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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unio-
nin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupame-
nettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevi-
en energiahankkeiden lupamenettelystä. Li-
säksi ehdotetaan muutettavaksi Energiaviras-
tosta annettua lakia, sähkömarkkinalakia, 
maakaasumarkkinalakia, Suomen talousvyö-
hykkeestä annettua lakia, vesilakia, ympäris-
tönsuojelulakia, maankäyttö- ja rakennusla-
kia, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annettua lakia se-
kä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annettua lakia. 

Esityksen tavoitteena on nimetä Euroopan 
unionin energiainfrastruktuuriasetuksen tar-

koittama kansallinen toimivaltainen viran-
omainen ja saattaa voimaan asetuksen mu-
kaisten lupamenettelyjen edellyttämät lain-
säädännön muutokset. 

Esityksen mukaan kansalliseksi toimival-
taiseksi viranomaiseksi nimettäisiin Energia-
virasto. Euroopan unionin yhteistä etua kos-
kevien energiahankkeiden lupamenettelyyn 
sovellettaisiin energiainfrastruktuuriasetuk-
sen mukaista yhteistyöhön perustuvaa mallia. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian. 
 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 347/2013, annettu 17 päivänä huh-
tikuuta 2013, Euroopan laajuisten energiainf-
rastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen 
N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä ase-
tusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttami-
sesta (energiainfrastruktuuriasetus) tuli voi-
maan 14 päivänä toukokuuta 2013. Asetuk-
sen tavoitteena on taata poliittinen ja säädök-
siin pohjautuva varmuus vuodelle 2020 ja sii-
tä eteenpäin asetettujen Euroopan unionin 
energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden 
kannalta välttämättömien energiainfrastruk-
tuuri-investointien toteuttamiselle. 

Asetuksessa esitetään investointeja yhteen-
sä 12 prioriteettikäytävään ja -aihealueeseen. 
Sähkökäytäviä asetuksessa nimetään neljä, 
kaasukäytäviä neljä, öljykäytäviä yksi ja ai-
healueita neljä. Suomeen liittyvistä hankkeis-
ta on mainittu Baltian energiamarkkinoiden 
yhdistämissuunnitelman loppuunsaattaminen 
sähkön ja kaasun osalta (BEMIP Electricity 
ja BEMIP Gas). Asetuksella perustetaan Eu-
roopan unioniin kaksitoista alueellista ryh-
mää. Ryhmässä päätöksentekovaltaa käyttä-
vät jäsenvaltiot ja komissio. Kunkin ryhmän 
päätöksentekoelin hyväksyy ehdotetuista yh-
teistä etua koskevista energiahankkeista alu-
eellisen luettelon. Investoinnit kootaan yhtei-
selle listalle, jonka komissio lopulta vahvis-
taa. Näitä hankkeita kutsutaan yhteistä etua 
koskeviksi hankkeiksi (Projects of Common 
Interest, PCI-hankkeet). Komissio julkaisi 
ensimmäisen listan PCI-hankkeiksi 14 päivä-
nä lokakuuta 2013. Luettelo vahvistetaan tä-
män jälkeen joka toinen vuosi. 

Asetus muodostaa kokonaisuuden Verkko-
jen Eurooppa -rahoitusvälineen (Connecting 
Europe Facility, CEF) kanssa. CEF:n puit-
teissa rahoitusta on jaettavissa 29 miljardia 
euroa vuosina 2014—2020. Energiainfra-
struktuurin osuus rahoituksesta on 5,85 mil-
jardia euroa. 

Asetus sisältää keinoja, joilla valittuja PCI-
hankkeita edistetään tavoitteiden saavuttami-
seksi. Rakentamislupien myöntämisprose-
duuria tehostetaan lyhentämällä hallinnollisia 
viiveitä ja lupaprosessien läpinäkyvyyttä se-
kä julkista osallistumista parannetaan. Sää-
döskehikkoa vahvistetaan ottamalla käyttöön 
rajat ylittävään kustannusten jakoon liittyviä 
säädöksiä (edunsaaja maksaa -periaate) ja in-
vestointiriskit huomioivia tariffikannustimia 
(käyttäjä maksaa -periaate). Hankkeille on 
mahdollisuus saada unionin rahoitustukea 
erityisesti CEF:n kautta. CEF:llä avustetaan 
kannattavia ja ympäristön kannalta hyviä 
projekteja, varmistetaan pääsy riittävään 
pääoma- ja velkarahoitukseen ja poikkeusta-
pauksissa tarjotaan rahoitusta sellaisille pro-
jekteille, jotka eivät ole kaupallisesti kannat-
tavia. 

Asetuksessa säädetään PCI-hankkeiden to-
teuttamisen vauhdittamisesta lupaprosesseja 
nopeuttamalla. Lupaprosessin kestolle asete-
taan ylärajaksi kolme vuotta kuusi kuukautta, 
joka jakaantuu kahteen osaan: hakemusta 
edeltävään menettelyyn (enintään kaksi vuot-
ta) ja lakisääteiseen lupamenettelyyn (enin-
tään vuosi ja kuusi kuukautta). PCI-
hankkeiden lupaprosesseja varten tai niitä 
koordinoimaan asetetaan yksi kansallinen 
toimivaltainen viranomainen. 

Asetuksessa määritellään säännöt, joilla 
tunnistetaan yhteisen edun mukaiset projek-
tit. Projektien yleisinä kriteereinä on, että in-
vestointi tai sen vaikutukset kohdistuvat vä-
hintään kahteen jäsenvaltioon, tai että se ylit-
tää vähintään yhden jäsenvaltion ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan maan rajan. Lisäk-
si määritellään erityisvaatimuksia infrastruk-
tuuriluokka- ja aihealuekohtaisesti, esimer-
kiksi vaatimuksia siirtokapasiteetin kasvulle. 
Suomen kannalta merkityksellisiä PCI-
hankkeita voivat olla lähinnä jäsenvaltioiden 
rajat ylittävät sähkönsiirtojohdot ja maakaa-
sunsiirtoputket sekä suuren kokoluokan nes-
teytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalit. 

Asetuksessa annetaan myös säännöt, joiden 
mukaan yhteisen edun mukaisiin projekteihin 
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liittyvät kustannukset voidaan jakaa jäsenval-
tioiden välillä. Lisäksi asetuksessa määrite-
tään ehdot, joiden täyttyessä yhteisen edun 
mukaiset projektit voivat saada unionin ra-
hoitustukea tutkimuksiin annettavien avus-
tusten ja rahoitusvälineiden muodossa. 

Asetuksen 8 artiklan mukaan kunkin jäsen-
valtion on nimettävä yksi kansallinen toimi-
valtainen viranomainen, joka on vastuussa 
yhteistä etua koskevien hankkeiden lupapro-
sessin helpottamisesta ja koordinoinnista niin 
sanotun yhden luukun periaatteella. Samalla 
tulee valita 8 artiklan mukainen koordinaa-
tiomenetelmä (kokonaisvaltainen, koordinoi-
tu tai yhteistyöhön perustuva). Kussakin 
vaihtoehdossa toimivaltainen viranomainen 
voisi tehdä eri määrän lupa-asioihin tai nii-
den käsittelyyn liittyviä päätöksiä muiden vi-
ranomaisten puolesta (artiklat 8—10). Yh-
teistyöhön perustuva menetelmä tulee erik-
seen perustella komissiolle. 

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen 
on Suomessa toteutettava säätämällä siitä 
laissa. Nimeäminen on asetuksen mukaan 
tullut tehdä viimeistään 16 päivänä marras-
kuuta 2013. Lisäksi edellytetään muutoksia 
niitä lupa-asioita koskeviin lakeihin, jotka 
voivat kuulua asetuksen säätämän menettelyn 
soveltamisalaan. 

Asetuksen 7 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den on arvioitava komission antama ohjeistus 
asianmukaisesti huomioon ottaen, mitkä toi-
menpiteet ovat mahdollisia ympäristöarvioin-
timenettelyjen (ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely, suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristöarviointi sekä meristrategia-, habi-
taatti-, lintu-, vesipuite-, Seveso II ja III sekä 
teollisuuspäästödirektiivit) sujuvoittamiseksi 
ja niiden yhdenmukaisen soveltamisen var-
mistamiseksi, ja ilmoitettava komissiolle ar-
vioinnin tulos. Arvioinnissa todetut muut 
kuin lainsäädäntötoimenpiteet tulee toteuttaa 
24 päivään huhtikuuta 2014 mennessä. Mah-
dolliset lainsäädäntötoimenpiteet on saatetta-
va voimaan 24 päivään toukokuuta 2015 
mennessä. Asetuksen 9 artiklan mukaan jä-
senvaltion tai toimivaltaisen viranomaisen 
on, tarvittaessa yhteistyössä muiden asian-
omaisten viranomaisten kanssa, julkaistava 
käsikirja yhteistä etua koskeviin hankkeisiin 
sovellettavasta lupaprosessista. Käsikirja on 
julkaistava viimeistään 16 päivänä toukokuu-
ta 2014. Ehdotus tarpeellisista lainsäädäntö-
muutoksista koskien arviointimenettelyjä ja 
ehdotus lupamenettelyjä koskevaksi käsikir-
jaksi valmistellaan erikseen ympäristöminis-
teriön asettamassa työryhmässä. 

2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Energiainfrastruktuuriasetuksen tarkoitta-
mat yhteistä etua koskevat energiahankkeet 
ovat suuria infrastruktuurihankkeita, joiden 
toteuttaminen edellyttää lukuisia erilaisia lu-
pamenettelyjä, arviointeja ja alueidenkäytön 
suunnittelua. 
 
 
2.1.1 Sähkömarkkinalaki 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mu-
kaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 ki-
lovoltin sähköjohdon rakentamista koskevaa 
hanketta varten on saatava hankelupa. Han-
kelupaa ei kuitenkaan tarvita kiinteistön tai 
sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen säh-
köjohdon rakentamiseen. Valtakunnan rajan 
ylittävän sähköjohdon osalta lupaviranomai-
sena toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja 
muiden sähköjohtojen osalta Energiavirasto. 
Valtakunnan rajan ylittävän sähköjohdon ra-
kentamiseen myönnettyä hankelupaa ei voida 
siirtää toiselle. Hankelupaan voidaan liittää 
luvan edellytysten kannalta tarpeellisiksi kat-
sottavia ehtoja. 

Hankelupaa haettaessa sähköjohdon yksi-
tyiskohtainen reitti ei yleensä ole vielä tie-
dossa. Mahdollisia reittivaihtoehtoja voi täs-
sä vaiheessa olla myös useampia. Hankelu-
vassa ei määrätä sähköjohdon reittiä, vaan se 
tapahtuu erikseen johtoreitin käyttöoikeuden 
hankinnan yhteydessä. Useimmissa tapauk-
sissa suurjännitejohtojen johtoreitin käyttö-
oikeuden hankinta tapahtuu kiinteän omai-
suuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta 
annetun lain (603/1977) mukaisessa lunas-
tusmenettelyssä. Lupapäätöksestä on kuiten-
kin käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain 
(468/1994) mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 

Hankelupamenettelyn tarkoituksena on ar-
vioida ennen kaikkea suurjännitejohtohank-
keiden merkitystä sähköjärjestelmän ja säh-
könsiirtotarpeiden näkökulmasta. Hankelu-
van myöntämisen edellytyksenä on, että säh-
köjohdon rakentaminen on sähkön siirron 
turvaamiseksi tarpeellista. Valtakunnan rajan 
ylittävän sähköjohdon hankeluvan myöntä-
misen edellytyksenä on lisäksi, että sähkö-
johdon rakentaminen on muutoinkin sähkö-
markkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuu-
den kannalta tarkoituksenmukaista. Ulko-
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maanyhteydet kytkevät Suomen sähköjärjes-
telmän naapurimaiden vastaaviin järjestel-
miin ja sitä kautta myös muiden maiden jär-
jestelmiin. Markkinoiden ja niiden sääntelyn 
kehitys on eri maissa eri vaiheessa. Lisäksi 
sähköjärjestelmien varmuudessa on eroja. 
Hankelupajärjestelmällä turvataan, että säh-
köjärjestelmien yhteen liittäminen on Suo-
men kannalta hallittua eikä vaaranna Suomen 
sähköjärjestelmän toimivuutta ja toimitus-
varmuutta. 

Arvioitaessa valtakunnan rajan ylittävän 
johtohankkeen tarkoituksenmukaisuutta säh-
kömarkkinoiden kehityksen kannalta arvioi-
daan ainakin niitä vaikutuksia, joita hank-
keella on Suomen sähköjärjestelmään ja säh-
köverkkoon, sähkön toimitusvarmuuteen ja 
energiahuollon varmuuteen sekä sähkön tar-
jontaan ja hintaan. Vastavuoroisuuskriteerin 
täyttymistä arvioitaessa tulee arvioinnin koh-
distua ainakin toisen maan sähkömarkkinoi-
den avaamisen tasoon ja vastavuoroisten kil-
pailuedellytysten olemassaoloon. Vasta-
vuoroiset kilpailuedellytykset liittyvät esi-
merkiksi markkinoille pääsyyn, infrastruk-
tuuriin, ympäristönormeihin ja energiaturval-
lisuuteen. Lisäksi otetaan huomioon EU:n 
yhteinen politiikka suhteessa kolmansiin 
maihin. 

Sähkömarkkinalain 16 §:n 2 momentin 
säännöksellä on suljettu tietynlaiset sähkö-
johdot hankelupa-arvioinnissa sähköjärjes-
telmän näkökulmasta tapahtuvan tarvehar-
kinnan ulkopuolelle. Jos hakemus ei koske 
valtakunnan rajan ylittävää sähköjohtoa, on 
hankelupa 1 momentin edellytysten estämättä 
myönnettävä liittymisjohdolle, jolla sähkön-
käyttöpaikka taikka yksi tai useampi voima-
laitos liitetään lähimpään nimellisjännitteel-
tään vähintään 110 kilovoltin sähköverkkoon 
sekä sähköjohdolle, jonka jakeluverkonhalti-
ja rakentaa vastuualueellaan tai vastuualueel-
taan sen ulkopuolelle, jos sähköjohto yhdis-
tää jakeluverkonhaltijan sähköverkon osat 
toisiinsa tai jakeluverkonhaltijan sähköver-
kon toiseen sähköverkkoon. 

Sähkömarkkinalain 17 §:ään sisältyy suur-
jännitteisten sähköjohtojen reitinmääritystä ja 
johtoalueen käyttöoikeuden hankintaa kos-
keva erityissäännös, joka edellyttää kunnan 
suostumuksen nimellisjännitteeltään vähin-
tään 110 kilovoltin sähköjohdon reitille, jos 
oikeutta sähköjohdon sijoittamiseen ei perus-
teta kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetun lain mukaisessa 
lunastusmenettelyssä ja sähköjohto rakenne-
taan muualle kuin kaavassa tätä varten vara-

tulle alueelle. Kunta ei saa evätä suostumusta 
tai asettaa sen myöntämiselle ehtoja ilman 
alueiden käytön suunnitteluun tai ympäris-
tönäkökohtiin liittyviä taikka muihin seik-
koihin perustuvia päteviä syitä, jos epäämi-
sestä tai ehdoista aiheutuu sähkönsiirron tur-
vaamiselle tai hakijalle kohtuutonta haittaa. 

Laissa ei ole erillisiä säännöksiä asianosais-
ten kuulemismenettelystä. Kuulemiseen so-
velletaan siten hallintolain säännöksiä. 
 
 
2.1.2 Maakaasumarkkinalaki 

Maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 
5 §:n mukaan maan rajan ylittävän maakaa-
sun siirtoputken rakentamiseen on haettava 
kirjallisesti hankelupaa työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä. Hankelupaan voidaan liittää luvan 
edellytysten kannalta tarpeellisiksi katsotta-
via ehtoja. Hankelupaa ei voida siirtää toisel-
le. 

Hankelupaa haettaessa siirtoputken yksi-
tyiskohtainen reitti ei yleensä ole vielä tie-
dossa. Mahdollisia reittivaihtoehtoja voi täs-
sä vaiheessa olla myös useampia. Hankelu-
vassa ei määrätä siirtoputken reittiä, vaan se 
tapahtuu erikseen johtoreitin käyttöoikeuden 
hankinnan yhteydessä. Useimmissa tapauk-
sissa siirtoputken reitin käyttöoikeuden han-
kinta tapahtuu kiinteän omaisuuden ja eri-
tyisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 
mukaisessa lunastusmenettelyssä. Lupapää-
töksestä on kuitenkin käytävä ilmi, miten 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukainen arviointi on otettu 
huomioon. 

Hankelupamenettelyn tarkoituksena on ar-
vioida ennen kaikkea maan rajat ylittävien 
siirtoputkihankkeiden merkitystä maakaasu-
järjestelmän ja maakaasun siirtotarpeiden nä-
kökulmasta. Luvan myöntämisen edellytyk-
senä on, että maan rajan ylittävän siirtoput-
ken rakentaminen on maakaasumarkkinoiden 
kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista. Lupaa myönnettäessä 
on otettava huomioon hankkeen merkitys 
maakaasun sisämarkkinoille. 

Arvioitaessa maan rajan ylittävän siirtoput-
kihankkeen tarkoituksenmukaisuutta maa-
markkinoiden kehityksen kannalta arvioidaan 
ainakin niitä vaikutuksia, joita hankkeella on 
Suomen maakaasujärjestelmään ja maakaa-
suverkkoon, maakaasun toimitusvarmuuteen 
ja energiahuollon varmuuteen sekä maakaa-
sun tarjontaan ja hintaan. Vastavuoroisuus-
kriteerin täyttymistä arvioitaessa tulee arvi-
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oinnin kohdistua ainakin toisen maan maa-
kaasumarkkinoiden avaamisen tasoon ja vas-
tavuoroisten kilpailuedellytysten olemassa-
oloon. Vastavuoroiset kilpailuedellytykset 
liittyvät esimerkiksi markkinoille pääsyyn, 
infrastruktuuriin, ympäristönormeihin ja 
energiaturvallisuuteen. Lisäksi otetaan huo-
mioon EU:n yhteinen politiikka suhteessa 
kolmansiin maihin sekä hankkeen merkitys 
maakaasun sisämarkkinoille. 

