4 luku

Rekisteröitävän toiminnan luvanvaraisuus

Ympäristöluvan tarve ja lupaviranomaisten
toimivalta

Liitteen 2 mukaiseen rekisteröitävään toimintaan tarvitaan ympäristölupa vain, jos
1) toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa;
2) toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n
2 momentissa tarkoitettu seuraus;
3) toiminta on luvanvaraista 28 §:n perusteella.
Toiminnan rekisteröinnistä silloin, kun ympäristölupa ei ole tarpeen, säädetään 116 §:ssä.

27 § (28 §)
Yleinen luvanvaraisuus
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
toimintaan, josta säädetään liitteen 1 taulukossa 1
(direktiivilaitos) ja taulukossa 2, on oltava lupa
(ympäristölupa).
Ympäristölupa on lisäksi oltava:
1) toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta;
2) jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua
ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista;
3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
28 § (YSA 1.2 §)
Luvanvaraisuus pohjavesialueilla
Liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toimintaan on
oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle.
Jollei 1 momentista muuta johdu, 27 §:n
1 momentissa ja liitteessä 2 tarkoitettuun, mutta
niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle
tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle
pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.
29 § (28.3 §)
Luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen
Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai
niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.
Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä
eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu
direktiivilaitoksen toiminnaksi.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä olennaisen muutoksen määrittelemisestä.
30 § (30.1 ja 30.4 §)

31 § (30.3 §)
Poikkeus luvanvaraisuudesta toiminnan koeluonteisuuden perusteella
Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta,
valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan
selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta tehtävästä
ilmoituksesta säädetään 119 §:ssä.
Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua
27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa.
32 § (30a §)
Poikkeus eräiden jätteen käsittelytoimintojen luvanvaraisuudesta
Ympäristölupaa ei tarvita liitteen 1 taulukossa 2
olevaan 13 kohdassa tarkoitettuun jätteen ammattimaiseen tai laitosmaiseen käsittelyyn mainitun
kohdan perusteella silloin, kun kysymyksessä on:
1) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitattomista luonnonaineksista koostuvan jätteen käyttö maa- ja metsätaloudessa;
2) haitattomaksi käsitellyn jätevesilietteen, sakokaivolietteen, umpisäiliölietteen tai kuivakäymäläjätteen taikka haitattoman tuhkan tai kuonan hyödyntäminen ja käyttö lannoitevalmistelain
(539/2006) mukaisesti;
3) maa- ja metsätaloudessa syntyvän ympäristölle ja terveydelle haitattomista luonnonaineksista koostuvan kasviperäisen jätteen hyödyntäminen
energiantuotannossa;
4) turvetuotannossa syntyvän kaivannaisjätteen
tai muussa kaivannaistoiminnassa syntyvän pysyvän jätteen tai pilaantumattoman maa-aineksen
käsittely kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
mukaisesti kyseisen toiminnan yhteydessä muulla
tavoin kuin sijoittamalla jäte suuronnettomuuden
vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle.
Ympäristölupaa ei myöskään tarvita muuhun
liitteen 1 taulukossa 2 olevaan 13 kohdassa tarkoitettuun jätteiden hyödyntämiseen taikka muiden
kuin vaarallisten jätteiden syntypaikalla tapahtuvaan loppukäsittelyyn, jos näiden toimintojen

ympäristönsuojeluvaatimuksista on säädetty 10
§:n nojalla tai jätelain 14 §:n nojalla annetulla
valtioneuvoston asetuksella. Tällaisen toiminnan
rekisteröinnistä säädetään 116 §:ssä. Jos toimintaan on ympäristölupa, kun valtioneuvoston asetus
tulee sovellettavaksi, ympäristölupa raukeaa.

35 § (32 §)
Lupaviranomainen toiminnan muuttuessa

33 § (YSA 4b.1 §)

Toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa
koskeva hakemus.

Poikkeus luvanvaraisuudesta puolustusvoimien
toiminnoissa

36 § (33 §)

Puolustusvoimien tilapäisiin lentopaikkoihin,
satamiin, varastoihin, polttoaineen jakelupaikkoihin, ampumaratoihin tai muihin vastaaviin tilapäisiin toimintoihin ei tarvita ympäristölupaa.
34 § (31 §)
Toimivaltainen lupaviranomainen
Valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee
ympäristölupahakemuksen, jos:
1) toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuksia tai asian ratkaiseminen valtion ympäristölupaviranomaisessa muuten on perusteltua
toiminnan laatu tai luonne huomioon ottaen;
2) muun kuin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan
ympäristövaikutukset saattavat kohdistua huomattavassa määrin sijaintikuntaa laajemmalle alueelle;
3) toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi lupaa vesilain 3 luvun nojalla tai vesilaissa säädetyn
muun kuin purkujohtoa koskevan tai tämän lain
68 ja 69 §:ssä tarkoitetun käyttöoikeuden perustamista ja lupahakemukset on 47 §:n mukaan käsiteltävä yhteiskäsittelyssä;
4) lupa on tarpeen 27 §:n 2 momentin 1 kohdan
perusteella.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee muun kuin 1 momentissa tarkoitetun lupahakemuksen. Valtion ympäristölupaviranomainen
ratkaisee kuitenkin lupahakemuksen, jos:
1) toiminta sijaitsee usean ympäristönsuojeluviranomaisen toimialueella;
2) kyse on sotilaskäyttöön tarkoitetusta toiminnasta;
3) lupa-asian yhteydessä ratkaistaan 136 §:ssä
tarkoitettu maaperän tai pohjaveden puhdistamista
koskeva asia, eikä toimivaltaa mainitun pykälän
mukaisissa asioissa ole siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevien toimintojen lupa-asian ratkaisu kuuluu osaksi valtion
ympäristölupaviranomaisen ja osaksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan ja toimintoihin on haettava lupaa siten kuin 41 §:ssä
säädetään, lupa-asian ratkaisee valtion ympäristölupaviranomainen.
Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista
valtion ympäristölupaviranomaisen toimivaltaan
kuuluvista toiminnoista säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella.

Lupa-asian siirtäminen
Jos lupahakemus on pantu vireille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa ja asian selvittämisen yhteydessä ilmenee, että toiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista, on asia siirrettävä
valtion ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa siirtää päätösvaltaansa kuuluvan
lupa-asian valtion ympäristölupaviranomaisen
ratkaistavaksi, jos asia vaatii sellaista asiantuntemusta, jota kunnassa ei voida saada tai jos asian
käsittely valtion ympäristölupaviranomaisessa on
tarkoituksenmukaista toiminnan sijaintiin tai luonteeseen liittyvästä erityisestä syystä.
37 § (34 §)
Lupaviranomaisen alueellinen toimivalta
Lupahakemuksen ratkaisee se 34 §:n mukaan
toimivaltainen lupaviranomainen, jonka toimialueelle toiminta sijoitetaan. Jos toiminta sijaitsee
useamman kuin yhden valtion ympäristölupaviranomaisen toimialueella, lupahakemuksen ratkaisee se viranomainen, jonka toimialueella merkittävin osa päästöjä aiheuttavasta toiminnasta sijaitsee.
Jos useiden samaa vesistöä kuormittavien toimintojen lupiin sisältyvät kalatalousmääräykset
tulevat tarkistettaviksi samanaikaisesti ja niistä on
tarkoituksenmukaista päättää yhtenä kokonaisuutena, asiat ratkaisee 1 momentin mukaan toimivaltainen valtion ympäristölupaviranomainen.

