuva 
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Nykyinen  / toiminnanharjoittajan  
ehdottama päästöraja-arvo  

PÄÄSTÖTASO     

EHDOTETTU 
PÄÄSTÖRAJA-    
ARVO 

Lisäkustannus (euroa), jotta 
 päästään päästötasoon 

Lisä- 
ympäristöhyöty 

Poikkeusharkinnassa verrataan TH:n ehdottaman 
(vanhan) päästöraja-arvon ja tavoitteena olevan 
päästötason  saavuttamisen erotuksen (oranssi) 
kustannuksia ja ympäristöhyötyjä 



Vertailu – kuva 2 mikä kustannus on kohtuuton 
verrattuna ympäristöhyötyyn? 
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Tapauskohtainen harkinta, joka riippuu 
kustannuksen suuruudesta ja 
ympäristövaikutusten  
määrästä, laadusta ja kestosta 



Poikkeus – Menettelystä pari sanaa 

Harkinta tapahtuu siis lupamenettelyn ”sisällä” 

Lupahakemus (YSA 3 ja 10 §) 

• Hakijan esitettävä perusteltu esitys ympäristönsuojelulain 78 §:n 
mukaisten  lievempien päästöraja-arvojen soveltamiseksi 

Lupapäätös (YSA 19 §) 

• Käytännössä poikkeus ”sisältyy” määrättyihin päästöraja-arvoihin 

• Perustelu – HUOM! TÄRKEÄ 

• Miten päästöraja-arvot on määrätty verrattuna päästötasoihin 

• Miten päätelmien muut BAT-kohdat näkyvät luvassa (nykymalli + 
erityishuomio päätelmien  noudattamiseen kokonaisuutena) 

• Poikkeus:  
a) ilmoitettava ne syyt, miksi lievennys päästötasoista on myönnetty 
b) ilmoitettava lievempien päästöraja-arvojen perusteet 
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Direktiivilaitosten erityissääntely – sovelletaan 
yleisten säännösten lisäksi 

Lupamääräykset ja 
menettelyt 

• Hakemus ja päätös 

• Tarkkailu ja valvonta 

• Energiatehokkuus 

• Osallistuminen 

BAT 

• Päätelmät sitovat 

• Poikkeukset 
päätelmien 
päästötasoista 
 
 
  

Perustilaselvitys 

Luvan 
tarkistaminen BAT-

päätelmien 
uusimisen tahtiin 
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Päätelmien päivittäminen ja luvan tarkistaminen 
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Kun komissio on julkaissut päätöksen 
direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista 
päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava 

• jos se ei vastaa voimassa olevia päätelmiä ja tätä 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka 

• jos luvassa on määräys 78 §:n mukaisista 
lievemmistä päästöraja-arvoista.  (80 §) 

HUOM! SIIRTYMÄSÄÄNNÖS 
Ennen YSL:n voimaantuloa julkaistujen päätelmien merkitys:  laitosten 

lupien tarkistamiselle on siirtymäsäännöksessä varattu ½ - 1 v aikaa lain 
voimaantulosta (1.9.2014) YSL 232.1 § 

Ks. ymparisto.fi ja  Komission sivut hyväksytyistä päätelmistä  

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


Pääasiallisen toiminnan ja 
muut päätelmät 

• YSL 80 § ja direktiivin 21 art 3 kohta: Huomioon on 
otettava laitoksen pääasiallista toimintaa koskevien 
päätelmien lisäksi kaikki uudet tai ajan tasalle 
saatetut BAT-päätelmät, joita sovelletaan laitokseen 
ja jotka komissio on hyväksynyt sen jälkeen, kun lupa 
myönnettiin tai sitä viimeksi 
tarkistettiin/tarkistamistarve arvioitiin.  

Mihin kaikkiin  
päätelmiin 

luvan 
ajantasaisuutta 

verrataan? 
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Tarkastelun painopisteessä uudet, luvan myöntämisen tai edellisen 
tarkistamiskierroksen jälkeen julkaistut päätelmät 

- Ja erityisesti vielä: päätelmien uudet vaatimukset (YSA 10 §) 

Vireilläolon 
aikana 

julkaistut: 
kohtuullisuus-

kynnys 
YSL 76 § 



Tarkistamismenettely 

Selvitys 

• Toiminnanharjoittajan selvitys luvan ajantasaisuudesta ELYlle, 
aikaa 6 kk toiminnan pääasiallisen päätelmien julkaisemisesta 
(YSL 80.2 §) 

ELYn ratkaisu 

• ELY määrää toiminnanharjoittajan jättämään lupahakemuksen 
(YSL 80.3 §), pyrittävä ratkaisemaan asia 3 kk:ssa vireilletulosta, 
aikaa max. 1 vuosi päätelmien julkaisemisesta (YSA  34 §) 

Hakemus 

• Toiminnanharjoittaja jättää luvan tarkistamishakemuksen 
AVIin, määräaika ilmoitettu ELYn päätöksessä, 
aikaisintaan 6 kk päätöspäivästä (YSL 80.3 §) 

AVIn 
lupapäätös 

• AVI käsittelee ja ratkaisee lupa-asian (YSL 81 §) , pyrittävä 
ratkaisemaan 10 kk:ssa asian vireilletulosta, aikaa max. 4 
vuotta päätelmien julkaisemisesta (YSA 22 §). 
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ELY ilmoittaa selvitystarpeesta TH:lle YSA 33 §  

TH 
oikaisu-

vaatimus 
AVIin 

Vanhan 
lupa OK 

ELY ei vaadi 
luvan 

tarkistusta 



BAT-tarkistus –menettely ja esimerkki aikataulusta 

Vuotta  
 
Toimija  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 jne. 