Laissa ei ole erillisiä säännöksiä asianosais-
ten kuulemismenettelystä. Kuulemiseen so-
velletaan siten hallintolain säännöksiä. 
 
 
2.1.3 Laki Suomen talousvyöhykkeestä 

Suomen talousvyöhyke ei ole Suomen val-
tion aluetta, vaan kansainvälistä merialuetta, 
jonka osalta Yhdistyneiden Kansakuntien 
merioikeusyleissopimus (SopS 49—50/1996) 
määrittelee Suomen ja muiden valtioiden oi-
keudet. Suomi käyttää talousvyöhykkeellään 
rantavaltiolle kansainvälisen oikeuden mu-
kaan kuuluvaa toimivaltaa. Yleissopimuksen 
56 artiklan mukaan rantavaltiolla on talous-
vyöhykkeellään täysivaltaiset oikeudet muun 
muassa merenpohjan yläpuolisten vesien ja 
merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja elot-
tomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyn-
tämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä 
muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on 
vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja 
tutkiminen. Suomella on talousvyöhykkeel-
lään myös merioikeusyleissopimuksen mu-
kainen lainkäyttövalta muun muassa me-
riympäristön suojelun ja säilyttämisen osalta. 

Saman yleissopimuksen 58 artiklan mu-
kaan kaikilla sekä ranta- että sisämaavaltioil-
la on talousvyöhykkeellä merenkulun ja yli-
lennon vapaudet, vapaus laskea merenalaisia 
kaapeleita ja putkistoja sekä vapaus kaikkeen 
muuhun näihin vapauksiin liittyvään kan-
sainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren 
käyttöön, joka esimerkiksi koskee alusten, 
ilma-alusten, merenalaisten kaapeleiden ja 
putkistojen toimintaa, ja joka on sopusoin-
nussa tämän yleissopimuksen määräysten 
kanssa. Yleissopimuksen 58 artiklan 3 kap-
paleen mukaan valtioiden tulee ottaa asian-
mukaisesti huomioon rantavaltioiden oikeu-
det ja velvollisuudet sekä noudattaa niitä la-
keja ja määräyksiä, jotka rantavaltio on hy-
väksynyt sopimuksen säännösten mukaisesti 
sekä muita kansainvälisen oikeuden sääntöjä 
sikäli kun ne eivät ole ristiriidassa sopimuk-
sen talousvyöhykettä koskevan osan kanssa. 

Kaikilla valtioilla on velvollisuus suojella ja 
säilyttää meriympäristöä yleissopimuksen 
192 artiklan mukaan. 

Rantavaltiolle kuuluvien talousvyöhykeoi-
keuksien käyttämisestä säädetään laissa 
Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004). 
Lain 6 §:n mukaan valtioneuvosto voi antaa 
hakemuksesta suostumuksen hyödyntää talo-
usvyöhykkeellä olevan merenpohjan ja sen 
sisustan luonnonvaroja ja tehdä tällaiseen 
hyödyntämiseen tähtäävää tutkimusta tai suo-
rittaa talousvyöhykkeellä muuta toimintaa, 
jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudel-
linen hyödyntäminen. 

Lain 7 §:n mukaan valtioneuvosto voi an-
taa hakemuksesta suostumuksen tekosaarten, 
6 §:ssä tarkoitettuun toimintaan käytettävien 
laitteiden ja muiden rakennelmien sekä sel-
laisten muiden laitteiden ja rakennelmien ra-
kentamiseen ja käyttämiseen, jotka saattavat 
haitata Suomelle kansainvälisen oikeuden 
mukaan kuuluvien oikeuksien käyttämistä ta-
lousvyöhykkeellä. 

Suostumuksen saaja on päätöksessä me-
renkulun turvallisuuden vuoksi velvoitettava 
poistamaan käytöstä pois jätettävä laite ja ra-
kennelma, jos poistaminen on mahdollista. 
Suostumuksen saaja on myös velvoitettava 
ilmoittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle 
sellaisten laitteiden ja rakennelmien sijainti, 
syvyys ja mitat, joita ei ole poistettu koko-
naan. 

Suostumus voidaan antaa määräajaksi tai 
toistaiseksi. Päätöksessä on määrättävä eh-
dot, jotka ovat turvallisuuden tai tämän lain 
mukaan valtiolle kuuluvien oikeuksien tur-
vaamisen kannalta välttämättömiä. Päätök-
sessä voidaan määrätä, että tämän lain mu-
kaisesti rakennettujen tekosaarten, laitteiden 
ja rakennelmien ympärille perustetaan suoja-
vyöhyke. 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 
6 tai 7 §:n mukainen lupa-asia ratkaistaan 
valtioneuvoston yleisistunnossa työ- ja elin-
keinoministeriön esittelystä. Valtioneuvoston 
yleisistunnossa voidaan tarkoituksenmukai-
suusharkintaa käyttäen tarkastella hankeen 
ympäristövaikutuksia mutta myös hankkeen 
laajempia yhteiskuntapoliittisia ja taloudelli-
sia vaikutuksia. Hankkeesta vastaavan tulisi 
esittää vain yksi reittivaihtoehto. Valtioneu-
voston päätös on periaateluonteinen. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että hake-
muksessa on ilmoitettu riittävät tiedot hank-
keen arvioimiseksi. Hakemus on jätettävä 
vähintään kuusi kuukautta ennen toiminnan 
suunniteltua alkamisajankohtaa. Työ- ja elin-
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keinoministeriö varaa asianosaisille mahdol-
lisuuden tulla kuulluksi hakemuksen johdos-
ta. Koska asianosaisista tai heidän lukumää-
rästään ei ole tarkkaa tietoa, on tiedoksianto-
tapana käytetty myös yleistiedoksiantoa. 

Merioikeusyleissopimuksen lähtökohtana 
on kaikkien valtioiden vapaus putkien ja 
kaapeleiden laskemiseen talousvyöhykkeelle. 
Rantavaltiolla on kuitenkin oikeus alistaa 
kulkureitti kansalliselle hyväksymismenette-
lylle. Merioikeusyleissopimus tai laki Suo-
men talousvyöhykkeestä eivät määrittele ni-
menomaisia kriteerejä sille, minkä edellytys-
ten täyttyessä suostumus on annettava. Mo-
lemmat säädökset mainitsevat ympäristön 
suojelun, säilyttämisen ja hoitamisen sekä 
vyöhykkeen taloudellisen hyödyntämisen 
rantavaltion oikeuksina. Lupaharkinnassa ar-
vioidaan hankkeen vaikutuksia näihin oike-
uksiin. Arvioinnissa on olennaista arvioida 
hankkeen vaikutuksia ympäristön tilan, meri-
turvallisuuden, muille hankkeille aiheutuvien 
vaikutusten, kolmansille mahdollisesti aiheu-
tuvien vahinkojen ja energian toimitusvar-
muuteen liittyvien seikkojen kannalta. Suos-
tumuksen epäämiselle ei myöskään ole kri-
teereitä. Esimerkiksi meri- tai ympäristötur-
vallisuuden vaarantuminen voi olla epäämi-
sen perusteena, jos hakijalla ei ole riittäviä 
edellytyksiä toteuttaa hanketta turvallisesti. 
 
 
2.1.4 Vesilaki 

Vesilain mukaisen luvan tarve määräytyy 
joko hankkeen vaikutusten tai laitosluettelon 
perusteella. Hankkeella on oltava vesilain 
3 luvun 2 §:n mukaan lupa, jos siitä aiheutuu 
lainkohdassa tarkoitettu muutos vesistössä tai 
pohjavedessä ja mainitusta muutoksesta seu-
raa yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Jos 
kyse on vesilain 3 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta 
hankkeesta, lupa on oltava hankkeen vaiku-
tuksista riippumatta. Tällaisia hankkeita ovat 
mm. valtaväylän sulkeminen tai supistami-
nen sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan 
laitteen tai muun esteen asettaminen, voima- 
tai muun johdon tekeminen yleisen kulku- tai 
valtaväylän ali ja tietyn rajan ylittävät vesi-
alueen ruoppaushankkeet. Energiainfrastruk-
tuuriasetuksen piiriin kuuluvista hankkeista 
vesilain mukaisen luvan tarpeessa voisi olla 
esimerkiksi vesialueella sijaitseva voiman-
siirtolinja, kaasuputki ja energian tuotantoon 
tai siirtoon liittyvä satama- tai väylähanke. 

Vesilain mukaisessa lupamenettelyssä rat-
kaistaan hankkeen toteuttamisen edellytykset 

ja järjestetään hankkeesta johtuvat yksityis-
oikeudelliset suhteet. Jos hakija ei omista 
hankkeen edellyttämää aluetta tai hallitse sitä 
pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämi-
sen edellytyksenä on, että hakijalle myönne-
tään oikeus alueen käyttämiseen tai että haki-
ja esittää luotettavan selvityksen siitä, miten 
oikeus alueeseen järjestetään. 

Lupahakemukseen on liitettävä yksityis-
kohtainen suunnitelma hankkeesta, selvitys 
hankkeen tarkoituksesta ja vaikutuksista sekä 
arvio hankkeen hyödyistä ja edunmenetyksis-
tä. Lupa vesitaloushankkeelle myönnetään, 
jos hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille 
saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin me-
netyksiin. Lupaa ei saa myöntää, jos vesita-
loushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai 
turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahin-
gollisia muutoksia ympäristön luonnonsuh-
teissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa 
taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asu-
tus- tai elinkeino-oloja. Lupapäätöksessä an-
netaan tarpeelliset määräykset hankkeesta ja 
sen toteuttamisesta aiheutuvien haittojen 
välttämisestä. Lupa-asian käsittelee aluehal-
lintovirasto. 

Hakemuksesta on pyydettävä lausunto siltä 
valtion valvontaviranomaiselta, jonka toimi-
alueella hankkeen vaikutukset saattavat ilme-
tä, sekä asianomaisilta yleistä etua valvovilta 
viranomaisilta, jollei lausunnon pyytäminen 
näiltä ole ilmeisen tarpeetonta. Yhteiskunnan 
kannalta tärkeästä hankkeesta, jolla on valta-
kunnallista merkitystä ja josta voi aiheutua 
huomattavia tai laajalle ulottuvia haitallisia 
vaikutuksia, on pyydettävä lausunto valtio-
neuvostolta. Lupaviranomaisen on lisäksi 
pyydettävä lausunto kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselta niissä kunnissa, joissa ha-
kemuksen tarkoittaman hankkeen vaikutuk-
set saattavat ilmetä, sekä hakemuksen tar-
koittaman hankkeen sijaintialueen kunnalta 
ja tarvittaessa hankkeen vaikutusalueen kun-
nilta. 

Lupaviranomaisen on ennen asian ratkai-
semista varattava niille, joiden oikeutta, etua 
tai velvollisuutta asia saattaa koskea, tilai-
suus tehdä muistutuksia asiasta. Muille kuin 
asianosaisille on ennen asian ratkaisua varat-
tava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

Hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksel-
la, joka julkaistaan lupaviranomaisen ilmoi-
tustaululla ja hankkeen vaikutusalueen kunti-
en ilmoitustaululla. 
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2.1.5 Ympäristönsuojelulaki 

Toimintojen ympäristöluvanvaraisuudesta 
säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 4 
luvussa, erityisesti sen 28 §:ssä, jonka mu-
kaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aihe-
uttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäris-
tölupa). Ympäristölupa tarvitaan myös toi-
minnan oleelliseen muuttamiseen. Ympäris-
tönsuojeluasetuksella (169/2000) säädetään 
tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista. Lu-
vanvaraisiksi hankkeiksi katsotaan ympäris-
tönsuojeluasetuksen mukaan muun muassa 
useat energiatuotantoon ja -laitoksiin, kemi-
kaalien ja polttoaineiden valmistukseen, va-
rastointiin tai käsittelyyn, pääosin kauppame-
renkulun käyttöön tarkoitettuun satamatoi-
mintaan, terveydelle tai ympäristölle vaaral-
lisia kemikaaleja siirtävien tai varastoivien 
terminaalien toimintaan sekä hiilidioksidin 
varastointiin tähtäävät hankkeet. Lupahake-
muksen sisällöstä on määrätty ympäristön-
suojelulaissa ja -asetuksessa. 

Ympäristöluvan tarkoituksena on selvittää 
edellytykset sijoittaa toiminta suunniteltuun 
paikkaan ottaen huomioon alueen luonnon-
olosuhteet, maankäyttö sekä toiminnan vai-
kutukset terveyteen ja ympäristöön. Luvassa 
annetaan lähes aina päästörajoja ja muita 
määräyksiä toiminnasta aiheutuvien riskien 
ja haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi. 
Luvassa voidaan antaa määräyksiä muun 
muassa viemäröintijärjestelyistä, haitallisten 
päästövirtojen keräilystä ja puhdistinlaittei-
den tehokkuudesta. Luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että toiminnasta aiheutuva 
haitta tai riski terveydelle ja ympäristölle on 
teknisesti ja taloudellisesti mahdollista riittä-
vässä määrin ehkäistä. Lupa annetaan tiet-
tyyn paikkaan sijoittuvalle toiminnalle, eikä 
sijoittaminen saa olla asemakaavan vastaista. 

Valtion ympäristölupaviranomaisena toimii 
aluehallintovirasto ja kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomainen vastaa lupa- ja valvontateh-
tävistä kunnalle kuuluvissa asioissa. Aluehal-
lintovirasto ratkaisee hakemukset muun mu-
assa kun kyse on toiminnasta, jolla saattaa ol-
la merkittäviä tai laajemmalle leviäviä ympä-
ristövaikutuksia tai asian käsittely edellyttää 
erityistä teknistä osaamista. Sikäli, kun PCI-
hankkeet edellyttävät ympäristölupaa, lupavi-
ranomainen on pääsääntöisesti aluehallinto-
virasto. 

Aluehallintoviraston on pyydettävä lausun-
to hakemuksen tarkoittaman toiminnan si-
jaintikunnalta ja siltä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta, jonka toimialueella 

toiminnan ympäristövaikutukset saattavat il-
metä sekä tarvittaessa vaikutusalueen kunnil-
ta. Lupaviranomaisen on pyydettävä sen li-
säksi hakemuksesta lausunto sen kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisilta, joissa ha-
kemuksen tarkoittaman toiminnan ympäris-
tövaikutukset saattavat ilmetä, asiassa yleistä 
etua valvovilta viranomaisilta ja lupaharkin-
nan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta. 
Lupaviranomainen voi hankkia myös muita 
asiaan liittyviä tarpeellisia selvityksiä. 

Ennen asian ratkaisemista on varattava niil-
le, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 
(asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia 
lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisil-
le on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteen-
sä. Lupaviranomaisen on asetettava hake-
musasiakirjat julkisesti nähtäville ja tiedotet-
tava lupahakemuksesta tarpeellisessa laajuu-
dessa pääsääntöisesti kuuluttamalla siitä vä-
hintään 30 päivän ajan. Kuulutuksesta on an-
nettava erikseen tieto niille asianosaisille, joi-
ta asia erityisesti koskee. 

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
lain mukainen arviointiselostus sekä yhteys-
viranomaisen antama lausunto arviointiselos-
tuksesta. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa 
liitettävä luonnonsuojelulain (1096/1996) 
65 §:ssä tarkoitettu Natura-arviointi. 

Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi 
(HE 214/2013 vp) on parhaillaan eduskunnan 
käsittelyssä ja sen on tarkoitus tulla voimaan 
vuoden 2014 aikana. Lakia uudistetaan ja sil-
lä pannaan täytäntöön muun muassa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston teollisuuspääs-
tödirektiivi (2010/75/EU). 
 
2.1.6 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen 
on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan pii-
riin kuuluvat myös ne korjaus- ja muutostyöt, 
jotka ovat verrattavissa rakennuksen raken-
tamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan 
lisäämiseen. Rakennukselle on ominaista 
kiinteä, pitkäaikaisesti paikallaan pidettävä 
rakenne, jolla myös on maisemaan tai kau-
punkikuvaan vaikuttava merkitys. Rakennus 
on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai 
muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai pai-
kallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, 
rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa 
vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa tur-
vallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, 
viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka 
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muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä 
syistä. 

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voi-
daan hakea lain 126 §:n mukainen toimenpi-
delupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, 
kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämi-
seen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen 
ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muu-
toin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa 
tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai lai-
toksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota 
ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on 
vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alu-
een maankäyttöön taikka kaupunki- tai mai-
semakuvaan. 

Rakennusluvan ja toimenpideluvan ratkai-
see kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Lupamenettelystä säädetään lain 19 luvussa 
ja tarkemmin asetuksella (895/1999). 

Kaavoitus sitoo rakennusluvan antamista. 
Jos kysymys on rakentamisesta asemakaava-
alueelle, kaavalla on rakentamista ehdotto-
masti ohjaava vaikutus, ja kaavasta poikkea-
minen edellyttää poikkeuksen myöntämistä 
koskevien erityisten edellytysten täyttymistä. 
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakentamis-
ta ohjaavat yleiset rakentamista ohjaavat 
säännökset, maakuntakaavan ja yleiskaavan 
mahdolliset aluevaraukset samoin kuin kun-
nan rakennusjärjestys. Meren tai vesistön 
ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeel-
le ei saa rakentaa rakennusta ilman asema-
kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis-
kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennus-
luvan myöntämisen perusteena. 

