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Päivitettävänä
Ehdotuksia

– Maaperädirektiivi
– IPPC-direktiivin tarkennus
Toimeenpantavana

–
–
–
–
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Uusi jätedirektiivi
Ympäristövastuudirektiivi
Pohjavesidirektiivi
Kaivannaisjätedirektiivin tarkennukset

MAAPERÄDIREKTIIVI eli SFD
Syksystä 2006 lähtien käsittelyssä
– edelleen ns. ensimmäisessä vaiheessa
– blokkaava määrävähemmistö joulukuussa 2007
Puitedirektiivi, joka kattaa moninaiset maaperän
huonontumisilmiöt, kuten
– Sulkeminen
– Eroosio, orgaanisen aineksen väheneminen, tiivistyminen,
suolaantuminen, maanvyöryt, happamoituminen
(prioriteettialuelähestymistapa)
– Pilaantuminen
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SFD - vaiheita
Joulukuun 2007 ympäristöministerineuvostossa (Portugalin
puheenjohtajuuskausi) ei saavutettu poliittista
yhteisymmärrystä
Palautui neuvoston työryhmätasolle
Ranska teki oman kompromissiehdotuksensa

– Keskeneräinen, korosti maankäytön muutosta
Käsittely jatkuu nyt Tsekin kaudella

– Elementtejä sekä Portugalin että Ranskan versiosta
– Tavoitteena poliittinen yhteisymmärrys kesäkuussa 2009
Hyvin epävarmaa

Parlamentti on antanut oman lausuntonsa
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Odotettavissa pimoista
Kartoitus mahdollisista pilaantuneista alueista eli ”rekisteri”
kartoitus pilaantuneista alueista eli ”kartoitus”
– rekisteri kansallisen listauksen perusteella, joka laaditaan joko
kokonaan ohjeellisen tai osin pakollisen toimialaliitteen perusteella
– toimintakartoitus kohteista olemassa olevan tiedon perusteella
– riskinarvio
kemialliset analyysit mainittuna?

– aikataulu 25 vuotta, mahdolliset välietapit tai prioriteettiohjelma
Maaperän tilaa koskeva kertomus
– jäsenmaat päättävät sisällön / sisällön vähimmäisvaatimukset
Kaikki pilaantuneet alueet kunnostettava
– ei aikataulua
– laaja kunnostuskeinovalikoima
– kansallinen kunnostusstrategia
– kansalliset rahoitusmekanismit isännättömille kohteille
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SFD - merkitys
Toimeenpantava 2012???? mennessä
Uutta lainsäädäntöä + lainsäädäntömuutoksia (YSL, MRL)
– Esim. sulkemisen rajoittamista ja vähentämistä koskevia velvoitteita
MRL:ään
Viranomaisille ja asiantuntijalaitoksille työtä, mm.
– painopistealueet ja niille toimintaohjelmat
– pilaantuneiden maiden kartoituksen tehostaminen,
kunnostusstrategian laatimnen
– raportoinnit komissiolle
Ympäristösyyt PIMA-työssä korostuvat
– Aktiivinen kartoitus ja kunnostus
– Isännättömien kohteiden rahoittaminen
Ns. PIMA-rahaselvitys käynnissä (SYKE YM:n ja Kuntaliiton
rahoittamana)

