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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
TAVOITTEENA SUJUVAMMAT LUPAMENETTELYT 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-
ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 
1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 
500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
Omakotiliitto näkee myönteisenä, että ympäristönsuojelulain uudistamista pohtinut työryhmä on tehnyt lupame-
nettelyjen sujuvoittamiseksi useita esityksiä, joilla kansalaisten asemaa parannetaan neuvontaa lisäämällä, haki-
jan kuulemista parantamalla ja prosesseja nopeuttamalla. Omakotiliitto pitää tärkeänä ’Sujuvoitetaan säädöksiä’ 
–kärkihankkeen keskeisiä päätoimia eli turhien säännösten perkaamista ja purkamista sekä lupa- ja valituspro-
sessien sujuvoittamista. 
 
Omakotiliitto pitää ympäristönsuojelulain uudistamisessa lähtökohdaksi otettua asiakaslähtöisyyttä keskeisenä 
ympäristölupamenettelyn ja toimintatapojen kehittämisessä. Yksittäisen hakijan asiantuntemus on usein puut-
teellista, ja siksi neuvonta on keskeisessä roolissa tietoisuuden lisäämisessä. Haitankärsijän asemassa olevan 
asianosaisen oikeusturvan parantamiseksi ympäristölupa-asioissa neuvontaa tulee lisätä.  
 
On myönteistä, että luvanvaraisuutta ehdotetaan poistettavaksi vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavilta toi-
minnoilta. Omakotiliitto kannattaa tällaisissa asioissa siirtymistä rekisteröintimenettelyn tai ilmoitusmenettelyn 
käyttöön. 
 
Omakotiliiton mielestä kuitenkaan asuinalueiden välittömään läheisyyteen ei tule sallia ympäristölupaa esimer-
kiksi polttolaitoksille, asfalttiasemille, kivenmurskaamoille, kemikaalivarastoille, betoniasemille tai betonitehtaille 
eikä muulle asumista ja asuinympäristöä haittaavalle toiminnalle. 
 
Ympäristönsuojelulakia uudistettaessa tulee toimia niin, että kansalaisia kuullaan ja asianosaisille voidaan taata 
oikeudenmukainen ja joustava viranomaispalvelu kohtuuhintaisin kustannuksin. Omakotiliitto haluaa kiinnittää 
huomion siihen, miten kohtuullisuus toteutuu ympäristönsuojelussa yksittäisten kansalaisten ja esimerkiksi kai-
vannaisteollisuuden aiheuttamien ympäristöhaittojen ja niiden vastuiden suhteen: Miten korvataan, kun päästöt 
jopa pilaavat vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten omaisuutta. Aiheuttamisperiaatteen tulee olla kriteeri, jonka 
mukaan vahingonkorvauksista vastataan: ”Joka likaa, se maksaa.” Ympäristölainsäädännössä sääntelyn tulee 
olla tasapuolista ja heikompien asema tulee turvata. 
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