Naapurin kuuleminen rakennuslupa-asiassa 
on pääsääntö. Rakennuslupahakemuksen vi-
reille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei 
ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti 
taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole 
naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. 
Yleensä hakija itse kuulee naapuria. Viran-
omainen voi myös suorittaa kuulemisen jois-
sakin tapauksissa. Rakennuspaikalla on tar-
vittaessa suoritettava katselmus rakennuksen 
ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, 
rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja 
naapureiden kuulemiseksi. Katselmuksen 
ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naa-
pureina olevien kiinteistöjen haltijoille. 

Rakennusluvan myöntämisen edellytykset 
ovat osin maisemallisia, osin teknisiä. Lupa-
päätöksessä on lausuttava luvan edellytyksis-
tä sekä annettava tarpeelliset lupamääräykset, 
esimerkiksi teollisen toiminnan melueristyk-
sistä, jätehuollon järjestämisestä, rakennus-

työn tai toimenpiteen suorittamista ja niistä 
mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoitta-
mista. 

Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelu-
lain mukaiselle valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin säädettävälle luonnonsuojelun 
kannalta merkittävälle alueelle tai alueelle, 
joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- 
tai suojelualueeksi, hakemuksesta on pyydet-
tävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen lausunto. Jos rakentamisen tarkoitta-
maan toimintaan tarvitaan ympäristönsuoje-
lulaissa säädetty lupa, rakennuslupa-asian 
ratkaisemista voidaan lykätä, kunnes ympä-
ristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuk-
sen käyttömahdollisuudet tai aiotun toimin-
nan ympäristövaikutukset huomioon ottaen 
on perusteltua. 

Lain 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä 
syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa sää-
detyistä tai sen nojalla annetuista rakentamis-
ta tai muuta toimenpidettä koskevista sään-
nöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista 
rajoituksista. 

Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeus-
ta, kun kysymys on uuden rakennuksen ra-
kentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voi-
massa lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan asuin-
rakennuksen laajentamisesta tai korvaamises-
ta. Kunta ei saa myöntää poikkeusta vähäistä 
suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa 
osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtai-
sesta kokonaisrakennusoikeudesta taikka vä-
häistä suuremman rakennusoikeuden osoit-
tamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei ole 
osoitettu rakennusoikeutta eikä poikkeami-
sesta rakennuksen suojelua koskevasta kaa-
vamääräyksestä tai poikkeamisesta lain 
53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaa-
van hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiel-
losta. 

Edellä tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuk-
sen voi myöntää elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus. Jos rakentaminen tai muu toi-
menpide edellyttää elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan 
poikkeamisen lisäksi kunnan toimivaltaan 
kuuluvaa poikkeamista, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi ratkaista asian koko 
laajuudessaan, jos ratkaisu on kunnan kannan 
mukainen. 

Poikkeusta ei voida myöntää maisematyö-
lupaa koskevista säännöksistä eikä lain 
137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisis-
tä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 
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2.1.7 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden kä-
sittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 23 §:n mukaan vaarallisen kemi-
kaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja va-
rastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston luvalla. Lupahakemukses-
sa on esitettävä tiedot ja selvitykset suunni-
tellusta toiminnasta ja turvallisuusjärjeste-
lyistä. Lupamenettelystä säädetään tarkem-
min maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 
annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
(551/2009). Maakaasun varastoinnille vaadi-
taan rakentamislupa, jos varastoitavan maa-
kaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Lupaa 
on haettava ennen yksityiskohtaisten toteu-
tusratkaisujen tekemistä hyvissä ajoin ennen 
varaston rakennustöiden aloittamista. 

Lain 25 §:n mukaan edellytyksenä 23 §:ssä 
tarkoitetun luvan myöntämiselle on, että toi-
minnanharjoittaja on osoittanut toiminnan 
täyttävän lain 2 luvun mukaiset turvallisuus-
vaatimukset. Lupaan voidaan liittää näiden 
vaatimusten täyttämiseksi tarpeellisia ehtoja. 

Luvasta on käytävä ilmi, miten ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 

Lain 37 §:n mukaan siirrettäessä vaarallista 
kemikaalia putkistossa tuotantolaitoksen ul-
kopuolella putkistoon sovelletaan 2 luvun 
turvallisuusvaatimuksia. Siirtoon tarkoitetun 
putkiston rakentamiseen vaaditaan Turvalli-
suus- ja kemikaaliviraston rakentamislupa. 
Rakentamislupa tarvitaan esimerkiksi maa-
kaasun siirtoputken rakentamiseen. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että 2 luvus-
sa säädetyt turvallisuusvaatimukset täyttyvät. 
Muutoin lupamenettelystä ja luvan myöntä-
misestä on voimassa, mitä lain 23 ja 25 §:ssä 
säädetään. 

Laissa ei ole erillisiä säännöksiä asianosais-
ten kuulemismenettelystä. Kuulemiseen so-
velletaan siten hallintolain säännöksiä. 
 
2.1.8 Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta 

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain 3 §:n mukaan 
lunastamalla voidaan hankkia kiinteää omai-
suutta taikka pysyvä tai määräaikainen eri-
tyinen oikeus, rajoittaa pysyvästi tai määrä-
ajaksi oikeutta käyttää tai vallita kiinteää 
omaisuutta taikka erityistä oikeutta sekä lak-
kauttaa erityinen oikeus. 

Lain 4 §:n mukaan lunastaa saadaan, kun 
yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kui-
tenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen 
tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa 
jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta 
yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi 
kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty. 

Lunastusluvan antaa hakemuksesta valtio-
neuvosto yleisistunnossaan. Päätökset val-
mistelee työ- ja elinkeinoministeriö. Jos lu-
nastuslupaa haetaan rautatien, voimansiirto-
linjan, maakaasulinjan muun näihin verratta-
van yrityksen rakentamista varten, eikä luvan 
antamista vastusteta tai kysymys on yleisen 
ja yksityisen edun kannalta vähemmän tärke-
ästä lunastuksesta, luvan voi antaa myös 
Maanmittauslaitos. 

Lunastuslupaa haettaessa on esitettävä sel-
vitys, jonka nojalla voidaan arvostella lunas-
tuksen tarpeellisuus tai todeta lunastusoikeu-
den olemassaolo. Hakemukseen on liitettävä 
asianmukaiset kartat ja piirustukset, selvitys 
asianomaisista omistajista ja haltijoista sekä 
heidän osoitteistaan ja tarvittaessa tiedot alu-
een kaavoitustilanteesta. 

Lain 8 §:n mukaan lunastettavan kiinteän 
omaisuuden omistajalle ja käyttöoikeuden 
haltijalle on, jollei hakija näytä heidän kirjal-
lisesti suostuneen lunastukseen, ennen lunas-
tusluvan antamista varattava tilaisuus antaa 
määräajassa lausuntonsa asiasta. Määräaikaa 
ei saa asettaa 30 päivää lyhyemmäksi eikä 60 
päivää pitemmäksi hakemuksen tiedoksian-
nosta lukien. Lain 9 §:n mukaan jos lunastus 
tapahtuu voimansiirtolinjan, maakaasuver-
koston tai muun näihin verrattavan yrityksen 
rakentamista varten, voidaan kiinteän omai-
suuden omistajien ja käyttöoikeuden haltijoi-
den kuuleminen järjestää siten, että hakija 
varaa niille omistajille ja haltijoille, joiden 
etua ja oikeutta asia koskee, mahdollisuuden 
lausua mielipiteensä hankkeesta kussakin 
kunnassa järjestettävässä kokouksessa. 

Sähkömarkkinalain ja maakaasumarkkina-
lain mukaisissa hankeluvissa ei määrätä joh-
don tai putken reittiä. Johdon tai putken tar-
vitsema alue hankitaan useimmissa tapauk-
sissa lunastuslupamenettelyssä. Myös vapaa-
ehtoinen sopiminen maanomistajien kanssa 
on mahdollista, mutta sitä ei käytetä usein, 
koska johto- tai putkireiteillä on lähes aina 
hyvin suuri määrä maanomistajia. 

Lain 84 §:n mukaan ennen lunastuksen 
toimeenpanoa voidaan myöntää lupa lunas-
tuksen kohteeksi aiotun alueen tutkimiseen. 
Tutkimustyössä ei toisen oikeuteen saa puut-
tua enempää kuin tutkimuksen tuloksen saa-
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vuttamiseksi on välttämätöntä, eikä omista-
jalle tai oikeudenhaltijalle saa aiheuttaa tar-
peetonta häiriötä. Lupapäätöksessä on tarvit-
taessa yksilöitävä, millaisiin toimenpiteisiin 
lupa on annettu ja millaisia rajoituksia työn 
suorittamisessa on noudatettava. Luvan tut-
kimuksen suorittamiseen antaa Maanmittaus-
laitos. Lupa-asiaa käsiteltäessä voidaan asias-
ta antaa asianosaisille tieto hallintolain 
62 §:ssä tarkoitettuna yleistiedoksiantona. 
Jos kuitenkin on ilmeistä, että tutkimustyö 
vaikeuttaisi merkittävästi jonkin kiinteistön 
käyttöä, on tällaisen kiinteistön omistajalle 
tai haltijalle annettava tieto hakemuksesta 
hallintolain 59 §:ssä tarkoitettuna tavallisena 
tiedoksiantona. 
 
2.1.9 Luonnonsuojelulaki 

Luonnonsuojelulain tavoitteena on muun 
muassa luonnon monimuotoisuuden ylläpi-
täminen, luonnonkauneuden ja maisema-
arvojen vaaliminen sekä luonnonvarojen ja 
luonnonympäristön kestävän käytön tukemi-
nen. Laissa säädetyt suojelukeinot liittyvät 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvok-
kaiden luonnonarvojen ja alueiden suojeluun. 
Luonnonarvoiltaan merkittävimmät kohteet 
suojellaan kansallis- ja luonnonpuistoina se-
kä muina luonnonsuojelualueina. Luonnon-
suojelualueita voidaan perustaa sekä valtion 
että yksityiselle kuuluville maille. Luonnon-
suojelualueita koskevat luonnonsuojelulain 
mukaiset rauhoitussäännökset, jotka määrit-
tävät mitä alueilla saa tehdä. Valtakunnalli-
sesti merkittävien luonnonarvojen turvaami-
seksi voidaan laatia luonnonsuojeluohjelmia, 
joilla alueita varataan luonnonsuojelutarkoi-
tuksiin. Näillä valtioneuvoston hyväksymään 
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvilla alueilla 
on luonnonsuojelulain 9 §:n mukaisesti voi-
massa toimenpiderajoitus, jonka mukaan alu-
eella ei saa suorittaa sellaista toimenpidettä, 
joka vaarantaisi alueen suojelun tarkoituksen. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien aluei-
den osalta on kiellettyä merkittävästi heiken-
tää alueen suojeluperusteina olevia luon-
nonarvoja. Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 
momentin mukaan viranomainen ei saa 
myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai 
hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
hanke tai suunnitelma merkittävästi heiken-
tää näitä luonnonarvoja. Natura 2000 -
alueiden luonto- ja lintudirektiivien mukaisi-
na valintaperusteina on useita luontotyyppejä 
sekä eliölajeja. Natura 2000 -verkostoon kuu-
luvien alueiden suojelu toteutetaan kansalli-

sesti pääasiassa luonnonsuojelu, erämaa-, ve-
si-, maankäyttö- ja rakennus-, metsä- ja maa-
aineslain mukaisin keinoin. 

Jos vaikutusten arviointi tehdään osana 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
lain mukaista ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyä, katsotaan Natura-arviointi hoi-
detuksi sitä kautta. Jos hankkeeseen tai suun-
nitelmaan ei sovelleta mainittua lakia, on 
luonnonsuojelulain mukainen Natura-
arviointi tehtävä erillisenä arviointina. Natu-
ra-arvioinnissa hankkeen tai suunnitelman 
vaikutukset luonnonsuojelualueeseen arvioi-
daan hyväksyttävällä menetelmällä ja tulos-
ten on käytävä selvästi ilmi asiakirjoista. 
Menettelyllisesti Natura-arviointi voi olla 
muotoihin ja menettelytapoihin sidottua ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä kevy-
empi. 

Luonnonsuojelulaissa säädetään aluesuoje-
lun ja 29 §:n mukaisen luontotyyppisuojelun 
lisäksi eliölajien ja niiden elinympäristöjen 
suojelusta. Luonnonsuojelulain 38—42 §:iin 
sisältyy lajien rauhoittamiseen liittyviä mää-
räyksiä sekä määräykset lajin säätämisestä 
uhanalaiseksi (46 §) ja erityisesti suojelta-
vaksi lajiksi (47 §).  Luonnonsuojelulain 
47 §:ssä säädetään erityisesti suojeltavan la-
jin esiintymispaikan suojelusta. Luonnonsuo-
jelulain 49 §:n mukaan luontodirektiivin 
(92/43/ETY) liitteessä IV (a) tarkoitettuihin 
eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kielletty. 

Luonnonsuojelulain suojelusäännöksiin 
liittyy säädetyin edellytyksin mahdollisuus 
poiketa suojelua koskevista säännöksistä. 

Luonnonsuojelulain 27 §:n mukaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi alu-
een omistajan tai sen, jolla asiassa on intres-
si, hakemuksesta taikka ympäristöministeriön 
esityksestä kokonaan tai osittain lakkauttaa 
yksityisen omistaman alueen suojelun tai lie-
ventää sen rauhoitusmääräyksiä, jos alueen 
luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai 
jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kan-
nalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitel-
man toteuttamisen. 

Luonnonsuojelulain 31 §:n mukaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yk-
sittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 
29 §:n mukaisesta luontotyyppisuojelusta, jos 
kyseisen luontotyypin suojelutavoitteet eivät 
huomattavasti vaarannu tai luontotyypin suo-
jelu estää yleisen edun kannalta erittäin tär-
keän hankkeen tai suunnitelman toteuttami-
sen. 
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Luonnonsuojelulain 35 §:n mukaan mai-
sema-alueen suojelu saadaan lakkauttaa tai 
sen suojelumääräyksiä lieventää, jos alueen 
maisema-arvo on olennaisesti vähentynyt tai 
jos suojelu estää yleisen edun kannalta tärke-
än hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. 

Luonnonsuojelulain 48 §:n mukaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
myöntää luvan poiketa 39, 42 ja 47 §:ssä 
säädetyistä rauhoitussäännöksistä, jos lajin 
suojelutaso säilyy suotuisana. 

Luonnonsuojelulain 49 §:ssä suojeltujen 
luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen 
lajien osalta poikkeamisperusteesta säädetään 
luontodirektiivin 16 (1) artiklassa. Sen mu-
kaan, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole 
ja jollei poikkeus haittaa kyseisten lajien kan-
tojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä 
niiden luontaisella levinneisyysalueella, jä-
senvaltiot voivat poiketa 12, 13 ja 14 artiklan 
ja 15 artiklan a ja b alakohdan säännöksistä 
a) luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelemiseksi ja luontotyyppien säilyttämi-
seksi, b) erityisen merkittävien vahinkojen 
ehkäisemiseksi, jotka koskevat viljelmiä, kar-
jankasvatusta, metsiä, kalataloutta sekä vesis-
töjä ja muuta omaisuutta, c) kansanterveyttä 
ja yleistä turvallisuutta koskevista tai muista 
erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakot-
tavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja ta-
loudelliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on 
ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle, 
d) näiden lajien tutkimus- ja koulutus-, uu-
delleensijoittamis- ja uudelleenistuttamistar-
koituksessa ja näiden tarkoitusten kannalta 
tarvittavien lisääntymistoimenpiteiden vuok-
si, mukaan lukien kasvien keinotekoinen li-
sääminen, e) salliakseen tarkoin valvotuissa 
oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen liit-
teessä IV olevien lajien yksilöiden ottamisen 
ja hallussapidon kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten määrittelemissä rajoissa. 

Lintudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettujen 
lintujen osalta poikkeusmahdollisuudesta 
säädetään lintudirektiivin 9 artiklassa. Sen 
mukaa jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyy-
dyttävää ratkaisua ole, poiketa 5—8 artiklas-
ta seuraavin perustein: a) kansanterveyden ja 
yleisen turvallisuuden turvaamiseksi, lento-
turvallisuuden turvaamiseksi, viljelmille, ko-
tieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille 
koituvan vakavan vahingon estämiseksi, kas-
viston ja eläimistön suojelemiseksi, b) tutki-
mus- ja opetustarkoituksessa, kannan lisää-
mis- ja uudelleenistutustarkoituksessa sekä 
tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapah-
tuvan kasvatuksen, c) salliakseen tiukasti 

valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen 
lintujen pienien määrien pyydystämisen, hal-
lussa pitämisen tai muuten asiallisen hyöty-
käytön. 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan (Natura 
2000 -aluetta koskevan luvan myöntäminen 
sekä suunnitelman hyväksyminen ja vahvis-
taminen) viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai 
vahvistaa suunnitelmaa, jos 65 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausun-
tomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitel-
man merkittävästi heikentävän niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on si-
sällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. Sen estämättä mitä 1 mo-
mentissa säädetään, saadaan lupa kuitenkin 
myöntää taikka suunnitelma hyväksyä tai 
vahvistaa, jos valtioneuvosto yleisistunnossa 
päättää, että hanke tai suunnitelma on toteu-
tettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista rat-
kaisua ole. Jos alueella on luontodirektiivin 
liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava 
luontotyyppi tai liitteessä II tarkoitettu ensisi-
jaisesti suojeltava laji, on lisäksi edellytykse-
nä, että ihmisten terveyteen, yleiseen turval-
lisuuteen tai ympäristölle muualla koituviin 
erittäin merkittäviin suotuisiin vaikutuksiin 
liittyvä syy taikka muu erittäin tärkeän ylei-
sen edun kannalta pakottava syy vaatii luvan 
myöntämistä taikka suunnitelman hyväksy-
mistä tai vahvistamista. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa asiasta on hankittava komission 
lausunto. 
 
