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Laki
ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 84 §,
muutetaan 39 ja 44 §, 47 §:n 3 momentti, 85 §, 95 §:n 1 momentti, 96 §, 99 §:n 4 mo-

mentti, 115 e §:n 1 momentti, 118 §:n 1 momentti, 119 §, 122 §:n 2 momentti, 136 §:n
2 momentti, 192 §, 196 §:n 1 momentti, 197 §:n 2 momentti, 200 § ja 214 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 39 § laissa 256/2017, 96 § osaksi laissa 423/2015 sekä
115 e § laissa 1166/2018 ja

lisätään lakiin uusi 85 a § seuraavasti:

39 §

Lupahakemus

Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle sähköisesti. Toimin-
nanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liit-
teet paperisina. Viranomaisen pyynnöstä on toimitettava paperitulosteena olevia kappalei-
ta hakemusasiakirjoista, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi.

Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta,
sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus kos-
kee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua toimintaa,
hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus
ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäk-
si tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu 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.

44 §

Lupahakemuksen tiedoksianto ja lupahakemuksesta tiedottaminen

Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava ympäristölupaa koskeva hakemus tie-
doksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus
ja hakemusasiakirjat on kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus ja
hakemusasiakirjat voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijain-
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tipaikan tiedot. Viranomaisen verkkosivuilla julkaistavat henkilötiedot on poistettava vi-
ranomaisen verkkosivuilta päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudat-
taen, mitä kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta
on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanoma-
lehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin tarpeetonta.
Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Valtion lupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle tarkoitettu tiivistelmä
lupahakemuksesta.

Tiedoksiantoon yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle sovelletaan, mitä
vesilain 11 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksesta ja sen
julkaisemisesta sekä muusta lupahakemusta koskevasta tiedottamisesta.

47 §

Vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään vesilain mukaisessa menettelyssä ot-

taen huomioon, mitä lupahakemuksen ja päätöksen sisällöstä säädetään tässä laissa tai tä-
män lain nojalla.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

85 §

Lupapäätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava lupapäätös tiedoksi julkisella kuulutuksella noudat-
taen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a §:ssä sääde-
tään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on mainittava myös
päätöstä koskeva valitusaika. Kuulutus ja lupapäätös on oltava nähtävillä vähintään sen
ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Kuulutus ja lupa-
päätös voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 mo-
mentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viran-
omaisen verkkosivuilla julkaistavat henkilötiedot on poistettava viranomaisen verkkosi-
vuilta, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja 94 §:n mukaiset toiminnan
lopettamista koskevat toimenpiteet on suoritettu.

Tieto kuulutuksesta on julkaistava myös toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudat-
taen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotet-
tava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, joll-
ei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin tarpeetonta.

Lupapäätös on lähetettävä hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet,
sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille. Päätös on li-
säksi lähetettävä tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto hakemuksesta.
Työ- ja elinkeinoministeriölle on lähetettävä päätös, jolla sähköntuotantolaitoksen lupa-
hakemus on hylätty. Päätöksestä on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistu-
tuksen tai esittäneet mielipiteen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille,
joille on 44 §:n 2 momentin mukaan annettu lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta
erikseen tieto. Jos muistutuskirjelmässä on useita allekirjoittajia, voidaan päätöksen anta-
misesta ilmoittaa vain muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.
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85 a §

Ympäristölupa-asioita koskeva tietopalvelu

Valtion lupaviranomaisen on julkaistava verkkosivuillaan ympäristötiedon saatavuu-
den varmistamiseksi tieto vireille tulleesta ympäristölupa-asiasta, tiedoksiannetusta ym-
päristölupa-asiasta ja sen kuulutusasiakirjoista sekä ympäristölupa-asiassa annetusta pää-
töksestä (ympäristölupa-asioiden tietopalvelu). Ympäristölupa-asioiden tietopalvelusta,
jossa julkaistaan 222 §:ssä tarkoitettuja tietoja, voidaan hakea tietoja rajattuna hakuna
käyttäen hakuperusteena toiminnanharjoittajan nimeä, hankkeen laatua tai sijaintikuntaa
taikka tiettyä aikaväliä.

