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Lausuntoyhteenveto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ympäristönsuojelulain 

muuttamisesta. 

 

Esitys oli lausuntokierroksella 1.11.-25.11.2016. Esityksestä pyydettiin lausunto seuraavilta tahoilta: 

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, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Natur och 

Miljö r.f. ja Suomen Ravihevoskasvattajat ry. 

 

Esityksestä saatiin lausunto seuraavilta tahoilta: Betoniteollisuus ry, Bioenergia ry, Elinkeinoelämän 

keskusliitto, Energiateollisuus ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Finavia Oyj, Infra ry -, Itä-

Suomen aluehallintovirasto, Joensuun kaupunki Ympäristönsuojeluviranomainen, Kemianteollisuus 

ry, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Korkein hallinto-oikeus, Kuopion 

kaupunki Ympäristönsuojelupalvelut, Kuusisto Erkki, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen 

turvallisuusvirasto TraFi, Luonnonvarakeskus Luke, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Maa- 

ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry, 

Oikeusministeriö, Oulun kaupunki Ympäristönsuojeluviranomainen/Oulun seudun ympäristötoimi, 

Oulun kaupungin kirjaamo, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Puolustusministeriö, Sisäministeriö, Suomen 

Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Kuntaliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Suomen 

ympäristökeskus, Suomen ympäristöoikeustieteen seura, Suomen yrittäjät, Teknologiateollisuus ry, 

Tiihotar-Saarijärvi-Kelloniemi asukasyhditys ry/Toivanen Pekka, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukes, Työ- ja elinkeinoministeriö, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Vaasan 

hallinto-oikeus, Valtiovarainministeriö, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 

Vesilaitosyhdistys ry -, Ympäristönsuojeluviranhaltijat (YSV) ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut 

YTP ja Öljy- ja biopolttoaineala ry. 
 
 

  

  

Luvanvaraisuuksien keventäminen 

yleisesti kannatettavaa 

Joensuu, Kuopio, VM, TEM, Infra, 

EK, Kemianteollisuus, Yrittäjät, 

Metsäteollisuus 

Jälkivalvonnan tarve lisääntyy ja 

siihen tulee varautua 

Kuntaliitto, 

ympäristönsuojeluviranhaltijat, KHO, 

KESELY 

Kannattaa erityisesti jotain 

toimintoa koskevaa 

keventämisehdotusta 

 

Pelastustoiminnan lentopaikat SM, rajavartiolaitos, Finavia 

Polttonesteiden jakelu Joensuu, Finavia, LVM, Öljy- ja 



biopolttoaineala 

Betonituotetehtaat, betoniasemat Finavia, Betoniteollisuus 

Viilutehtaat Metsäteollisuus 

VOC-laitokset UUELY 

  

Yleisesti luvanvaraisuuden 

keventämistä vastaan puhuvia syitä 

 

Naapuruussuhdeperuste säilyy 

luvanvaraisuuden perusteena, jolloin 

luvanvaraisuuden toteaminen 

vaikeutuu ja lisää työtä sekä 

hallinnossa, että hallinto-oikeuksissa 

KHO 

Lisää painetta jälkivalvontaan, mikä on 

viranomaisen kannalta työläämpää ja 

vaatii enemmän oikeudellista 

asiantuntemusta (hallintopakon käyttö) 

KHO 

Poistaa toiminnanharjoittajan turvatun 

aseman haitankärsijöitä ja 

viranomaisia kohtaan 

KHO, AVI:t (erityisesti viilutehtaat) 

Jälkivalvontaa ei tosiasiallisesti 

harjoiteta ja kynnys toiminnan 

keskeyttämiseen liian suuri 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Heikentää ympäristöperusoikeuden 

toteutumista 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat, SLL 

Yhteistarkkailu loppuu ja valvonta 

vaikeutuu, jos saman kokonaisuuden 

osat (esim. saha ja pellettilaitos) 

luvanvaraisia ja ELY:n valvonnassa, 

mutta samalla luvasta vapaita ja 

kunnan valvonnassa 

PIRELY 

Ympäristölupaan liittyvän kuulemisen 

ja tietojen toimittamisen yhteydessä 

saadaan paremmin tietoa toiminnan 

vesistöpäästöistä 

Vesilaitosyhdistys 

Ei ole menettelyä, jolla luvantarve 

voidaan todeta ennakollisesti. Jos 

laitosluetteloa karsitaan, mutta 

joudutaan soveltamaan vaikutuksiin 

perustuvia luvantarveperusteita, 

oikeusvarmuus heikkenee 

VHaO 

Tarve lupien vähentämiseltä poistunut 

luonnollisen vähenemän takia 

(taloustilanne) 

SLL 

Jätealalla harmaita toimijoita, jotka 

eivät luvitettu ja valvonnan piirissä. 

