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ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 ja

2 momentti, 27 §:n 1 momentti, 28 §:n 2 momentti, 30 a §:n otsikko, 1 ja 2 momentti, 42 §,
43 §:n 1 ja 3 momentti, 45 ja 46 §, 50 §:n 1 momentti ja 61 §,

sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 1 ja 2 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 30 a §:n 1 ja 2
momentti laissa 253/2010, 28 §:n 2 momentti osaksi laeissa 1061/2004 ja 588/2011, 42 §
osaksi laissa 346/2008, 43 §:n 1 momentti osaksi laissa 506/2002, 43 §:n 3 momentti laissa
506/2002, 45 § osaksi laissa 1676/2009 ja 46 § osaksi laeissa 506/2002, 273/2011 ja 588/2011,
sekä

lisätään lakiin uusi 43 a—43 c § seuraavasti:

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan toimintaan, josta ai-
heutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaan-
tumista siten kuin jäljempänä säädetään. Li-
säksi tätä lakia sovelletaan toimintaan, jossa
syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Yleiset velvollisuudet

— — — — — — — — — — — — —
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-

vassa toiminnassa on lisäksi noudatettava jä-
telain (646/2011) 2 luvussa säädettyjä yleisiä
velvollisuuksia ja periaatteita.
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12 §

Eräät toiminnot

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
seuraavia toimialoja ja toimintoja koskevia
tarkempia säännöksiä ympäristön pilaantumi-
sen vaaran ehkäisemiseksi:

1) polttoaineteholtaan enintään 20 mega-
watin sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai
kattilalaitos sekä kaasua tai öljyä polttoai-
neena käyttävä polttoaineteholtaan alle
50 megawatin laitos tai kattilalaitos;

2) asfalttiasema;
3) polttonesteiden jakeluasema;
4) toiminta, jossa käytetään haihtuvia or-

gaanisia yhdisteitä;
5) muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu poltto-

aineteholtaan yli 20 mutta alle 50 megawatin
sähköä tai lämpöä tuottava laitos tai kattila-
laitos;

6) jätteen käsittely;
7) maa-, karja-, turkis- ja metsätalous;
8) turvetuotanto;
9) kalankasvatus;
10) kivenmurskaamo, kivenlouhimo ja

muu kivenlouhinta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut säännökset

voivat, sen lisäksi mitä 11 §:ssä säädetään,
koskea:

1) päästöjä ympäristöön sekä niiden ja
niistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ra-
joittamista;

2) toimintojen sijoittumiseen liittyviä ym-
päristönsuojeluvaatimuksia, toiminnan sijoit-
tumisen edellytyksiä eri alueilla ja vähimmäi-
setäisyyksiä altistuviin kohteisiin;

3) päästöjen ja niiden leviämisen ehkäise-
miseksi, onnettomuuksien tai niiden vaaran
ehkäisemiseksi ja energiatehokkuuden tur-
vaamiseksi käytettäviä menetelmiä, laitteita,
rakennuksia ja rakennelmia;

4) toiminnan laajuutta ja toiminta-aikoja;
5) jätehuoltoa;
6) tarkkailua ja toiminnanharjoittajan vel-

vollisuutta antaa tietoja viranomaiselle;
7) toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia;
8) muita toimia 41—43, 45 ja 46 §:ssä

säädettyjen vaatimusten täyttämiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set ja Suomen ympäristökeskus ylläpitävät
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää, joka si-
sältää tarpeelliset tiedot:

1) tämän lain mukaisista ympäristölupavi-
ranomaisten ja valvontaviranomaisten pää-
töksistä;

2) tämän lain mukaan rekisteröitävistä toi-
minnoista;

3) lupiin ja ilmoituksiin liittyvistä rapor-
teista ja tarkkailusta;

4) jätelain 142 §:ssä tarkoitettuihin rekiste-
reihin jätelain nojalla merkittävistä seikoista;

5) tämän lain täytäntöönpanoon liittyvästä
ympäristön tilan seurannasta ja tutkimuksista;

6) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheut-
tavassa toiminnassa käytetyistä kemikaa-
leista, syntyvistä päästöistä ja jätteistä sekä
vastaanotetuista jätteistä;

7) muista tämän lain täytäntöönpanon kan-
nalta tarpeellisista seikoista.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Yleinen luvanvaraisuus

— — — — — — — — — — — — —
Ympäristölupa on lisäksi oltava:
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesis-

tön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mu-
kaan luvanvaraisesta hankkeesta;