– Huomioitava EU:n ympäristönsuojelutukia koskevat suuntaviivat
(uudistettu 2008)
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IPPC-direktiivin tarkistaminen eli IED-direktiivi
IPPC ?
– Yhdennetty päästöjen ja vaikutusten hallinta teollisessa toiminnassa
(Integrated Pollution and Prevention Control)
IED ?
– Direktiivi teollisuuden päästöistä
Komission ehdotus 21.12.2007 KOM(2007) 843 lopullinen
– Kokoava; IPPC-, VOC-, jätteenpoltto-, LCP- ja titaanioksididirektiivit
Maaperä- ja pohjavesipointteja
– perustilan määrittäminen (artiklat 3, 13)
aloitettaessa, lupaa uusittaessa
– maaperän ja pohjaveden monitorointi (artiklat 15, 17)
– laitosten sulkeminen ja kunnostaminen (artiklat 12 ja 23)
Tyydyttävästä tilasta perustilaan / tilaan, jossa terveydelle ja
ympäristölle ei aiheudu merkittävää riskiä
Maaperä- ja pohjavesiartiklojen käsittely alkaa 16.3.
Tavoitteena poliittinen yhteisymmärrys kesäkuussa 2009
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Uusi jätedirektiivi
Hyväksyttiin marraskuussa 2008
Kansallisesti voimaan 12.12.2010 mennessä
JÄLKI-työryhmä valmistelee jätelainsäädännön kokonaisuudistusta
– Kaivamattomat pilaantuneet maat ja kaivetut pilaantumattomat ko.
alueella hyödynnettävät maat rajattu direktiivin soveltamisalan
ulkopuolelle
Kaivettuja muualla hyödynnettyjä tarkastellaan jätteen
määritelmän ja ”ei enää jätettä” – ja sivutuotekriteerien
perusteella
– Sivutuotekriteerit (artikla 5)
– Menettely jätteeksi luokittelun päättymiselle ”End of Waste” (artikla 6)
Komission tilaama selvitys valmistumassa, mukana mm.
jäteperäiset kiviainekset eli aggregaatit
Kokonaisuudistuksen yhteydessä jätehuoltotyöpykälät YSL:n 12 lukuun?
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Ympäristönsuojeluasetuksen 4 §
YSA 4 §, kohta 2
– ympäristölupaa ei tarvita maa- ja kiviainesten ottamisessa tai
rakennustoiminnassa syntyvän pilaantumattoman maa- ja
kiviainesjätteen käsittelemisessä ja hyödyntämisessä, mikäli tämä
tapahtuu ottamispaikalla taikka muulla rakentamispaikalla jätelain
vaatimukset täyttävän hyväksytyn suunnitelman tai luvan mukaisesti
Ympäristönsuojelulain muutos
– Hallituksen esitys valmistumassa
perusteet ilmoitusmenettelyn käytön laajentamiselle
– YSA 4 § (poikkeus luvanvaraisuudesta) siirretään asetuksesta lakiin
Joudutaan miettimään uudelleen JÄLKI-työryhmässä
– Nyk. YSA 4.2 § ei ole uuden jätedirektiivin mukainen
– yhteys myös hyötykäyttöselvitykseen
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Ympäristövastuudirektiivi
Ympäristövastuudirektiivin toimeenpano loppusuoralla eli
hallituksen esitys annettu
– Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen ja
haittojen korjaamisesta
Pimat eivät ole soveltamisalassa
– YSL / Maaperävahinko
7 § Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta
ainetta taikka organismeja tai mikro-organismeja siten …
12 luku ennallaan
– Luonnonsuojelulain, vesilain, geenitekniikkalain, vaarallisten
aineiden kuljetuksesta annetun lain muutokset
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Pohjavesidirektiivin toimeenpano
Lainsäädäntöehdotuspaketti ollut juuri lausunnolla
– Ei erillistä asetusta, vaan asetusmuutokset
– Vesienhoidon järjestämisestä annetun VNA:n muuttaminen
Asetuksen tarkoituksena edelleen säätää VHS:een sisällytettävistä
selvityksistä, vesien tilan arvioinnista, suunnitelmien laatimisesta
Liitteeseen 8 pohjaveden ympäristölaatunormit
– Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun VNA:n
muuttaminen
Asetus koskemaan myös pohjavesiä
Pohjavesiä pilaavien aineiden pitoisuuksien kasvamista ehkäistään ja
rajoitetaan
YSL:n 8 §:n pilaamiskiellon täsmentäminen päästökiellolla
– Liitteessä 1 luettelo vesiympäristölle vaarallisista aineista …, joita ei
saa päästää pohjaveteen
– VNp pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle vaarallisten
aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (VNp 364/1994) kumotaan
Arviointiohje valmisteilla YM:ssä
– Pohjaveden laatukriteereitä ei tule soveltaa sellaisenaan pilaantuneiden
alueiden kunnostustavoitteiksi
LISÄKSI: Vesienhoitosuuunnitelmissa tullaan esittämään pohjaveden riskikohteiden
osalta osalta toimenpiteitä
11

12.3.2009

Kaivannaisjätedirektiivi
Komitologiamenettelyssä päätetty eräistä
täsmennyksistä

– Jätealueen määrittely
– Inertin kaivannaisjätteen määrittely
Käytöstä poistettujen kaivannaisjätealueiden
merkitseminen tietojärjestelmään
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KIITOS!
anna-maija.pajukallio@ymparisto.fi
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