Lupavelvollisuudesta luopuminen voi 

lisätä näiden määrää ja heikentää 

valvontaa entisestään. 

YTP 

  

Tiettyjen hanketyyppien 

lupavelvollisuuden keventämistä 

vastaan 

 

Viilutehtaat. Vaikutusten arvioinnissa 

ei ole otettu huomioon 

hautomoaltaiden vesien vuosittaista 

vaihtamista (ei sovellu puhdistamossa 

käsiteltäväksi) ja haudonnassa 

syntyneiden lietteiden käsittelyä 

AVI:t 

Jätevesien johtaminen Kuntaliitto 



vesijohtoverkkoon ehdotetulla tavalla 

ok, mutta samalla tulee selventää 

vastuut ja määritellä 

teollisuusjätevesisopimuksen 

oikeudellinen asema ja sopimuksen 

valvonta 

Maali-, väri- ja lakkatehtaiden 

viemäriin laskettavissa vesissä 

ftalaatteja 

Vesilaitosyhdistys 

Vesipesuloiden osalta arvioitava 

jätevesien laatua. Nonyylifenolit, 

oktyylifenolit, etoksylaatit pesuloista 

aiheuttaa jo nykyisellään kuormitusta. 

Vesilaitosyhdistys 

Pelastustoiminnan lentopaikat Tiihotar-Kelloniemi-Saarijärvi 

asukasyhdistys ry, K (kansalainen) 

Lentomelua voidaan vähentää 

ympäristölupamääräyksin, jotka 

koskevat kopterityyppiä, lähestymis- ja 

noususektoria, maayksikön 

hälytysajosireenin käyttöaikaa sekä 

huolto- ja testaustilanteiden ajankohtaa 

K (kansalainen) 

Kaavoittajalla ei ole osaamista 

meluvaikutusten arviointiin 

K (kansalainen) 

Kaavoittaja kuntatahona edustaa 

helikopteritoimijan intressiä toisin kuin 

ympäristölupaviranomainen 

K (kansalainen) 

Kaavoituksesta puuttuu rasituksen 

kokijan oikeusturvan takeet (seuranta 

ja tarkkailu, luvan muuttaminen, luvan 

peruuttaminen, valituksen 

tarkoituksenmukaisuusperuste) 

K (kansalainen) 

Orgaanisia liuottimia koskevat 

toiminnot säilytettävä nykyisellä 

kynnyksellä 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Ajoneuvojen maalauksessa viittaus 

alkuperäiseen maalaamiseen tulee 

poistaa, koska ei ole väliä, onko se 

uutta vai myöhempää 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Puun kyllästys ja jatkuvatoiminen 

nauhapinnoitus pidettävä nykyisellä 

luvanvaraisuuskynnyksellä 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Betonituotetehtaiden vaikutukset 

muistuttaa kivenmurskausta ja vaatii 

lisäselvityksiä 

SLL 

VOC-laitokset pohjavesialueilla (YSL 

28 §) 

UUELY 

  

Eläinsuojia koskeva ehdotus 

kannatettava 

Joensuu, MTK, Luke(?), AVI:t, 

Kuntaliitto 

Eläinmäärien sijasta tulisi käyttää 

kynnyksenä ”eläinpaikkamääriä” 

AVI:t 

Emolehmä kannattaa lisätä kyseiseen 

a-alakohtaan, mutta luparajaksi tulee 

merkitä 60 (johon nykyinen 

laintulkinta johtaa) tai korkeintaan 100 

(johon aiempi emolehmien rinnastus 

lihanautoihin johtaa). Eläinsuojien 

luparajaa ei tule taas uudelleen avata ja 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 



nostaa sitä samalla emolehmien 

kohdalla. Ei varsinkaan, kun mitään 

selvityksiä noston vaikutuksista ei ole. 

koska hevosten ja emakkojen poisto 

liitteestä ei muuta voimassa olevaa 

määrää, muutokseksi riittäisi, että 

luettelosta poistetaan vain lampaat ja 

vuohet.  

