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Laki
ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 ja 83 § seuraavasti:

39 § 

Lupahakemus

Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle kirjallisesti. Viran-
omaisen pyynnöstä on toimitettava lisäkappaleita hakemusasiakirjoista, jos se on tarpeen
asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Hakemus valtion ympäristölupa-
viranomaiselle on lisäksi toimitettava sähköisesti, jollei viranomainen ole muuta hyväk-
synyt.

Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta,
sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus kos-
kee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (252/2017) tarkoitettua
toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksentekoa. Hake-
mukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoi-
tettu arviointi. 

Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä tar-
vittaessa ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut
tiedot perustuvat.

Tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja sen sähköisestä tekemisestä sekä hake-
mukseen liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista selvityksistä annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

83 § 

Lupapäätöksen sisältö

Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään, ympäristölupaa koskevassa päätökses-
sä on vastattava lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä tehtyihin yksilöityihin vaa-
timuksiin.

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua la-
kia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu huomioon lupaharkinnassa.
Arvioinnin huomioon ottamisesta säädetään tarkemmin mainitun lain 4 luvussa. Lupapää-
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töksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä anne-
tun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien
hallinnasta annetun lain mukaiset tulvariskien hallintasuunnitelmat on otettu huomioon.

Jos lupa koskee eri toiminnanharjoittajia, jotka ovat hakeneet lupaa yhteisellä lupaha-
kemuksella, lupapäätöksessä on yksilöitävä kunkin toiminnanharjoittajan velvollisuudet.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupapäätöksen sisäl-
löstä.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Toimintaan, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointime-

nettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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