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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 24, 26, 152 ja 183 §, sellaisina kuin ne

ovat, 24, 26 ja 183 § laissa 1063/2017 sekä 152 § laissa 327/2016, seuraavasti:

24 §

Muut valvontaviranomaiset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo 216 §:n 2 momentin nojalla annetun orgaani-
sia liuottimia sisältäviä tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamista yh-
dessä 23 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisten valvontaviranomaisten kanssa.

Kuluttajaturvallisuuslaissa tarkoitetut valvontaviranomaiset ja työsuojeluviranomaiset
valvovat toimialallaan 217 §:n 2 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen
noudattamista. Kunnan terveydensuojeluviranomaiset, kuluttajaturvallisuuslaissa tar-
koitetut valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat toimialal-
laan 17 luvun säännösten nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista.

Liikenne- ja viestintävirasto toimii liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomootto-
reiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaati-
muksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktii-
vin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EU) 2016/1628, jäljempänä työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäase-
tus, tarkoitettuna markkinavalvontaviranomaisena.

Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten nou-
dattamista toimialallaan.

26 §

Viranomaiset ja laitokset tyyppihyväksynnässä

Liikenne- ja viestintävirasto toimii hyväksyntäviranomaisena työkonemoottoreiden
tyyppihyväksyntäasetuksessa tarkoitetussa tyyppihyväksynnässä.

Hyväksyntäviranomaisen nimeämän teknisen tutkimuslaitoksen palveluksessa olevaan
sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä hänen suorittaessaan
tässä laissa ja työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetuksessa tarkoitettuja tehtäviä.
Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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152 §

Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien laatimismenettely

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatii maanteistä ja rautateis-
tä Väylävirasto, lentoasemista lentoaseman pitäjä ja muista liikennealueista liikennealu-
een pitäjä sekä väestökeskittymistä muiden kuin edellä mainittujen kohteiden osalta
asianomainen kunta. Väylävirasto ja lentoaseman pitäjä toimittavat laatimansa meluselvi-
tyksen ja toimintasuunnitelman asianomaiselle kunnalle, jonka on otettava ne huomioon
laatiessaan väestökeskittymän meluselvitystä ja toimintasuunnitelmaa.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa laadittaessa suunnitelmaluonnoksesta on pyy-
dettävä lausunto vaikutusalueen kunnilta ja valtion valvontaviranomaisilta, Liikenne- ja
viestintävirastolta, lentoaseman pitäjältä sekä valtioneuvoston asetuksella säädettäviltä
muilta tahoilta. Kaikille muille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus tutustua suunnitel-
maluonnokseen sekä esittää siitä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan tiedottamalla
asiasta paikkakunnalla 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.

183 §

Aineita, kemikaaleja, valmisteita, tuotteita, laitteita ja koneita koskevat kiellot ja 
määräykset

Jos 216 §:n tai 217 §:n 2 momentin nojalla annettua valtioneuvoston asetusta taikka
työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetusta on rikottu, ympäristöministeriö voi:

1) kieltää valmistajaa, maahantuojaa tai muuta markkinoille luovuttajaa taikka laitteen
huoltajaa tai aineen käsittelijää jatkamasta toimintaansa;

2) kieltää säännösten vastaisen aineen, kemikaalin, valmisteen, tuotteen, laitteen tai
koneen käytön, valmistuksen, kaupan pitämisen, myynnin tai muun luovuttamisen;

3) määrätä rikkojan saattamaan aineen, kemikaalin, valmisteen, tuotteen, laitteen tai
koneen säännösten mukaiseksi tai muutoin täyttämään velvollisuutensa;

4) määrätä rikkoja toimittamaan aine, kemikaali, valmiste, tuote, laite tai kone taikka
osa siitä asianmukaisesti käsiteltäväksi jätteenä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu aine, kemikaali, valmiste, tuote, laite tai kone on luovutet-
tu markkinoille, ympäristöministeriö voi määrätä asetuksen vastaisesti menetelleen pois-
tamaan sen markkinoilta.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto päättää 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta kiellosta tai
määräyksestä, kun rikkomus koskee 216 §:n nojalla annettua orgaanisia liuottimia sisältä-
viä tuotteita koskevan valtioneuvoston asetuksen noudattamista. Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto päättää kiellosta tai määräyksestä myös, kun rikkomus koskee 159–163 §:n
tai niiden nojalla annettujen säännösten tai F-kaasuasetuksen mukaisen henkilön ja toi-
minnanharjoittajan pätevöintiä koskevien velvoitteiden taikka 218 §:n 2 momentissa tar-
koitetun poikkeuslupapäätöksen noudattamista. Suomen ympäristökeskus päättää kiellos-
ta tai määräyksestä, kun rikkomus koskee otsoniasetuksen, 216 §:n nojalla otsonikerrok-
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sen suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen tai 163 §:n nojalla annetun valtio-
neuvoston asetuksen noudattamista. Suomen ympäristökeskus päättää myös kiellosta tai
määräyksestä, kun kysymys on muusta kuin henkilön ja toiminnanharjoittajan pätevöintiä
koskevasta F-kaasuasetuksen noudattamisesta. Liikenne- ja viestintävirasto päättää kiel-
losta tai määräyksestä, kun rikkomus koskee työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäase-
tuksen noudattamista. Kiellon käyttää säännösten vastaista yksittäistä laitetta tai huolto-
velvollisuuden täyttämistä koskevan määräyksen antaa kuitenkin 23 §:n 1 momentissa tar-
koitettu yleinen valvontaviranomainen.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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