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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 147, 152, 170, 204 ja 212 § sekä 230 §:n

1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 221 a § seuraavasti:

147 § 

Määräaika ilmansuojelusuunnitelman ja lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman 
laatimiseksi ja suunnitelmien laatimismenettely 

Ilmansuojelusuunnitelma on laadittava 18 kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden
päättymisestä, jona raja-arvo on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu ensimmäi-
sen kerran. Jos on ilmeistä, että raja-arvo edelleen ylittyy tai on vaarassa ylittyä välittö-
mästi ilmansuojelusuunnitelman voimassaolokauden päättyessä, uusi ilmansuojelusuun-
nitelma on laadittava siten, että se on voimassa heti kun edellisen ilmansuojelusuunnitel-
man voimassaolokausi päättyy. Kun edellisen ilmansuojelusuunnitelman voimassaolo-
kausi on jo päättynyt, uusi ilmansuojelusuunnitelma on laadittava viipymättä sen jälkeen,
kun raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylittyä uudestaan.

Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma on laadittava viipymättä sen jälkeen, kun varoi-
tuskynnys on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu.

Suunnitelmia laadittaessa on suunnitelmaluonnoksista pyydettävä lausunto valtion val-
vontaviranomaiselta ja muilta viranomaisilta, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma
olennaisesti liittyy. Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunni-
telmaluonnokseen sekä esittää siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla
asiasta paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja yleisessä tietoverkossa.
Mielipiteiden esittämiselle on varattava aikaa vähintään 30 päivää.

Valmiista suunnitelmista perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot ja mielipiteet on
otettu huomioon, on tiedotettava siten kuin 3 momentissa säädetään. Valmiit suunnitelmat
on lähetettävä tiedoksi valtion valvontaviranomaiselle ja ympäristöministeriölle.

Suunnitelmia tarkistettaessa on noudatettava, mitä 3 ja 4 momentissa säädetään lausun-
tojen pyytämisestä ja mielipiteiden esittämisestä.   

Kunnan on toimitettava vuosittain 15 päivään toukokuuta mennessä tiedot ilmansuoje-
lusuunnitelman mukaisista toteutetuista toimista sekä mahdollisesta ilmansuojelusuunni-
telman ja lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman tarkistamisesta valtion valvontaviran-
omaiselle ja ympäristöministeriölle.
HE 147/2015
YmVM 6/2016
EV 33/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY (32003L0035); EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY (32002L0049); EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1257/2013 (32013R1257); EUVL L 330, 10.12.2013, s. 1
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152 § 

Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimismenettely 

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateis-
tä Liikennevirasto, lentoasemista lentoaseman pitäjä ja muista liikennealueista liikennea-
lueen pitäjä sekä väestökeskittymistä muiden kuin edellä mainittujen kohteiden osalta
asianomainen kunta. Liikennevirasto ja lentoaseman pitäjä toimittavat laatimansa melu-
selvityksen ja toimintasuunnitelman asianomaiselle kunnalle, jonka on otettava ne huo-
mioon laatiessaan väestökeskittymän meluselvitystä ja toimintasuunnitelmaa.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa on suunnitelmaluonnoksesta pyy-
dettävä lausunto vaikutusalueen kunnilta ja valtion valvontaviranomaisilta, Liikennevi-
rastolta, lentoaseman pitäjältä sekä valtioneuvoston asetuksella säädettäviltä muilta ta-
hoilta. Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunnitelmaluon-
nokseen sekä esittää siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla asiasta paik-
kakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja  yleisessä tietoverkossa.  Mielipiteiden
esittämiselle on varattava aikaa vähintään 30 päivää.

Valmiista suunnitelmasta perusteluineen sekä siitä, miten  lausunnot ja mielipiteet  on
otettu huomioon, on tiedotettava siten kuin 2 momentissa säädetään.

Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma on tarkistettava vähintään viiden
vuoden välein niiden laatimisesta, jolloin toimintasuunnitelma ja tarvittaessa myös melu-
selvitys uusitaan. Toimintasuunnitelmaa on tarkistettava tarvittaessa muulloinkin, jos
alueella ilmenee melutilanteeseen oleellisesti vaikuttava uusi tekijä. Toimintasuunnitel-
mia tarkistettaessa on noudatettava, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään lausuntojen pyytä-
misestä ja mielipiteiden esittämisestä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, mihin mennessä meluselvitys ja toiminta-
suunnitelma on viimeistään tehtävä.

170 §

Ilmoitus luvanvaraisen toiminnan aloittamisesta sekä toiminnan muutoksista ja 
toiminnanharjoittajan vaihtumisesta

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle etukäteen
toiminnan aloittamisesta, jos aloitusajankohta ei käy ilmi lupahakemuksesta tai lupapää-
töksestä taikka jos se muuttuu etukäteen ilmoitetusta.   

Luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava val-
vontaviranomaiselle: 

1) toiminnan pitkäaikaisesta keskeyttämisestä;
2) toiminnan lopettamisesta;
3) muista toimintaa koskevista valvonnan kannalta olennaisista muutoksista, joilla voi

olla vaikutuksia ympäristön pilaantumiseen taikka säädösten tai luvan noudattamiseen.
Luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan harjoittajan vaihtuessa uuden toiminnan-

harjoittajan on ilmoitettava vaihtumisesta valvontaviranomaiselle.
Luvanvaraista toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä valtion valvontaviranomaiselle,

jos ympäristöluvan myöntää valtion ympäristölupaviranomainen, ja muutoin kunnan ym-
päristönsuojeluviranomaiselle. Rekisteröitävää toimintaa koskeva ilmoitus on tehtävä
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jollei kysymys ole 32 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta jätteen käsittelystä, jolloin ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle.
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204 §

Valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat

Valtioneuvosto hyväksyy Euroopan unionin säädöksissä tarkoitetut ympäristönsuoje-
lua koskevat valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat. Suunnitelma- ja ohjelmaluonnok-
sista on pyydettävä lausunto niiltä viranomaisilta, joiden toimialaan ja tehtäviin suunnitel-
ma tai ohjelma olennaisesti liittyy. Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus
tutustua suunnitelma- ja ohjelmaluonnoksiin sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdolli-
suus varataan tiedottamalla asiasta valtakunnallisesti leviävässä sanomalehdessä ja ylei-
sessä tietoverkossa. Mielipiteiden esittämiselle on varattava aikaa vähintään 30 päivää.

Hyväksytystä suunnitelmasta ja ohjelmasta perusteluineen sekä siitä, miten lausunnot
ja mielipiteet  on otettu huomioon, on tiedotettava siten kuin 1 momentissa säädetään.

Suunnitelmia ja ohjelmia tarkistettaessa on noudatettava, mitä 1 ja 2 momentissa sää-
detään lausuntojen pyytämisestä ja mielipiteiden esittämisestä. 

Valtakunnallisesta ja alueellisesta jätesuunnitelmasta säädetään jätelaissa.

212 § 

Menettely valtion rajat ylittävien vaikutusten huomioonottamiseksi eräissä tilanteissa

Jos direktiivilaitoksen tai suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jä-
tealueen toiminnasta todennäköisesti aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuk-
sia Euroopan unionin toisen jäsenvaltion alueella, valtion ympäristölupaviranomaisen on
toimitettava tälle valtiolle tiedoksi kyseisen toiminnan ympäristölupahakemus ja siihen
liittyvät teollisuuspäästödirektiivin liitteen IV mukaiset tiedot samanaikaisesti kuin lupa-
hakemuksesta tiedotetaan ja kuullaan 5 luvun mukaisesti. Samaa tiedotusmenettelyä nou-
datetaan myös sellaisen jäsenvaltion pyynnöstä, jossa kyseisestä toiminnasta todennäköi-
sesti aiheutuu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriön on tar-
vittaessa neuvoteltava toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen kanssa ennen lupa-asian
ratkaisemista sen varmistamiseksi, että ympäristölupahakemus ja siihen liittyvät teolli-
suuspäästödirektiivin liitteen IV mukaiset tiedot annetaan kyseisessä valtiossa asianmu-
kaiseksi ajaksi yleisesti saataville mahdollisten huomautusten esittämistä varten.

Valtion ympäristölupaviranomaisen on lupa-asiaa ratkaistessaan otettava huomioon
1 momentin mukaiseen kuulemiseen perustuvat huomautukset.

Valtion ympäristölupaviranomaisen on ilmoitettava 1 momentin mukaisesti kuullulle
valtiolle ympäristölupapäätöksestä ja toimitettava sille teollisuuspäästödirektiivin 24 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

221 a § 

Alusten purkamista koskevat erityissäännökset

Käsiteltäessä tämän lain mukaista lupa-asiaa, joka koskee sellaista laitosta, jossa pure-
taan aluskierrätyksestä sekä asetuksen (EY) N:o 1013/2006 ja direktiivin 2009/16/EY
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013
soveltamisalaan kuuluvia aluksia, on otettava huomioon mainitun asetuksen 13 artiklassa
säädetyt ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset.   

230 §

Velvollisuus hakea ympäristölupaa

Tämän lain voimaan tullessa harjoitettavaan toimintaan, joka säädetään luvanvaraiseksi
tällä lailla, mutta joka ei ole ollut luvanvarainen kumottavan lain nojalla, on haettava ym-
päristölupaa vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 alakoh-
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dassa d tarkoitettuun turvetuotantoon ja siihen liittyvään ojitukseen on kuitenkin haettava
lupaa viimeistään 1 päivänä syyskuuta vuonna 2020, jos tuotantoalue on enintään kymme-
nen hehtaaria. Lupa-asian vireilläolo ei estä toiminnan jatkamista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä  toukokuuta 2016. Mitä 230 §:n 1 momentissa sää-
detään luvan hakemisesta turvetuotantoon ja siihen liittyvään ojitukseen, sovelletaan kui-
tenkin jo 1 päivästä syyskuuta 2015.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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