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YSL vaihe 3 lausunnot projekti 7 ehdotuksista 
 

1. Yleiset kommentit keventämisehdotuksista  
 
Luvanvaraisuuden keventämistä yleisesti ottaen tukevat lähes kaikki lausunnonantajat (TEM, STM, AVIt, ELYt (12), 
kuntaliitto, Luke, EK, teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, ETL ry, Helsinki, Espoo, Joensuu, Keuruu, Kuopio, 
Oulu, Tampere, Saarijärvi, Vantaa, Omakotiliitto. Varauksellisemmin keventämisehdotuksiin suhtautuvat OM, 
STM, KHO, VHO, SLL, Kymenlaakson luonnossuojelupiiri, Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry. Toimintojen 
siirtäminen lupamenettelystä rekisteröintiin sai enemmän tukea kuin luvanvaraisuuden poistaminen kokonaan 
joko vähäisten ympäristövaikutusten tai jätevesipäästöjen takia. Rekisteröintimenettelyyn siirtäminen ei saanut 
varuksetonta kannatusta. 
 
OM katsoo, että luvanvaraisuuden poistamista olisi tarkasteltava myös perusoikeusnäkökulmasta (esim. 
pEVL23/2009 vp). Arvioitaessa naapuruussuhdelain 17 §:n aineellista sisältöä suhteessa ympäristönsuojelulakiin, 
on otettava huomioon että mainitun perusvireeltään yksityisoikeudellisen immissiosääntelyn soveltamisala ei ole 
yhteneväinen ympäristönsuojelulain kanssa. Toiminnan naapuruusoikeudellisten reunaedellytysten ratkaiseminen 
ympäristönsuojelulain mukaisessa menettelyssä on perusteltu ratkaisu niin toiminnanharjoittajan, asianosaisten 
kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Rajaveto julkisoikeudellisen terveydensuojelun ja yksityisoikeudellisen koh-
tuuttoman rasituksen torjunnan välillä on huomattavan hankalaa, ellei suorastaan mahdotonta - esimerkkinä 
voidaan mainita vaikkapa toiminnasta aiheutuvan melun, pölyn tai tärinän torjunta. 
 
KHO katsoo, että luvanvaraisuutta koskevan sääntelyn kehittämisessä olisi ollut hyvä ensin tarkastella yleisellä 
tasolla ympäristönsuojelulain 27 §:ää ja erityisesti sen 2 momentin suhdetta lain liitteen 1 mukaisiin luvanvarai-
suuskynnyksiin. Laitosluettelossa tarkoitettujen toimintojen kapasiteetin tms. kynnysarvon nostaminen johtaa 
yleensä siihen, että luvanvaraisuus säilyy edelleen naapuruussuhdeperusteella. Vesiin kohdistuvien pistekuormi-
tuspäästöjen luvanvaraisuutta tulisi siten tarkastella myös suhteessa EU:n lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin. 
KHO katsoo edelleen, että luvanvaraisuuden määrittelyn tulisi liitteessä 1 olla selkeää. 
 
Eräät toiminnat on ehdotettu poistettavan kokonaan luvanvaraisuudesta mm. ainoastaan jätevesipäästöjen tai 
toiminnan vähäisten ympäristövaikutusten vuoksi. STM katsoo, ettei näiden toimintojen ympäristöterveysvaiku-
tuksia ole selvitetty tarpeeksi, ja poistaminen luvanvaraisuudesta siirtäisi jälkivalvonnan terveydensuojeluviran-
omaiselle, mitä ei resurssien vähäisyyden vuoksi ole suotavaa. 
 
TEM ja STM tukevat projektissa 7 esitettyjä ympäristölupamenettelyjä keventäviä toimia ja erityisesti siirtymistä 
rekisteröintimenettelyyn aina kun se on perusteltua. Hallinnon toimien keventämistä, tehostamista ja tarpeetto-
mien lupamenettelyiden poistamista on syytä jatkaa. 
 