2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa ai-
heutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n
1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron
pilaantumista;

3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä
aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun
lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta;

4) jätelain soveltamisalaan kuuluvan jät-
teen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn;

5) öljyn ja kaasun etsintäporaukseen ja
esiintymän hyväksikäyttöön sekä muuhun
niihin liittyvään toimintaan Suomen alueve-
sillä ja talousvyöhykkeellä.
— — — — — — — — — — — — —
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30 a §

Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen
luvanvaraisuudesta

Ympäristölupaa ei tarvita 28 §:n 2 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan mai-
nitun säännöksen perusteella silloin, kun ky-
symyksessä on:

1) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ym-
päristölle ja terveydelle haitattomista luonno-
naineksista koostuvan jätteen käyttö maa- ja
metsätaloudessa;

2) haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen,
sakokaivolietteen tai kuivakäymäläjätteen
taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyö-
dyntäminen ja käyttö lannoitevalmistelain
(539/2006) mukaisesti;

3) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ym-
päristölle ja terveydelle haitattomista luonno-
naineksista koostuvan kasviperäisen jätteen
hyödyntäminen energiantuotannossa; tai

4) turvetuotannossa syntyvän kaivannais-
jätteen tai muussa 103 a §:ssä tarkoitetussa
toiminnassa syntyvän pysyvän jätteen tai pi-
laantumattoman maa-aineksen käsittely kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mu-
kaisesti kyseisen toiminnan yhteydessä
muulla tavoin kuin sijoittamalla jäte
103 b §:ssä tarkoitetulle suuronnettomuuden
vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jäte-
alueelle.

Ympäristölupaa ei myöskään tarvita muu-
hun 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun jätteiden hyödyntämiseen tai muiden
kuin vaarallisten jätteiden loppukäsittelyyn
syntypaikalla, jos näiden toimintojen ympä-
ristönsuojeluvaatimuksista on säädetty valtio-
neuvoston asetuksella jätelain 14 §:n tai tä-
män lain 12 §:n 1 momentin nojalla.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Luvan myöntämisen edellytykset

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toi-
minnasta, asetettavat lupamääräykset ja toi-
minnan sijoituspaikka huomioon ottaen, ai-
heudu yksinään tai yhdessä muiden toiminto-
jen kanssa:

1) terveyshaittaa;

2) merkittävää muuta ympäristön pilaantu-
mista tai sen vaaraa;

3) edellä 7—9 §:ssä kiellettyä seurausta;
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonon-

tumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä
kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta
rasitusta.

Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan
vastaisesti. Sijoittamisessa on lisäksi nouda-
tettava, mitä 6 §:ssä säädetään.

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan käy-
tettävissä tulee olla toiminnan laatuun ja laa-
juuteen nähden riittävä asiantuntemus.

43 §

Lupamääräykset pilaantumisen
ehkäisemiseksi

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set:

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen
ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästö-
paikan sijainnista;

2) jätteistä sekä niiden määrän ja haitalli-
suuden vähentämisestä;

3) toimista häiriö- ja muissa poikkeukselli-
sissa tilanteissa;

4) toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-
mista, kuten alueen kunnostamisesta ja pääs-
töjen ehkäisemisestä;

5) muista toimista, joilla ehkäistään, vä-
hennetään tai selvitetään pilaantumista, sen
vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.
— — — — — — — — — — — — —

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava
huomioon toiminnan luonne, sen alueen omi-
naisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee,
toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuu-
tena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitet-
tujen toimien merkitys ympäristön kokonai-
suuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Pääs-
töraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja
rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee
perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-
niikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan
saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä määrät-
tyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan
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otettava huomioon energian ja materiaalien
käytön tehokkuus sekä varautuminen onnet-
tomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seuraus-
ten rajoittamiseen.
— — — — — — — — — — — — —

43 a §

Jätteen käsittelytoiminnalta vaadittava
vakuus

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on
asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon,
tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin
kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos va-
kuudella katettavat kustannukset toimintaa
lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja
muut seikat huomioon ottaen vähäiset. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä tilanteista joissa ja sei-
koista, joiden perusteella vakuus voidaan jät-
tää vaatimatta.

