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   LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 
MUUTTAMISESTA 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristön-
suojelulain muuttamisesta. 
 
Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen sekä eräiden muiden säädösten uudistamista valmistelevan 
hankkeen (YM038:00/2011) säädösmuutosten voimaantulon jälkeen ympäristölupamenettelyn su-
juvoittamiseen ja keventämiseen tähtäävien toimien kartoittamista on edelleen jatkettu, osin pää-
ministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan perustuen ja sen tavoitteita toteuttaen.  
 
Uudistushankkeen kolmannen vaiheen eri projektien loppuraportit olivat lausunnoilla keväällä 
2016. Esityksellä toteutetaan sellaisia uudistushankkeen kolmanteen vaiheeseen kuuluvan projek-
tin 7 ehdotuksia, jotka on mahdollista toimeenpanna ilman lisäselvityksiä. Esityksellä toteutetaan 
myös uudistushankkeen kolmannen vaiheen projektin 1 ehdotus, jolla ympäristönsuojelulakiin li-
sättäisiin hallintolaissa tarkoitettua viranomaisten neuvontavelvollisuutta täydentävät säännökset. 
Muita uudistushankkeen tuottamia esityksiä on jatkovalmisteltavana, ja niitä koskevat lakiesitykset 
tullaan antamaan myöhemmässä vaiheessa. 
 
Esityksessä ehdotetaan ympäristölupamenettelyä kevennettäväksi muiden kuin direktiivilaitosten 
ympäristöluvanvaraisuutta karsimalla. Luvanvaraisuus ehdotetaan poistettavaksi kokonaan sellaisil-
ta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Lisäksi ehdotetaan joidenkin toiminto-
jen luvanvaraisuuskynnyksen nostamista ja siirtämistä rekisteröintimenettelyyn. Edelleen ehdote-
taan eräiden toimintojen päällekkäisten lupavelvoitteiden karsimista. Samalla eläinsuojien luvanva-
raisuuteen ehdotetaan eräitä täsmennyksiä. Laitosluetteloa koskevien muutosten havainnollistami-
seksi on liitteen 1 taulukkoon 2 nyt vielä merkitty keltaisella ne kohdat, joihin muutoksia ehdote-
taan. 
 
Esitysluonnos on luettavissa ja tulostettavissa ympäristöministeriön www-sivuilla osoitteessa 
www.ym.fi/lausuntopyynnot. 
 
Esitysluonnoksesta voivat antaa lausuntonsa muutkin kuin jakelussa mainitut. Ehdotusta koskevat 
lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.11.2016 sähköpostitse (myös Word-tiedostona 
lausuntoyhteenvedon laatimisen helpottamiseksi) ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella  
kirjaamo@ym.fi.  
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Lisätietoja antavat hallitussihteeri Katariina Haavanlammi p. 02952 50072 (katarii-
na.haavanlammi@ym.fi), neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen p. 02952 50117 (anne-
li.karjalainen@ym.fi) ja erityisasiantuntija Jussi Airaksinen p. 02952 50016 (jussi.airaksinen@ym.fi). 
 
 
 
Ylijohtaja                                                  Tuula Varis 
 
 
 
Hallitussihteeri  Katariina Haavanlammi 
 
 
 

LIITTEET Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 
 
 

JAKELU Oikeusministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Liikenneministeriö 
Sisäministeriö 
Suomen ympäristökeskus 
Luonnonvarakeskus 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi 
Aluehallintovirastot 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Korkein hallinto-oikeus 
Vaasan hallinto-oikeus 
Suomen Kuntaliitto 
Espoon kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Helsingin kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Joensuun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Kuopion kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Lappeenrannan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Oulun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Saarijärven kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Turun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Vantaa/ ympäristönsuojeluviranomainen 
Vesilaitosyhdistys ry 
Betoniteollisuus ry  
Bioenergia ry 
Energiateollisuus ry 
Infra ry 
Kemianteollisuus ry 
Metsäteollisuus ry 
Teknologiateollisuus ry 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry 
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Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry  
Natur och Miljö r.f. 
Suomen Ravihevoskasvattajat ry 
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry 
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 
Öljy- ja biopolttoaineala ry 
 
Ympäristöministeriö 
- hallinto ja kansainväliset asiat 
- luontoympäristöosasto 
- rakennetun ympäristön osasto 

 
 
 


