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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittaminen)
1. Hallituksen esityksen yleisperustelut
Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
Nyt lausunnolle lähetetyssä hallituksen esitysluonnoksessa muutettaisiin ympäristönsuojelulakia,
maankäyttö ja rakennuslakia, maa-aineslakia, vesilakia, kaivoslakia, vaarallisia kemikaalien ja
räjähteiden turvallisuutta koskevaa lakia ja ympäristövaikutusten arviointilakia. Muutoksilla
pyrittäisiin sujuvoittamaan ympäristölupamenettelyä.

Hallituksen esityksen yksityiskohtaisista perusteluista selviää, että ylivoimaisesti suurin osa
ympäristöluvista myönnetään jätteitä käsitteleville laitoksille ja energiantuotantolaitoksille.

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että viimeisten noin 20 vuoden aikana erityisesti biojätteitä
käsiteltäessä on aiheutettu ympäristön asukkailla merkittävässä määrin viihtyvyyshaittaa ja jopa
terveyshaittaa. Myös kotimaisen biomassan käytön lisääminen energiantuotannossa - erityisesti
lämmön tuotannossa – on lisännyt pienissä taajamissa pienhiukkaspäästöjä.

Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että ympäristönsuojelulaissa ja maan käyttö ja
rakennuslaissa ympäristöhaitan käsite pitää sisällään terveydensuojelulaissa määritetyn
terveyshaittakäsitteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää tärkeänä, että nyt lausuttavalla luonnoksella hallituksen
esitykseksi ei vaaranneta terveydensuojelua myönnettäessä ympäristölupia erityisesti jäte- ja
energiahuollon laitoksille.
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Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
-

2. Hallituksen esityksen vaikutukset
Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan
asemaan.
Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?
Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen
käytännössä soveltuvan?
-

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)
- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)
- Yhteensovittava viranomainen (5 §)
- Hakijan neuvonta (6 §)
- Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)
- Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)
- Hakemusten täydentäminen (9 §)
- Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)
- Lupapäätösten antaminen (14-15 §)
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- Lupamaksut (16 §)
- Voimaantulo (17 §)
- Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttöja rakennuslain muutokset, kaivoslain 40 a § ja kemikaaliturvallisuuslain 104 e §
- Ympäristönsuojelulain 47 b §, vesilain 12 a § sekä luonnonsuojelulain 72 b ja 61.5 §
-

4. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (YVA- ja lupamenettelyn
yhteensovittaminen)
- YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittaminen (YVA-laki 5 §, 22 a.1 ja 25 §)
- Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistäminen (YVA-laki 22
a.2 ja 27 §, ympäristönsuojelulain 44 a §, vesilain 11 a §)
-

5. Muut kommentit
Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esityksestä
-

Paunio Mikko
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