ELY-keskukset (12) toteavat uusista menettelyistä, että yhteisillä tietojärjestelmillä on sen näkemyksen mukaan 
työn tehostamisen kannalta enemmän vaikutusta kuin ympäristölupien keventämisellä.  Projektin hyväksymisme-
nettelyjen keventämisehdotukset ovat tarpeellisia ja kannatettavia, mutta toimintojen poistaminen luvanvarai-
suudesta ja mahdollisesti toisenlaiseen kevennettyyn menettelyyn siirtäminen (laaja ilmoitusmenettely, rekiste-
röinti, kevyt valvonnallinen ilmoitusmenettely) tai poistaminen kokonaan viranomaisen hyväksymismenettelyistä 
tulisi tehdä vasta huolellisten selvitysten jälkeen ja näiden muutosten perusteena tulisi olla toiminnan aiheuttama 
ympäristön pilaamisen vaara tai muu ympäristölle aiheutuva häiriö.  
 
VARLEY katsoo, että lähtökohtaisesti pienet laitokset, joita on lukumääräisesti paljon, tulisi siirtää luvanvaraisuu-
desta rekisteröintimenettelyyn tai luopua luvanvaraisuudesta kokonaan. Ympäristönsuojelulaissa pitäisi olla mah-
dollisuus siirtää laitos lupamenettelyyn, jos ympäristönsuojelun yleisen edun valvoja sitä vaatii ja luvituksessa 
pitäisi olla myös mahdollisuus poiketa rekisteröintiä koskevan asetuksen vaatimuksista. 
 
AVIt katsovat, että ehdotetut keventämiset luvanvaraisten laitosten listaan ovat pääosin hyväksyttäviä, eikä esi-
tyksistä aiheudu valtakunnallisesti merkittävää ympäristön pilaantumisen lisääntymistä tai sen vaaraa. Paikallisella 
tasolla yksittäiset laitokset voivat olla merkittäviä päästölähteitä. AVIt katsovat edelleen, että nykyisessä tilan-
teessa (vireille tulevien lupa-asioiden määrä on vähentynyt lainsäädännön muutosten seurauksena merkittävästi) 
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laitosluetteloon kohdistuvia keventämistoimenpiteitä ei ole kuitenkaan tarve jatkaa. Esitettyä laajempi luvanva-
raisuuden eli käytännössä ennakkovalvonnan poistaminen tulee johtamaan ympäristönsuojelun tason laskemi-
seen ja päästöjen ja niistä johtuvan ympäristön pilaantumisen lisääntymiseen. 
 
KHO katsoo, että tulisi esimerkiksi luvanvaraisten toimintojen lukumääriä eri toimialoilla tarkasteltaessa pyrkiä 
myös arvioimaan, kuinka paljon kokonaan uusia lupia vuositasolla haetaan. Esitetyt lupamenettelyn yleistä kehit-
tämistä tarkoittavat ehdotukset ja toisaalta eri toimialoja koskevat erityiset menettelyt tai luvanvaraisuuden raja-
ukset ovat omiaan tekemään sääntelystä hyvin yksityiskohtaista ja vaikeasti hahmotettavaa. Jos olemassa olevan 
lupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn lisäksi otetaan käyttöön uusi ilmoitusmenettely tai mahdollisesti tietty-
jä toimialoja koskevia kevennettyjä lupamenettelyitä samaan aikaan kun menettelyiden piirissä olevia toimintoja 
karsitaan, luodaan käytännössä erityisiä menettelytapoja yhä pienemmille asiaryhmille. 
 
Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että kun toiminnan ennakkosäätelyyn liittyy useita eri menettelyitä, sen seurauk-
sena joudutaan esikysymyksenä arvioimaan entistä useammin, missä menettelyssä asia on käsiteltävissä. Eri me-
nettelyiden väliset rajat ovat usein epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Uusien menettelyiden lisääminen ei siten auto-
maattisesti tarkoita menettelyn sujuvoittamista.  
 
