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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

Lain tavoitteet ovat hyvät ja ne mahdollistavat eri lupamenettelyjen yhteenlasketun 
kokonaiskestoajan  lyhenemisen, kun eri lupamenettelyihin liittyviä päällekkäisiä vaiheita 
yhdistetään. Olisi tärkeää että se näkyy selvästi luvanhakijoille eli asiakkaille. Tavoitteena tulee olla 
viranomaisten välinen yhteistyö  ja tiivis yhteistyö asianomaisen maakunnan kanssa asiakkaiden  
nykyistä paremman lupapalvelun toteuttamiseksi.  Maakuntien näkemyksiä  ja alueen tuntemusta  
tulee ottaa huomioon lupapäätösten valmistelussa. Maakuntien ja lupaviranomaisten  välillä olevan 
yhteistyön kehittäminen tulee selvittää ja sen tulee toteutua. Näin ollen lupajärjestelmästä saadaan 
joustava ja läpinäkyvä sekä  kaikkia osapuolia hyödyttävä järjestelmä.  Myös luvanhakijoille tulee 
järjestää riittävää neuvontaa ja tarkkaa tilannetietoa lupahakemuksen käsittelystä.   

Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

YVA-menettelyn yhdistäminen varsinaiseen suunnitteluprosessiin  on kannatettavaa. Olisi myös hyvä  
tehdä  suunnittelun eri vaihtoehdoista  arvioita suunnittelun edetessä, jotta lopullinen suunnitelma 
voidaan toteuttaa YVA:n mukaisena. Tämä tuo joustavuutta suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin. 

2. Hallituksen esityksen vaikutukset

Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan 
asemaan.

lupa-asioiden yhdistämisessä saadaan  todennäköisesti myös säästöjä. Yhteistyö maakuntien kanssa 
vaatii maakunnalta tiettyjä resursseja mutta tavoite, joissa maakunnan  asiakkaita palvellaan 
parhaalla mahdollisella tavalla toteutuu.  

Onko esityksessä jäänyt joitakin olennaisia vaikutuksia huomioimatta? Jos on, niin mitä?

Hankkeen suunnittelun aikaisen vaikutusten arvioinnin  laatiminen , hankkeen eri vaihtoehtojen 
vaikutusten arviointi ja parhaimman  hankevaihtoehdon valitseminen
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Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen 
käytännössä soveltuvan?

Liikennehankkeet, jäteasemien ja vedenpuhdistuslaitoksen , ydinvoimalan, biovoimalan  
toteuttamiseen

3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten 
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)

- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)

Lupamenettelyt 1-4 § ovat ok

- Yhteensovittava viranomainen (5 §)

yhteensovittaviin viranomaisiin  pitäisi kuulua sekä Luovan että kyseisen maakuntaliiton edustajat ja 
myös kunnan jossa hanke tehdään viranomaiset. Jos hanketta hakevaa tahoa on myös hyvä kuulla 
yhteisessä kokouksessa. 

- Hakijan neuvonta (6 §)

Hakijaa tulee neuvoa , ja maakuntaliitolla sekä kunnalla  tulee olla mahdollisuus antaa neuvoja 
hakijalla. neuvontapalvelut tulee olla myös sähköisesti saatavilla ja chat palvelua tulee kehittää

- Yhteensovittamisen aloittaminen ja keskeyttäminen (7 ja 13 §)

7-13 § ovat ok 

- Määräajat käsittelyvaiheille (8, 12 §)

Määräajat tulee olla etukäteen tiedossa ja sähköisestä palvelusta tulee olla hakijalle, kunnalle  sekä 
maakuntaliitolle  ajantasainen tieto  käsittelyvaiheesta.  

- Hakemusten täydentäminen (9 §)

hakemuksia tulee voida täydentää  tietyllä määräajalla 

- Lupahakemuksista kuuleminen (10-11 §)

Kuuleminen  on ok . kuitenkin pitää siitä tiedottaa hyvin sähköisissä järjestelmissä . Ei riitä jos on  
paikallisessa lehdessä. 

- Lupapäätösten antaminen (14-15 §)

Lupapäätöksen antamista ennen on keskusteltava  edellämainittujen  yhteistyöviranomaisten kanssa  
hankkeesta  ja lupapäätöksestä. 

- Lupamaksut (16 §)

lupamaksut ei voi olla kohtuuttomia 

- Voimaantulo (17 §)

ei muutoksia 
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- Ympäristönsuojelulain 47 c §, vesilain 11:1, luonnonsuojelulain 72 a §, maa-aineslain 4 c §, maankäyttö- 
ja 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 §)

YVA ja lupamenettelyn  yhteensovittaminen , neuvottelut  maakuntaliiton, kunnan ja hakijan kanssa, 
miten  yhteistyö hoidetaan. tavoite on, että hankkeen suunnitteluvaiheessa, eri vaihtoehdoissa 

- Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistäminen (YVA-laki 22 
a.2 ja 27 §, ympäristönsuojelulain 44 a §, vesilain 11 a §)

On hyvä jos ympäristövaikutusten arviointi ja lupahakemusten kuuleminen yhdistetään.  

5. Muut kommentit

Voitte kirjoittaa tähän mahdolliset muut kommentit esityksestä

YVAn yhdistäminen hankkeen suunnitteluun  mahdollistaa tarkoituksenmukaisten hankkeiden 
toteutumisen. YVAn laatiminen yhdessä maakuntaliiton ja Luovan kanssa  suunnittelun  eri 
vaihtoehdoista ja suunnitelmien kehittäminen  Yvan vaatimaan suuntaan olisi mahdollista. Näin 
saadaan paras mahdollinen suunnitelma.  
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