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EHDOTUS MAA-AINESLAIN JA YMPÄRISTÖNSUOJELU LAIN LUPAMENETTEL YIDEN
YHDISTÄMISESTÄ

Turun hallinto-oikeus katsoo, että ehdotettu maa-aineslain ja ympäristön-
suojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistäminen on pääosiltaan
kannatettava uudistus.

Hallinto-oikeus kuitenkin vastustaa esitystä kaikkien yhdistetyssä menet-
telyssä käsiteltyjen lupa-asioiden muutoksenhaun ohjaamisesta yksin-
omaan Vaasan hallinto-oikeuteen.

Muutoksenhaun keskittäminen yhteen hallinto-oikeuteen ei palvele ehdotuksen
tavoitetta haitankärsijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä eikä myös-
kään lyhennä muutoksenhakuprosessin kestoa.

Yhdistetyssä menettelyssä ratkaistujen maa-aines- ja ympäristölupien muutok-
senhaku tulee ohjata kaikkiin alueellisiin hallinto-oikeuksiin ainakin kaikissa
niissä lupa-asioissa, jotka ratkaistaan kunnan ympäristölupaviranomaisessa.

Maa-aineslupia koskevien valitusten ratkaiseminen edellyttää melko usein kat-
selmuksen toimittamista. Tätä edellyttää erityisesti haitankärsijöiden valituk-
sissa useimmiten esiintyvä valitusperuste kauniin maisemakuvan turmeltumi-
sesta. Asianmukaisessa oikeusturvamenettelyssä tähän valitusperusteeseen no-
jaavaa valitusta ei voida ratkaista tekemättä paikalla katselmusta.

Mikäli kaikki yhdisteryssä menettelyssä myönnettyjä lupia koskevat valitukset
ohjataan Vaasan hallinto-oikeuteen, tuomioistuimen katselmusmatkat pitene-
vät kohtuunomiksi. Käytännössä katselmusten järjestäminen kaikissa sitä edel-
lyttävissä maa-ainesasioissa tulee mahdottomaksi. Ehdotus ei palvele asioiden
asianmukaista selvittämistä eikä asianosaisten oikeussuojatarpeita. Oikeustur-
va heikkenee selvästi.

Mikäli muutoksenhakutoimivalta osoitetaan edelleen pääosin kaikkiin alueel-
lisiin hallinto-oikeuksiin, katselmukset ja sen kautta oikeusturvan ydinsisältö
voidaan edelleen toteuttaa perustuslain edellyttämällä tavalla asianmukaisesti
ja ilman aiheetonta viivytystä ottamisalueen lähituomioistuimen toimesta.

Puhelin
029 5642400

Telekopio
029 5642414

Sähkdpostiosolte
turkll.hao@oikcus.1i

Osoite
Yliopistonkatu 34
PL 32, 2010 I Turku



2 (2)

Ehdotuksessa perustellaan yhdistetyssä menettelyssä ratkaistujen asioiden
muutoksenhaun keskittämistä Vaasan hallinto-oikeuteen tuon tuomioistuimen
erityisasiantuntemuksella ympäristönsuojelulain mukaisissa asiakokonaisuuk-
sissa. Kaikki hallinto-oikeudet kuitenkin käsittelivät ympäristönsuojelulain
voimaantuloon 1.3.2000 saakka kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ym-
päristölupamenettelylain mukaisista päätöksistä tehdyt valitukset. Aiempaa
asiantuntemusta on siten olemassa. Asiantuntemusta voidaan myös lisätä uu-
distamalla menettelyä jo olemassa olevien mahdollisuuksien mukaisesti.

Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan ja luonnontieteen alaan perehtyneiden hal-
linto-oikeustuomareiden asiantuntemus on uusien teknisten järjestelmien ja uu-
distuvan lainsäädännön myötä mahdollista hyödyntää myös muissa hallinto-ei-
keuksissa käsiteltävissä ympäristölupa-asioissa,

Videotekniikkaa hyväksikäyttäen Vaasan hallinto-oikeuden asiantuntijatuoma-
rit voivat osallistua päätöksentekoon myös muissa kuin oman hallinto-oikeu-
tensa asioissa. Näin menetellään tiettävästi jo nyt ensi asteen päätöksiä tekevis-
sä ympäristöhallinnon viranomaisissa.

Lausuntokierroksella olevassa tuomioistuinlakityöryhmän mietinnössä ehdote-
taan, että tuomareita voidaan jatkossa käyttää nykyistä joustavammin siten,
että toisen tuomioistuimen tuomari voi toimia suostumuksellaan tuomarina
myös muussa kuin omassa tuomioistuimessaan. Tämä menettely sopii hyvin
erityisasiantuntemusta vaativien, kuten ympäristölupaa edellyttävien maa-ai-
nesasioiden muutoksenhaun käsittelyyn.

Nyt valmisteltavana olevaan erityislakiin tulisi ottaa viittaus edellä mainittuun
tuomioistuinlakiin ehdotettuun sääntelyyn. Samalla tulisi ratkaisevalle tuomio-
istuimelle nimenomaisesti säätää mahdollisuus lausunnon pyytämiseen toiselta
tuomioistuimelta erityistä ympäristönsuojelun asiantuntemusta edellyttävässä
asiassa. Vastaava sääntely on voimassatyöoikeusasioissa käräjäoikeuksien ja
työtuomioistuimen kesken.

Mikäli yhdistetyn maa-aines- ja ympäristölupamenettelyn muutoksenhaku joil-
takin osin halutaan erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi keskittää, se tulisi
rajoittaa yksinomaan niihin lupa-asioihin, jotka ratkaistaan aluehallintoviras-
toissa. Tämä myös yksinkertaistaisi muutoksenhakujärjestelmää, kun kaikista
kunnan ympäristölupaviranomaisen ratkaisemista asioista valitettaisiin alueel-
lisiin hallinto-oikeuksiin.

Muutoksenhakujärjestelmiä kehitettäessä tulee ottaa huomioon niiden vaikutus
järjestelmän kokonaisuuteen. Julkisen sektorin supistuessa myös hallintotuo-
mioistuinten resurssit vähenevät vuosi vuodelta. Tässä tilanteessa valitusten
käsittelyaikojen pitäminen kohtuullisena ja asianosaisten oikeussuoj atarpeet
edellyttävät, että hallintotuomioistuinverkkoa kehitetään tasapainoisesti ilman,
että suuria yksiköitä kasvatetaan lisäämällä niiden erikoistumista ja kasvatta-
malla niiden juttumääriä. Erityisiä muutoksenbakuteitä tulisi pikemminkin su-
pistaa kuin laajentaa nyt esitetyllä tavalla.
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