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Mikä muuttuu?
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Mitä lupia yhteensovitetaan?

Hanke edellyttää yhtä seuraavista ”pääluvista”:
- Ympäristölupa,
- Vesilain mukainen lupa, tai
- Maa-aineslupa

Ja lisäksi haetaan jotain seuraavista: 
- Luonnonsuojelulain laji- ja luontotyyppisuojelua koskevat 

poikkeamisluvat
- Kaivoslain mukaiset luvat
- Kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat
- Rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa tai 

rakennuksen purkamislupa
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Viranomaiset

Mikä viranomainen yhteensovittaa? 

• LUOVA, jos hanke edellyttää sen lupaa YSL:n tai VL:n nojalla 

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jos hanke edellyttää 

sen lupaa YSL:n tai MAL:n nojalla

Mitä lupaviranomaisia koskee?

• Valtion lupa- ja valvontavirasto LUOVA

• Tukes

• Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

• Kunnan rakennuslupaviranomainen
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Miten lupamenettelyn vaiheet 
yhteensovitetaan?

• Järjestetään tapaaminen, jossa suunnitellaan mahdollista 
yhteensovittamista, menettelyiden etenemistä ja käydään läpi 
selvitystarpeita

• Täydennystä lupahakemuksiin pyydetään samalla kertaa
• Lupahakemuksista yksi yhteinen kuulutus

• Muistutukset ja mielipiteet yhdellä kertaa
• Viranomaislausunnot yhdellä kertaa
• Vastine yhdellä kertaa

• Lupapäätökset annetaan samanaikaisesti
• Viranomaisten päätöstoimivaltaan ei muutoksia
• Yhteistyö lupamääräysten yhteensopivuuden varmistamiseksi
• Yhteinen tiedoksianto 
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Muita erityispiirteitä

• Hakija päättää, sovelletaanko yhteensovittamista ja missä lupa-
asioissa

• Hakijan pyynnöstä yhteensovittaminen voidaan myös keskeyttää

• Yhteensovittavan viranomaisen johdolla hakemuksille 
määritetään tavoitteellinen käsittelyaika ja annetaan arvio 
päätösten antamisajakohdasta

• Menettelyvaiheille asetetaan yhteiset määräajat

• Viranomaisten yhteistyössä varmistettava, että eri päätösten 
lupamääräykset ovat yhteensopivia

• Yhteensovittamisen aiheuttamista viranomaiskustannuksista 
voidaan periä maksu
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YKSI LUUKKU

YSL –

hakemus

Rakennus-

lupahakemus

Kemikaaliturvalli-

suuslupahakemus

Kunnan 

rakennusvalvonta

Rakennuslupa Ympäristölupa Kemikaali-

turvallisuuslupa

Muistutukset, 

mielipiteet, 

lausunnot

Selvitykset, 

vastine

Esimerkki asioinnista ja menettelyjen yhteensovituksesta yhden luukun periaatteella

Päätökset

Ennakkotapaaminen hakijan ja viranomaisten kesken hankkeen lupa- ja selvitystarpeista

LUOVA TUKES



Yhteiskäsittely LUOVAssa – YSL, VL, LSL

• Pelkästään LUOVAlle kuuluvissa asioissa ei ”yhteensoviteta”, ellei 
samalla haeta jonkun muun viranomaisen lupaa (TUKES, kunta)

• LUOVAssa syntyy jatkossa yksi yhteinen päätös

• Nykyisin YSL:n ja VL:n mukaiset asiat yhteiskäsittelyssä

• Jatkossa myös LSL:n mukainen laji- tai luontotyyppisuojelusta 

poikkeamista koskeva asia voitaisiin käsitellä yhdessä joko 

YSL:n tai/ja VL:n hakemuksen kanssa, ellei erityisestä syystä 

tarpeetonta

• Päätös annetaan noudattaen YSL:n tai VL:n

menettelysäännöksiä + muutoksenhakua koskevia säännöksiä
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YVA- ja lupamenettelyjen yhteensovittaminen

• Lakiin selkeämmin YVA:n erilaiset toteuttamistavat:

• Erillinen YVA-lain mukainen menettely

• YVA kaavoituksen yhteydessä

• YVAn kuulemisten järjestäminen muun menettelyn yhteydessä

• YVAn ja luvan selvitystarpeiden yhteensovitus ja samojen 

selvitysten hyödyntäminen eri menettelyissä

• Arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän liittäminen 

lupahakemukseen viimeistään ennen päätöksentekoa
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Arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta 
kuulemisen yhdistäminen

• Arviointiselostuksesta  ja LUOVAssa käsiteltävästä 

ympäristölupahakemuksesta kuuleminen yhdessä

• Hankkeella ei ole sijainnin, laajuuden tai teknisten 

ominaisuuksien kannalta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa

• Hakijan aloite, viranomaiset sopivat

• Lupaviranomainen hoitaa kuulemisen

• Kuulemisaika vähintään 45 päivää, enintään 60 päivää

• Jos perusteltua päätelmää tarpeen ajantasaistaa, kuulemiset 

olisi hanketyypistä riippumatta aina mahdollista yhdistää 

LUOVAssa



Valmisteilla uusi laki ja lakimuutoksia 

• Luonnos hallituksen esitykseksi luovutettiin 

ympäristöministeriölle 31.1.2018

• HE-luonnos lausunnoille helmi-maaliskuussa

• Lausuntoyhteenveto huhtikuussa

• HE eduskunnalle elokuussa vko 35

• Tavoitteena voimaantulo 1.1.2020
• Riippuvuus sähköisten järjestelmien käyttöönotosta ja 

LUOVAn perustamisesta
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