2.1.10 Laki ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta 

Suomessa ympäristövaikutusten arviointi-
direktiivi ja YK:n Euroopan talouskomission, 
ECE:n, yleissopimus valtioiden rajat ylittävi-
en ympäristövaikutusten arvioinnista (Es-
poon sopimus, SopS 67/1997) on pantu täy-
täntöön ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä annetulla lailla sekä sen nojalla anne-
tulla valtioneuvoston asetuksella ympäristö-
vaikutusten arvioinnista (713/2006). Lain 
muutoksella (458/2006) pantiin täytäntöön 
osallistumisoikeusdirektiivin (2003/35/EY) 
velvoitteet. 

Lain tavoitteena on sen 1 §:n mukaisesti 
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yh-
tenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja 
päätöksenteossa samalla kun kansalaisten 
tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia 
päätöksenteossa lisätään. Ympäristövaiku-
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tuksella tarkoitetaan lain 2 §:n 1 kohdan mu-
kaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia vä-
littömiä ja välillisiä vaikutuksia Suomessa ja 
sen alueen ulkopuolella ja jotka kohdistuvat 
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihty-
vyyteen, b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmas-
toon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon 
monimuotoisuuteen, c) yhdyskuntarakentee-
seen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkiku-
vaan ja kulttuuriperintöön, d) luonnonvarojen 
hyödyntämiseen sekä e) kohdissa a—d mai-
nittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaiku-
tussuhteisiin. Ympäristövaikutusten arvioin-
timenettelyllä puolestaan tarkoitetaan lain 
2 §:n 2 kohdan mukaan menettelyä, jossa 
selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden 
ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomai-
sia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke 
saattaa vaikuttaa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
sovelletaan lain 4 §:n nojalla aina asetuksen 
6 §:n hankeluettelossa mainittuihin hankkei-
siin ja yksittäistapauksessa muihin hankkei-
siin. 

Asetuksen 6 §:n hankeluettelo sisältää yh-
teentoista toimintalohkoon ryhmiteltynä 50 
hanketyyppiä. Hankeluettelon kohdan 8 mu-
kaan energian ja aineiden siirtoa sekä varas-
tointia koskee aina ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely seuraavien hankkeiden osal-
ta: a) öljyn tai muiden nesteiden kuin veden 
ja jäteveden kaukokuljettamiseen tarkoitetut 
runkoputket, b) kaasuputket, joiden halkaisija 
on yli DN 800 millimetriä ja pituus yli 40 ki-
lometriä, c) vähintään 220 kilovoltin maan-
päälliset voimajohdot, joiden pituus on yli 15 
kilometriä, d) öljyn, petrokemian tuotteiden 
tai kemiallisten tuotteiden varastot, joissa 
näiden aineiden varastosäiliöiden tilavuus on 
yhteensä vähintään 50 000 kuutiometriä, 
e) laitokset, jotka on tarkoitettu hiilidioksidi-
virtojen talteenottoon geologista varastointia 
varten tämän hankeluettelon soveltamisalaan 
kuuluvista laitoksista tai muut laitokset, jois-
sa talteen otetun hiilidioksidin kokonaismää-
rä on vähintään 1,5 megatonnia vuodessa, 
f) hiilidioksidin kuljettamiseksi talteenotto-
laitoksilta varastointipaikoille tarvittavat put-
ket, joiden halkaisija on yli DN 800 millimet-
riä ja pituus yli 40 kilometriä, mukaan luet-
tuina niihin liittyvät paineenkorotusasemat ja 
g) hiilidioksidin geologinen varastointi lu-
kuun ottamatta tutkimus-, kehittämis- ja tes-
taustoimintaa, jossa varastoidun hiilidioksi-
din kokonaismäärä on alle 100 000 tonnia. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
soveltamisesta yksittäistapauksessa säädetään 

lain 4 §:n 2 ja 3 momenteissa sekä asetuksen 
7 §:ssä.  Lain 4 §:n 2 ja 3 momenttien mu-
kaan arviointimenettelyä sovelletaan yksit-
täistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo 
toteutetun hankkeen muuhunkin kuin lain 
4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen 
muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa 
laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hank-
keiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 
hankeluettelossa mainittujen hankkeiden vai-
kutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitalli-
sia ympäristövaikutuksia. Harkintaperusteista 
on säädetty tarkemmin asetuksen 7 §:ssä. 
Tämän mukaisesti ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn soveltaminen energiainfra-
struktuuriasetuksen soveltamisalaan kuulu-
viin hankkeisiin on useimmiten harkittava 
tapauskohtaisesti, elleivät hankkeet sisälly 
asetuksen hankeluetteloon. 

Lain 6 a §:n nojalla yhteysviranomaisena 
toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus (ELY-keskus). ELY-keskus tekee myös 
päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 
yksittäistapauksessa. Ydinenergialaissa 
(990/1987) tarkoitettuja ydinlaitoksia koske-
vissa hankkeissa yhteysviranomaisena toimii 
kuitenkin työ- ja elinkeinoministeriö. Se 
myös tekee ydinlaitosten osalta päätökset ar-
viointimenettelyn soveltamisesta yksittäista-
pauksessa. 

Lain 7 §:n 1 momentin mukaisesti hank-
keen ympäristövaikutukset on oltava selvitet-
tyinä ennen kuin hankkeen toteuttamiseksi 
ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta 
olennaisiin toimiin.  

Arviointimenettely käynnistyy, kun hank-
keesta vastaava toimittaa arviointiohjelman 
yhteysviranomaiselle mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. Yhteysviranomaisen on 
huolehdittava arviointiohjelman tiedottami-
sesta sekä mahdollisuuden varaamisesta lau-
suntojen antamiseen ja mielipiteiden esittä-
miseen. Yhteysviranomainen antaa arvioin-
tiohjelmasta lausunnon, josta on käytävä ilmi 
miltä osin arviointiohjelmaa on tarvittaessa 
tarkistettava ja kuinka tämän lain mukaisten 
tarpeellisten selvitysten hankkiminen sekä 
niistä tiedottaminen ja kuuleminen järjeste-
tään ja sovitetaan tarpeen mukaan yhteen 
hanketta koskevien muiden lakien mukaisten 
menettelyjen kanssa. Lausunnossa on esitet-
tävä yhteenveto annetuista muista lausun-
noista ja mielipiteistä. Yhteysviranomainen 
toimittaa lausuntonsa ja muut lausunnot ja 
mielipiteet hankkeesta vastaavalle ja lisäksi 
yhteysviranomaisen velvollisuutena toimittaa 
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lausunto samalla tiedoksi asianomaisille vi-
ranomaisille. 

Hankkeesta vastaava selvittää hankkeen ja 
sen vaihtoehtojen vaikutukset arviointioh-
jelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pe-
rusteella sekä laatii ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksen, joka toimitetaan yhteysvi-
ranomaiselle. Arviointiselostuksesta järjeste-
tään yhteysviranomaisen toimesta kuulemi-
nen, jossa  yleisöllä ja muilla viranomaisilla 
on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen tai 
lausunnon antamiseen. Lain 12 §:n mukaan 
yhteysviranomainen antaa vielä lausuntonsa 
arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. 
Lausunto sisältää myös arviointiohjelmaa 
koskevan lausunnon tavoin yhteenvedon an-
netuista muista mielipiteistä ja lausunnoista. 

Arviointimenettely päättyy, kun yhteysvi-
ranomainen toimittaa lausuntonsa sekä muut 
lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaa-
valle. Yhteysviranomainen toimittaa lausun-
tonsa myös tiedoksi hanketta käsitteleville 
viranomaisille, hankkeen vaikutusalueen 
kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille 
ja muille asianomaisille viranomaisille. Ym-
päristövaikutusten arviointimenettely ei siten 
itsessään pääty hallintopäätökseen eikä arvi-
ointimenettely sisällä lupaviranomaisia sito-
vaa kannanottoa siitä, tulisiko toiminta sallia. 
Lain 13 §:n nojalla viranomainen ei kuiten-
kaan saa myöntää lupaa hankkeen toteutta-
miseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa 
päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä 
arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen 
siitä antaman lausunnon. Viranomaisen an-
tamasta lupapäätöksestä hanketta tai siihen 
rinnastettavasta muusta päätöksestä on käy-
tävä ilmi miten arviointiselostus ja siitä an-
nettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu 
huomioon. 

Lain 3 §:n mukaan lakia sovellettaessa ote-
taan huomioon, mitä hankkeesta ja sen ym-
päristövaikutuksista on muussa yhteydessä 
selvitetty, sekä sovitetaan yhteen mahdolli-
suuksien mukaan laissa ja muussa lainsää-
dännössä edellytetyt selvitykset. Arvioin-
tiselostuksen käyttämisestä muun lain mukai-
sena selvityksenä säädetään erikseen. 
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö  

Energiainfrastruktuuriasetus 

Soveltamisala ja määritelmät 
 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 1 artiklan 
2 kohdan b alakohdan mukaan asetuksella 

helpotetaan yhteistä etua koskevien hankkei-
den viiveetöntä toteuttamista järkeistämällä, 
koordinoimalla entistä tiiviimmin ja nopeut-
tamalla lupaprosesseja ja parantamalla ylei-
sön osallistumista. 

Asetuksen johdanto-osan kohdan 34 mu-
kaan asetuksen ja erityisesti sen lupien 
myöntämistä, yleisön osallistumista ja yhteis-
tä etua koskevien hankkeiden toteuttamista 
koskevien säännösten ei pitäisi rajoittaa kan-
sainvälisen ja unionin oikeuden soveltamista, 
mukaan lukien ympäristön ja ihmisten ter-
veyden suojelua koskevat säännökset sekä 
yhteisen kalastus- ja meripolitiikan nojalla 
hyväksytyt säännökset. 

Asetuksen johdanto-osan kohdan 39 mu-
kaan asetusta sovelletaan ainoastaan lupien 
myöntämiseen asetuksessa tarkoitettuihin yh-
teistä etua koskeviin hankkeisiin, yleisön 
osallistumiseen tällaisiin hankkeisiin ja täl-
laisten hankkeiden säännöstämiseen. Jäsen-
valtiot saavat kuitenkin kansallisen oikeuten-
sa nojalla soveltaa samoja tai vastaavia sään-
töjä muihin hankkeisiin, joilla ei ole asetuk-
sen soveltamisalaan kuuluvan yhteistä etua 
koskevan hankkeen asemaa. Jäsenvaltiot 
saavat sääntelyyn liittyvien kannustimien 
osalta kansallisen oikeutensa nojalla soveltaa 
samoja tai vastaavia sääntöjä yhteistä etua 
koskeviin hankkeisiin, jotka kuuluvat sähkön 
varastoinnin luokkaan. 

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan 
”energiainfrastruktuurilla” tarkoitetaan kaik-
kia fyysisiä laitteita tai laitoksia, jotka kuulu-
vat energiainfrastruktuuriluokkiin ja jotka si-
jaitsevat unionin alueella tai yhdistävät unio-
nin ja yhden tai useamman kolmannen maan. 
Energiainfrastruktuuriasetuksen liitteen II 
mukaisiin energiainfrastruktuuriluokkiin 
kuuluvat sähkö, kaasu, öljy ja hiilidioksidi. 

Asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan 
”kattavalla päätöksellä” tarkoitetaan jäsen-
valtion yhden tai useamman viranomaisen, 
tuomioistuimia lukuun ottamatta, tekemää 
päätöstä tai tekemien päätösten sarjaa, jolla 
määritetään, voidaanko hankkeen toteuttajal-
le myöntää lupa energiainfrastruktuurin ra-
kentamiseen hankkeen toteuttamiseksi, sano-
tun kuitenkaan rajoittamatta hallinnollisen 
muutoksenhakumenettelyn yhteydessä tehtä-
vien päätösten soveltamista. 

Asetuksen johdanto-osan kohdan 33 mu-
kaan jos jäsenvaltiot katsovat sen aiheellisek-
si, ne voivat sisällyttää kattavaan päätökseen 
päätöksiä, jotka koskevat yksittäisten maan-
omistajien kanssa käytyjä neuvotteluja kiin-
teistön käyttöoikeuden myöntämisestä, kiin-
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teistön omistuksesta tai oikeudesta hallita 
kiinteistöä, alueidenkäytön suunnittelua, jolla 
määritetään tietyn alueen, mukaan lukien 
muut rakennuskohteet, kuten moottoritiet, 
rautatiet, rakennukset ja luonnonsuojelualu-
eet ja jota ei toteuteta nimenomaisesti suun-
niteltua hanketta varten, sekä toimintalupien 
myöntämistä. Yhteistä etua koskeva hanke 
voisi lupamenettelyjen yhteydessä kattaa sii-
hen liittyvän infrastruktuurin, siltä osin kuin 
se on hankkeen rakentamisen tai toimivuu-
den kannalta olennaista. 

Asetuksen 2 artiklan 3 kohdan mukaan 
”hankkeella” tarkoitetaan yhtä tai useampaa 
energiainfrastruktuuriluokkiin kuuluvaa joh-
toa, putkijohtoa, laitosta, laitetta tai laitteis-
toa. 
 
 
Yhteistä etua koskevien hankkeiden 
ensisijainen asema 
 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 7 artiklas-
sa säädetään yhteistä etua koskevien hank-
keiden ensisijaisesta asemasta. Artiklan 2 
kohdan mukaan yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin liittyvien hakemusasiakirjojen 
tehokkaan hallinnollisen käsittelyn varmis-
tamiseksi hankkeen toteuttajien ja kaikkien 
asianomaisten viranomaisten on varmistetta-
va, että näiden asiakirjojen käsittely tapahtuu 
niin nopeasti kuin se on oikeudellisesti mah-
dollista. 

Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaan yh-
teistä etua koskevat hankkeet on asetettava 
korkeimpaan mahdolliseen asemaan kansalli-
sessa tärkeysjärjestyksessä, mikäli tällainen 
asema on olemassa kansallisessa oikeudessa, 
ja niitä on käsiteltävä tämän aseman mukai-
sesti lupaprosesseissa ja, jos kansallisessa oi-
keudessa niin säädetään, alueidenkäytön 
suunnittelussa, mukaan lukien ympäristöar-
viointimenettelyt, siinä määrin kuin tällaises-
ta käsittelystä säädetään vastaavan tyyppisiin 
energiainfrastruktuureihin sovellettavassa 
kansallisessa oikeudessa. 

Asetuksen johdanto-osan kohdan 40 mu-
kaan niiden jäsenvaltioiden, joissa energia-
infrastruktuurihankkeilla ei nykyisin ole kan-
sallisessa tärkeysjärjestyksessä korkeinta 
mahdollista oikeudellista asemaa lupamenet-
telyissä, olisi harkittava tällaisen aseman 
käyttöönottoa ja erityisesti arvioitava, no-
peuttaisiko tämä lupaprosessia. 
 
 
 

Lupaprosessin järjestäminen 
 

Yhteistä etua koskevien hankkeiden lupa-
prosessin järjestämisestä säädetään energia-
infrastruktuuriasetuksen artiklassa 8. Kunkin 
jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen 
toimivaltainen viranomainen, joka on vas-
tuussa yhteistä etua koskevien hankkeiden 
lupaprosessin helpottamisesta ja koordinoin-
nista. 

Asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaan 
toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava 
toimia kattavan päätöksen antamisen helpot-
tamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
asiaa koskevien kansainvälisen ja unionin oi-
keuden vaatimusten soveltamista. Kattava 
päätös annetaan 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa ja päätöksen anta-
misessa noudatetaan 8 artiklan mukaista ko-
konaisvaltaista, koordinoitua tai yhteistyöhön 
perustuvaa järjestelmää. 

Kokonaisvaltaisessa järjestelmässä toimi-
valtainen viranomainen antaa kattavan pää-
töksen, ja se on ainoa lakisääteisestä lupame-
nettelystä seuraava oikeudellisesti sitova pää-
tös. Jos hankkeeseen liittyy muita viranomai-
sia, ne voivat kansallisen oikeuden mukaises-
ti antaa menettelyn yhteydessä lausuntonsa, 
joka toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon. 

Koordinoidussa järjestelmässä kattavaan 
päätökseen sisältyy useita eri asianomaisten 
viranomaisten antamia yksittäisiä oikeudelli-
sesti sitovia päätöksiä, joita toimivaltaisen vi-
ranomaisen on koordinoitava. Toimivaltainen 
viranomainen voi perustaa työryhmän, jossa 
ovat edustettuina kaikki asianomaiset viran-
omaiset, laatiakseen 10 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun lupaprosessin aika-
taulun sekä seuratakseen ja koordinoidakseen 
sen täytäntöönpanoa. Toimivaltaisen viran-
omaisen on tarvittaessa kansallisen oikeuden 
mukaisesti muita asianomaisia viranomaisia 
kuullen vahvistettava tapauskohtaisesti koh-
tuullinen määräaika, jonka kuluessa yksittäi-
set päätökset on annettava, sanotun kuiten-
kaan rajoittamatta 10 artiklan mukaisesti ase-
tettujen määräaikojen soveltamista. Toimi-
valtainen viranomainen voi tehdä yksittäisen 
päätöksen toisen asianomaisen kansallisen 
viranomaisen puolesta, jos mainittu viran-
omainen ei ole antanut päätöstään asetetussa 
määräajassa eikä viivästykselle ole riittäviä 
perusteita, tai mikäli kansallisessa oikeudessa 
niin säädetään ja siinä määrin kuin tämä on 
sopusoinnussa unionin oikeuden kanssa, toi-
mivaltainen viranomainen voi katsoa, että 
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toinen asianomainen kansallinen viranomai-
nen on joko hyväksynyt tai hylännyt hank-
keen, jos mainittu viranomainen ei ole anta-
nut päätöstään määräajassa. Mikäli kansalli-
sessa oikeudessa niin säädetään, toimivaltai-
nen viranomainen voi jättää ottamatta huo-
mioon toisen asianomaisen kansallisen vi-
ranomaisen yksittäisen päätöksen, jos se kat-
soo, ettei kyseinen kansallinen viranomainen 
ole esittänyt riittävää näyttöä päätöksen pe-
rusteluiksi. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tällöin varmistettava, että asiaa koskevia kan-
sainvälisen ja unionin oikeuden vaatimuksia 
noudatetaan, ja perusteltava päätöksensä 
asianmukaisesti. 

