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Luonnokset: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän
hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen
lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 20232027 ja asetus selvityksen sisällöstä
Lausunnonantajan lausunto
Lausuntonne AVI-käsittelylain pykäluonnoksesta, uusi 2 a ja 2 b ja niiden perustelut
Satakuntaliitolla ei ole AVI-käsittelylain pykäläluonnoksista eikä niiden perusteluista lausuttavaa.
Lausuntonne vesilain pykäläluonnoksesta, uusi 15 luvun 4 a ja sen perustelut
Satakuntaliitolla ei ole vesilain pykäläluonnoksesta eikä sen perusteluista lausuttavaa.
Lausuntonne ympäristönsuojelulain pykäläluonnoksesta, uusi 197 a ja sen perustelut
Satakuntaliitolla ei ole ympäristösuojelulain pykäläluonnoksesta eikä sen perusteluista lausuttavaa.
Lausuntonne maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnoksesta, uusi 188 a ja sen perustelut
Satakuntaliitolla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnoksesta tai sen perusteluista
lausuttavaa.
Lausuntonne luonnoksen sisältyvistä siirtymäsäännöksistä (ns. AVI-käsittelylaki ja MRL)
Satakuntaliitolla ei ole luonnoksiin sisältyvistä siirtymäsäännöksistä lausuttavaa.
Lausuntonne hallituksen esitysluonnoksesta muilta osin
Hallituksen esitysluonnoksen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma ja
hallituksen strateginen tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä. Esityksellä
edistetään myös hallitusohjelman tavoitetta Suomen pyrkimyksestä ensimmäiseksi fossiilivapaaksi
hyvinvointiyhteiskunnaksi.
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Hallituksen esitysluonnoksen taustalla on myös hallituksen kehysneuvottelut. Julkisen talouden
suunnitelma (julkaistu 5.4.2022) vuosille 2023 – 2026 sisältää linjauksia tutkimus-, kehitys- ja
innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja tulevaisuuden kestävän kasvun vahvistamiseksi.
Suunnitelmaan sisältyy myös pöytäkirjamerkintä vihreästä siirtymästä ja investointien
vauhdittamisesta – omavaraisuuden vahvistamisesta ja huoltovarmuuden varmistamisesta tilapäisin
toimenpitein.

Satakuntaliitto pitää erittäin merkittävänä ja tärkeänä hallituksen esitysluonnosta vihreän siirtymän
hankkeiden etusijasta lupamenettelyissä, jotta Suomen hiilineutraaliustavoitteet täyttyisivät ja
huoltovarmuus varmistetaan. Satakuntaliiton näkemyksen mukaan määräaikaiseksi esitetty laki tulisi
olla pysyvä ja lain vaikuttavuutta ja ajantasaisuutta tulisi seurata. Lisäksi Satakuntaliitto nostaa esiin
myös julkisen talouden suunnitelman kirjauksen viranomaisten yhteydenpidon ja tiedonvaihdon
tiivistämisestä lainsäädännön keinoin. Satakuntaliiton näkemyksen mukaan viranomaistahojen
yhteydenpidon ja tiedonvaihdon tulee olla nykyistä tiiviimpää, jotta voidaan varmistaa
lupamenettelyjen sujuva eteneminen. Julkisen talouden suunnitelman kirjaus tulee ottaa huomioon
lakiesityksessä ja varata yhteistyölle riittävät resurssit.

Satakuntaliitto pitää hyvänä ja merkittävänä asiana, että voimavaroja lisätään lupa- ja muihin
hallinnollisiin menettelyihin, hallintotuomioistuimille ja digitalisaatioon. Satakuntaliitto esittää
määräajan sijaan voimavarojen tasoon pysyvämpää lisäystä. Vihreän siirtymän hankkeiden etusijasta
ei saa aiheutua viivästystä muiden hankkeiden lupa- ja muille hallinnollisille menettelyille eikä
hallintotuomioistuimien käsittelyille. Etusijamenettelyille kohdennettujen voimavarojen oikeaa
määrää tulisi jatkossa seurata ja tarkkailla myös muiden hankkeiden käsittelyaikoja. Käsittelyajoille
tulisi saada myös laissa säädetyt määräajat.

Lausuntonne asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta
Ehdotus ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain
muuttamisesta tarkoittaisi, että vihreän siirtymän Ei merkittävää haittaa -periaatteen (Do no
significant harm, DNSH) huomioivat uusiutuvan energian, vähähiilisen vedyn valmistuksen,
hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuklusterin investointien ympäristönsuojelulain ja
vesilain mukaisten lupahakemusten käsittely saisi määräaikaisesti 2022-2025 etusijan
aluehallintovirastojen lupa-asioiden käsittelyssä.

Asetusluonnoksen on tarkoitus selventää, mitä etusijahakemuksen yhteydessä annettava Ei
merkittävää haittaa –periaatetta koskeva selvitys tarkoittaisi. Satakuntaliitto pitää kannatettavana
selvityksen sisällön sääntelyä. Asetusluonnoksen liitteenä on taulukko selvityksen rakenteesta.
Ensimmäisessä sarakkeessa on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2020/852 17 artiklan
1 kohdassa esitetyt ympäristötavoitteet. Taulukon toinen sarake tarkentaa hankkeiden merkittävien
vaikutusten arviointia. Satakuntaliitto esittää kolmanneksi sarakkeeksi hankkeiden
ympäristötavoitteita edistävien vaikutusten arviointia. Lisäksi toisen sarakkeen kohdan 6 toiseen
lauseeseen tulisi lisätä ekologiset yhteydet eli sisältö tulisi olla seuraava: Heikentääkö toiminta
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ekologisia yhteyksiä, luontotyyppien ja lajien suojelutilannetta, mukaan lukien unionin edun
kannalta merkittävät luontotyypit ja lajit.

Aro-Heinilä Asko
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