 

MMM 

eri eläinten lupakynnysmäärät eivät ole 

oikein missään suhteessa toistensa 

kanssa eläinyksiköinä laskettuina 

MMM 

taulukon 2 eläinsuojia koskevat kohdat 

11 a, b, c ja d ovat ilmaisultaan 

huomattavan monimutkaisia. ja 

lainsäädännön yksinkertaistamiseksi 

olisi helpompaa, että käytössä olisi 

vain yksi eläinyksikköinä määriteltävä 

luvanvaraisuuden raja. Sitä 

arvioitaisiin laskemalla yhteen tilan 

kaikkien eläinten eläinyksikkömäärät 

liitteen 3 perusteella. Vastaavaa 

menettelyä käytetään 

maataloustukijärjestelmissä 

määritettäessä tilan eläintiheyttä. 

MMM 

Muita toimialoja, joita toivotaan 

rekisteröintimenettelyyn, 

ilmoitusmenettelyyn tai 

luvanvaraisuudesta poistettavaksi 

 

Krematoriot Joensuu 

Lemmikkieläinten polttolaitokset Joensuu 

Kuntien luvittamat lentopaikat Finavia 

Eläinsuojien lupakynnystä nostettava 

merkittävästi 

MTK 

2a ja 2c kohtien perusteella 

rautametallien kylmävalssaus jää 

luvanvaraiseksi, mikä ei ole 

perusteltua 

VARELY 

Betonituotetehtaat pohjavesialueilla 

(vaikka olemassa olevatkin) 

Betoniteollisuus 

Projekti 7 ehdotuksen kalankasvatusta 

koskien liitettävä esitykseen ilman 

lisäselvityksiä (tulee kuitenkin 

neuvotella MMM:n kanssa) 

MMM, Kalankasvattajaliitto 

Kalankasvatus yleisesti luvasta 

vapaaksi, lupamaksut alas, 

kiertovesikasvatukselle erilliskohtelu 

Kalankasvattajaliitto 

Turvetuotanto rekisteröinti- tai 

ilmoitusmenettelyyn 

Bioenergia 

YSL toimeenpanoprojekti 5 

laitosluettelon pienryhmän mukaan 

hotellien ja asuinkiinteistöjen 

yhteydessä olevat pienlentopaikat eivät 

ole luvanvaraisia. Tämä lausujan 

mukaan kiristyy, vaikka nykyinen 

tilanne tulisi säilyttää. 

Oulun seudun ympäristötoimi 

Liimapuutehtaat Metsäteollisuus 



  

Kannattaa neuvontapykäliä Joensuu, Finavia, MTK, Infra, Luke, 

EK, Kemianteollisuus, 

Vesilaitosyhdistys, Yrittäjät, 

Metsäteollisuus, KESELY 

Perusteluja: ohjaa hallintokäytäntöä, 

vakiintunut käytäntö, lakiin 

kirjaaminen korostaa merkitystä 

 

Pk-yritykset ja erityisesti pienemmät 

toimijat eivät useinkaan tunne 

ympäristölupaprosessien kulkua ja sitä, 

mitä heiltä prosessin etenemiseksi 

edellytetään. Lupamenettely saattaa 

edetä hitaasti jo siitä syystä, ettei 

hakemusta osata täyttää oikein. Näissä 

tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, että 

hakija saa lupaviranomaiselta riittävää 

ohjeistusta ja neuvontaa. 

