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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

  

 

1 luku Yleiset säännökset 

  

1  (1 §) Lain tarkoitus 

2  (2 §, osa) Soveltamisala 

3  (2 §, osa) Soveltamisalan  rajaus 

4 ( 2 §, osa) Soveltaminen puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa 

5  (3 §) Määritelmät 

  

 2 luku Yleiset velvollisuudet, periaatteet ja kiellot 

  

6  (5.1 § + uutta) Selvilläolovelvollisuus  

7  (4 – 5 §, 12 § osin + uutta) Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön 

pilaantumista 

 

8 (Uusi) Luvanvaraisesta ja rekisteröitävästä toiminnasta aiheutuvan ympäristön 

pilaantumisen ja sen vaaran ehkäiseminen 

9  (11 §,12 § 16 § osin+ uutta) Valtioneuvoston asetukset ympäristön 

pilaantumisen ehkäisemiseksi 

10 Valtioneuvoston asetukset ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi eräissä 

toiminnoissa 

11  (6 §) Sijoituspaikan valinta 

12 (Uusi) Oikeusvaikutteinen kaava toiminnan sijoittamisessa 

13 (Uusi) Turvetuotannon sijoituspaikan luonnonarvot 

14  (5 § + uutta) Pilaantumisen torjuntavelvollisuus 

15 (Uusi)  Ennaltavarautumisvelvollisuus 

16  (7 §) Maaperän pilaamiskielto 

17  (8 §) Pohjaveden pilaamiskielto 

18  (9 §) Merta koskevat erityiset kiellot 

19  (15 §, osa) Kemikaalien käyttöä koskevat erityiset velvollisuudet 

20  (4.1 § 2 ja 4 kohdat  ja 2 mom) Yleiset periaatteet ympäristön pilaantumisen 

vaaraa aiheuttavassa toiminnassa 

  

 3 luku Viranomaiset ja niiden tehtävät 

   

21  (20 §) Valtion viranomaiset 

22  (21 §) Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

23  (22 § 1 ja 4 mom) Yleiset valvontaviranomaiset 

24  (22 § 2-3 mom) Muut valvontaviranomaiset 

25  (24 §) Asiantuntijaviranomaiset ja -laitokset 

26  (24 §) Viranomaiset ja laitokset tyyppihyväksynnässä 

  

 4 luku Ympäristöluvan tarve ja lupaviranomaisten toimivalta 

  

27  (28 §) Yleinen luvanvaraisuus 

28  (YSA 1.2 §) Luvanvaraisuus pohjavesialueilla 
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

29  (28.3 §) Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen 

30 (30.1 ja .4 §) Rekisteröitävän toiminnan luvanvaraisuus 

31  (30 §) Poikkeus luvanvaraisuudesta toiminnan koeluonteisuuden perusteella 

32  (30 a §) Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen luvanvaraisuudesta 

33  (YSA 4 b § 1 mom) Poikkeus luvanvaraisuudesta puolustusvoimien 

toiminnoissa 

34  (31 §) Toimivaltainen lupaviranomainen 

35  (32 §) Lupaviranomainen toiminnan muuttuessa 

36  (33 §) Lupa-asian siirtäminen 

37 (34 §) Lupaviranomaisen alueellinen toimivalta 

38 (Uusi) Toimivallan siirto lupa-asiassa valtion ympäristölupaviranomaiselta 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle  

  

 5 luku Lupamenettely 

  

39  (35 § 1-3, YSA 8 §) Lupahakemus 

40 (Uusi) Hakemuksen täydentäminen 

41  (35.4 §) Luvan hakeminen samalla toiminta-alueella sijaitseville toiminnoille 

42  (36 §) Lausunnot  

43  (37 §) Muistutukset ja mielipiteet 

44 (38 §) Lupahakemuksesta tiedottaminen 

45 (Uusi)  Sähköisen tiedonsaannin edistäminen 

46  (40 §) Eri toimintojen lupien samanaikainen käsittely 

47  (39 §) Vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen 

yhteiskäsittely 

  

 6 luku Lupaharkinta ja lupamääräykset 

  

48  (41 §) Lupaharkinnan perusteet 

49  (42 §) Luvan myöntämisen edellytykset 

50  (YSA 4b 2 mom) Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta koskeva poikkeus 

luvan myöntämisen edellytyksistä 

51  (50 §) Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus 

52  (43 §) Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

53  (ysa 37 §) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi 

54  (43 §) Erityistä selvitystä koskeva määräys  

55  (43.5 §) Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat lupamääräykset 

