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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittaminen)
1. Hallituksen esityksen yleisperustelut
Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
STUK pitää kannatettavana sitä, että ympäristölupamenettelyitä sovitetaan yhteen.

STUK kiinnittää huomiota siihen, että esityksessä ei viitata säteilylakiin eikä ydinenergialakiin, vaikka
myös kyseiset lait sisältävät ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyitä. Esityksen
perusteluissa olisi siten hyvä todeta, että uusi laki ei kata säteily- ja ydinenergialain lupamenettelyitä
vaan niiden mukaiset luvat on haettava edelleenkin erikseen. Esimerkiksi kaivostoimintaan olisi
valmisteilla olevan säteilylain uudistuksen mukaisesti oltava turvallisuuslupa, jos luonnon
radioaktiivisten aineiden päästöistä ympäristöön voi aiheutua väestön altistuksen viitearvoa
suurempi säteilyannos.

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?
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3. Kommentit pykäläehdotuksiin ja niiden perusteluihin (ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittaminen)
- Yhteensovitettavat lupamenettelyt (1-4 §)
1 § Tavoite
Tämän lain tavoitteena on sovittaa yhteen ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden
lupamenettelyjä.

Pykälä ehdotetaan muutettavaksi muotoon: ”Tämän lain tavoitteena on sovittaa yhteen ja jouduttaa
eräiden ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä.” Perusteluna on, että yhteensovitus
ei koske kaikkia ympäristöön vaikuttavien hankkeiden lupamenettelyjä, kuten säteilylain ja
ydinenergialain nojalla luvitettavia toimintoja.

- 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 §)
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- 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
Säteily- ja ydinenergialainsäädäntö ovat osa ympäristölainsäädäntöä. STUK esittää, että jatkossa
säteily- ja ydinenergialainsäädäntö sisällytetään ympäristölainsäädäntöä koskeviin selvityksiin.
Vastaavasti STUK pitää tarpeellisena, että sen edustaja pyydettäisiin jatkossa osallistumaan
vastaavantyyppisiin ympäristölainsäädännön yhteensovittamista selvittäviin työryhmiin.

Koskinen Kaisa
Säteilyturvakeskus

Välimäki Minna
Säteilyturvakeskus
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