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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) liite 1

seuraavasti:

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2019.
Hankkeeseen, jonka ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta on ennen tämän lain

voimaantuloa tiedotettu kuuluttamalla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun lain (252/2017) 17 §:n nojalla tai ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain (468/1994) 8 a §:n nojalla, taikka jota koskien on tehty päätös arviointimenettelyn so-
veltamisesta yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain (252/2017) 13 §:n tai ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(468/1994) 6 §:n mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä. Myös hankkeeseen, jota koskevasta ympäristövaikutusten arviointia koske-
vasta suunnitelmasta on kuulutettu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla kaavoituksen yhteydessä, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Hankkeeseen, jota koskevasta lupahakemuksesta on ennen tämän lain voimaantuloa
tiedotettu julkisesti tai kuultu asianosaisia maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain
(587/2011), ympäristönsuojelulain (527/2014), maa-aineslain (555/1981), kaivoslain
(621/2011), liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005), kiinteän omai-
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977), eräiden ympäristön
käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain (768/2004), ratalain
(110/2007) ydinenergialain (990/1987) tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsitte-
lyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaisesti, tai jonka toteuttamiseksi on en-
nen tämän lain voimaantuloa myönnetty lupa Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain
(1058/2004) tai ilmailulain (864/2014) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleita säännöksiä.
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Liite 1