38 § (uusi)
Toimivallan siirto lupa-asiassa valtion ympäristölupaviranomaiselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta
ja kuultuaan valtion ympäristölupaviranomaista ja
valtion valvontaviranomaista päättää, että liitteen
1 taulukon 2 mukaisten toimintojen lupa-asioissa
toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Päätös voidaan
rajoittaa koskemaan myös vain osaa edellä mainituista toiminnoista. Toimivaltaa ei kuitenkaan

voida siirtää lupa-asiassa, joka koskee turvetuotantoa, kaivostoimintaa, koneellista kullankaivuuta, malmin tai mineraalien rikastamoa, lentoasemaa, satamaa, ydinvoimalaitosta, jätteenpolttolaitosta, jätteen rinnakkaispolttolaitosta taikka puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen toimintaa.
Ennen toimivallan siirtoa koskevan päätöksen
tekemistä valtion ympäristölupaviranomaisessa
vireille tulleet asiat käsitellään loppuun valtion
ympäristölupaviranomaisessa.
Edellytyksenä toimivallan siirtämiselle on, että
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on riittävä asiantuntemus tehtävien asianmukaiseksi
hoitamiseksi ja että toimivallan siirrolla voidaan
parantaa toiminnan tehokkuutta tai aikaansaada
tasapainoinen työnjako viranomaisten kesken.
Toimivalta voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöstä voidaan muuttaa, jos toimivallan
siirtämisen edellytyksiä ei enää ole. Ennen toimivallan siirtoa koskevan määräajan päättymistä tai
ennen toimivaltaa koskevan päätöksen muuttamista vireille tulleet asiat käsitellään loppuun kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa.

5 luku
Lupamenettely
39 § (35 §:n 1-3 mom., YSA 8 §)
Lupahakemus
Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle
lupaviranomaiselle kirjallisesti. Viranomaisen
pyynnöstä on toimitettava lisäkappaleita hakemusasiakirjoista, jos se on tarpeen asian kuuluttamisen tai lausuntojen pyytämisen vuoksi. Hakemus valtion ympäristölupaviranomaiselle on
lisäksi toimitettava sähköisesti, jollei viranomainen ole muuta hyväksynyt.
Hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä
seikoista. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetussa laissa
(468/1994) tarkoitettua toimintaa, hakemukseen
on liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi.
Hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa
ilmi, mihin aineistoon ja laskenta-, tutkimus- tai
arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.
Tarkempia säännöksiä hakemuksen sisällöstä ja
sen sähköisestä tekemisestä sekä hakemukseen
liitettävistä lupaharkinnan kannalta tarpeellisista
selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

40 § (uusi)
Hakemuksen täydentäminen
Jos hakemus on puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa määräajassa. Hakemus, jota
ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää
tutkimatta.
Jos asian ratkaisemisella on merkitystä yleisen
edun kannalta tai painavat syyt sitä edellyttävät,
hakija voidaan velvoittaa täydentämään hakemusta tai hankkimaan hakemuksen ratkaisemiseksi
tarpeellinen selvitys uhalla, että se hankitaan hakijan kustannuksella.
41 § (35.4 §)
Luvan hakeminen samalla toiminta-alueella sijaitseville toiminnoille
Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla luvanvaraisella toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella
yhdessä, toimintoihin on haettava lupaa samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä
lupahakemuksella. Lupaa voidaan kuitenkin hakea
erikseen, jos hakemuksen johdosta ei ole tarpeen
muuttaa muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa.
42 § (36 §)
Lausunnot
Lupaviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta
lausunto:
1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta niissä kunnissa, joissa hakemuksen tarkoittaman toiminnan ympäristövaikutukset saattavat ilmetä;
2) toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta;
3) asiassa yleistä etua valvovilta viranomaisilta;
4) saamelaiskäräjiltä, jos hakemuksen tarkoittaman toiminnan ympäristövaikutukset saattavat
ilmetä saamelaisten kotiseutualueella, ja kolttien
kyläkokoukselta, jos ympäristövaikutukset saattavat ilmetä kolttalaissa (253/1995) tarkoitetulla
koltta-alueella;
5) lupaharkinnan kannalta muilta tarpeellisilta
tahoilta.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, valtion ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä
lausunto valtion valvontaviranomaiselta, hakemuksen tarkoittaman toiminnan sijaintikunnalta ja
tarvittaessa vaikutusalueen kunnilta.
Lupaviranomainen voi hankkia myös muita asiaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä tahoista, joilta lausuntoa on
pyydettävä.

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

43 § (37 §)

45 § (uusi)

Muistutukset ja mielipiteet

Sähköisen tiedonsaannin edistäminen

Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista
varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus
ilmaista mielipiteensä.
Kuulemisesta säädetään lisäksi hallintolaissa
(434/2003).

Kellä tahansa on oikeus pyynnöstä saada tieto
tietyllä alueella vireille tulleista ympäristölupaasioista sähköisin viestein sen mukaan kuin viranomaisen tietojärjestelmässä on mahdollista ottaa
vastaan tällaisia pyyntöjä ja lähettää viestejä automatisoidusti.
46 § (40 §)
Eri toimintojen lupien samanaikainen käsittely

44 § (38 §)
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Lupaviranomaisen on tiedotettava lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän
ajan toiminnan vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) säädetään. Kuulutus on
julkaistava myös lupaviranomaisen internetsivuilla, jolloin kuulutus voi sisältää viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Lisäksi kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava
ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen ole muutoin
ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä vähintään kuulutusajan toiminnan vaikutusalueen
kunnissa. Lisäksi valtion ympäristölupaviranomaisen on julkaistava internetsivuillaan yleisölle
tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta ja mahdollisuuksien mukaan hakemuksen muu keskeinen
sisältö. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on tiedotettava hakemuksen sisällöstä internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Hakemus voi
sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan
tiedot, jos hakemus pidetään tietoverkossa vain
tehokkaan tiedottamisen vaatiman tarpeellisen
ajan.
Tiedoksiantoon yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle sovelletaan, mitä vesilain
11 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen
ympäristölupa-asiat ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava
samanaikaisesti, jollei sitä ole erityisestä syystä
pidettävä tarpeettomana.
Jos 41 §:ssä tarkoitettuja toimintoja koskeva lupa-asia on pantu vireille eri lupahakemuksilla,
hakemukset on käsiteltävä ja ratkaistava tarvittaessa samanaikaisesti ottaen huomioon toimintojen
muodostama kokonaisuus.
47 § (39 §)
Vesilain mukaisen hakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely
Vesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskeva ympäristölupahakemus sekä samaa
toimintaa koskeva vesilain mukainen lupahakemus ja hakemus 34 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun käyttöoikeuden saamiseksi on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä,
jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. Yhteiskäsittely ei ole tarpeen, jos toiminta edellyttää ympäristöluvan lisäksi pelkästään
vesilain 4 luvun mukaista lupaa veden ottamiseen
eikä veden ottamisen ja sen takaisin vesistöön
päästämisen välillä ole välitöntä vesitaloudellista
yhteyttä.
Jos lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös vesilain mukainen
lupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä vesilain mukainen lupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä
oleva lupahakemus jätetään tutkimatta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat käsitellään
vesilain mukaisessa menettelyssä ottaen huomioon, mitä lupahakemuksen ja päätöksen sisällöstä
säädetään tässä laissa tai tämän lain nojalla. Ympäristölupahakemus on kuitenkin jätettävä sähköi-

