
Teollisuuden ympäristöasioita 

Ympäristöjohtaja Saara Vauramo 

Lahden kaupunki 

18.5.2017 Nastolan teollisuusryhmän seminaari 



Sisältö 

• Muutama sana Lahden strategiasta 

• Ympäristövastuullinen teollisuus 

– Muutama ympäristölainsäädännön valmisteilla oleva asia 

– Kunnallisen ympäristönsuojeluviranomaisen ajankohtaisia asioita 

• Haaste: Lahdesta Euroopan ympäristöpääkaupunki 2019 
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1. lisäämällä työpaikkoja avoimella sektorilla  

2. kasvattamalla asukaslukua 1 % vuodessa  

3. saamalla kaupungin talous kestävälle pohjalle  

4. kehittämällä yhdyskuntarakennetta sosiaalisesti, 

taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla  

5. kehittämällä palveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta  

6. lisäämällä asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen 

mahdollisuuksia  

7. kehittämällä kaupunkia nuorten kaupunkina  

8. vahvistamalla kaupungin neuvotteluasemaa valtakunnassa  

yhteistyössä

, avoimesti 

ja 

vastuullisest

i 

MENESTYMME KANSAINVÄLISESTI ROHKEANA 

IHMISTEN  

JA YRITYSTEN YMPÄRISTÖKAUPUNKINA 



Rohkaisemme 

omavastuuseen ja 

osallisuuteen 

Vahvistamme teoilla kilpailukykyä ja 

huolehdimme ympäristöstä 

 
Teemme työtä vuoro-

vaikutteisesti ja 

vastuullisesti 

Toteutamme palvelut 

joustavasti ja 

vaikuttavasti 

Uudistamme rakenteita 

ja toimintatapoja 

rohkeasti 

OSALLISUUS 

ELINVOIMA JA YMPÄRISTÖ 

 

 

JOHTAMINEN 

HYVINVOINTI 

UUDISTUMINEN 

Lupaamme, että: 



Ajankohtaisia 
ympäristölainsäädännön valmistelun 
asioita  



HE 8/2017, YSL muutos 

Esityksessä ehdotetaan ympäristölupamenettelyä kevennettäväksi kansalliseen 
laitosluetteloon kuuluvien toimintojen ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla.  

Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden 
ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä, kuten esimerkiksi pellettien puristamiselta, 
viilutehtailta, tekstiilien vesipesuloilta ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikoilta. Nykyisin 
luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat sekä myös muut kuin 
moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai moottoriveneessä polttoaineena käytettävien 
nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat ehdotetaan siirrettäväksi rekisteröintimenettelyyn. 
Tällöin näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimuksista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

 Jotkut toiminnot voivat pudota kokonaan luvanvaraisten listalta 

 Kevyempi rekisteröintimenettely, VN asetuksen valmistelu käynnissä 

 Luvan toimialakohtaista kynnystä myös muutettaneen esim. voc-laitosten osalta eli 
aiempaa isommat toimijat voivat olla tulevaisuudessa rekisteröityjä nykyisen 
luvanvaraisuuden sijaan. 

 Pohjavesialueella toiminta jatkossakin luvanvaraista 
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Keskusteluissa yhden luukun palvelumalli ympäristöasioissa 

• YM lausuntopyyntö 30.6. – 29.8.2016 

• Yhden luukun periaatteen toteuttamiseksi on hahmoteltu neljä päävaihtoehtoa.  
– (1) Menettelyt voidaan koordinoida ajallisesti siten, että mm. hakemuksen tarkistaminen, kuulemiset, lausunnot ja 

päätöksenteko tapahtuisivat samanaikaisesti, vaikkakin muodollisesti erillisinä ja eri viranomaisen toimesta.  

– (2) Menettelyt on mahdollista yhdistää vastaavalla tavalla kuin 1990-luvulla tiettyjen sektorilakien menettelyt yhdistettiin 
ympäristölupamenettelylailla.  

– (3) Pisimmälle menevä ratkaisu on menettelyjen ja aineellisen lainsäädännön laajamittainen yhdistäminen, josta mallina on vuoden 
2000 ympäristönsuojelulain säätäminen ympäristölupamenettelylain jatkoksi.  

