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Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 

Ohjausryhmän 2. kokous  

    31.1.2012 

 

      

Aika Ti 31.1.2012 klo 9:00 – 11:00 

Paikka K01/Kuukkeli, ympäristöministeriö 

Läsnä Hannele Pokka (pj,), Timo Tanninen, Aila Korpivaara, Sami Manninen, Esa Härmälä, 

Timo Kotkasaari, Jari Keinänen, Jyri Seppälä, Aulis Rantala, Tarja Savea-Nukala, Irina 

Hakala (Tellervo Kylä-Harakka-Ruonalan tilalla), Liisa Pietola, Vesa Valpasvuo (Leena 

Erängön tilalla), Jouni Nissisen, Riitta Rönn, Markku Hietamäki, Anneli Karjalainen, 

Jaana Junnila, Katja Huumo, Oili Rahnasto ja Pirjo Auvvin (s) 

Poissa Pekka Jalkanen (YM), Jari Keinänen (STM) 

 

 

 

ASIAT 

 

1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

 

2. Hyväksyttiin esityslista 

 

3. Hyväksyttiin edellisen, 16.12.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

 

4. Markku Hietamäki ja Jaana Junnila kertoivat projektin 2 (valvonta) aikataulusta ja 

keskeisimmistä kysymyksistä (liitteet 1 ja 2) 

- Jaana Junnila kertoi projektin sisällöstä 

- keskusteltiin valvonnan keskeisimmistä muutoksista, valvonnan maksullisuudesta ja 

valvonnan voimavarojen turvaamisesta 

- projektin kuulemistilaisuus valvonnasta pidetään to 2.2.2012 klo 9-12 (enemmän 

kohdassa 6) 

- projektin on määrä valmistua 29.2.2012 

- sovittiin, että projekti 2: 

 toimittaa listan valvonnan kannalta tärkeimmistä lainsäädäntökysymyksistä 

projekti 1:lle 

 miettii, mitä projektin kannalta tärkeitä asioita tulisi ottaa esille ohjausryhmän 

kokouksessa, kuten lupien valvonta, tietojärjestelmät ja poikkeustilanteet 

  

5. Hankkeen muiden projektien 1,3 ja 4 tilannekatsaus 

- projektien puheenjohtajat; Oili Rahnasto (P1), Anneli Karjalainen (P3) ja Riitta 

Rönn (P4) kertoivat projektin aikataulusta ja valmistelutilanteesta; asiat käsitellään 

ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 

 

6. Muut mahdolliset asiat 

- Katja Huumo (YM/tiedotus) kertoi ympäristönsuojelulain uudistuksen näkyvyydestä 

verkossa. Hankkeen kuulemistilaisuuksia voi seurata suorina verkkolähetyksinä. 

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään torstaina 2. helmikuuta klo 9-12.30, ja sen 

aiheena on ympäristölupien valvonnan kehittäminen. Kolme muuta kuulemista ovat 

vuorossa huhti-toukokuussa. Linkki verkkolähetyksiin löytyy lähetyspäivän aamuna 

sivulta www.ymparisto.fi/ysluudistus. Kuulemistilaisuuteen ympäristöministeriöön 

voi tulla myös paikan päälle.  

- hankkeen kokousaikataulu (liite 3) jaettiin 

 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=404752&lan=FI
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7. Seuraava kokous pidetään ke 18.4.2011 klo 10-12  (K01/Kuukkeli) ja alustavasti 

teemana on luontoarvojen sääntelyn vaihtoehdot,  jolloin asiaa koskeva selvitys on 

valmistunut ja eräät asiantuntijalausunnot saatu, samoin kuin valvontaprojektin 

ehdotukset 

 

8. Kansliapäällikkö päätti kokouksen 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET  1 ja 2. Projektin 2 tilannekatsaus 

 3. YSL-hankkeen aikataulu 

        

 

 

 

 

JAKELU ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja varaedustajat, sihteerit, projektiryhmät, tiedotus 

 