sesti ja lupahakemuksesta ja päätöksestä on tiedotettava viranomaisen internetsivuilla siten kuin
tässä laissa säädetään.
Tarvittava poikkeaminen vesilain 4 luvun 12
§:ssä tarkoitetuista suoja-aluemääräyksistä ratkaistaan samalla päätöksellä kuin vireillä oleva
ympäristölupa-asia.

6 luku
Lupaharkinta ja lupamääräykset
48 § (41 §)
Lupaharkinnan perusteet
Lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan
myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja
mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin
otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen
edun turvaamiseksi säädetään.
Ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta
täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen säännösten vaatimukset.
Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä
luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.
Toiminnan olennaista muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos
voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa.
49 § (42 §)
Luvan myöntämisen edellytykset
Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei
toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:
1) terveyshaittaa;
2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa;
3) 16—18 §:ssä kiellettyä seurausta;
4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta
tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;
5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n
1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;
6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää
saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä
kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin
harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

50 § (YSA 4b.2 §)
Puolustusvoimia ja Rajavartiolaitosta koskeva
poikkeus luvan myöntämisen edellytyksistä
Jos puolustusvoimien raskaiden aseiden tai räjähteiden käyttö taikka Rajavartiolaitoksen vastaava toiminta edellyttää ympäristölupaa, toiminnasta aiheutuvaa melua, tärinää sekä maaperän ja
pohjaveden tai meren pilaantumisen vaaraa koskevista 49 §:ssä tarkoitetuista luvan myöntämisen
edellytyksistä saa poiketa tarpeellisessa määrin,
jos toiminnan sijoittuminen alueelle on maanpuolustuksen toimintaedellytysten kannalta välttämätöntä. Toiminnan suunnittelulla ja lupamääräyksillä on tällöin varmistettava, että:
1) toiminnan melualue ja yöaikainen melurasitus rajoitetaan välttämättömään;
2) haitta-aineiden kulkeutuminen ampumaalueelta ei johda 16 tai 17 §:ssä kiellettyyn seuraukseen alueen ulkopuolella;
3) toiminnasta ei aiheudu merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Jos sotilasilmailuun tai Rajavartiolaitoksen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen käytetty lentopaikka ei täytä melun vuoksi 49 §:n mukaisia
luvan myöntämisen edellytyksiä, niistä saa poiketa tarpeellisessa määrin, jos sotilasilmailun tai
Rajavartiolaitoksen ilmailun erityisluonne sitä
edellyttää ja lentopaikan käyttö on valtakunnan
turvallisuuden kannalta tai Rajavartiolaitoksen
lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi perusteltua. Toiminnan haittoja arvioitaessa ei oteta huomioon puolustusvoimista annetun lain (551/2007)
2 §:n 1 momentin 1 kohdan a ja b alakohdan eikä
2 kohdan mukaisten tehtävien suorittamisesta
aiheutuvaa haittaa.
Jos ympäristölupa-asia koskee lentopaikkaa, jota käytetään merkittävässä määrin sotilas- ja siviili-ilmailuun, lupaharkinnassa on tarkasteltava
erikseen siviili- ja sotilastoimintaa ja kohdistettava lupamääräykset erikseen puolustusvoimiin,
Rajavartiolaitokseen ja lentoaseman pitäjään tai
muuhun lentopaikan pitäjään.
51 § (50 §)
Eräiden suunnitelmien ja ohjelmien vaikutus
Ympäristöluvassa on 49 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä
arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. Luvassa on
toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 11 §:n 2
momentin mukaisesti arvioitaessa sekä onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä annettaessa otettava huomioon, mitä toiminnan sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta koskevassa

tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010)
mukaisessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa
esitetään. Luvassa on lisäksi otettava huomioon
tarvittavissa määrin 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat.
Luvanvaraisen jätteenkäsittelylaitoksen tai paikan luvassa on otettava huomioon jätelain 88
§:ssä tarkoitetut alueelliset jätesuunnitelmat.
52 § (43 §:n 1-3 mom.)
Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi
Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset:
1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan
sijainnista;
2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;
3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden
vähentämisestä;
4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa
tilanteissa;
5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen
kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä
muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista;
6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.
Jos 1 momentin mukaisilla määräyksillä muussa
kuin teollisessa toiminnassa tai energiantuotannossa ei toiminnan luonteesta johtuen voida riittävästi ehkäistä tai vähentää ympäristöhaittoja, voidaan luvassa antaa tarpeelliset määräykset tuotantomäärästä, -energiasta tai tuotannossa käytettävästä ravinnosta.
Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet,
jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön
pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet
toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä
tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava
huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä
syntyvien jätteiden uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus;
3) tuotannossa käytettävien aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia aineita;
4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus;
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus;
6) energian käytön tehokkuus;
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen
ennaltaehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen;
8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan suunnitellun
aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja
hyödyt;
9) vaikutukset ympäristöön;
10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat
tuotantomenetelmät ja menetelmät päästöjen hallitsemiseksi;
11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys;
12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta.
54 § (43 §:n 1 mom. 5 kohta, osin uusi)
Erityistä selvitystä koskeva määräys
Ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai
sen vaaran selvittämiseksi, jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja
päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista.
Selvitys on toimitettava lupaviranomaiselle luvassa määrättynä ajankohtana. Selvityksen tekemiselle on annettava riittävä aika. Luvan muuttamisesta saadun selvityksen perusteella säädetään
90 §:ssä.
55 § (43.5 §)
Kasvihuonekaasupäästöjä koskevat määräykset
Jos toimintaan sovelletaan päästökauppalakia
(311/2011), ei ympäristöluvassa saa antaa päästökauppalain 2 §:ssä tarkoitetuille kasvihuonekaasupäästöille päästöraja-arvoja, elleivät ne ole tarpeen merkittävän paikallisen ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

53 § (YSA 37 §)

56 § (45b §)

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi

Hiilidioksidin talteenottoa koskevat määräykset

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon:
1) jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen;

Hiilidioksidin talteenottoa koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset
hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista
annetun lain (416/2012) 5 ja 6 §:n hiilidioksidivirtaa koskevien säännösten noudattamiseksi.

