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Ympäristöministeriö 

kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

 

 

Maakuntajohtajan päätös 451/2012 

 

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi muiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 

 

Lausuntonaan Etelä-Pohjanmaan liitto toteaa seuraavaa: 

  

Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 hankkeen valmistelemaan 

ympäristönsuojelulain (86/2000) ja -asetuksen (169/2000) sekä eräiden 

muiden säädösten uusimista. 

 

Ympäristönsuojelulain soveltamisala sekä keskeiset periaatteet ja 

velvollisuudet säilyisivät lakiehdotuksessa pääosin ennallaan. 

Velvollisuuksista säädettäisiin kuitenkin laissa nykyistä täsmällisemmin. 

Laissa olevia asetuksenantovaltuuksia täydennettäisiin ja 

täsmennettäisiin. Ehdotetulla ympäristönsuojelulailla säädettäisiin 

toimista, joilla saatetaan kansalliseen lainsäädäntöön parasta 

käyttökelpoista tekniikkaa koskevat teollisuuspäästödirektiivin 

vaatimukset. Ne vaikuttavat lupa-asioitten käsittelyyn, lupaharkintaan ja 

lupien valvontaan, jota ne säätelevät tarkemmin verrattuna nykyiseen 

tilanteeseen. Esitys sisältää myös lähinnä teknisinä pidettäviä muutoksia 

eräisiin muihin lakeihin. 

 

Lakiehdotus on huolellisesti laadittu asiantuntijatyöryhmiä hyödyntäen. 

Ehdotus uudeksi laiksi kiinnittää huomiota siihen, että 

ympäristönsuojelulain soveltamisalaan katsotaan kuuluvan kaikki 

toiminta, josta voi aiheutua ympäristön pilaantumista, eikä vain toiminta, 

joka on lain mukaisten hyväksyntä- ja muiden menettelyiden kohteena. 

 

Hallituksen ehdotus ympäristönsuojelulaiksi mahdollistaisi voimassa 

olevaa ympäristönsuojelulakia laajemmin toiminnan sijoituspaikan 

luonnonarvojen huomioimisen ympäristölupaa ratkaistaessa: 

ehdotettavan ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaan ympäristölupaa 

edellyttävä toiminta olisi sijoitettava siten, ettei siitä aiheudu toiminnan 

sijoituspaikalla valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävän 

luonnonarvon turmeltumista. Sijoituspaikan soveltuvuuden arvioinnissa 

voitaisiin merkittävän luonnonarvon lisäksi ottaa huomioon 

sijoituspaikan erityiset kauneus- ja maisema-arvot. Kauneus- ja 

maisema-arvot eivät kuitenkaan yksistään voisi muodostaa estettä 
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toiminnan sijoittamiselle. Ehdotettava säännös ei estäisi omaisuuden 

käyttämistä muuhun ympäristöä vähemmän kuormittavaan toimintaan.  

 

Etelä-Pohjanmaan liitto pitää hallituksen ehdotusta luonnonarvojen 

huomioimisen osalta aiheellisena mutta huomauttaa, että lain 

jatkovalmistelutyössä on syytä kiinnittää huomiota maanomistajien 

oikeusturvaan ja omaisuudensuojaan.  

 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan pykälää 11 ei sovellettaisi, jos 

pykälän 1 momentissa tarkoitetut luonnonarvot on tutkittu 

maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja toiminta 

sijoittuu mainitussa kaavassa sille varatulle alueelle. Toiminnan 

sijoittamisen edellytykset arvioitaisiin siten sijoituspaikan 

luonnonarvojen osalta pääsääntöisesti maakuntakaavan tai 

oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä.  

 

Etelä-Pohjanmaan liitto suhtautuu myönteisesti ehdotetun 

lakiuudistuksen aiheuttamaan maakuntakaavan aseman vahvistumiseen 

maankäytön ohjauskeinona. Etelä-Pohjanmaan liitto huomauttaa 

kuitenkin, että maakuntakaavan yleispiirteisyyden vuoksi 

maakuntakaavaa varten tehtävät selvitykset eivät aina ole lupaharkinnan 

kannalta riittävät. Esimerkiksi turvetuotantoalueiksi maakuntakaavassa 

osoitettujen soiden luonnonarvoja ei maakuntakaavaa varten ole kaikissa 

tapauksissa selvitetty lupaharkinnan kannalta riittävän tarkasti. 

 

Etelä-Pohjanmaan liitolla ei ole Hallituksen esityksestä muuta 

huomautettavaa. 

 

 
  

 

 

  Asko Peltola   Katriina Peltonen 

  Maakuntajohtaja  Maankäytön suunnittelija 

 

 

 


