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Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden kuntien
ympäristönsuojelun hallintoa koskevien säännösten muuttamisesta
Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 21211996 vp eräiden kuntien ympäristönsuojelun hallintoa koskevien säännösten

muuttamisesta. Eduskunta, jolle ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietintönsä n:o
711996 vp, on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1986 annetun
lain (64/86) 1 ja 3 §, 2 luvun otsikko, 5 §, 6 §:n otsikko, johdantokappale ja 1 kohta sekä 10
ja 11 §,
näistä 5 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla
lailla (729/91), sekä
lisätään lakiin siitä 3 päivänä elokuuta 1992 annetulla lailla (763/92) kumotun 7 §:n tilalle
uusi 7 § seuraavasti:

1§

2luku

Soveltamisala

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta ja
viranomaistehtävien hoidosta säädetään tässä
laissa. Kuntien ympäristönsuojelun tehtävistä
ja niiden hoidosta on lisäksi voimassa, mitä
niistä muualla laissa erikseen säädetään.

5§

3§
Kunnan tehtävät
Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää
ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja
muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla
ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille
terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava
sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

270030

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät
hoitaa kunnan määräämä toimielin (kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen), jona ei
kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus.
Kunnanvaltuusto voi kuitenkin antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät
kunnanhallituksen hoidettaviksi, jos kunnan
asukasluku vuoden ensimmäisenä päivänä on
alle 3 000. Tehtävien hoito voidaan järjestää
myös kuntien yhteistoimintana siten kuin
kuntalain (365/95) 2 §:ssä ja 10 luvussa
säädetään.
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Muilta osin ympäristönsuojelun hallinnon
järjestämisessä noudatetaan kuntalain säännöksiä.
6 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tehtävät
Kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen
tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa:
1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen
nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä;

10§

Yhteistyövelvoite
Kunnan viranomaisten on ympäristönsuojelua koskevissa asioissa oltava keskenään yhteistyössä.
Jos kunnan viranomaisen käsiteltävänä
olevalla asialla on olennainen merkitys ympäristönsuojelun kannalta, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

11§

7§

Oikeus saada tietoja

Toimivallan siirtäminen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
on oikeus saada kunnan ja valtion viranomaisilta tehtäviensä hoidon kannalta tarpeellisia tietoja, jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa erikseen toisin säädetä.
Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä.
Viranhaltijaan, jonka hoidettavaksi on 1
momentin nojalla annettu tehtäviä, sovelletaan, mitä näitä tehtäviä muutoin hoitavasta
viranomaisesta ja muutoksenhausta sen päätöksiin säädetään.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 1997.
Mitä muutoin on säädetty ympäristönsuojelulautakunnan tehtävistä, koskee tämän
lain tultua voimaan vastaavasti kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, jollei tästä laista muuta johdu taikka erikseen toisin säädetä.

Laki
ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun ympäristölupamenettelylain (735/91) 17 §
sekä
lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5a §
Toimivallan siirtäminen
Kunnanvaltuusto
voi
antaa kunnan
ympäristölupaviranomaiselle oikeuden siirtää
toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhal-

tijalle. Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä.
Viranhaltijaan, jonka hoidettavaksi on 1
momentin nojalla annettu tehtäviä, sovelletaan, mitä kunnan ympäristölupaviranomaisesta ja muutoksenhausta sen
päätöksiin säädetään.
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Kunnalle tämän lain mukaan aiheutuvista
kustannuksista voidaan periä kunnalle maksu
kuntalain (365/95) mukaisesti vahvistettavien
perusteiden mukaan.

Maksut
Valtion viranomaisten ympäristölupaan
liittyvien suoritteiden maksullisuudesta säädetään valtion maksuperustelaissa (150/92).

