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1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 

2. Hyväksyttiin esityslista.  
 

3. Projektin 1 (lupamenettelyn tehostaminen) valmistelun tilanne (Rahnasto) 
 
Oili Rahnasto kertoi ympäristösuojelulain 1. projektin valmistelussa olevat asiat hankkeen 2. 
vaiheen valmistelun osalta.   
 
Projektin 1 linjauksen mukaan nykymuotoisesta lupaviranomaisen määräämästä lupamääräys-
ten määräaikaan sidotusta tarkistamismenettelystä luovuttaisiin kokonaan. Pääsäännön mu-
kaan luvat olisivat voimassa toistaiseksi ja lupa voitaisiin määrätä olemaan voimassa määräajan 
vain laissa luetelluin perustein (uutuus, laajuus, arvioinnin epävarmuus).   Lupamääräyksiä voi-
daan muuttaa myös valvontaviranomaisen aloitteesta, jos se on tarpeen laissa säädettyjen pe-
rusteiden nojalla.  
 
Projektin 1 kokouksissa käydään vielä uudestaan läpi laitosluettelot ja selvitetään, voidaanko 
lupakynnyksiä nostaa, toimintoja poistaa luvanvaraisuudesta tai siirtää rekisteröintiin tai toimi-
valtarajoja muuttaa jollain tavalla. Ennen varsinaista jatkotyötä tarvitaan vielä vaikutusarviointi. 
Kaikkien AVIen edustajat olivat tässä asiassa kuultavana projektin 1 kokouksessa 18.6.2014 ja 
ELYjä kuultiin 9.9.2014. 
 
Kuulemismenettely kehittäminen vaatii vielä myös jatkotyötä, jota voidaan tehdä professori 
Mäenpään selvityksen pohjalta. 
 
Todettiin, että ryhmän linjaukset ovat oikean suuntaisia ja työtä voidaan jatkaa ottaen huomi-
oon myös ohjausryhmältä saatu palaute. 
 

4. Projekti n 4 (YSL-MAL) valmistelun tilanne lausuntopalautteen jälkeen (Rönn) 
  

Riitta Rönn kertoi maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistämisen ti-
lanteesta saadun lausuntopalautteen jälkeen.  
 
Saadun lausuntopalautteen perusteella lupien yhteiskäsittelyä kannatettiin lähes yksimielisesti. 
Palautteessa tuotiin esille myös maa-aineslain muu uudistamistarve. Myös maakuntakaavan 
ohjausvaikutusta korostettiin ja ennakkoneuvottelun käyttöönottoa kannatettiin. Palautteessa 
todettiin myös, että sähköiset menettelyt tulisi ottaa pikaisesti käyttöön. Toivottiin myös oh-
jeistusta ja koulutusta uudistuksen yhdenmukaisen toteuttamisen turvaamiseksi.  
 
Projektin 4 linjaus sai ohjausryhmältä yleistä kannatusta ja jatkovalmistelu voidaan tehdä sa-
malta pohjalta.  
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5. Projektin 6 valmistelun tilanne (Markus Tarasti) 
 
Markus Tarasti kertoi projektin 6 valmistelun tilanteesta koskien eläinsuojien lupamenettelyn 
kehittämistä ja lupaviranomaisten toimivaltaa. Projekti esittää muutoksia lupakynnyksiin ja 
toimivaltarajoihin. 

 
Työryhmä ehdottaa uusien eläinyksikkökertoimien sisällyttämistä ympäristönsuojelulain liit-
teeksi sekä uusia alakohtia laitosluetteloihin luomaan yhtenäiset laskutavat lupa- ja toimivalta-
rajoihin. Työryhmä ehdottaa eläinsuojien lupamenettelyn kehittämisen jatkotoimenpiteiksi 
mm. kattavien hajututkimustenaloittamista viipymättä. Niiden pohjalta kotieläintalouden ym-
päristönsuojeluohjeen vähimmäisetäisyystaulukko tulisi päivittää. 
 
Työryhmän ehdotuksen mukaan myös turkiseläintaloudelle tulisi laatia erillinen ympäristönsuo-
jeluohje. Työryhmä ehdottaa myös ympäristölupien automaattisista tarkistamisista luopumista 
sekä sähköisten asiakirjojen käytön mahdollistamista lupamenettelyssä. 
 
Ohjausryhmän keskusteluissa otettiin kantaa etenkin lupakynnyksiin, toimivaltarajaan ja 
eläinyksikkökertoimiin. Rekisteröintimenettely herätti myös keskustelua. Keskusteltiin työryh-
män jatkotoimenpiteistä ja siitä, miten työryhmä asiassa etenee. 
 

6. Tulevat kokoukset 
 
Päätettiin pitää seuraava kokous lokakuussa. Tarkempi kokousaika ilmoitetaan myöhemmin. 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
 
YM on tilannut selvityksen ympäristölupiin liittyvästä kuulemismenettelystä professori Olli Mä-
enpäältä. Selvitys jaetaan ohjausryhmälle kokouksen jälkeen. 
 

8. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit, Ulla Ahonen, Markus Tarasti 
 
 

 


