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1. Lupamenettelyjen sujuvoittamisen tärkeys

• Lupamenettelyiden sujuvoittamisesta on
keskusteltu jo kohta kymmenen vuotta

– Viime aikoina asiaa on alettu edistää
todella aktiivisesti, mm.
hallitusohjelmassa

• Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien
resurssit ovat jo nyt äärirajoilla, joten on
keskeistä, että nykyisiä hyvin raskaita
lupamenettelyjä kehitetään

– Voidaan nykyistä paremmin varmistaa
hankkeiden joustava toteuttaminen
vaarantamatta ympäristönsuojelun tasoa
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2. Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisen keinot
Ympäristölupien vähentäminen - Mara-asetuksen merkitys

• Ympäristöluvitusta on tärkeää kohdentaa nykyistä tehokkaammin
– Ympäristölupavelvollisia toimintoja on liikaa Suomessa

• Osa nykyisistä luvitettavista toiminnoista voidaan korvata kevyemmillä
menettelyillä

• Ministeri Tarastin raportissa hyviä ehdotuksia lupamenettelyjen
sujuvoittamiseksi jätteiden osalta:

1. Laajennetaan Mara-asetuksen (591/2006) mukaisten kohteiden
kattamaan tuhkien, kuonien, lietteiden ja puhtaiden maa-ainesten
hyötykäyttö kohteissa, joissa ei aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa

2. Poistetaan tietyn koostumuksen omaavilta tuhkilta, lietteiltä, kuonilta
ja puhtailta maa-aineksilta jätestatus tai säätämällä niille helpotuksia
jätelainsäädännön vaatimuksista
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2. Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisen keinot
Yhden luukun periaate, sähköinen lupajärjestelmä,
käsittelyajat

• Jatkossa tulisi edetä kohti toimintamallia, jossa
kaavoitus-, ympäristövaikutusten arviointi- ja
lupamenettelyt toteutetaan yhtenäisessä,
kustannus- ja resurssitehokkaassa menettelyssä
ns. yhden luukun periaatteella

– Valtioneuvoston kanslian TEAS-hanke
"Ympäristöllisten lupamenettelyjen ns.
yhden luukun palveluiden
toteuttamisvaihtoehdot" on hyvä askel kohti
tätä tavoitetta

• Sähköistä lupajärjestelmää on edelleen
kehitettävä ja siihen tulee yhdistää myös kuntien
luvitus ja erilaiset tieto- ja raportointijärjestelmät

• Lisäksi olisi säädettävä ympäristöluvan
käsittelyajoista

– Käsittelyaikojen avulla voidaan muun
muassa varmistaa, että lupakäsittelyssä
keskitytään oleelliseen

2.11.2015

5



3. Konkreettinen esimerkki
Riskinarvioselvitys ympäristölupahakemukseen

• Viimeaikoina on ollut havaittavissa, että kunnat ovat pyytäneet
riskinarvio –tyyppistä selvitystä maarakennushankkeen
ympäristölupahakemusten yhteydessä

• Missään maarakentamiseen opastavassa ohjeessa ei tällä
hetkellä ole kerrottu vaadetta riskinarviointiselvityksen
toimittamiseen

– Lupaviranomaiselta ohjeistuksen ulkopuolinen vaade
lisäselvityksille → Lupien saaminen viivästyy, kun
selvitystarvetta ei tiedetä etukäteen

– Miten selvitys tulisi tehdä – PIMA -ohjeen mukaan?

• Sekä toimijoilla että luvittajilla tulee olla tiedossa hankkeen riskit
• Suuntaus vaatia ylimääräinen riskinarviointiselvitys on

huolestuttava ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisen
näkökulmasta.
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