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

Laki
jätelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/93) 3 §:n 1 momentin 12
kohta, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 §:n 3 momentti, 38 §:n 1 momentti, 43 §:n 2 momentti,
55 §, 58 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti, 65 §ja 66 §:n 1, 2 ja 4 momentti,
näistä 3 §:n 1 momentin 12 kohta, 21 §:n 2 momentti, 58 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti, 65 §ja 66 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 24 päivänä tammikuuta 1995 annetussa laissa (63/95), seuraavasti:
3 §

Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
12) valvontaviranomaisella alueellista ympäristökeskusta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaista sekä muutakin viranomaista
siltä osin kuin sille on annettu tässä laissa
tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä valvontatehtäviä.
21 §

Roskaantuneen alueen puhdistamisesta
määrääminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi määrätä roskaajan tai muun puhdistamiseen velvollisen puhdistamaan roskaantuneen
alueen.
Jos roskaajaa ei saada selville tai tavoiteta
tai jos roskaaja laiminlyö puhdistamisvelvollisuutensa eikä kysymys ole 20 §:n 2 momentissa tarkoitetusta alueesta, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä
alueen haltijan puhdistamaan roskaantuneen
alueen, edellyttäen ettei puhdistamisvelvolli-

suutta ole pidettävä kohtuuttomana. Jos kysymys on kunnan hallinnassa olevasta
alueesta, alueellinen ympäristökeskus voi
määrätä kunnan puhdistamaan roskaantuneen
alueen.

22 §

Maaperän saastuttamiskielto ja
saastumisesta ilmoittaminen
Jos maaperä saastuu, on sen, jonka toiminnasta saastuminen on aiheutunut, ilmoitettava siitä viipymättä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
38 §

Kunnan viranomaiset
Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
annetussa laissa (64/86) tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista kunnassa.
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Poikkeukset velvollisuudesta hakea
jätelupaa
Ilman jätelupaa saa myös laitos- tai ammattimaisesti hyödyntää tai käsitellä jätettä
koeluonteisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Koeluonteisesta toiminnasta on ilmoitettava hyvissä
ajoin ennen sen aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi tarvittaessa antaa toimintaa koskevia määräyksiä tai ohjeita terveys- tai ympäristövaaran
tai -haitan ehkäisemiseksi taikka kieltää tällaisen toiminnan.

HE 212/1996 vp
tettava asia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätettäväksi.
58 §

Uhkasakko sekä teettämis- ja
keskeyttämisuhka
Suomen ympäristökeskus, alueellinen ympäristökeskus tai kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi tehostaa tämän lain
tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen taikka jätteensiirtoasetuksen perusteella antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty
toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai että toiminta keskeytetään tai
kielletään.

55 §

Poikkeukselliset tilanteet

59§

Jos jätteestä aiheutuu välitöntä ja ilmeistä
vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
tai jos jätettä syntyy onnettomuuden, tuotantohäiriön tai muun niihin rinnastettavan tilanteen tai kertaluonteisen toimen johdosta
siten, että se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä
ilmoitettava siitä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi antaa 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa jätettä ja jätehuoltoa koskevia
määräyksiä taikka, jos kysymys on vakavaa
vaaraa tai haittaa aiheuttavasta toiminnasta,
määrätä toiminnan keskeytettäväksi taikka
toimintaa rajoitettavaksi tai muutettavaksi
siten, että se täyttää tässä laissa ja sen nojalla säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Jos kysymys on välitöntä ja ilmeistä vaaraa tai
haittaa aiheuttavasta tilanteesta taikka hätätilanteesta, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrääminsä ehdoin hyväksyä
myös tarpeellisen väliaikaisen poikkeamisen
tämän lain tai sen nojalla annetuista säännöksistä tai määräyksistä.
Jos asia ei siedä viivytystä, on kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
määräämällä
viranhaltijalla oikeus antaa 2 momentissa
tarkoitettu määräys, jota on heti noudatettava. Viranhaltijan on tällöin viivytyksettä saa-

Asian vireille saattaminen
Haittaa kärsiväliä henkilöllä on oikeus
saattaa tämän lain 21 ja 24 §:ssä sekä 57 §:n
1 momentissa tarkoitettua kieltoa tai määräystä, uhkasakkoa taikka teettämis- tai keskeyttämisuhkaa koskeva asia vireille kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa tai alueellisessa ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on ympäristön pilaantumisen, roskaantumisen tai maaperän saastumisen ehkäiseminen taikka pilaantuneen, roskaantuneen tai saastuneen alueen puhdistaminen.
65 §

