1.2

Jätelaki

2 §. Soveltamisala, 21 §. Loppukäsittelyn
kustannusten kattaminen, 41 §. Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan,
118 §. Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus
ja 137 §. Muutoksenhaku. Pykäliä muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.
1.3

1.8

3 §. Määritelmät. Pykälää muutettaisiin
viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.9

1 luvun 7 §. Pysyväisluonteisella kiinteällä
yhteydellä rantaan varustetut kelluvat alustat. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.
1.10

Pelastuslaki

48 §. Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.7

Ilmailulaki

87 §. Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

Vesilaki

1 luvun 2 §. Lain soveltamisala ja suhde
muuhun lainsäädäntöön, 2 luvun 6 §. Haitan
poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen, 3 luvun 10 §. Yleiset lupamääräykset, 4
luvun 1 §. Soveltamisala, 4 luvun 12 §. Suoja-aluemääräykset, 5 luvun 3 §. Ojituksen
luvanvaraisuus, 5 luvun 14 §. Toisen ojan
käyttäminen muuhun kuin maan kuivattamiseen, 11 luvun 12 §. Lupahakemusten yhteiskäsittely, 13 luvun 6 §. Korvausasioita käsittelevät viranomaiset ja tuomioistuimet, 18
luvun 1 §. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot ja 19 luvun 14 §.
Jäteveden johtaminen. Pykäliä muutettaisiin
viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.
1.6

Merenkulun ympäristönsuojelulaki

Kaivoslaki

3 §. Lain suhde muuhun lainsäädäntöön.
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.
1.5

Jäteverolaki

Laki pysäköinninvalvonnasta

1 §. Soveltamisala. Pykälää muutettaisiin
viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.4

keus. Pykäliä muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.

Päästökauppalaki

2 §. Soveltamisala, 16 §. Luvan peruuttaminen ja 67 §. Tiedonsaanti- ja tarkastusoi-

1.11

Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa

1 §. Lain soveltamisala. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.12

Patoturvallisuuslaki

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.13

Huumausainelaki

28 §. Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena jätteenä. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.14

Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta

4 §. Tarkastajan pätevyys. Pykälää muutettaisiin
viittaussäännöksen
muuttumisen
vuoksi.
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1.15

Laki biopolttoaineiden käytön
edistämisestä liikenteessä

14 §. Liikennepolttoaineiden laatuvaatimukset ja tiedottaminen myyntipisteissä. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

1.22

5 §. Vesihuollon yleinen kehittäminen. Pykälää muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.
1.23

1.16

Laki luonnonhaittakorvauksesta,
maatalouden ympäristötuesta
sekä eräistä muista ympäristön
ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Vesihuoltolaki

Hallinto-oikeuslaki

5 §. Jäsenten nimittäminen ja kelpoisuus.
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.

5 §. Tuen myöntämisen yleiset edellytykset
ja ehdot. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

1.24

1.17

134 §. Rakennuslupahakemuksen käsittely.
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.

Laki korkeimman hallintooikeuden asiantuntijajäsenistä

1 §. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.18

Lannoitevalmistelaki

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.19

Laki Suomen talousvyöhykkeestä

3 §. Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen sovellettava lainsäädäntö ja 11 §.
Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä. Pykäliä muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.
1.20

Hautaustoimintalaki

17 §. Krematorion perustaminen. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.21

Laki maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista

10 d §. Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärän korottaminen. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

1.25

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Luonnonsuojelulaki

53 §. Valtion korvausvelvollisuus. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
57 §. Pakkokeinot. Pykälän 2 momenttia
ehdotetaan täydennettäväksi ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun direktiivin täytäntöön panemiseksi. Direktiivin 12 artiklan mukaan niillä, joiden
etuihin tai oikeuksiin direktiivin mukainen
ympäristövahinko vaikuttaa, on oltava vireillepano-oikeus direktiivin mukaisten ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden aloittamiseksi. EU:n komissio on direktiivin täytäntöönpanon valvonnassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Suomen lainsäädännöstä
näyttäisi puuttuvan luontovahingon osalta 12
artiklan mukainen vireillepano-oikeus tilanteissa, joissa luontovahinko on tapahtunut ja
viranomaisen tulisi ryhtyä vahingon korjaamista koskeviin toimenpiteisiin. Tämän
vuoksi pykälän 2 momenttiin lisättäisiin
säännös, jonka mukaan haittaa kärsivällä
henkilöllä olisi oikeus asian vireillepanoon
myös silloin, jos vireillepanon tarkoitus on
käynnistää luontovahingon korjaaminen.
Vastaava oikeus olisi 61 §:n 3 momentissa
tarkoitetuilla rekisteröidyillä yhteisöillä.

3
1.26

Vesiliikennelaki

1.34

Laki eräistä naapuruussuhteista

21 §. Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin.
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.

18 §. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

1.27

1.35

Maastoliikennelaki

Rikoslaki

30 §. Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin.
Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen
muuttumisen vuoksi.

48 luvun 1 §. Ympäristön turmeleminen ja
3 §. Ympäristörikkomus. Pykäliä muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.

1.28

1.36

Geenitekniikkalaki

23 §. Määräys merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.29

Merensuojelulaki

2 §. Soveltamisala. Pykälää muutettaisiin
viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.30

Terveydensuojelulaki

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin ja 51 §. Terveydensuojelua koskevat määräykset. Pykäliä
muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen
vuoksi.
1.31

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta

4 §. Suhde eräisiin säädöksiin. Pykälää
muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.
1.32

Kemikaalilaki

3 §. Suhde eräisiin säädöksiin ja 6 a §.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Pykäliä muutettaisiin viittaussäännösten muuttumisen vuoksi.
1.33

Maa-aineslaki

5 a §. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Pykälää muutettaisiin viittaussäännöksen muuttumisen vuoksi.

Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 2
kohdan viittausta ympäristönsuojelulakiin
muutettaisiin siten, että se kattaisi pykälässä
jo mainitun vesistön merkittävän pilaantumisen lisäksi myös ympäristönsuojelulain 13
luvun soveltamisalaan kuuluvan pohjaveden
merkittävän pilaantumisen. Lailla eräiden
ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (jäljempänä ympäristövastuulaki)
on pantu täytäntöön EU:n direktiivi
2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen
osalta. Direktiivi kattaa myös pohjaveden
merkittävän pilaantumisen, jonka osalta ympäristönsuojelulakiin ehdotetaan lisättäväksi
viittaus ympäristövastuulakiin direktiivin
täytäntöönpanon turvaamiseksi. Vastaavasti
myös ympäristövastuulain 1 § tulisi siten laajentaa kattamaan direktiivin edellyttämällä
tavoin pohjaveden merkittävän pilaantumisen.
4 §. Määritelmät. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi vahingon määritelmä ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen
ja korjaamisen osalta annetun direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Määritelmä sisältyy direktiivin 2 artiklan 2 kohtaan ja EU:n komissio on direktiivin täytäntöönpanon valvonnassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että
Suomen lainsäädännössä ei ole vastaavaa
määritelmää. Määritelmä on jo sisältynyt
luonnonsuojelulain 5 a §:n mukaiseen luontovahingon määritelmään, mutta direktiivin
täytäntöönpanon turvaamiseksi se olisi tarpeen sisällyttää myös ympäristövastuulakiin.
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12 §. Kustannusten kohtuullistaminen. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi
siten, että momentin 1 ja 2 kohtia yhdistävä
tai-sana muutettaisiin ja-sanaksi. Säännöksellä on pantu täytäntöön ympäristövahinkojen
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta annetun
direktiivin 8 artiklan 4 kohta, joka mahdollistaa ympäristövahingon aiheuttaneelta toiminnanharjoittajalta perittävien kustannusten

kohtuullistamisen. EU:n komissio on direktiivin täytäntöönpanon valvonnassaan kiinnittänyt huomiota siihen, että säännös ei nykymuodossaan vastaa direktiiviä, vaan laajentaa direktiivissä säädettyä mahdollisuutta
kustannusten kohtuullistamiseen. Säännös
muutettaisiin vastaamaan paremmin direktiivin 8 artiklaa.
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Lakiehdotukset
2.

Laki
jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan jätelain annetun lain (646/2011) 2 §:n 3 momentti, 21 §, 41 §:n 2 momentti, 118 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 137 §:n 2 momentti seuraavasti:
2§
——————————————
Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994).
——————————————

sessä jätteenkuljetuksessa, jos kuljetus on
hyväksytty kunnan jätehuoltomääräyksissä
tai ympäristönsuojelulain §:n nojalla annetuissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Jätteen haltija voi vastaavin edellytyksin itse käsitellä jätteen kiinteistöllään, jos
käsittely on pienimuotoista.
——————————————

21 §

118 §

Loppukäsittelyn kustannusten kattaminen

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Jätteen loppukäsittelyn kustannuksiin ja siitä perittävään maksuun on sisällytettävä loppukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen,
käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon ja
ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetun vakuuden kustannukset sekä muut niihin rinnastettavat kustannukset. Jätteiden loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään maksuun
on sisällytettävä jälkihoidon arvioidut kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa
jätteistä, jos kysymyksessä on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain §:n momentin
kohdassa tarkoitettu jätteen käsittely, ei kuitenkaan mainitun lain §:n momentin kohdassa tarkoitettu käsittely;
——————————————
137 §

41 §

Muutoksenhaku

Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan

——————————————
Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n nojalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa
pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja 133
§:ssä tarkoitetusta päätöksestä tehdään sille
hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä
pääosaa kysymyksessä olevasta toiminnasta
harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkan-

——————————————
Jätteen haltija voi 1 momentin estämättä
järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka
poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä
tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu
kuljetettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäi-
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maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 103, 106, 107, 126, 128 tai 133 §:n
nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijaitsee
sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön koti-

paikka, jota päätös pääosin koskee. Muutoksenhausta aluehallintoviraston 7 §:n nojalla
tekemään päätökseen säädetään ympäristönsuojelulain §:ssä.