EU 

Toiminnan-
harjoittaja 

ELY 

AVI 

pää-BAT-
päätelmät 
julkaistaan 

Selvi
tys 
6 kk 

ELY 
mää
räys 

Hake
mus 
 6 kk 

AVI 
lupa-
päätös 

Päätelmien noudattaminen 
 
 
 

 
 
Luvan mukainen 
toiminta ”Pysyvät” poikkeukset 

Määräaikaiset poikkeukset 

ELY valvoo 

Uusia pää-BAT- 
päätelmiä valmistellaan 

IED:n 4 
vuoden 
sääntö 

YSL 80.2 80.3 80.3 81.1 81.2 
78 

YSA 33 34 10 21 
22 

BAT-investoinnit 

oikaisu 

tiedotus 



BAT-päätelmät ja luvan tarkistaminen 

esimerkkimenettely (6+3+6+10) 2 v 1 kk  investointiaikaa 1 v 11 kk 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EU  BAT (pää)  
         BAT 1 

 
BAT 2-4 

 
BAT 5-7 

 
BAT 8-10 

 
BAT 11-14 

 
BAT 15-18 

 
BAT 19-22 

 
BAT 23-26 

 BAT (pää) 
      BAT 1 

 
BAT 2-4 

TH 

ELY 

AVI 

1 

3 

2 

Koska uudet, toimintaa koskevat sivu-BAT-päätelmät hyväksytään. Yllä kuvatut tilanteet         -  
1 = ELY-harkinnan  aikana (onko lupaa tarpeen tarkistaa) 
2 = TH:n lupahakemuksen laatimisen aikana (hakemuksen tekeminen ja investointien suunnittelu ja kustannusarviot, poikkeusperusteiden 
miettiminen) 
3 = AVI-harkinnan ikana (mitä tekniikkaa on käytettävä, mitä päästötasoja noudatettava, ajoitukset ja määräajat päästöraja-arvojen noudattamiselle) 

1 3 

UUSI KIERROS 

VaHaO      ja      KHO 
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BAT-päätelmät ja luvan tarkistaminen 

esimerkkimenettely (9+3+1+11+24)  4 v   investiointiaikaa 0 vuotta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EU  BAT (pää)  
         BAT 1 

 
BAT 2-4 

 
BAT 5-7 

 
BAT 8-10 

 
BAT 11-14 

 
BAT 15-18 

 
BAT 19-22 

 
BAT 23-26 

 BAT (pää) 
      BAT 1 

 
BAT 2-4 

TH 

ELY 

AVI 

1 

3 

Koska uudet, toimintaa koskevat sivu-BAT-päätelmät hyväksytään. Yllä kuvatut tilanteet         -         ja       -   
1 = TH:n selvityksen – onko lupaa tarpeen tarkistaa - laatimisen aikana 
2 = ELY-harkinnan aikana 
3= TH:n lupahakemuksen laatimisen aikana  
4-5= AVI-harkinnan aikana 

1 3 

UUSI KIERROS 

4 

4 

2 

VaHaO      ja      KHO 
 

5 

4 

5 



Direktiivilaitosten erityissääntely – sovelletaan 
yleisten säännösten lisäksi 

Lupamääräykset ja 
menettelyt 

• Hakemus ja päätös 

• Tarkkailu ja valvonta 

• Energiatehokkuus 

• Osallistuminen 

BAT 

• Päätelmät sitovat 

• Poikkeukset 
päätelmien 
päästötasoista 
 
 
  

Perustilaselvitys 

Luvan 
tarkistaminen BAT-

päätelmien 
uusimisen tahtiin 
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Direktiivilaitoksen perustilaselvitys 82 § 

• selvitys merkityksellisten vaarallisten aineiden käytöstä ja syntymisestä 
toiminnassa sekä perustilaselvityksen laatimistarpeesta lupahakemuksessa 
(YSA 3 §) 

Perustilaselvitys, jos toiminnassa käytetään 
merkityksellisiä vaarallisia aineita 

• Selvitys sijaintipaikan käytöstä nyt ja aiemmin 

• Arvio maaperän ja pohjaveden tilasta 

• Riittävät mittaukset  arvion tueksi 

• Siirtymäsäännös olemassa oleville: Selvitys tehdään ja toimitetaan 
AVIlle luvan muutos- tai tarkistustilanteessa  232 §  

Perustilaselvitys (jos tarvitaan) 
lupahakemuksen  liitteeksi. Sisältö: 
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YM 
ohje 

tulossa 
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ELYn päätös 

EI velvollisuutta perustilaan 
palauttamiseen 

On velvollisuus. Puhdistamis- ym. 
määräykset, tavoitteena 

perustilan palautus 

Toiminnanharjoittajan arvio ja selvitys  

Huomattava ero perustilaan? 

Ero johtuu merkityksellisistä 
vaarallisista aineista? 

Putsaamisen tekninen 
toteutettavuus?  

Perustilaan palauttaminen toiminnan 
päättyessä 95 § 

Tieto 
puhdistamis-

toimista 
viedään ELYn 
nettisivuille 

Selvitys puhdistamistoimista 

Toimivallan 
siirto-

mahdollisuus 
KYSVO 



Lisätietoja 

www.ym.fi/ysluudistus 
 
Alasivu: Ympäristönsuojelulain 

uudistuksen toimeenpano 
 
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_
BAT/Vertailuasiakirjat 
 
Ks: Vertailuasiakirjat eli BREFit 

aikatauluineen 
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http://www.ym.fi/ysluudistus
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kulutus_ja_tuotanto/Paras_tekniikka_BAT/Vertailuasiakirjat

