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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
Nordic Ren-Gas Oy (”Ren-Gas”) kannattaa ehdotusta eräiden vihreän siirtymän hankkeiden
väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja
hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2027. Suomessa on kehitteillä mittavia uusiutuvia
vetypolttoaineiden hankkeita, joiden avulla alennetaan kustannustehokkaasti Suomen päästöjä, sekä
samalla lisätään Suomen energiaomavaraisuutta. Nämä vetytalouden hankkeet, jotka yhdistävät
uusiutuvan vedyn tuotantoa ja hiilidioksidin talteenottoa ns. synteettisten kaasupolttoaineiden
valmistuksessa ovat taloudellisesti kannattavia kaavailtujen investointitukien avulla. Suomessa onkin
useita yrityksiä, jotka ovat valmiita investoimaan kotimaisen vetytalouden kehittämiseksi
välittömästi. Huomioiden Suomen ja koko EU:n tarve vähentää riippuvuutta fossiilisesta energiasta
ja lisätä energiaomavaraisuutta, onkin tärkeää, että kehitteillä olevien vihreän siirtymän hankkeiden
lupaprosessit ja viranomaismenettelyt ovat kokonaisuudessaan mahdollisimman tehokkaita ja
sujuvia.

Tehokkaat lupaprosessit vauhdittavat kehitteillä olevien puhtaiden polttoaineiden toteutumista
mikä edesauttaa Suomen energiaomaivaraisuuden kuin kustannustehokkaiden päästövähenemien
saavuttamista. Onkin tärkeää, että lupaviranomaiset saavat enemmän resursseja käyttöönsä, jotta
syvää asiantuntemusta vaativat lupaprosessit voidaan viedä tehokkaasti läpi.

Lausuntonne vesilain pykäläluonnoksesta, uusi 15 luvun 4 a ja sen perustelut
Lausuntonne ympäristönsuojelulain pykäläluonnoksesta, uusi 197 a ja sen perustelut
Lausuntopalvelu.fi

1/2

Lausuntonne maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnoksesta, uusi 188 a ja sen perustelut
Ehdotetun lakimuutoksen perusteella tehtävät kiirehtimispyynnöt AVI:lle liittyen vesi- ja
ympäristölupiin koskevat vihreän siirtymän hankkeita, kun taas mahdolliset kaavamuutokseen
liittyvät kiirehtimispyynnöt ehdotetun maankäyttö ja rakennuslain (MRL) uuden 188(a) pykälän
perusteella koskevat uusiutuvan energian hankkeita. Olisi kokonaisuuden kannalta
johdonmukaisempaa, että sekä uusiutuvan energian, että vihreän siirtymän hankkeita käsiteltäisiin
kaavoituksen osalta samalla tavalla. Ren-Gas esittää, että muutoksenhaun piiriin ehdotetun MRL:n
188a pykälän perusteella katsottaisiin esitetyn uusiutuvan energian projektin sijasta, että
muutoksenhaku koskee vihreän siirtymän hankkeita. Tämä johtaisi johdonmukaisen lupakäsittelyn
sellaisten hankkeiden osalta, joihin sovelletaan nyt ehdotetun ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden
käsittelystä alueviranomaisista annetun väliaikaisen lain 2(a) pykälää ja 2(b) pykälää.
Lausuntonne luonnoksen sisältyvistä siirtymäsäännöksistä (ns. AVI-käsittelylaki ja MRL)
Lausuntonne hallituksen esitysluonnoksesta muilta osin
Lausuntonne asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta
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