95 §

Maaperää ja pohjavettä koskevat toimet direktiivilaitoksen toiminnan päättyessä

Jos direktiivilaitoksen toimintaan liittyen on tullut laatia 82 §:ssä tarkoitettu maaperän
ja pohjaveden tilaa koskeva perustilaselvitys, toiminnanharjoittajan on mainitussa pykä-
lässä tarkoitetun toiminnan päättyessä arvioitava maaperän ja pohjaveden tilaa suhteessa
perustilaan. Arviossa on erityisesti tarkasteltava 66 §:ssä tarkoitettuja merkityksellisiä
vaarallisia aineita, ja siihen on sisällytettävä selvitys mahdollisista perustilan palauttami-
seksi tarvittavista toimista. Arvio on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle tai, jos
toimivalta perustilan palauttamista koskevissa asioissa on siirretty 4 momentin mukaises-
ti, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen tekee arvion johdosta päätök-
sen, jossa on annettava määräykset perustilan palauttamiseksi tarvittavista toimista, jos
maaperän tai pohjaveden tila toiminnan seurauksena eroaa huomattavasti perustilasta.
Toimien tekninen toteutettavuus voidaan tällöin ottaa huomioon. Määräykset voivat kos-
kea esimerkiksi pilaavien aineiden poistamista, vähentämistä, leviämisen estämistä tai
hallitsemista sekä maa-aineksen hyödyntämistä. Päätös on annettava tiedoksi ja siitä on
tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

96 §

Hallintomenettely eräissä asioissa

Jos tässä laissa säädetään asian käsittelyssä noudatettavaksi tämän pykälän säännöksiä,
asian käsittelyssä on sovellettava, mitä:

1) 40 §:ssä säädetään hakemuksen täydentämisestä;
2) 42 §:ssä säädetään lausunnon pyytämisestä valvontaviranomaiselta ja muilta 42 §:n

mukaisilta tahoilta, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvittämiseksi tai lausunnonantajan
edustaman yleisen edun valvomiseksi;

3) 43 §:ssä säädetään asianosaisten kuulemisesta;
4) 44 §:ssä säädetään hakemuksen tiedoksiantamisesta ja hakemuksesta tiedottamises-

ta, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto hake-
muksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin ha-
kijan oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ja tiedottamista ei tarvita;

5) 83 §:ssä säädetään päätöksen sisällöstä;
6) 85 §:n 1 momentissa säädetään päätöksen tiedoksiantamisesta;
7) 85 §:n 2 momentissa säädetään päätöksestä tiedottamisesta, jollei asia ole merkityk-

seltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto päätöksestä voidaan antaa
asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun,
tiedottamista ei tarvita;

8) 85 §:n 3 momentissa säädetään päätöksen lähettämisestä ja päätöksestä ilmoittami-
sesta.
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Asia on kuitenkin aina annettava tiedoksi ja asian vireilletulosta ja päätöksestä on tie-
dotettava 44 ja 85 §:n mukaisesti, jos asia koskee:

1) päästötasoja lievempien raja-arvojen määräämistä 78 §:n nojalla;
2) direktiivilaitoksen luvan muuttamista 89 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla.
Jollei asian luonne huomioon ottaen asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi ja saada pe-

rusteltu päätös sekä yleisön oikeutta osallistua elinympäristöään koskevaan päätöksente-
koon voida riittävästi turvata 1 ja 2 momentin säännöksiä soveltamalla, asian käsittelyssä
on kuitenkin noudatettava, mitä 5 luvussa säädetään lupamenettelystä ja 8 luvussa lupa-
päätöksestä.

99 §

Menettely poikkeuksellisissa tilanteissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtion valvontaviranomainen voi antaa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehneel-

le toiminnanharjoittajalle polttolaitoksen toimintaa koskevia määräyksiä ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi taikka kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos se on tarpeen teol-
lisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemi-
seksi. Valtion valvontaviranomaisen tässä momentissa tarkoitettu päätös on annettava tie-
doksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

115 e §

Hallintomenettely ilmoitusasioissa

Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituspäätöksen tekemisessä on noudatettava, mitä:
1) hakijan neuvonnasta säädetään 39 a §:ssä;
2) lausunnon pyytämisestä säädetään 42 §:ssä, jos se on tarpeen asian riittäväksi selvit-

tämiseksi tai yleisen edun valvomiseksi;
3) asianosaisten kuulemisesta säädetään 43 §:ssä;
4) lupahakemuksen tiedoksiantamisesta ja lupahakemuksesta tiedottamisesta säädetään

