
1 

 

Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 

Ohjausryhmän 7. kokous  

    4.10.2012 

 

      

Aika To 4.10.2012 klo 09:00 – 11:00 

Paikka K01/Kuukkeli, ympäristöministeriö 

Läsnä Hannele Pokka (pj), Tuula Varis, Oili Rahnasto, Esa Härmälä, Aulis Rantalan, Tellervo 

Kylä-Harakka-Ruonala, Liisa Pietola, Tapani Veistola (Jouni Nissisen tilalla), Timo 

Tanninen, Marko Nurmikolu, Tarja Savea-Nukala, Aila Korpivaara, Sami Manninen, 

Antti Belinskij, Jyri Seppälä, Riitta Rönn, Anneli Karjalainen, Markku Hietamäki ja Sir-

pa Halmela (s) 

 

ASIAT 

 

1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

 

2. Hyväksyttiin esityslista. 

 

3. Hyväksyttiin edellisen, 18.9.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja. 

 

4. Luonnonarvojen huomioon ottaminen ympäristölupamenettelyssä, projekti 4 (liite 2) 

 

 Projektiryhmän puheenjohtaja lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn esitteli ehdotuksen YSL:n 

 6 a §:ksi perusteluineen. Asiasta keskusteltiin. 

 

Pöytäkirjaan merkitään työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, 

MTK ry:n ja EK:n eriävät mielipiteet. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön eriävä mielipide on erillisenä liitteenä (liite 4). 

 

Maa- ja metsätalousministeriön eriävä mielipide: 

 "Maa- ja metsätalousministeriö vastustaa ehdotetun luonnonarvopykälän sisällyttämistä 

 ympäristönsuojelulakiin. Ehdotus on liian yleinen, ehdoton ja maanomistajien oikeustur-

 vaa vaarantava. Se sopii huonosti ympäristönsuojelulain järjestelmään, ei kohdistu uu-

 distuksen tavoitteiden kannalta riittävästi turvetuotantoa edeltävän ojituksen ohjaukseen 

 eikä ole tarkoituksenmukaisin keino suoalueiden luonnonarvojen suojeluun. Vastusta-

 mista perustellaan tarkemmin projekti 4:n luovutuskirjeeseen liitettävässä maa- ja metsä-

 talousministeriön edustajan eriävässä mielipiteessä." 

 

 MTK ry:n eriävä mielipide: 

 "MTK ei hyväksy ehdotettua 6a §:ää sisällytettäväksi ympäristönsuojelulkiin.Vaadimme 

 lainmuutoksen suuntaamista vesilakiin ja jättämään YSL:n käsittelyn luonnonarvon osal-

 ta tähän. Luonnonarvo on käsitteenä liian laaja ja tulkinnanvarainen ja maanomistajan 

 oikeusturvaa vaarantava. Kattavammat perustelut on esitetty projekti 4:lle jo jätetyssä 

 kirjallisessa eriävässä mielipiteessä. 4-ryhmän lopullinen ehdotus perusteluineen ei ole 

 vielä valmistunut. Siten eriävästä mielipiteestäkin on toimitettu vasta luonnos." 

 

 EK:n eriävä mielipide: 

"EK vastustaa ehdotetun luonnonarvopykälän sisällyttämistä ympäristönsuojelulakiin. 

Tarve ympäristönsuojelulain muuttamiselle on epäselvä, säännöksen sisältö ja vaikutuk-

set ovat epämääräisiä ja lisäksi ehdotus merkitsisi merkittäviä periaatteellisia muutoksia 

ympäristönsuojelulakiin ja eri lakien muodostamaan kokonaisuuteen sekä mutkistaisi lu-
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paprosessia ja -järjestelmää. Tarkemmat perustelut esitetään EK:n edustajan eriävässä 

mielipiteessä, joka liitetään projekti 4:n luovutuskirjeeseen." 

 

5. Projektin 1 tilannekatsaus  

 Pääsihteeri lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto esitteli luonnoksen YSL:n luvuiksi 1 ja 2 

 Yleiset säännökset ja yleiset velvollisuudet ja periaatteet (liite 3). Asiasta keskusteltiin. 

 Keskustelua käytiin erityisesti perusvelvollisuuksien ja asetuksenantovaltuuksien suh-

 teesta, yleisistä periaatteista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja saamelaisia 

 koskevasta pykälästä. 

 

 Todettiin, että voimassa olevat ympäristönsuojelulakitekstit olisi hyvä tuoda valmiste-

 lussa rinnalle nähtäväksi. 

 

6. Seuraava kokous 

 25.10. pidettäväksi sovittu kokous päätettiin peruuttaa ja marraskuun alkuun viikolle 45 

 haetaan uusi kokousaika.  

 

7. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

 

 

LIITTEET  1 Edellisen 18.9.2012 kokouksen pöytäkirja (liite 1) 

 2 Ehdotus YSL:n 6 a §:ksi ja sen perustelut (liite 2) 

 3 Luvut 1 ja 2 Yleiset säännökset ja yleiset velvollisuudet ja periaatteet (liite 3) 

 4 TEM eriävä mielipide 

 

       

 

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

Junnila 


