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Lain tarkoitus ja soveltamisala, 1 - 4 § 

1 luku Yleiset säännökset 
 
Lain tarkoitus, 1 § 
• säännös käytännössä ennallaan, asiat ryhmitelty uudestaan, 

lisätty maininta pilaantumisesta aiheutuvien haittojen sekä 
ympäristövahinkojen torjumisesta (IED)  

• ohjaa muiden säännösten soveltamista 
 

Soveltamisala, 2 § ja sen rajaus 4 §:ssä (puolustusvoimat ja RVL) 
• käytännössä ennallaan 
• lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta 

aiheutuu tai saattaa aiheutua…  - selkeyttää, että soveltamisala 
ei tyhjene laitosluetteloihin 

• 4 §:n rajoitusta täydennetään asetuksen tarkentavilla 
säännöksillä 
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Määritelmät, 5 § 

Päästö 
• Uusi, toimeenpanee teollisuuspäästödirektiiviä 
• Ei sisällön muutosta 

 
Ympäristön pilaantuminen 
• Rakenne muutettu päästön määritelmän vuoksi 
• Ei sisällön muutoksia 
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta 
• Säännöksessä ei sisällöllisiä muutoksia 
• Perusteluissa tekstiä siitä, mitä laitoksen toimintaan luetaan 

 
Ympäristönlaatuvaatimus 
• Uusi, toimeenpanee teollisuuspäästödirektiiviä 
• Relevantti erityisesti lain 15 luvussa 
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Määritelmät, 5 §, jatkoa 

Paras käyttökelpoinen tekniikka 
• Pääosin vastaa nykyistä 
• Toiminnan lopettamistavat mukana 
• Tekniikan tulee olla sellaista, että sitä voidaan käyttää 

lupamääräysten perusteena (IED) 
Maaperä 
• Uusi, toimeenpanee teollisuuspäästödirektiiviä  
Jätevesi 
• Määritelmä entinen, perusteluissa tekstiä YSL:n soveltamisesta 

hulevesiin  
Pohjavesialue 
• Uusi, luokittelun perusteista ja siihen liittyvästä menettelystä on 

tarkoitus säätää nykyistä täsmällisemmin laissa vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä 
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Määritelmät, 5 §, jatkoa 

Uusi tekniikka 
• Uusi, teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanoa 

 
Kaatopaikka 
• Jätteiden loppukäsittelypaikka, johon sijoitetaan jätettä maan 

päälle tai maahan, ei kuitenkaan vain kaivannaisjätteiden 
sijoittamiseen tarkoitettu paikka 

• Tarkempia säännöksiä kaatopaikan määrittelystä  siihen 
sijoitettavien jätteiden laadun ja sijoittamisenkeston sekä 
toiminnan muun luonteen perusteella 
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Yleiset velvollisuudet, periaatteet ja kiellot, 2 
luku 
 
• Yleiset velvollisuudet luvanvaraisille, rekisteröitäville ja kaikille 

toiminnanharjoittajille 
• Velvollisuuksia koskevat säännökset asetusten perusteena, lain 

tasoisina perussäännöksinä, joihin asetuksenantovaltuudet 
nojaavat – perustuslain huomioon ottamista 

• Selvilläolovelvollisuus (6 §), vastaa aikaisempaa säännöstä 
• Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista (7 §), 

• koskee kaikkia toimintoja,  
• nykylain 4 §:ää velvoittavampi sanamuoto,  
• toiminnanharjoittajan on rajoitettava päästöt ympäristöön ja 

viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi 
• viittaus kemikaalilainsäädäntöön jätelakiviittauksen ohella 
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Yleiset velvollisuudet, periaatteet ja kiellot, 
jatkoa ja asetuksenantovaltuudet 2 luku 
 

 
• Luvanvaraisesta ja rekisteröitävästä toiminnasta aiheutuvan 

ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen (8 §) 
• Paras käyttökelpoinen tekniikka velvoitteena 
• Energiankäyttö toiminnassa on oltava tehokasta 
• Päästöjen ja vaikutusten tarkkailu 
• Tietojen toimittamisvelvollisuus 
• Toiminnanharjoittajan riittävä asiantuntemus 

 
• Asetuksenantovaltuudet (9 ja 10 §) 

• 7 ja 8 §:ssä säädettyjen velvoitteiden täsmentämiseksi 
tarkempia säännöksiä 

• Ympäristön tilaa ja laatua koskevat asetuksenantovaltuudet 
poistettu näistä säännöksistä ja siirretty 15 lukuun 

• Muutoin vastaavat nykylain 11 ja 12 §:n valtuuksia, 
sanamuotoihin tehdyin tarkennuksin 
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Yleisiä velvoitteita, jatkoa, 2 luku 

