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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätehuoltolain muut
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan jätehuoltolakia muu
tettavaksi siten, että ympäristöministeriön pää
töksellä määritellävien kansainvälisesti valvot
tavien jätteiden maahan tuonnista, maasta 
viennistä ja kuljetuksesta Suomen alueen kaut
ta olisi tehtävä ilmoitus vesi- ja ympäristöhal
litukselle. Vesi- ja ympäristöhallitus voisi aset
taa toimenpiteelle ehtoja muun muassa sen 
varmistamiseksi, että kansainvälinen kuljetus 
on järjestetty lain edellyttämällä tavalla ja että 
se on Baselin yleissopimuksen tai sen sailiman 
muun järjestelyn mukainen. Laiton jätteiden 
tuonti, vienti ja kauttakuljetus ehdotetaan sää
dettäväksi rangaistavaksi silloin, kun siitä ai
heutuu vaaraa ihmisen terveydelle tai ympäris-

tölle taikka muuta laissa tai Baselin yleissopi
muksessa tarkemmin määriteltyä haittaa. 

Jätteiden vientiä, tuontia ja kauttakuljetusta 
koskevien säännösten ja määräysten noudatta
mista valvoisi ehdotuksen mukaan vesi- ja 
ympäristöhallitus sekä tullilaitos. 

Muutoksen tarkoituksena on luoda edelly
tykset Baselissa 22 päivänä maaliskuuta 1989 
allekirjoitetun vaarallisten jätteiden maasta toi
seen tapahtuvien siirtojen ja käsittelyn valvon
taa koskevan yleissopimuksen hyväksymiselle 
ja voimaan saattamiselle Suomessa. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan mahdollisimman pian lain hyväksymisen 
jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Jätehuoltolain 23 f §:n (203/87) mukaan ym
päristöministeriö valvoo ongelmajätteiden 
maahan tuontia, maasta vientiä ja kuljetusta 
Suomen alueen kautta. Sen, joka aikoo tuoda, 
viedä tai kuljettaa Suomen alueen kautta on
gelmajätettä on lain mukaan tehtävä asiasta 
ilmoitus ympäristöministeriölle vähintään 60 
päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ym
päristöministeriö voi myöntää poikkeuksia il
moitusvelvollisuudesta. 

Ympäristöministeriön on jätehuoltolain mu
kaan kiellettävä ilmoituksessa mainittu toimen
pide muun muassa silloin, kun tuonti-, vienti
tai kauttakuljetusmaa ei hyväksy toimenpidettä 
tai toimenpide on muutoin Suomea velvoitta
van kansainvälisen sopimuksen vastainen. Toi-
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menpide on kiellettävä myös silloin, kun on
gelmajätteen kuljetus ja käsittely ei ole ympä
ristönsuojelun kannalta hyväksyttävä. 

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kautta
kuljetusta valvovat jätehuoltolain 8 §:n mu
kaan paitsi ympäristöviranomaiset myös tulli
laitos. 

Jätehuoltolain 15 a §:ssä ongelmajätteen 
tuottajalle säädetään velvollisuus huolehtia jät
teestä ja tarvittaessa sen palauttamisesta tilan
teessa, jossa maasta vietyä jätettä ei saada 
toimitetuksi ulkomaiseen käsittelypaikkaan. 

Baselissa 22 päivänä maaliskuuta 1989 alle
kirjoitetun vaarallisten jätteiden maan rajan 
ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa kos
kevan yleissopimuksen mukaan, jonka sopi
muksen Suomi on allekirjoittanut ja joka Suo
men on tarkoitus ratifioida, jätteiden tuontia, 
vientiä ja kauttakuljetusta on valvottava laa-
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jemmin kuin voimassa oleva jätehuoltolaki 
edellyttää. Jotta Baselin yleissopimus voitaisiin 
saattaa Suomessa voimaan, ehdotetaan jäte
huoltolakia muutettavaksi. 

