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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteen-sovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 
muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten 
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta. Lupamenettelyjen yhteensovittaminen toteutettaisiin 
sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen. 
Lisäksi esitykseen sisältyvät ehdotukset YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamiseksi, joilla 
yhteensovitettaisiin YVA- ja lupamenettelyn selvitystarpeita sekä yhdistettäisiin 
arviointiselostuksesta ja ympäristölupahakemuksesta kuuleminen tietyissä tilanteissa. Esityksen 
tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyitä. 

Yhteensovittamisen edellytyksenä olisi, että hankkeelle haetaan joko ympäristösuojelulain mukaista 
ympäristölupaa, vesilain mukaista lupaa tai maa-aineslain mukaista lupaa ainesten ottamiseen sekä 
jos hankkeelle haetaan samanaikaisesti lisäksi joko luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa rakentamiselle, kaivoslain mukaista lupaa taikka 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. 

Lisäksi ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia ehdotetaan täydennettäväksi 
säännöksillä, jotka mahdollistavat Valtion lupa- ja valvontavirastossa luonnonsuojelulain mukaisen 
laji- tai luontotyyppi-suojelusta poikkeamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhdessä 
ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen kanssa. 
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Yhteensovittamisen arvioidaan lyhentävän lupahakemusten kokonaiskäsittelyaikaa ja siten myös 
vähentävän yritysten kustannuksia. Lisäksi arviointiselostukseen ja lupahakemukseen sisällytettävien 
selvitystarpeiden nykyistä tiiviimpi yhteensovittaminen vähentää toiminnanharjoittajan hallinnollista 
taakkaa selvitysten laatimisessa. Lupahakemuksen ja arviointiselostuksen selvitystarpeet vastaavat 
pääosin toisiaan, joten selvityksiä voitaisiin pääosin laatia yhteisesti. 

Lupamenettelyjen yhteensovittamisella ei ole suoranaisia ympäristövaikutuksia, koska lupien 
myöntämisen edellytyksiä ei muuteta. Myöskään arviointiselostuksesta ja 
ympäristölupahakemuksesta kuulemisen yhdistämisestä ei aiheudu merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Kuulemiset on mahdollista yhdistää vain sellaisten hankkeiden osalta, joiden 
toteuttamiselle ei hankkeen sijainnin, laajuuden tai teknisen toteuttamistavan kannalta ole muuta 
toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. 

Yhteensovittamista koskevien säännösten soveltaminen edellyttää sähköisen yhden luukun 
toimintaympäristön käyttöönottoa ja hyödyntämistä.  Ehdotettava lainsäädäntö edistää näin 
osaltaan sähköisen toimintaympäristön yleistymistä viranomaismenettelyissä ja asettaa vaatimuksia 
eri asiointijärjestelmien rajapintojen toimivuuteen. Esityksen mukainen lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen ja sähköinen asioiminen parantavat kansalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia. 

Lapin liitto pitää hyvänä, että lausuminen eri hakemuksista tapahtuu samanaikaisesti. 
Lupamenettelyjen nykyistä parempi keskinäinen koordinaatio niihin liittyvien selvitystarpeiden 
osalta voi myös parantaa selvitysten laatua ja kattavuutta. 

Lapin liitto pitää hyvänä myös myönteisiä vaikutuksia elinkeinotoimintaan ja kilpailukykyyn. 
Yhteensovittamiseen kytkeytyvät uudistukset sähköisen järjestelmän käyttöönottamiseksi ja 
valtakunnallisen lupaviranomaisen perustamiseksi voivat myös vähentää mahdollisia alueellisia eroja 
lupamenettelyssä ja lupaehdoissa ja näin edistää eri toimijoiden tasa-arvoista kohtelua eri puolilla 
maata. 

Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

-

2. Hallituksen esityksen vaikutukset

Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan 
asemaan.

-



Lausuntopalvelu.fi 3/4

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 §)

-

- Lupamaksut (16 §)

-

- Voimaantulo (17 §)

-

- Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttö- 
ja rakennuslain muutokset, kaivoslain 40 a § ja kemikaaliturvallisuuslain 104 e §

-
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- 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

-
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