3.

Laki
pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain
(727/2011) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:
1§
——————————————
Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn
taikka

ympäristönsuojelulain ( / ) tai sen nojalla
säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen
rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).
——————————————

4.

Laki
kaivoslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kaivoslain (621/2011) 3 § seuraavasti:
3§
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai muuta
asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain
mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia ( / ), erämaalakia (62/1991), maan

käyttö- ja rakennuslakia (132/1999), vesilakia
(264/1961),
poronhoitolakia
(848/1990), säteilylakia (592/1991), ydinenergialakia (990/1987), muinaismuistolakia
(295/1963), maastoliikennelakia (1710/1995)
ja patoturvallisuuslakia (494/2009).
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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5.

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesilain (587/2011) 1 luvun 2 §:n 1 momentti,
2 luvun 6 §:n 1 momentti, 3 luvun 10 §:n 3 momentti, 4 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 luvun 12
§:n 2 momentti, 5 luvun 3 §:n 1 kohta, 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 11 luvun 12 §:n 1 momentti, 13 luvun 6 §:n 3 momentin 2 kohta, 18 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 19 luvun 14 § seuraavasti:
1 luku
Yleiset säännökset
——————————————
2§
Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön
Tätä lakia sovelletaan vesitalousasioihin.
Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
vesitalousasiaan, joka ei edellytä tämän lain
mukaista lupaa, sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) säädetään.
——————————————
2 luku
Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset
——————————————
6§
Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen

työn suorittamisesta aiheudu omistajalle
huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelu
lain §:n momentin kohdassa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella.
Sama koskee ruoppausmassan sijoittamista
toisen vesialueelle.
——————————————
3 luku
Luvanvaraiset vesitaloushankkeet
——————————————
10 §
Yleiset lupamääräykset
——————————————
Jos tämän lain mukaan luvanvaraisesta
hankkeesta aiheutuu ympäristönsuojelulain 5
§:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista
vesialueella tai sen vaaraa, lupamääräyksiä
annettaessa on sovellettava myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään lupamääräysten antamisesta.
——————————————
4 luku

Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin
verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan
suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi
tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei
3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla edellytä lupaa eikä

Veden ottaminen
1§
Soveltamisala
——————————————
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Tekopohjaveden ottamiseen sovelletaan,
mitä tässä luvussa säädetään pohjaveden ottamisesta. Johdettaessa pintavettä maaperään
tekopohjaveden muodostamista varten on lisäksi otettava huomioon, mitä ympäristönsuojelulain , ja §:ssä säädetään.
——————————————

keuden johtaa vettä toisen ojaan muustakin
syystä kuin alueen käyttöä haittaavan veden
poistamiseksi. Ympäristölupaan liittyvän asian yhteydessä oikeuden antaa kuitenkin ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitettu viranomainen.
11 luku

4 luku
Hakemusmenettely
Veden ottaminen
——————————————
12 §

——————————————
12 §
Lupahakemusten yhteiskäsittely

Suoja-aluemääräykset
——————————————
Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa
hakemuksesta myöntää poikkeuksen suojaaluemääräyksistä. Poikkeuksen myöntämisestä ympäristölupa-asian yhteydessä säädetään ympäristönsuojelulain §:n momentissa.
——————————————

Jos hanke sisältää sekä tämän lain että ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia toimenpiteitä, lupa-asiat käsitellään yhdessä ottaen huomioon, mitä ympäristönsuojelulain
§:ssä säädetään.
——————————————
13 luku
Korvaukset

5 luku
Ojitus
3§
Ojituksen luvanvaraisuus

——————————————
6§
Korvausasioita käsittelevät viranomaiset ja
tuomioistuimet

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava tämän lain mukainen
lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa:
1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin
kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella; tai

——————————————
Käräjäoikeus käsittelee:
——————————————
2) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun asian,
jollei asia ympäristönsuojelulain §:n mukaan kuulu lupaviranomaisen käsiteltäväksi;
——————————————

5 luku

18 luku

Ojitus

Erinäisiä säännöksiä

14 §

1§

Toisen ojan käyttäminen muuhun kuin maan
kuivattamiseen

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot

Jos asiasta ei sovita, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta antaa oi-

Ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitettuun
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merki-
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tään tiedot lupaviranomaisen, Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden tämän lain nojalla antamista päätöksistä.
19 luku
Voimaantulo
14 §

Jäteveden johtaminen
Jos ennen tämän lain voimaantuloa on ryhdytty vanhan vesilain 10 luvussa tarkoitettuun toimenpiteeseen tai jäteveden johtamiseen tarkoitettu uoma tai rakennelma on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 1962,
sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain
§:ssä säädetään.

—————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.
6.

Laki
pelastuslain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pelastuslain (379/2011) 48 §:n 1 momentin 3
kohtaa seuraavasti:
48 §
Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma
Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitel-

ma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momentissa tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue;
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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7.

Laki
päästökauppalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan päästökauppalain (311/2011) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin1 kohta sekä 67 §:n 1 ja 2 momentit seuraavasti:
2§
Soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan seuraavien toimintojen hiilidioksidipäästöihin sekä lisäksi 25–28
kohdassa mainittujen toimintojen kohdalla
erikseen määriteltyihin muihin kasvihuonekaasupäästöihin:
1) polttoaineiden poltto laitoksissa, joiden
nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia, ei kuitenkaan jätteiden poltto laitoksissa, joissa ympäristönsuojelulain ( / )
mukaisessa ympäristöluvassa annettujen
määräysten mukaisesti noudatetaan jätteiden
polttolaitosta koskevia vaatimuksia;
——————————————
16 §
Luvan peruuttaminen
Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava
päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan lopettamisesta ja laitoksen toimintaa
koskevan luvan raukeamisesta ympäristönsuojelulain §:n perusteella tai luvan peruuttamisesta ympäristönsuojelulain §:n perusteella.

Päästökauppaviranomaisen on peruutettava
kasvihuonekaasujen päästölupa tai tilapäinen
kasvihuonekaasujen päästölupa, jos:
1) laitoksen toimintaa koskeva lupa on rauennut ympäristönsuojelulain §:n perusteella tai lupa on peruutettu ympäristönsuojelulain §:n perusteella;
——————————————
67 §
Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus
Päästökauppaviranomaisella on oikeus valvontaa ja tämän lain täytäntöönpanoa varten
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä, toiminnanharjoittajilta sekä todentajilta.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain täytäntöönpanoa ja
seurantaa varten välttämättömiä tietoja päästökauppaviranomaiselta, ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelulain tietojärjestelmästä sekä toiminnanharjoittajilta.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20.

—————

11

8.

Laki
jäteverolain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan jäteverolain (1126/2010) 3 §:n 1 momentin 4
kohta seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
——————————————
4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa,
jossa jätettä loppusijoitetaan maan päälle tai
maahan ja jonka pitäminen edellyttää ympä-

ristönsuojelulain ( /
)
§:n momentin
kohdan
ja
ympäristönsuojeluasetuksen
(169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan d
alakohdan tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 28 b §:n 1 momentin mukaista ympäristölupaa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
9.

Laki
merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n 1 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan
(1672/2009) 1 luvun 7 §:n 1 momentti seuraavasti:
1 luku

merenkulun

ympäristönsuojelulain

——————————————
7§

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetuista kelluvista alustoista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja jätelaissa säädetään.
——————————————

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetut kelluvat alustat

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Yleiset säännökset

—————
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10.

Laki
ilmailulain 87 §:n 1 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ilmailulain (1194/2009) 87 §:n 1 momentti
seuraavasti:
87 §
Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset
Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä
sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja lentopai-

kalle on myönnetty ympäristönsuojelulain ( /
) edellyttämä ympäristölupa. Rakentamislupaan voidaan liittää ehtoja, joiden avulla voidaan varmistaa lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden toteutuminen. Rakentamislupa voidaan kuitenkin evätä maanpuolustuksellisten syiden perusteella.
—— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
11.

Laki
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä
aluehallintovirastossa annetun lain (898/2009) 1 § seuraavasti:
1§

(1415/1994) ja muussa laissa aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvaksi säädettyjen
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn aluehallintovirastossa.

Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan ympäristönsuojelulaissa ( / ), vesilaissa (264/1961), kalastuslaissa
(286/1982),
merensuojelulaissa

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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12.

Laki
patoturvallisuuslain 3 §:n 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan patoturvallisuuslain (494/2009) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 658/2011, seuraavasti:
3§
Suhde muuhun lainsäädäntöön

ehkäisemisestä sekä jätelaissa (646/2011) ja
sen nojalla säädetään jätteistä terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemisestä.

Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi,
mitä ympäristönsuojelulaissa ( /
) ja sen
nojalla säädetään ympäristön pilaantumisen

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
13.

Laki
huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan huumausainelain (373/2008) 28 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 663/2011, seuraavasti:
28 §
Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena
jätteenä
——————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja
valmisteet saa hävittää vain vaarallisen jät-

teen käsittelylaitoksessa. Tällöin on noudatettava jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain ( / ) säännöksiä vaarallisen jätteen
hävittämisestä.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————

14

14.

Laki
rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta
annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain (489/2007) 4 §, sellaisena kuin se
on laissa 1347/2009, seuraavasti:
4§
Tarkastajan pätevyys
Ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarkastajalta edellytettyyn pätevyyteen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain ( /
)
§:ssä säädetään pätevyyden osoittamisesta,
toiminnan vastuuhenkilöistä ja laitteista sekä
ilmoituksesta pätevyyden todentamiseksi ja

pätevyyden todentamisesta sekä mitä mainitun lain 108 d §:n nojalla säädetään huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyysvaatimuksista huollettaessa vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppuja.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
15.

