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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 50 a §:n 1 momentti, 59, 61 ja 89 §,

107 §:n 2 momentin 4 kohta, 122 §:n 1 momentti, 200 §, 221 c §:n otsikko ja 1 momentti,
221 d §, 221 e §:n otsikko ja 1 momentin johdantokappale sekä 221 f §:n otsikko, 

sellaisina kuin niistä ovat 50 a §:n 1 momentti laissa 905/2020, 89 § laissa 423/2015,
107 §:n 2 momentin 4 kohta, 221 c §:n otsikko ja 1 momentti, 221 d §, 221 e §:n otsikko
ja 1 momentin johdantokappale ja 221 f §:n otsikko laissa 881/2018 sekä 200 § laissa
504/2019, sekä

lisätään lakiin uusi 61 a, 61 b ja 85 b § seuraavasti:

50 a §

Puolustusvoimien tarpeisiin tarkoitetun kemikaalivaraston lupa- ja ilmoitusmenettely

Jos puolustusvoimista annetun lain 15 §:n 8 momentissa tarkoitettua maanpuolustuksen
kannalta erityissuojattavaa kohdetta koskevien tietojen suojaaminen sitä edellyttää, puo-
lustusvoimien tarpeisiin tarkoitettua kemikaalivarastoa koskevan lupahakemuksen ja tä-
män lain 10 a luvussa tarkoitetun ilmoituksen käsittelyssä asianosaisena pidetään, poike-
ten siitä, mitä 43 §:n 1 momentissa ja hallintolain 11 §:ssä säädetään, vain toiminnanhar-
joittajaa. Mitä edellä asianosaisesta säädetään, sovelletaan myös valvontaviranomaiseen.
Asian käsittelyyn ei tällöin sovelleta 42–44, 45, 85, 85 a, 85 b ja 86 §:ää eikä 115 e §:n
1 momentin 2–4 ja 6–8 kohtaa eikä 223 §:ää. 

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

59 §

Jätteen käsittelytoiminnan vakuus

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon,
seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien var-
mistamiseksi. Muun luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on asetettava vastaavasti va-
kuus, jos toiminnassa syntyy merkittäviä määriä jätteitä. Vakuus voidaan jättää vaatimatta
muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset
toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen vähäiset.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jät-
tämisen edellytyksistä.

61 §

Vakuuden asettaminen

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä tarkoitetusta vakuudes-
ta ja sen asettamisesta. Luvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on arvioitava
vakuuden riittävyyttä 59 §:ssä tarkoitetuista toimista aiheutuviin kustannuksiin määrä-
ajoin ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. Tarvittaessa vakuutta koskeva lupa-
määräys on muutettava 89 §:n 3 momentin mukaisesti.

Luvassa voidaan määrätä, että valvontaviranomainen voi hyväksyä omasta tai luvan-
haltijan aloitteesta vakuuden määrän muuttamisen siltä osin, kun kyse on hintatason muu-
tosta kuvaavaan indeksiin sidotun vakuuden määrän muuttamisesta.

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Luvassa voidaan perus-
tellusta syystä määrätä tarkemmin hyväksyttävästä vakuusmuodosta ja vakuuden muista
ehdoista. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoitus-
laitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen
toiminnan aloittamista. Kaivannaisjätteen jätealuetta koskeva vakuus on asetettava ennen
kuin jätealueelle ryhdytään sijoittamaan kaivannaisjätettä.

61 a §

Vakuuden voimassaolo ja vapauttaminen

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein uusittuna vähintään kol-
me kuukautta vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja niiden ilmoittamisesta val-
vontaviranomaiselle. Jos vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen
vakuuden voimassaolon päättymistä. Kaatopaikan vakuuden on oltava voimassa kaatopai-
kan sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka.

Lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on
täyttänyt velvoitteensa. Vakuus voidaan vapauttaa myös osittain. Luvan raukeamista ja
toiminnan lopettamista koskevassa päätöksessä tai koeluonteista toimintaa koskevan il-
moituksen johdosta annettavassa päätöksessä voidaan määrätä, että valvontaviranomai-
nen voi vapauttaa vakuuden, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt velvoitteensa.

