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rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisena kuin se on

laissa 1073/2010, seuraavasti:

48 luku

Ympäristörikoksista

1 §

Ympäristön turmeleminen

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta
— — — — — — — — — — — — —

3) tuo maahan, vie maasta tai siirtää Suo-
men alueen kautta jätettä jätelain tai sen no-
jalla annetun säännöksen tai yksittäistapausta
koskevan määräyksen tai jätteiden siirrosta
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vastaisesti
taikka tuo maahan tai vie maasta ainetta,
valmistetta tai tuotetta vastoin ympäristön-
suojelulain nojalla annettua asetusta taikka
vastoin otsonikerrosta heikentävistä aineista
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 1005/2009, tietyistä fluora-
tuista kasvihuonekaasuista annettua Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY)
N:o 842/2006, vaarallisten kemikaalien vien-
nistä ja tuonnista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
689/2008, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä
sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 850/2004 tai metallisen
elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja
-seosten viennin kieltämisestä sekä metalli-
sen elohopean turvallisesta varastoinnista an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EY) N:o 1102/2008 taikka vie
maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä si-
sältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin
muuntogeenisten organismien valtioiden rajat
ylittävistä siirroista annettua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o
1946/2003

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa
ympäristön haitallista muuttumista tai ros-
kaantumista taikka vaaraa terveydelle, on
tuomittava ympäristön turmelemisesta sak-
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koon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-
deksi.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä mar-
raskuuta 2011.
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