 

Tapaaminen toiminnanharjoittajan ja 

luvittajan välillä on mielekäs tarpeen 

mukaan 

VM, Vesilaitosyhdistys 

  

Neuvontapykäliä koskevaa 

kritiikkiä 

 

39 a § on tarpeeton ja hallitusohjelman 

vastaista säännösmäärän kasvattamista 

ja päällekkäistä sääntelyä 

KHO, ympäristönsuojeluviranhaltijat, 

VHaO, AVI:t, Kuntaliitto, SYS, OM 

Säännös ei johda tavoitteeseensa VHaO, Kuntaliitto 

Säännös antaa virheellisen kuvan 

lupaprosessista 

KHO 

Perusteluista ei ilmene, miten eroaa 

HL 8 §:stä. Perusteluista jää 

ristiriitainen käsitys siitä, miten 

säännöstä tulisi noudattaa 

AVI:t, OM 

Jos säännöksen tarkoituksena on 

täsmentää HL 8 §:ää, säännöksen 

rajaus luvanhakijaan epäonnistunut, 

koska haitankärsijätkin saa HL 8 §:n 

mukaista neuvontaa 

VHaO 

Haitankärsijöilläkin 

oikeussuojaodotuksia, joiden tulisi olla 

tasapainossa hakijan oikeuksien 

kanssa.  

KHO, VHaO, AVI:t, SYS, SLL 

Säännös arveluttava perustuslain 20.2 

§:n näkökulmasta 

KHO 

Johtaa mahdollisesti siihen, että 

kaikkiin muihinkin substanssilakeihin 

tulee vastaava hallintolain vaatimusten 

toistaminen 

ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Saattaa heikentää hakemusten laatua, 

koska viestii luvanhakijoille, että ei 

tarvitse olla selvillä toiminnan 

vaikutuksista. Tämä johtaa 

lisäselvitystarpeisiin (ja lupakäsittelyn 

viivästymiseen) 

ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Lupahakemuksen hylkääminen 

luvanhakijan asiantuntemuksen 

puutteen vuoksi täydennyspyyntöjen 

sijasta nopeuttaisi käsittelyä 

SYS 



Ei täsmennetä, tarkoittaako 2 mom. 

tapaamista ennen vireilletuloa vai sen 

jälkeen 

KHO, AVI:t, SYS 

Valvontaviranomaisen pakollinen 

kutsuminen tapaamiseen lisää 

tarpeetonta byrokratiaa 

KHO (PIRELY vastakkaista mieltä) 

Epäselvää, voidaanko tapaaminen 

järjestää haitankärsijän aloitteesta 

VHaO 

Tulisi täsmentää, millaisissa tilanteissa 

mitkä viranomaiset tulee kutsua 

tapaamiseen 

VHaO 

Tapaamiseen tulisi kutsua 

haitankärsijätkin 

SLL 

Lupaviranomaisen ja luvanhakijan 

tapaaminen luo epäluottamusta muihin 

asianosaisiin. Tapaamisesta olisi 

tehtävä pöytäkirja tai mahdollisesti 

nauhoitettava tapaaminen, joka 

liitetään hakemusasiakirjoihin. 

SYS 

Luvanhakijoiden vaatimukset 

tapaamisten järjestämisestä 

aiheettomasti yleistyvät ja syövät 

lupakäsittelijöiden työaikaa 

AVI:t 

Luvanhakijoiden yhdenvertainen 

kohtelu tulee varmistaa tekemällä 

viranomaistapaamisesta subjektiivinen 

oikeus tai ohjeistamalla, missä 

tilanteissa tapaaminen on pidettävä 

LVM, Energiateollisuus 

Neuvottelujen lisääminen syö 

viranomaisen voimavaroja ja hidastaa 

lupakäsittelyä 

PIRELY 

Luottamuksensuojan puute ongelma Infra, Luke, EK, MMM, YTP 

40.3 § on tarpeetonta ylisääntelyä KHO, VHaO, AVI:t 

Saattaa hidastaa lupamenettelyä KHO, Energiateollisuus 

Saattaa tuottaa menettelyvirheitä 

muutoksenhakua ajatellen. Säännöksen 

voi ajatella rajoittavan selvitysten 

pyytämistä, vaikka tarpeettomia 

selvityksiä ei nykyiselläänkään 

pyydetä. Jos tarpeelliset selvitykset jää 

tämän takia pyytämättä, syntyy 

menettelyvirhe ja lupa palautetaan 

muutoksenhaussa. 