61 b §

Vakuuden realisointi

Valvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä vakuuden realisointiin, kun toiminnanharjoit-
taja on laiminlyönyt 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamisen. Ennen vakuuden reali-
sointia valvontaviranomaisen on määrättävä 175 §:n mukaisesti toiminnanharjoittaja täyt-
tämään velvollisuutensa ja asetettava määräyksen tehosteeksi teettämisuhka. Vakuus voi-
daan käyttää teettämistoimien kustannusten kattamiseksi.

85 b §

Vanhojen päätösten julkaiseminen

Vuoden 2000 ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla annettu päätös voidaan julkaista
päätöksen antaneen viranomaisen verkkosivuilla tai ympäristöhallinnon yhteisillä verkko-
sivuilla. Päätös voi sisältää toiminnanharjoittajan nimen ja sijaintipaikan tiedot sen estä-
mättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa sää-
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detään. Päätökseen sisältyvät henkilötiedot on poistettava verkkosivuilta sen jälkeen, kun
päätöksessä tarkoitettu toiminta on päättynyt ja tämän lain 94 §:n mukaiset toiminnan lo-
pettamista koskevat toimenpiteet on suoritettu.

89 §

Luvan muuttaminen

Toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista kos-
kevaan toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään lupaha-
kemuksesta. 

Lupaviranomaisen on lisäksi valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvo-
van viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen
tai säätiön aloitteesta muutettava lupaa, jos:

1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta ar-
vioidusta;

2) toiminnasta voi aiheutua tässä laissa kielletty seuraus;
3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennai-

sesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia;
4) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti

muuttuneet ja luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;
5) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston

asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen
ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.

Lupaviranomaisen on lisäksi valvontaviranomaisen tai asianomaisen yleistä etua val-
vovan viranomaisen aloitteesta muutettava luvan vakuutta koskevia lupamääräyksiä, jos
lupaviranomainen arvioi, että jätteen käsittelytoiminnalle luvassa määrätyn vakuuden
määrä ei ole riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi tai vakuus ei muutoin
täytä 59–61 §:n mukaisia vaatimuksia.

Jos luvan muuttaminen tulee vireille 2 tai 3 momentissa tarkoitetun tahon aloitteesta,
lupaviranomaisen on, varattuaan toiminnanharjoittajalle tilaisuuden lausua käsityksensä
aloitteesta, määrättävä tarvittaessa toiminnanharjoittaja toimittamaan aloitteen ratkaise-
miseksi tarpeellinen selvitys kohtuullisessa määräajassa. Määräyksen tehosteeksi asetet-
tavasta uhkasakosta säädetään 184 §:ssä.

Jos asian ratkaisemisella on merkitystä yleisen edun kannalta tai muut painavat syyt sitä
edellyttävät, eikä toiminnanharjoittaja ole toimittanut 4 momentissa tarkoitettua selvitys-
tä, lupaviranomainen voi hankkia asian ratkaisemiseksi tarpeellisen selvityksen toimin-
nanharjoittajan kustannuksella. 

Tässä pykälässä tarkoitetun asian käsittelyssä noudatetaan lisäksi 96 §:ää.

107 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Lain 108–110 §:ää ei kuitenkaan sovelleta:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
4) sellaiseen tuotantoeläinten lannan tai liha-luujauhon polttoainekäyttöön, johon so-

velletaan 221 c–221 f §:ää.
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122 §

Ilmoituksen käsittely

Viranomaisen on 118–120 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annettava päätös.
Päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten vel-
vollisuuksien täyttämiseksi. Lisäksi 119 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta annetta-
vassa päätöksessä on tarvittaessa annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä tarkoitetusta
vakuudesta ja sen asettamisesta. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan
tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

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

200 §

Päätöksen täytäntöönpano oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta

Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171,
175, 176, 180, 181, 182 a ja 183 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaati-
muksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

