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768/2019

Laki
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 5, 25 ja

27 § sekä
lisätään lakiin uusi 22 a § seuraavasti:

5 §

Ympäristövaikutusten arviointi muun lain mukaisessa menettelyssä

Edellä 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun hankkeen tai toteutetun hankkeen muutoksen
ympäristövaikutusten arviointi voidaan toteuttaa tämän lain 3 luvun mukaisena menette-
lynä, kaavan laadinnan yhteydessä siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999)
säädetään tai jonkin muun lain mukaisessa menettelyssä sen mukaan kuin siitä erikseen
säädetään. Jos ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan muun lain mukaisessa menette-
lyssä, vaikutukset tulee selvittää tämän lain 15–21, 23 ja 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta kuuleminen voi-
daan lisäksi järjestää yhdessä muun lain mukaisen kuulemisen kanssa siten kuin siitä erik-
seen säädetään.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta ydinenergialaissa (990/1987) tarkoitet-
tuja ydinlaitoksia koskeviin hankkeisiin.

Hankkeesta vastaava voi tehdä yhteysviranomaiselle aloitteen ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn korvaamisesta muun lain mukaisella menettelyllä tai menettelyyn sisäl-
tyvän kuulemisen järjestämisestä muun lain mukaisessa menettelyssä. Yhteysviranomai-
nen ja muun lain mukaisesta menettelystä vastaava viranomainen voivat sopia hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta tai menettelyyn sisältyvän kuulemisen
järjestämisestä muun lain mukaisessa menettelyssä.

22 a §

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja lupamenettelyn yhteensovittaminen

Hanketta koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupahakemuksen käsittelyn
edellyttämät selvitystarpeet sovitetaan tarpeen mukaan arviointiohjelmassa yhteen. Arvi-
ointiselostukseen ja lupahakemukseen sisällytettäviä selvityksiä voidaan laatia yhteisesti.

Hanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ympäristönsuojelulain
(527/2014) mukaisen valtion ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi kuuluvan ympä-
ristölupahakemuksen ollessa samanaikaisesti vireillä voidaan arviointiselostuksesta kuul-
la lupamenettelyn yhteydessä siten kuin ympäristönsuojelulain 44 a §:ssä säädetään. Edel-
lytyksenä on, ettei hankkeelle ole sen sijainnin, laajuuden ja teknisten ominaisuuksien
kannalta muuta kuin lupahakemuksessa esitettyä toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.
HE 269/2018
YmVM 22/2018
EV 278/2018
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25 §

Arvioinnin huomioon ottaminen lupamenettelyssä

Tässä laissa tarkoitettua hanketta koskevaan lupahakemukseen on ennen päätöksente-
koa liitettävä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja perusteltu päätelmä.

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on saanut
käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän sekä valtioiden rajat ylittäviin
vaikutuksiin liittyvät 29 §:ssä tarkoitetut kansainvälistä kuulemista koskevat asiakirjat.

27 §

Perustellun päätelmän ajantasaisuus

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa
ratkaistaessa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyk-
sensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä
osin se ei enää ole ajan tasalla ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustel-
lun päätelmän ajantasaistamiseksi. Arviointiselostuksen täydentämisessä noudatetaan,
mitä 20 §:ssä on säädetty arviointiselostuksesta kuulemisesta. Arviointiselostuksen täy-
dentämisestä voidaan kuulla ympäristönsuojelulain tai vesilain (587/2011) mukaisen lu-
pamenettelyn yhteydessä siten kuin ympäristönsuojelulain 44 a §:ssä ja vesilain 11 luvun
11 a §:ssä säädetään. Yhteysviranomainen antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun
päätelmän 23 §:n mukaisesti.

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireilletuloa yhteysviranomaista esit-
tämään näkemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa
yksilöimään, mitä tietoja perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.
Tämän lain 22 a §:ää ei sovelleta hankkeeseen, jonka ympäristövaikutusten arvioin-

tiohjelmasta on ennen tämän lain voimaantuloa tiedotettu kuuluttamalla ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 17 §:n nojalla tai ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 8 a §:n nojalla.
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