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Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 
Ohjausryhmän 10. kokous  
    21.1.2014  
   
  
Aika Ke 15.1.2014 klo 08:30 – 10.30 
Paikka K235/Kilta, ympäristöministeriö 
 
Läsnä Hannele Pokka (pj), Oili Rahnasto, Timo Tanninen, Aila Korpivaara, Antti Belinskij, Esa Härmälä, 

Jari Keinänen, Kimmo Silvo (Jyri Seppälän tilalla), Aulis Rantala, Tarja Savea-Nukala, Satu Räsä-
nen (Kylä-Harakka-Ruonalan tilalla), Liisa Pietola, Ilpo Kuronen, Marko Nurmikolu, Riitta Rönn, 
Jaana Junnila ja Pirjo Auvvin (s) 

Poissa Sami Manninen, Tuula Varis 
 
 

 
1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

 
2. Hyväksyttiin esityslista. 

 
3. Hankkeen 1. vaihe 

  
Jaana Junnila esitteli täytäntöönpano -projektin (projekti 5) ja ympäristönsuojeluasetuksen 
valmistelun tilannetta (liite 1).  
 
Projektin 5 toimikausi jatkuu 15.6.2014 saakka. Toimeenpanoprojektin työ on organisoitu pien-
ryhmiin. Ryhmät käsittelevät YSL:n keskeisimmät muutokset sekä miettivät ja tuottavat ohjeis-
tusta ja koulutusta lupakäsittelyyn. Pienryhmät järjestävät myös ryhmien työtä tukevia työpajo-
ja ja kuulemistilaisuuksia. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen sisältöön ei ole tulossa suuria muutoksia; vanhentuneita sana-
muotoja korjataan, hallintomenettelyä koskevia säännöksiä karsitaan ja lisätään tarvittavat 
kohdat IED:n täytäntöönpanosta. Asetuksen on oltava valmis samaan aikaan, kun uusi ympäris-
tönsuojelulaki vahvistetaan. Liitteenä viimeisin asetusluonnos (liite 4). 

 
4. Hankkeen 2. vaihe 

 
Riitta Rönn esitteli projektin 4 tilannetta (liite 2) sekä maa-aineslain, YSL:n ja vesilain menette-
lyiden yhdistämistä koskevat linjaukset. Asiasta keskusteltiin. Keskustelussa pidettiin yleisesti 
hyvänä eri lupahakemusten yhdistämistä, jolloin kahta erillistä päätöstä ei tarvita. Projekti tulee 
kuulemaan työssään myös Korkeinta hallinto-oikeutta ja Vaasan hallinto-oikeutta. 
 
Puheenjohtaja Pokka totesi projektin 4 linjaukset toimiviksi. 
 
Oili Rahnasto kertoi projektin 1 tilanteesta. Ryhmän ensimmäisessä kokouksessa aiheena oli 
mm. luonnos uudistettavasta ympäristösuojeluasetuksesta. Ryhmän työn keskeinen tavoite on 
lupamenettelyn keventäminen, jota aihetta on tarkoitus käsitellä projektin kokouksessa 
16.1.2014. Keskustelussa mainittiin ympäristöministeriön asettama eläinsuojien ympäristölu-
pamenettelyn kehittämistä selvittävä työryhmä (YM022:00/2013). Ryhmä työskentelee yhteis-
työssä projektin 1 kanssa sekä raportoi työstään ohjausryhmälle. 
 

5. Rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano YSL-hankkeessa 
 

Riitta Rönn kertoi rakennepoliittisen ohjelman vaikutuksista YSL-hankkeen täytäntöönpanossa 
(liite 3). Ohjelma sisältää myös YSL:n kannalta keskeisiä toimenpiteitä, kuten lupa- ja valitusme-
nettelyn sujuvoittaminen ja kuntien tehtävien vähentäminen. 
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Kokouksen lopuksi puheenjohtaja Pokka linjasi YSL:n projektien keskeiseksi tavoitteeksi lupa-
harkinnan sujuvoittamisen.  

 
6. Muut mahdolliset asiat 

 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi noin kuukauden kuluttua. Kokousaika ja paikka ilmoite-
taan myöhemmin. 
 

7. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 
 
 
 
 
LIITTEET YSL-hankkeen 1. vaihe; projekti 5 (liite 1) 
 YSL-hankkeen 2. vaihe; projekti 4 (liite 2) 
 YSL-hanke; rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano (liite 3) 
 Luonnos ympäristönsuojeluasetuksesta (liite 4) 
  
  
  
 
JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit, Ulla Ahonen, Jaana Junnila 
 


