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Luonnos hallituksen esitykseksi (ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittaminen)
1. Hallituksen esityksen yleisperustelut
Yleiset kommentit lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
BirdLife Suomi kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittamisesta.
Lähtökohtaisesti hakemusten laadun parantaminen on kaikkien etu ja on hyvä, että prosesseja
selkeytetään. Myös prosessien kokonaiskeston lyheneminen on hyvä tavoite. Prosesseissa on
varmistettava, ettei kokonaiskeston lyheneminen vaikuta esimerkiksi tarvittavien selvitysten laatuun
ja määrään.
Yleisen edun kannalta koko prosessin toimivuus ja hyväksyttävyys on kiinni siitä, toteutetaanko
aluehallintouudistus siten, että Suomessa on yleiseen etuun, luonnon- ja ympäristönsuojeluun
keskittyvä virasto. Jos viranomaisen valvonta- ja puuttumiskeinot yleistä etua koskevissa asioissa
heikkenevät, ympäristöjärjestöjen yhteiskunnallinen rooli ja vastuu ympäristöasioiden valvonnassa
kasvavat.

Yleiset kommentit YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevista lakiehdotuksista
-

2. Hallituksen esityksen vaikutukset
Pyydämme erityisesti arvioimaan esitettyjä taloudellisia vaikutuksia suhteessa lausunnonantajan omaan
asemaan.
Yhdistysten kannalta sujuvoittamiseen ja prosessien yhdistämiseen liittyy aikataulullisia haasteita.
Prosessien yhdistymisen vuoksi tutustuttava aineistomäärä kasvaa ja monimutkaistuu. Lisäksi on
varsin tavallista, että prosessit saatetaan lausuntovaiheeseen juuri ennen lomakausia esimerkiksi
alkukesällä tai loppuvuodesta.
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Yhdistyksissä, jotka toimivat valtaosin vapaaehtoispohjalta, aineistomäärän kasvu prosessien
monimutkaistumisen ja samanaikaisuuden vuoksi aiheuttaa suuria haasteita. Yhdistyksistä ei
välttämättä löydy riittäviä resursseja prosesseihin perehtymiseen. Tämä voi johtaa
heikompilaatuisiin lausuntoihin tai riittämättömien tutustumismahdollisuuksien vuoksi jopa turhiin
valituksiin.

Muutoksenhakua ja muutakin reagointiaikaa olisi tämän vuoksi perusteltua pidentää nykyisestä 30
päivästä.
Esitys on toiminnanharjoittalähtöinen ja sen keskiössä ovat luvanhakija ja viranomainen.
Viranomaisresursseja tultaisiin käyttämään ensisijaisesti luvanhakijan palvelemiseen, eikä niinkään
muiden osallisten palvelemiseen. Muut osalliset saavat paremmin tietoja sähköisten palvelujen
avulla. Tiedon paremmasta saatavuudesta ja hakemusten parantumisesta huolimatta esitystä
kannattaisi edelleen kehittää siten, että ympäristöjärjestöille ja potentiaalisille haitankärsijöille
mahdollistetaan osallistuminen jo prosessien alkuvaiheesta alkaen.

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 §)
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- 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 §, 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
-

Arkiomaa Aki
BirdLife Suomi ry

Lausuntopalvelu.fi

3/3