56  (45 b §) Hiilidioksidin talteenottoa koskevat määräykset 

57  (44 §) Kalatalousmääräykset 

58  (45 §) Jäte- ja jätehuoltomääräykset 

59  (43 a §) Jätteen käsittelytoiminnan vakuus 

60  (43 b §) Vakuuden määrä 

61  (43 c §) Vakuuden asettaminen ja voimassaolo 

62  (46 §:n 1 ja 2 mom) Seuranta- ja tarkkailumääräykset 

63  (46.3 §) Määräys yhteistarkkailusta  

64  (46.4 §) Suunnitelma seurannasta ja tarkkailusta 

65  (46 §:n 4 ja 5 mom) Tarkkailumääräysten muuttaminen  
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

66  (43 §, osin uusi) Maaperän ja pohjaveden suojelua koskevat määräykset 

67  (47 §) Määräykset viemäriin johdettavista jätevesistä 

68  (48 §) Oikeus jäteveden johtamiseen toisen alueella 

69  (49 §) Määräykset viemäriputkesta 

70  (51 § + 56 §) Lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen suhde  

71  (55 § , osa) Määräys lupamääräysten tarkistamiseksi 

  

  

 7 luku Direktiivilaitoksen lupaharkinta (kaikki §:t uusia) 

  

72 Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat määritelmät 

73 Luvun soveltamisala 

74 Energian käytön tehokkuutta koskevat määräykset 

75 Päätelmien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa 

76 Sovellettavat päätelmät 

77 Päästöraja-arvojen määrääminen 

78 Päästötasoja lievemmät raja-arvot 

79 Tilapäinen poikkeus parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksesta 

80 Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi 

81 Tarkistamismenettely 

82 Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys 

  

 8 luku Lupapäätös 

  

83  (52 §) Lupapäätöksen sisältö 

84  (53 §) Lupapäätöksen antaminen 

85  (54 §) Lupapäätöksestä tiedottaminen 

86 (Uusi) Sähköisen tiedonsaannin edistäminen  

  

 9 Luku Luvan voimassaolo ja muuttaminen sekä toiminnan lopettaminen 

87 (55 §) Luvan voimassaolo 

88 (57 §) Luvan raukeaminen 

89 (58 §) Luvan muuttaminen 

90 (55.3 §) Luvan muuttaminen erityisen selvityksen perusteella  

91 (115 §) Määräajan pidentäminen  

92 (Uusi) Luvan selventäminen  

93 (59 §) Luvan peruuttaminen 

94 (90 §) Toiminnan lopettaminen 

95 (Uusi) Maaperää ja pohjavettä koskevat toimet direktiivilaitoksen toiminnan 

päättyessä 

96 (Uusi, korvaa ilmaisun ”soveltuvin osin kuin lupahakemus”) Hallintomenettely 

eräissä asioissa 

  

 10 luku Eräitä toimialoja koskevat vaatimukset 

  

97 (Supo 1 §) Soveltamisala (Suuret polttolaitokset) 

98 (Supo 3 §) Polttolaitoksen polttoainetehon yhteenlaskemissäännöt 
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

99 (64 a §) Menettely poikkeuksellisissa tilanteissa 

100 (Supo 20 §) Hiilidioksidin talteenotto 

101 (110 a §) Valtioneuvoston päätös kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta suurten 

polttolaitosten päästöjen vähentämiseksi 

102 (110 b §) Valtioneuvoston päätöksen soveltamisalaan kuuluvat laitokset 

103 (110 c §) Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun laitoksen päästöraja-arvot ja 

päätöksen suhde ympäristölupaan 

104 (110 d §) Valtioneuvoston päätöksen valmistelu 

105 (110 e §) Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitetun laitoksen toiminnasta 

toimitettavat tiedot ja päätöksen noudattamisen seuranta 

106 (110 f §) Valtioneuvoston päätöksen muuttaminen 

107 (JätteenpolttoA 1 §) Soveltamisala (Jätteenpolttolaitokset) 

108 (ks. jätteenpolttoA 2 §) Määritelmät 

109 (ks. jätteenpolttoA liite 3) Polttoainetehon yhteenlaskemissääntö jätteen 

rinnakkaispolttolaitoksessa 

110 ( JätteenpolttoA 27.2 §) Toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa 

111 Soveltamisala (Kaivannaistoiminnan jätehuolto) 

112 (45 a §) Määritelmät (+ VNA kaivannaisjätteistä 1 §) 

113 (45 a §) Kaivannaisjätettä koskevat määräykset 

114 (103 a §) Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

115 (103 b §) Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätteen jätealueet 

  

 11 luku Toiminnan rekisteröinti 

  

116  (65 §, osa) Ilmoitus toiminnasta rekisteröintiä varten 

117  (65 §, osa) Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö ja viranomaisen ilmoitus 

rekisteröinnistä 

  

 12 luku Ilmoitusmenettelyt 

  