Ympäristöoikeustieteen seura katsoo, että lupamenettelyn korvaaminen kevyemmäksi oletetulle ilmoitusmenet-
telyllä, jota olisi vielä kaksi eri lajia, vaikuttaa säädösteknisesti byrokratiaa lisäävältä uudistukselta.  Se katsoo, että 
ongelmalliseksi laajempi ilmoitusmenettely muodostuu myös naapuruussuhteisiin vaikuttavissa hankkeissa, jos 
asia ratkaistaisiin vastedes luvantarpeenkin osalta lainvoimaisesti ilmoitusmenettelyssä. Tällöin saattaa jäädä 
huomiotta naapuruussuhdelain sisäinen ennakkovalvontasääntely (17 §), mikä historiallisena ns. immissiolupa-
asiana sittemmin yhdistettiin ympäristöluvan osaksi. Naapuruusasioita ei voida ratkaista asianomaista kuulematta 
ilmoitusmenettelyssä. Toinen ongelmallinen kysymys koskee pelkästään laajempaan ilmoitusmenettelyyn tulevan 
hankkeen sijoituspaikan ratkaisua. 
 
Kuntaliitto kannattaa muutoksia ehdotettujen toimintojen luvanvaraisuuteen.  
 
Luke katsoo, että ympäristönsuojelulain mukaista lupasäätelyä on mahdollista keventää ja nopeuttaa sekä luvi-
tuksen ennakoitavuutta parantaa ilman että ympäristönsuojelun tasoa vaarannetaan. Luvituksen sujuvoittamises-
sa yhden luukun periaate, viranomaisten yhteistyö, sähköisten palvelujen kehittäminen ja lupamenettelyn kor-
vaaminen ilmoitusmenettelyllä tietyissä tilanteissa ovat kannatettavia ehdotuksia. 
 
EK, teknologiateollisuus ja kemianteollisuus katsovat, että ympäristölupaa tulisi pääasiassa edellyttää vain toimin-
noilta, joilta EU-säädökset sitä edellyttävät. Kansallisin perustein lupaa voitaisiin lisäksi edellyttää toiminnoilta, 
jotka aiheuttavat sellaisia ympäristövaikutuksia tai -riskejä, joita on tarkoituksenmukaisinta hallita nykyisenkaltai-
sella, tapauskohtaiseen harkintaan perustuvalla ympäristöluvalla. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisimmät toimin-
not voitaisiin vapauttaa ennakollisesta menettelystä kokonaan ja/tai siirtää kevyeen (valvonnalliseen) ilmoitus-
menettelyyn, vähäistä merkittävimmät siirtää laajaan ilmoitusmenettelyyn.  Jätteiden hyödyntämistä ja samalla 
kiertotalouteen siirtymistä voisi edistää luopumalla luvituksesta ns. kertaluonteisissa hyödyntämistoimissa, kun 
kyse on esimerkiksi pilaantumattomista maa-aineksista tai esim. betonin, tiilen, asfaltin tms. rakentamiseen hyö-
dynnettävän jätteen käsittelystä tapauksessa, joissa käsitellylle jätteelle on olemassa käyttökohteita. ETL tukee 
EK:n kannanottoja. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry tukee EK:n ehdotuksia.  
 
Ympäristö- ja teollisuuspalvelut YTP ry toteaa, että jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä on määrällisesti pal-
jon kansallisia lupia, joiden takia toimialaa olisi jatkossa hyvä käsitellä soveltuvan menettelyn näkökulmasta. Jä-
tealan toiminnanharjoittajien näkemyksen mukaan lupakynnyksiä ei tule muuttaa ilman erityisen tarkkaa harkin-
taa. Tästä huolimatta myös jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä tulisi tarkastella toimijoita kuullen tilanteita, 
joissa vaihtoehtoisia, yksinkertaistettuja menettelyjä olisi soveltuvaa ottaa käyttöön. 
 