Jätehuoltolain mukaan ensinnäkin vain on
gelmajätteen tuontia, vientiä ja kauttakuljetus
ta valvotaan. Jätehuoltolain 4 §:n mukaan on
gelmajätteellä tarkoitetaan myrkyllisyytensä tai 
muun laatunsa takia vaikeasti vaarattomaksi 
tehtävää tai käsiteltävää taikka muutoin ym
päristölle erityisen haitallista jätettä. Siitä, mitä 
jätteitä on pidettävä tällaisina jätehuoltolaissa 
tarkoitettuina ongelmajätteinä, on määrätty 
tarkemmin ongelmajätteistä annetulla stsa
asiainministeriön päätöksellä (576/79). Sen mu
kaan näitä ovat muun muassa öljyä, liuotinta, 
syövyttävää ainetta, raskasmetalleja, syanideja, 
orgaanisia halogeeniyhdisteitä ja fenoleja sekä 
torjunta- ja suojausaineita sisältävät jätteet. 
Baselin yleissopimus koskee myös sellaisia jät
teitä, joita ei jätehuoltolain mainitun säännök
sen eikä edellä selostetun ministeriön päätöksen 
mukaan voida pitää ongelmajätteinä. Tällaisia 
jätteitä ovat muun muassa yhdyskuntajätteet 

Jätehuoltolain mukaista ongelmajätteen 
määritelmää ei ole tarkoituksenmukaista tässä 
vaiheessa muuttaa siten, että se kattaisi kaikki 
Baselin yleissopimuksessa tarkoitetut jätteet. 
Tästä syystä ehdotetaan otettavaksi käyttöön 
uusi jätteiden lajimääritelmä, kansainvälisesti 
valvottavat jätteet. Lakiehdotuksen mukaan 
ympäristöministeriö maaratst päätöksellään, 
mitkä jätteet olisivat kansainvälisesti valvoita
via jätteitä (23 f § 1 momentti). Tarkoitus on, 
että näissä päätöksissä noudatettaisiin Baselin 
yleissopimuksessa omaksuttua määrittelyä. 

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kautta
kuljetusta sekä niiden kansainvälisten kuljetus
ten valvontaa koskevia jätehuoltolain säännök
siä (23 f §) ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
säännökset koskisivat kaikkia kansainvälisesti 
valvottavia jätteitä. 

Baselin yleissopimuksen täytäntöönpallo 
edellyttää vähintään ilmoitusmenettelyyn pe
rustuvaa valvontajärjestelmää. Kansainvälisesti 
vaivattavien jätteiden tuonnin, viennin ja kaut
takuljetuksen seuranta ja Baselin yleissopimuk
sen edellyttämä raportointi ei kuitenkaan ole 
helposti järjestettävissä pelkästään ilmoitusme
nettelyn pohjalta. Tämä puoltaisi siirtymistä 
lupamenettelyyn. Toisaalta Euroopan yhteisöt 
ovat parhaillaan muuttamassa omia jätehuol
todirektiivejään. Uudet direktiivit tullevat pe
rustamaan jätteiden kansainvälisten kuljetusten 

valvonnan ilmoitusmenettelyn varaan. Kun 
Suomi on Euroopan talousaluetta koskevaa 
sopimusta neuvoteltaessa lähtenyt siitä, että 
jätehuollon järjestämisessä otetaan pitkälle 
huomioon Euroopan yhteisöjen järjestelyt, on 
tarkoituksenmukaista säilyttää jätehuoltolaissa 
ilmoitusmenettely kansainvälisten jätekuljetus
ten valvontajärjestelmän perustana. 

Ilmoitusmenettelyn tulisi kuitenkin olla siten 
joustava, että ilmoitusvelvollisuuden sisältö 
voisi olla erilainen riippuen siitä, mitä jätteitä 
ja myös mitä maita valvoitavat toimenpiteet 
koskevat. Tästä voitaisiin säätää tarkemmin 
asetuksella. 

