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   LAUSUNTOPYYNTÖ YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN UUDISTAMISHANKKEEN KOLMANNEN VAIHEEN EH-
DOTUKSISTA 

 
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen kolmannen 
vaiheen ehdotuksista. 
 
Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 
(YM038:00/2011). Hankkeen aineisto löytyy ympäristöministeriön www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.ym.fi/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen. Hankkeen ehdotusten pohjalta on valmis-
teltu uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja sen muutos (423/2015).  
 
Hankkeen työ on jatkunut sen kolmannessa vaiheessa ja tullut nyt päätökseen. Kolmannessa vai-
heessa tehtävänä oli arvioida ympäristönsuojelulain muutostarpeita, jotka koskevat: 
 
- lupamenettelyn sujuvoittamista erityisesti asianosaisten kuulemisen ja osallistumisoikeuksien 

varaamisen osalta (projekti 1) 
- ympäristönsuojelulain mukaisten luvanvaraisten laitosten luetteloa tavoitteena nostaa luvan-

varaisuuskynnyksiä, toimialakohtaisten valtioneuvoston asetusten ja niihin liittyvän rekisteröin-
timenettelyn käyttöä luvanvaraisuuden sijaan sekä laitosten luvanvaraisuuteen liittyviä lupavi-
ranomaisten toimivaltasäännöksiä (projekti 7) 

- eläinsuojien osalta edellytyksiä säätää nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista toimialakoh-
taisessa valtioneuvoston asetuksessa, jonka jälkeen arvioidaan, missä laajuudessa asetus mah-
dollistaa eri toimintojen siirtämisen lupamenettelystä rekisteröintimenettelyyn tai mahdollistaa 
nyt lupamenettelyssä ratkaistavien asioiden määrän rajaamisen (projekti 6). 

 
Lausuntopyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: 
 
- Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen projektin 1 muistio 
- Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen projektin 6 muistio 
- Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen projektin 7 muistio 
 
Muistioihin liittyvät eriävät mielipiteet ja täydentävät lausumat ovat muistioiden liitteenä. 
 
Asiakirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa myös ympäristöministeriön www-sivuilta osoitteesta 
www.ym.fi/lausuntopyynnot. 
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Projekti 7 eräisiin ehdotuksin liittyvää tausta-aineistoa (kolmen pienryhmän muistiot) on luettavis-
sa ympäristöministeriön www-sivuilta osoitteesta: 
http://www.ym.fi/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen. 
 
Lausunnonantajia pyydetään huomioimaan eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä 
selvittäneen projektiryhmän 6 esityksestä lausuessaan, että projektiryhmän esitys uudesta ilmoi-
tusmenettelystä ja normiohjauksesta ei ole varaukseton. Esitys edellyttää vielä eräitä lisäselvityksiä 
ja niiden perusteella tehtävää jatkovalmistelua eikä tässä vaiheessa ole sellaisessa muodossa, johon 
lausunnonantajat pystyisivät muodostamaan lopulliset kantansa tai että lausuntokierroksen jälkeen 
voitaisiin edetä lainsäädäntömuutosten valmisteluun. Lausunnonantajia pyydetäänkin lausunnois-
saan ottamaan kantaa siihen, tulisiko hankkeen 3. vaiheessa luonnostellun uuden ilmoitusmenette-
lyn ja toimialakohtaisen asetuksen valmistelua ylipäänsä jatkaa vai tulisiko eläinsuojien ympäristö-
lupamenettelyjen sujuvoittamisessa edetä projektiryhmän muita esityksiä painottamalla. 
 
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3.2016 sähköpostitse ympäristöministeriön kir-
jaamoon osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi. Lausuntotiivistelmän laatimisen helpottamiseksi 
lausunnot pyydetään toimittamaan Word-tiedostona. Lisätietoja antavat hankkeen projektin 1 
osalta hallitusneuvos Oili Rahnasto p. 02952 50244 (oili.rahnasto@ymparisto.fi), projektin 6 osalta 
ylitarkastaja Markus Tarasti p. 02952 50291 (markus.tarasti@ymparisto.fi) ja projektin 7 osalta 
neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen p. 02952 50117 (anneli.karjalainen@ymparisto.fi). 
 
 
 
 
Ylijohtaja   Tuula Varis 
 
 
 
 
Hallitusneuvos  Oili Rahnasto 
 
 
 
 

JAKELU Oikeusministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Suomen ympäristökeskus 
Luonnonvarakeskus 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
Aluehallintovirastot 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Korkein hallinto-oikeus 
Vaasan hallinto-oikeus 
Suomen Kuntaliitto 
Espoon kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Helsingin kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Joensuun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Keuruun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Kuopion kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 

http://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Ymparistonsuojelun_valmisteilla_oleva_lainsaadanto/Ymparistonsuojelulain_uudistaminen
mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi
mailto:oili.rahnasto@ymparisto.fi
mailto:markus.tarasti@ymparisto.fi
mailto:anneli.karjalainen@ymparisto.fi


3 
 

 

Lappeenrannan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Lapuan kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Oulun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Saarijärven kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Siikalatvan kunta/ympäristönsuojeluviranomainen 
Tampereen kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Turun kaupunki/ympäristönsuojeluviranomainen 
Vantaa/ ympäristönsuojeluviranomainen 
Betoniteollisuus ry  
Bioenergia ry 
Elintarviketeollisuusliitto 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. 
Suomen Kalankasvattajaliitto ry 
Suomen Lammasyhdistys ry 
Suomen Ravihevoskasvattajat ry 
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry 
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry 
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry  
Suomen vesilaitosyhdistys ry 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry 
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry 
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry 
Öljy- ja biopolttoaineala ry 
 
Ympäristöministeriö 
- hallinto ja kansainväliset asiat 
- luontoympäristöosasto 
- rakennetun ympäristön osasto 
 


