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Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 

Ohjausryhmän 3. kokous  

    23.4.2012 

 

      

Aika Ke 18.4.2012 klo 10:00 – 12:00 

Paikka K01/Kuukkeli, ympäristöministeriö 

Läsnä Hannele Pokka (pj), Tuula Varis, Timo Tanninen, Oili Rahnasto, Aila Korpivaara, Jari 

Keinänen, Esa Härmälä, Jyri Seppälä, Aulis Rantala, Tarja Savea-Nukala, Tellervo Ky-

lä-Harakka-Ruonala, Liisa Pietola, Leena Eränkö, Ilpo Kuronen (Jouni Nissisen tilalla), 

Sami Manninen, Timo Kotkasaari, Anneli Karjalainen, Satu Sundberg, Riitta Rönn, 

Markku Hietamäki, Katja Huumo ja Sini Pietilä (s) 

 

 

ASIAT 

 

1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat  

- todettiin ohjausryhmän kokoonpanon muutos: YSO:n osastopäällikön tehtävässä 

1.4.2012 aloittanut ylijohtaja Tuula Varis tulee ohjausryhmään edeltäjänsä Pekka 

Jalkasen tilalle 

 

2. Hyväksyttiin esityslista 

 

3. Hyväksyttiin edellisen, 31.1.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja 

 

4. Hankkeen projektin 4 luontoarvoja koskevien sääntelyehdotusten valmistelun tilanne 

- projektiryhmän vetäjä, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn esitteli luontoarvojen huomi-

oon ottamista koskevien sääntelyehtojen valmistelua (liite 1) 

 projektiryhmän kokouksessa 3.4. on käyty läpi sääntelyvaihtoehtoja Ekroos-

Warstan selvityksen pohjalta ja niistä osa on karsittu alustavasti pois jatko-

valmistelusta 

 jatkotarkastelussa olisivat mukana YSL:n, MAL:n ja VL:n muutokset sekä 

ns. nollavaihtoehto 

- projektiryhmän sihteeri Satu Sundberg esitteli luonnosta luontoarvon käsitteestä (liite 

4, jaettiin kokouksessa) 

- todettiin, että on tärkeä käydä edelleen keskustelua luontoarvoja koskevista sääntely-

ehdotuksista ja luontoarvon käsitteestä valmistuneiden selvitysten pohjalta 

- todettiin myös, että ns. nollavaihtoehto on edelleen oltava mukana sääntelyvaihtoeh-

toja koskevassa tarkastelussa 

- projektiryhmä 4 jatkaa valmisteluaan selvitysten ja keskustelun pohjalta, projektin 

valmistelemia ehdotuksia tuodaan ohjausryhmään myöhemmin jatkovalmistelun ai-

kana 

- projektiryhmä 4:n jatkovalmistelun aikataulu ja toimet: 

 kokoukset 26.4. ja 2.5. 

 kuulemistilaisuus 14.5., lausuntojen määräaika 25.5. 

 perustuslaillisia kysymyksiä koskeva selvittäminen, SYKE:n vaikutusten ar-

viointia koskeva selvitys 

 projektilta ehdotus 31.8. mennessä, mukaan 1. vaiheen HE:een 

 

5. Projekti 2: eräiden asioiden esittely 

- projektiryhmän vetäjä Markku Hietamäki esitteli valvontatehtävien priorisoinnista 

säätämistä (liite 2) sekä valvonnan maksullisuuden säätämistä (liite 3) koskevat asiat 



2 

 

- projektiryhmä jättää lopullisen ehdotuksensa 1-2 viikon kuluessa, sisältäen myös 

ryhmän jäsenten jättämät eriävät mielipiteet ja lausumat 

 

6. Projektien 1 ja 2 tilannekatsaus 

- projektiryhmän 1 vetäjä lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto esitteli projekti 1:n tilan-

netta 

o projektiryhmän kokouksissa on käsitelty sihteeristön laatimia luonnoksia, kä-

sittelyssä on juuri edetty lupapykäläkokonaisuuteen 

 lupapykäläkokonaisuudessa päädytty erottamaan omaksi kokonaisuu-

dekseen IED-laitokset 

o projektilla keväällä vielä kolme kokousta, minkä lisäksi kuulemistilaisuus 

järjestetään 29.5. 

o projektissa käsiteltyjä asioita on tarkoitus tuoda ohjausryhmän käsiteltäväksi 

toukokuun lopun kokouksessa (22.5. tai 29.5.) 

- projektiryhmän 3 vetäjä neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen esitteli projekti 

3:n tilannetta 

o suuria polttolaitoksia koskeva kansallinen siirtymäsuunnitelma ja sitä koske-

va erillinen hallituksen esitys projektissa aikataulullisesti tärkeällä sijalla 

o projekti 3:n työskentelyssä haasteena liittymäkohdat projekti 1:n YSL:n ylei-

siä säännöksiä koskevaan työstämiseen projektien erilaisen aikataulun kan-

nalta 

 

7. Seuraava kokous 

- seuraava, alkuperäiseen aikatauluun nähden ylimääräinen kokous sovittiin pidettä-

väksi 22.5. klo 13-15 liittyen erityisesti projekti 3:n suuria polttolaitoksia koskevaan 

kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan (asian kiireellisen aikataulun vuoksi) 

- kevään viimeinen kokous pidetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 31.5. klo 

10-12 

 

8. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 

 

 

 

 

 

LIITTEET  1. Luontoarvoja koskevien sääntelyehdotusten valmistelun tilanne (projekti 4) 

2. Valvontatehtävien priorisoinnista säätäminen (projekti 2) 

3. Valvonnan maksullisuudesta säätäminen (projekti 2) 

4. Luontoarvon käsite, luonnos (projekti 4) 

 

       

 

 

 

JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja varaedustajat, sihteerit, Katja Huumo, Jaana 

Junnila 