On myös tarpeen, että viranomainen voisi 
asettaa toimenpiteelle ehtoja sen varmistami
seksi, että kansainvälinen kuljetus järjestetään 
lain edellyttämällä tavalla ja että se on Suomea 
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai sen 
salliman muun järjestelyn mukainen. Ehdoilla 
tulisi voida varmistaa myös se, että toimenpide 
on yleisen edun sekä ongelmajätehuollon val
takunnallisen kehittämisen kannalta tarpeelli
nen ja tarkoituksenmukainen. Ehtoihin tulisi 
voida sisällyttää muun muassa yksityiskohtai
sia määräyksiä jätteiden käsittelystä. Niiden 
tulisi voida sisältää myös määräyksiä kansain
väliseen jätekuljetukseen liittyvistä hakijan vel
vollisuuksista ja vastuusta. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voisi ehdotuksen 
mukaan kieltää tuonnin, viennin tai kauttakul
jetuksen, jos edellä mainitut edellytykset eivät 
täyty. Päätöksestä saisi valittaa, mutta kieltoa 
olisi noudatettava mahdollisesta muutoksen
hausta huolimatta. 

Ympäristöministeriölle ehdotetaan annetta
vaksi valtuudet myöntää yksittäistapauksessa 
poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta. 

Huomioon ottaen mahdollisuudet asetuksel
la säätää ilmoitusvelvollisuuden tarkemmasta 
sisällöstä ja ympäristöministeriön mahdollisuu
desta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia 
ilmoitusvelvollisuudesta, ehdotetaan kumotta
vaksi nykyisessä laissa oleva valtioneuvoston 
valtuus myöntää jätelajeja koskevia yleisiä 
poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta (43 a § 5 
kohta). 

Samalla ratkaisuvalta tuontia ja vientiä ja 
kauttakuljetusta koskevissa yksittäisissä asiois
sa ehdotetaan siirrettäväksi ympäristöministe
riöitä vesi- ja ympäristöhallitukselle (23 f §). 

Ongelmajätteiden tuottajan velvollisuus huo
lehtia jätteestä ja tarvittaessa sen palauttami
sesta siinä tapauksessa, että maasta vietyä 



1991 vp - HE 47 3 

jätettä ei saada toimitetuksi ulkomaiseen käsit
telypaikkaan, ehdotetaan poistettavaksi laista 
(15 a §). Tarkoituksena on antaa asiasta yksi
tyiskohtaisempia säännöksiä ja sijoittaa ne 
asetukseen. 

Jätehuoltolakia ehdotetaan täydennettäväksi 
myös rangaistussäännöksellä, jonka mukaan 
kansainvälisesti valvottavan jätteen luvaton 
taikka muutoin jätehuoltolain tai edellä maini
tun Baselin yleissopimuksen vastainen maahan 
tuonti, maasta vienti ja kauttakuljetus on ran
gaistava jätehuoltorikoksena (36 §) tai tärkeä
nä jätehuoltorikoksena (37 §). 

2. Esityksen taloudelliset vaiku-

3. Esityksen organisaatio- ja hen
kii ös tö v aik u t ukse t 

Jätteiden tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta 
koskevan ilmoitusmenettelyn ulottaminen kos
kemaan paitsi ongelmajätteitä, eräitä muitakin 
kansainvälisesti valvottavia jätteitä, jotka ym
päristöministeriö päätöksellään määrää, sekä 
tehtävien siirtäminen ympäristöministeriöitä 
vesi- ja ympäristöhallitukselle lisäisi vesi- ja 
ympäristöhallituksessa käsiteltävien asioiden 
määrää. Tehtävien lisääntyminen ei kuitenkaan 
vielä tässä vaiheessa edellytä muutoksia orga
nisaatioon ja tarvittava henkilöstö voidaan 
ainakin väliaikaisesti osoittaa muista tehtävis
tä. Tehtävien siirto ei myöskään vapauta hen
kilöstövoimavaroja ympäristöministeriössä. 

tukset 4. Voimaantulo 

Suomen ongelmajätteiden vienti ja tuonti on 
ollut suhteellisen vähäistä, jos sitä verrataan 
Suomessa syntyvään ongelmajätteen kokonais
määrään noin 180 000-200 000 tonniin vuo
dessa. Suomes"ta on 1980-luvun jälkipuoliskolla 
viety ongelmajätteitä keskimäärin 20 500 ton
nia vuodessa. Tästä määrästä on ollut hyödyn
neHäviä jätteitä, lähinnä akkuromua ja jäteöl
jyä, noin 19 350 tonnia ja hävitettäviä jätteitä 
noin 1 150 tonnia. Samaan aikaan Suomeen on 
tuotu ongelmajätteitä keskimäärin 3 150 tonnia 
vuodessa. Myös tuonnista valtaosa on hyödyn
netty käyttäen jätettä muun muassa tukipolt
toaineena valtakunnallisessa ongelmajätelaitok
sessa. 