57 § (44 §)
Kalatalousmääräykset
Jos jäteveden tai muun aineen päästämisestä
saattaa aiheutua kalakannoille tai kalastukselle
vahinkoa, ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset vesilain 3 luvun 14 §:ssä tarkoitetuista kalatalousvelvoitteista tai kalatalousmaksusta. Määräyksiin sovelletaan vesilain 3 luvun 14,
15 ja 22 §:ää.
58 § (45 §)
Jäte- ja jätehuoltomääräykset
Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen
nojalla annettujen säännösten noudattamiseksi.
Luvassa on tarvittaessa annettava määräys jätelain
32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan
hyödynnettävän tai loppukäsiteltävän sekalaisen
yhdyskuntajätteen taikka loppukäsiteltävän muun
jätteen toimittamisesta mainitun lain 19 §:n 2
momentissa tarkoitettuun käsittelylaitokseen.
Määräysten täytäntöönpanoon sovelletaan tätä
lakia.
Jätteen käsittelyä koskeva ympäristölupa voidaan rajoittaa tietynlaisen jätteen käsittelyyn. Jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluvan
sekalaisen yhdyskuntajätteen hyödyntämistä tai
loppukäsittelyä taikka muun jätteen loppukäsittelyä koskevassa luvassa voidaan tarvittaessa määrätä, että toiminnassa saa käsitellä vain tietyltä
alueelta peräisin olevaa jätettä.
Lupaviranomainen voi ympäristöluvassa antaa
määräyksen, joka poikkeaa jätelain 14 §:n nojalla
annetun valtioneuvoston asetuksen vaatimuksesta
siinä säädetyin perustein. Määräys voidaan antaa
myös erillisen hakemuksen johdosta noudattaen
soveltuvin osin, mitä lupahakemuksen käsittelystä
säädetään.
59 § (43a §)
Jätteen käsittelytoiminnan vakuus
Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muuta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella
katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa
ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon
ottaen vähäiset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jättämisen edellytyksistä.

Vakuuden on oltava riittävä 59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat
määräykset. Kaatopaikan vakuuden on katettava
myös kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkailusta sekä suotovesien ja -kaasujen
käsittelystä ja muusta jälkihoidosta aiheutuvat
kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta, jollei
toiminnanharjoittaja osoita muuta riittäväksi. Kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on katettava
myös kustannukset, jotka aiheutuvat jätealueen
vaikutusalueella olevan, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin määritetyn maaalueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan.
Ympäristöluvassa on määrättävä, että toiminnanharjoittaja kerryttää kaatopaikan, kaivannaisjätteen jätealueen ja muun pitkäaikaisen toiminnan vakuutta siten, että vakuuden määrä vastaa
koko ajan mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ja jälkihoito
arviointihetkellä aiheuttaisivat.
Valtioneuvosto voi antaa tarkempia säännöksiä
vakuuden määrän laskemisesta ja kerryttämisestä.
Pienimuotoisia toimintoja varten vakuuden määrä
voidaan säätää kiinteäksi summaksi, joka voi olla
enintään 10 000 euroa.
61 § (43c §)
Vakuuden asettaminen ja voimassaolo
Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä säädetystä vakuudesta ja sen asettamisesta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on
oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen
rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Vakuus on asetettava ympäristöluvassa osoitetun valvontaviranomaisen eduksi ennen toiminnan
aloittamista. Kaivannaisjätteen jätealuetta koskeva
vakuus on asetettava ennen kuin jätealueelle ryhdytään sijoittamaan kaivannaisjätettä.
Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai
määrävälein uusittuna vähintään kolme kuukautta
vakuuden kattamien toimien suorittamisesta ja
niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos
vakuuden voimassaoloa jatketaan, uusiminen on
tehtävä ennen vakuuden voimassaolon päättymistä. Kaatopaikan vakuuden on oltava voimassa
kaatopaikan sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja
muun jälkihoidon päättymiseen saakka.
Lupaviranomaisen on hakemuksesta vapautettava vakuus, kun toiminnanharjoittaja on täyttänyt
velvoitteensa. Vakuus voidaan vapauttaa myös
osittain.
62 § (46 §:n 1-2 mom.)
Seuranta- ja tarkkailumääräykset

60 § (43b §)
Vakuuden määrä

Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä

toiminnan vaikutusten ja toiminnan lopettamisen
jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on
lisäksi annettava tarpeelliset määräykset jätelain
120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja
tarkkailusta sekä jätteen käsittelyn seuranta- ja
tarkkailusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.
Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä.
Luvassa on myös määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten
tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan määrätä antamaan valvontaa varten myös muita tarpeellisia tietoja.
Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle säännöllisesti päästöjen tarkkailun
tulokset ja muut valvontaa varten tarvittavat tiedot, siten kuin ympäristöluvassa tarkemmin määrätään. Tiedot direktiivilaitoksen päästöjen tarkkailun tuloksista ja muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot direktiivilaitoksen luvan noudattamisesta on toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa.
Toiminnan vesiin tai meriympäristöön kohdistuvien vaikutusten tarkkailumääräystä annettaessa
on otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tarkoitetussa vesien tai meriympäristön tilaa koskevassa
seurantaohjelmassa on pidetty tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. Toiminnan tarkkailun
tietoja voidaan käyttää mainitun lain mukaisessa
seurannassa ja vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman laadinnassa.

Päätös suunnitelman hyväksymisestä tehdään
noudattaen, mitä 96 §:ssä säädetään.
65 § (46 §:n 4-5 mom.)
Tarkkailumääräysten muuttaminen
Lupaviranomainen tai 64 §:n mukaisen suunnitelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa
muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä tai hyväksymäänsä suunnitelmaa luvan tai suunnitelman
voimassaolosta huolimatta. Muutosta koskeva
päätös voidaan tehdä päätöksen tehneen viranomaisen omasta aloitteesta tai luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, yleistä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen
taikka 186 §:ssä tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön vaatimuksesta. Luvanhaltijan
muutosta koskevaan hakemukseen sovelletaan 39
§:ää. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä
säädetään.
Yhteistarkkailusta päättäneen viranomaisen on
muutettava päätöstä, jos yhteistarkkailuun on
määrätty osallistumaan uusi toiminnanharjoittaja.
Menettelyyn sovelletaan, mitä 1 momentissa säädetään.
66 § (43 §:n 1 mom, osin uusi)
Maaperän ja pohjaveden suojelua koskevat määräykset

64 § (46.4 §)

Luvanvaraisen toiminnan harjoittajan on huolehdittava maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien
päästöjen ehkäisemiseksi toteutettujen toimien
kuten rakenteiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista. Luvassa on annettava tätä
koskevat tarpeelliset määräykset.
Toiminnanharjoittajan on huolehdittava määräajoin suoritettavasta maaperän ja pohjaveden
tarkkailusta ottaen huomioon sellaiset laitosalueella olevat vaaralliset aineet, jotka saattavat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista (merkitykselliset vaaralliset aineet). Pilaantumisriskin
järjestelmällisen arvioinnin perusteella luvassa
annetaan tarpeelliset määräykset tarkkailusta ja
määräajoin toteutettavan tarkkailun aikavälistä.

