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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 149 §,
muutetaan 145 § ja
lisätään lakiin uusi 211 a § seuraavasti:

145 §

Ilmansuojelusuunnitelma

Jos ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla säädetty raja-arvo ylittyy tai on vaarassa ylit-
tyä, kunnan on laadittava keskipitkän tai pitkän aikavälin ilmansuojelusuunnitelma raja-
arvon alittamiseksi ja raja-arvon ylityksen keston lyhentämiseksi. Ilmansuojelusuunnitel-
maa ei tarvitse laatia, jos kyse on 148 §:ssä tarkoitetusta hengitettäville hiukkasille (PM10)
säädettyjen raja-arvojen ylityksestä tai sen vaarasta. Harkintansa mukaan kunta voi laatia
ilmansuojelusuunnitelman myös otsonin tavoitearvojen saavuttamiseksi.

Ilmansuojelusuunnitelman tulee sisältää tiedot ilmanlaadun heikkenemisestä sekä lii-
kenteeseen ja muihin päästöjä aiheuttaviin toimintoihin kohdistuvat tarvittavat toimet il-
manlaadun parantamiseksi. Suunnitelmaan on sisällytettävä tarpeen mukaan myös toimia
ilman epäpuhtauksille herkkien väestöryhmien suojelemiseksi. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmansuojelusuunnitelman sisällöstä.

Jos useampi kuin yksi ilman epäpuhtauksille 141 §:n nojalla säädetty raja-arvo ylittyy
tai on vaarassa ylittyä, kunnan on tarpeen mukaan laadittava kaikki kyseessä olevat raja-
arvot huomioon ottava yhtenäinen ilmansuojelusuunnitelma.

211 a §

Valtioiden rajat ylittävä ilman pilaantuminen

Jos ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviin 2008/50/EY perustuva ilmanlaadun varoitus- tai tiedotuskynnys, raja- tai ta-
voitearvo tai pitkän aikavälin tavoite ylittyy Suomessa tai Euroopan unionin toisessa jä-
senvaltiossa merkittävän kaukokulkeuman vuoksi, noudatetaan, mitä direktiivin 25 artik-
lassa säädetään valtioiden rajat ylittävästä ilman pilaantumisesta. Ympäristöministeriö te-
kee yhteistyötä muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
ja Euroopan komission kanssa direktiivin 25 artiklan 1—4 kohdan mukaisesti. Ympäris-
töministeriö pyrkii tekemään yhteistyötä Euroopan unioniin kuulumattomien valtioiden
kanssa direktiivin 25 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
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Ympäristöministeriö huolehtii direktiivin 25 artiklan 4 kohdan mukaisesta yleisölle tie-
dottamisesta Suomessa. Direktiivin 25 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu tiedottaminen ta-
pahtuu yleisen tietoverkon välityksellä.
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Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2016.
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