Ehdotetut muutokset eivät aiheuttaisi valtiol
le lisämenoja. 

Laki jätehuoltolain muuttamisesta on tarkoi
tus saattaa voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun se on hyväksytty. 

Esitys liittyy hallituksen samanaikaisesti an
tamaan esitykseen vaarallisten jätteiden maan 
rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa 
koskevan Baselin yleissopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä. 

Baselin yleissopimus tulee voimaan yhdek
säntenäkymmenentenä päivänä siitä, kun kak
sikymmentä sopimukseen liittynyttä valtiota tai 
valtioiden muodostamaa järjestöä on tallenta
nut ratifiointi- tai muut vastaavat vahvistami
sasiakirjat sopimuksen edellyttämällä tavalla. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 43 a §:n 5 kohta 
sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (203/87), 
muutetaan lain 8 §:n 4 momentti, 15 a §:n 2 momentti, 23 f § sekä 43 a §:n 3 ja 4 kohta 
sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 4 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89) 

sekä 15 a §:n 2 momentti, 23 f§ ja 43 a §:n 3 ja 4 kohta mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1987 
annetussa laissa, sekä 

lisätään 36 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

8§ 

Jäljempänä 23 f §:ssä tarkoitettujen jätteiden 
tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta (kansa i n
välinen kuljetus) koskevien säännösten ja 
määräysten noudattamista valvovat vesi- ja 
ympäristöhallitus sekä tullilaitos. Tullilaitos 
valvoo lisäksi 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen 
tuontia koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamista. Valtioneuvosto voi määrätä 
muunkin valtion viranomaisen osallistumaan 
22 §:ssä tarkoitettua tuotetta tai 34 §:ssä tar
koitettua myyntipäällystä koskevien määräys
ten noudattamisen valvontaan. 

15 a § 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on 
huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljete
taan jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittely
paikkaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa 
vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautetta
va ongelmajäte sen tuottajalle. 

23 f§ 
Ympäristöministeriön päätöksellään määrää-

män jätteen (kansainvälisesti valvotta
va t jätteet) maahan tuonnista, maasta vien
nistä tai kuljetuksesta Suomen alueen kautta 
on tehtävä ilmoitus vesi- ja ympäristöhallituk
selle vähintään 60 päivää ennen tuontia, vientiä 
tai kauttakuljetusta siten, kuin siitä asetuksella 
tarkemmin säädetään. Ilmoitus voidaan tehdä 
samanaikaisesti useasta enintään 12 kuukauden 
aikana tehtävästä kansainvälisestä kuljetukses
ta. Asetuksella voidaan säätää erilaisesta ilmoi
tusvelvollisuudesta sen mukaan, mitä jätteitä 
tai mitä maita toimenpide koskee. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi asettaa yksit
täistapauksessa ehtoja kansainvälisesti valvoi
tavan jätteen tuonnille, viennille tai kauttakul
jetukselle sen varmistamiseksi, että kansainvä
linen kuljetus on järjestetty tämän lain edellyt
tämällä tavalla ja että se on Baselissa 22 
päivänä maaliskuuta 1989 allekirjoitetun vaa
rallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirto
jen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopi
muksen tai sen salliman muun järjestelyn mu
kainen sekä, kysymyksen ollessa ongelmajät
teestä, että toimenpide voidaan katsoa yleisen 
edun sekä ongelmajätehuollon valtakunnallisen 
kehittämisen kannalta tarpeelliseksi tai tarkoi
tuksenmukaiseksi. 
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Vesi- ja ympäristöhallitus voi kieltää kan
sainvälisen kuljetuksen, jos se ei täytä edellä 2 
momentissa säädettyjä vaatimuksia. Kieltoa on 
noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. 