118 (60 §) Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta 

119 (61 §) Koeluonteinen toiminta 

120 (62 §) Poikkeuksellinen tilanne muussa kuin luvanvaraisessa tai 

rekisteröitävässä toiminnassa 

121 (63 §) Kuuleminen 

122 (64 §) Ilmoituksen käsittely 

123 (62-64 §) Poikkeuksellinen tilanne luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä 

toiminnassa 

  

13 

luku 

13 luku Korvaukset  

  

124  (66 §) Sovellettavat säännökset 

125  (67 §) Korvauksista päättäminen lupa-asian yhteydessä 

126  (68 §) Korvauksista päättäminen erikseen 

127  (69 §) Vakuuden asettaminen  



HE 214/2013 ja YSL 86/2000 pykälävertailutaulukko /YM;JJ,LS  5 

 

uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

128  (70 §) Muutoksenhakutuomioistuimen ratkaisu korvausasian käsittelemisestä 

129  (71 §) Ennen lupa-asian ratkaisua aiheutuneen vahingon korvaaminen 

130  (72 §) Ennakoimattoman vahingon korvaaminen 

131  (73 §) Korvausasian käsittely käräjäoikeudessa 

132  (74 §) Vesilain soveltaminen korvausasian käsittelyyn 

  

 14 luku Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen  

  

133  (75 §) Maaperän ja pohjaveden puhdistamisvelvollisuus 

134  (76 §) Velvollisuus ilmoittaa pilaantumisen vaarasta 

135  (77 §, 14.1 § 1k aa-valtuus) Selvitysvelvollisuus ja puhdistamistarpeen 

arviointi 

136  (78 §) Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta 

137  (79 §) Puhdistamisesta määrääminen 

138  (80 §) Toimivallan siirto kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselle 

139  (104 §) Selontekovelvollisuus maa-alueen luovutuksen yhteydessä 

  

 15 luku Ympäristön tila  

  

140  (uusi) Pintavesien laatu  

141  (uusi) Ilmanlaatu   

142  (uusi) Ääniympäristön laatu  

143  (25 §) Ympäristön tilan seuranta 

144  (102 §) Ilmanlaadun turvaaminen 

145  (102 a §) Ilmansuojelusuunnitelma 

146  (102 b §) Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma 

147  (102 c §)  Suunnitelmien laatimismenettely ja tietojen antaminen 

148  (102 d §) Hiekoituksesta ja suolauksesta aiheutuvat raja-arvojen ylitykset 

149  (102 e §) Typpidioksidin raja-arvoihin liittyvän määräajan pidentäminen 

150  (uusi) Ääniympäristön laadun edistäminen 

151  (25 a §) Meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat 

152  (25 b § 1-3,5 mom) Meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien 

laatimismenettely 

153  (25 b §:n 4 mom) Tietojen antaminen meluselvityksistä ja meluntorjunnan 

toimintasuunnitelmista 

  

 16 luku  Jätevesien käsittely ja johtaminen viemäriverkostojen ulkopuolisilla 

alueilla 

  

154  (27a §) Talousjätevesien käsittelyyn liittyvät määritelmät 

155  (27b §) Jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus 

156  (27c §) Jätevesien käsittelyjärjestelmä 

157  (27d §) Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen 

158  (103c §) Jäteveden johtaminen toisen alueella 

  

 17 luku  Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut 
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

159  (108 a §) Otsonikerrosta heikentäviä aineita ja tiettyjä fluorattuja 

kasvihuonekaasuja käsitteleviltä vaadittava pätevyys ja sen osoittaminen 

160  (108 f §) Pätevyyden osoittaminen muussa Euroopan talousalueeseen 

kuuluvassa valtiossa 

161  (108 b §) Toiminnan vastuuhenkilö ja laitteet 

162  (108 c §) Pätevyyden todentaminen 

163  (OtsFLA 12 §) Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden sekä 

sammutuslaitteistojen tarkastukset 

164  (108 e §) Viranomaisen rekisteri 

165  (Uusi) Tietojen toimittaminen fluoratuista kasvihuonekaasuista 

166  (OtsFLA 13.2 §) Viranomaisen ilmoitusvelvollisuus 

  

 18 luku Valvonta ja hallintopakko 

  

167  (95 §) Valvonnan järjestäminen 

168  (ks. YSL 95 § ja YSA 29.2 §) Säännöllinen valvonta 

169  (osin ysa 29 §) Tarkastus onnettomuus-, haitta- ja rikkomustilanteissa 

170  (81 §) Ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta 

171  (82 §) Tarkkailu toisen alueella 

172  (83 §) Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

173  (vrt. 83.2 §) Avustajan käyttäminen 

174  (uusi)  Tarkastusmenettely 

175  (84 §) Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen 

176  (84 a §) Määräys vesistön merkittävän pilaantumisen ja luontovahingon 

korjaamiseksi 

177  (84 b §) Vesistön pilaantumisen merkittävyyden arviointi 

178  (84 c §) Ilmoitus vesistön merkittävästä pilaantumisesta ja luontovahingosta 

