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Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen, projektin 6 (Eläinsuojien 

ympäristölupamenettelyn kehittäminen) ehdotuksista 

 

Suomen Siipikarjaliitto ry käyttää mahdollisuuden lausua ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen 

vaiheen ehdotuksista, ja keskittyy lausunnossaan projektin 6 muistioon. Jatkossa toivomme, että ympäristöministeriö 

lisää Suomen Siipikarjaliiton automaattisesti lausuntopyyntöjen vastaanottajaksi niissä asioissa, jotka koskevat 

siipikarjatuotantoa toimialana. 

Kananmunien ja siipikarjalihan tuotanto ovat Suomessa kasvavia aloja ja ala tuottaa jo noin nelisen kymmentä 

prosenttia maan valkuaistuotannosta, kun lasketaan yhteen kotimainen lihan- ja kananmunien tuotanto. 

Tilamäärältään sektori on pieni, kun maassa on alle 120 aluehallintovirastojen valvomaa ja luvittamaa direktiivilaitosta, 

joissa on yli 40 tuhatta siipikarjan kasvatuspaikkaa per tila. Varsinkin broilerin- ja kalkkunanlihantuotanto on tilalta 

toiselle hyvin samankaltaista, vahvasti tuotantosopimuksin säänneltyä toimintaa, jossa tuotantotapa ei eroa 

alueellisesti. Munivista kanoista yli 70 % on Lounais-Suomen aluehallintoviraston toimialueella, ja yleisin 

tuotantomuoto on virikehäkkituotanto. 

Sipilän hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu muun muassa turhan sääntelyn purku, hallinnollisen taakan 

keventäminen ja lupaprosessien sujuvoittaminen. Lisäksi kirjattuna on, että maatalouteen ei saa kohdistaa uusia 

kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Ympäristönsuojelulaissa on monia kehityskohtia, joita kehitettäessä tulee edellä 

mainitut seikat ottaa tarkasti huomioon ja laatia tarvittaessa vaikutusarvioinnit. 

Suomen Siipikarjaliitto toivoo, että ympäristöhallinto tekee kaikkensa suomalaisen siipikarjasektorin kilpailukyvyn 

eteen. Maatalouden toimialat eroavat toisistaan merkittävästi, ja tehtäessä toimialakohtaisia asetuksia, mallilupia, 

rakentamismääräyksiä ja eläinyksikkökertoimia, voimme tarjota työn tueksi alan erityisasiantuntijuutta. Jotta 

siipikarjasektori pystyy vastaamaan kasvavaan kulutukseen, uusia kasvattamoita tullaan rakentamaan maahamme. 

Lupamenettelyn yksinkertaistaminen sähköisellä haulla, sujuvammalla asioinnilla ja koko maassa yhtenäisillä 

käytännöillä on kaikkien etu, eikä lupaprosessi saisi kokonaisuudessaan kestää yli puolta vuotta. Maatalousyritysten 

ympäristölupien hinnat ovat korkeat kun verrataan niitä tilojen liikevaihtoon. Myös lupien määräaikaistarkastusten ja 

vuosiraporttien tarkastusmaksut ovat suhteettomat korkeat, ja niiden periminen alkoi vasta vuonna 2015.  

Suomen Siipikarjaliitto esittää myös, että siipikarjan lantojen ravinne-eritykset otetaan uudelleen laskentaan. 

Siipikarjan ruokinnan optimointi ja uudet menetelmät sekä eläinten jalostuksen eteneminen on tarkentanut 

ravinteiden hyväksikäyttöä ja pienentänyt ympäristövaikutuksia. Nämä lannanlevitysalojenkin perusteena olevat 

kertoimet olisi määriteltävä luotettavasti uudelleen.  
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