Laki
biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1420/2010, seuraavasti:
14 §
Liikennepolttoaineiden laatuvaatimukset ja
tiedottaminen myyntipisteissä

polttoainetta, on täytettävä ympäristönsuojelulain ( / ) nojalla annetut moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimukset.
——————————————

Kulutukseen toimitettavan moottoribensiinin ja dieselöljyn, joihin on sekoitettu bio-

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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16.

Laki
luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja
maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
annetun lain (1440/2006) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 661/2011, seuraavasti:
5§
Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja ehdot
Edellä 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudattamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään ympäristönsuojelulaissa (
/
), vesilaissa (587/2011), jätelaissa

(646/2011),
luonnonsuojelulaissa
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993), Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta
annetussa
laissa
(1100/1994), kasvinsuojeluaineista annetussa
laissa (1259/2006), rehulaissa (86/2008),
elintarvikelaissa (23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), eläinsuojelulaissa (247/1996) sekä eläintautilaissa
(55/1980).
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
17.

Laki
korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimman oikeuden asiantuntijajäsenistä
annetun lain (1266/2006) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:
1§
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta vesilain (264/1961), ympäristönsuojelulain ( / )
ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) mukaisten asioiden käsittelyyn.
Ympäristöasiantuntijaneuvokset osallistuvat

myös Ahvenanmaata koskevien vastaavien
ympäristö- ja vesiasioiden käsittelyyn.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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18.

Laki
lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 659/2011, seuraavasti:
3§
Suhde eräisiin säädöksiin
——————————————
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä sivutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskevista vaatimuksista säädetään
lisäksi
terveydensuojelulaissa
(763/1994), ympäristönsuojelulaissa ( / ),
jätelaissa (646/2011) ja maa-aineslaissa
(555/1981) sekä jätteiden siirrosta annetussa
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sessa (EY) N:o 1013/2006. Kasviperäisiä
lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita
koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi
kasvinterveyden suojelemisesta annetussa
laissa (702/2003). Eläimistä saatavia lannoitevalmisteita ja niiden raaka-aineita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi eläintautilaissa (55/1980) ja maahantuontia koskevista vaatimuksista säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetussa laissa
(1192/1996).
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
19.

Laki
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain
(1058/2004) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 591/2011, sekä 11 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 656/2011, seuraavasti:
3§
Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen
sovellettava lainsäädäntö
Talousvyöhykkeellä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua
lakia (468/1994), ympäristönsuojelulakia ( /
), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (1299/2004) ja vesilakia

(587/2011) sekä niiden nojalla annettuja
säännöksiä.
——————————————
11 §
Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä
——————————————
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä
ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomitaan ympäristönsuojelulain §:n momentin

17
mukaan, rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä jätelain rikkomisesta jätelain 147 §:n
mukaan ja rangaistus talousvyöhykkeellä
tehdystä luonnonsuojelurikkomuksesta luon-

nonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n 2 momentin mukaan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .
—————

20.

Laki
hautaustoimintalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hautaustoimintalain (457/2003) 17 §:n 2 momentti seuraavasti:
17 §
Krematorion perustaminen
——————————————
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijalla on edellytykset ylläpitää krematoriota asianmukaisesti. Ylläpitoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että krematoriolle

on myönnetty ympäristönsuojelulain ( / )
mukainen ympäristölupa. Krematoriota ei saa
ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
21.

Laki
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 10 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain (1559/2001) 10 d §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 283/2008, seuraavasti:
10 d §
Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärän korottaminen

§:ssä tarkoitettua ympäristölupaa taikka vastaavia Ahvenanmaan maakunnan lupia koskevat hakemukset viimeistään 1 päivänä elokuuta 2007 eikä rakennustyötä ole aloitettu
ennen 1 päivää tammikuuta 2005. Rakennustyön aloittamiseksi katsotaan se, että tuotantorakennuksen perustuksen kaivaminen tai
muut perustamistyöt on aloitettu.
——————————————

——————————————
Tuotantorakennuksen laajennus- tai uudisrakennusinvestointi katsotaan aloitetuksi, kun
hakija on saattanut vireille maankäyttö- ja
rakennuslain 125 §:ssä tarkoitettua rakennusTämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
lupaa tai ympäristönsuojelulain ( /
) 20 .
—————

18
22.

Laki
vesihuoltolain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n 3 momentti
seuraavasti:
5§
Vesihuollon yleinen kehittäminen

tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita
koskevat ympäristönsuojelulain ( / ) §:n
nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

——————————————
Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis—————
23.

Laki
hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 106/2000, seuraavasti:
5§
Jäsenten nimittäminen ja kelpoisuus

na on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi
häneltä edellytetään, että hän on perehtynyt
sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin
tehtäviin.

——————————————
Vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain ( /
) mukaisten asioiden käsittelyyn
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
osallistuvan hallinto-oikeuden muun kuin 20 .
lainoppineen jäsenen kelpoisuusvaatimukse—————
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24.

Laki
maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 134
§:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 99/2000, seuraavasti:
134 §
Rakennuslupahakemuksen käsittely
——————————————
Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan
tarvitaan ympäristönsuojelulaissa ( / ) säädetty lupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista

voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia
on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
25.

Laki
luonnonsuojelulain 53 ja 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 5 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 594/2011, ja 57 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1587/2009, seuraavasti:
53 §

57 §

Valtion korvausvelvollisuus

Pakkokeinot

——————————————
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös
lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten, että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle aiheutuu 1 momentissa tarkoitettuja seurauksia, eikä luvan myöntämiselle olisi ollut muutoin estettä, valtio on
vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan.
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta aiheutuu:
——————————————
2) ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitetun luvan epäämisestä,
——————————————

——————————————
Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 momentissa tarkoitettu asia vireille
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää
luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen
heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään
vähäinen, tai käynnistää luontovahingon korjaaminen. Sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä
toiminta-alueellaan ja kunnalla.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————

20

26.

Laki
vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesiliikennelain (463/1996) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 102/2000, seuraavasti:
21 §
Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
Moottorikäyttöisellä
vesikulkuneuvolla
suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla
vesialueella on haettava, sen lisäksi mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa,

kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta
varten asemakaavassa varatulle alueelle tai
alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
27.

Laki
maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 101/2000, seuraavasti:
30 §
Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai
pysyvään järjestämiseen samassa maastossa
on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa sääde-

tään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle
tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————

21

28.

Laki
geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 387/2009, seuraavasti:
23 §
Määräys merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi
Jos 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun säännösten vastaisen toiminnan seurauksena aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristönsuojelulain ( / ) §:ssä tarkoitettua
merkittävää vesistön pilaantumista tai luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitettu luontovahinko, geenitekniikanlautakunnan on, sen lisäksi, mitä 22 §:ssä säädetään,
määrättävä vahingon tai sen uhan aiheuttanut

toiminnanharjoittaja ryhtymään tarpeellisiin
toimenpiteisiin vahingon ehkäisemiseksi tai
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi
taikka ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetussa
laissa (383/2009) tarkoitettuihin korjaaviin
toimenpiteisiin. Määräyksen antamisessa
noudatetaan tämän lain 22 §:ssä säädettyä
menettelyä.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
29.

Laki
merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merensuojelulain (1415/1994) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1060/2004, seuraavasti:
2§
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

Soveltamisala
Merensuojelusta Suomen alueella ja Suomen talousvyöhykkeellä säädetään ympäristönsuojelulaissa ( / ).
——————————————

—————
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30.

Laki
terveydensuojelulain 3 ja 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 648/2011, sekä 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 255/2010,
seuraavasti:
3§

51 §

Suhde eräisiin säädöksiin

Terveydensuojelua koskevat määräykset

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyk( / ), vesihuoltolaissa (119/2001), kemikaa- siä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
lilaissa (744/1989), säteilylaissa (592/1991), poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Jos
terveydenhuollon järjestämisestä puolustus- toiminta on ympäristönsuojelulain nojalla luvoimissa annetussa laissa (322/1987), työtur- van- tai ilmoituksenvaraista tai siitä on tehtävallisuuslaissa
(738/2002),
vesilaissa vä mainitun lain §:n nojalla ilmoitus rekis(587/2011), jätelaissa (646/2011), maankäyt- teröintiä varten, määräyksen antaa mainitun
tö- ja rakennuslaissa (132/1999), ulkoilulais- lain mukainen viranomainen noudattaen mitä
sa (606/1973), eräistä naapuruussuhteista an- ympäristönsuojelulaissa säädetään.
netussa laissa (26/1920), elintarvikelaissa — — — — — — — — — — — — — —
(23/2006), kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
(75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolaissa 20 .
(765/2009).
—————
31.

Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun
lain (719/1994) 4 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 388/2009, seuraavasti:
4§
Suhde eräisiin säädöksiin
——————————————
Kuljetuksesta aiheutuneen vesistön merkittävän pilaantumisen tai luonnonsuojelulain

(1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitetun luontovahingon korjaamisesta säädetään ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momentissa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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32.

Laki
kemikaalilain 3 sekä 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 649/2011, sekä 6 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1547/2009, seuraavasti:
3§

6a§

Suhde eräisiin säädöksiin

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoittamisesta ja päästöjen puhdistamisesta on voimassa, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja
merensuojelulaissa (1415/1994) säädetään.
Kemikaalista muodostuvan jätteen käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi voimassa, mitä jätelaissa (646/2011) säädetään.
——————————————

——————————————
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
valvoo REACH-asetuksen noudattamista
kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on tässä tehtävässään ympäristönsuojelulain luvussa säädetty toimivalta.
——————————————

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .
—————
33.

Laki
maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-aineslain (555/1981) 5 a §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 347/2008, seuraavasti:
5a§
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

tissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos ottamissuunnitelmaa ei 5 §:n 1 momentin mukaan tarvita, luvan hakijan on esitettävä erillinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
——————————————

Luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momen- 20 .
—————
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34.