SLL toteaa, että kalanviljelyn osalta kiertovesilaitokset ovat paras käyttökelpoinen ratkaisu ja niiden edistäminen 
on paikallaan. Itämeren ympäristöjärjestöjen yhteenliittymä Coalition Clean Baltic on linjannut hiljattain, että 
Itämerellä tulisi päästä eroon ”avokasseista” kokonaan. 
 
MTK, Omakotiliitto, Humuspehtoori Oy pitävät myönteisenä, että luvanvaraisuutta ehdotetaan poistettavaksi 
vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavilta toiminnoilta ja kannattaa tällaisissa asioissa siirtymistä rekisteröinti-
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menettelyn tai ilmoitusmenettelyn käyttöön. Resurssien keskittäminen ympäristön kannalta merkittävimpiin 
hankkeisiin nostaa osaltaan myös ympäristönsuojelun tasoa. Humuspehtoori Oy katsoo, että bioenergian tuotan-
non, bioenergian jalostamisen, orgaanisten jätteiden jalostamisen ja käytön toimenpiteet on lisättävä kevennetyn 
lupamenettelyn piiriin tai määriteltävä kokonaan sen ulkopuolelle. 
 
Kymenlaakson luonnossuojelupiiri katsoo, että yleisesti projektin tarkastelussa ei ole huomioita vaikutuksia ympä-
ristöön, ympäristön pilaantumisen kasvamisen riskiä ei ole selvitetty, kun sääntelyä heikennetään. Osallisuus ja 
kuulemisvaihe katoavat kokonaan seuraavissa vaihtoehdoissa laaja ilmoitusmenettely, rekisteröinti ja kevyt (val-
vonnallinen) ilmoitusmenettely. Nämä kehityskulut eivät ole toivottavia. 
 
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry ei kannata painopisteen siirtämistä laitosten ympäristönsuojelun val-
vonnassa ennakkovalvonnasta toiminnanaikaisen jälkivalvonnan suuntaan. Nykyisen lainsäädännön mukaisten 
lupien tarvetta arvioitaessa tulisi huomioida vesienhoitolain tavoitteet sekä pohjavesialueet. 
 
Bioenergia ry katsoo, että projektin 7 osalta olisi myös ollut perusteltua katsoa kaikkia luvanvaraisia toimintoja 
eikä tyytyä rajaamaan ympäristöluvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksien kannalta näistä merkittävimpiä 
lähtökohtaisesti tarkastelun ulkopuolelle. 
 
Ampumaharrastusfoorumi katsoo, että vaikka ympäristöluvan ja ampumarataluvan käsittelyyn kohtuullisen rin-
nakkain ei ole laissa estettä, niin ketjuuntuminen on syntynyt. Ampumarataluvan myöntämä poliisihallitus odot-
taa ympäristöluvan saavan lain voimaan ja sitten kuuluttaa ampumaratalupahakemuksen.   Ympäristölupa myön-
netään toiminnalle, mutta ampumaratalupa on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää raukeamatta. Yhden luukun 
ratkaisussa poliisihallitun voisi olla lausunnonantajan asemassa (sitova lausunto luvanhakijasta, ratavastaavasta ja 
ampumaradan järjestyssäännöistä). Ampumaradan tekniseen turvallisuuteen ja käyttötapoihin kuuluvat seikat 
kirjoitettaisiin vain yhteen lupaan. 
 
Espoon ympäristönsuojeluviranomainen, Helsingin kaupungin ympäristölautakunta, Keuruun kaupungin ympäris-
tönsuojeluviranomainen, Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen, Tampereen kaupungin ympäris-
tönsuojeluyksikkö ja Vantaan ympäristönsuojelulautakunta tukevat luvanvaraisuuden keventämistä siltä osin kuin 
mikä koskisi lähinnä varikoita, polttoneste- tai kemikaalivarastoja ja betoniasemia.  
 