Suunnitelma seurannasta ja tarkkailusta

67 § (47 §)

Ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on esitettävä 62 §:n mukaisen
seurannan ja tarkkailun tai 63 §:n mukaisen yhteistarkkailun järjestämisestä erillinen suunnitelma lupaviranomaisen, valvontaviranomaisen tai
kalatalousviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelma on toimitettava viranomaiselle niin ajoissa,
että seuranta ja tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten
kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana.
Suunnitelman esittämiseen sovelletaan, mitä 39
§:ssä säädetään ympäristöluvan hakemisesta.

Määräykset viemäriin johdettavista jätevesistä

63 § (46.3 §)
Määräys yhteistarkkailusta
Lupaviranomainen voi tarvittaessa ympäristöluvassa määrätä useat luvanhaltijat yhdessä tarkkailemaan toimintojensa vaikutusta (yhteistarkkailu)
tai hyväksyä toiminnan tarkkailemiseksi osallistumisen alueella tehtävään seurantaan. Yhteistarkkailu voi koskea tähän lakiin ja vesilakiin
perustuvaa tarkkailua.

Jos teollisuusjätevettä johdetaan yhdyskunnan
jätevedenpuhdistamolle, ympäristöluvassa on
tarvittaessa määrättävä jätevesien esikäsittelystä
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jätevedenpuhdistamon toimintakyvyn turvaamiseksi.
68 § (48 §)
Oikeus jäteveden johtamiseen toisen alueella

Ympäristöluvassa voidaan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan tai
vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johtaminen on teknisesti
ja taloudellisesti perusteltua. Jäteveden johtamiseen avo-ojassa tai norossa ei saa myöntää oikeutta, jos oja tai noro on tontin, rakennuspaikan, uimarannan tai muun vastaavan erityiseen käyttöön
otetun alueen välittömässä läheisyydessä. Jätevettä johtavan velvollisuudesta pitää uoma kunnossa
ja vastuusta jäteveden johtamisesta aiheutuvista
kustannuksista säädetään 158 §:ssä.
Jos jäteveden johtaminen edellyttää viemäriputken sijoittamista tai ojan tekemistä toisen maalle
eikä omistaja anna suostumustaan, luvassa on 1
momentissa säädetyin edellytyksin päätettävä
käyttöoikeuden myöntämisestä tarvittavaan alueeseen. Vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen
korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua. Käyttöoikeuteen sovelletaan vesilain 2 luvun 12 ja 13
§:ää ja 17 lukua.
Jos tässä pykälässä tarkoitetun jäteveden johtamisen vuoksi on tehtävä oja tai sijoitettava viemäriputki maantien, kadun, rautatien, muun kiskotien, kaapelin tai kaasuputken ali, luvassa on annettava asiaa koskevat tarpeelliset määräykset.
Ojan tai putken rakentamiseen ja kunnossapitoon
sovelletaan, mitä vesilain 5 luvun 13 §:ssä säädetään. Jos asiaa ei sen laajuuden tai muun syyn
vuoksi voida ratkaista ympäristöluvan yhteydessä,
lupaviranomaisen on siirrettävä asia ojitustoimituksessa ratkaistavaksi tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle siten kuin vesilain 5 luvun 4 ja
5 §:ssä säädetään.
69 § (49 §)

3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattamiseksi.
Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän
lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava.
71 § (55 §, osin uusi)
Määräys lupamääräysten tarkistamiseksi
Ympäristöluvassa voidaan määrätä, että lupamääräykset on tarkistettava. Tällöin on ilmoitettava, mihin mennessä hakemus lupamääräysten
tarkistamiseksi on tehtävä ja mitkä selvitykset
tuolloin on esitettävä.
Tarkistamista koskevaa määräystä harkittaessa
on otettava huomioon toiminnan ja sen päästöjen
sekä niiden vaikutusten ennakoitu laajuus ja merkittävyys. Tarkistamista koskevaa määräystä tai
luvan määräaikaisuutta harkittaessa on otettava
huomioon myös vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annetun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma sekä niiden toimenpideohjelmat.
Direktiivilaitoksen lupamääräysten tarkistamiseen sovelletaan 80 ja 81 §:ää. Direktiivilaitoksen
luvassa voidaan kuitenkin määrätä lupamääräysten tarkistamisesta 1 momentin mukaisesti, jos
tarkistamiselle on tarpeen asettaa määräaika sen
varalta, että hakemusta luvan tarkistamiseksi ei
ole tehty mainittujen pykälien nojalla.
Lupamääräysten tarkistamista koskevaan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään
lupahakemuksesta. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.

Määräykset viemäriputkesta
Ympäristöluvassa on tarvittaessa vesilain mukaisesti määrättävä viemäriputken rakentamisesta
ja sitä varten tarvittavasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan, mitä vesilain 3
luvussa säädetään. Vahingon, haitan ja muun
edunmenetyksen korvaamiseen sovelletaan vesilain 13 lukua. Käyttöoikeuteen sovelletaan vesilain 2 luvun 12 ja 13 §:ää ja 17 lukua.
70 § (51 § ja 56 §)
Lupamääräyksen ja valtioneuvoston asetuksen
suhde
Lupamääräys voi olla tämän lain tai jätelain nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi, jos se on tarpeen:
1) luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi;
2) valtioneuvoston asetuksella säädetyn ympäristön laatuvaatimuksen turvaamiseksi;

7 luku (kaikki §:t uusia)
Direktiivilaitoksen lupaharkinta
72 §
Parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevat määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) vertailuasiakirjalla teollisuuden päästöistä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi, 13 artiklan mukaisesti laadittua asiakirjaa, jossa esitetään asiakirjan kohteena olevassa
toiminnassa sovelletut tekniikat, päästöt ja kulutustasot, parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelemisessä ja sitä koskevien päätelmien laatimisessa huomioon otettavat tekniikat sekä uudet
tekniikat;
2) päätelmillä teollisuuspäästödirektiivin 13 artiklan 5 kohdan nojalla hyväksyttyä Euroopan
komission päätöstä, joka sisältää vertailuasiakirjan

ne osat, joissa esitetään päätelmät parhaista käyttökelpoisista tekniikoista, näiden tekniikoiden
kuvaus ja tiedot niiden sovellettavuuden arvioimiseksi, tekniikkaan liittyvät päästötasot, tarkkailu ja
kulutustasot sekä tarvittaessa laitoksen kunnostustoimet;
3) päästötasoilla päästöjen vaihteluväliä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa käytettäessä parasta käyttökelpoista tekniikkaa tai tällaisten
tekniikoiden yhdistelmää, sellaisena kuin se on
kuvattu päätelmissä, ilmaistuna tietyn ajanjakson
keskiarvona tietyissä vertailuolosuhteissa.
73 §
Luvun soveltamisala
Sen lisäksi, mitä 6 luvussa säädetään, direktiivilaitoksen ympäristölupa-asiaa käsiteltäessä sovelletaan tätä lukua. Tätä lukua ei kuitenkaan sovelleta tutkimukseen, kehittämiseen tai uusien tuotteiden ja prosessien testaukseen.
74 §

kelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi
perustuttava päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että
päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa.
Jos päätelmissä ei ole ilmoitettu päästötasoja,
luvassa on annettava tarpeelliset määräykset päätelmissä kuvattua parasta käyttökelpoista tekniikkaa vastaavan ympäristönsuojelun tason saavuttamiseksi. Jos päätelmissä ei ole kuvattu laitoksella käytettävää tekniikkaa, parhaan käyttökelpoisen
tekniikan arviointiin sovelletaan päästöraja-arvoja
määrättäessä 53 §:ssä säädettyjä arviointiperusteita.
Jos päätelmissä ei ole kuvattu lupahakemuksessa tarkoitetun toiminnan tai tuotantomenetelmän
tyyppiä tai niiden kaikkia ympäristövaikutuksia,
lupamääräykset on tarpeellisilta osin annettava 53
§:n mukaisesti arvioidun parhaan käyttökelpoisen
tekniikan perusteella. Toiminnanharjoittajaa on
kuultava tämän momentin mukaan annettavista
lupamääräyksistä, jos määräykset poikkeavat
olennaisesti siitä, mitä hakija on hakemuksessaan
esittänyt parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta,
päästöjen rajoittamisesta ja tarkkailusta.

Energian käytön tehokkuutta koskevat määräykset
76 §
Direktiivilaitoksen ympäristöluvassa on tarvittaessa annettava määräykset toiminnan energian
käytön tehokkuudesta ja tehokkuuden parantamisesta. Määräysten on oltava teknisesti, taloudellisesti ja tuotannollisesti toteuttamiskelpoisia ja ne
voivat koskea:
1) energian käytön tehokkuuden selvittämistä ja
hallintaa;
2) energian käytön tehokkuuden seurantaa käytettävissä olevien tunnuslukujen avulla;
3) sen varmistamista, että uutta laitosta rakennettaessa ja jo toiminnassa olevaa laitosta olennaisesti uudistettaessa ympäristön pilaantumisen
ehkäisemistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja
parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti
ottaen päästöjen lisäksi huomioon energiatehokkuus.
Luvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on toimitettava tietoja energiatehokkuuden
kehittymisestä valvontaviranomaiselle.
Määräyksiä ei kuitenkaan ole tarpeen antaa, jos
toiminnanharjoittaja on liittynyt energiatehokkuussopimukseen tai muuhun vastaavaan vapaaehtoiseen järjestelyyn, jonka energianhallintajärjestelmässä toiminnanharjoittaja määrittelee energian käytön tehokkuuden seurantamenettelyt ja
sitoutuu energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.
75 §
Päätelmien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa
Direktiivilaitoksen päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttö-

Sovellettavat päätelmät
Ympäristölupa-asian vireilletulon jälkeen voimaan tulleita päätelmiä sovelletaan vain, jos se on
hakijan kannalta kohtuullista ottaen huomioon
lupahakemuksen ja päätelmien sisältö ja päätelmien voimaantulon ajankohta.
Jos komissio ei ole hyväksynyt lupahakemuksessa tarkoitettua toimintaa koskevia päätelmiä,
sovelletaan lupaharkinnassa teollisuuspäästödirektiivin 13 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja, komission ennen 7 päivä tammikuuta 2011 hyväksymien vertailuasiakirjojen vastaavia osia. Niitä sovelletaan kuten päätelmiä, lukuun ottamatta päästötasojen noudattamista.
Ympäristöministeriön on tiedotettava internetsivuillaan päätelmistä viipymättä sen jälkeen, kun
komissio on hyväksynyt niitä koskevan päätöksen.
77 §
Päästöraja-arvojen määrääminen
Edellä 75 §:n 1 momentin nojalla määrättävät
päästöraja-arvot on määrättävä samalle tai lyhyemmälle ajanjaksolle ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasot.
Raja-arvot, ajanjaksot ja vertailuolosuhteet voidaan 1 momentista poiketen määrätä toisin, jos se
on päästöjen tai tarkkailun luonteen vuoksi tarpeen. Toiminnanharjoittajan on ympäristöluvassa
tarkemmin määrättävällä tavalla toimitettava valvontaviranomaiselle vähintään kerran vuodessa
yhteenveto kyseisten päästöjen tarkkailun tulok-

sista samalta ajanjaksolta ja samojen vertailuolosuhteiden mukaisina kuin päästötasoissa.
78 §
Päästötasoja lievemmät raja-arvot
Jos 75 §:n 1 momentin nojalla määrättävät päästöraja-arvot johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin
kustannuksiin verrattuna saavutettaviin ympäristöhyötyihin laitoksen maantieteellisen sijainnin tai
teknisten ominaisuuksien taikka paikallisten ympäristöolojen vuoksi, ympäristöluvassa voidaan
määrätä mainitussa momentissa säädettyä lievemmät päästöraja-arvot. Lievemmät päästörajaarvot eivät kuitenkaan saa ylittää 9 §:n nojalla
annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädettyjä
päästöraja-arvoja eivätkä aiheuttaa 49 §:ssä tarkoitettua seurausta tai vaarantaa ympäristönlaatuvaatimuksen noudattamista.
Lievempien päästöraja-arvojen edellytykset on
arvioitava uudelleen, kun lupa tarkistetaan 80 ja
81 §:n perusteella tai kun lupaa muutetaan 89 §:n
1 momentin 1, 3 tai 6 kohdan perusteella.

van arvionsa toiminnanharjoittajalle ja tarkistamisasian käsittely päättyy. Jos lupaa on tarpeen
tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä
toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on
jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.
Eri toiminnanharjoittajat voidaan määrätä jättämään hakemuksensa samaan tai eri aikaan viranomaisen työn järjestelyn tai vireillä olevien asioiden määrän tai toiminnanharjoittajien erilaisen
tilanteen vuoksi. Määräystä ei ole tarpeen antaa,
jos vireillä on jo toiminnan lupa-asia, jossa 1 momentin mukaiset vaatimukset otetaan huomioon.
Valvontaviranomainen voi antaa määräyksen,
vaikka toiminnanharjoittaja olisi lyönyt laimin 2
momentissa tarkoitetun selvityksen tekemisen.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvontaviranomaiselle toimitettavan selvityksen sisällöstä.
81 §
Tarkistamismenettely

79 §
Tilapäinen poikkeus parhaan käyttökelpoisen
tekniikan vaatimuksesta
Lupaviranomainen voi toiminnanharjoittajan
hakemuksesta hyväksyä uuden tekniikan testausta
ja käyttöä varten tilapäisen poikkeuksen päästötasoista ja muista parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksista enintään yhdeksäksi kuukaudeksi. Poikkeus voidaan myöntää osana vireillä
olevaa ympäristölupa-asiaa tai koeluonteista toimintaa koskevan 119 §:n mukaisen ilmoituksen
johdosta tehtävässä päätöksessä.
80 §
Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi
Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava,
jos se ei vastaa voimassa olevia päätelmiä ja tätä
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka
jos luvassa on määräys 78 §:n mukaisista lievemmistä päästöraja-arvoista.
Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen. Selvitys on toimitettava
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio
on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle
pyynnöstä lisäaikaa.
Valvontaviranomainen arvioi, onko lupaa tarkistettava 1 momentin perusteella. Jos lupaa ei ole
tarpeen tarkistaa, viranomainen antaa tätä koske-

