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Luonnos hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi; LVM:n lausunto 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö on tutustunut asiakohdassa mainittuun esitykseen, 
jossa säädettäisiin uusi ympäristönsuojelulaki. Uudistuksella ajanmukaistettaisiin 
ympäristönsuojelulaki vastaamaan Euroopan unionin uudistunutta lainsäädäntöä ja 
perustuslain säännösten kehittynyttä tulkintaa. Liikenne- ja viestintäministeriöllä ei 

ole huomautettavaa uudistetun lain sisällöstä, joka ministeriön mielestä vastaa 
pitkälti vanhan lain sisältöä. 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota esityksen sisältämiin 
muutostarpeisiin, joita esitetty uusi ympäristönsuojelulaki aiheuttaa eräissä muissa 
laeissa. Nämä muutokset ovat lähinnä teknisiä; lähinnä viittauksia uuteen 
ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron muutoksen vuoksi. Liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalan vastuualueelle kuuluvia lakeja, joihin muutoksia 
ehdotetaan, ovat  
 

 merenkulun ympäristönsuojelulaki (1 luku 7 § 1 momentti; viittaus uuteen 
ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron muutoksen vuoksi),  

 merensuojelulaki (2 § 2 momentti; viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin 
säädösnumeron muutoksen vuoksi),  

 ilmailulaki (87 § 1 momentti; viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin 

säädösnumeron muutoksen vuoksi);  

 vesiliikennelaki (21 § 1 momentti; viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin 
säädösnumeron muutoksen vuoksi) ja 

 laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (4 § 5 momentti; viittaus uuteen 
ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron muutoksen vuoksi). 

 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla valmistellaan muutoksia 
merenkulun ympäristönsuojelulakiin ja ilmailulakiin, mutta näiden muutosten 

aikataulu on sellainen, että uuden ympäristönsuojelulain aiheuttamat 
muutostarpeet olisi parempi hoitaa ympäristöministeriöstä käsin. Liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnonalalla ei ole vireillä muutoksia merensuojelulakiin ja 
vesiliikennelakiin, joten ministeriö toivoo, että myös näiden lakien tekniset 
muutokset hoidettaisiin ympäristöministeriöstä käsin. Liikenne- ja 
viestintäministeriössä on valmisteilla hanke, jossa tehdään eräitä muutoksia ja 
päivityksiä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettuun lakiin.  Liikenne- ja 

viestintäministeriö voi samassa yhteydessä tehdä myös viittausmuutoksen VAK-
lain 4 §:ään. 
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Liikenne- ja viestintäministeriö myöntää ympäristöministeriölle esittelyluvan 
mainittujen lakien muuttamiseen normaaliin tapaan erillisestä pyynnöstä. 
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