Laki
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 18 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 86/2000, seuraavasti:
18 §
( / ).
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan
luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuoTämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
jelulaissa
20 .
—————
35.

Laki
rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1565/2011, sekä 48 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentit, sellaisena kuin ne ovat laissa 112/2000, seuraavasti:
48 §
Ympäristörikoksista
1§
Ympäristön turmeleminen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
——————————————
2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää,
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta,
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLPasetuksen, kasvinsuojeluaineasetuksen taikka
näiden tai ympäristönsuojelulain ( / ) nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka
otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o

842/2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan vastaisesti taikka jätelain (646/2011)
147 §:n 2 momentissa mainitun säännöksen,
jätelain nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta koskevan määräyksen tai kiellon
vastaisesti taikka laiminlyö jätelain mukaisen
jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai
——————————————
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
——————————————
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3§
Ympäristörikkomus
——————————————
Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo ympäristönsuojelulain §:n
nojalla annettuja määräyksiä.

Ympäristörikkomuksesta tuomitaan niin
ikään se, joka laiminlyö ympäristönsuojelulain ja §:ssä tarkoitetun velvollisuuden
hakea ympäristölupaa, jollei teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————

36.

Laki
eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain
(383/2009) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 12 §:n 2 momentti, ja
lisätään lain 4 §.ään uusi 4 kohta seuraavasti:
4§
1§

Määritelmät

Soveltamisala

Tässä luvussa tarkoitetaan:
——————————————
4) vahingolla suoraan tai välillisesti tapahtuvaa mitattavissa olevaa luonnonvarojen
haitallista muutosta tai luonnonvarapalvelun huonontumista.

Tätä lakia sovelletaan seuraavien ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen:
——————————————
2) ympäristönsuojelulain (/) [84 a] §:ssä
tarkoitettu vesistön merkittävä pilaantuminen tai [uuden lain 13 luvun 5 §:ssä] tarkoitettu pohjaveden merkittävä pilaantuminen; ja
——————————————

12 §
Kustannusten kohtuullistaminen
——————————————
Kustannusten kohtuullistamisen edellytyksenä on, että:
1) vahinko johtuu päästöstä tai tapahtumasta, joka vastaa toiminnalle myönnetyn
luvan ehtoja tai viranomaisen muuta päätöstä; ja
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2) vahingon aiheuttaneessa toiminnassa on
noudatettu toimintaa koskevan lainsäädän-

nön velvoitteita.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
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Liite
Rinnakkaistekstit
2.

Laki
jätelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan jätelain annetun lain (646/2011) 2 §:n 3 momentti, 21 §, 41 §:n 2 momentti, 118 §:n 1 momentin 3 kohta sekä 137 §:n 2 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

2§
——————————————
Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä lisäksi
terveydensuojelulaissa (763/1994).
——————————————

2§
——————————————
Jätteestä aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään lisäksi ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja jätteestä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäisemisestä lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994).
——————————————

21 §

21 §

Loppukäsittelyn kustannusten kattaminen

Loppukäsittelyn kustannusten kattaminen

Jätteen loppukäsittelyn kustannuksiin ja siitä perittävään maksuun on sisällytettävä loppukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen,
käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon ja
ympäristönsuojelulain 43 a §:ssä tarkoitetun
vakuuden kustannukset sekä muut niihin rinnastettavat kustannukset. Jätteiden loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään maksuun
on sisällytettävä jälkihoidon arvioidut kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.

Jätteen loppukäsittelyn kustannuksiin ja siitä
perittävään maksuun on sisällytettävä loppukäsittelylaitoksen tai -paikan perustamisen,
käytön, käytöstä poistamisen, jälkihoidon ja
ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetun vakuuden kustannukset sekä muut niihin rinnastettavat kustannukset. Jätteiden loppukäsittelystä kaatopaikalla perittävään maksuun
on sisällytettävä jälkihoidon arvioidut kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta.

41 §

41 §

Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan

Jätteen luovuttaminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan

——————————————
——————————————
Jätteen haltija voi 1 momentin estämättä
Jätteen haltija voi 1 momentin estämättä
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka
poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä
tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu
kuljetettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, jos kuljetus on hyväksytty kunnan jätehuoltomääräyksissä tai
ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla annetuissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Jätteen haltija voi vastaavin edellytyksin
itse käsitellä jätteen kiinteistöllään, jos käsittely on pienimuotoista.
——————————————

järjestää sellaisen jätteen kuljetuksen, joka
poikkeuksellisen kokonsa, suuren määränsä
tai muun ominaisuutensa vuoksi ei sovellu
kuljetettavaksi tavanomaisessa kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa, jos kuljetus on
hyväksytty kunnan jätehuoltomääräyksissä
tai ympäristönsuojelulain §:n nojalla annetuissa kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Jätteen haltija voi vastaavin edellytyksin
itse käsitellä jätteen kiinteistöllään, jos käsittely on pienimuotoista.
——————————————

118 §

118 §

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa
jätteistä, jos kysymyksessä on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu jätteen käsittely, ei
kuitenkaan mainitun lain 30 a §:n 1 momentin
1–3 kohdassa tarkoitettu käsittely;
——————————————

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa
jätteistä, jos kysymyksessä on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain §:n momentin
kohdassa tarkoitettu jätteen käsittely, ei kuitenkaan mainitun lain §:n momentin kohdassa tarkoitettu käsittely;
——————————————

137 §

137 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

——————————————
Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n nojalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikkomista
tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja 133 §:ssä
tarkoitetusta päätöksestä tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosaa
kysymyksessä olevasta toiminnasta harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 103,
106, 107, 126, 128 tai 133 §:n nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hallintooikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijaitsee sen
henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, jota päätös pääosin koskee. Muutoksenhausta aluehallintoviraston 7 §:n nojalla tekemään päätökseen säädetään ympäristönsuojelulain 96 §:ssä.
——————————————

——————————————
Valitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen muusta kuin 96, 97 ja 99 §:n nojalla tekemästä päätöksestä sekä mainituissa
pykälissä säädettyjen velvoitteiden rikkomista tai laiminlyöntiä koskevasta 126 ja 133
§:ssä tarkoitetusta päätöksestä tehdään sille
hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä
pääosaa kysymyksessä olevasta toiminnasta
harjoitetaan. Valitus, joka koskee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 103, 106, 107, 126, 128 tai 133 §:n
nojalla tekemää päätöstä, tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä sijaitsee
sen henkilön kotikunta tai sen yhteisön kotipaikka, jota päätös pääosin koskee. Muutoksenhausta aluehallintoviraston 7 §:n nojalla
tekemään päätökseen säädetään ympäristönsuojelulain §:ssä.
——————————————
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3.

Laki
pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain
(727/2011) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

1§
——————————————
Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn
taikka ympäristönsuojelulain (86/2000) tai
sen nojalla säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).
——————————————

1§
——————————————
Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä tieliikennelain tai sen nojalla säädetyn
taikka ympäristönsuojelulain ( / ) tai sen nojalla säädetyn moottorikäyttöisen ajoneuvon
joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen
rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).
——————————————

—————
4.

Laki
kaivoslain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kaivoslain (621/2011) 3 § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

3§
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai muuta
asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia
(86/2000), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), vesilakia
(264/1961), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia
(592/1991),
ydinenergialakia
(990/1987), muinaismuistolakia (295/1963),
maastoliikennelakia (1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009).

3§
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai muuta
asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain
mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia ( / ), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), vesilakia (264/1961), poronhoitolakia (848/1990),
säteilylakia (592/1991), ydinenergialakia
(990/1987), muinaismuistolakia (295/1963),
maastoliikennelakia (1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009).
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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5.

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesilain (587/2011) 1 luvun 2 §:n 1 momentti,
2 luvun 6 §:n 1 momentti, 3 luvun 10 §:n 3 momentti, 4 luvun 1 §:n 2 momentti, 4 luvun 12
§:n 2 momentti, 5 luvun 3 §:n 1 kohta, 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 11 luvun 12 §:n 1 momentti, 13 luvun 6 §:n 3 momentin 2 kohta, 18 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 19 luvun 14 § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

1 luku

1 luku

Yleiset säännökset

Yleiset säännökset

——————————————
2§

——————————————
2§

Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Lain soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan vesitalousasioihin.
Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
vesitalousasiaan, joka ei edellytä tämän lain
mukaista lupaa, sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) säädetään.
——————————————

Tätä lakia sovelletaan vesitalousasioihin.
Vesistön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
vesitalousasiaan, joka ei edellytä tämän lain
mukaista lupaa, sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) säädetään.
——————————————

2 luku

2 luku

Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset

Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset

——————————————
6§

——————————————
6§

Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen

Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen

Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin
verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan
suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi
tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei 3

Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin
verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan
suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi
tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja
käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei 3
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

luvun 2 tai 3 §:n nojalla edellytä lupaa eikä
työn suorittamisesta aiheudu omistajalle
huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelulain
3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
ympäristön pilaantumista vesialueella. Sama
koskee ruoppausmassan sijoittamista toisen
vesialueelle.
——————————————

luvun 2 tai 3 §:n nojalla edellytä lupaa eikä
työn suorittamisesta aiheudu omistajalle
huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelulain §:n momentin kohdassa tarkoitettua
ympäristön pilaantumista vesialueella. Sama
koskee ruoppausmassan sijoittamista toisen
vesialueelle.
——————————————

3 luku

3 luku

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

——————————————
10 §

——————————————
10 §

Yleiset lupamääräykset

Yleiset lupamääräykset

——————————————
Jos tämän lain mukaan luvanvaraisesta
hankkeesta aiheutuu ympäristönsuojelulain 3
§:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista
vesialueella tai sen vaaraa, lupamääräyksiä
annettaessa on sovellettava myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään lupamääräysten
antamisesta.
——————————————

