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Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten 
lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista 
menettelyistä (1145/2020)

• Tavoitteena jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten 
lupa- ja muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa 
menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta

• Soveltamisalaan kuuluu uusiutuvan energian tuotanto (sähkön, 
lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai 
bionesteen tuotanto) sekä biokaasulaitosten mädätteen käsittely 
ja jatkojalostus
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Lakia sovelletaan kolmiportaisesti
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17 kpl

29 kpl

43 kpl

Toimivaltaisia viranomaisia on yhteensä 18 kpl: AVI, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, ELY-
keskus, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, Museovirasto, TEM, pelastusviranomainen, 
YM, Traficom, Energiavirasto, TUKES, kunnaneläinlääkäri, Ruokavirasto, kunnan 
kaavoitusviranomainen, maakuntien liitot, Maanmittauslaitos, Valtionneuvosto ja Pääesikunta



Uusiutuvan energian 
lupaneuvonta

0295 020 920

lupaneuvonta@ely-keskus.fi

tillstandsradgivning@ntm-centralen.fi

www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-
energian-lupaneuvonta
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https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/etusivu


Menettelykäsikirja

• Opas uusiutuvan energian 
tuotantolaitosten lupa- ja muista 
hallinnollisista menettelyistä

• Ohjeita tarvittavista luvista 
energiantuotantomuodoittain

• Saatavilla verkkosivuillamme

https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-
lupaneuvonta/menettelykasikirja
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https://www.ely-keskus.fi/web/uusiutuvan-energian-lupaneuvonta/menettelykasikirja


Luvat ja valvonta -palvelu

• Yhden luukun palvelukokemus
• Helpottaa asiointia, kun asiakas 

asioi useiden viranomaisten kanssa
• 29 eri lupa- tai hallinnollista 

menettelyä uusiutuvan energian 
hankkeissa 

luvatjavalvonta.fi

ASIAKAS

Viranomainen 
A

Viranomainen 
B
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Viranomainen 
C

ASIAKAS

Luvat ja valvonta -palvelukerros

Viranomainen 
A

Viranomainen 
B

Viranomainen 
C

Viranomainen 
D
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https://luvatjavalvonta.fi/


Määräajat – seuranta 

• Voimalaitosten eli sähköä tuottavien laitosten 
menettelyiden enimmäiskesto on kaksi vuotta tai 
pienempien (sähköntuotantokapasiteetti < 150 
kW) sekä päivittämishankkeiden osalta yksi 
vuosi

• Määräajan seuranta tapahtuu Luvat ja valvonta -
palvelussa
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Määräajat - laskenta

• Määräaika on kaikkien menettelyiden 
kokonaiskäsittelyaika

• Määräajan laskentaan voidaan tehdä 
muutoksia

• Toimivaltaisten viranomaisten 
keskinäinen käsittelyaikojen 
yhteensovittaminen
• Yhteyspisteviranomainen avustaa
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Määräaikoihin sisältyvät menettelyt
• Ympäristölupa (YSL)
• Vesitalouslupa ja poikkeus vesiluontotyyppien suojelusta (VL)
• Poikkeus luontotyyppien suojelusta (LSL)
• Muinaismuistolain kajoamislupa
• Kemikaaliturvallisuuslain käsittely- ja varastointilupa ja käsittely- ja varastointi-ilmoitus
• Maakaasun käsittelyn turvallisuusasetuksen rakentamislupa ja varastoinnin rakentamislupa
• Ilmailulain lentoestelupa
• Rakennuslupa ja sen yhteydessä käsiteltävät toimenpidelupa, purkamislupa, 

suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös (MRL)
• Talousvyöhykelain suostumus rakentamiseen talousvyöhykkeellä
• Sähkömarkkinalain hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen 
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Ota rohkeasti yhteyttä, kun 
tarvitset tietoa lupa-asioissa 
– me autamme!
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