
Ympäristölainsäädännön tarkistuslista
 Ympäristölainsäädännön velvoitteiden tunteminen on nykyisin osa yrityksen arki-

päivää. Lainsäädäntö muuttuu nopeasti EU-direktiivien voimaanpanon myötä, minkä
vuoksi lakien ja asetusten vaatimusten tasolla on vaikea pysyä. Yrityksen on hyvä
tietää, mistä voi seurata lakien muuttumista ja ennakoida tulevaa lainsäädäntöä.

Yritys: Ryhmä/arvioija:

Tarkastelun kohde: Päiväys:

Tarkastele tässä yhteydessä yrityksen ympäristölainsäädännön seurantaa ja noudattamista. Arviointiasteikko:
kyllä = asia on kunnossa, ei = asia ei ole kunnossa vaan vaatii toimia, ei koske meitä = siirry eteenpäin. Kir-
jaa kaikki ei -vastaukset työvälinesarjaan sisältyvälle riskienhallintatoimenpiteiden yhteenvetolomakkeelle,
jotta ne eivät unohdu. Täytä lomakkeelle myös syyt, seuraukset, toimenpiteet ja vastuuhenkilöt.

Lainsäädännön seuranta
Kyllä Ei Ei koske

meitä

Onko ympäristölainsäädännön seurantaan nimetty vastuuhenkilö?

Onko selvitetty, miten voidaan pysyä ajantasalla tulevien uusien ympä-
ristölakien seurannassa?

Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus
Kyllä Ei Ei koske

meitä

Onko yrityksen ympäristöluvan tarve selvitetty (YSL 28 §, YSA  1 §)?

Onko selvitetty, koskeeko ympäristölain mukainen ilmoitusmenettely yri-
tystä (YSL 60 – 62 §)?

Onko selvitetty, tuleeko toiminnasta tehdä terveydensuojelulain mukai-
nen ilmoitus (TSL 13 §)

Onko selvitetty, milloin melusta on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomai-
sille (YSL 60 – 62 §)?

Kemikaalilainsäädännön velvoitteet
Kyllä Ei Ei koske

meitä

Onko selvitetty kemikaalisäädösten perusteella, onko yrityksen toiminta
vähäistä tai laajamittaista (Asetus 59/1999)?

Tunnetaanko, miten toiminnan laajuus tai vähäisyys määritellään kemi-
kaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella (Asetus 59 /1999)?

Jos toiminta on vähäistä, ollaanko selvillä toimintaa koskevista velvoit-
teista kuten yleisistä turvallisuusvaatimuksista, ilmoituksesta paikalliselle
viranomaiselle jne. (Asetus 59 / 1999)?

Jos toiminta on laajamittaista, ollaanko selvillä toimintaa koskevista vel-
voitteista kuten luvista, muutosilmoituksista, sisäisestä pelastussuunni-
telmasta, käytönvalvojasta jne. (Asetus 59 / 1999)?

Pk-yrityksen riskienhallinnan työvälinesarja

Ympäristöriskien hallinta



Sopimukset
Kyllä Ei Ei koske

meitä

Onko yrityksellä voimassa oleva viemäriin liittymissopimus?

Onko yrityksellä voimassa oleva jätteen kuljetussopimus/sopimukset?

Onko yrityksellä voimassa oleva kemikaalien kuljetussopimus/sopi-
mukset?

Onko yrityksellä voimassa oleva ongelmajätteiden kuljetussopimus/sopi-
mukset?
Pohjavesien ja vesistöjen suojelun velvoitteet
Onko selvitetty, voiko toiminta aiheuttaa pohjaveden määrän muuttu-
mista maaperässä (VL 1:18)?
Onko selvitetty, voiko toiminta aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle (YSL
8 §)?
Onko selvitetty, mitä aineita ei saa päästää pohjaveteen (VNp
364/1994)?
Onko selvitetty, mitä aineita ei saa johtaa prosessivesien mukana ve-
sistöön (VNp 363/1994 )?

Jätelain selvilläolo-velvollisuus
Kyllä Ei Ei koske

meitä

Tiedetäänkö, mitkä yrityksen tuotannosta tulevat jätteet ovat ongelma-
jätteitä (JL 3 §, JA 3a §)?
Vastuut onnettomuustilanteissa

Kyllä Ei Ei koske
meitä

Tiedetäänkö, kuka on vastuussa toimialueella sattuvasta ympäristöva-
hingosta (YVL 7 §)?

Tiedetäänkö, kuka korvaa pohjavesien pilaantumisesta aiheutuvan va-
hingon (YSL 66 §, YVL 2 § )?
Ongelmajätteiden käsittelijät

Kyllä Ei Ei koske
meitä

Jos yritys käsittelee ongelmajätteitä, onko yrityksellä ongelmajätteiden
käsittelyyn lupa (JL 49 §)?

Lyhenteiden selitys:
Asetus 59/1999 = Asetus vaaral-
listen kemikaalien teollisesta kä-
sittelystä ja varastoinnista
JL = jätelaki
JA = jäteasetus

TSL = terveydensuojelulaki
TSA = terveydensuojeluasetus
VL = vesilaki
VNp = valtioneuvoston päätös

YVL = laki ympäristövahinkojen
korvaamisesta
YSL = ympäristönsuojelulaki
YA  =  ympäristönsuojeluasetus

Lisätietoja:
Valtion säädöstietopankki-sivustoilta (http://finlex.edita.fi) löytyy ajantasalla oleva tieto Suomen lainsäädän-
nöstä. Euroopan Unionin lainsäädäntö-sivuilta (http://Europa.eu.int/eur-lex/fi/index.html) voi seurata voimassa
olevaa EU-alueen lainsäädäntöä. Euroopassa valmistelun alla olevat lait ja asetukset löytyvät myös Euroo-
pan Unionin lainsäädäntö-sivuilta (http://Europa.eu.int/eur-lex/fi/com/index.html).
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