——————————————
Jos tämän lain mukaan luvanvaraisesta
hankkeesta aiheutuu ympäristönsuojelulain 5
§:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista
vesialueella tai sen vaaraa, lupamääräyksiä
annettaessa on sovellettava myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään lupamääräysten antamisesta.
——————————————

4 luku

4 luku

Veden ottaminen

Veden ottaminen

1§

1§

Soveltamisala

Soveltamisala

——————————————
Tekopohjaveden ottamiseen sovelletaan,
mitä tässä luvussa säädetään pohjaveden ottamisesta. Johdettaessa pintavettä maaperään
tekopohjaveden muodostamista varten on lisäksi otettava huomioon, mitä ympäristönsuojelulain 7, 8 ja 28 §:ssä säädetään.
——————————————

——————————————
Tekopohjaveden ottamiseen sovelletaan,
mitä tässä luvussa säädetään pohjaveden ottamisesta. Johdettaessa pintavettä maaperään
tekopohjaveden muodostamista varten on lisäksi otettava huomioon, mitä ympäristönsuojelulain , ja §:ssä säädetään.
——————————————
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

4 luku

4 luku

Veden ottaminen

Veden ottaminen

——————————————
12 §

——————————————
12 §

Suoja-aluemääräykset

Suoja-aluemääräykset

——————————————
Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa
hakemuksesta myöntää poikkeuksen suojaaluemääräyksistä. Poikkeuksen myöntämisestä ympäristölupa-asian yhteydessä säädetään
ympäristönsuojelulain 39 §:n 4 momentissa.
——————————————

——————————————
Lupaviranomainen voi yksittäistapauksessa
hakemuksesta myöntää poikkeuksen suojaaluemääräyksistä. Poikkeuksen myöntämisestä ympäristölupa-asian yhteydessä säädetään ympäristönsuojelulain §:n momentissa.
——————————————

5 luku

5 luku

Ojitus

Ojitus

3§

3§

Ojituksen luvanvaraisuus

Ojituksen luvanvaraisuus

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava tämän lain mukainen
lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa:
1) ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella; tai

Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava tämän lain mukainen
lupaviranomaisen lupa, jos se voi aiheuttaa:
1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin
kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella; tai

5 luku

5 luku

Ojitus

Ojitus

14 §

14 §

Toisen ojan käyttäminen muuhun kuin maan
kuivattamiseen

Toisen ojan käyttäminen muuhun kuin maan
kuivattamiseen

Jos asiasta ei sovita, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta antaa
oikeuden johtaa vettä toisen ojaan muustakin
syystä kuin alueen käyttöä haittaavan veden
poistamiseksi. Ympäristölupaan liittyvän asian yhteydessä oikeuden antaa kuitenkin ympäristönsuojelulain 31 §:ssä tarkoitettu viranomainen.

Jos asiasta ei sovita, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta antaa
oikeuden johtaa vettä toisen ojaan muustakin
syystä kuin alueen käyttöä haittaavan veden
poistamiseksi. Ympäristölupaan liittyvän asian yhteydessä oikeuden antaa kuitenkin ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitettu viranomainen.

Voimassa oleva laki
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Ehdotus

11 luku

11 luku

Hakemusmenettely

Hakemusmenettely

——————————————
12 §

——————————————
12 §

Lupahakemusten yhteiskäsittely

Lupahakemusten yhteiskäsittely

Jos hanke sisältää sekä tämän lain että ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia toimenpiteitä, lupa-asiat käsitellään yhdessä ottaen huomioon, mitä ympäristönsuojelulain
39 §:ssä säädetään.
——————————————

Jos hanke sisältää sekä tämän lain että ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraisia toimenpiteitä, lupa-asiat käsitellään yhdessä ottaen huomioon, mitä ympäristönsuojelulain
§:ssä säädetään.
——————————————

13 luku

13 luku

Korvaukset

Korvaukset

——————————————
6§

——————————————
6§

Korvausasioita käsittelevät viranomaiset ja
tuomioistuimet

Korvausasioita käsittelevät viranomaiset ja
tuomioistuimet

——————————————
Käräjäoikeus käsittelee:
——————————————
2) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun asian,
jollei asia ympäristönsuojelulain 72 §:n mukaan kuulu lupaviranomaisen käsiteltäväksi;
——————————————

——————————————
Käräjäoikeus käsittelee:
——————————————
2) 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun asian,
jollei asia ympäristönsuojelulain §:n mukaan
kuulu lupaviranomaisen käsiteltäväksi;
——————————————

18 luku

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

Erinäisiä säännöksiä

1§

1§

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkittävät tiedot

Ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitettuun ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
merkitään tiedot lupaviranomaisen, Vaasan
hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden tämän lain nojalla antamista päätöksistä.

Ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitettuun
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitään tiedot lupaviranomaisen, Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden tämän lain nojalla antamista päätöksistä.
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

19 luku

19 luku

Voimaantulo

Voimaantulo

14 §

14 §

Jäteveden johtaminen

Jäteveden johtaminen

Jos ennen tämän lain voimaantuloa on ryhdytty vanhan vesilain 10 luvussa tarkoitettuun
toimenpiteeseen tai jäteveden johtamiseen
tarkoitettu uoma tai rakennelma on otettu
käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 1962, sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain 103 c
§:ssä säädetään.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa on ryhdytty vanhan vesilain 10 luvussa tarkoitettuun toimenpiteeseen tai jäteveden johtamiseen tarkoitettu uoma tai rakennelma on otettu käyttöön ennen 1 päivää huhtikuuta 1962,
sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulain
§:ssä säädetään.
—————
Tämä laki tulee voimaan
20.

päivänä

kuuta

6.

Laki
pelastuslain 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan pelastuslain (379/2011) 48 §:n 1 momentin 3
kohtaa seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
48 §

48 §

Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma

Erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoinen pelastussuunnitelma

Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma
yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n
2 momentissa tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue;
——————————————

Pelastuslaitoksen on laadittava onnettomuuden varalle ulkoinen pelastussuunnitelma
yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa alueille, joilla on:
——————————————
3) ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momentissa tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue;
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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7.

Laki
päästökauppalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan päästökauppalain (311/2011) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 16 §:n 1 momentti ja 2 momentin1 kohta sekä 67 §:n 1 ja 2 momentit seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
2§

2§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan seuraavien toimintojen hiilidioksidipäästöihin sekä lisäksi 25–28
kohdassa mainittujen toimintojen kohdalla
erikseen määriteltyihin muihin kasvihuonekaasupäästöihin:
1) polttoaineiden poltto laitoksissa, joiden
nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia, ei kuitenkaan jätteiden poltto laitoksissa, joissa ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukaisessa ympäristöluvassa annettujen määräysten mukaisesti noudatetaan jätteiden polttolaitosta koskevia vaatimuksia;
——————————————

Tätä lakia sovelletaan seuraavien toimintojen hiilidioksidipäästöihin sekä lisäksi 25–28
kohdassa mainittujen toimintojen kohdalla
erikseen määriteltyihin muihin kasvihuonekaasupäästöihin:
1) polttoaineiden poltto laitoksissa, joiden
nimellinen kokonaislämpöteho on yli 20 megawattia, ei kuitenkaan jätteiden poltto laitoksissa, joissa ympäristönsuojelulain ( / )
mukaisessa ympäristöluvassa annettujen
määräysten mukaisesti noudatetaan jätteiden
polttolaitosta koskevia vaatimuksia;
——————————————

16 §

16 §

Luvan peruuttaminen

Luvan peruuttaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan
lopettamisesta ja laitoksen toimintaa koskevan luvan raukeamisesta ympäristönsuojelulain 57 §:n perusteella tai luvan peruuttamisesta ympäristönsuojelulain 59 §:n perusteella.
Päästökauppaviranomaisen on peruutettava
kasvihuonekaasujen päästölupa tai tilapäinen
kasvihuonekaasujen päästölupa, jos:
1) laitoksen toimintaa koskeva lupa on rauennut ympäristönsuojelulain 57 §:n perusteella tai lupa on peruutettu ympäristönsuojelulain 59 §:n perusteella;
——————————————

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava
päästökauppaviranomaiselle laitoksen toiminnan lopettamisesta ja laitoksen toimintaa
koskevan luvan raukeamisesta ympäristönsuojelulain §:n perusteella tai luvan peruuttamisesta ympäristönsuojelulain §:n perusteella.
Päästökauppaviranomaisen on peruutettava
kasvihuonekaasujen päästölupa tai tilapäinen
kasvihuonekaasujen päästölupa, jos:
1) laitoksen toimintaa koskeva lupa on rauennut ympäristönsuojelulain §:n perusteella tai lupa on peruutettu ympäristönsuojelulain §:n perusteella;
——————————————
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
67 §

67 §

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus

Päästökauppaviranomaisella on oikeus valvontaa ja tämän lain täytäntöönpanoa varten
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä, toiminnanharjoittajilta sekä todentajilta.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain täytäntöönpanoa ja
seurantaa varten välttämättömiä tietoja päästökauppaviranomaiselta, ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelulain tietojärjestelmästä sekä toiminnanharjoittajilta.
——————————————

Päästökauppaviranomaisella on oikeus valvontaa ja tämän lain täytäntöönpanoa varten
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä välttämättömiä tietoja ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä, toiminnanharjoittajilta sekä todentajilta.
Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
saada laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä tämän lain täytäntöönpanoa ja
seurantaa varten välttämättömiä tietoja päästökauppaviranomaiselta, ympäristönsuojelulain §:ssä tarkoitetusta ympäristönsuojelulain tietojärjestelmästä sekä toiminnanharjoittajilta.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
8.