– (4) Mahdollista on myös jatkaa nykyjärjestelmällä etsien sujuvoittamiskeinoja menettelyjen yksityiskohdista 

• Esitettävä yhden luukun malli rakentuu kolmen ydinmenettelyn varaan. Näitä ydinmenettelyjä 

• ovat  
– ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa-,  

– maa-aineslain mukainen maa-aineslupa- 

– ja vesilain mukainen vesilupamenettely.  

• Ydinmenettelyjen pohjalta yhden luukun mallia koordinoivana viranomaisena toimii joka aluehallintovirasto tai kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen. Muut keskeiset ympäristölliset menettelyt yhdistetään yhden luukun mallissa näihin 
ydinmenettelyihin. 

• Ydinmenettelyihin ovat yhdennettävissä enemmän tai vähemmän kiinteästi esimerkiksi ympäristövaikutusten 
arviointimenettely, luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat sekä kaivoslain ja kemikaaliturvallisuuslain mukaiset 
lupapäätökset. Myös monet muut erityyppiset luvat, kuten päästökauppalupa, ampumaratalupa ja lentoestelupa, ovat 
ratkaistavissa yhden luukun malliin pohjautuvassa lupamenettelyssä osana suurempaa päätöskokonaisuutta 
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Ajankohtaista teollisuuteen 
vaikuttavia ympäristöasioita 
Lahdessa 



Pohjavesien yhteistarkkailun mahdollisuus tulossa 

lähitulevaisuudessa Nastolaan 
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• Lahdessa kehitetään pohjaveden tarkkailua kohti 

yhteistarkkailua, jossa alueen toimijat eli kunta, 

vesihuoltolaitos ja yritykset seuraavat yhdessä pohjaveden 

laatua ja määrää. Yhteistarkkailun suunnittelutyö on 

käynnissä Lahden ympäristöpalveluissa, joka jatkossa 

tulee toimimaan yhteistarkkailun koordinaattorina. 

Yhteistarkkailun kehittämistyössä ovat mukana myös Lahti 

Aqua Oy, Hämeen ELY-keskus, Hollolan vesihuoltolaitos 

ja Hollolan kunta. 

• Taustalla Hollolan, Lahden ja Nastolan yhteinen vuoteen 

2021 ulottuva seudullinen pohjaveden suojelusuunnitelma. 

• Yhteistarkkailun on tarkoitus kattaa aikanaan nykyisen 

Lahden kaikki 1. luokan pohjavesialueet. 

• Yhteistarkkailun tavoitteena on saada lisää tietoa 

pohjaveden nykytilasta. Pohjaveden seurantaan saadaan 

lisää kustannustehokkuutta yhtenäistämällä 

tarkkailuohjelmia, poistamalla päällekkäisiä tutkimuksia ja 

raportoimalla tulokset kootusti. Suunnitteluvaiheessa 

selvitetään myös mahdollisuuksia yhdistää eri toimijoiden 

pohjavesitarkkailuja. Tulokset raportoitaisiin vuosittain 

siten, että pohjaveden laadun kehitys on nähtävissä. 
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• Nastolan Nastonharju-
Uusikylä A-
pohjavesialueella (ja 
kenties samalla 
Nastonharju-Uusikylä B-
alueella) aloitetaan 
yhteistarkkailun 
suunnittelu ensi vuonna.  

• Pohjavesitarkkailuun 
velvoitettuja yrityksiä 
Nastolassa on tiedotettu 
yhteistarkkailusta viime 
syksynä.  

• Yhteistarkkailun 
suunnitteluryhmässä on 
yritysten edustajia 
mukana. Nastolasta 
osallistuu Wipak Oy. 
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Nastonharju-Uusikylä A-pohjavesialue 



Nastonharju-Uusikylä B-alue 
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Hulevedet 

• Nastolassa paljon  teollisuutta sijoittuu pohjavesialueille. Tästä seuraa 

tiukennettuja vaatimuksia vesien käsittelylle. Ympäristöluvissa on mm. 

vaadittu hulevesien johtamista pohjavesialueen ulkopuolelle.  

• On tapauksia, joissa tämä on hankalaa ja kallista kun alueella ei ole valmiita 

hulevesiviemäriverkostoja. Sammutusjätevesien käsittely on toinen riski. 

