
Tarkistuslista nro 2

Ympäristölainsäädännön velvotteiden tunteminen on osa yrityksen arkipäi-
vää. Lakien ja asetusten vaatimusten tasolla on vaikea pysyä, sillä lain-
säädäntö muuttuu nopeasti. Yritysten on hyvä tietää, mistä lähteestä voi 
seurata lakien muuttumista ja ennakoida tulevaa lainsäädäntöä.

Rastita yrityksesi tilannetta parhaiten kuvaava vaihtoehto.

YMPÄRISTÖLAINSÄÄDÄNNÖN 
VAATIMUSTEN SEURANTA

Kyllä Ei

Ei 
koske 
meitä

1. Onko ympäristölainsäädännön seurantaan nimetty vastuuhenkilö?   

2. Onko yrityksessä olemassa toimintatapaa ympäristölainsäädännön seuraamiseksi?  
 
Lupa- ja ilmoitusvelvollisuus

3. Onko yrityksenne ympäristöluvan tarve selvitetty (YSL 28 §, YSA 1 §)?   

4. Onko selvitetty, koskeeko ympäristölain mukainen ilmoitusmenettely yritystä 
 (YSL 60 – 62 §)?          

5. Onko selvitetty, tuleeko yrityksenne toiminnasta tehdä terveydensuojelulain  
 mukainen ilmoitus (TSL 13 §)        

6. Onko selvitetty, milloin melusta on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaisille  
 (YSL 60 – 62 §)?           
 
Kemikaalilainsäädännön velvoitteet

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

8. Tunnetaanko, miten toiminnan laajuus tai vähäisyys määritellään kemikaalien 
 määrän ja vaarallisuuden perusteella (Asetus 59 /1999)?      

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

10. Jos toiminta on laajamittaista, ollaanko selvillä toimintaa koskevista velvoitteista, 
 kuten luvista, muutosilmoituksista, sisäisestä pelastussuunnitelmasta,  
 käytönvalvojasta jne. (Asetus 59 / 1999)?       
 

Lainsäädännön seuranta



Sopimukset

11. Onko yrityksellä voimassa oleva viemäriin liittymissopimus?    

12. Onko yrityksellä voimassa oleva jätteenkuljetussopimus / -sopimukset?   

13. Onko yrityksellä voimassa oleva kemikaalien kuljetussopimus / sopimukset?  

14. Onko yrityksellä voimassa oleva vaarallisten jätteiden kuljetussopimus / sopimukset?  
 
Pohjavesien ja vesistöjen suojelun velvoitteet

15. Onko selvitetty, voiko toiminta aiheuttaa pohjaveden määrän muuttumista  
 maaperässä (VL 3. luku, 2 §) ja voiko toiminta aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle?   
 (YSL 8 §)          

16. Onko selvitetty, mitä aineita ei saa päästää pintaveteen, vesihuoltolaitoksen 
 viemäriin tai pohjaveteen (Asetus 1022/2006)?        
 
Jätelain selvilläolovelvollisuus

17. Ollaanko yrityksessä selvillä sen tuotannossa tai tuotteista syntyvästä jätteistä,  
 ympäristövaikutuksista sekä niiden vähentämismahdollisuuksista? (JL 12 §)    

18. Tiedetäänkö, kuka on vastuussa toimialueella sattuvasta ympäristövahingosta?   
 (YVL 7 §)           

19. Tiedetäänkö, kuka korvaa pohjavesien pilaantumisesta aiheutuvan vahingon?   
 (YSL 11. luku)            
 
Jätteiden käsittelijät

20. Onko yrityksellä lupa jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen laitos- tai  
 ammattimaiseen käsittelyyn? (YSL 28 §)        
            

Kyllä Ei

Ei 
koske 
meitä