Yhteistyöhön perustuvassa järjestelmässä 
toimivaltainen viranomainen koordinoi kat-
tavan päätöksen antamista. Toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa kansallisen oi-
keuden mukaisesti muita asianomaisia viran-
omaisia kuullen vahvistettava tapauskohtai-
sesti kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa 
yksittäiset päätökset on annettava, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan mukai-
sesti asetettujen määräaikojen soveltamista. 
Sen on seurattava, että asianomaiset viran-
omaiset noudattavat määräaikoja. 

Jäsenvaltiot voivat suunnittelu- ja lupapro-
sessien kansallisten erityispiirteiden huomi-
oon ottamiseksi valita jonkin kolmesta järjes-
telmästä helpottaakseen ja koordinoidakseen 
menettelyjään, ja niiden on otettava käyttöön 
kaikkein tehokkain järjestelmä. Mikäli jäsen-
valtio valitsee yhteistyöhön perustuvan jär-
jestelmän, sen on ilmoitettava komissiolle 
päätöksensä perustelut. Komissio arvioi jär-
jestelmien tehokkuuden 17 artiklassa tarkoi-
tetussa kertomuksessa. 

Jäsenvaltiot voivat soveltaa eri järjestelmiä 
rannikolla ja avomerellä (onshore ja offsho-
re) toteutettaviin yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin. 
 
Avoimuus ja yleisön osallistuminen 
 

Avoimuudesta ja yleisön osallistumisesta 
säädetään energiainfrastruktuuriasetuksen 
9 artiklassa. Jäsenvaltion tai toimivaltaisen 
viranomaisen on viimeistään 16 päivänä tou-
kokuuta 2014 tarvittaessa yhteistyössä mui-
den asianomaisten viranomaisten kanssa jul-
kaistava käsikirja yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin sovellettavasta lupaprosessista. 
Käsikirjaa on päivitettävä tarpeen mukaan, ja 
se on asetettava yleisön saataville. Käsikirja 
ei ole oikeudellisesti sitova, mutta siinä voi-

daan viitata asiaankuuluviin säännöksiin tai 
lainata niitä. 

Kaikkien lupaprosessiin osallistuvien osa-
puolten on noudatettava liitteessä VI olevas-
sa 3 kohdassa vahvistettuja yleisön osallis-
tumisen periaatteita, sanotun kuitenkaan ra-
joittamatta Århusin ja Espoon yleissopimus-
ten ja asiaa koskevan unionin oikeuden vaa-
timusten soveltamista. 

Asetuksen liitteen VI 3 kohdan mukaan si-
dosryhmille, joihin yhteistä etua koskeva 
hanke vaikuttaa, mukaan lukien asianomaiset 
kansalliset, alueelliset ja paikalliset viran-
omaiset, maanomistajat ja hankkeen lähei-
syydessä asuvat kansalaiset sekä suuri yleisö 
ja sen yhteenliittymät, järjestöt tai ryhmät, on 
tiedotettava ja niitä on kuultava laajasti var-
haisessa vaiheessa, kun yleisön mahdolliset 
huolenaiheet voidaan vielä ottaa huomioon, 
ja avoimella ja läpinäkyvällä tavalla. Toimi-
valtaisen viranomaisen on tarvittaessa tuetta-
va aktiivisesti hankkeen toteuttajan toteutta-
mia toimia. 

Toimivaltaisten viranomaisten on varmis-
tettava, että yhteistä etua koskevien hankkei-
den julkiset kuulemismenettelyt yhdistetään 
mahdollisuuksien mukaan. Kunkin julkisen 
kuulemisen on katettava kaikki kysymykset, 
joilla on merkitystä menettelyn kyseisessä 
vaiheessa, eikä kysymystä, jolla on merkitys-
tä menettelyn yhdessä tietyssä vaiheessa, saa 
käsitellä useammassa kuin yhdessä julkisessa 
kuulemisessa. Yksi julkinen kuuleminen saa-
daan kuitenkin toteuttaa useammassa kuin 
yhdessä paikassa. Julkisessa kuulemisessa 
käsiteltävät kysymykset on mainittava selke-
ästi julkista kuulemista koskevassa ilmoituk-
sessa. 

Huomautuksia ja vastalauseita saa ottaa 
vastaan ainoastaan julkisen kuulemisen al-
kamisesta sen päättymispäivään saakka. 

Hankkeen toteuttajan on laadittava yleisön 
osallistumista koskeva toimintamalli ja esi-
tettävä se toimivaltaiselle viranomaiselle 
kolmen kuukauden ohjeellisen ajanjakson 
kuluessa 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesta lupaprosessin alkamisajankoh-
dasta 1 kohdassa tarkoitetussa käsikirjassa 
kuvattua menettelyä noudattaen ja liitteessä 
VI säädettyjen suuntaviivojen mukaisesti. 
Toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttä-
vä yleisön osallistumista koskeva toiminta-
malli tai pyydettävä siihen muutoksia kolmen 
kuukauden kuluessa, ja sen on tällöin otetta-
va huomioon kaikki ennen lupaprosessin 
aloittamista toteutetut yleisön osallistumisen 
ja julkisen kuulemisen muodot, siltä osin 
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kuin tällaisessa yleisön osallistumisessa ja 
julkisessa kuulemisessa on noudatettu 9 ar-
tiklan vaatimuksia. Jos hankkeen toteuttaja 
aikoo tehdä hyväksyttyyn toimintamalliin 
merkittäviä muutoksia, sen on ilmoitettava 
asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle. Toi-
mivaltainen viranomainen voi tässä tapauk-
sessa pyytää muutoksia. 

Asetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaan 
hankkeen toteuttajan tai, mikäli kansallisessa 
oikeudessa niin edellytetään, toimivaltaisen 
viranomaisen on järjestettävä vähintään yksi 
julkinen kuuleminen ennen lopullisten ja kat-
tavien hakemusasiakirjojen jättämistä toimi-
valtaiselle viranomaiselle 10 artiklan 1 koh-
dan a alakohdan mukaisesti. 

Hankkeen toteuttajan on laadittava yhteen-
vetokertomus toimista, jotka liittyvät yleisön 
osallistumiseen ennen hakemusasiakirjojen 
jättämistä, mukaan lukien toimet, jotka on to-
teutettu ennen lupaprosessin aloittamista. 
Hankkeen toteuttajan on toimitettava kerto-
mus yhdessä hakemusasiakirjojen kanssa 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Sen tulokset 
on otettava asianmukaisesti huomioon katta-
vassa päätöksessä. 

Kahden tai useamman jäsenvaltion rajan 
ylittävien hankkeiden osalta 4 kohdan mu-
kainen julkinen kuuleminen on järjestettävä 
kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa enin-
tään kahden kuukauden kuluessa päivästä, 
jona ensimmäinen julkinen kuuleminen aloi-
tettiin. 

Niissä hankkeissa, joilla todennäköisesti on 
merkittäviä haitallisia rajat ylittäviä vaiku-
tuksia yhdessä tai useammassa naapurijäsen-
valtiossa ja joihin sovelletaan direktiivin 
2011/92/EU 7 artiklaa ja Espoon yleissopi-
musta, asiaa koskevat tiedot on asetettava 
naapurijäsenvaltioiden toimivaltaisten viran-
omaisten saataville. Naapurijäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava 
tarvittaessa ilmoitusmenettelyssä, haluavatko 
ne tai muut asianomaiset viranomaiset osal-
listua asiaa koskevaan julkisiin kuulemisme-
nettelyihin. 

Hankkeen toteuttajan tai, mikäli kansalli-
sessa oikeudessa niin säädetään, toimivaltai-
sen viranomaisen on perustettava ja päivitet-
tävä säännöllisesti yhteistä etua koskevan 
hankkeen verkkosivusto, jolla julkaistaan 
hanketta koskevia tietoja, jolta on linkki ko-
mission verkkosivustolle ja jonka on täytet-
tävä asetuksen liitteessä VI olevassa 6 koh-
dassa esitetyt vaatimukset. Kaupallisesti ar-
kaluonteiset tiedot on käsiteltävä luottamuk-
sellisina. 

Hankkeen toteuttajien on lisäksi julkaistava 
asiaa koskevia tietoja käyttäen muita asian-
mukaisia tiedotuskanavia, jotka ovat julkises-
ti saatavilla. 
 
Lupaprosessin kesto ja täytäntöönpano 
 

Energiainfrastruktuuriasetuksen johdanto-
osan kohdan 32 mukaan on tärkeää järkeistää 
ja parantaa lupaprosesseja kunnioittaen – niin 
pitkälle kuin mahdollista ja ottaen toissijai-
suusperiaate asianmukaisesti huomioon – 
uuden infrastruktuurin rakentamista koskevia 
kansallisia toimivaltuuksia ja menettelyjä. 
Koska energiainfrastruktuureja on pikaisesti 
kehitettävä, lupaprosessien yksinkertaistami-
seen olisi liitettävä selkeä määräaika, johon 
mennessä asianomaisten viranomaisten on 
tehtävä päätöksensä hankkeen rakentamises-
ta. Määräajan olisi tehostettava menettelyjen 
rakennetta ja toteuttamista, eikä se missään 
tapauksessa saisi vaarantaa ympäristönsuoje-
lua ja yleisön osallistumista koskevien tiuk-
kojen vaatimusten noudattamista. Jäsenvalti-
ot voisivat silti pyrkiä mahdollisuuksien mu-
kaan lyhentämään entisestään asetuksessa 
säädettyjä enimmäistason määräaikoja. Toi-
mivaltaisten viranomaisten olisi varmistetta-
va, että määräaikoja noudatetaan, ja jäsenval-
tioiden olisi pyrittävä varmistamaan, että va-
litukset, joissa riitautetaan kattavan päätök-
sen aineellinen tai prosessioikeudellinen lail-
lisuus, käsitellään mahdollisimman tehok-
kaasti. 

Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan 
lupaprosessi koostuu hakemusta edeltävästä 
menettelystä ja lakisääteisestä lupamenette-
lystä. 

Hakemusta edeltävä menettely, joka kattaa 
ajanjakson lupaprosessin alkamisesta siihen, 
kun toimivaltainen viranomainen hyväksyy 
jätetyt hakemusasiakirjat, toteutetaan kahden 
vuoden ohjeellisen ajanjakson kuluessa. Ky-
seinen menettely sisältää hankkeen toteuttaji-
en mahdollisesti laatimien ympäristöraportti-
en valmistelun. 

Lupaprosessin alkamisajankohdan määrit-
tämiseksi hankkeen toteuttajien on ilmoitet-
tava hankkeesta kirjallisesti asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 
ja liitettävä ilmoitukseen kohtuullisen yksi-
tyiskohtainen kuvaus hankkeesta. Toimival-
taisen viranomaisen on viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanot-
tamisesta todettava ilmoitus vastaanotetuksi 
myös muiden asianomaisten viranomaisten 
puolesta tai, jos se ei katso hankkeen olevan 
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riittävän kypsä lupaprosessiin, hylättävä se 
kirjallisesti. Toimivaltaisen viranomaisen on 
perusteltava ilmoituksen hylkääminen myös 
muiden asianomaisten viranomaisten puoles-
ta. Toimivaltaisen viranomaisen antaman 
vastaanottoilmoituksen allekirjoituspäivä on 
lupaprosessin alkamispäivä. 

Lakisääteinen lupamenettely, joka kattaa 
ajanjakson jätettyjen hakemusasiakirjojen 
hyväksymispäivästä siihen, kun tehdään kat-
tava päätös, saa kestää enintään vuoden ja 
kuusi kuukautta. Jäsenvaltiot voivat asettaa 
lyhyemmän määräajan, jos sitä pidetään 
asianmukaisena. 

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaan 
1 kohdassa tarkoitettujen kahden menettelyn 
yhteenlaskettu kesto saa olla enintään kolme 
vuotta ja kuusi kuukautta. Jos toimivaltainen 
viranomainen kuitenkin katsoo, että jompaa-
kumpaa tai kumpaakaan lupaprosessin kah-
desta menettelystä ei saada päätökseen ennen 
1 kohdassa säädettyjen määräaikojen päätty-
mistä, se voi ennen määräaikojen päättymistä 
ja tapauskohtaisesti jatkaa jompaakumpaa tai 
kumpaakin määräajoista yhteensä enintään 
yhdeksällä kuukaudella kummankin menette-
lyn osalta. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tällöin ilmoitettava asiasta asianomaiselle 
ryhmälle ja esitettävä sille toimenpiteet, jotka 
on toteutettu tai toteutetaan, jotta lupaproses-
si saadaan päätökseen mahdollisimman vä-
häisellä viiveellä. Ryhmä voi pyytää toimi-
valtaista viranomaista raportoimaan säännöl-
lisesti tässä asiassa saavutetusta edistymises-
tä. 

Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukaan jä-
senvaltioissa, joissa reitin tai sijainnin määri-
tystä, joka toteutetaan yksinomaan nimen-
omaisesti suunniteltua hanketta varten, mu-
kaan lukien tiettyjen verkkoinfrastruktuureita 
palvelevien käytävien suunnittelu, ei voida 
sisällyttää kattavaa päätöstä koskevaan pro-
sessiin, vastaava päätös on tehtävä erillisen 
kuuden kuukauden ajanjakson kuluessa alka-
en päivästä, jona hankkeen toteuttaja jättää 
lopulliset ja kattavat hakemusasiakirjat. Edel-
lä tarkoitettu määräajan pidennys yhdeksällä 
kuukaudella lyhennetään tällöin kuuteen 
kuukauteen myös tässä kohdassa tarkoitetus-
sa menettelyssä. 

Asetuksen 10 artiklan 4 kohdassa säädetään 
hakemuksen jättämistä edeltävästä menette-
lystä. Toimivaltaisen viranomaisen on todet-
tuaan ilmoituksen vastaanotetuksi yksilöitävä 
tiiviissä yhteistyössä muiden asianomaisten 
viranomaisten kanssa ja tarvittaessa hank-
keen toteuttajan ehdotuksen perusteella nii-

den tietojen kattavuus ja yksityiskohtaisuus, 
jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava 
osana hakemusasiakirjoja kattavan päätöksen 
hakemiseksi. 

Toimivaltaisen viranomaisen on tiiviissä 
yhteistyössä hankkeen toteuttajan ja muiden 
asianomaisten viranomaisten kanssa määri-
teltävä lupaprosessin yksityiskohtainen aika-
taulu. 

Toimivaltaisen viranomaisen on hakemus-
asiakirjojen luonnoksen vastaanotettuaan tar-
vittaessa ja myös muiden asianomaisten vi-
ranomaisten puolesta esitettävä hankkeen to-
teuttajalle pyyntö, joka koskee puuttuvien 
tietojen toimittamista ja jossa voidaan käsi-
tellä ainoastaan aiemmin yksilöityjä kysy-
myksiä. Toimivaltaisen viranomaisen on hy-
väksyttävä hakemus tarkastelua varten kirjal-
lisesti kolmen kuukauden kuluessa puuttuvi-
en tietojen toimittamisesta. Lisätietoja voi-
daan pyytää vain siinä tapauksessa, että se on 
perusteltua muuttuneiden olosuhteiden vuok-
si. 

Asetuksen 10 artiklan 5 kohdan mukaan 
hankkeen toteuttajan on varmistettava, että 
hakemusasiakirjat ovat täydelliset ja riittävän 
laadukkaat, ja pyydettävä tästä toimivaltaisen 
viranomaisen lausuntoa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa hakemusta edeltävää 
menettelyä. Hankkeen toteuttajan on toimit-
tava täysin yhteistyössä toimivaltaisen viran-
omaisen kanssa määräaikojen ja yksityiskoh-
taisen aikataulun noudattamiseksi. 

Asetuksen 10 artiklan 6 kohdan mukaan ar-
tiklassa vahvistetut määräajat eivät rajoita 
kansainvälisestä ja unionin oikeudesta johtu-
vien velvollisuuksien soveltamista eivätkä 
hallinnollisten muutoksenhakumenettelyjen 
ja tuomioistuimessa toteutettavien oikeussuo-
jakeinojen soveltamista. 
 
 
2.3 Eräiden ulkomaiden ratkaisuja 

Ruotsi 
 

Ruotsissa energiainfrastruktuuriasetuksen 
toimeenpanosta on säädetty asetuksella 
(SFS2013:752). Kansallinen toimivaltainen 
viranomainen on Ruotsin hallitus. Sähkö- ja 
kaasuasioissa toimivaltaisen viranomaisen 
tehtävät on delegoitu kansalliselle energia-
alan sääntelyviranomaiselle (Energimarknad-
sinspektionen). Hallituksella on kuitenkin 
näissäkin asioissa vastuu aikataulujen mää-
räämisestä. Ruotsi on valinnut energiainfra-
struktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan 
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c alakohdan mukaisen yhteistyöhön perustu-
van järjestelmän. Energiainfrastruktuuriase-
tuksen soveltamisalaan kuuluvat luvat ku-
vaillaan Energimarknadsinspektionenin 
myöhemmin julkaisemassa käsikirjassa. So-
veltamisalaan tulevat kuulumaan kaikki 
hankkeiden rakentamiseen tarvittavat luvat 
lukuun ottamatta tuomioistuinten päätöksiä. 
 