44 §:ssä, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto
ilmoituksesta voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin
ilmoituksen tekijän oikeuteen tai etuun, tiedoksiantamista ja tiedottamista ei tarvita;

5) lupapäätöksen sisällöstä säädetään 83 §:n 1 momentissa;
6) lupapäätöksen tiedoksiantamisesta säädetään 85 §:n 1 momentissa;
7) lupapäätöksestä tiedottamisesta säädetään 85 §:n 2 momentissa, jollei asia ole mer-

kitykseltään niin vähäinen tai asian laatu sellainen, että tieto päätöksestä voidaan antaa
asianosaisille muulla tavoin; jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun,
tiedottamista ei tarvita;

8) lupapäätöksen lähettämisestä ja lupapäätöksestä ilmoittamisesta säädetään 85 §:n
3 momentissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

118 §

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisesti
ilmoitus rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua tai tärinää aiheut-
tavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan eri-
tyisen häiritsevää. Jos toimenpide tehdään tai tapahtuma järjestetään usean kunnan alueel-
la, ilmoitus tehdään sille valtion valvontaviranomaiselle, jonka toimialueella melu tai tä-
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rinä pääasiallisesti ilmenee. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö
voi tehdä ilmoituksen paperisena.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

119 §

Koeluonteinen toiminta

Edellä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus sähköises-
ti lupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toimin-
nanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää ilmoituksen paperisena.

122 §

Ilmoituksen käsittely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Viranomainen voi kieltää tai keskeyttää toiminnan, jos yleiselle tai yksityiselle edulle

aiheutuvia huomattavia haittoja ei voida määräyksillä riittävästi vähentää. Päätös on an-
nettava tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. Määräykset
voidaan antaa tai toiminta kieltää, vaikka ilmoitusvelvollisuus olisi lyöty laimin.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

136 §

Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtion valvontaviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen.

Päätöksessä on annettava tarvittavat määräykset pilaantuneen alueen puhdistamisesta,
puhdistamisen tavoitteista ja maa-aineksen hyödyntämisestä sekä tarkkailusta. Pilaantu-
neen alueen puhdistamisen on katettava toimet, jotka ovat tarpeen pilaavien aineiden pois-
tamiseksi, vähentämiseksi, leviämisen estämiseksi tai hallitsemiseksi. Päätös on annettava
tiedoksi ja siitä on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

192 §

Oikaisuvaatimus tarkkailusuunnitelmaa ja tarkkailumääräysten muuttamista koskevasta 
päätöksestä

Lupaviranomaisen määräämän viranomaisen 64 ja 65 §:ssä tarkoitettuun päätökseen
saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus tehdään valtion ympäristölupaviranomaiselle, jos yhteistarkkailuun kuu-
luvan jonkin toiminnan tarkkailuvelvoite on perustunut sen antamaan päätökseen. Oikai-
suvaatimuksena voidaan käsitellä myös yhteistarkkailun kustannuksien jakamista koske-
va erimielisyys. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtävä päätös on annettava tiedoksi ja siitä
on tiedotettava noudattaen, mitä 85 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn
päätökseen haetaan muutosta siten kuin 190 §:ssä säädetään. Tarkkailupäätöksestä perit-
tävään maksuun haetaan oikaisua samassa järjestyksessä kuin päätöksestä. Oikaisuvaati-
muksen käsittelyyn sovelletaan muutoin hallintolakia.
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196 §

Kuuleminen ympäristölupapäätöstä koskevan valituksen johdosta

Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan
valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään,
jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla
vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutus-
alueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

197 §

Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vaasan hallinto-oikeuden on annettava ympäristölupaa koskeva päätöksensä tiedoksi

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja
päätös on pidettävä nähtävillä vähintään muutoksenhaulle säädetyn ajan. Tieto kuulutuk-
sesta on lisäksi julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain
108 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

200 §

Päätöksen täytäntöönpano oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta

Päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että 62, 64, 65, 99, 122, 123, 136, 137, 171,
175, 176, 180, 181 ja 183 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimukses-
ta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava.

214 §

Kuuleminen ja tiedottaminen yhteistoteutuksesta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ympäristöministeriön on annettava hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudat-

taen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toi-
minnan vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Sen 85 a § tulee kuitenkin voi-

maan jo 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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