Tyhjennä lomake

LOMAKE TOIMINNAN ILMOITTAMISESTA
YMPÄRISTÖNSUOJELUN TIETOJÄRJESTELMÄÄN
(Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 6 §,
Ympäristönsuojeluasetus 38-39 §)

Ohjeet
(Viranomainen täyttää)
Diaarimerkintä

Viranomaisen yhteystiedot

Ilmoitus on tullut vireille

1. ILMOITUSVELVOLLINEN
Ilmoitusvelvollisen nimi tai toiminimi

Liike- ja yhteisötunnus

Postiosoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot (puhelin, faksi, sähköposti)

2. TOIMINNAN SIJAINTI
Käyntiosoite
Sijainti on esitetty asemapiirroksessa ja/tai peruskartalla, liitteessä no.

Koordinaatit

3. KUVAUS TOIMINNASTA
Lupavelvollisuuden peruste

Tiedot toiminnasta, tuotannosta ja raaka-aineista

Tiedot esitetty liitteessä no.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt (laatu ja määrä) ja arvio niiden vaikutuksista

Tiedot esitetty liitteessä no.

Selvitys ympäristönsuojelutoimista

Tiedot esitetty liitteessä no.

4. TOIMINNAN NYKYISET LUVAT, LAUSUNNOT, SOPIMUKSET YM.
Tiedot luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä, jotka ovat voimassa
Antopäivämäärä
ympäristönsuojelulain tultua voimaan 1.3.2000
Vesilain nojalla annettu lupa
Ympäristölupamenettelylain nojalla annettu lupa
Terveydenhoitolain nojalla annettu lupa tai siihen rinnastettava päätös (ennen 1.9.1992)
Vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen mukainen lausunto (283/1962)
Muu edellä lueteltuihin rinnastettava voimassa oleva lupa tai päätös

Viranomainen

Viemäriin liittymissopimus (sopimuksen tekopäivämäärä
5. ALLEKIRJOITUKSET
Paikka

Päivämäärä

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Aluekeskus täyttää:

/
Laji
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/
Laki / Asetus

/
Lupaviranom.

/
Kuntaan

Kunnan lausunto

Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään – ohje
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ilmoittaminen
Ympäristönsuojelun voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 6 §:ssä säädetään eräiden toimintojen ilmoittamisesta
alueelliselle ympäristökeskukselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (VAHTI) merkitsemistä varten. Ilmoitusvelvollisuus koskee voimaanpanolain 4 §:n mukaisesti vanhan, ennen ympäristönsuojelulain (86/2000) voimaantuloa voimassa
olleen lainsäädännön mukaisen luvan saaneita toimintoja tai ilman lupaa toimineita, jotka ovat nyt ympäristönsuojelulain
nojalla luvanvaraisia. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos toimintaan on haettava lupa voimaanpanolain 5 §:n nojalla.
Suomessa arvioidaan olevan noin 25 000 - 30 000 toimintaa, joilla on jonkinlainen ympäristölupa, siihen verrattava lupa
tai muu hyväksyntä tai joiden toimintaa ohjaa ennakkoilmoituslausunto (asetus vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 283/1961). Lisäksi on sellaisia toimintoja, joiden ei ole tarvinnut hakea lupaa aiemman lainsäädännön
nojalla, mutta jotka säädetään luvanvaraisiksi ympäristönsuojelulain nojalla. Ilmoittamisella ympäristönsuojelun tietojärjestelmään pyritään rekisteröimään kaikki ne toiminnot, jotka tarvitsevat uuden lainsäädännön mukaisen luvan. Ilmoitus
on lähinnä valvonnallinen, rekisteröintiä palveleva toimenpide, jonka yhteydessä samalla arvioidaan, ovatko vanhat luvat
riittäviä vai onko toiminnalle haettava uutta lupaa ympäristönsuojelulain mukaisesti.
Ilmoitusten käsittelyn ruuhkautumisen välttämiseksi tietojärjestelmään ilmoittaminen on säädetty tapahtuvaksi portaittain:
•

•

Viimeistään 28.2.2001 mennessä tietojärjestelmään ilmoittautuvat ne toiminnot, joilla ei ole ympäristölupamenettelylain (735/1991) tai vesilain (264/1961) 10:3 §:n tai VL 10:24 §:n mukaista lupaa. Vesilain 10:3 §:n mukainen
lupa koskee jäteveden johtamista ojaan tai maahan ja vesilain 10:24 §:n mukainen lupa koskee jäteveden tai muun
vesistöä pilaavan aineen päästämistä vesistöön.
Viimeistään 28.2.2002 mennessä tietojärjestelmään ilmoittautuvat ne toiminnot, joilla on ympäristölupamenettelylain tai vesilain mukainen lupa. Samaan määräaikaan mennessä tulee tehdä ilmoitus myös puolustusvoimien
toiminnasta ja lentoasemista.