Saksa 
 

Saksassa merkittävät liikenne- ja energia-
infrastruktuurihankkeet käsitellään liittoval-
tion hallintomenettelylain mukaisessa lupa-
menettelyssä (Planfeststellung). Menettelyssä 
tutkitaan hankkeen toteuttamisedellytykset 
eri lakien mukaan ja siinä annettava päätös 
korvaa eri lakien edellyttämät yksittäiset lu-
paratkaisut. Saksassa kansallisena toimival-
taisena viranomaisena toimii Saksan kansal-
linen energia-alan sääntelyviranomainen 
(Bundesnetzagentur). Saksa on valinnut 
energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 
kohdan a alakohdan mukaisen kokonaisval-
taisen järjestelmän. Bundesnetzagentur muun 
muassa tutkii ja vahvistaa verkon kehittämis-
suunnitelmat, arvioi verkkohankkeiden ym-
päristövaikutukset ja laatii ympäristöraportin 
ja määrää rajat ylittävien hankkeiden tarkat 
reitit. 
 
Muut Euroopan unionin jäsenvaltiot 
 

Euroopan komissiolta helmikuussa 2014 
saadun tiedon mukaan kolme jäsenvaltiota 
(Malta, Romania ja Saksa) on valinnut ener-
giainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 koh-
dan a alakohdan mukaisen kokonaisvaltaisen 
järjestelmän. Bulgaria, Puola, Ranska, Slo-
venia ja Portugali ovat valinneet energiainf-
rastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan 
b alakohdan mukaisen koordinoidun järjes-
telmän. Energiainfrastruktuuriasetuksen 8 ar-
tiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisen yh-
teistyöhön perustuvan järjestelmän ovat va-
linneet Kypros, Belgia, Unkari, Irlanti, Ruot-
si, Iso-Britannia, Viro, Latvia, Tšekki, Liet-
tua ja Slovakia. Tanska on valinnut a alakoh-
dan mukaisen kokonaisvaltaisen järjestelmän 
avomerellä (offshore) toteutettaviin hankkei-
siin ja c alakohdan mukaisen yhteistyöhön 
perustuvan järjestelmän muilla alueilla 
(onshore) toteutettaviin hankkeisiin. 

Useimmat jäsenvaltiot ovat valinneet kan-
salliseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi 
energia-asioista vastaavan ministeriön tai 

kansallisen energia-alan sääntelyviranomai-
sen. 
 
2.4 Nykytilan arviointi  

Hallintoasioissa noudatettavasta menette-
lystä ja hyvän hallinnon perusteista säädetään 
hallintolaissa, joka on yleislaki. Lupamenet-
telyitä koskevissa laeissa voi olla hallinto-
laista poikkeavia menettelysäännöksiä, joita 
noudatetaan hallintolain asemesta. Hallinto-
lain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimival-
tansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen 
mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää 
neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin 
kysymyksiin ja tiedusteluihin. Lain 10 §:ssä 
säädetään viranomaisten yhteistyöstä. Viran-
omaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian 
vaatimassa laajuudessa avustettava toista vi-
ranomaista tämän pyynnöstä hallintotehtävän 
hoitamisessa sekä muutoinkin pyrittävä edis-
tämään viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Hankkeen toteuttajien ja lupaviranomaisten 
kesken käydään nykyisinkin usein epäviralli-
sia neuvotteluja lupahakemusten sisällöstä ja 
hakemuksen käsittelyaikataulusta ennen lu-
pahakemuksen jättämistä. Tällaiset neuvotte-
lut perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä niistä 
ole säädöksiä. Energiainfrastruktuuriasetuk-
sen 10 artiklan mukainen hakemusta edeltävä 
menettely on siten uudenlaista sääntelyä 
Suomen lupajärjestelmässä. Ympäristöminis-
teriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmiste-
levat kevään 2014 aikana rakennepoliittisen 
ohjelman tavoitteen mukaisesti toimintamal-
leja lupa- ja muiden keskeisten viranomais-
ten ja toiminnanharjoittajien välisen ennak-
koneuvottelun vakiinnuttamiseksi osaksi lu-
pa-asioiden kokonaisprosessia. 

Energiainfrastruktuurihankkeiden tarvitse-
mien lupien keskinäisestä myöntämisjärjes-
tyksestä ei ole säädetty niitä koskevissa laeis-
sa ja lupaprosessit ovat usein vireillä saman-
aikaisesti eri viranomaisissa. Lupien myön-
tämisjärjestyksestä on voitu kuitenkin sopia 
hakijoiden kanssa tai viranomaisten kesken. 
Järjestys voi riippua eri lupiin tarvittavien 
selvitysten valmistumisesta tai muista käy-
tännön syistä. Kaikkiin ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoi-
tettuja hankkeita koskeviin lupahakemuksiin 
on liitettävä mainitun lain mukainen arvioin-
tiselostus. Useimmissa luvissa on kaavoituk-
seen liittyviä myöntämisedellytyksiä, lupa ei 
esimerkiksi saa olla kaavan vastainen, vaike-
uttaa kaavan toteuttamista tai kaava on otet-
tava huomioon lupaa myönnettäessä. 



 HE 75/2014 vp  
  

 

22 

Suomessa aiemmin toteutettujen merkittä-
vien rajat ylittävien energiainfrastruktuuri-
hankkeiden (esimerkiksi Nord Stream -
maakaasuputki ja Estlink 2 -sähkökaapeli) 
lupaprosesseissa ei ole ilmennyt ongelmia vi-
ranomaisten välisessä yhteistyössä tai lupa-
prosessin kestossa. Lupaprosessit on pystytty 
viemään läpi sujuvasti ilman viivästyksiä. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen liitteen II 
mukaisiin energiainfrastruktuuriluokkiin 
kuuluvat sähkö, kaasu, öljy ja hiilidioksidi. 
Sähkö- ja kaasuhankkeet ovat sellaisia, joita 
voi olla Suomen osalta PCI-listalla. Ensim-
mäisellä PCI-listalla ovat Suomenlahden 
LNG-terminaalihanke ja Balticconnector -
kaasuputkihanke. Energiainfrastruktuuriase-
tuksen mukainen lupamenettely tulee siten 
sovellettavaksi näihin hankkeisiin. Öljyä ei 
löydy Suomen kallioperästä, joten öljyhank-
keet eivät käytännössä aktualisoidu Suomes-
sa. Hiilidioksidin talteenotto liittyy tavalli-
simmin öljyn ja kaasun poraukseen. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset   

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on nimetä energiainf-
rastruktuuriasetuksen edellyttämä kansallinen 
toimivaltainen viranomainen ja saattaa voi-
maan asetuksen mukaisten lupamenettelyjen 
edellyttämät lainsäädännön muutokset. 

Tavoitteena on myös sujuvoittaa Euroopan 
unionin yhteistä etua koskevien energiainfra-
struktuurihankkeiden lupakäsittelyjä. 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

3.2.1 Energiainfrastruktuuriasetuksen mukai-
seen lupaprosessiin kuuluvat luvat 

Energiainfrastruktuuriasetuksen sovelta-
misalaan kuuluvat sen sanamuodon mukai-
sesti energiainfrastruktuurin rakentamista 
koskevat luvat. Toimintalupia tai reitin tai si-
jainnin määritystä koskevia lupia ei ole pak-
ko ottaa mukaan energiainfrastruktuuriase-
tuksen mukaiseen lupaprosessiin, mutta jä-
senvaltiot voivat sisällyttää lupaprosessiin 
myös niitä, jos katsovat sen tarpeelliseksi. 

Suomessa voitaisiin ottaa energiainfra-
struktuuriasetuksen mukaiseen lupaprosessiin 
vain asetuksen sanamuodon mukaisesti ener-
giainfrastruktuurihankkeiden rakentamista 
koskevat luvat. Rakentamista koskevia lupia 
ovat sähkömarkkinalain 14 §:n mukainen 

hankelupa, maakaasumarkkinalain 6 luvun 
5 §:n mukainen hankelupa, Suomen talous-
vyöhykkeestä annetun lain 6 ja 7 §:n mukai-
nen suostumus Suomen talousvyöhykkeen 
hyödyntämiseen tai käyttöön, vesilain mu-
kainen lupa, maankäyttö- ja rakennuslain 
125 ja 126 §:n mukaiset rakennus- ja toi-
menpideluvat sekä vaarallisten kemikaalien 
ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta an-
netun lain 23 ja 37 §:n mukaiset luvat. 

Vaihtoehtona on ottaa energiainfrastruk-
tuuriasetuksen mukaiseen lupaprosessiin ra-
kentamista koskevien lupien lisäksi ympäris-
tölupa, joka koskee ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, ja lunastus-
lupa, joka koskee reitin määrittämistä ja säh-
kömarkkinalain 17 §:n mukainen kunnan 
suostumus johtoreitille. 
 
3.2.2 Energiainfrastruktuuriasetuksen mukai-
sen lupaprosessin järjestäminen 

Jäsenvaltioiden on valittava energiainfra-
struktuuriasetuksen mukaisen lupaprosessin 
järjestämiseen yksi asetuksen 8 artiklan 
3 kohdan mukaisista järjestelmistä. Koko-
naisvaltaisessa järjestelmässä toimivaltainen 
viranomainen antaisi yhden päätöksen, joka 
olisi ainoa lakisääteisestä lupamenettelystä 
seuraava oikeudellisesti sitova päätös. Koor-
dinoidussa järjestelmässä kattavaan päätök-
seen sisältyisi useita eri asianomaisten viran-
omaisten antamia yksittäisiä oikeudellisesti 
sitovia päätöksiä. Toimivaltainen viranomai-
nen voisi kuitenkin tehdä päätöksen toisen 
viranomaisen puolesta, jos viranomainen ei 
ole antanut päätöstään määräajassa. Yhteis-
työhön perustuvassa järjestelmässä toimival-
tainen viranomainen koordinoisi lupapäätös-
ten antamista sekä tekisi päätöksen siitä, mil-
loin hakemusasiakirjat ovat riittävät. 
 
3.2.3 Kansallinen toimivaltainen viranomai-
nen 

Kansallisena toimivaltaisena viranomaise-
na voisi toimia joko työ- ja elinkeinoministe-
riö tai ympäristöministeriö tai energiainfra-
struktuurihankkeissa mukana olevista viran-
omaisista Energiavirasto tai Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
Toimivaltainen viranomainen voisi olla myös 
joku muu kuin tällä hetkellä olemassa oleva 
viranomainen, esimerkiksi erillinen lautakun-
ta, johon nimettäisiin edustajat eri lupaviran-
omaisista. 
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3.3 Keskeiset ehdotukset 

Energiainfrastruktuuriasetuksen mukaisten 
lupaprosessien ja toimivaltaisen viranomai-
sen nimeämisen edellyttämät kansalliset toi-
met pantaisiin täytäntöön säätämällä uusi laki 
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden lupakäsittelystä. Lisäksi 
sähkömarkkinalain, maakaasumarkkinalain, 
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain, 
vesilain, ympäristönsuojelulain, maankäyttö- 
ja rakennuslain, vaarallisten kemikaalien ja 
räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta anne-
tun lain sekä kiinteän omaisuuden ja erityis-
ten oikeuksien lunastuksesta annetun lain so-
veltamisalaan tehtäisiin tarvittavat muutok-
set. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen mukaiseen 
lupaprosessiin sisällytettäisiin rakentamislu-
pien lisäksi ympäristölupa, lunastuslupa ja 
sähkömarkkinalain 17 §:n mukainen kunnan 
suostumus johtoreitille. Ympäristöluvan ja 
reitin valintaa koskevien lupien ottaminen 
mukaan energiainfrastruktuuriasetuksen mu-
kaiseen lupaprosessiin olisi enemmän asetuk-
sen tavoitteen mukainen vaihtoehto kuin nii-
den jättäminen pois lupaprosessista. Mahdol-
lisimman kattavalla energiainfrastruktuu-
riasetuksen mukaisen lupamenettelyn sovel-
tamisalalla voitaisiin varmistaa se, että kaikki 
yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
lupaprosessit sujuvat mahdollisimman te-
hokkaasti. Ympäristölupa ja lunastuslupa 
ovat keskeisiä osia hankkeiden toteuttamises-
sa ja lupaprosessit ovat usein samaan aikaan 
käynnissä muiden hankkeen tarvitsemien lu-
pien kanssa., joten ne on syytä sisällyttää lain 
soveltamisalaan. 

Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeuslu-
paprosessit voivat sijoittua ajallisesti sekä 
energiainfrastruktuuriasetuksen mukaiseen 
hakemusta edeltävään menettelyyn että var-
sinaiseen lupaprosessiin. Poikkeuslupa on 
usein edellytyksenä muiden lupien myöntä-
miselle, joten se ei sovellu luonteensa eikä 
aikataulujen puolesta otettavaksi mukaan 
asetuksen mukaiseen lupamenettelyyn, jossa 
toimivaltainen viranomainen hyväksyy kaik-
ki hakemusasiakirjat. 

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mu-
kainen tutkimuslupa sijoittuu ajallisesti ener-
giainfrastruktuuriasetuksen mukaiseen ha-
kemusta edeltävään menettelyyn. Tutkimus-
lupa pitää kuitenkin olla myönnetty, ennen 
kuin lunastuslupahakemusta aletaan laatia. 
Tutkimuslupa ei siten sovellu aikataulujen 

puolesta otettavaksi mukaan asetuksen mu-
kaiseen lupamenettelyyn. 

Kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomai-
seksi nimettäisiin kansallinen energia-alan 
sääntelyviranomainen, Energiavirasto. Tällä 
hetkellä yleinen kehittämislinjaus on, että ta-
pauskohtaista päätöksentekoa ja rutiinin-
omaisia viranomaistehtäviä pyritään siirtä-
mään ministeriötasolta alaspäin virastotasol-
le. Tästä syystä ministeriöitä ei olisi perustel-
tua nimetä toimivaltaiseksi viranomaiseksi. 
Erillisen lautakunnan perustaminen olisi 
myös vastoin nykyisiä hallinnon kehittämis-
tavoitteita eikä olisi kovin tehokas ratkaisu. 
Energiavirastolle kuuluu energiainfrastruk-
tuuriasetuksen soveltamisalaan kuuluvia lu-
pa-asioita vastaavia lupa-asioita ja muita ase-
tuksen täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä ja 
se on itsenäinen ja riippumaton viranomai-
nen. Energiainfrastruktuuriasetus kuuluu lu-
pa-asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeri-
ön toimialaan ja Energiavirasto toimii hallin-
nonalalla viranomaisena, johon on sijoitettu 
energiahallinnon operatiivisia tehtäviä. Mo-
nissa muissa Euroopan Unionin jäsenvalti-
oissa on myös valittu kansalliseksi toimival-
taiseksi viranomaiseksi energia-alan säänte-
lyviranomainen. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen mukaisen 
lupaprosessin järjestämiseen sovellettaisiin 
yhteistyöhön perustuvaa järjestelmää. 

Kokonaisvaltainen järjestelmä vaatisi suu-
ria muutoksia Suomen lupajärjestelmään. 
Suomessa on paljon erilaisia lupia ja lupavi-
ranomaiset ovat itsenäisiä. Lupia käsittelevi-
en viranomaisten toiminnan luonteessa on 
merkittäviä eroja; osa luvista käsitellään vi-
ranomaisissa, joiden päätehtävä on toimia lu-
paviranomaisena, osa valtioneuvostossa ja 
ministeriöissä, joiden pääasialliset tehtävät 
liittyvät poliittiseen päätöksentekoon ja sen 
valmisteluun. Lisäksi on kunnallisten viran-
omaisten käsittelemiä lupia. Myös lupia kä-
sittelevien viranomaisten harkintavallan 
luonteessa on eroja. Pääasiassa viranomais-
ten lupaharkinta on luonteeltaan oikeushar-
kintaa, mutta valtioneuvoston ja ministeriön 
käsittelemissä lupa-asioissa kriteerit ovat sii-
nä määrin yleisluontoisia, että lupaviran-
omaisen harkintavalta muodostuu käytännös-
sä laajaksi. Erityyppisten lupien käsittelyn 
keskittäminen yhdelle viranomaiselle olisi 
näiden erojen vuoksi lupamenettelyiden tar-
koituksen näkökulmasta ongelmallista. Li-
säksi riittävän asiantuntemuksen keskittämi-
nen yhteen viranomaiseen olisi vaikeaa. 
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Koordinoitu järjestelmä on monimutkainen 
ja olisi työläs toteuttaa. Erityisen ongelmal-
lista olisi säätää menettelystä, jossa toinen vi-
ranomainen voi ryhtyä käsittelemään toisen 
viranomaisen jo päättämää asiaa ja päättää 
asiasta toisin kuin tämä. Tällaista menettelyä 
on vaikea rakentaa hallinto-oikeuden yleisten 
periaatteiden mukaiseksi. Toimivaltaisella vi-
ranomaisella olisi myös tässä järjestelmässä 
paljon valtaa, joten sitä koskevat samat on-
gelmat kuin kokonaisvaltaista järjestelmää. 

