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LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI YMPÄRISTÖNSUOJELULAIKSI JA 
ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Sisäasiainministeriön hallintoyksikkö on pyytänyt rajavartio-osaston lausun-
toa ministeriön yhteisen lausunnon kokoamiseksi ympäristöministeriön otsi-
kossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Myös ympäristöministeriö 
on pyytänyt Rajavartiolaitoksen esikunnalta lausuntoa esitysluonnoksesta. 

Hallituksen esitysluonnokseen rajavartio-osasto toteaa seuraavaa:

Rajavartiolain (578/2005) 3 §:n 3 momentin mukaan Rajavartiolaitos osallis-
tuu sotilaalliseen maanpuolustukseen. Sotilaallisen maanpuolustuksen tehtä-
vistä säädetään saman lain 25 §:ssä. Sen mukaan Rajavartiolaitos muun 
muassa ylläpitää ja kehittää puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa puolustus-
voimien kanssa. 

Tämän johdosta esitetään, että esitysehdotuksen soveltamisalan rajoittamis-
ta koskevan 4 §:n otsikkoa sekä sisältöä esitetään muutettavaksi siten, että 
lakia ei sovellettaisi myöskään Rajavartiolaitoksen toimintaan samalla perus-
teella kuin sitä ei sovellettaisi puolustusvoimien toimintaan. Saman säännök-
sen 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi Rajavartiolaitos, jolloin myös sen on 
otettava huomioon 1 momentin toiminnassa ympäristönsuojelulain 2 luvun 
yleiset velvollisuudet ja periaatteet siinä laajuudessa kuin se on mahdollista.

Lisäksi esitetään, että ympäristönsuojelulakia ei tarvitsisi painavista syistä 
soveltaa Rajavartiolaitoksen suorittaessa sen muita lakisääteisiä ydintehtä-
viä, kuten esimerkiksi meripelastus-, rajaturvallisuus- tai rikostorjuntatehtäviä.

Ympäristönsuojelulakiehdotuksen lupaharkintaa koskevan 6 luvun 51 §:ää 
ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että myös Rajavartiolaitoksella olisi vastaa-
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va oikeus poiketa luvan myöntämisedellytyksistä kuten puolustusvoimilla. 
Säännös ehdotetaan muotoiltavaksi esimerkiksi seuraavasti: 

--- ”Jos sotilasilmailuun tai Rajavartiolaitoksen lakisääteisten teh-
tävien suorittamiseksi käytetyn lentopaikan ympäristöluvan myön-
tämiselle ei ole melun vuoksi 50 §:n edellytyksiä, luvan myöntämisen 
edellytyksistä on poikettava tarpeellisessa määrin, jos sotilasilmailun 
tai Rajavartiolaitoksen ilmailun erityisluonne sitä edellyttää ja len-
topaikan käyttö on valtakunnan turvallisuuden kannalta tai Rajavar-
tiolaitoksen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi perustel-
tua.”---
Lisäksi säännöksen otsikkoon ehdotetaan lisättäväksi, että poikkeus 
koskisi myös Rajavartiolaitosta. 

Esitysehdotuksen erinäisiä säännöksiä koskevan 20 luvun 197 §:n 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnan ympäristönsuojelumää-
räyksiä ei sovellettaisi Rajavartiolaitoksen toimintaan vastaavalla tavalla kuin 
niitä ei sovelleta puolustusvoimien toimintaan. 

Muilta osin rajavartio-osastolla ei ole huomautettavaa esitysehdotukseen.
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 19.12.2012 
klo 13.47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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