Teettämisuhan kohteena olevan inaimen
omaisuuden myynti
Jos irtaimeen omaisuuteen kohdistuva teettämisuhka on määrätty täytäntöönpantavaksi
ja omaisuudella on rahallista arvoa, kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisella ja alueellisella ympäristökeskuksella on oikeus toimittaa tällainen omaisuus hyödynnettäväksi tai
myydä se teettämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Mahdollinen ylijäämä
on palautettava omistajalle.
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66 §

Muutoksenhaku
Muutosta kunnan viranomaisen tämän lain
nojalla antamaan päätökseen haetaan siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.
Muutosta 17 §:ssä tarkoitettuja kunnallisia
jätehuoltomääräyksiä ja 30 §:ssä tarkoitettua
taksaa koskeviin päätöksiin haetaan kuitenkin siten kuin kuntalaissa (365/95)
säädetään.
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Suomen ympäristökeskuksen, alueellisen
ympäristökeskuksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen 58 §:n 1 momentin nojalla tekemästä uhkasakon sekä teettämis-,
keskeyttämis- tai kieltäruisuhan asettamista
koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

Laki
meluntmjuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun meluntorjuntalain (382/87) 16 § sekä
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 15 §:n otsikko
ja 1 momentti, 17 §:n otsikko ja 1 momentti, 18 §, 22 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti
sekä 24 ja 25 § seuraavasti:

5§
Kunnan tehtävät
Kunnalle kuuluvat tämän lain mukaiset
meluntorjuntatehtävät hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa
(64/86) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kunnan meluntorjuntaohjelman valmistelee
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhteistyössä kunnan muiden toimielinten kanssa. Meluntorjuntaohjelma on otettava huomioon alueiden käytön ja muiden toimintojen suunnittelussa ja järjestelyssä.

13 §
11 §

M eluntmjuntaohjelma

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavia
tilapäisiä toimintoja koskeva
ilmoitusvelvollisuus

Kunnan on huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä melutilanteen seurannasta
alueellaan. Jos seurannan tulokset osoittavat
tai jos kunnan muun suunnittelun yhteydessä
todetaan, että kunnassa on erityistä tarvetta
melun torjuntaan, tulee kunnassa tehdä meluntorjuntaohjelma. Meluntorjuntaohjelman
hyväksyy tarvittaessa kunnanvaltuusto tai
sen määräämä toimielin.

Jos rakentamisesta, korjaustyöstä tai kunnossapidosta tai muusta näihin rinnastettavasta tilapäisestä työstä tai toimenpiteestä
taikka sellaisesta tilapäisestä tapahtumasta,
kuten moottoriurheilukilpailusta, muusta urheilu-, huvi- tai näytöstilaisuudesta, saattaa
aiheutua melua, jonka on syytä olettaa olevan melun voimakkuuden, keston tai toistu-
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vuuden vuoksi erityisen häiritsevää lähistöllä
asuville, oleskeleville tai työskenteleville,
melun aiheuttajan on tehtävä työstä, toimenpiteestä tai tapahtumasta kirjallinen ilmoitus
asianomaisen
kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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massa, mitä 17 §:ssä säädetään. Tarkkailusta
on ennakolta ilmoitettava paikan omistajalle
tai haltijalle. Jos edellytysten olemassaolosta
syntyy erimielisyyttä, luvan tarkkailuun
myöntää alueellinen ympäristökeskus.
22 §

15 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
määräykset ilmoituksen johdosta
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi tarvittaessa antaa melun torjumiseksi
määräyksiä siitä, mihin toimiin ilmoituksen
tekijän on ryhdyttävä tai mitä rajoituksia
työtä tehtäessä, toimenpidettä suoritettaessa
tai tapahtumaa järjestettäessä on noudatettava 13 §:ssä tarkoitetun haitan vähentämiseksi. Määräysten on oltava kohtuullisia ja niitä
annettaessa on otettava huomioon, mitä
3 §:n 2 momentissa säädetään. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa edellä
tarkoitettuja määräyksiä, vaikka ilmoitusvelvollisuus on lyöty laimin.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
pakkokeinot
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi asettaa 15 §:n nojalla annettujen määräysten tehosteeksi sakonuhan tai uhan, että
toiminta keskeytetään osaksi tai kokonaan
taikka että viranomainen teettää tekemättä
jätetyn toimenpiteen laiminlyöjän kustannuksella.
Jos 13 §:n mukainen ilmoitusvelvollisuus
lyödään laimin, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi velvoittaa asianomaisen tekemään ilmoituksen määräajassa uhalla, että
melua aiheuttavaa työnvaihetta ei saa aloittaa tai jatkaa taikka tapahtumaa järjestää
ennen kuin ilmoitus on tehty ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on saanut oloihin nähden kohtuullisen ajan mahdollisten
15 §:ssä tarkoitettujen määräysten antamiseen.