Espoo toteaa, että toimialakohtaisia asetuksia valmisteltaessa ja niitä kehitettäessä olisi hyvä kiinnittää huomiota 
siihen, voitaisiinko asetuksissa sallia joiltakin osin nykyistä enemmän tapauskohtaista harkintaa ja että asetusten 
siirtymäsäännökset olisivat selkeät. Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta vaatii sähköstä tietojärjestelmää, 
johon kuntien tekemät lupapäätökset voitaisiin kirjata suoraan päätöksen tekemisen jälkeen sähköisesti, Oulu 
tukee. Keuruu katsoo, ettei rekisteröintimenettelyn lisääminen ei ole toivottavaa rekisteröintimenettelyn kankeu-
den ja jälkivalvonnan vuoksi. 
 
Oulun seudun ympäristötoimi pitää periaatteessa esityksiä luvanvaraisuudesta poistamisesta kannatettavina. On 
todennäköistä, että lupakynnysten nostamisen seurauksena naapuruussuhdelain merkitys lupavaatimusten pe-
rusteena korostuu. Se katsoo, että olisi syytä vakavasti harkita naapuruussuhdelain poistamista luvantarpeen 
perusteena. Saarijärven kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen pitää tarkoituksenmukaisena poistaa laitos-
luettelosta ne toiminnot, joista ei synny päästöjä tai päästöt voidaan vähentää merkittävän kynnyksen alapuolelle 
esim. sijoituspaikan valinnalla.  Tampereella on ennakkovalvonnasta ja lupamenettelystä hyviä kokemuksia. Van-
taan YSL katsoo, että jatkossa tulisi myös tarkastella jätteiden käsittelyyn liittyvien romuajoneuvojen sekä käytös-
tä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikan ympäristöluvan tarvetta. Esimerkiksi romuajo-
neuvovarikko, jossa vain varastoidaan ko. ajoneuvoja tiiviillä pinnalla, jonka hulevedet on asianmukaisesti viemä-
röity öljynerottimien kautta, ei aiheuta sellaista ympäristön pilaantumisen riskiä, jonka takia toiminnalle tarvitaan 
ympäristölupa.  
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2. Yksityiskohtaisemmat kommentit laitosluetteloa koskeviin ehdotuksiin ja jatkoselvityksiin 
 
 

6.2 Luvanvaraisuudesta poistaminen  

Ehdotus, että luvanvaraisuus poistetaan 

1. a) viilutehtailta, makeutusainetehtailta, kevytbetonitehtailta, yli 50 linja-auton tai kuorma-auton vari-
koilta tai vastaavan kokoiselta työkonevarikolta sekä kiinteältä eläintarhalta tai huvipuistolta 

 
- Helsinki, Turku, Vantaa, ELYt (12) eivät tue varikoiden poistamista  
- Eläintarhat ja huvipuistot varauksellinen tuki poistoon (kaavoitus) 

1. b) eräiltä metalliteollisuuden kylmäprosesseilta (langanveto, valssaus ja syväveto), puupellettien puris-
tamistoiminnalta, pelastustoiminnan helikopterilentopaikalta 
 
- ELYt (12) ehdottavat, että kaikki polttoaineiden puristustoiminnat pois luvasta 
- Finavia, Turku tukevat pelastushelikopteripaikkojen poistoa, määrittely tarpeen 

2.  ja varmistetaan ympäristönsuojelun vaatimusten täyttyminen muilla keinoin kemikaaliturvallisuuslain 
menettelyssä 
•5e) Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto, 
jossa voidaan varastoida tällaista kemikaalia vähintään 100 m3 
 
- Katso kohta 6.5.  

