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Ympäristöministeriö
PL 35 (Kasarmikatu 25)
00023 VALTIONEUVOSTO

Asia tulisi käsitellä 18.3.2014

§ 102
Lausunto ympäristönsuojeluasetuksesta ja asetuksesta pienestä 
yrityksestä

HEL 2014-002761 T 03 00 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan 
lausunnon ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi 
ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienestä 
yrityksestä.

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta

Helsingin ympäristönsuojeluviranomaisen näkökulmasta 
lupaviranomaisen toimivallassa tapahtuvat asetusluonnoksen 2.1 §:n 
kohdissa 13 b, d ja f ehdotetut muutokset eivät aiheuta ongelmia. 
Pysyvien ja muiden jätteiden käsittelyä koskevien lupahakemusten 
käsittelystä on Helsingissä kokemusta. Näyttää olevan myös 
mahdollista, että toimintoja pilkkomalla voidaan joka tapauksessa 
saada toiminnat pysymään kunnan toimivallan rajoissa.  

Autopurkamojen osalta muutos ei tuo välittömiä vaikutuksia, koska 
helsinkiläisillä autopurkamoilla on tuoreet ympäristöluvat ja kuten 
asetuksen perustelumuistioissa todetaan, autopurkamotoiminta on 
alakohtaisen asetuksen perusteella huomattavan säänneltyä. 
Autopurkamojen osalta palattaisiin myös vuotta 2002 edeltäneeseen 
aikaan. Koska aluehallintovirasto pyytäisi edellä mainittuja toimintoja 
koskevista lupahakemuksista lausunnot, hakemuksiin olisi joka 
tapauksessa perehdyttävä huolellisesti, joten toimivallan siirtyminen 
kokonaan kuntaan ei tuo työmääriin merkittävää lisäystä.

Asetuksen 1.1 §:n 13 g ja 2.1 §:n 13 c kohdan välillä on ristiriita. 
Kunnalle kuuluisi vain sellaisten vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien 
romuajoneuvojen ja käytöstä poistettujen sähkö- ja 
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elektroniikkalaitteiden varastointipaikkojen lupa-asiat, joiden 
kapasiteetti on enintään 50 tonnia, vaikka 1.1 §:n 13 g kohdan mukaan 
kaikki edellä mainittujen varastopaikkojen lupa-asiat kuuluvat kunnalle.

Ympäristöministeriön asetus pienestä yrityksestä

Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristönsuojeluviranomaisella ei 
tulisi missään olosuhteissa olla velvoitetta selvittää, onko yritys pieni 
vai ei. Selkeintä olisi, että yritys itse esittää selvitykset asetuksen 
ensisijaisjärjestyksen mukaisesti,  ja jos se ei niitä viranomaisen 
määräämässä ajassa esitä, ei valvontamaksua olisi tarpeen 
kohtuullistaa. Vaikka asetuksen 2 §:n teksti ei ole viranomaisen 
kannalta muodollisesti velvoittava, niin sen perusteella voidaan 
ymmärtää, että selvitysvelvollisuus on viranomaisella, jos yritykseltä ei 
tietoa saa. 

Lisäksi ympäristölautakunta toteaa, että 4 §:n 2 momentin osalta jää 
epäselväksi, miten tietoja hankitusta vaihto-omaisuudesta, pysyvistä 
vastaavista jne. käytettäisiin arvioitaessa, onko yritys pieni vai ei.  

Vielä ympäristölautakunta katsoo, että valvontaviranomaiselle tulisi 
antaa mahdollisuus määrittää joku summa, mitä pienempien 
valvontamaksujen kohtuullistamista ei olisi tarpeen arvioida. 
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Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.03.2014 ja asianosaista 
koskeva päätös on lähetetty .
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