KHO 

Julkisen talouden kannalta haitallista 

siirtää toiminnanharjoittajan 

selvilläolovelvollisuuteen kuuluvaa 

taakka lupaviranomaisen töiksi 

VM, Kuntaliitto, Energiateollisuus 

Säännöstä ei tulisi tehdä ennen tuloksia 

lupien sujuvoittamisen pilotista ja 

sähköisen lupamenettelyn 

yksityiskohtia (mm. neuvonnan 

arkistointi on jätetty täysin auki) 

AVI:t 

Säännöksen tavoitteet on 

saavutettavissa koulutuksen, 

toimintamallien, tulosohjauksen, 

raportoinnin ja seurannan avulla eikä 

lainsäädännöllä 

AVI:t, Kuntaliitto 

Luvanhakijan ja viranomaisen 

käsitykset selvitysten tarpeellisuudesta 

AVI:t 



voi erota toisistaan. Säännös ei 

mitenkään ratkaise tätä, eikä mitään 

muutakaan ongelmaa. 

Neuvontavelvollisuutta ei saa rajata 

vain sähköisiin välineisiin, koska 

kaikki kansalaiset ei niitä käytä 

MMM 

  

Muita toiveita ja huomioita  

Voimassaolevien lupien raukeaminen 

ja siihen liittyvä päätöksenteko on 

epäselvä. Luvantarve voi ilmetä mm. 

naapuruussuhdeperusteella. Luvan 

voimassaolon jatkuminen tuottaa 

toiminnanharjoittajalle turvatumman 

aseman suhteessa haitankärsijöihin, 

kuin ilman lupaa tai epäselvä tilanne. 

VHaO 

Esityksen mukaan kunta 

lupaviranomaisena, jos 

jatkuvatoimisen nauhapinnoituksen 

kapasiteetti 25-50 t/a ja AVI >50 t/a. 

Ei järkevää osaamisen kannalta. 

Mieluummin AVI molempiin. 

AVI:t 

VOC-rekisteröinti valtiolle, koska 

kunnilla ei ole osaamista, eikä 

resursseja hankkia sellaista. 

AVI:t 

VOC-rekisteröinnissä tulisi huomioida 

hajuhaittojen ehkäisy sekä jätteiden ja 

kemikaalien varastointi 

AVI:t 

Liitteen 1 kohta 6c) tulisi muuttaa ja 

täsmentää siten, että kohta c) ei koske 

kohtien a) ja b) toimintoja. Nykyisellä 

tavalla kirjoitettuna se tarkoittaa, että 

kaikki yli 10 t/a käyttävät toiminnot 

olisivat lupavelvollisia, myös 

rekisteröintiin menevät laitokset.  

 

AVI:t 

Puun kyllästämöjen erilaiset 

lupakynnykset 6 a3) ja 1 d) kohdissa 

sekavat. Kyllästämöjen lupakynnystä 

ei tule nostaa maaperän ja pohjaveden 

pilaantumisriskin vuoksi. 

AVI:t 

Ilmoitusmenettelyn käyttöönotto Joensuu, Kemianteollisuus, EK 

Perustelut ja säädösteksti näyttäisi 

olevan ristiriidassa (s. 22 vs. 33 ja 50) 

siten, että säädöstasolla 

betonituotetehtaita ja betoniasemia ei 

ole säädetty luvanvaraisiksi 

pohjavesialueilla (28.1 § muutos) 