3. toiminnoilta, jotka ovat luvanvaraisia jonkin muun YSL:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan perusteella: 
- liimapuutehtaat,  
- maali-, väri- ja lakkatehtaat tuotantomäärän perusteella,  
- liimatehtaat,  
- kumitehtaat, joissa ei ole vulkanointi- tai mastisointiprosessia,  
- asbestin tai asbestipohjaisten tuotteiden käsittely 

 
- ELYt (12) ehdottavat maalitehtaiden lupakynnykseksi asetetaan tuotanto 500 t/a  
- AVIt katsovat, että jos asbestin käsittely vaatii YVAn, niin luvanvaraisuus säilytettävä 

4. eräiltä orgaanisia liuottimia käyttäviltä toiminnoilta, lupakynnyksiä nostetaan ja lupakynnyksen alle 
jääviä toimintoja siirretään rekisteröintiin 

 
- ELYt (12), AVIt, Vantaa ja Helsinki (kylmäoffset painot kohtaan 6 b) tukevat ehdotusta (kattavista 

ympäristönsuojeluvaatimuksista kuitenkin säädettävä) 
- Ympäristöviranhaltijat (YV) mahdollinen, muttei ongelmaton 

5. niiltä elintarvike- ja rehuteollisuuden sekä eräiltä muilta toiminnoilta, joiden merkittävin päästö on jä-
tevedet ja jos jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle, jonka 
käsittelykapasiteetti on riittävä 

 
- ELYt (12), AVIt, PIRELY, VARELY, KHO, Kuntaliitto, SVYL, Vesilaitosyhdistys, Lounais-Suomen vesien-

suojeluyhdistys suhtautuvat varauksellisesti ehdotukseen (hajut, kemikaalien käyttö, teollisuusjäte-
vesisopimuksen ongelmat, puhdistamon vastaanottokyky) 

- Vantaa, Helsinki, MTK, ETL, ympäristöviranhaltijat; matkailu- ja ravitsemuspalvelut ry tukevat tie-
tyin edellytyksin 

6.3 Lupakynnyksen muuttaminen, kynnysarvon asettaminen tai rajaaminen 

Kivihiilivarasto, ei kuitenkaan liitteen 2 mukaisen rekisteröitävän energiantuotantolaitoksen varasto 
 

- Ei kommentteja 

Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos 
- lupakynnys fosforiperusteiseksi ja asetetaan lupakynnys  
- merialueilla vähintään 50 kg fosforipäästö vuodessa  
- sisävesillä vähintään 10 kg fosforipäästö vuodessa  
- 50 ha luonnonvaralammikoille tai lammikkoryhmille 

 
- MMM, SVYL, LUKE, Suomen kalankasvattajaliitto tukevat ehdotusta päästöperusteiseksi lupakyn-
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nykseksi 
- ELYt (12) ehdottavat lupakynnykseksi rehun sisältämä fosforimäärä, 20 ha kynnystä luonnonvara-

lammikoille, SYKE pois luvanvaraisuudesta vain sellaiset 50 ha lammikot, joita ei lannoiteta 
- AVIt eivät tue  ehdotusta, VARELY ei tue (valvonnalliset ongelmat) 

6.4 Siirtäminen toiseen menettelyyn 

Siirretään rekisteröintiin: 
Nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat (kuten erilliset lentopetrolin tai työkonevarikoiden jakelupisteet, 
joissa polttonestesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3) 
 

- PLM, PIRELY, VARELY, TUKES, FINAVIA; YV ry, Joensuu, Vantaa, Tampere, (Jano- asetusta muutetta-
va) kannattavat kaikkien nestemäisten jakeluasemien siirtämistä rekisteröintiin; AVIt jakelupiste 
määriteltävä 
 

Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat 
 

- VARELY, Helsinki, Joensuu, Turku, Betoniteollisuus ry (ys-vaatimuksista säädettävä) tukevat beto-
niasemien siirtämistä rekisteröintiin  

6.5 Muu lupamenettelyn keventäminen 

Pohjavesialueiden ulkopuolella olevien kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuudesta luovutaan ja varmis-
tetaan ympäristönsuojeluvaatimusten täyttyminen muilla keinoin yhdessä menettelyssä: 
Vaihtoehdot ovat:  