Laki
jäteverolain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan jäteverolain (1126/2010) 3 §:n 1 momentin 4
kohta seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Määritelmät

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
——————————————
4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa,
jossa jätettä loppusijoitetaan maan päälle tai
maahan ja jonka pitäminen edellyttää ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momentin 4 kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen
(169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan d
alakohdan tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 28 b §:n 1 momentin mukaista ympäris-

Tässä laissa tarkoitetaan:
——————————————
4) kaatopaikalla jätteen käsittelypaikkaa,
jossa jätettä loppusijoitetaan maan päälle tai
maahan ja jonka pitäminen edellyttää ympäristönsuojelulain ( /
)
§:n momentin
kohdan
ja
ympäristönsuojeluasetuksen
(169/2000) 1 §:n 1 momentin 13 kohdan d
alakohdan tai jätehuoltoa koskevan maakuntalain 28 b §:n 1 momentin mukaista ympä-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

tölupaa.
——————————————

ristölupaa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
9.

Laki
merenkulun ympäristönsuojelulain 1 luvun 7 §:n 1 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan
(1672/2009) 1 luvun 7 §:n 1 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

merenkulun

ympäristönsuojelulain

Ehdotus

1 luku

1 luku

Yleiset säännökset

Yleiset säännökset

——————————————
7§

——————————————
7§

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetut kelluvat alustat

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetut kelluvat alustat

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetuista kelluvista alustoista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja jätelaissa säädetään.
——————————————

Pysyväisluonteisella kiinteällä yhteydellä
rantaan varustetuista kelluvista alustoista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja jätelaissa säädetään.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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10.

Laki
ilmailulain 87 §:n 1 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ilmailulain (1194/2009) 87 §:n 1 momentti
seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
87 §

87 §

Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset

Rakentamisluvan myöntämisen edellytykset

Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä
sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain
(86/2000) edellyttämä ympäristölupa. Rakentamislupaan voidaan liittää ehtoja, joiden
avulla voidaan varmistaa lentoturvallisuuden
ja liikenteen sujuvuuden toteutuminen. Rakentamislupa voidaan kuitenkin evätä maanpuolustuksellisten syiden perusteella.
——————————————

Rakentamislupa on myönnettävä, jos lentopaikka tai muu ilmailua palveleva alue sekä
sen rakennukset, rakennelmat ja laitteet täyttävät lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden edellyttämät vaatimukset ja lentopaikalle on myönnetty ympäristönsuojelulain ( /
) edellyttämä ympäristölupa. Rakentamislupaan voidaan liittää ehtoja, joiden avulla voidaan varmistaa lentoturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden toteutuminen. Rakentamislupa voidaan kuitenkin evätä maanpuolustuksellisten syiden perusteella.
—— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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11.

Laki
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 1 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä
aluehallintovirastossa annetun lain (898/2009) 1 § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
1§

1§

Lain soveltamisala

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ympäristönsuojelulaissa (86/2000), vesilaissa (264/1961), kalastuslaissa (286/1982), merensuojelulaissa
(1415/1994) ja muussa laissa aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvaksi säädettyjen
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn aluehallintovirastossa.

Tätä lakia sovelletaan ympäristönsuojelulaissa ( / ), vesilaissa (264/1961), kalastuslaissa
(286/1982),
merensuojelulaissa
(1415/1994) ja muussa laissa aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvaksi säädettyjen
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn aluehallintovirastossa.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
12.

Laki
patoturvallisuuslain 3 §:n 2 momentin muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan patoturvallisuuslain (494/2009) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 658/2011, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi,
mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja sen
nojalla säädetään ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisestä sekä jätelaissa (646/2011) ja
sen nojalla säädetään jätteistä terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemisestä.

Jätepatoihin sovelletaan tämän lain lisäksi,
mitä ympäristönsuojelulaissa ( /
) ja sen
nojalla säädetään ympäristön pilaantumisen
ehkäisemisestä sekä jätelaissa (646/2011) ja
sen nojalla säädetään jätteistä terveydelle ja
ympäristölle aiheutuvan vaaran ehkäisemisestä.
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
13.

Laki
huumausainelain 28 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan huumausainelain (373/2008) 28 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 663/2011, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
28 §

28 §

Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena
jätteenä

Huumausaineiden hävittäminen vaarallisena
jätteenä

——————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja
valmisteet saa hävittää vain vaarallisen jätteen käsittelylaitoksessa. Tällöin on noudatettava jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) säännöksiä vaarallisen jätteen hävittämisestä.
——————————————

——————————————
Edellä 1 momentissa tarkoitetut aineet ja
valmisteet saa hävittää vain vaarallisen jätteen käsittelylaitoksessa. Tällöin on noudatettava jätelain (646/2011) ja ympäristönsuojelulain ( / ) säännöksiä vaarallisen jätteen
hävittämisestä.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
14.

Laki
rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta
annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain (489/2007) 4 §, sellaisena kuin se
on laissa 1347/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
4§

4§

Tarkastajan pätevyys

Tarkastajan pätevyys

Ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarIlmastointijärjestelmän kylmälaitteiden tarkastajalta edellytettyyn pätevyyteen sovelle- kastajalta edellytettyyn pätevyyteen sovelle-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

taan, mitä ympäristönsuojelulain (86/2000)
108 a―108 c §:ssä säädetään pätevyyden
osoittamisesta, toiminnan vastuuhenkilöistä ja
laitteista sekä ilmoituksesta pätevyyden todentamiseksi ja pätevyyden todentamisesta
sekä mitä mainitun lain 108 d §:n nojalla säädetään huoltotoimintaa tekevän henkilöstön
pätevyysvaatimuksista huollettaessa vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppuja.

taan, mitä ympäristönsuojelulain ( /
)
§:ssä säädetään pätevyyden osoittamisesta,
toiminnan vastuuhenkilöistä ja laitteista sekä
ilmoituksesta pätevyyden todentamiseksi ja
pätevyyden todentamisesta sekä mitä mainitun lain 108 d §:n nojalla säädetään huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyysvaatimuksista huollettaessa vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppuja.

Tämä laki tulee voimaan
20 .
—————

päivänä

kuuta

15.

Laki
biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain (446/2007) 14 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1420/2010, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
14 §

14 §

Liikennepolttoaineiden laatuvaatimukset ja
tiedottaminen myyntipisteissä

Liikennepolttoaineiden laatuvaatimukset ja
tiedottaminen myyntipisteissä

Kulutukseen toimitettavan moottoribensiinin ja dieselöljyn, joihin on sekoitettu biopolttoainetta, on täytettävä ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annetut moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimukset.
——————————————

Kulutukseen toimitettavan moottoribensiinin ja dieselöljyn, joihin on sekoitettu biopolttoainetta, on täytettävä ympäristönsuojelulain ( / ) nojalla annetut moottoribensiinin ja dieselöljyn laatuvaatimukset.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .

—————
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16.

Laki
luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja
maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista
annetun lain (1440/2006) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 661/2011, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
5§

5§

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja ehdot

Tuen myöntämisen yleiset edellytykset ja ehdot

Edellä 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudattamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000), vesilaissa (587/2011), jätelaissa
(646/2011),
luonnonsuojelulaissa
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993), Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta
annetussa
laissa
(1100/1994), kasvinsuojeluaineista annetussa
laissa (1259/2006), rehulaissa (86/2008), elintarvikelaissa (23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), eläinsuojelulaissa (247/1996) sekä eläintautilaissa
(55/1980).
——————————————

Edellä 4 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tuen myöntämisen edellytyksenä on,
että viljelijä sitoutuu määräajaksi noudattamaan tuelle asetettuja ehtoja maatilallaan. Lisäksi tuen myöntämisen edellytyksenä on, että viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja. Täydentävien ehtojen kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään ympäristönsuojelulaissa (
/
), vesilaissa (587/2011), jätelaissa
(646/2011),
luonnonsuojelulaissa
(1096/1996), metsästyslaissa (615/1993), Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan
täytäntöönpanosta
annetussa
laissa
(1100/1994), kasvinsuojeluaineista annetussa
laissa (1259/2006), rehulaissa (86/2008),
elintarvikelaissa (23/2006), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), eläinsuojelulaissa (247/1996) sekä eläintautilaissa
(55/1980).
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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17.

Laki
korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan korkeimman oikeuden asiantuntijajäsenistä
annetun lain (1266/2006) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

1§
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta vesilain
(264/1961),
ympäristönsuojelulain
(86/2000) ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten asioiden
käsittelyyn. Ympäristöasiantuntijaneuvokset
osallistuvat myös Ahvenanmaata koskevien
vastaavien ympäristö- ja vesiasioiden käsittelyyn.
——————————————

1§
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta vesilain (264/1961), ympäristönsuojelulain ( / )
ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) mukaisten asioiden käsittelyyn.
Ympäristöasiantuntijaneuvokset osallistuvat
myös Ahvenanmaata koskevien vastaavien
ympäristö- ja vesiasioiden käsittelyyn.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
18.

Laki
lannoitevalmistelain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoitevalmistelain (539/2006) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 659/2011, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Suhde eräisiin säädöksiin

Suhde eräisiin säädöksiin

——————————————
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä sivutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994), ym-

——————————————
Lannoitevalmisteiden raaka-aineita ja sellaisenaan lannoitevalmisteena käytettäviä sivutuotteita, niiden käsittelyä, käyttöä ja hävittämistä koskevista vaatimuksista säädetään
lisäksi terveydensuojelulaissa (763/1994),
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

päristönsuojelulaissa (86/2000), jätelaissa
(646/2011) ja maa-aineslaissa (555/1981) sekä jätteiden siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1013/2006. Kasviperäisiä lannoitevalmisteita
ja niiden raaka-aineita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003). Eläimistä saatavia lannoitevalmisteita ja niiden
raaka-aineita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi eläintautilaissa (55/1980) ja maahantuontia koskevista vaatimuksista säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
annetussa laissa (1192/1996).

ympäristönsuojelulaissa ( /
), jätelaissa
(646/2011) ja maa-aineslaissa (555/1981) sekä jätteiden siirrosta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1013/2006. Kasviperäisiä lannoitevalmisteita
ja niiden raaka-aineita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi kasvinterveyden suojelemisesta annetussa laissa (702/2003). Eläimistä saatavia lannoitevalmisteita ja niiden
raaka-aineita koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi eläintautilaissa (55/1980) ja maahantuontia koskevista vaatimuksista säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
annetussa laissa (1192/1996).
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
19.