• Sijoituspaikan valinta (11 §) 
• Luetteloi hyvälle sijoituspaikalle tunnusomaisia tekijöitä 
• Arviointi toiminnan ja ympäristön luonteen keskinäisenä 

vertailuna 
• Huomio perusteluiden kuvaukseen 

 
• Oikeusvaikutteinen kaava (12 §) 

• Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa 
asemakaavan vastaisesti  

• Toiminnan sijoittaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä 
alueen voimassa olevassa maakuntakaavassa tai 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen 
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Yleisiä velvoitteita, jatkoa, 2 luku 

• Ennaltavarautumisvelvollisuus (15 §)  
• koskee yleisellä tasolla kaikkia luvanvaraisia (1 mom.) 
• Varautumissuunnitelma on laadittava AVI:n luvitettavissa 

laitoksissa 
• Valvontaviranomainen voi vapauttaa 

suunnitelmantekovelvollisuudesta 
• Suunnitelmaa ei tarvita jos tehdään muun lain nojalla 

(KemTurvL, PelL, KaivosL tai muu) eikä eläinsuojasta 
• Maaperän ja pohjavesien pilaamiskiellot pitkälti ennallaan, 

sanamuototarkennuksia (16 ja 17 §) - > omat diat tästä 
• Kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet (19 §) 

• Luvanvaraiset ja rekisteröitävät toiminnat 
• Kemikaalia ei saa käyttää siten, että aiheutuu ympäristön 

pilaantumisen vaaraa 
• Valintavelvollisuus, kun kohtuudella mahdollista 
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Ympäristön tilasta, hajajätevesisäännöksistä, 
otsonikerroskemikaaleista ja fluoratuista 
kasvihuonekaasuista, 15-17 luku 
 
15 luku Ympäristön tila 
• Uudet perussäännökset ympäristöntilasta asetusten perusteeksi 
• Vedet, ilma, ääniympäristö (melu) 
• Asetuksenantovaltuudet näistä asioista siirretty tänne 
• Kunnan on edistettävä ääniympäristön laadun toteutumista 
16 luku Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen 
ulkopuolisilla alueilla 
• Hajajätevesisäännökset siirretty tänne vanhan lain 3 a luvusta, 

säännökset ennallaan 
• Lisänä vanhan lain 103 c § 
17 luku Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut 
kasvihuonekaasut 
• Sääntely ennallaan 
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Ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä, 222 ja 
223 § 

• Ympäristönsuojellun tietojärjestelmän sisältö, 222.1 § 
• Tietojärjestelmän rakenne ja ylläpitäjät 222.2 § 
• Tietojärjestelmään talletettavista tiedoista säädetään 223 §:ssä 

ja viittaussäännös muihin lakeihin 222.2 § 
• Tietojen antaminen, 222.4 ja 222.5 § 
• Tietojärjestelmän kehittämisvastuu YM:llä yhdessä muiden 

ylläpitäjien kanssa, 222.6 § 
 

• Luettelo tietojärjestelmään talletettavista tiedoista, 223 § 
• Jos kunnalla ei ole mahdollisuutta tallettaa tietoja itse, se voi 

toimittaa tiedot ELYlle talletettavaksi 
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Voimaantulo 

• Voimaantulo aikaisintaan 1.8.2014 (?), asetus samaan aikaan voimaan 

• Useita siirtymäsäännöksiä 

• Vireillä olevat ratkaistaan vanhojen säännösten mukaan 

• Muutoksenhaussa kumotun ja palautetun asian ratkaisuun sovelletaan uuden 

lain säännöksiä 

• Uuteen luvanvaraiseen toimintaan haettava lupaa 1 vuodessa voimaantulosta 

• Turvetuotantoon  (0-10 ha) haettava lupaa 1 v:ssa (5-10 ha) ja 2 v:ssa (0-5 

ha), muutos eduskunnassa 

• Luvanvaraisuuden lakkaaminen, 231 § 

• Vanhoja siirtymäsäännöksiä siirretty tähän lakiin (vakuus, kaivannaisjätteen 

jätealue, maaperän pilaantuminen) 

• Valtion valvontaviranomaisen on laadittava valvontaohjelma 9 kk:ssa lain 

voimaantulosta 

• Uudet tallennusvelvollisuudet ys-tietojärjestelmään, 3 v:n siirtymäaika 

Halllitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 12 



Kiitos! 
 ym.fi > Ympäristö  > Lainsäädäntö ja 
ohjeet  >    Ympäristönsuojelun 
valmisteilla oleva lainsäädäntö  > 
 Ympäristönsuojelulain uudistaminen 
TAI  ym.fi/ysluudistus 