43 b §

Vakuuden määrä

Vakuuden on oltava riittävä 43 a §:ssä
säädettyjen toimien hoitamiseksi ottaen huo-
mioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa
varten annettavat määräykset. Kaatopaikan
vakuuden on katettava myös kaatopaikan sul-
kemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkai-
lusta sekä muusta jälkihoidosta aiheutuvat
kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta,
jollei toiminnanharjoittaja osoita muuta riittä-
väksi. Kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden
on katettava myös kustannukset, jotka aiheu-
tuvat jätealueen vaikutusalueella olevan, kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tar-
kemmin määritetyn maa-alueen kunnostami-
sesta tyydyttävään tilaan.

Ympäristöluvassa on määrättävä, että toi-
minnanharjoittaja kerryttää kaatopaikan ja
muun pitkäaikaisen toiminnan vakuutta siten,
että vakuuden määrä vastaa koko ajan mah-
dollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita
toiminnan lopettaminen arviointihetkellä ai-
heuttaisi.

Valtioneuvosto voi antaa tarkempia sään-
nöksiä vakuuden määrän laskemisesta ja ker-
ryttämisestä. Pienimuotoisia toimintoja var-
ten vakuuden määrä voidaan säätää kiinteäksi
summaksi, joka voi olla enintään 10 000 eu-
roa.

43 c §

Vakuuden asettaminen ja voimassaolo

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset
määräykset 43 a §:ssä säädetystä vakuudesta
ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyväksytään
takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuu-
den antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai
muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on
kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa.

Vakuus on asetettava ympäristöluvassa
osoitetun toimivaltaisen valvontaviranomai-
sen eduksi ennen toiminnan aloittamista. Kai-
vannaisjätteen jätealuetta koskeva vakuus on
asetettava ennen kuin jätealueelle ryhdytään
sijoittamaan kaivannaisjätettä.

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoi-
sesti tai määrävälein toistuvasti uusittuna vä-
hintään kolme kuukautta vakuuden kattamien
toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittami-
sesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden
voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä
ennen edellisen vakuuskauden päättymistä.
Kaatopaikan vakuuden on oltava voimassa
kaatopaikan sulkemisen jälkeisen tarkkailun
ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka.

Lupaviranomaisen on hakemuksesta va-
pautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja
on täyttänyt sille säädetyt tai määrätyt vel-
voitteet. Vakuus voidaan vapauttaa myös
osittain.

45 §

Jäte- ja jätehuoltomääräykset

Luvassa on annettava lisäksi tarpeelliset
määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain
ja sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
miseksi. Luvassa on tarvittaessa annettava
määräys jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan
vastuulle kuuluvan hyödynnettävän tai loppu-
käsiteltävän sekalaisen yhdyskuntajätteen
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taikka loppukäsiteltävän muun jätteen toimit-
tamisesta mainitun lain 19 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun käsittelylaitokseen. Määräysten
täytäntöönpanoon sovelletaan tätä lakia.

Jätteen käsittelyä koskeva lupa voidaan ra-
joittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jäte-
lain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuu-
luvan sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyn-
tämistä tai loppukäsittelyä taikka muun jät-
teen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voi-
daan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa
saa käsitellä vain tietyltä alueelta peräisin
olevaa jätettä.

Lupaviranomainen voi ympäristöluvassa
antaa määräyksen, joka poikkeaa jätelain
14 §:n nojalla annetun valtioneuvoston ase-
tuksen vaatimuksesta siinä säädetyin perus-
tein. Määräys voidaan antaa myös erillisen
hakemuksen johdosta noudattaen soveltuvin
osin, mitä lupahakemuksen käsittelystä sää-
detään.

46 §

Seuranta- ja tarkkailumääräykset

Luvassa on annettava tarpeelliset määräyk-
set toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästö-
jen, toiminnan vaikutusten ja toiminnan lo-
pettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkai-
lusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelli-
set määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä
jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä
jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuun-
nitelmasta ja sen noudattamisesta. Tarkkailun
toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mitta-
usmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Lu-
vassa on myös määrättävä siitä, miten seuran-
nan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle.
Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä
antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia
tietoja.

Toiminnan vesiin tai mereen kohdistuvien
vaikutusten tarkkailumääräystä annettaessa
on otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa
tarkoitetussa vesien tai meriympäristön tilaa
koskevassa seurantaohjelmassa on pidetty
tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toi-
minnan tarkkailun tietoja voidaan käyttää
mainitun lain mukaisessa seurannassa ja ve-

sienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunni-
telman laadinnassa.

