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Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 
Ohjausryhmän 11. kokous  
    14.4.2014  
   
  
Aika Ma 14.4.2014 klo 10:30 – 12:30 
Paikka K03/Kastelli, ympäristöministeriö 
 
Läsnä Hannele Pokka (pj), Oili Rahnasto, Tuula Varis, Timo Tanninen, Antti Belinskij, Pentti Puhakka 

(Esa Härmälän sij.), Jari Keinänen, Kimmo Silvo, Aulis Rantala, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonalan, 
Minna Ojanperä (Liisa Pietolan sij.), Marko Nurmikolu, Jouni Nissinen, Riitta Rönn, Markus Ta-
rasti, Ulla Ahonen, Pirjo Auvvin (s) 

Poissa Aila Korpivaara, Tarja Savea-Nukala 
 
 
 

1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 

2. Hyväksyttiin esityslista.  
 

3. Projektin 4 valmistelun tilanne (Riitta Rönn) 
  

Riitta Rönn kertoi maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistämisen ti-
lanteesta (liite 1). Esityksen jälkeen käydyssä keskustelussa pidettiin yleisesti hyvänä projektin 
linjausta YSL:n ja MAL:n lupien yhteiskäsittelystä ‒ yksi lupaviranomainen, jolloin lupaa voidaan 
hakea yhdellä hakemuksella. Projekti 4 käsittelee asiaa huomisessa kokouksessaan ja muodos-
taa kantansa tänään käydyn keskustelun linjausten perusteella. Aikataulun mukaan ehdotus 
valmistuu 15.5. mennessä ja lausuntokierrokselle ehdotus menee toukokuun lopulla. Ehdotus 
sisällytetään syysistuntokauden alussa annettavaan YSL-hankkeen 2. vaiheen HE:een. 
 

4. Projektin 6 valmistelun tilanne (Markus Tarasti) 
 
Markus Tarasti kertoi eläinsuojien lupamenettelyn ja lupaviranomaisten toimivaltaa koskevan 
valmistelun tilanteesta (liite 2). Tehtävänä on arvioida ja selvittää muutostarpeita eläinsuojien 
ympäristölupien kynnysarvoihin, laatia ehdotus projektille 1 eläinsuojien ympäristölupakäsitte-
lyn toimivaltarajoista ja selvittää edellytyksiä rekisteröintimenettelyyn ja normiohjaukseen siir-
tymiseksi eläinsuojien osalta. 
 
Näkemykset uusista lupa- ja toimivaltarajoista vaihtelevat työryhmässä. Asiaa valmistelleen ala-
ryhmän laatima alustava esitys ei ollut yksimielinen. Alaryhmä laatii vielä erillisen tarkemman 
ehdotuksen, josta ilmenee jäsenten omat ehdotukset sekä alaryhmän muut jatkotoimenpide-
ehdotukset. Koska projektiryhmän työ on vielä kesken, ohjausryhmä ei ottanut kantaa tehtyihin 
linjauksiin, vaan asiaa käsitellään uudelleen kesäkuun kokouksessa. 
 

5. HE:n 214/2013 (YSL) käsittelyn tilanne 
 
Oili Rahnasto kertoi ympäristösuojelulain käsittelyntilanteesta eduskunnassa sekä ympäristön-
suojeluasetuksen valmistelun tilanteesta. Hallintovaliokunnan mietintö on jo valmistunut, talo-
us-, maa- ja metsätalous- sekä ympäristövaliokunnissa asian käsittely on vielä kesken. YSL:n 
voimaantulo 1.6. siirtyy. YSA on tällä hetkellä lausunnoilla ja aikataulussa.  
 
Kokouksessa otettiin esille valvonnan maksuperuste, miten maksu toimeenpannaan ja sen 
määräytyminen. Asian valmistelu on vielä YM:ssä kesken, maksusta ei ole kuitenkaan tulossa 
tuntiperusteista. Asetuksen esittely hoidetaan TEM:n kautta. 
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6. Projektin 5 valmistelemat lain toimeenpanoasiakirjat 

 
Pöytäkirjan liitteenä luettelo, miten lain toimeenpanoasiakirjojen valmistelu etenee työryhmis-
sä ja selvityksinä. 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 9.6. klo 13‒15. 
 

8. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET Projektin 4 valmistelun tilanne (liite 1) 
 Projektin 6 valmistelun tilanne (liite 2) 
  
 
  
  
  
 
JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit, Ulla Ahonen, Markus Tarasti 
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Liite 

 
Lain toimeenpanoasiakirjojen valmistelu etenee työryhmissä ja selvityksinä 
 

 Toiminnan muutokset ja luvan tarkistamiset 

 Luvituksen menettelytapaohjeet 

 Perustilaselvitys ja ns. pima-säännökset 

 BAT-päätelmät ja luvitus BAT-päätelmien vuoksi 

 Suuret polttolaitokset 

 Laitosluettelo, toimivaltavertailu, rinnakkainen taulukko 

 VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet 

 Valvontaohje ja poikkeukselliset tilanteet 

 Raportointiohje (valvonta) 

 Laillisuusvalvontaopas 

 Varautumissuunnitelma, SYKEn selvitys 

 Kuntien lupatilastot, SYKEn selvitys 

 Kemikaali- ja ympäristövalvonnan suhde, TUKESin selvitys 