Ympäristöministeriö voi yksittäistapauksessa 
myöntää poikkeuksia 1 momentissa säädetystä 
ilmoitusvelvollisuudesta. 

36 § 

Jätehuoltorikoksesta tuomitaan myös se, 
joka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa 
Suomen alueen kautta 23 f §:ssä tarkoitettua 
jätettä tämän lain taikka sen nojalla annettujen 
säännösten tai määräysten taikka 23 f §:ssä 
tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen vastai
sesti ja siitä aiheutuu 1 momentissa taikka 
mainitussa sopimuksessa tarkoitettua vaaraa 
tai haittaa. 

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1991 

43 a § 
Valtioneuvosto voi myöntää yksittäistä jäte

lajia koskevan yleisen poikkeuksen velvollisuu
desta: 

3) esittää 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi
tettu suunnitelma; tai 

4) hakea 23 §:n 1 momentissa tai 23 b §:n 1 
momentissa tarkoitettu lupa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Lain voimaan tullessa ympäristöministeriös
sä vireillä olevat ongelmajätteiden tuontia, 
vientiä ja kauttakuljetusta koskevat ilmoitukset 
siirretään käsiteltäväksi vesi- ja ympäristöhalli
tuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen 
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Liite 

Laki 
jätehuoltolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 43 a §:n 5 kohta 
sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (203/87), 
muutetaan lain 8 §:n 4 momentti, 15 a §:n 2 momentti, 23 f § sekä 43 a §:n 3 ja 4 kohta 
sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 4 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89) 

sekä 15 a §:n 2 momentti, 23 f § ja 43 a §:n 3 ja 4 kohta mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1987 
annetussa laissa, sekä 

lisätään 36 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Ongelmajätteiden tuontia, vientiä ja kautta
kuljetusta sekä 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen 
tuontia koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamista valvoo myös tullilaitos. Valtio
neuvosto voi määrätä muunkin valtion viran
omaisen osallistumaan 22 §:ssä tarkoitettua 
tuotetta tai 34 §:ssä tarkoitettua myyntipäällys
tä koskevien määräysten noudattamisen val
vontaan. 

8§ 

Ehdotus 

Jäljempänä 23 f §:ssä tarkoitettujen jätteiden 
tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta (kansa i n
välinen kuljetus) koskevien säännösten ja 
määräysten noudattamista valvovat vesi- ja 
ympäristöhallitus sekä tullilaitos. Tullilaitos 
valvoo lisäksi 22 §:ssä tarkoitetun tuotteen 
tuontia koskevien säännösten ja määräysten 
noudattamista. Valtioneuvosto voi määrätä 
muunkin valtion viranomaisen osallistumaan 
22 §:ssä tarkoitettua tuotetta tai 34 §:ssä tar
koitettua myyntipäällystä koskevien määräys
ten noudattamisen valvontaan. 

15 a § 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on 
huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljete
taan jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittely
paikkaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa 
vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautetta
va ongelmajäte sen tuottajalle. Jos jäte on viety 
maasta, mutta sitä ei saada toimitetuksi ulko
maiseen käsittelypaikkaan, ongelmajätteen tuot
tajan on huolehdittava jäiteestä ja tarvittaessa 
sen palauttamisesta. 

23 f§ 
Sen, joka aikoo tuoda maahan tai viedä 

maasta taikka kuljettaa Suomen alueen kautta 
ongelmajätettä, on tehtävä asiasta ilmoitus 
ympäristöministeriölle vähintään 60 päivää en
nen tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta. 

Ympäristöministeriön on kiellettävä ongel
majätteen tuonti, vienti tai kauttakuljetus, jos 

Ongelmajätteen kuljetuksen suorittajan on 
huolehdittava siitä, että ongelmajäte kuljete
taan jätteen tuottajan ilmoittamaan käsittely
paikkaan. Jos jätettä ei oteta käsittelypaikassa 
vastaan, on kuljetuksen suorittajan palautetta
va ongelmajäte sen tuottajalle. 