1) Tukesille siirretään toimivalta myöntää lupa sekä ympäristönsuojelulain että kemikaaliturvallisuuslain 
nojalla 

2) Tukesin luvassa annetaan tarvittavat YSL:iin perustuvat määräykset ELY:n lausunnon perusteella 
3) Pohjavesialueen ulkopuolella sijaitsevien kemikaalivarastojen ympäristöluvanvaraisuus poistetaan, Tu-

kes ratkaisee päätöksessään varastojen sijoittamisen ottaen huomioon ELY:n lausunnon ja lisäksi kemi-
kaalivarastot merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

 
- Tukes, ÖBA, EK, FINAVIA, Espoo, Helsinki, Joensuu, Turku, Vantaa kannattavat ehdotus tai tukevat 

jatkoselvitystä 
- ELYt (12) ja PIRELY kannattavat luvanvaraisuuden säilyttämistä, vaikkakin tukevat jatkoselvittämis-

tä,  
- AVIt katsovat, että jos toiminta olisi YVA-velvollista (varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä vähin-

tään 50 000 kuutiometriä), niin luvanvaraisuus tulisi säilyttää tai varmistettava lainsäädännöllä, et-
tä mahdollinen toinen lupaviranomainen ottaa tehdyn YVA-selvityksen huomioon 

- ELYt ja Tukes selkeytettävä kemikaalivaraston ja -terminaalin määrittelyjä 

6.6 Ilmoitusmenettelyjen laajentaminen 

Sisällöllisistä projektin hahmotelmista 
 

- Katso kohta 8.3. kohta 1 

6.7 Toimivallan siirto 

Sahalaitokset kuntaan  
 

- ELYt (12), PIRELY, VARELY, kuntaliitto, Joensuu, Kuopio eivät tue ehdotusta 
- AVIt tukevat 

Eräät metallien ja muovien pintakäsittelyä elektrolyyttisellä tai kemiallisella menetelmällä tekevien laitokset 
valtiolle  

- ELYt(12) ja VARELY katsovat, että ehdotus vaati lisäselvitystä selvitystä 
- AVIt ja Kuopio tukevat  

6.8 Muut ehdotukset 

Ympäristönsuojelulain 28 §:ään (luvanvaraisuus pohjavesialueella) lisätään sellaiset toiminnat, joiden sijoitta-
minen tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle edelleen vaatii ympäristölu-
van 

- ELYt (12) tukevat, vaihtoehtona mahdollisuus ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätä tapaus-
kohtaisen harkinnan perusteella laitosluetteloon kuulumaton toiminto luvanvaraiseksi pohjavesi-
alueella 
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- AVIt listaan myös muut toiminnat, joilta luvanvaraisuus ehdotettu poistettavaksi (kalankasvatus, 
betoniasemat)  

Jatkotyössä selvitettäisiin taulukon 2 kohdan 10 elintarvikkeiden tai ja rehujen valmistukseen kuuluvien toimin-
tojen lupakynnysten yksinkertaistamismahdollisuudet. 
 

- ETL tukee 

8.3 Jatkotyötarpeet 

1. Selvitys laajan ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta, soveltamisalasta, saavutettavista hyödyistä ja hai-
toista verrattuna nykyisiin lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin sekä  menettelyn vaatimista 
säädösmuutoksista 

 
- ELYt (12) katsovat, että ilmoitusvelvollisuuden piirin kuuluvat sisällytettävä suunnitelmalliseen ja 

maksulliseen valvontaan, aina tehtävä päätös,  
- YV ei päätöstä ja vain yksi ilmoitusmenettely 
- SYKE uuden menettelyn poikettava riittävästi nykyisistä menettelyistä  
- VARELY, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys eivät tue uutta menettelyä 
- LUKE, Metsäteollisuus. Kemianteollisuus, EK, MTK tukevat selvittämistä, YV, YPT ry, SLL (kokeilu), EK 

ja AVIt, Helsinki, Joensuu, Keuruu, Oulu; (selvitettävä tarkoin hyödyt, haitat, toimialat) 
- Turku ehdotus epäselvä 

