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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 51 §:n 2 momentti, 62 §:n 1 momentti,

204 §:n 4 momentti, 220 §:n 1 momentti sekä 225 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä
ovat 51 §:n 2 momentti ja 225 §:n 1 momentti laissa 1166/2018 sekä 204 §:n 4 momentti
laissa 49/2019, seuraavasti:

51 §

Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Luvanvaraisen jätteenkäsittelylaitoksen tai -paikan luvassa on otettava huomioon jäte-

lain 87 §:ssä tarkoitettu valtakunnallinen jätesuunnitelma.

62 §

Seuranta- ja tarkkailumääräykset

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkai-
lusta sekä toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan
tarkkailusta. Luvassa on lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä sääde-
tystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailu-
suunnitelmasta ja sen noudattamisesta. Toiminnan jätekirjanpitoon sisällytettyjen tietojen
toimittamisesta valvontaviranomaiselle tai tämän ylläpitämään tietojärjestelmään voidaan
säätää jätelain 118 a tai 119 §:n nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

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

204 §

Eräät valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päästökattodirektiivin edellyttämästä kansallisesta ilmansuojeluohjelmasta säädetään

149 c §:ssä. Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta säädetään jätelain 87 §:ssä.
HE 40/2021
TaVL 20/2021
HaVL 22/2021
PeVL 24/2021
YmVM 3/2021
EV 112/2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2018/851/EU (32018L0851); EUVL L 150, 14.6.2018, s. 109
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2019 (32019R1021); EUVL L 169, 25.6.2019, s. 45
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220 §

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevat erityissäännökset

Tämän lain mukaista lupa- tai ilmoitusasiaa käsiteltäessä on noudatettava, mitä pysy-
vistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2019/1021 6 artiklan 3 kohdassa ja 7 artiklassa säädetään.

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

225 §

Ympäristönsuojelulain rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) laiminlyö 99, 115 a, 116, 118–120, 123, 136 tai 178 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvol-

lisuuden,
2) laiminlyö ympäristöluvan lupamääräyksen mukaisen velvollisuutensa tai ilmoitus-

päätökseen perustuvan velvollisuutensa tai viranomaisen 80 §:n 3 momentin, 94 §:n 3 mo-
mentin, 95 §:n 1 momentin taikka 99 tai 136 §:n nojalla antamaan määräykseen perustu-
van velvollisuutensa,

3) rikkoo 16–18 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai 9, 10, 17, 156, 216 tai 217 §:n nojalla an-
nettua valtioneuvoston asetusta,

4) laiminlyö 94 §:n 1 ja 2 momentin taikka 114, 115, 133, 134, 139 tai 155 §:n mukai-
sen velvollisuutensa tai rikkoo 213 §:n nojalla annettuun ympäristöministeriön päätök-
seen sisältyviä ehtoja,

5) aloittaa ilmoituksenvaraisen toiminnan ennen 115 c §:ssä säädettyä määräaikaa,
6) ryhtyy 118 §:ssä tarkoitettuun toimenpiteeseen tai aloittaa siinä tarkoitetun toimin-

nan ennen 118 §:n 3 momentin mukaisen ajan kulumista,
7) laiminlyö otsoniasetuksen 4–8, 10–13, 15–17, 20, 22–24 tai 27 artiklan mukaisen

velvollisuutensa tai F-kaasuasetuksen 3–8, 10–17 tai 19 artiklan tai 165 §:n mukaisen vel-
vollisuutensa tai toimii epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekis-
terin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 5 tai 6 artiklassa
taikka 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn velvollisuutensa vastaisesti taikka toimii 159 §:n
1 momentin tai 161 §:n vastaisesti taikka 17 luvun nojalla annetun valtioneuvoston ase-
tuksen tai F-kaasuasetuksen vastaisesti,

8) laiminlyö pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) 2019/1021 7 artiklan mukaisen velvollisuutensa tai

9) saattaa markkinoille työkoneisiin tarkoitetun polttomoottorin tai työkoneen, johon
on asennettu polttomoottori, vastoin työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetuksen 8,
9, 11–15 tai 31–33 artiklassa säädettyä, jättää ilmoittamatta sellaisia tietoja tyyppihyväk-
syntäviranomaiselle, jotka saattaisivat johtaa työkonemoottorien tyyppihyväksyntäase-
tuksessa tarkoitetun tyyppihyväksynnän epäämiseen, peruuttamiseen tai 40 artiklassa tar-
koitettuun palauttamismenettelyyn taikka käyttää työkonemoottoreiden tyyppihyväksyn-
täasetuksen 18 artiklan vastaisesti 3 artiklan 63 kohdassa tarkoitettua estostrategiaa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ympäris-
tönsuojelulain rikkomisesta sakkoon.

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

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä heinäkuuta 2021.
Lupahakemukseen, joka on tullut vireille ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
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