23f§ 
Ympäristöministeriön päätöksellään maaraa

män jätteen (kansainvälisesti valvotta
va t jätteet) maahan tuonnista, maasta 
viennistä tai kuljetuksesta Suomen alueen kaut
ta on tehtävä ilmoitus vesi- ja ympäristöhalli
tukselle vähintään 60 päivää ennen tuontia, 
vientiä tai kauttakuljetusta siten, kuin siitä 
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Voimassa oleva laki 

tuonti-, vienti- tai kauttakuljetusmaa ei hyväk
sy toimenpidettä tai toimenpide on Suomea 
velvoittavan kansainvälisen sopimuksen vastai
nen taikka jos ongelmajäte ei tule kuljetetuksi 
tai käsitellyksi ympäristönsuo jelun kannalta 
hyväksyttävällä tavalla. Ympäristöministeri voi 
kieltää ongelmajätteen tuonnin tai viennin, jos 
sen katsotaan olevan valtakunnallisen ongel
majätehuollon tai muutoin yleisen edun kan
nalta haitallista tai epätarkoituksenmukaista. 
Kieltoa on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta. 
Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myön
tää poikkeuksia 1 momentin säännöksistä. 

Ehdotus 

asetuksella tarkemmin säädetään. Ilmoitus voi
daan tehdä samanaikaisesti useasta enintään 12 
kuukauden aikana tehtävästä kansainvälisestä 
kuljetuksesta. Asetuksella voidaan säätää erilai
sesta ilmoitusvelvollisuudesta sen mukaan, mitä 
jätteitä tai mitä maita toimenpide koskee. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi asettaa yksit
täistapauksessa ehtoja kansainvälisesti valvotta
van jätteen tuonnille, viennille tai kauttakulje
tukselle sen varmistamiseksi, että kansainväli
nen kuljetus on järjestetty tämän lain edellyttä
mällä tavalla ja että se on Baselissa 22 päivänä 
maaliskuuta 1989 allekirjoitetun vaarallisten 
jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja kä
sittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen tai 
sen sailiman muun järjestelyn mukainen sekä. 
kysymyksen ollessa ongelmajätteestä, että toi
menpide voidaan katsoa yleisen edun sekä on
gelmajätehuollon valtakunnallisen kehittämisen 
kannalta tarpeelliseksi tai tarkoituksenmukai
sesti. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi kieltää kansain
välisen kuljetuksen, jos se ei täytä 2 momentissa 
säädettyjä vaatimuksia. Kieltoa on noudatettava 
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

Ympäristöministeriö voi yksittäistapauksessa 
myöntää poikkeuksia 1 momentissa säädetystä 
ilmoitusvelvollisuudesta. 

36 § 

Jätehuoltorikoksesta tuomitaan myös se, joka 
tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen 
alueen kautta 23 f §:ssä tarkoitettua jätettä 
tämän lain taikka sen nojalla annettujen sään
nösten tai määräysten taikka kansainvälisen 
sopimuksen vastaisesti ja siitä aiheutuu 1 mo
mentissa taikka mainitussa sopimuksessa tarkoi
tettua vaaraa tai haittaa. 

43 a § 
Valtioneuvosto voi myöntää yksittäistä jäte

lajia koskevan yleisen poikkeuksen velvollisuu
desta: 

3) esittää 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi
tettu suunnitelma; 

4) hakea 23 §:n 1 momentissa tai 23 b:n 1 
momentissa tarkoitettu lupa; tai 

5) tehdä 23 f §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus, jos jätteelle voidaan valtioneuvoston 

3) esittää 21 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoi
tettu suunnitelma; tai 

4) hakea 23 §:n 1 momentissa tai 23 b §:n 1 
momentissa tarkoitettu lupa. 
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Voimassa oleva laki 

määräämällä muulla tavalla järjestää tämän 
lain vaatimukset täyttävä jätehuolto. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 199 . Lain voimaan tullessa ympäristö
ministeriössä vireillä olevat ongelmajätteiden 
tuontia, vientiä ja kauttakuljetusta koskevat 
ilmoitukset siirretään käsiteltäväksi vesi- ja 
ympäristö hallituksessa. 