2. Käynnistetään jatkotyö kalankasvatuksen ohjausmekanismien kehittämiseksi 
 

- MMM, Luke, Suomen kalankasvattajaliitto tukevat ehdotusta 

3. Selvitys, mitä säädösmuutoksia kemikaalivarastojen ympäristölupamenettelyn keventämiseksi tarvi-
taan  
 
- Kemianteollisuus tukee selvittämistä 

4. Selvitys, onko mahdollista rajata alle 500 AVL:n yhdyskuntajäteveden- puhdistamojen lupamääräykset 
toiminnan keskeisimpiin osiin 

 
- ELYt (12) katsovat, että lupamääräysten rajaaminen on paluuta vanhaan 
- VARELY tukee alle 2000 avl:n puhdistamojen siirtämistä rekisteröintiin  
- Vesilaitosyhdistys tukee ehdotusta (soveltamisalana kaikki alle 2000 AVL:n puhdistamot) 

5. Selvitys, millaisin edellytyksin toiminta voidaan poistaa luvanvaraisuudesta, jos sen jätevedet johde-
taan luvanvaraiselle yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle, ja erityisesti selvitettävä yksityisoikeudellisen 
teollisuusjätevesisopimuksen merkitystä luvanvaraisuutta arvioitaessa 
 
- Ei kommentteja  

6. Valmistellaan valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluvaatimuksista ja muuta ohjeistusta kiinteille 
betoniasemille ja betonituotetehtaille, jotta toiminnat voitaisiin siirtää rekisteröintiin 

 
- YSV, Betoniteollisuus ry ja Kuopio tukevat jatkotyötä 

7. Selvitys turvetuotannon sekä kivenlouhinta- ja kivenmurskaustoimintojen lupamenettelyjen keventä-
mismahdollisuuksista 

 
- ELYt(12) katsovat, että turvetuotannon luvanvaraisuutta ei voida korvata ilmoitus- tai rekisteröin-

timenettelyllä; eivät tue ehdotusta 
- Bioenergia tukee 
- ELYt(12) katoavat, että kivenlouhimojen lupa säilytettävä, eivät tue ehdotusta 
- INFRA ry, MTK tukevat  

8. Selvitys mahdollisuuksista muuttaa joidenkin ampumaratojen luvanvaraisuutta laukausmäärän, sijain-
tipaikan (etäisyys haitankärsijöistä) tai aselajin mukaan 

 
- PLM, ELYT (12), Ampumaratafoorumi, Joensuu tukevat ehdotusta 
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9. Selvitys eräistä naapurussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n kumoamisen mahdollisuuksista ja sen 
sisällön siirtämisestä ympäristönsuojelulakiin 

 
- PIRELY, VARELY, kuntaliitto, EL, metsäteollisuus ry,. MTK, SVYL, Helsinki (kohtuuton rasitus lupape-

rusteena säilytettävä), Joensuu, Keuruu ja Turku tukevat ehdotusta  
- OM, KHO, VHO suhtautuvat kriittisemmin  

 

Muut ehdotukset 

- ELYt (12) katsovat, että nahkatehdas (tuotanto enintään 10 t/a) voidaan siirtää kuntaan, turkis-
muokkamoille lupakynnys (liuottimet) 

- VARELY katsoo, että jätteiden käsittelyn luvituksen keventäminen ja toimivaltaisen lupaviranomai-
sen tarkistaminen ainakin pienten SER-käsittelijöiden osalta olisi tehtävä mahdollisimman pian 

- STM ehdottaa tuulivoimaloita ympäristöluvanvaraisiksi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