Lastausalueille ja vastaaville on myös tiukennettuja päällystys- ja 

kattamisvaatimuksia. 
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Jätevesien puhdistaminen 

• Nastolan jätevedenpuhdistamolla otettu käyttöön puhdistetun jäteveden 

hygienisointi 1.5.2017. 

• Huolellisuutta esim. öljyvuotojen ennaltaehkäisemiseen. Nastolan 

jätevedenpuhdistamo on kokonsa takia herkkä haitallisten aineiden 

päästöille.  
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Ympäristönsuojelulain valvonta tehostunut ja 

ympäristörikosten torjuntaan kiinnitetään huomiota 

• Ympäristönsuojelulain valvontaa tehostetaan ja systematisoidaan 

valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien myötä sekä kaupungin että ELY:n 

ympäristönsuojeluviranomaisten toimesta.  

• Ympäristörikosten torjuntaan ollaan panostettu ja panostetaan alueellisen 

ympäristörikostyöryhmän toimesta. Ys-viranomaiset, poliisi ja 

syyttäjänvirasto tekevät toivottavasti yhteistyötä aiempaa enemmän ja 

saadaan sitäkin kautta rikosoikeudellista ohjausvaikutusta 

ympäristönsuojelun edistämiseen. 

 

tiistai, 28. marraskuuta 2017 15 



Kunnan ympäristönsuojelumääräykset loppuvaiheen 

valmistelussa 

• Eivät koske ympäristölupavelvollista toimintaa 

• Luonnos 14.3.2017 

https://www.lahti.fi/AjankohtaistaSite/KuulutuksetSite/Documents/Lahden%2

0ymp.suojelum%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset%20luonnos.pdf  

• Päätöksentekoon vuoden 2017 aikana 
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Haaste: Rakennetaan Lahdesta 
yhdessä Euroopan 
ympäristöpääkaupunki 



Lahti menestyy rohkeana ihmisten ja yritysten ympäristökaupunkina 



Mikä on Euroopan ympäristöpääkaupunki (European Green 

Capital)? 

• European Green Capital Award (Euroopan vihreä pääkaupunki palkinto, EGCA) 
on Euroopan komission vuosittain myöntämä tunnustus yli 100 000 asukkaan 
kaupungille, joka 
– On kehittänyt ja hyödyntänyt pitkäjänteisesti alueen ympäristöosaamista 

– Asettaa uusia ja kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön tilan parantamiseen ja 
kestävään kehitykseen 

– Toimii esimerkkinä muille kaupungeille parhaiden käytäntöjen edistämisessä 

 

•  Aiempia kilpailun voittajia mm. 
– Tukholma (2010), Hampuri (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), 

Kööpenhamina (2014), Bristol (2015), Ljubljana (2016), Essen (2017) ja Nijmegen 
(2018). 

 

•  Kilpailu perustuu indikaattoriarviointiin (12 indikaattoria) 
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EGCA kilpailun indikaattorit, joista arviointi tehdään 

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja varautuminen 

2. Liikenne 

3. Kestävä maankäyttö 

4. Luonnonsuojelu ja viherympäristöt 

5. Ilmanlaatu 

6. Melu 

7. Jätehuolto 

8. Vesihuolto ja vesien suojelu 

9. Jätevesien käsittely 

10. Ekoinnovaatiot 

11. Energiatehokkuus 

12. Ympäristöasioiden hallinta 
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Historia Nykytila 
Tulevat 

suunnitelmat 



o Arad, Romania 

o Lisbon, Portugal 

o Bologna, Italy 

o Oslo, Norway 

o Florence, Italy 

o Pecs, Hungary 

o Funchal, Portugal 

o Seville, Spain 

o Ghent, Belgium 

o Strasbourg, 

France 

o Kamëz, Albania 

o Tallinn, Estonia 

o Lahti, Finland 

o Wroclaw, Poland 

European Green Capital 2019 

finalistit 

Finalistit: 

- Lahti 

- Tallinna 

- Oslo 

- Gent 

- Lissabon 



Sitran kiertotalousfoorumi 5.-7.6.2017 > jatkoa Lahdessa 2019? 
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#GreenLahti 
#EGCA2019 

Millaista on ympäristöpääkaupungin teollinen toiminta 2019? 



Saara Vauramo 

+358447161585 

Saara.Vauramo@lahti.fi 