Laki
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain
(1058/2004) 3 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 591/2011, sekä 11 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 656/2011, seuraavasti:
3§

3§

Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen
sovellettava lainsäädäntö

Ympäristönsuojeluun ja vesirakentamiseen
sovellettava lainsäädäntö

Talousvyöhykkeellä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia
(468/1994),
ympäristönsuojelulakia
(86/2000), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (1299/2004) ja vesilakia (587/2011) sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä.
——————————————

Talousvyöhykkeellä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua
lakia (468/1994), ympäristönsuojelulakia ( /
), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettua lakia (1299/2004) ja vesilakia
(587/2011) sekä niiden nojalla annettuja
säännöksiä.
——————————————

11 §

11 §

Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä

Ympäristörikokset talousvyöhykkeellä

——————————————
——————————————
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomitaan ympäristönsuojelulain 116 §:n 2 momentin mukaan, rangaistus talousvyöhykkeellä
tehdystä jätelain rikkomisesta jätelain 147 §:n
mukaan ja rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä luonnonsuojelurikkomuksesta luonnonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n 2 momentin
mukaan.

ympäristönsuojelulain rikkomisesta tuomitaan ympäristönsuojelulain §:n momentin
mukaan, rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä jätelain rikkomisesta jätelain 147 §:n
mukaan ja rangaistus talousvyöhykkeellä
tehdystä luonnonsuojelurikkomuksesta luonnonsuojelulain (1096/1996) 58 §:n 2 momentin mukaan.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
20.

Laki
hautaustoimintalain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hautaustoimintalain (457/2003) 17 §:n 2 momentti seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
17 §

17 §

Krematorion perustaminen

Krematorion perustaminen

——————————————
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijalla on edellytykset ylläpitää krematoriota asianmukaisesti. Ylläpitoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että krematoriolle on
myönnetty ympäristönsuojelulain (86/2000)
mukainen ympäristölupa. Krematoriota ei saa
ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
——————————————

——————————————
Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että
hakijalla on edellytykset ylläpitää krematoriota asianmukaisesti. Ylläpitoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että krematoriolle
on myönnetty ympäristönsuojelulain ( / )
mukainen ympäristölupa. Krematoriota ei saa
ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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21.

Laki
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 10 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista
annetun lain (1559/2001) 10 d §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 283/2008, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

10 d §

10 d §

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärän korottaminen

Tuotannosta irrotetun sika- ja siipikarjatalouden tuen viitemäärän korottaminen

——————————————
Tuotantorakennuksen laajennus- tai uudisrakennusinvestointi katsotaan aloitetuksi, kun
hakija on saattanut vireille maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä tarkoitettua rakennuslupaa tai ympäristönsuojelulain (86/2000) 28
§:ssä tarkoitettua ympäristölupaa taikka vastaavia Ahvenanmaan maakunnan lupia koskevat hakemukset viimeistään 1 päivänä elokuuta 2007 eikä rakennustyötä ole aloitettu
ennen 1 päivää tammikuuta 2005. Rakennustyön aloittamiseksi katsotaan se, että tuotantorakennuksen perustuksen kaivaminen tai
muut perustamistyöt on aloitettu.
——————————————

——————————————
Tuotantorakennuksen laajennus- tai uudisrakennusinvestointi katsotaan aloitetuksi, kun
hakija on saattanut vireille maankäyttö- ja
rakennuslain 125 §:ssä tarkoitettua rakennuslupaa tai ympäristönsuojelulain ( /
)
§:ssä tarkoitettua ympäristölupaa taikka vastaavia Ahvenanmaan maakunnan lupia koskevat hakemukset viimeistään 1 päivänä elokuuta 2007 eikä rakennustyötä ole aloitettu
ennen 1 päivää tammikuuta 2005. Rakennustyön aloittamiseksi katsotaan se, että tuotantorakennuksen perustuksen kaivaminen tai
muut perustamistyöt on aloitettu.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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22.

Laki
vesihuoltolain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesihuoltolain (119/2001) 5 §:n 3 momentti
seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
5§

5§

Vesihuollon yleinen kehittäminen

Vesihuollon yleinen kehittäminen

——————————————
Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai
asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan
laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 §:n
nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.

——————————————
Kehittämissuunnitelmassa tulee kiinnittää
erityistä huomiota vesihuollon järjestämiseen
alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja
rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettu yleistai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita
koskevat ympäristönsuojelulain ( / ) §:n
nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
.

—————
23.

Laki
hallinto-oikeuslain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 106/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
5§

5§

Jäsenten nimittäminen ja kelpoisuus

Jäsenten nimittäminen ja kelpoisuus

——————————————

——————————————
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

Vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaisten asioiden käsittelyyn
osallistuvan hallinto-oikeuden muun kuin
lainoppineen jäsenen kelpoisuusvaatimuksena
on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi häneltä edellytetään, että hän on perehtynyt sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin
tehtäviin.

Vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain ( /
) mukaisten asioiden käsittelyyn
osallistuvan hallinto-oikeuden muun kuin
lainoppineen jäsenen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
tekniikan tai luonnontieteiden alalta. Lisäksi
häneltä edellytetään, että hän on perehtynyt
sovellettavan lainsäädännön alaan kuuluviin
tehtäviin.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
24.

Laki
maankäyttö- ja rakennuslain 134 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 134
§:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 99/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
134 §

134 §

Rakennuslupahakemuksen käsittely

Rakennuslupahakemuksen käsittely

——————————————
Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan
tarvitaan ympäristönsuojelulaissa (86/2000)
säädetty lupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympäristölupaasia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.

——————————————
Jos rakentamisen tarkoittamaan toimintaan
tarvitaan ympäristönsuojelulaissa ( / ) säädetty lupa, rakennuslupa-asian ratkaisemista
voidaan lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on
ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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25.

Laki
luonnonsuojelulain 53 §:n ja 57 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 5 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 594/2011, ja 57 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se
on laissa 1587/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
53 §

53 §

Valtion korvausvelvollisuus

Valtion korvausvelvollisuus

——————————————
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös
lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten,
että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden
haltijalle aiheutuu 1 momentissa tarkoitettuja
seurauksia, eikä luvan myöntämiselle olisi ollut muutoin estettä, valtio on vaadittaessa
velvollinen korvaamaan haitan. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta
aiheutuu:
——————————————
2) ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitetun luvan epäämisestä,
——————————————

——————————————
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös
lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten, että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle aiheutuu 1 momentissa tarkoitettuja seurauksia, eikä luvan myöntämiselle olisi ollut muutoin estettä, valtio on
vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan.
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta aiheutuu:
——————————————
2) ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitetun luvan epäämisestä,
——————————————

57 §

57 §

Pakkokeinot

Pakkokeinot

——————————————
Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 momentissa tarkoitettu asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos
vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon
tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen.
Sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toimintaalueellaan ja kunnalla.

——————————————
Haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa 1 momentissa tarkoitettu asia vireille
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää
luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen
heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään
vähäinen, tai käynnistää luontovahingon korjaaminen. Sama oikeus on 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä
toiminta-alueellaan ja kunnalla.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

—————

päivänä

kuuta
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26.

Laki
vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesiliikennelain (463/1996) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 102/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
21 §

21 §

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisellä
vesikulkuneuvolla
suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla
vesialueella on haettava, sen lisäksi mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa,
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta
varten asemakaavassa varatulle alueelle tai
alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————

Moottorikäyttöisellä
vesikulkuneuvolla
suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla
vesialueella on haettava, sen lisäksi mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa,
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta
varten asemakaavassa varatulle alueelle tai
alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
27.

Laki
maastoliikennelain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 101/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
30 §

30 §

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuMoottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai vaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai
pysyvään järjestämiseen samassa maastossa pysyvään järjestämiseen samassa maastossa
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle
tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa (86/2000) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————

on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle
tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa ( / ) tarkoitettu ympäristölupa.
——————————————

Tämä laki tulee voimaan
20 .
—————

päivänä

kuuta

28.

Laki
geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan geenitekniikkalain (377/1995) 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 387/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
23 §

23 §

Määräys merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

Määräys merkittävän ympäristöhaitan ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi

Jos 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun säännösten vastaisen toiminnan seurauksena aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 a §:ssä tarkoitettua merkittävää vesistön pilaantumista tai
luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitettu luontovahinko, geenitekniikanlautakunnan on, sen lisäksi, mitä 22 §:ssä säädetään, määrättävä vahingon tai sen uhan aiheuttanut toiminnanharjoittaja ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin vahingon ehkäisemiseksi tai rajoittamiseksi mahdollisimman
vähäiseksi taikka ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
annetussa laissa (383/2009) tarkoitettuihin
korjaaviin toimenpiteisiin. Määräyksen antamisessa noudatetaan tämän lain 22 §:ssä säädettyä menettelyä.
——————————————

Jos 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun säännösten vastaisen toiminnan seurauksena aiheutuu tai uhkaa välittömästi aiheutua ympäristönsuojelulain ( / ) §:ssä tarkoitettua
merkittävää vesistön pilaantumista tai luonnonsuojelulain (1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitettu luontovahinko, geenitekniikanlautakunnan on, sen lisäksi, mitä 22 §:ssä säädetään,
määrättävä vahingon tai sen uhan aiheuttanut
toiminnanharjoittaja ryhtymään tarpeellisiin
toimenpiteisiin vahingon ehkäisemiseksi tai
rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi
taikka ryhtymään eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetussa
laissa (383/2009) tarkoitettuihin korjaaviin
toimenpiteisiin. Määräyksen antamisessa
noudatetaan tämän lain 22 §:ssä säädettyä
menettelyä.
——————————————

Tämä laki tulee voimaan
20 .
—————

päivänä

kuuta
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29.