Lupaviranomainen tarkistaa toiminnanharjoittajan hakemuksesta luvan 80 §:n 1 momentissa
säädettyjen perusteiden mukaisesti ja määrää tarvittaessa 78 §:n mukaisten lievempien päästörajaarvojen noudattamisesta. Jos parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottaminen edellyttää
pidempää aikaa kuin teollisuuspäästödirektiivin
21 artiklan mukainen neljä vuotta, lupamääräyksissä voidaan antaa lisäaikaa tekniikan käyttöönotolle 78 §:n mukaisilla perusteilla.
Luvassa voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa
noudattamaan laitoksen pääasiallista toimintaa
koskevia päätelmiä aikaisintaan neljän vuoden
kuluttua siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä, jollei hakija ole hakemuksessaan
ilmoittanut noudattavansa tätä aikaisempaa ajankohtaa.
Hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään lupahakemuksesta. Luvan tarkistamista koskeva asia on ratkaistava kiireellisenä. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä luvan tarkistamista koskevista
enimmäiskäsittelyajoista ja muista tarkistamismenettelyä koskevista vaatimuksista.
82 §
Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys
Jos direktiivilaitoksen toiminnassa käytetään,
varastoidaan tai tuotetaan, taikka muutoin syntyy
66 §:ssä tarkoitettuja merkityksellisiä vaarallisia
aineita, toiminnanharjoittajan on laadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys. Selvitys on
liitettävä lupahakemukseen.

Perustilaselvityksessä on oltava merkityksellisten vaarallisten aineiden aiheuttamaa maaperän ja
pohjaveden pilaantumista koskevat tiedot, joiden
perusteella voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden tila vertailun tekemiseksi niiden tilasta toiminnan päättyessä. Perustilaselvityksessä on esitettävä:
1) tiedot toiminnan sijaintipaikan käytöstä selvityksen laatimishetkellä ja sitä aikaisemmin;
2) riittävät tiedot mittauksista, jotka kuvastavat
maaperän ja pohjaveden tilaa perustilaselvityksen
laatimisen ajankohtana;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen perusteella laadittu arvio maaperän ja pohjaveden tilasta alueella.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä perustilaselvitykseen sisällytettävistä tiedoista.
8 luku
Lupapäätös
83 § (52 §)
Lupapäätöksen sisältö
Sen lisäksi, mitä hallintolain 44 §:ssä säädetään,
ympäristölupaa koskevassa päätöksessä on vastattava lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä
tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia, lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointi on otettu
huomioon lupaharkinnassa. Lupapäätöksestä on
lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 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 lupahakemuksella,
lupapäätöksessä on yksilöitävä kunkin toiminnanharjoittajan velvollisuudet.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupapäätöksen sisällöstä.
84 § (53 §)
Lupapäätöksen antaminen
Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen
katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon
silloin, kun se on annettu.
Päätöksen antamisesta 1 momentin mukaisesti
ilmoitetaan ennen sen antamispäivää päätöksen
tehneen viranomaisen ilmoitustaululla. Julkipanoilmoituksessa on mainittava viranomainen,
asian laatu, päätöksen antamispäivä ja valitusaika
sekä missä ja mihin ajankohtaan asti päätös pidetään yleisön nähtävillä. Ilmoitus on pidettävä päätöksen tehneen viranomaisen ilmoitustaululla

vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen
voidaan hakea muutosta valittamalla. Päätöksen
on oltava saatavana ilmoituksessa mainittuna antamispäivänä.
85 § (54 §, osin uutta)
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös on lähetettävä hakijalle ja niille, jotka ovat päätöstä erikseen pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville
viranomaisille. Päätös on lisäksi lähetettävä tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto hakemuksesta. Työ- ja elinkeinoministeriöministeriölle on lähetettävä päätös, jos sähköntuotantolaitoksen lupahakemus on hylätty. Päätöksen
antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka
ovat tehneet muistutuksen tai esittäneet mielipiteen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet,
sekä niille, joille on 44 §:n 1 momentin mukaan
annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Jos
muistutuskirjelmässä on useita allekirjoittajia,
voidaan päätös toimittaa tai tieto päätöksen antamisesta ilmoittaa vain muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.
Tieto päätöksestä on viipymättä julkaistava toiminnan sijaintikunnassa ja muussa kunnassa, jossa
toiminnan vaikutukset saattavat ilmetä. Tieto päätöksestä on lisäksi julkaistava ainakin yhdessä
toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai julkaiseminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta.
Valtion ympäristölupaviranomaisen on julkaistava antamansa lupapäätös internetsivuillaan.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on julkaistava antamansa päätös internetsivuillaan mahdollisuuksien mukaan. Internetissä julkaistava
päätös saa viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 16 §:n 3 momentin estämättä sisältää
tiedot toiminnan sijaintipaikasta.
86 § (uusi)
Sähköisen tiedonsaannin edistäminen
Kellä tahansa on oikeus pyynnöstä saada tieto
tietyllä alueella annetuista ympäristölupapäätöksistä sähköisin viestein, sen mukaan kuin viranomaisen tietojärjestelmässä on mahdollista ottaa
vastaan tällaisia pyyntöjä ja lähettää viestejä automatisoidusti.

9 luku
Luvan voimassaolo ja muuttaminen sekä toiminnan lopettaminen
87 § (52.1 ja 55.1 §)
Luvan voimassaolo

Ympäristöluvan myöntämistä koskeva päätös
voidaan määrätä olemaan voimassa toistaiseksi tai
määräajan. Määräaikainen ympäristölupa raukeaa
määräajan päättyessä, jollei lupapäätöksessä ole
toisin määrätty.

voi samalla ottaa viran puolesta velvoitteen tai
maksun muuttamista koskevan asian käsiteltäväkseen sen estämättä, mitä määräysten muuttamisesta ja tarkistamisesta muutoin säädetään.
Luvanhaltijan luvan muuttamista koskevaan hakemukseen sovelletaan 39 §:ää. Asian käsittelyssä
noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.