17§

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tarkastukset ja selvitykset
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien
suorittamiseksi tehdä tarkastuksia, selvityksiä ja niihin liittyviä tutkimuksia muualla
kuin asuinhuoneistoissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi käyttää apuna
näissä tehtävissä asiantuntijaviranomaista ja
-laitosta.
18 §

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tarkkailu
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
on oikeus tarkkailla melua muualla paitsi
asuinhuoneistoissa edellyttäen, ettei siitä aiheudu sanottavaa haittaa paikan omistajalle
tai haltijalle. Tällöin on soveltuvin osin voi-

24 §

Valitus
Tämän lain nojalla annetusta viranomaisen
päätöksestä saa valittaa lääninoikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.
25 §

Päätöksen noudattaminen muutoksenhausta
huolimatta
Tämän lain 15, 18, 19, 21 ja 22 §:n nojalla tehdyssä päätöksessä voidaan määrätä,
että päät9stä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen
toisin määrää.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä
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Laki
ilmansuojelulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 5 §:n 1 momentti, 8 §ja 17 c §, 18 §:n 1 momentti, 19 §, 21 a §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat 22 päivänä joulukuuta 1995 annetussa laissa (1711195), sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin
nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:
4 §
Tämän lain mukaisena kunnan ilmansuojelutehtäviä hoitavana viranomaisena toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
annetussa laissa (64/86) tarkoitettu kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen lukuun ottamatta 7 a §:ssä tarkoitettua tehtävää.

5§
Ympäristöministeriön, alueellisen ympäristökeskuksen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on tehtäviensä mukaisesti oltava
selvillä parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.

8§
Viranomaisten on otettava tehtävissään
mahdollisuuksien mukaan huomioon ilmansuojelu ja siinä tarkoituksessa pidettävä yhteyttä ympäristöministeriöön, alueelliseen
ympäristökeskukseen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.
17 c §
Ympäristöministeriöllä, alueellisella ympäristökeskuksella, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja tullilaitoksella on oikeus
saada tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajilta ja muilta henkilöiltä, joita tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten velvoitteet koskevat.
18 §
Ympäristöministeriöllä, alueellisella ympäristökeskuksella, kunnan ympäristönsuoje-

luviranomaisella ja tullilaitoksella sekä niiden määräämillä virkamiehillä ja viranhaltijoilla on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia ja
niihin liittyviä tutkimuksia.

19 §
Ympäristöministeriöllä, alueellisella ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus tarkkailla
ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan vaikutuksia ja ilmanlaatua myös
muualla kuin toiminnanharjoittajalle kuuluvalla alueella edellyttäen, ettei siitä aiheudu
sanottavaa haittaa alueen omistajalle tai haltijalle. Tarkkailun aloittamisesta on ennakolta ilmoitettava alueen omistajalle tai haltijalle. Jos edellytysten olemassaolosta syntyy
erimielisyyttä, asia voidaan saattaa alueellisen ympäristökeskuksen ratkaistavaksi.
21 a §
Ympäristöministeriöllä, alueellisella ympäristökeskuksella ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa yksittäisiä
kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä äkillisesti ilmenevän merkittävän
ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi.

22 §
Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten
vastaisesti taikka lyö laimin tämän lain tai
sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten mukaisen velvollisuutensa, ympäristöministeriö, alueellinen ympäristökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi päätöksellään velvoittaa asianomai-
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sen maaraaJassa oikaisemaan sen, mitä on
oikeudettomasti tehty tai lyöty laimin. Ennen
päätöksen tekemistä viranomaisen on varattava sille, jota päätös koskee, tilaisuus tulla
kuulluksi.
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Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

Laki
maastoliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain (1710/95) 14 §:n 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 22 §:n 2 momentti, 23 §:n 1 momentti, 30 §:n 1 ja 2 momentti ja
32 §:n 1 momentti seuraavasti:
14 §

23 §

Reitin pitäjä

Reitin lakkauttaminen

Reitin pitäjän hyväksyy kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa
(64/86) tarkoitettu kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta. Reitin pitäjän vaihtamiseen tarvitaan
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyminen.