Hankeluettelo

1) eläinten pito ja kalankasvatus:
a) kanalat, joissa kasvatetaan yli 85 000 kananpoikaa tai 60 000 kanaa;
b) sikalat, joissa kasvatetaan yli 3 000 sikaa (paino yli 30 kg/sika) tai 900 emakkoa;
c) turkistarhat, jotka on tarkoitettu vähintään 16 000 siitosnaarasminkille tai -hillerille
pentuineen taikka vähintään 7 000 siitosnaarasketulle tai -supikoiralle pentuineen;
d) merialueella sijaitsevat kalankasvatuslaitokset, joissa kalan lisäkasvu on vähintään
1 000 000 kilogrammaa vuodessa;
2) luonnonvarojen otto ja käsittely:
a) kaivosmineraalien louhinta, paikalla tapahtuva rikastaminen ja käsittely, kun
– kaivoksen pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai
– irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa;
b) kiven, soran tai hiekan otto, kun
– ottamisalueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria, tai
– otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa;
c) asbestin louhinta tai laitokset, jotka käsittelevät ja muuntavat asbestia tai asbestia sisäl-
täviä tuotteita;
d) uraanin tai toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely, lukuun ottamatta la-
boratoriossa tai koerikastamossa tapahtuvaa pienimuotoista käsittelyä;
e) turvetuotanto, kun pinta-ala on yli 150 hehtaaria;
f) yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan alueen metsä-, suo- tai kosteikko-
luonnon pysyväisluonteinen muuttaminen toteuttamalla uudisojituksia tai kuivattamalla
ojittamattomia suo- ja kosteikkoalueita, poistamalla puusto pysyvästi tai uudistamalla alue
Suomen luontaiseen lajistoon kuulumattomilla puulajeilla;
g) raakaöljyn tai maakaasun kaupallinen tuotanto;
3) vesistön rakentaminen ja säännöstely:
a) padot ja muut rakenteet, kun padottu tai varastoitu vesimäärä tai vesimäärän lisäys on
yli 10 miljoonaa kuutiometriä;
b) tekoaltaat, kun padottu tai varastoitu uusi vesimäärä tai vesimäärän lisäys on yli 10 mil-
joonaa kuutiometriä;
c) vesistön säännöstelyhankkeet, jos vesistön keskivirtaama on yli 20 kuutiometriä sekun-
nissa ja virtaama- tai vedenkorkeusolosuhteet muuttuvat olennaisesti lähtötilanteeseen
nähden;
d) veden siirto vesistöalueelta toiselle, kun siirron tarkoituksena on ehkäistä mahdollista
vedenpuutetta ja siirron määrä ylittää 3 kuutiometriä sekunnissa, lukuun ottamatta juoma-
veden siirtoa putkissa;
e) tulvasuojeluhankkeet, joiden hyötyala on vähintään 1 000 hehtaaria;
4) metalliteollisuus:
a) rauta- tai terästehtaat;
b) laitokset, joissa tuotetaan muita kuin rautaraakametalleja malmista, rikasteista tai sekun-
daarisista raaka-aineista metallurgisilla, kemiallisilla tai elektrolyyttisillä menetelmillä;
5) metsäteollisuus:
a) massatehtaat;
b) paperi- tai kartonkitehtaat, kun tuotantokapasiteetti on yli 200 tonnia päivässä;
6) kemianteollisuus:
a) raakaöljyjalostamot, lukuun ottamatta ainoastaan voiteluaineita jalostavia laitoksia;
b) laitokset, jotka kaasuttavat tai nesteyttävät öljyliusketta, kivihiiltä tai turvetta vähintään
500 tonnia päivässä;
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c) kemianteollisuuden integroidut tuotantolaitokset, joissa valmistetaan teollisessa mitta-
kaavassa aineita kemiallisilla muuntoprosesseilla ja joissa tuotetaan
– orgaanisia kemikaaleja,
– epäorgaanisia kemikaaleja,
– fosfori-, typpi- tai kaliumpohjaisia (yksi- tai moniravinteisia) lannoitteita,
– kasvinsuojeluaineita tai biosideja,
– farmaseuttisia tuotteita kemiallisilla tai biologisilla menetelmillä tai
– räjähdysaineita;
d) laitokset, joissa valmistetaan tai tuotetaan teollisessa mittakaavassa bioetanolia tai
bioöljyä;
7) energian tuotanto:
a) kattila- tai voimalaitokset, joiden suurin polttoaineteho on vähintään 300 megawattia;
b) ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit, mukaan lukien näiden laitosten tai reaktorei-
den purkaminen tai käytöstä poistaminen, lukuun ottamatta halkeamis- ja hyötämiskel-
poisten aineiden tuotantoon ja konversioon tarkoitettuja tutkimuslaitoksia, joiden suurin
jatkuva lämpöteho ei ylitä yhtä kilowattia; ydinvoimalaitokset ja muut ydinreaktorit lak-
kaavat olemasta tällaisia laitoksia, kun kaikki ydinpolttoaine, ydinjätteet ja muut radioak-
tiiviset jätteet on pysyvästi poistettu laitosalueelta;
c) laitokset, joissa jälleenkäsitellään käytettyä ydinpolttoainetta;
d) laitokset, jotka on suunniteltu
– ydinpolttoaineen valmistamiseen tai isotooppirikastamiseen,
– käytetyn ydinpolttoaineen tai korkea-aktiivisen jätteen käsittelyyn,
– käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen,
– ydinjätteen tai muun radioaktiivisen jätteen loppusijoittamiseen tai
– käytetyn ydinpolttoaineen, muun ydinjätteen tai muun radioaktiivisen jätteen pitkäaikai-
seen varastoimiseen muualla kuin tuotantopaikassa (suunniteltu pidemmäksi ajaksi kuin
10 vuodeksi);
e) tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta
tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia;
8) energian ja aineiden siirto sekä varastointi:
a) öljyn, kemikaalien tai kaasun siirtoihin tarkoitetut putket, joiden halkaisija on yli
DN 800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä;
b) vähintään 220 kilovoltin maanpäälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 kilometriä;
c) öljyn, petrokemian tuotteiden tai kemiallisten tuotteiden varastot, joissa näiden aineiden
varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähintään 50 000 kuutiometriä;
d) laitokset, jotka on tarkoitettu hiilidioksidivirtojen talteenottoon geologista varastointia
varten tämän hankeluettelon soveltamisalaan kuuluvista laitoksista tai muut laitokset, jois-
sa talteen otetun hiilidioksidin kokonaismäärä on vähintään 1,5 megatonnia vuodessa;
e) hiilidioksidin kuljettamiseksi talteenottolaitoksilta varastointipaikoille tarvittavat put-
ket, joiden halkaisija on yli DN 800 millimetriä ja pituus yli 40 kilometriä, mukaan luet-
tuina niihin liittyvät paineenkorotusasemat;
f) hiilidioksidin geologinen varastointi lukuun ottamatta tutkimus-, kehittämis- ja testaus-
toimintaa, jossa varastoidun hiilidioksidin kokonaismäärä on alle 100 000 tonnia;
9) liikenne:
a) moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen;
b) neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kilometrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien
rakentaminen;
c) tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli-
tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä;
d) kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen;
e) lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitotie on vähintään 2 100 metriä pitkä;
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f) pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai pur-
kulaiturit kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille;
g) kantavuudeltaan yli 1 350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisäve-
siväylät tai satamat;
h) Suomen ja Viron väliset tunnelit;
10) vesihuolto:
a) pohjaveden otto tai tekopohjaveden muodostaminen, jos sen vuotuinen määrä on vähin-
tään 3 miljoonaa kuutiometriä;
b) suuret raakavesi- tai jätevesitunnelit;
c) yli 100 000 asukasvastineluvulle mitoitetut jätevesien käsittelylaitokset;
11) jätehuolto:
a) jätteiden käsittelylaitokset, joissa vaarallista jätettä
– poltetaan,
– käsitellään kemiallisesti,
– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 5 000 tonnin vuotuiselle jäte-
määrälle, tai
– sijoitetaan kaatopaikalle;
b) jätteiden käsittelylaitokset, joissa muuta kuin vaarallista jätettä
– poltetaan ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle jätemäärälle,
– käsitellään kemiallisesti ja jotka on mitoitettu vähintään 100 tonnin vuorokausittaiselle
jätemäärälle,
– käsitellään biologisesti ja jotka ovat mitoitettu vähintään 35 000 tonnin vuotuiselle jäte-
määrälle, tai
– sijoitetaan kaatopaikalle, joka on mitoitettu vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jäte-
määrälle;
12) 1–11 kohdassa tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaavat hankkeiden muutokset.
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