Yhteistyöhön perustuva järjestelmä olisi 
helpoin toteuttaa, koska se vaatisi vähiten 
muutoksia lainsäädäntöön ja lupaprosessei-
hin. Lupaviranomaisten itsenäisyyteen ja eri-
laisten lupien sekä päätöksenteon luontee-
seen liittyviä yhteensovittamisongelmia olisi 
vähemmän kuin muissa järjestelmissä. Asi-
antuntemusta ei tarvitsisi kerätä yhteen vi-
ranomaiseen. Lupakäsittely olisi myös no-
peinta niissä viranomaisissa, jotka kyseisiä 
lupatehtäviä muutoinkin hoitavat. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

4.1.1 Vaikutukset julkiseen talouteen 

Esityksen taloudellisten vaikutusten arvioi-
daan jäävän kohtuullisen vähäisiksi. Energia-
infrastruktuuriasetus on jäsenvaltioita suo-
raan velvoittavaa oikeutta. Asetuksesta ai-
heutuvien velvoitteiden taloudelliset vaiku-
tukset on arvioitu itse asetuksessa. Esitykses-
tä aiheutuvat taloudelliset vaikutukset koske-
vat lähinnä energiainfrastruktuuriasetuksen 8 
artiklan mukaisen järjestelmän valinnasta se-
kä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen 
nimeämisestä aiheutuvia vaikutuksia. 

Kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomai-
seksi esitetään Energiavirastoa, joka on ole-
massa oleva viranomainen. Esitys ei siten 
edellytä uuden viranomaisen perustamista, 
joten toimivaltaisen viranomaisen nimeämi-
sestä ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia. 
Toimivaltaisen viranomaisen tehtävät aiheut-
taisivat Energiavirastolle jonkin verran lisä-
työtä. Koska esityksen soveltamisalaan kuu-
luvia hankkeita odotetaan tulevan vireille 
harvoin, Energiaviraston ei arvioida tarvitse-
van lisäresursseja tehtävän hoitamiseen. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 
mukaisista järjestelmistä esitetty yhteistyö-
hön perustuva järjestelmä ei aiheuta suuria 
muutoksia Suomen lupajärjestelmään toisin 
kuin kokonaisvaltainen ja koordinoitu järjes-

telmä, jotka olisivat edellyttäneet suuria 
muutoksia Suomen oikeusjärjestelmään. Yh-
teistyöhön perustuvassa järjestelmässä lupa-
viranomaisilla säilyy itsenäinen päätösvalta 
lupa-asioissa. Järjestelmän valinnasta ei tä-
män vuoksi aiheudu merkittäviä taloudellisia 
vaikutuksia. 
 
4.1.2 Vaikutukset yrityksiin 

Suomen osalta PCI-listalla voi olla lähinnä 
sähkö- ja kaasuhankkeita, joiden toteuttajina 
todennäköisesti ovat kantaverkkoyhtiö Fing-
rid Oyj ja kaasuyhtiö Gasum Oy. Muihin yri-
tyksiin esityksellä ei arvioida olevan vaiku-
tuksia. Tällä hetkellä Suomen osalta PCI-
listalla on Suomenlahden LNG-
terminaalihanke ja siihen liittyvä Balticcon-
nector -kaasuputkihanke. Muita hankkeita ei 
ole odotettavissa lähitulevaisuudessa, joten 
esityksen vaikutukset yrityksiin jäävät vähäi-
siksi. 

Esityksen mukaan energiainfrastruktuu-
riasetuksen mukaisissa lupa-asioissa toimi-
valtainen viranomainen koordinoi lupapro-
sesseja ja määrittelee niille yksityiskohtaisen 
aikataulun. Tämän arvioidaan vähentävän 
yritysten hallinnollista taakkaa jonkin verran. 
Lupaprosessien sujuvoittaminen myös ehkäi-
see hankkeiden viivästymisestä johtuvia ta-
loudellisia tappioita. 

Esityksestä ei aiheudu yrityksille uusia ve-
roja tai taloudellisesti merkittäviä maksuja. 
Esitys ei vaikuta yritysten väliseen kilpai-
luasemaan tai kansainväliseen kilpailuky-
kyyn. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksen soveltamisalaan kuuluvien hank-
keiden harvinaisuuden vuoksi vaikutukset vi-
ranomaisten toimintaan arvioidaan kokonai-
suudessaan vähäisiksi. Tästä syystä myös 
vaikutukset Energiaviraston ja muiden esi-
tyksen soveltamisalaan kuuluvien lupaviran-
omaisten organisaatioon ja henkilöstöön ar-
vioidaan vähäisiksi. 

Energiainfrastruktuuriasetuksesta aiheutuu 
suoraan vaikutuksia viranomaisten keskinäi-
siin suhteisiin. Esityksen mukainen yhteis-
työhön perustuva järjestelmä vaikuttaa viran-
omaisten keskinäisiin suhteisiin vähemmän 
kuin kokonaisvaltainen tai koordinoitu järjes-
telmä. Esitetyssä yhteistyöhön perustuvassa 
järjestelmässä Energiavirasto päättäisi toimi-
valtaisena viranomaisena muiden viran-
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omaisten toimivaltaan kuuluvien lupa-
asioiden joistakin prosessuaalisista asioista ja 
määrittelisi lupaprosessien yksityiskohtaiset 
aikataulut. Asianomaisilla lupaviranomaisilla 
säilyisi kuitenkin lupa-asioiden ratkaisussa 
itsenäinen päätösvalta. 
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei muuteta lupien myöntä-
misedellytyksiä, joten sillä ei ole ympäristö-
vaikutuksia. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esitys turvaa asianosaisten mahdollisuudet 
osallistua ympäristöä koskevaan päätöksen-
tekoon, eikä sillä ole muita yhteiskunnallisia 
vaikutuksia. 
 
5  Asian valmiste lu 

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 18 päivä-
nä joulukuuta 2013 työryhmän, jonka tehtä-
vänä oli valmistella energiainfrastruktuu-
riasetuksen mukaisten lupamenettelyjen edel-
lyttämät lainsäädännön muutokset. Työryh-
män jäseninä olivat edustajat työ- ja elinkei-
noministeriöstä, ympäristöministeriöstä, 
Energiavirastosta, Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastosta ja Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksesta. Lisäksi työ-
ryhmän työhön osallistui pysyvänä asiantun-
tijana oikeusministeriön edustaja. 

Työryhmä kuuli valmistelun aikana asian-
tuntijoita työ- ja elinkeinoministeriöstä, Fing-
rid Oyj:stä, Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
tosta, ulkoasiainministeriöstä, Suomen luon-
nonsuojeluliitto ry:stä, Gasum Oy:stä, Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksesta, Suomen Kaasuyhdistys ry:stä, 
Suomen kuntaliitosta, ympäristöministeriöstä 
ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
ry:stä. 

Työryhmä luovutti mietintönsä 1 päivänä 
huhtikuuta 2014. 

Työ- ja elinkeinoministeriö sai työryhmän 
ehdotuksesta lausunnot oikeusministeriöltä, 
ulkoasiainministeriöltä, ympäristöministeri-
öltä, Energiavirastolta, Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirastolta, Etelä-Suomen aluehallin-
tovirastolta, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta, Elinkeinoelämän 
keskusliitolta, Suomen kuntaliitolta, Maa- ja 
metsätaloustuottajain Keskusliitolta, Energia-
teollisuus ry:ltä, Suomen Kaasuyhdistys 
ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliitto ry:ltä ja 
Gasum Oy:ltä. Lausunnoissa puollettiin 
Energiaviraston nimeämistä kansalliseksi 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi sekä lupa-
menettelyyn valittua yhteistyöhön perustuvaa 
järjestelmää. 
 
6  Riippuvuus muis ta es i tyks istä  

Energiainfrastruktuuriasetuksen 7 artiklan 
mukaisia arviointimenettelyjä koskevat mah-
dolliset lainsäädännön muutosehdotukset 
valmistellaan erikseen ympäristöministeriön 
asettamassa työryhmässä, jonka määräaika 
on 30 päivänä syyskuuta 2014. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys (HE 214/2013 vp) ympäristönsuojelu-
laiksi. Tähän esitykseen sisältyvät muutoseh-
dotukset tulisi eduskuntakäsittelyn aikana 
sovittaa tarvittaessa yhteen mainitun esityk-
sen kanssa. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen 
esitys (HE 50/2014 vp) laeiksi sähkö- ja 
maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun 
lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n 
sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n 
muuttamisesta Tähän esitykseen sisältyvät 
muutosehdotukset tulisi eduskuntakäsittelyn 
aikana sovittaa tarvittaessa yhteen mainitun 
esityksen kanssa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki Euroopan unionin yhteistä etua 
koskevien hankkeiden lupamenette-
lystä 

1 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 Euroopan laajuis-
ten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista 
ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoami-
sesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, 
(EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 
muuttamisesta (energiainfrastruktuuriasetus) 
tarkoitettujen hankkeiden lupamenettelyyn. 
Energiainfrastruktuuriasetuksen sovelta-
misalaan kuuluvat energiainfrastruktuurin 
rakentamista koskevat luvat. Toimintalupia 
tai reitin tai sijainnin määritystä koskevia lu-
pia ei ole pakko ottaa mukaan energiainfra-
struktuuriasetuksen mukaiseen lupaproses-
siin, mutta jäsenvaltiot voivat sisällyttää lu-
paprosessiin myös niitä, jos katsovat sen tar-
peelliseksi. Pykälässä säädettäisiin, mihin lu-
piin lakia sovelletaan. Pykälässä olisi lueteltu 
lain soveltamisalaan kuuluvat luvat tyhjentä-
västi. 

Sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n mu-
kaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 ki-
lovoltin sähköjohdon rakentamiseen on pyy-
dettävä hankelupa Energiavirastolta. Valta-
kunnan rajan ylittävän, nimellisjännitteeltään 
vähintään 110 kilovoltin sähköjohdon raken-
tamiseen on pyydettävä hankelupa työ- ja 
elinkeinoministeriöltä. Hankelupa koskee 
energiainfrastruktuurin rakentamista ja kuu-
luisi siten lain soveltamisalaan. Sähkömark-
kinalain 17 §:n mukainen kunnan suostumus 
tarvitaan erikseen johtoreitille, jos oikeutta 
johdon sijoittamiseen ei lunasteta ja sähkö-
johto rakennetaan muualle kuin kaavassa va-
ratulle alueelle. Koska kyseessä vaihtoehtoi-
nen menettely lunastusluvalle, suostumus 
kuuluisi lain soveltamisalaan. 

Maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 
5 §:n mukaan maan rajan ylittävän siirtoput-
ken rakentamiseen on haettava hankelupaa 
työ- ja elinkeinoministeriöltä. Hankelupa 
koskee energiainfrastruktuurin rakentamista 
ja kuuluisi siten lain soveltamisalaan. 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 
(1058/2004) 6 §:n mukaan valtioneuvosto 
voi antaa hakemuksesta suostumuksen hyö-

dyntää talousvyöhykkeellä olevan merenpoh-
jan ja sen sisustan luonnonvaroja sekä tehdä 
tällaiseen hyödyntämiseen tähtäävää tutki-
musta tai suorittaa talousvyöhykkeellä muuta 
toimintaa, jonka tarkoituksena on vyöhyk-
keen taloudellinen hyödyntäminen (hyödyn-
tämisoikeus). Lain 7 §:n mukaan valtioneu-
vosto voi antaa hakemuksesta suostumuksen 
tekosaarten, edellä tarkoitettuun hyödyntä-
misoikeuteen liittyvään toimintaan käytettä-
vien laitteiden ja muiden rakennelmien sekä 
sellaisten muiden laitteiden ja rakennelmien 
rakentamiseen ja käyttämiseen, jotka saatta-
vat haitata Suomelle kansainvälisen oikeuden 
mukaan kuuluvien oikeuksien käyttämistä ta-
lousvyöhykkeellä. Energiainfrastruktuurin 
rakentaminen Suomen talousvyöhykkeelle 
edellyttää valtioneuvoston suostumusta lain 
6 tai 7 §:n nojalla, joten suostumus kuuluisi 
siten lain soveltamisalaan siltä osin, kuin se 
koskee rakentamista. Tutkimusta varten an-
nettu valtioneuvoston suostumus koskee 
hankkeen edellytysten selvittämistä, joten se 
rajattaisiin lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Vesilain (587/2011) 3 luvun 2 §:n mukaan 
vesitaloushankkeella on oltava aluehallinto-
viraston lupa, jos se voi muuttaa vesistön 
asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaa-
maa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohja-
veden laatua tai määrää, ja tämä muutos ai-
heuttaa jonkin laissa määritellyn seurauksen. 
Seurauksista riippumatta lupa on aina oltava 
lain 3 luvun 3 §:n mukaan esimerkiksi vesi-, 
viemäri-, voima- tai muun johdon tekemisel-
le yleisen kulku- tai valtaväylän ali. Vesilain 
mukainen lupa koskee energiainfrastruktuu-
rin rakentamista ja kuuluisi siten lain sovel-
tamisalaan. Lain soveltamisalaan kuuluisivat 
vain yhteistä etua koskevien energiahankkei-
den rakentamista koskevat vesilain mukaiset 
luvat. Esimerkiksi hankkeen edellytysten tut-
kimiseen tarkoitettu vesilain mukainen lupa 
ei kuuluisi lain soveltamisalaan. 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan 
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
vaan toimintaan on oltava ympäristölupa. 
Luvanvaraisista toiminnoista on säädetty 
ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000). 
Ympäristölupa koskee ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavaa toimintaa, ei hank-
keen rakentamista. Tällä perusteella ympäris-
töluvan voisi jättää pois lain soveltamisalas-
ta. Ympäristölupa on kuitenkin keskeinen osa 
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hankkeiden toteuttamista ja sitä koskeva lu-
paprosessi on samaan aikaan käynnissä mui-
den lain soveltamisalaan kuuluvien lupien 
kanssa., joten se on syytä sisällyttää lain so-
veltamisalaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n mukaan rakennuksen rakentamiseen 
on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan si-
jasta rakentamiseen voidaan hakea lain 
126 §:n mukainen toimenpidelupa sellaisten 
rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säi-
liön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta 
lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin 
edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa 
ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi 
sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttä-
miseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä raken-
nuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta 
luonnonoloihin, ympäröivän alueen maan-
käyttöön taikka kaupunki- tai maisemaku-
vaan. Energiainfrastruktuurin rakentaminen 
saattaa vaatia sekä rakennuslupia että toi-
menpidelupia, joten ne kuuluisivat lain sovel-
tamisalaan. Energiainfrastruktuurihankkeen 
toteuttaminen saattaa vaatia myös rakenta-
mista alueille, joilla rakentamiseen tarvitaan 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä sää-
dettyä poikkeamista rakentamista koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja 
muista rajoituksista. Tästä syystä myös 
171 §:n mukainen poikkeaminen on syytä si-
sällyttää lain soveltamisalaan. 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden kä-
sittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 23 §:n mukaan vaarallisen kemi-
kaalin laajamittaista teollista käsittelyä ja va-
rastointia saa harjoittaa vain Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston luvalla. Lupaa on haettava 
ennen yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen 
tekemistä hyvissä ajoin ennen varaston ra-
kennustöiden aloittamista. Lain 37 §:n mu-
kaan maakaasun siirtoon tarkoitetun putkis-
ton rakentamiseen vaaditaan Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston myöntämä rakentamislupa. 
Luvat koskevat energiainfrastruktuurin ra-
kentamista ja kuuluisivat siten lain sovelta-
misalaan. 

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 
5 §:n mukainen lunastuslupa tarvitaan usein 
sähkön siirtojohdon tai maakaasun siirtoput-
ken tarvitseman alueen hankkimiseen. Lu-
nastuslupa koskee reitin määrittämistä, joten 
se olisi mahdollista jättää pois lain sovelta-
misalasta. Lunastuslupa on kuitenkin keskei-
nen osa lupien kokonaisuutta ja lupaprosessi 
voi olla samaan aikaan käynnissä muiden 

lain soveltamisalaan kuuluvien lupien kans-
sa. Lisäksi lunastuslupien mukaan ottaminen 
mahdollistaa energiainfrastruktuuriasetuksen 
mukaisen käsittelyaikataulun pidentämisen 
9 kuukaudella 6 kuukauden sijaan, eikä ase-
tuksessa säädetty erillinen 6 kuukauden kä-
sittelyaika koske tällöin lunastuslupia. 

2 §. Viivytyksetön käsittely. Energiainfra-
struktuuriasetuksen 7 artiklan 3 kohdan mu-
kaan yhteistä etua koskevat hankkeet on ase-
tettava korkeimpaan mahdolliseen asemaan 
kansallisessa tärkeysjärjestyksessä, mikäli 
tällainen asema on olemassa kansallisessa 
oikeudessa, ja niitä on käsiteltävä tämän 
aseman mukaisesti lupaprosesseissa ja, jos 
kansallisessa oikeudessa niin säädetään, alu-
eidenkäytön suunnittelussa, mukaan lukien 
ympäristöarviointimenettelyt, siinä määrin 
kuin tällaisesta käsittelystä säädetään vastaa-
van tyyppisiin energiainfrastruktuureihin so-
vellettavassa kansallisessa oikeudessa. 

Asetuksen johdanto-osan kohdan 40 mu-
kaan niiden jäsenvaltioiden, joissa energia-
infrastruktuurihankkeilla ei nykyisin ole kan-
sallisessa tärkeysjärjestyksessä korkeinta 
mahdollista oikeudellista asemaa lupamenet-
telyissä, olisi harkittava tällaisen aseman 
käyttöönottoa ja erityisesti arvioitava, no-
peuttaisiko tämä lupaprosessia. 

Energiainfrastruktuurihankkeiden ensisijai-
sesta asemasta ei säädettäisi velvoittavaa 
säännöstä, jonka mukaan hankkeet olisi ase-
tettava etusijalle muihin hankkeisiin nähden. 
Yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
nopean toteutuksen turvaamiseksi kunkin vi-
ranomaisen olisi kuitenkin huolehdittava, että 
näihin hankkeisiin liittyvät tehtävät käsitel-
lään viivytyksettä. Säännös olisi siten tavoit-
teellinen. Säännös koskisi myös hankkeeseen 
liittyviä toimia ennen energiainfrastruktuu-
riasetuksen 10 artiklan mukaisen lupaproses-
sin alkamista ja sen ulkopuolelle jääviä lu-
pamenettelyitä. Yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden toteuttamiseen liittyviä 
toimenpiteitä olisivat esimerkiksi kaavoitus 
ja sellaisten lupien käsittely, jotka eivät kuu-
lu 1 §:n 2 momentissa säädettyyn lain sovel-
tamisalaan. 

