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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittamisesta. Lisäksi siinä on muutosehdotuksia muihinkin lakeihin. Lakiehdotuksesta saa 
sen käsityksen, että se koskee saman luvanhakijan lupahakemusten käsittelyä, ei useamman 
luvanhakijan hakemusten yhteensovittamista. 

Lain tavoite on kannatettava. Hankkeen toteuttaminen saattaa edellyttää useita 
viranomaispäätöksiä. Rinnakkaiset tai perättäiset lupa- ja lausuntomenettelyt hidastavat osaltaan 
hankkeen etenemistä. Lisäksi niistä seuraa hakijalle kustannuksia, joita voidaan toivottavasti 
vähentää käsittelyn yhteensovittamisella. On tärkeää, että myös ympäristövaikutusten arviointi 
kytketään yhteiskäsittelyyn mahdollisimman tiiviisti sekä, että myös valitusten käsittelyyn kuluvia 
aikoja pystyttäisiin lyhentämään lupahakemusten käsittelyn yhteensovittamisen tai niiden 
yhteiskäsittelyn avulla.

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?

-
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Minkälaisiin tilanteisiin arvioitte lupahakemusten tai YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamisen 
käytännössä soveltuvan?

-

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

- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)

Ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia esitetään samalla täydennettäväksi 
säätämällä ympäristölupahakemuksen ja luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamishakemuksen sekä 
vesilain mukaisen hakemuksen ja luonnonsuojelulain mukaisen poikkeamishakemuksen 
yhteiskäsittelystä. Nämä yhteiskäsittelytilanteet jäisivät lain soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli 
samalla ei haeta jotakin muuta, 1 momentissa mainittua muun viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa 
lupaa (3 §).

Perusteluiden mukaan yhteensovittamiseen piiriin ehdotetut luvat ja niiden yhdistelmät liittyvät 
pääsääntöisesti jonkin ammatillisen tai yritystoiminnan aloittamiseen tai muuttamiseen siten, että 
lupien hakeminen voi ajoittua samaan aikaan.

- Yhteensovittava viranomainen (5 §)

-

- Hakijan neuvonta (6 §)

On tärkeää huomioida, että vuoropuhelu viranomaisen ja hakijan välillä säilyy jatkossakin 
tehokkaana ja toimivana.

- 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 §, 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 §)

-

- 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

Maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön eteneminen vaikuttaa jossain määrin esitetyn lain 
sisältöön, koska maakuntauudistuksessa keskeisiä viranomaistehtäviä siirretään kunnilta 
maakunnille. Lakipaketissa esitetään joitain muutoksia lupaviranomaisten toimivaltaan, joten tämän 
lakiehdotuksen valmistelua ei ole syytä kiirehtiä. 
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