221 c §

Lannan ja liha-luujauhon polttoainekäyttöä koskevat erityisvaatimukset ja 
viranomaismenettelyt

Käytettäessä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun
C jaksossa tarkoitettua tuotantoeläinten lantaa tai mainitun luvun D jaksossa tarkoitettua
liha-luujauhoa polttoaineena polttoaineteholtaan korkeintaan 50 megawatin energiantuo-
tantoyksikössä, toimintaan ei sovelleta tämän lain liitteen 1 taulukon 1 kohdan 13 tai liit-
teen 1 taulukon 2 kohdan 13 jätteenpolttoa tai muuta jätteen ammattimaista tai laitosmais-
ta käsittelyä koskevia säännöksiä eikä 108–110 §:ää. Edellä tarkoitetussa energiantuotan-
nossa polton tulee täyttää seuraavat sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa sääde-
tyt vaatimukset: 

1) liitteessä III olevassa IV luvun 2 jakson 2 kohdassa säädetty vaatimus poltossa syn-
tyvän kaasun lämpötilasta ja viipymäajasta sekä 4 kohdassa säädetty vaatimus lämpötilan-
mittaustuloksista;

2) liitteessä III olevan V luvun B jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa ja mai-
nitun luvun D jakson 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetty vaatimus lisäpoltti-
mesta; ja 

3) liitteessä III olevan V luvun B jakson 4 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset
päästöraja-arvoista ja b alakohdassa säädetty vaatimus vuosittain tehtävistä päästömit-
tauksista.

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

221 d §

Poikkeukset lannan polttoainekäyttöä koskeviin erityisvaatimuksiin

Edellä 221 c §:n 1 momentissa tarkoitettuihin lannan polttoa koskeviin erityisvaati-
muksiin sovelletaan seuraavia sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa sallittuja
poikkeuksia:

1) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson
4 kohdan a alakohdassa säädetystä poiketen polttoaineteholtaan korkeintaan 5 megawatin
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energiantuotantoyksiköiden hiukkaspäästöt saavat olla enintään 50 mg/m3n ilmaistuna
11 prosentin happipitoisuudessa; ja

2) sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun B jakson
3 kohdan b alakohdan i alakohdassa säädetystä poiketen voidaan polttoaineteholtaan kor-
keintaan 0,5 megawatin energiantuotantoyksiköissä hevosenlantaa syöttää polttokam-
mioon käsin.

221 e §

Lannan ja liha-luujauhon polttoainekäyttöä koskevat päästöraja-arvot 
monipolttoaineyksiköissä

Käytettäessä sivutuoteasetuksen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä III olevan V luvun
C jaksossa tarkoitettua tuotantoeläinten lantaa tai mainitun luvun D jaksossa tarkoitettua
liha-luujauhoa polttoaineena polttoaineteholtaan korkeintaan 50 megawatin energiantuo-
tantoyksikössä samanaikaisesti muun polttoaineen kanssa (monipolttoaineyksikkö) on
päästöraja-arvot määritettävä:

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

221 f §

Lannan ja liha-luujauhon polttoainekäyttöön liittyvä valvonta

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2022.
Tämän lain 221 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä vaatimusta poltossa syntyvän

kaasun lämpötilasta ja viipymäajasta sekä 2 kohdassa säädettyä vaatimusta lisäpolttimesta
sovelletaan lannan polttoon 15 päivänä marraskuuta 2018 käytössä olleissa energiantuo-
tantoyksiköissä 15 päivästä marraskuuta 2024.

Tämän lain 221 c §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä vaatimusta poltossa syntyvän
kaasun lämpötilasta ja viipymäajasta sekä 2 kohdassa säädettyä vaatimusta lisäpolttimesta
sovelletaan liha-luujauhon polttoon tämän lain voimaan tullessa käytössä olleissa energi-
antuotantoyksiköissä, kun neljä vuotta on kulunut tämän lain voimaantulosta.

Turussa ja Helsingissä 22.6.2022

Tasavallan Presidentti
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