179  (uusi) Viranomaisen toimet lainvastaisen menettelyn johdosta 

180  (85 §) Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi 

181  (86 §) Toiminnan keskeyttäminen 

182  (89 §) Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisen viranhaltijan  

väliaikainen määräys  

183  (87 §) Aineita, kemikaaleja, valmisteita, tuotteita, laitteita ja koneita koskevat 

kiellot ja määräykset 

184  (88 §) Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka 

185  (91§) Kuuleminen 

186  (92 §) Vireillepano-oikeus 

187  (93 §) Virka-apu 

188  (94 §) Toiminta rikosasiassa 

189 Valvontaviranomaisten vastuunjako luvanvaraisten ja rekisteröitävien 

toimintojen valvonnassa 

 19 luku Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

  

190  (96 §) Muutoksenhaku 

191  (97 §) Valitusoikeus 

192  (46.6 §) Oikaisuvaatimus tarkkailusuunnitelmaa ja tarkkailumääräysten 

muuttamisesta koskevasta päätöksestä 
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

193  (44 §) Oikaisuvaatimus kalatalousasioita koskevasta päätöksestä 

194  (uusi) Oikaisuvaatimus direktiivilaitoksen luvan tarkistamisvelvollisuutta 

koskevasta päätöksestä 

195  (97 a§) Muutoksenhaku eräissä tapauksissa 

196  (98 §) Kuuleminen ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen johdosta 

197  (99 §) Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa 

198  (100 §) Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

199  (101 §) Luvanvaraisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta  

200 (101 §) Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

201  (101 a §) Täytäntöönpanoasian käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa 

  

 20 luku Erinäiset säännökset 

  

202  (19 § osa) Kunnan ympäristönsuojelumääräykset 

203  (19 § osa) Menettely kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa 

204  (26 §) Valtakunnalliset suunnitelmat ja ohjelmat 

205  (105 §) Maksut 

206 (uusi) Pienten yritysten ja kotitalouksien valvonnasta perittävä maksu 

207  (106 §) Todistajan kuuleminen  

208  (107 §) Kulujen korvaaminen korvausasiassa 

209  (108 §) Mittausten ja tutkimusten laadunvarmistus  

210  (109 §)Salassapitovelvollisuus ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen  

211  (110 §) Valtion rajat ylittävät vaikutukset 

212 (uusi ) Menettely valtion rajat ylittävien vaikutusten huomioonottamiseksi 

213  (111 §) Yhteistoteutuksesta päättäminen 

214  (112 §) Kuuleminen ja tiedottaminen yhteistoteutuksesta 

215  (113 §) Yhteistoteutuspäätöksen muuttaminen ja peruuttaminen 

216 (15 §) Polttoaineita sekä eräitä kemikaaleja ja tuotteita koskevat kiellot ja 

rajoitukset 

217 (vrt. 13 § osa) Moottorikäyttöisten ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden 

käyttöä koskevat yleiset ympäristönsuojeluvelvollisuudet 

218  (17 §) Poikkeuksen myöntäminen  

219  (10 § osa) Asetusten valmistelu  

220  (108 g) Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevat erityissäännökset 

221  (108 h §) Elohopeaa koskevat erityissäännökset 

222 (27 §) Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä 

223 (27 §) Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tallennettavat tiedot 

224  (116.1 §) Rikoslain rangaistussäännökset  

225 (116 §:n 2, 3 ja 4 mom) Ympäristönsuojelulain rikkominen 

  

 21 Luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

  

226 Voimaantulo 

227 Ennen lain voimaantuloa annetut säädökset 

228 Ennen lain voimaantuloa annetut viranomaisen päätökset  

229 Vireillä olevat asiat 

230 Velvollisuus hakea ympäristölupaa 
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uusi § Uuden YSLn luvut ja pykälät (suluissa  vanhanYSL:n 86/2000 lähinnä 

vastaava §) 

231 Luvanvaraisuuden lakkaaminen 

232 Direktiivilaitokset 

233 Suuret polttolaitokset 

234 Jätteen rinnakkaispolttolaitokset 

235 Jätteen käsittelytoiminnan vakuutta koskevan lupamääräyksen tarkistaminen  

236 Kaivannaisjätteen jätealue 

237 Maaperän pilaantuminen 

238 Kiinteistön jätevesijärjestelmä 

239   Valvontasuunnitelmat ja valvontaohjelmat 

240 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tallennettavat tiedot 

 