88 § (57 §)
90 §(55.3 §)
Luvan raukeaminen
Lupaviranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos:
1) toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja
ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai että toiminta
on lopetettu;
2) toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa;
3) hakemusta luvan tai lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty 71 §:n 1 momentin tai
80 §:n 3 momentin mukaisesti.
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä
säädetään. Asian voi panna vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, valvontaviranomainen, toiminnanharjoittaja, kunta tai haitankärsijä.
89 § (58 §)
Luvan muuttaminen
Lupaviranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan
viranomaisen tai haitankärsijän taikka 186 §:ssä
tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön
hakemuksesta muutettava lupaa, jos:
1) toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen
vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta;
2) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kielletty
seuraus;
3) parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan olennaisesti vähentää
ilman kohtuuttomia kustannuksia;
4) lupamääräyksen perusteiden havaitaan olevan
virheelliset eikä määräyksen muuttamisesta aiheudu tarvetta harkita uudelleen luvan myöntämisen edellytyksiä;
5) toiminnan ulkopuoliset olosuhteet ovat luvan
myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet ja
luvan muuttaminen on tämän vuoksi tarpeen;
6) luvan muuttaminen on tarpeen luvan myöntämisen jälkeen laissa, valtioneuvoston asetuksessa tai Euroopan unionin säädöksessä annetun sitovan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yksilöidyn vaatimuksen täyttämiseksi.
Kalatalousvelvoitteen tai kalatalousmaksun
muuttamisesta on voimassa, mitä vesilain 3 luvun
22 §:ssä säädetään. Jos kalatalousvelvoitteen tai
kalatalousmaksun perusteista on saatu uutta selvitystä tämän lain 126 §:ssä tarkoitetussa korvausmenettelyssä, valtion ympäristölupaviranomainen

Luvan muuttaminen erityisen selvityksen perusteella
Lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä
tai täydentää lupaa 54 §:n nojalla saadun erityisen
selvityksen perusteella. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.
91 § (115 §)
Määräajan pidentäminen
Jos ympäristöluvan määräyksen noudattaminen
annetussa määräajassa tuottaa luvanhaltijalle hänestä riippumattomista syistä huomattavia vaikeuksia tai jos 71 §:n nojalla annettua määräaikaa on
tarpeen siirtää sen ja 80 §:n 3 momentin nojalla
määrätyn luvan tarkistamisen ajankohdan yhteensovittamiseksi eikä määräyksen noudattamisen
lykkääntymisestä aiheudu ympäristön merkittävän
pilaantumisen vaaraa, lupaviranomainen voi hakemuksesta pidentää määräaikaa enintään kolmella vuodella. Lupaan on tehtävä pidentämisestä
johtuvat tarpeelliset tarkistukset. Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.
Tämän pykälän nojalla ei saa pidentää määräaikaa, jos pidentäminen on vastoin tätä lakia, jätelakia tai niiden nojalla annettua asetusta taikka
Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita.
92 § (uusi)
Luvan selventäminen
Lupaviranomainen voi toiminnanharjoittajan tai
valvontaviranomaisen pyynnöstä saattaa ympäristöluvan tiedot ajan tasalle antamalla asiasta kirjallisen lausuman. Lausuma voidaan antaa, jos se on
merkitykseltään selventävä eikä sillä muuteta
luvan tosiasiallista sisältöä niin, että muutoksesta
voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen
vaaraa taikka muutosta kenenkään oikeuteen tai
etuun.
93 § (59 §)
Luvan peruuttaminen
Lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen
aloitteesta peruuttaa luvan, jos:
1) hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen
edellytyksiin;

2) lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti
rikottu siten, että toiminnasta voi aiheutua luvan
myöntämisen edellytysten vastainen seuraus;
3) toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada
täytetyksi lupaa muuttamalla.
Asian käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä
säädetään.
94 § (90 §)
Toiminnan lopettaminen
Luvanvaraisen toiminnan ja 116 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisteröitävän toiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista
toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi, samoin
kuin toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja
tarkkailusta.
Jos toiminnanharjoittajaa ei enää ole tai häntä ei
tavoiteta ja lopetetun toiminnan ympäristövaikutusten valvomiseksi on tarpeen tarkkailla ympäristöä, tarkkailusta vastaa toiminta-alueen haltija.
Jos ympäristölupa ei sisällä riittäviä määräyksiä
toiminnan lopettamisen varalta, lupaviranomaisen
on annettava tätä tarkoittavat määräykset. Asian
käsittelyssä noudatetaan, mitä 96 §:ssä säädetään.
95 § (uusi)
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 pykälässä 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 palauttamiseksi tarvittavista toimista. Arvio on toimitettava valtion valvontaviranomaiselle tai, jos toimivalta perustilan palauttamista koskevissa asioissa
on siirretty 4 momentin mukaisesti, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Viranomainen tekee
arvion johdosta päätöksen, 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 koskea esimerkiksi pilaavien aineiden poistamista, vähentämistä, leviämisen estämistä tai hallitsemista sekä
maa-aineksen hyödyntämistä. Päätös annetaan
julkipanon jälkeen, ja siitä on tiedotettava siten
kuin 84 §:ssä säädetään ympäristölupapäätöksen
antamisesta ja 85 §:ssä päätöksestä tiedottamisesta.

Jos perustilaa ei ole selvitetty tai alueesta perustilassa voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle
tai ympäristölle, alueen pilaantuneisuus on selvitettävä ja pilaantunut alue on puhdistettava siten
kuin 14 luvussa säädetään.
Viranomaisen on julkaistava internetsivuillaan
tieto maaperää ja pohjavettä koskevista toimista,
jotka direktiivilaitos on toimintansa päättyessä
toteuttanut.
Ympäristöministeriö voi kunnan hakemuksesta
ja kuultuaan valtion valvontaviranomaista ja valtion ympäristölupaviranomaista päättää, että perustilan palauttamista koskevissa asioissa toimivaltaisena viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Toimivalta voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöstä voidaan
muuttaa, jos toimivallan siirtämisen edellytyksiä
ei enää ole. Toimivallan siirron edellytyksistä,
siinä noudatettavasta menettelystä ja asioiden
käsittelystä siirtymävaiheessa noudatetaan, mitä
138 §:ssä säädetään.
96 § (uusi, korvaa ilmaisun ”soveltuvin osin kuin
lupahakemus”)
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 hakemuksesta tiedottamisesta, jollei asia ole merkitykseltään niin vähäinen
tai asian laatu sellainen, että tieto hakemuksesta
voidaan antaa asianosaisille muulla tavoin; jos
asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai
etuun, tiedottamista ei tarvita;
5) 83 §:ssä säädetään päätöksen sisällöstä;
6) 84 §:ssä säädetään päätöksen antamisesta;
7) 85 §:n 1 momentissa säädetään päätöksen lähettämisestä ja päätöksestä ilmoittamisesta;
8) 85 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään päätöksen
julkaisemisesta, jollei asia ole merkitykseltään
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.
Asian vireilletulosta ja päätöksestä on kuitenkin
aina tiedotettava 44 ja 85 §:n mukaisesti, jos asia
koskee:
1) seurantaa ja tarkkailua koskevan suunnitelman hyväksymistä 64 §:n nojalla tai tarkkailumääräysten olennaista muuttamista 65 §:n nojalla;
2) päästötasoja lievempien raja-arvojen määräämistä 78 §:n nojalla;

3) luvan tai lupamääräysten tarkistamista 71 tai
81 §:n nojalla;
4) luvan muuttamista 89 §:n 1 momentin
1 kohdan nojalla.
Jollei asian luonne huomioon ottaen asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja yleisön oikeutta osallistua elinympäristöään
koskevaan päätöksentekoon voida riittävästi turvata 1 ja 2 momentin säännöksiä soveltamalla,
asian käsittelyssä on kuitenkin sovellettava, mitä 5
luvussa säädetään lupamenettelystä ja 8 luvussa
lupapäätöksestä.

