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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
Lausuntonne vesilain pykäläluonnoksesta, uusi 15 luvun 4 a ja sen perustelut
Lausuntonne ympäristönsuojelulain pykäläluonnoksesta, uusi 197 a ja sen perustelut
Lausuntonne maankäyttö- ja rakennuslain pykäläluonnoksesta, uusi 188 a ja sen perustelut
Turun hallinto-oikeus keskittyy lausunnossaan ehdotettuun muutokseen, jossa maankäyttö- ja
rakennuslakiin lisättäisiin uusi määräajan voimassa oleva 188 a §, joka koskee uusiutuvan
energiatuotannon kannalta merkittävää asemakaavaa koskevan valituksen sekä 77 a §:ssä
tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelyä
kiireellisenä.

Hallinto-oikeus toteaa olevan tärkeää, että esityksessä avattaisiin ehdotettua tarkemmin, mitkä ovat
esityksessä tarkoitettuja asemakaavoja eli kiireellisenä käsiteltäviä asioita. Hallinto-oikeus kiinnittää
huomiota siihen, että hankekokonaisuuksien toteuttaminen voi edellyttää myös rakennuslupia.
Niiden mahdollisesta kiireellisyydestä ei ole säädetty mitään. Maankäyttö- ja rakentamislaissa on jo
säännös eräiden asemakaavojen käsittelemisestä kiireellisenä. Siinä noudatettu menettely eli että
kunta pyytää käsittelyllistä etusijaa olisi mahdollinen myös nyt kyseessä olevien asioiden osalta sen
sijaan, että kiireellisyys arvioitaisiin viran puolesta.
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Lausuntonne luonnoksen sisältyvistä siirtymäsäännöksistä (ns. AVI-käsittelylaki ja MRL)
Hallinto-oikeus pitää MRL:ään esitettyä siirtymäsäännöstä, jonka mukaan lakia sovelletaan myös lain
voimaan tullessa tuomioistuimessa vireillä olleisiin asioihin hyvänä.
Lausuntonne hallituksen esitysluonnoksesta muilta osin
Yksittäisten asioiden käsittelyn nopeuttaminen on ongelmallista, koska se helposti johtaa siihen, että
joidenkin muiden asioiden käsittely hidastuu. Hallinto-oikeuksien asioista huomattavan suuri osa on
jo säädetty kiireellisesti käsiteltäviksi. Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan hallinto-oikeuksille
olisi tulossa lisäresursseja. Hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, että ns. turvapaikkaprojektin
aikaan turvapaikka-asioihin myönnettiin hallinto-oikeuksiin huomattavia lisäresursseja. Näiden
resurssien määräaikaisuus osoittautui ongelmalliseksi. Se lisäsi rekrytointeja ja aiheutti jatkuvaa
perehdytyksen tarvetta. Määräaikaiset vuosittain myönnetyt resurssit vähensivät henkilöstön
sitoutumista tehtäviin ja siten lisäsivät henkilöstön vaihtuvuutta, koska luottamusta tehtävien
jatkumiseen ei ollut. Maankäyttö- ja rakentamisasiat ovat vaativia asioita, joiden opettelemiseen
kuluu väistämättä aikaa. Näitä asioita tekevä henkilöstö jouduttaneen kouluttamaan pääosin
hallinto-oikeudessa. Lisäresurssin pysyvyyteen tulisi sen vuoksi kiinnittää huomiota. Tärkeää olisi,
että tuomioistuimien perusrahoitus olisi riittävä, jotta ei olisi kovinkaan usein tarpeen turvautua
määräaikaisiin lisäresursseihin.
Lausuntonne asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta
-
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