SYKE 

28.2 § laajennettava koskemaan 

muitakin kuin liitteessä 1 mainittuja 

toimintoja, jotka voi aiheuttaa 

pohjaveden pilaantumisen vaaraa 

SYKE 

Valtioneuvoston asetus 

vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista 1022/1006 tulee 

ottaa huomioon 

ympäristöluvanvaraisuudesta 

päätettäessä 

Vesilaitosyhdistys 

YSA 41 § pidettävä voimassa ja Vesilaitosyhdistys 



valvottava aktiivisesti, jos 

lupakynnystä kevennetään 

Vesilaitosyhdistys ehdottaa, että 

ympäristöluvanvaraisuuden tarvetta 

arvioitaessa kaikkien toimialojen 

suhteen selvitetään ja arvioidaan 

järjestelmällisesti myös niiden 

mahdolliset vaikutukset asetuksen 

1022/2006 tavoitteisiin nähden 

Vesilaitosyhdistys 

Vesien esikäsittelystä säädettävä 

rekisteröitävien toimintojen 

asetuksissa 

Vesilaitosyhdistys 

NaapL:n mukaisen lupaperusteen 

siirtäminen YSL:in 

Joensuu 

NaapL:n mukainen lupaperuste pitää 

poistaa kokonaan 

VM 

Lentoasemien ja satamien 

lupavelvollisuus sekä toimintaa 

koskevat rajoitukset tulisi olla 

tasavertainen teiden ja rautateiden 

kanssa 

Finavia 

Perusteluissa puhutaan polttoaineiden 

jakelupisteiden osalta lentopetrolin 

jakelusta, mutta pitää koskea myös 

lentobensiiniä 

Öljy- ja biopolttoaineala 

Jakeluasema-asetuksen soveltamisalan 

ei tulisi ulottua maatalouskoneiden 

jakeluasemiin (standardissa 

helpotuksia erityisjakeluaseman 

perusrakenteeseen, joiden tulisi säilyä 

asetuksella säädeltäessä) 

Öljy- ja biopolttoaineala 

Sama kuin yllä, mutta asetuksen 

sisältöä muokattava vastaamaan 

erikoisjakeluasemien tarpeita 

Kuntaliitto 

Hallinnollisten toimien keventämistä, 

tehostamista ja tarpeettomien 

menettelyiden poistamista tulee jatkaa 

TEM 

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 

toimenpideohjelma pitää saada 

hoidettua myös ympäristöluvista 

säästettävien kustannusten osalta 

VM 

Yksityiskohtaisissa perusteluissa 

pelastustoiminnan helikoptereiden 

osalta käsite ”yksityinen” epäselvä, 

koska pelastushelikopteritoimintaa 

operoi sairaanhoitopiirien omistama 

yhtiö, joka kilpailuttaa yksityisiä 

toimijoita 

K (kansalainen) 

Kohdassa 4.1.4 (kaksi ensimmäistä 

virkettä) todetaan, että ”kun siirrytään 

pois luvanvaraisuudesta, toiminta 

myös poistetaan 

valvontasuunnitelmasta”. Näin ei 

kuitenkaan tule lain mukaan tehdä. 

Rekisteröitävät toiminnat täytyy 

valvoa suunnitelmallisesti, kuten YSL 

168 § 2 momentti toteaa. Kohteet eivät 

siis poistu valvontasuunnitelmasta. 

Katsomme, että niiden valvonnasta on 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 



voitava periä maksua, ja 

vastustammekin muutoksia, jotka 

johtaisivat siihen, että maksu ei 

voitaisikaan enää periä. 

Siirtymäsäännöksien toivotaan 

laukeavan vasta haettaessa luvan 

muuttamista, tms. 

vireillepanotilanteissa sen sijaan, että 

viran puolesta tulee ryhtyä 

toimenpiteisiin kalenteripäiviin 

sidottuina määräaikoina (erityisesti 

vuoden määräaika) 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Neuvontavelvollisuus ulotettava 

rekisteröintimenettelyyn 

MTK, MMM 

ELY:n Y-aspan roolia täsmennettävä 

neuvontavelvollisuuden osalta. 

Neuvonnan tulisi olla Y-aspan tehtävä. 

PIRELY 

Lisäselvityspyynnöt tulisi pyytää 

välittömästi lupahakemuksen 

vireilletullessa tai määräajassa ja 

kerralla 

Infra, EK, Bioenergia, Metsäteollisuus, 

YTP 

Luotava tyhjentävä kriteerit, joiden 

täyttyessä saa pyytää lisäselvityksiä 

Energiateollisuus 

Projekti 6 ehdotuksia tulee alkaa 

valmistella ja toimeenpanna 

MTK, MMM 

Eläinsuojien siirtämistä 

ilmoitusmenettelyyn tulee alkaa 

valmistella välittömästi 

MTK 

Lisää toimintoja vapautettava 

lupavelvollisuudesta  

Infra, VM, EK 

BAT-vaatimuksien voimaantuloon 

tulee varautua tietojenvaihdolla ja 

ohjeistuksilla 

EK, YTP 

Tulisi olla sitovat käsittelyajat 

lupaprosessille. 