Ilmoitusta EI tarvitse tehdä, jos toimintaan on tullut hakea lupa ennen yllä mainittuja ajankohtia. Ilmoitusta ei myöskään tehdä, jos toimintaan tulee hakea lupa voimaanpanolain 5 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (YSA) 41 - 43 §:ien
mukaisesti. Ympäristönsuojeluasetuksen 41- 43 §:ssä luetellut laitokset hakevat ympäristönsuojelulain mukaisen luvan
pääsääntöisesti “kolmessa aallossa”. Nämä 41-43 §:ssä luetellut laitokset eivät siis tee erikseen ilmoitusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, vaan hakevat ympäristölupaa seuraavasti:
•
•
•

31.12.2002 mennessä ympäristönsuojeluasetuksen 41 §:ssä luetellut laitokset, joilla ei ole ympäristölupamenettelylain (735/1991) mukaista lupaa ja sellaiset kaatopaikat, joille on myönnetty ympäristölupa ennen 1.10.1997.
31.12.2003 mennessä ympäristönsuojeluasetuksen 42 §:ssä luetellut laitokset, joille ei ole haettu ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tätä ennen.
31.12.2004 mennessä ympäristönsuojeluasetuksen 43 §:ssä luetellut laitokset, joille ei ole haettu ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tätä ennen.

Ilmoituksen tekeminen
Ilmoitus voidaan tehdä Suomen ympäristökeskuksen lomakkeelle tai vapaamuotoisesti ympäristönsuojeluasetuksen 38-39
§:ien mukaisesti. Ilmoituksen tekeminen lomakkeella ei ole pakollista, mutta suositeltavaa asian käsittelyn helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.
Ilmoitus tietojärjestelmään merkitsemiseksi tehdään aina toimivaltaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle (myös
silloin kun lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ympäristölupavirasto). Ilmoituksen johdosta
annetaan päätös ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä. Päätös ei ole varsinainen hallintopäätös, jos ei
ole syytä luvan hakemiseen.
Ilmoituksen yhteystiedoissa ilmoitetaan se yhteyshenkilö, johon viranomainen voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tarvitessaan
lisätietoja toiminnasta. Toiminnan sijainti ilmoitetaan siten, että toiminta pystytään riittävän tarkasti paikallistamaan.
Ilmoitukseen liitetään aina asemapiirros ja/tai peruskartta (1:20 000), johon toiminta merkitään koordinaatein. Suurissa
taajamissa riittää asemapiirros, mutta koordinaatit tulee aina ilmoittaa.

Lupavelvollisuuden peruste ilmoitetaan ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaisesti, ilmoittamalla ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n laitosluettelon kohta/kohdat, jonka/joiden perusteella toiminta on luvanvaraista.
Toiminta sekä tuotantoprosessit ja raaka-aineet kuvataan riittävän tarkasti siten, että sen perusteella voidaan harkita
lupavelvollisuutta ja selvittää toimivaltainen lupaviranomainen. Mikäli toiminta on olennaisesti muuttunut verrattuna sitä
koskeviin lupiin, on muutokset mainittava. Tuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi eläinsuojilla eläinyksikköjen määrää ja
kalankasvatuksessa kasvatettavan kalan vuotuista lisäkasvua tai käytettävän rehun määrää. Teollisessa toiminnassa
tuotannolla tarkoitetaan esimerkiksi valimon kapasiteettia tai laitoksella käytettävien liuottimien kulutusta.
Lisäksi ilmoitetaan toiminnasta ympäristöön (vesi, maaperä, ilma) aiheutuvat päästöt, niiden laatu ja määrät, toiminnassa
syntyvät merkittävimmät jätteet ja niiden määrät sekä arvio päästöjen ja toiminnan mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja terveyteen. Ilmoitukseen liitetään myös selvitys siitä, miten toiminnasta aiheutuvia päästöjä veteen, viemäriin,
ilmaan ja maaperään on rajoitettu sekä miten jätteiden käsittely on toteutettu.
Viranomainen voi tarvittaessa vaatia toimitettavaksi asian käsittelyssä tarpeellisia lisätietoja.
Ilmoitukseen liitetään tiedot toimintaa koskevista muista luvista sekä viranomaisen toiminnasta antamista ennakkoilmoituslausunnoista.
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä peritään 120 euron maksu ympäristöministeriön päätöksen
alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006) mukaisesti.
Tietojärjestelmään merkitsemiseen liittyvissä kysymyksissä suositellaan ottamaan yhteyttä alueelliseen ympäristökeskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

