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Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto

15.03.2018 LVM/264/02/2018

Asia:  YM008:00/2015, YM029:00/2016

Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen)

1. Hallituksen esityksen yleisperustelut

Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista

Ympäristöministeriö on pyytänyt liikenne- ja viestintäministeriöltä lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksen mukaan hanke tukee Juha Sipilän hallituksen 
tavoitteen Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen kärkihanketta Sujuvoitetaan säädöksiä, 
jonka mukaan lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan. Ympäristöllisten lupamenettelyjen 
yhteensovittaminen voisi tulla sovellettavaksi myös joidenkin liikenne- ja viestintäministeriön 
hallinnonalaan kuuluvien asioiden osalta. Liikenne- ja viestintäministeriö pitääkin prosessin 
selkeyttämistä asiakkaan näkökulmasta kannatettavana.

Myös liikenne- ja viestintäministeriössä on tarkasteltu mahdollisuutta yhteensovittaa 
lupamenettelyjä muun muassa telekaapeleiden sijoittamiseen liittyvien lupien osalta. 
Lupaprosessien sujuvoittamista ja kehittämistä on tarkasteltu myös tie- ja rautatiealueen 
lupaprosessien osalta. Liikenne- ja viestintäministeriö haluaa tuoda esille, että tulevaisuudessa 
lupamenettelyjen yhteensovittamista hallinnonalojen välillä voitaisiin tarkastella laajemmin. 
Esimerkiksi laajennettua yhteistyötä ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 
vastaavan viranomaisen ja valtion väyläviranomaisten välillä voisi olla jatkossa hyödyllistä arvioida.

Liikenne- ja viestintäministeriö painottaa kuitenkin, että kun kuulemismahdollisuuksien määrä 
mahdollisesti vähentyy yhteensovittamisen myötä, on äärimmäisen tärkeää, että riittävän laajaan 
asianosaisten kuulemiseen ja tiedottamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tältä osin liikenne- ja 
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viestintäministeriö viittaa myös Liikenteen turvallisuusviraston Trafin lausuntoon, ja pyytää 
huomioimaan myös muut Trafin lausunnossa esitetyt näkökohdat. 

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 §, 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

-

Klemola Vilja
Liikenne- ja viestintäministeriö


