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Kemikaalien valvonta ympäristönsuojelun valvonnassa

• Kemikaalien osalta ympäristönsuojeluviranomaiset (ELY-keskus, kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen) valvovat toiminnanharjoittajien velvoitetta 

huolehtia ympäristöhaittojen ehkäisemisestä ja torjumisesta kemikaalien käytössä 

ja varastoinnissa. 

• Käytännössä kemikaalivalvontaa tehdään ympäristönsuojelulain mukaisien lupien 

tarkastusten yhteydessä. 

• Viranomaisen tehtävä on varmistaa, että toiminnassa noudatetaan 

ympäristöluvassa annettuja määräyksiä ympäristöriskien arvioinnista, haitallisten 

aineiden turvallisuusvaatimuksista, päästöjen rajoittamisesta, tarkkailusta ja 

raportoinnista. Lisäksi tulee varmistaa, että toiminnassa noudatetaan 

ympäristönsuojelulaissa säädettyjä yleisiä kemikaaleja koskevia velvollisuuksia

• Ympäristönsuojeluviranomaisen velvollisuuksiin kuuluu myös valvoa 

biosidivalmisteen hyväksymispäätöksessä biosidivalmisteen käytölle  asetettujen 

ehtojen ja edellytysten noudattamista. 

• Biosidivalvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristön suojelun taso. Tämä 

varmistetaan valvomalla, että toiminnanharjoittajan käyttää biosidivalmisteita, 

joiden käyttöön liittyvät riskit ympäristön näkökulmasta on arvioitu ja että 

valmistajan toimittamia käyttöohjeita noudatetaan.
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Kemikaalien valvonta ympäristönsuojelun valvonnassa

• Kalankasvatuksessa käytetään kemikaaleja esim. kasvatustilojen ja laitteiden 

desinfioinnissa. Lisäksi toiminnassa ja tilojen ylläpitämisessä käytetään polttonesteitä ja 

kiinnittymisenestoaineita yms. kemikaaleja. 

• Tilojen ja laitteiden desinfiointiaineina, kiinnittymisenestoaineina tai muina biosideina

(eliöntorjunta-aineina) käytettävien kemikaalien on oltava Suomessa tähän 

käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä. 

• Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, 

ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten 

vähentämismahdollisuuksista.

• Kemikaalin käyttäjän on tunnettava käyttämänsä kemikaalit ja niiden 

ominaisuudet.

• Kemikaalia ei luvanvaraisessa toiminnassa saa käyttää siten, että siitä aiheutuu 

ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua merkittävää ympäristön pilaantumisen 

vaaraa. 

• Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, 

valittava käyttöön olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta 

aiheutuu vähiten ympäristön pilaantumisen vaaraa.3



KemiDigi – www.kemidigi.fi

▪ On kemikaalitietoon keskittynyt verkkopalvelu

▪ Tarjoaa tietoa kemikaaleista sekä kuluttajille 

että ammattilaisille

▪ KemiDigi sisältää mm. biosidirekisterin, 

kasvinsuojeluainerekisterin ja rekisterin 

kemikaali-ilmoituksista.

▪ Biosidirekisteristä löytyvät kemikaalilain 

(599/2013), biosididirektiivin (98/8/EY) tai -

asetuksen (EU/528/2012) mukaisesti 

Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet. 

Biosidivalmisteella voi olla myös koko EU:n 

kattava unionin lupa. Unionin luvan saaneet 

biosidivalmisteet löytyvät Euroopan 

kemikaaliviraston (ECHA) sivuilta:
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-
products

▪ Yritykset voivat tehdä KemiDigin kautta 

erilaisia lakisääteisiä ilmoituksia viranomaisille

http://www.kemidigi.fi/
https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products


Kemidigin biosidirekisteri

▪ Biosidirekisteristä löytyy kemikaalilain, 

biosididirektiivin tai -asetuksen mukaisesti 

Suomessa hyväksytyt biosidivalmisteet.

▪ Biosidivalmisteella voi olla myös koko EU:n 

kattava unionin lupa. Unionin luvan saaneet 

biosidivalmisteet löytyvät vain Euroopan 

kemikaaliviraston (ECHA) sivuilta

▪ Biosidirekisteristä on mahdollista hakea erikseen 

esimerkiksi kuluttajille hyväksyttyjä valmisteita ja 

valmisteita, joiden käyttö edellyttää 

tuholaistorjunnan tutkintoa.

https://echa.europa.eu/fi/information-on-chemicals/biocidal-products


Kemikaaliluettelo KemiDigissä

▪ Koska kemikaaleja on käytössä kaikilla toimialoilla, edellytetään 

uuden ympäristölupahakemuksen liitteeksi pääsääntöisesti aina 

kemikaaliluettelo.

▪ Kemikaaliluettelo tehdään KemiDigi-järjestelmässä. 

▪ Valvontaa ja vuosiraportointia varten ympäristölupavalvoja voi 

pyytää kemikaaliluettelon tehtäväksi KemiDigissä myös jo 

aikaisemmin luvansaaneilta laitoksilta

▪ Ympäristönsuojeluviranomainen käyttää kemikaaliluetteloa 

liitteineen ympäristöluvan myöntämisen tai luvan muuttamisen 

yhteydessä sekä valvonnassa.



Kemikaaliluettelo KemiDigissä

▪ KemiDigin käyttöön liittyviä ohjeita löytyy KemiDigistä

kirjautumisen jälkeen, sekä kirjautumiseen liittyvät 

ohjeet KemiDigin etusivulta.

▪ Kemikaaliluettelo näkyy vain toiminnanharjoittajalla itsellään ja 

KemiDigiä käyttävillä viranomaisilla. 

▪ Kemikaaliluettelon katseluoikeudet annetaan niille viranomaisille, 

jotka tietoa työssään tarvitsevat. Näitä ovat 

kemikaaliturvallisuusviranomainen (Tukes), 

ympäristöviranomainen (luvitus/AVI, valvonta/ELY, tai kuntien 

vastaavat viranomaiset), pelastusviranomainen ja 

työsuojeluviranomainen (AVI).  

▪ KemiDigissä sijaitsevien pääluetteloiden tietoja ei luovuteta 

muiden yritysten tai yksityishenkilöiden käyttöön.



Kemikaalitiedot ympäristöluvassa – Ohje

toiminnanharjoittajalle (Ympäristöministeriö, Helsinki 2021)

▪ Ohjeessa kuvataan, millaisia tietoja kemikaaleista 

toiminnanharjoittajan tulee toimittaa lupahakemuksen yhteydessä 

ja valvontaa varten sekä KemiDigi-järjestelmän käyttöä tietojen 

toimittamisessa.

▪ Kuvataan mitä tietoja kemikaaleja käyttävän, valmistavan tai 

varastoivan toiminnan ympäristölupahakemuksen tulee sisältää 

kemikaalien käytöstä ja päästöistä

▪ Ohjetta sovelletaan myös valvonnassa eli ympäristöluvan saaneen 

laitoksen kemikaaliluetteloon.

▪ https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B76E8416F-1A5F-

4216-98BF-9FAA4B4BE914%7D/166321

https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B76E8416F-1A5F-4216-98BF-9FAA4B4BE914%7D/166321
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