Moottorikeikkailureitti lakkautetaan re1tm
pitäjän ilmoituksesta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lakkauttaa reitin tai
sen osan myös, jos reittiin tai sen osaan ei
olosuhteiden muuttumisen vuoksi enää ole
yleistä tarvetta tai jos lakkauttamiseen ilmenee muuta erityistä syytä. Reitin lakkautuspäätöksessä voidaan määrätä niistä toimista,
joita reitin lakkauttaminen edellyttää.

15 §

Reittisuunnitelma
30 §

Moottorikeikkareitin perustamiseksi on
laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

22 §

Reitin siirtäminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi antaa luvan tilapäisesti tai vähäisiltä osin
siirtää reitin kulkua maastossa, jos maanomistaja tai haltija siihen suostuu.

Lupa kilpailuihin ja hmjoituksiin
Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai
pysyvään järjestämiseen samassa maastossa
on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla säädetään,
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta
varten asema- tai rakennuskaavassa varatulle
alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristölupamenettelylaissa (735/91) tarkoitettu
ympäristölupa.
Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on
odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle,

EV 169/1996 vp muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle
virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle
yleiselle tai yksityiselle edulle. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupaa ei kuitenkaan tarvita poliisin, palo- ja pelastustoimen
viranomaisten tai puolustusvoimien harjoituksiin.
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misen ylin valvonta kuuluvat ympäristöministeriölle. Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten yleinen valvonta kuuluu alueelliselle ympäristökeskukselle toimialueellaan ja kunnassa kunnan
ympäristönsuojelu viranomaiselle.

32 §

Valvonta
Tämän lain toimeenpano ja lain noudatta-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

Laki
ulkoilulain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 13 päivänä heinäkuuta 1973 annettuun ulkoilulakiin (606173) siitä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla lailla (1343/94) kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti:
26 §
Kunnanvaltuusto voi antaa kunnan leirintäalueviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.
Toimivaltaa ei kuitenkaan voida siirtää
viranhaltijalle asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä.

Viranhaltijaan, jonka hoidettavaksi on 1
momentin nojalla annettu tehtäviä, sovelletaan, mitä kunnan leirintäalueviranomaisesta
ja muutoksenhausta sen päätöksiin säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

Laki
vesilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 20 luvun otsikko, 1 §,
8 §:n 1 momentti ja 10 §,
sellaisina kuin niistä ovat 20 luvun otsikko 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa
(646/92) ja 1 § 24 päivänä tammikuuta 1986 annetussa laissa (67/86), sekä
lisätään 20 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja
4 momentiksi, seuraavasti:

270030

10
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Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
1§
Mitä tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
asetuksissa säädetään vesilautakunnasta, ympäristönsuojelulautakunnasta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisesta, koskee kunnan ympäristönsuojeluviranomaista, josta
säädetään kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/86).

2 §
Valtuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää tämän
lain 10 luvun 3 §:n mukaisissa asioissa toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Viranhaltijan päätöksen tiedoksiantamisesta ja muutoksenhausta on voimassa soveltuvin osin, mitä vesilain 20 luvussa säädetään.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1996
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8 §
Milloin
kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen ottaa käsiteltäväkseen sille kuuluvan muun kuin tämän luvun 2 §:ssä tarkoitetun asian, on niille, joita asia koskee,
varattava todistettavasti toimitettavalla tiedoksiannolla tilaisuus tulla kuulluiksi. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai sen
määräyksestä sen alainen viranhaltija voi
myös pitää paikalla tarkastuksen.
10 §
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja
sen alaisen viranhaltijan asianosaiselle antamasta päätöksestä saadaan periä kohtuullinen
lunastus sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Muiden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja sen alaisen viranhaltijan antamien asiakirjojen osalta on voimassa, mitä
kuntalain 50 §:ssä säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 1997.

päivänä

