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Teollisuus- ja tuotantolaitokset INSPIRE-velvoitteet

Esitys
Helsingin kaupunkimittauspalvelut esittää Teollisuus- ja tuotantolaitokset tietotuotteen INSPIREjulkaisuvelvoitteiden poistamista kuntien osalta.
Helsingin kaupunkimittauspalvelut on ollut valmistelemassa asiaa kuntien edustajana PATINE:n
laajennetussa sihteeristössä. Asian valmistelua ja tilannetta on kuvattu laajemmin myöhemmin
tässä kirjeessä.
Nykytilanne
INSPIRE-velvoitteet Teollisuus- ja tuotantolaitosten tietotuotteen osalta on tällä hetkellä
määritetty seuraavasti Maanmittauslaitoksen ylläpitämällä Kansallinen
aineistoluettelo -verkkosivulla:
”Tuotanto- ja teollisuuslaitokset
Teollisuusalueet, mukaan luettuina ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (1)
soveltamisalaan kuuluvat laitokset sekä vedenottamot, kaivokset ja varastoalueet.
·
·
·

EU-rekisteri teollisten toimintojen sijoittumisesta Suomessa, Suomen ympäristökeskus
Tuotanto- ja teollisuuslaitokset, Tilastokeskus
Rakennukset, kunnat”

INSPIRE-velvoitteet on tällä hetkellä osoitettu Suomen ympäristökeskukselle (SYKE),
Tilastokeskukselle ja kunnille. Mainittu direktiivi 96/6l/EY on luettavissa osoitteessa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0061&from=FI
Tarkoitetut laitostyypit on esitelty direktiivin liitteessä I (tiedoston sivut 10-12) sisältäen noin 30
eri kohdetyyppiä sekä näiden alaluokkia.
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Taustaselvitykset ja asian valmistelu
Kyseinen INSPIRE velvoite on ollut aikaisemmin myös Maanmittauslaitoksella. Tämä velvoite
on poistettu. Samassa yhteydessä havaittiin, että tilanne tulee arvioida ja tarkistaa myös muiden
velvoitettujen osalta.
Kuntien osalta valmistelutyötä jatkettiin Helsingin kaupunkimittauspalveluissa, jonka edustaja on
toiminut kuntaedustajana PATINE:n laajennetussa sihteeristössä. PATINE:n laajennetun
sihteeristön puitteissa asiaa valmisteleviin keskusteluihin osallistuivat SYKE, Tilastokeskus ja
Helsingin kaupunki. Kuntien paikkatietokontaktien osalta selvitystä tekivät Espoon, Porin ja
Helsingin kaupunkien muodostama työryhmä.
Johtopäätökset
Kunnilla ei ole rakennukset tietovarantoja (rakennusrekisteriä), joista olisi tunnistettavissa ja
julkaistavissa ao. direktiivin tarkoittamaa teollisuus- ja tuotantotoimintaa. Kunnat tekevät
aiheeseen liittyviä ympäristölupapäätöksiä ja kunnilla on velvoite tallentaa tiedot kansalliseen
Ylva-järjestelmään. Ylva-järjestelmä on esitelty ymparisto.fi/YLVA sivulla. Sivulla on huomautus:
”Ylva-sivut siirtyvät ELY-keskus.fi-alustalle vuoden 2021 aikana.”
Sivustolla todetaan myös kuntien ympäristönsuojelun tiedontallennus velvoitteista, jotka ovat
olleet voimassa vuodesta 2017 alkaen:
”Ympäristönsuojelulain ja sitä koskevan voimaantulosäännöksen mukaan kuntien tulee tallettaa
1.9.2017 alkaen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään:
· antamansa lupa- ja valvontatehtäviin liittyvät päätökset,
· tiedot niiden muutoksenhaun johdosta tehdyistä Vaasan hallinto-oikeuden ja
korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä,
· kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtäviin rekisteröinti-ilmoituksiin perustuvat
tiedot rekisteröitävistä toiminnoista sekä
· kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontavastuulle kuuluvan
ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan seuranta- ja tarkkailutiedot.”
Ylva-järjestelmään tallennetaan kuntien tuottamien tietojen lisäksi myös valtionhallinnon
tuottamia tietoja. Lupaviranomaisena voi toimia sekä valtio että kunnat. Lupaviranomaisten
välisestä vastuujaosta on määrätty asetuksella Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
(713/2014). Asetus on säädetty Ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla.
Edellä oleva huomioiden katsomme tarkoituksenmukaiseksi poistaa Teollisuus- ja
tuotantolaitokset tietotuotteen INSPIRE-velvoite kuntien osalta.
Kunnat tuottavat tietoa, mutta tiedot on tallennettu keskitettyyn valtakunnalliseen järjestelmään.
Helsingissä 28.04.2021
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