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Liikenteen turvallisuusviraston lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

Ympäristöministeriö on pyytänyt Liikenteen turvallisuusviraston lausuntoa otsikossa 

mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta.   

 

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää kunnioittaen seuraavaa: 

 

Yleistä 

Liikenteen turvallisuusvirasto pitää hallituksen esitystä perusteltuna, eikä sillä ole 

huomauttamista esityksen päälinjoihin.  

Esitykseen sisältyy kuitenkin muutosehdotus tiettyihin liikennesektorille kuuluviin 

lakeihin ja niiden viittaussäännöksiin. Liikenteen turvallisuusvirasto haluaa 

kiinnittää ympäristöministeriön huomiota siihen, että liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalalla valmistellaan parhaillaan muutoksia muun 

muassa ilmailulakiin, merenkulun ympäristönsuojelulakiin sekä vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta annettuun lainsäädäntöön. Tarkempi kuvaus liikennesektoria 

koskevasta lainsäädännöstä ja niitä koskevista hankkeista on alla. 

Liikenne- ja viestintäministeriö tulee omassa lausunnossaan ottamaan kantaa, 

voitaisiinko viittausmuutokset toteuttaa hallinnonalan omissa hankkeissa vai 

liitelakina nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen yhteydessä. 

Ympäristönsuojelulaki (3 luku 28 § 1 momentti; 2 luku 20 § 2 momentti) 

 

Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentissä säädettäisiin, että Liikenteen 

turvallisuusvirasto ja Maa- ja  elintarviketalouden tutkimuskeskus toimivat 

hyväksyntäviranomaisina 20 §:n 2 momentin mukaisessa työkoneiden ja laitteiden 

tyyppihyväksynnässä. Ympäristöministeriö voi nimetä muun viranomaisen tai tahon 

toimimaan hyväksymisviranomaisen tukena. Valtioneuvoston asetuksella 

säädettäisiin tarkemmin hyväksyntäviranomaisten tehtävistä sekä niiden tukena 

toimivista tahoista.  

Pykälän 2 momentin mukaan ympäristöministeriö voisi muun muassa nimetä 20 

§:n 2 momentissa tarkoitettuun tyyppihyväksyntään liittyväksi tarkastuslaitokseksi  

tai muuksi vastaavaksi laitokseksi 1 momentissa tarkoitetun tai muun vaatimukset 

täyttävän laitoksen tai tahon.  
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Ehdotettu sääntely vastaa sisällöllisesti nykysääntelyä, joten Liikenteen 

turvallisuusvirastolla ei ole siihen huomautettavaa. 

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK-laki) (4 § 5 momentti) 

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on valmisteilla 

muutoksia ko. lakiin ja sen nojalla annettaviin asetuksiin.  

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1 luku 7 § 1 momentti)  

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole muutokseen 

huomautettavaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla valmistellaan hallituksen esitystä, 

jolla MARPOL- yleissopimuksen liitteiden I, IV, V ja VI muutokset viedään osaksi 

merenkulun ympäristönsuojelulakia.  

Merensuojelulaki (2 § 2 momentti) 

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla muutoksia ko.  

lakiin ei ole vireillä. Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole muutokseen 

huomautettavaa. 

Ilmailulaki (87 § 1 momentti) 

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole muutokseen 

huomautettavaa. 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla on vireillä kaksi hanketta, joilla 

muutettaisiin ilmailulakia. Näistä kiireellisempi ilmailulain osittaisuudistusta koskeva  

hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tammikuussa 2013. Ilmailulain 

kokonaisuudistus tehtäisiin siten, että sitä koskeva hallituksen esitys annettaisiin 

eduskunnalle noin vuoden kuluttua.     

Vesiliikennelaki (21 § 1 momentti)  

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla muutoksia ko.  

lakiin ei ole vireillä. Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole muutokseen 

huomautettavaa. 

Maastoliikennelaki (30 § 1 momentti) 

Momenttiin tehtäisiin viittaus uuteen ympäristönsuojelulakiin säädösnumeron 

muutoksen vuoksi. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla muutoksia ko.  

lakiin ei ole vireillä. Liikenteen turvallisuusvirastolla ei ole muutokseen 

huomautettavaa. 
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