EK 

Vaikutusten arvioinnissa otettava 

huomioon, että maali-, väri- ja 

lakkatehtaissa käytetään biosideja 

SYKE 

Esityksen yritystaloudellisten 

vaikutusten arviointia pidetään 

virheellisenä. Vaaditaan täsmällisiä 

menetelmiä lupakynnysten 

muuttamisen yritystaloudellisten 

vaikutusten arviointiin. 

VM 

Viittaus siihen, että 

vesienkäsittelyprosessit ei heikkene 

vesien pilaantumista koskevan 

lupavelvollisuuden osalta virheellinen, 

koska ko. lupaperustetta ei 

tosiasiallisesti sovelleta 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

YSL:n jatkuva muuttaminen tekee sen 

mahdottomaksi ymmärtää ja soveltaa 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Toivottu siirtymäsäännöksiä koskevaa 

menettelyohjetta 

AVI:t 

Lupien raukeamisessa lain nojalla 

epäselviä tilanteita, joita tulisi 

täsmentää 

AVI:t 

Lupakäsittelyn sujuvoittaminen ei saa 

johtaa hakemusten suurempaan 

Bioenergia 



hylkäämisen määrään ja lisääntyviin 

muutoksenhakuihin 

Toivotaan lisää 

lupakäsittelijaresursseja ja parempaa 

kommunikointia 

Bioenergia 

Nykyisetkin siirtymäsäännökset ovat 

monimutkaisia soveltaa ja niitä tulisi 

selkeyttää 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Siirtymäsäännöksien tulee olla 

yksiselitteisiä ja selkeitä 

Kuntaliitto 

Luonnonmuistomerkkitehtävät tulee 

kunnan mainita kunnan 

viranomaistehtävinä perusteluissa 

Ympäristönsuojeluviranhaltijat 

Taulukon 2 kohdan 4 otsikossa 

”teollisessa mittakaavassa tapahtuva, 

alla mainittujen aineiden tai 

aineryhmien kemiallinen tai biologinen 

jalostaminen” on 

epäjohdonmukainen/turha ja tulisi 

poistaa, jolloin otsikoksi jää 

Kemianteollisuus. 

AVI:t 

renderöinnin (13b molemmissa 

taulukoissa) sijoittuminen jätehuollon 

alle, oikeampi paikka olisi 14.x 

AVI:t 

Vanhassa laissa oli kohta ”entsyymejä 

valmistava tehdas”. Uudesta laista ko. 

kohta poistettiin, koska niiden oli 

tulkittu kuuluvan IED:n piiriin. Ne 

näyttävät kuuluvan IED:n piiriin vain 

poikkeustapauksissa, mutta eivät siten 

olisi enää lainkaan luvanvaraisia. 

AVI:t 

taulukon 1 sana eläinperäinen jäte -> 

eläinjäte tai ruho (vastaa paremmin 

IED:tä) 

AVI:t 

kohta 2h olisi hyvä avata, 

tarkoitetaanko sillä esimerkiksi 

peittausta 

AVI:t 

kohta 2i (laivatelakka) olisi syytä 

selventää koskemaan myös 

öljynporauslauttoja ja laivojen 

purkutoimintaa, koska tämä on 

unohtunut edellisessä päivityksessä 

viedä laitoslistaan (UNECE EPRTR 

terminologia olisi Installations for the 

building of, and painting or removal of 

paint from ships, With a capacity for 

ships 100 m long) 

AVI:t 

olisiko laitosluetteloa tässä yhteydessä 

mahdollista selventää kohdassa 4. 

biosidien luvanvaraisuuden osalta niin, 

että myös biosidivalmisteiden 

tuotannon luvanvaraisuus tulisi esille 

biosidien ja biosidivalmisteiden osalta. 

UUELY 

NaapL luvantarveperustetta ei saa 

tulkita liian tiukasti 

Metsäteollisuus 

Sahojen luvitus takaisin kunnille Metsäteollisuus 

Pyytää vahvaa osallisuutta 

betonituotetehtaisiin liittyvään 

asetusvalmisteluun 

Betoniteollisuus 



 


