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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 24, 26 ja 183 §, 217 §:n 2 momentti sekä

225 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 26 § osaksi laissa 579/2014 ja
183 § osaksi laissa 423/2015, sekä

lisätään lakiin uusi 221 b § ja 225 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa
423/2015, uusi 9 kohta 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 tarkoi-
tetut valvontaviranomaiset ja elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat toimialallaan
17 luvun säännösten nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen noudattamista.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoot-
toreiden 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

Liikenteen turvallisuusvirasto 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 183/2017
YmVM 17/2017
EV 176/2017
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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-
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. Liikenteen turvallisuusvirasto 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.

217 §

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen, työkoneiden ja laitteiden käyttöä koskevat yleiset 
ympäristönsuojeluvelvollisuudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Työkoneet ja laitteet on suunniteltava, huollettava ja pidettävä kunnossa sekä niitä on

käytettävä niin, että niiden käytöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haitallisia vaikutuk-
sia ympäristölle. Työkoneiden ja laitteiden on oltava tyyppihyväksyttyjä tai niiden sopi-
vuus tarkoitettuun käyttöön on oltava osoitettavissa muulla tavalla, jos niiden käytöstä ai-
heutuu vähäistä suurempia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Jos työkoneiden tai lait-
teen käytön on todettu tai voidaan perustellusti arvioida aiheuttavan vaaraa tai haittaa ter-
veydelle tai ympäristölle, valtioneuvosto voi kieltää niiden valmistuksen, markkinoille
saattamisen, viennin tai käytön taikka rajoittaa sitä, asettaa ehtoja tai vaatia työkoneen tai
laitteen tyyppihyväksyntää. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä työkoneen tai laitteen päästöistä sekä markkinoille saattamisen tai käytön kiellosta
tai rajoituksesta taikka työkoneen tai laitteen merkitsemisestä.
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221 b §

Työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntää koskevien säännösten noudattamisen valvonta

Työkonemoottoreiden tyyppihyväksyntäasetuksen 8–18, 20, 21, 27, 31–33, 37, 43, 45,
46, 53 ja 54 artiklan noudattamisen valvontaan sovelletaan, mitä tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta säädetään.

225 §

Ympäristönsuojelulain rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) laiminlyö pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/20047 artiklan
mukaisen velvollisuutensa,

8) rikkoo elohopean vientikieltoasetuksen 6 artiklan mukaisen tietojen toimittamisvel-
vollisuuden 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 1 päivänä tammikuuta 2018. Lain 217 §:n 2 momentti tulee
kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2021.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimii tyyppihyväksyntäviranomaisena tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevassa 217 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tyyppihyväksynnäs-
sä 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olevassa 217 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
tyyppihyväksyntään sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2020 saakka, mitä tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olevan 26 §:n 2–4 momentissa säädetään tyyppihyväksyntään liit-
tyvistä tarkastuslaitoksista.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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