Lupaviranomainen tai sen määräämä vi-
ranomainen voi tarvittaessa määrätä useat lu-
vanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toiminto-
jensa vaikutusta (yhteistarkkailu) tai hyväk-
syä toiminnan tarkkailemiseksi osallistumi-
sen alueella tehtävään seurantaan. Yhteistark-
kailu voi koskea tähän lakiin ja vesilakiin
perustuvaa tarkkailua.

Luvassa voidaan toiminnanharjoittaja vel-
voittaa esittämään suunnitelma 1 tai 3 mo-
mentissa tarkoitetun seurannan ja tarkkailun
tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomai-
sen tai sen määräämän viranomaisen hyväk-
syttäväksi niin ajoissa, että seuranta ja tark-
kailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai
muuna toiminnan vaikutusten kannalta tar-
koituksenmukaisena ajankohtana. Seuranta-
ja tarkkailumääräyksiä sekä hyväksyttyä seu-
ranta- ja tarkkailusuunnitelmaa voidaan tar-
vittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huo-
limatta. Yhteistarkkailun hyväksyneen viran-
omaisen on muutettava päätöstä, jos yhteis-
tarkkailuun on määrätty osallistumaan uusi
toiminnanharjoittaja.

Päätös 3 ja 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa on tehtävä noudattaen soveltuvin
osin, mitä ympäristöluvasta säädetään, jollei
päätöstä tehdä lupaa myönnettäessä tai muu-
tettaessa. Päätöstä voidaan muuttaa viran
puolesta tai luvanhaltijan, valvontaviran-
omaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen,
kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen vaa-
timuksesta. Päätös annetaan julkipanon jäl-
keen ja siitä on tiedotettava siten kuin 53 ja
54 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen
antamisesta ja tiedottamisesta. Oikaisuvaati-
muksen johdosta tehtävä päätös annetaan
53 §:n 1 momentissa tarkoitetuin tavoin julki-
panon jälkeen ja siitä on tiedotettava noudat-
taen 53 ja 54 §:ää.

Lupaviranomaisen määräämän viranomai-
sen 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen
voidaan hakea kirjallisesti oikaisua lupavi-
ranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen
antamisesta. Oikaisuvaatimus tehdään alue-
hallintovirastolle, jos yhteistarkkailuun kuu-
luvan jonkin toiminnan tarkkailuvelvoite on
perustunut sen antamaan päätökseen. Oikai-
suvaatimuksena voidaan käsitellä myös yh-
teistarkkailun kustannuksien jakamista kos-
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keva erimielisyys. Oikaisuvaatimuksen joh-
dosta tehtävä päätös annetaan 53 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuin tavoin julkipanon jäl-
keen ja siitä on tiedotettava noudattaen 53 ja
54 §:ää. Oikaisuvaatimuksen johdosta teh-
tyyn päätökseen haetaan muutosta siten kuin
96 §:ssä säädetään.

50 §

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus

Toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 §:n
1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin
suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toi-
minnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden
kanssa. Luvanvaraisen jätteen käsittelylaitok-
sen tai -paikan luvassa on otettava huomioon
jätelain 88 §:ssä tarkoitetut alueelliset jäte-
suunnitelmat. Luvassa on lisäksi otettava
huomioon tarvittavissa määrin 26 §:n 1 mo-
mentin nojalla hyväksytyt muut suunnitel-
mat.
— — — — — — — — — — — — —

61 §

Koeluonteinen toiminta

Edellä 30 §:n 3 momentissa tarkoitetusta

koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjal-
linen ilmoitus toimivaltaiselle ympäristölupa-
viranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta
ennen toiminnan aloittamista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2012.

Jos 30 a §:ssä tarkoitettuun toimintaan on
ympäristölupa tämän lain tullessa voimaan,
lupa raukeaa.

Jos toimintaan on myönnetty ympäristö-
lupa ennen tämän lain voimaantuloa ja jos
toimintaa varten asetettu vakuus ei ole
43 a—43 c §:n mukainen, vakuutta koskevaa
lupamääräystä on tarkistettava viimeistään,
kun:

1) toiminnan ympäristölupa käsitellään toi-
minnan olennaisen muutoksen perusteella; tai

2) lupamääräykset tarkistetaan toiminnan-
harjoittajan 55 §:n mukaisen hakemuksen pe-
rusteella.

Lupaviranomaisen on tarkistettava va-
kuutta koskeva määräys tämän lain mukai-
seksi myös, jos lupaa on tarpeen muuttaa tai
jos lupaviranomaisen on annettava tarvittavat
määräykset toimista toiminnan lopettami-
seksi.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki
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