Laki
merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan merensuojelulain (1415/1994) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1060/2004, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
2§

2§

Soveltamisala

Soveltamisala

Merensuojelusta Suomen alueella ja SuoMerensuojelusta Suomen alueella ja Suomen talousvyöhykkeellä säädetään ympäris- men talousvyöhykkeellä säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000).
tönsuojelulaissa ( / ).
——————————————
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
30.

Laki
terveydensuojelulain 3 ja 51 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan terveydensuojelulain (763/1994) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 648/2011, sekä 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 255/2010,
seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Suhde eräisiin säädöksiin

Suhde eräisiin säädöksiin

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa
(86/2000), vesihuoltolaissa (119/2001), kemikaalilaissa
(744/1989),
säteilylaissa
(592/1991), terveydenhuollon järjestämisestä
puolustusvoimissa
annetussa
laissa
(322/1987), työturvallisuuslaissa (738/2002),
vesilaissa (587/2011), jätelaissa (646/2011),
maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999),

Terveydensuojelusta on lisäksi voimassa,
mitä siitä säädetään ympäristönsuojelulaissa
( / ), vesihuoltolaissa (119/2001), kemikaalilaissa (744/1989), säteilylaissa (592/1991),
terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987), työturvallisuuslaissa
(738/2002),
vesilaissa
(587/2011), jätelaissa (646/2011), maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), ulkoilulais-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

ulkoilulaissa (606/1973), eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa (26/1920), elintarvikelaissa (23/2006), kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa
laissa (75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009).

sa (606/1973), eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa (26/1920), elintarvikelaissa
(23/2006), kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetussa laissa
(75/2004) sekä eläinlääkintähuoltolaissa
(765/2009).

51 §

51 §

Terveydensuojelua koskevat määräykset

Terveydensuojelua koskevat määräykset

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Jos toiminta on ympäristönsuojelulain nojalla luvantai ilmoituksenvaraista tai siitä on tehtävä
mainitun lain 65 §:n nojalla ilmoitus rekisteröintiä varten, määräyksen antaa mainitun
lain mukainen viranomainen noudattaen mitä
ympäristönsuojelulaissa säädetään.
——————————————

Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on
oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan
poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Jos
toiminta on ympäristönsuojelulain nojalla luvan- tai ilmoituksenvaraista tai siitä on tehtävä mainitun lain §:n nojalla ilmoitus rekisteröintiä varten, määräyksen antaa mainitun
lain mukainen viranomainen noudattaen mitä
ympäristönsuojelulaissa säädetään.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
31.

Laki
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun
lain (719/1994) 4 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 388/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
4§

4§

Suhde eräisiin säädöksiin

Suhde eräisiin säädöksiin

——————————————
Kuljetuksesta aiheutuneen vesistön merkittävän pilaantumisen tai luonnonsuojelulain
(1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitetun luontovahingon korjaamisesta säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 a §:n 2 momentissa.
——————————————

——————————————
Kuljetuksesta aiheutuneen vesistön merkittävän pilaantumisen tai luonnonsuojelulain
(1096/1996) 5 a §:ssä tarkoitetun luontovahingon korjaamisesta säädetään ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momentissa.
——————————————
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
32.

Laki
kemikaalilain 3 sekä 6 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kemikaalilain (744/1989) 3 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 649/2011, sekä 6 a §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1547/2009, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3§

3§

Suhde eräisiin säädöksiin

Suhde eräisiin säädöksiin

Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoittamisesta ja päästöjen puhdistamisesta on voimassa, mitä ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja
merensuojelulaissa (1415/1994) säädetään.
Kemikaalista muodostuvan jätteen käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi voimassa,
mitä jätelaissa (646/2011) säädetään.
——————————————

Kemikaalien ympäristöön pääsyn rajoittamisesta ja päästöjen puhdistamisesta on voimassa, mitä ympäristönsuojelulaissa ( / ) ja
merensuojelulaissa (1415/1994) säädetään.
Kemikaalista muodostuvan jätteen käsittelystä ja muusta jätehuollosta on lisäksi voimassa, mitä jätelaissa (646/2011) säädetään.
——————————————

6a§

6a§

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

——————————————
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo REACH-asetuksen noudattamista kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi
ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan
yhteydessä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on tässä tehtävässään ympäristönsuojelulain 13 luvussa säädetty toimivalta.
——————————————

——————————————
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
valvoo REACH-asetuksen noudattamista
kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ympäristönsuojelulain mukaisen valvonnan yhteydessä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on tässä tehtävässään ympäristönsuojelulain luvussa säädetty toimivalta.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
.

—————
33.
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Laki
maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maa-aineslain (555/1981) 5 a §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 347/2008, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
5a§

5a§

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy
ympäristönsuojelulain (86/2000) 45 a §:n 1
momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos
ottamissuunnitelmaa ei 5 §:n 1 momentin
mukaan tarvita, luvan hakijan on esitettävä
erillinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
——————————————

Luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy
ympäristönsuojelulain ( / ) §:n momentissa tarkoitettua kaivannaisjätettä. Jos ottamissuunnitelmaa ei 5 §:n 1 momentin mukaan tarvita, luvan hakijan on esitettävä erillinen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

—————
34.

Laki
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 18 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 86/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

18 §
18 §
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan
Edellä 1 momentissa tarkoitetun toiminnan
luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuo- luvanvaraisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (86/2000).
jelulaissa
( / ).
Tämä laki tulee voimaan
20 .
—————
35.

päivänä

kuuta

56

Laki
rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1565/2011, sekä 48 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentit, sellaisena kuin ne ovat laissa 112/2000, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
48 §

48 §

Ympäristörikoksista

Ympäristörikoksista

1§

1§

Ympäristön turmeleminen

Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
——————————————
2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää,
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta,
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLPasetuksen, kasvinsuojeluaineasetuksen taikka
näiden tai ympäristönsuojelulain (86/2000)
nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka
otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluoratuista
kasvihuonekaasuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
842/2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai pesuaineista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan
vastaisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai
——————————————
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
——————————————
2) valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää,
käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta,
seosta, tuotetta tai esinettä taikka käyttää laitetta kemikaalilain, REACH-asetuksen, CLPasetuksen, kasvinsuojeluaineasetuksen taikka
näiden tai ympäristönsuojelulain ( / ) nojalla annetun säännöksen vastaisesti taikka
otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
842/2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 850/2004 tai pesuaineista
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 648/2004 3 tai 4 artiklan
vastaisesti taikka jätelain (646/2011) 147 §:n
2 momentissa mainitun säännöksen, jätelain
nojalla annetun säännöksen, yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai kiellon vastaisesti
taikka laiminlyö jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa tai
——————————————
siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-

Voimassa oleva laki
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Ehdotus

koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo- koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
deksi.
——————————————
——————————————
3§

3§

Ympäristörikkomus

Ympäristörikkomus

——————————————
Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo ympäristönsuojelulain 64
§:n nojalla annettuja määräyksiä.
Ympäristörikkomuksesta tuomitaan niin
ikään se, joka laiminlyö ympäristönsuojelulain 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden
hakea ympäristölupaa, jollei teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava.
——————————————

——————————————
Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös
se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo ympäristönsuojelulain §:n
nojalla annettuja määräyksiä.
Ympäristörikkomuksesta tuomitaan niin
ikään se, joka laiminlyö ympäristönsuojelulain ja §:ssä tarkoitetun velvollisuuden
hakea ympäristölupaa, jollei teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
.

36.

Laki
eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain
(383/2009) 1 §:n 1 momentin 2 kohta ja 12 §:n 2 momentti, ja
lisätään lain 4 §.ään uusi 4 kohta seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
1§

1§

Soveltamisala

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan seuraavien ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen:
——————————————
2) ympäristönsuojelulain (86/2000) 84 a
§:ssä tarkoitettu vesistön merkittävä pilaantuminen; ja
——————————————

Tätä lakia sovelletaan seuraavien ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamiseen:
——————————————
2) ympäristönsuojelulain (/) [84 a] §:ssä
tarkoitettu vesistön merkittävä pilaantuminen
tai [uuden lain 13 luvun 5 §:ssä] tarkoitettu
pohjaveden merkittävä pilaantuminen; ja
——————————————

58
Voimassa oleva laki

Ehdotus

4§
Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
——————————————
4) vahingolla suoraan tai välillisesti tapahtuvaa mitattavissa olevaa luonnonvarojen
haitallista muutosta tai luonnonvarapalvelun
huonontumista.
12 §

12 §

Kustannusten kohtuullistaminen

Kustannusten kohtuullistaminen

——————————————
Kustannusten kohtuullistamisen edellytyksenä on, että:
1) vahinko johtuu päästöstä tai tapahtumasta, joka vastaa toiminnalle myönnetyn luvan
ehtoja tai viranomaisen muuta päätöstä; tai
2) vahingon aiheuttaneessa toiminnassa on
noudatettu toimintaa koskevan lainsäädännön
velvoitteita.
——————————————

——————————————
Kustannusten kohtuullistamisen edellytyksenä on, että:
1) vahinko johtuu päästöstä tai tapahtumasta, joka vastaa toiminnalle myönnetyn luvan
ehtoja tai viranomaisen muuta päätöstä; ja
2) vahingon aiheuttaneessa toiminnassa on
noudatettu toimintaa koskevan lainsäädännön velvoitteita.
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

