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764/2019

Laki
eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Tavoite

Tämän lain tavoitteena on sovittaa yhteen ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hank-
keiden lupamenettelyjä.

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), maa-ai-
neslain (555/1981), kaivoslain (621/2011), luonnonsuojelulain (1096/1996), maankäyttö-
ja rakennuslain (132/1999) sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turval-
lisuudesta annetun lain (390/2005) mukaisen lupa-asian käsittelyyn.

3 §

Yhteensovitettavat lupamenettelyt

Jos hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölu-
van, vesilain mukaisen luvan tai maa-aineslain mukaisen ainesten ottamisluvan, lupaha-
kemuksen käsittely voidaan hakijan pyynnöstä sovittaa yhteen seuraavia lupia koskevien
hakemusten kanssa:

1) luonnonsuojelulain 31 ja 48 §:n sekä 49 §:n 3 momentin mukainen lupa poikkeami-
seen;

2) maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa, 126 §:n mukainen
toimenpidelupa, 127 §:n mukainen rakennuksen purkamislupa ja 128 §:n mukainen mai-
sematyölupa;

3) kaivoslain 9 §:n mukainen malminetsintälupa, 16 §:n mukainen kaivoslupa ja
22 §:n mukainen kullanhuuhdontalupa;

4) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain
23 §:n mukainen lupa vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja va-
rastointiin sekä 58 §:n mukainen lupa räjähteiden valmistukseen ja varastointiin.
HE 269/2018
YmVM 22/2018
EV 278/2018
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4 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Lupa-asian käsittelyssä noudatetaan tämän lain lisäksi, mitä 2 §:ssä mainituissa laeissa
säädetään.

5 §

Yhteensovittava viranomainen

Aluehallintovirasto on yhteensovittava viranomainen, jos yhteen sovitettavana on vesi-
lain mukaisen luvan tai sellaisen ympäristönsuojelulain mukaisen luvan käsittely, jonka se
ratkaisee. Muussa tapauksessa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on yhteensovitta-
va viranomainen.

Yhteensovittavan viranomaisen tehtävistä säädetään 2 luvussa.

6 §

Hakijan neuvonta

Hallintolain (434/2003) 8 §:ssä tarkoitetun neuvonnan järjestämiseksi yhteensovittava
viranomainen voi hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestää tapaamisen hakijan
ja hankkeen viranomaiskäsittelyissä toimivaltaisten viranomaisten välille.

2 luku

Käsittelyn yhteensovittaminen

7 §

Yhteensovittamisen aloittaminen

Hakijan on pyydettävä lupamenettelyjen yhteensovittamista ennen kuin lupahakemuk-
sesta kuulutetaan.

Lupahakemukset on toimitettava viranomaisille sähköisesti. Lupa-asian vireillepanosta
ja hakemuksen sisällöstä säädetään 2 §:ssä mainituissa laeissa.

8 §

Käsittelyaika

Yhteensovittava viranomainen arvioi yhteistyössä toimivaltaisten lupaviranomaisten
kanssa yhteensovitettavien lupahakemusten tavoitteellisen käsittelyajan ja esittää sen pe-
rusteella arvion lupa-asioissa annettavien päätösten antamisajankohdasta.

9 §

Hakemusten täydentäminen

Toimivaltainen lupaviranomainen ilmoittaa yhteensovittavalle viranomaiselle, miltä
osin lupahakemusta on täydennettävä. Yhteensovittava viranomainen varaa hakijalle tilai-
suuden täydentää hakemusta asettamassaan määräajassa.
2



764/2019  
10 §

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

Toimivaltaisen lupaviranomaisen on toimitettava yhteensovittavalle viranomaiselle tie-
to lupahakemuksesta pyydettävistä lausunnoista. Yhteensovittava viranomainen pyytää
lausunnonantajia toimittamaan lausunnot sähköisesti määräajassa.

Lupahakemuksista pyydettävistä lausunnoista ja tahoista, joille on varattava tilaisuus
muistutuksen tekemiseen tai mielipiteen ilmaisemiseen, säädetään 2 §:ssä mainituissa
laeissa. Yhteensovittavalle viranomaiselle on toimitettava 2 §:ssä mainituissa laeissa tar-
koitetut muistutukset ja mielipiteet.

11 §

Lupahakemusten tiedoksianto ja siitä tiedottaminen

Yhteensovittavan viranomaisen on annettava lupahakemus tiedoksi julkisella kuulutuk-
sella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on
kuitenkin oltava nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Kuulutus ja hakemusasiakirjat voi-
vat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 mo-
mentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Viran-
omaisen verkkosivuilla julkaistut henkilötiedot on poistettava viranomaisen verkkosivuil-
ta, kun asiassa annetut päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Kuulutuksen tulee sisältää sen lisäksi, mitä hallintolain 62 a §:n 3 momentissa sääde-
tään, tiivistelmä hankkeesta ja lupahakemuksista sekä muut tiedot, jotka kuulutukseen tu-
lee tämän lain 2 §:ssä mainitun lain mukaan sisällyttää. Jos hanke sisältää maankäyttö- ja
rakennuslain tai maa-aineslain mukaisen luvan, on siitä tiedotettava kuulutuksessa.

Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa kuntalain
(410/2015) 108 §:n mukaisesti sekä toimivaltaisen viranomaisen verkkosivuilla. Lisäksi
kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen
ole muutoin tarpeetonta. Toimivaltaiset lupaviranomaiset huolehtivat siitä, että kuulutus
ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä myös toimivaltaisen viranomaisen verk-
kosivuilla vähintään kuulutusajan.

Yhteensovittavan viranomaisen on annettava kuulutus erikseen tiedoksi niille
asianosaisille, joita asiat erityisesti koskevat. Tiedoksiantoon yhteisalueen järjestäytymät-
tömälle osakaskunnalle sovelletaan, mitä vesilain 11 luvun 11 §:n 2 momentissa sääde-
tään.

Poiketen siitä, mitä 1–4 momentissa säädetään, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen
lupahakemuksen vireilletulosta ilmoittamiseen ja tiedottamiseen sovelletaan, mitä maini-
tun lain 133 §:n 1 momentissa säädetään. Naapurien kuulemista koskevan selvityksen liit-
tämisestä maa-aineslupaa koskevaan hakemukseen säädetään maa-aineslain 13 §:n 2 mo-
mentissa.

12 §

Hakijan selitys

Yhteensovittava viranomainen varaa hakijalle tilaisuuden antaa sähköisesti selityksen-
sä hakemusten johdosta annetuista lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Tahoista,
joille on lisäksi varattava tilaisuus selityksen antamiseen, säädetään 2 §:ssä mainituissa
laeissa.
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13 §

Yhteensovittamisen keskeyttäminen

Yhteensovittava viranomainen keskeyttää hakijan pyynnöstä lupahakemusten käsitte-
lyn yhteensovittamisen. Keskeyttäminen voi koskea myös osaa lupahakemuksista. Kes-
keyttämisestä on tiedotettava sähköisesti yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosi-
vuilla.

14 §

Lupapäätösten antaminen ja tiedoksianto

Kun lupa-asioissa on saatu riittävät selvitykset, yhteensovittava viranomainen ja muut
toimivaltaiset lupaviranomaiset sopivat tavoitteellisen määräajan asettamisesta päätösten
antamiselle. Toimivaltaiset lupaviranomaiset antavat päätöksensä samanaikaisesti. Viran-
omaisten on tarpeen mukaan tehtävä yhteistyötä lupamääräysten yhteensopivuuden var-
mistamiseksi.

Toimivaltaisen lupaviranomaisen on annettava lupapäätöksensä tiedoksi julkisella kuu-
lutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Sen lisäksi, mitä hallintolain
62 a §:ssä säädetään kuulutuksen sisällöstä, lupapäätöstä koskevassa kuulutuksessa on
mainittava myös päätöstä koskeva valitusaika. Kuulutus ja lupapäätös on oltava nähtävillä
vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Kuu-
lutus ja päätös voivat sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n
3 momentin estämättä toiminnanharjoittajan nimen ja toiminnan sijaintipaikan tiedot. Vi-
ranomaisen verkkosivuilla olevat henkilötiedot on poistettava viranomaisen verkkosivuil-
ta, kun luvanvarainen toiminta on päättynyt ja 2 §:ssä mainittujen lakien mukaisen toimin-
nan lopettamista koskevat toimenpiteet on suoritettu.

15 §

Lupapäätöksistä tiedottaminen

Yhteensovittavan viranomaisen on lähetettävä lupapäätökset hakijalle ja niille, jotka
ovat päätöksiä erikseen pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua val-
voville viranomaisille. Yhteensovittavan viranomaisen on lisäksi lähetettävä päätökset
tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto hakemuksista. Päätöksistä on li-
säksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen tai esittäneet mielipiteen asiassa
tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille, joille on annettu lupahakemuksia kos-
kevista kuulutuksista erikseen tieto. Jos muistutuskirjelmässä on useita allekirjoittajia,
voidaan päätös toimittaa tai tieto päätöksen antamisesta ilmoittaa vain muistutuksen en-
simmäiselle allekirjoittajalle. Yhteensovittavan viranomaisen on lisäksi huolehdittava
päätöksen toimittamisesta noudattaen, mitä 2 §:ssä mainituissa laeissa säädetään.

Yhteensovittava viranomainen huolehtii, että tieto kuulutuksesta julkaistaan myös vii-
pymättä toiminnan vaikutusalueen kunnissa kuntalain 108 §:n mukaisesti. Lisäksi kuulu-
tuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleises-
ti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai tiedottaminen ole
muutoin tarpeetonta.
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3 luku

Erinäiset säännökset

16 §

Lupamaksut

Tämän lain mukaisesta lupakäsittelyn yhteensovittamisesta valtiolle perittävän maksun
suuruus määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annet-
tavassa valtioneuvoston asetuksessa säädetään. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
voi periä yhteensovittamisesta maksun, jonka perusteista määrätään kunnan hyväksymäs-
sä taksassa. Muilta osin lupahakemusten käsittelystä perittävistä maksuista säädetään
2 §:ssä mainituissa laeissa.

17 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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