3 §. Toimivaltainen viranomainen. Kansal-
liseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi ni-
mettäisiin kansallinen energia-alan sääntely-
viranomainen, Energiavirasto. Energiaviras-
tolle kuuluu energiainfrastruktuuriasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia lupa-asioita vas-
taavia lupa-asioita ja muita asetuksen täytän-
töönpanoon liittyviä tehtäviä. Se on itsenäi-
nen ja riippumaton viranomainen. Energia-
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infrastruktuuriasetus kuuluu lupa-asioiden 
osalta työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan 
ja Energiavirasto toimii hallinnonalalla vi-
ranomaisena, johon on sijoitettu energiahal-
linnon operatiivisia tehtäviä. Monissa muissa 
Euroopan Unionin jäsenvaltioissa on myös 
valittu kansalliseksi toimivaltaiseksi viran-
omaiseksi energia-alan sääntelyviranomai-
nen. 

Ahvenanmaan itsehallintolain 59 b §:n 3 
momentin mukaan jos jäsenvaltio yhteisön 
oikeuden mukaan voi nimetä vain yhden hal-
lintoviranomaisen sellaisessa tilanteessa, jos-
sa sekä maakunnalla että valtakunnalla olisi 
toimivaltaa, viranomaisen nimeäminen kuu-
luu valtakunnalle. Näin ollen Energiavirasto 
olisi kansallinen toimivaltainen viranomai-
nen myös Ahvenanmaan maakunnassa. 

4 §. Lupamenettelyn järjestäminen. Suo-
messa valittaisiin sovellettavaksi energiainf-
rastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan 
c alakohdan mukainen yhteistyöhön perustu-
va järjestelmä. Yhteistyöhön perustuva jär-
jestelmä vaatisi vähiten muutoksia lainsää-
däntöön ja lupaprosesseihin. Lupaviran-
omaisten itsenäisyyteen ja erilaisten lupien 
sekä päätöksenteon luonteeseen liittyviä yh-
teensovittamisongelmia olisi vähemmän kuin 
muissa järjestelmissä. Asiantuntemusta ei 
tarvitsisi kerätä yhteen viranomaiseen. Yh-
teistyöhön perustuva järjestelmä olisi näin ol-
len myös taloudellisesti tehokkain. Aikai-
sempien kokemusten perusteella Suomessa 
toteutettujen rajat ylittävien energiainfra-
struktuurihankkeiden lupaprosessit on pystyt-
ty viemään läpi sujuvasti ilman viivästyksiä 
viranomaisten yhteistyöllä. Yhteistyöhön pe-
rustuva järjestelmä myös turvaisi parhaiten 
nopean lupakäsittelyn, koska menettely ei 
poikkeaisi merkittävästi muiden hankkeiden 
lupamenettelyistä, joista viranomaisilla on 
kokemusta. 

Hanke tulisi vireille Energiavirastossa, kun 
hankkeen toteuttaja ilmoittaa hankkeesta kir-
jallisesti energiainfrastruktuuriasetuksen 
10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. 
Lupahakemukset varsinaisissa lupaviran-
omaisissa tulisivat vireille silloin, kun hank-
keen toteuttaja toimittaa viranomaisille ha-
kemusasiakirjat. Hankkeen ja hakemuksen 
vireilletulo tapahtuisi siten hallintolain ja 
muiden lupien käsittelyyn liittyvien lakien 
menettelysäännösten mukaisesti, eikä vireil-
letulosta olisi tarvetta säätää erikseen. Hake-
musasiakirjojen toimittaminen viranomaisille 
ja siten lupahakemuksen vireilletuloajankoh-
ta vastaisi energiainfrastruktuuriasetuksen 

10 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitet-
tua hakemusasiakirjojen luonnoksen toimit-
tamisen ajankohtaa. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 10 artiklan 
4 kohdan a alakohdan mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen on todettuaan hankeilmoituk-
sen vastaanotetuksi yksilöitävä tiiviissä yh-
teistyössä muiden asianomaisten viranomais-
ten kanssa ja tarvittaessa hankkeen toteutta-
jan ehdotuksen perusteella niiden tietojen 
kattavuus ja yksityiskohtaisuus, jotka hank-
keen toteuttajan on toimitettava osana hake-
musasiakirjoja kattavan päätöksen hakemi-
seksi. Hakemusasiakirjojen osana toimitetta-
vien tietojen kattavuutta ja yksityiskohtai-
suutta arvioitaisiin pääsääntöisesti voimassa 
olevien lakien ja niiden nojalla annettujen 
säännösten perusteella. Myöhemmin julkais-
tavassa yhteistä etua koskevien energiahank-
keiden lupamenettelyä koskevassa käsikirjas-
sa julkaistaisiin tarkistuslista, jonka pohjalta 
hakemuksiin tarvittavat tiedot voidaan yksi-
löidä. Yhteistyöhön perustuva järjestelmä ei 
rajaisi kunkin viranomaisen hallintolain mu-
kaista neuvontavelvollisuutta, ja hankkeen 
toteuttaja voisi jatkossakin kääntyä suoraan 
lupaviranomaisen puoleen. 

Yhteistyöhön perustuvassa järjestelmässä 
lupaprosessit eri viranomaisissa säilyisivät 
erillisinä. Toimivaltainen viranomainen voisi 
hyväksyä tarvittavien lupien lopulliset hake-
musasiakirjat eri aikaan eri lupien osalta. 
Näin ollen energiainfrastruktuuriasetuksen 
10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen 
lakisääteinen lupamenettely voisi alkaa eri 
lupien osalta eri aikaan riippuen siitä, milloin 
lopulliset hakemusasiakirjat ovat valmiit. 
Lakisääteistä lupamenettelyä koskeva yhden 
vuoden ja kuuden kuukauden määräaika al-
kaisi kulua siitä, kun Energiavirasto hyväk-
syy viimeisen lupahakemuksen lopulliset ha-
kemusasiakirjat. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 10 artiklan 
4 kohdan c alakohdan mukaan lisätietoja 
voidaan pyytää lopullisten hakemusasiakirjo-
jen hyväksymisen jälkeen vain siinä tapauk-
sessa, että se on perusteltua muuttuneiden 
olosuhteiden vuoksi. Tämä ei kuitenkaan es-
täisi esimerkiksi asiakirjojen sisäisten ristirii-
taisuuksien poistamiseksi tehtäviä tai muita 
vähäisiä muutoksia koskevia hakemusasia-
kirjojen täydennyspyyntöjä. Hankkeen to-
teuttaja voisi myös oma-aloitteisesti täyden-
tää hakemusasiakirjoja neuvoteltuaan siitä 
asianomaisen lupaviranomaisen kanssa. 

5 §. Hakemusasiakirjojen toimittaminen. 
Pykälässä säädettäisiin, että lain 1 §:n 2 mo-
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mentissa tarkoitettua lupaa koskeva hakemus 
ja siihen liittyvät asiakirjat on toimitettava 
samanaikaisesti sekä toimivaltaiselle viran-
omaiselle että sille lupaviranomaiselle, jonka 
toimivaltaan kyseinen asia kuuluu. Säännös 
koskisi energiainfrastruktuuriasetuksen 10 
artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitettu-
jen hakemusasiakirjojen luonnosten ja sen 
jälkeen toimitettavien asiakirjojen toimitta-
mista viranomaisille. Asiakirjojen samanai-
kainen toimittaminen koskisi kutakin lupa-
asiaa erikseen. Säännöksellä varmistettaisiin 
se, että toimivaltaisen viranomaisen ja varsi-
naisen lupaviranomaisen yhteistyö sujuu 
saumattomasti ja molemmilla on samat asia-
kirjat käytössään. Säännös ei kuitenkaan 
edellyttäisi kaikkien lain soveltamisalaan 
kuuluvien lupa-asioiden vireille saattamista 
samanaikaisesti. 

Asiakirjojen samanaikainen toimittaminen 
ei koskisi lupamenettelyyn liittyvää hankeil-
moitusta ja sen käsittelyyn liittyviä asiakirjo-
ja sekä yleisön osallistumista koskevan toi-
mintamallin käsittelyyn liittyviä asiakirjoja. 
Näiltä osin toimivaltainen viranomainen olisi 
velvollinen huolehtimaan asiakirjojen toimit-
tamisesta muille viranomaisille. 

6 §. Hakemusasiakirjojen hyväksyminen. 
Pykälän mukaan Energiaviraston olisi pyy-
dettävä asianomaisen lupaviranomaisen lau-
sunto hakemusasiakirjojen riittävyydestä en-
nen kuin se tekee energiainfrastruktuuriase-
tuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
säädetyn päätöksen hakemusasiakirjojen hy-
väksymisestä. Energiavirasto ei voisi hyväk-
syä hakemusasiakirjoja vastoin asianomaisen 
lupaviranomaisen kantaa. Energiavirasto voi-
si sen sijaan jättää hakemusasiakirjat hyväk-
symättä, vaikka asianomainen viranomainen 
olisi puoltanut hyväksymistä. Energiaviras-
tossa ei välttämättä ole sellaista asiantunte-
musta eri lupa-asioihin vaadittavista asioista, 
että se voisi itsenäisesti päättää, milloin ha-
kemusasiakirjat ovat riittävät. Tästä syystä on 
tarpeen säätää, että hakemusasiakirjat voi 
hyväksyä vain varsinaisen lupaviranomaisen 
puoltaessa hyväksymistä. 

7 §. Muut Energiaviraston tehtävät. Ener-
giainfrastruktuuriasetuksen 9 artiklan 1 koh-
dan mukaan jäsenvaltion tai toimivaltaisen 
viranomaisen on viimeistään 16 päivänä tou-
kokuuta 2014 tarvittaessa yhteistyössä mui-
den asianomaisten viranomaisten kanssa jul-
kaistava käsikirja yhteistä etua koskeviin 
hankkeisiin sovellettavasta lupaprosessista. 
Käsikirjaa on päivitettävä tarpeen mukaan, ja 
se on asetettava yleisön saataville. Käsikirja 

valmistellaan ympäristöministeriön asetta-
massa työryhmässä. Käsikirjan päivittäminen 
ja sen asettaminen yleisön saataville sopisi 
paremmin toimivaltaisen viranomaisen teh-
täväksi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
siten, että Energiavirasto vastaa käsikirjan 
päivittämisestä ja sen asettamisesta yleisön 
saataville. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 9 artiklan 
7 kohdan mukaan hankkeen toteuttajan tai, 
mikäli kansallisessa oikeudessa niin sääde-
tään, toimivaltaisen viranomaisen on perus-
tettava ja päivitettävä säännöllisesti yhteistä 
etua koskevan hankkeen verkkosivusto, jolla 
julkaistaan hanketta koskevia tietoja, jolta on 
linkki komission verkkosivustolle ja jonka on 
täytettävä liitteessä VI olevassa 6 kohdassa 
esitetyt vaatimukset. Yhteistä etua koskevan 
hankkeen verkkosivuston perustaminen ja 
päivittäminen sopisi paremmin toimivaltai-
sen viranomaisen kuin hankkeen toteuttajan 
tehtäväksi, joten pykälän 2 momentissa sää-
dettäisiin, että Energiavirasto vastaa yhteistä 
etua koskevan hankkeen verkkosivuston pe-
rustamisesta ja päivittämisestä. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin, että Energiaviraston päätökseen hake-
musasiakirjojen riittävyydestä ei saa erikseen 
hakea valittamalla muutosta. Hakemusasia-
kirjojen hyväksymistä koskevaan päätökseen 
voisi siten hakea muutosta pääasian yhtey-
dessä. 

Esityksessä ei ole tarkoitus muuttaa lain 
soveltamisalaan kuuluvien lupien muutok-
senhakua. Tästä olisi selventävä säännös py-
kälän 2 momentissa. 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 10 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisen hankeilmoi-
tuksen hyväksyminen tai hylkääminen ei si-
sällä sellaista asiaratkaisua, johon voisi hakea 
muutosta. 

9 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulosta. 
 
1.2 Sähkömarkkinalaki 

14 §. Hankelupa suurjännitejohdon raken-
tamiseen. Pykälään lisättäisiin uusi 4 mo-
mentti, jonka mukaan energiainfrastruktuu-
riasetuksessa tarkoitetun yhteistä etua koske-
van energiahankkeen edellyttämän hankelu-
van käsittelyyn sovelletaan myös energiainf-
rastruktuuriasetusta ja Euroopan unionin yh-
teistä etua koskevien energiahankkeiden lu-
pamenettelystä annettua lakia. 

17 §. Kunnan asemaa koskevat säännökset. 
Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
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mukaan energiainfrastruktuuriasetuksessa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan energia-
hankkeen edellyttämän kunnan suostumuk-
sen käsittelyyn sovelletaan myös energiainf-
rastruktuuriasetusta ja Euroopan unionin yh-
teistä etua koskevien energiahankkeiden lu-
pamenettelystä annettua lakia. 
 
1.3 Maakaasumarkkinalaki 

6 luku. Luvat ja ilmoitukset 

5 §. Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, 
jonka mukaan energiainfrastruktuuriasetuk-
sessa tarkoitetun yhteistä etua koskevan 
energiahankkeen edellyttämän hankeluvan 
käsittelyyn sovelletaan myös energiainfra-
struktuuriasetusta ja Euroopan unionin yh-
teistä etua koskevien energiahankkeiden lu-
pamenettelystä annettua lakia. 
 
1.4 Laki Suomen talousvyöhykkeestä 

7 a §. Euroopan unionin yhteistä etua kos-
kevat energiahankkeet. Pykälässä säädettäi-
siin, että energiainfrastruktuuriasetuksessa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan energia-
hankkeen edellyttämän suostumuksen käsit-
telyyn lukuun ottamatta tutkimusta varten 
annettavaa suostumusta sovelletaan myös 
energiainfrastruktuuriasetusta ja Euroopan 
unionin yhteistä etua koskevien energiahank-
keiden lupamenettelystä annettua lakia. 
 
1.5 Vesilaki 

11 luku. Hakemusmenettely 

1 §. Soveltamisala. Pykälään lisättäisiin 
uusi 2 momentti, jonka mukaan energiainfra-
struktuuriasetuksessa tarkoitetun yhteistä 
etua koskevan energiahankkeen rakentamista 
koskevan lupa-asian käsittelyyn sovelletaan 
myös energiainfrastruktuuriasetusta ja Eu-
roopan unionin yhteistä etua koskevien ener-
giahankkeiden lupamenettelystä annettua la-
kia. 
 
1.6 Ympäristönsuojelulaki 

6 luku. Lupamenettely 
 

40 a §. Euroopan unionin yhteistä etua 
koskevat energiahankkeet. Pykälässä säädet-
täisiin, että energiainfrastruktuuriasetuksessa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan energia-
hankkeen edellyttämän ympäristöluvan käsit-

telyyn sovelletaan myös energiainfrastruk-
tuuriasetusta ja Euroopan unionin yhteistä 
etua koskevien energiahankkeiden lupame-
nettelystä annettua lakia. 
 
1.7 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

130 a §. Euroopan unionin yhteistä etua 
koskevat energiahankkeet. Pykälässä säädet-
täisiin, että energiainfrastruktuuriasetuksessa 
tarkoitetun yhteistä etua koskevan energia-
hankkeen edellyttämän rakennusluvan, toi-
menpideluvan ja 171 §:n mukaisen poikkea-
misen käsittelyyn sovelletaan myös energia-
infrastruktuuriasetusta ja Euroopan unionin 
yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
lupamenettelystä annettua lakia. 
 
1.8 Laki vaarallisten kemikaalien ja rä-

jähteiden käsittelyn turvallisuudesta 

5 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
lään lisättäisiin uusi 6 momentti, jonka mu-
kaan energiainfrastruktuuriasetuksessa tar-
koitetun yhteistä etua koskevan energiahank-
keen edellyttämän 23 ja 37 §:n mukaisen lu-
van käsittelyyn sovelletaan myös energiainf-
rastruktuuriasetusta ja Euroopan unionin yh-
teistä etua koskevien energiahankkeiden lu-
pamenettelystä annettua lakia. 
 
1.9 Laki kiinteän omaisuuden ja erityis-

ten oikeuksien lunastuksesta 

1 §. Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, 
jonka mukaan energiainfrastruktuuriasetuk-
sessa tarkoitetun yhteistä etua koskevan 
energiahankkeen edellyttämän lunastusluvan 
käsittelyyn sovelletaan myös energiainfra-
struktuuriasetusta ja Euroopan unionin yh-
teistä etua koskevien energiahankkeiden lu-
pamenettelystä annettua lakia. 
 
1.10 Laki Energiavirastosta 

1§. Tehtävät. Pykälän 2 momenttiin tehtäi-
siin lisäys, jonka mukaan Energiaviraston vi-
raston tehtäviin kuuluisivat myös energiainf-
rastruktuuriasetuksen tarkoittamalle toimival-
taiselle viranomaiselle kuuluvat tehtävät. 
Tämä säädettäisiin viittauksella Euroopan 
unionin yhteistä etua koskevien energiahank-
keiden lupamenettelystä annettuun lakiin. 

Pykälän 3 momenttiin puolestaan tehtäisiin 
lisäys, jonka mukaan Energiaviraston tehtä-
viin kuuluisivat myös energiainfrastruktuu-
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riasetuksessa kansalliselle sääntelyviran-
omaiselle säädetyt tehtävät. 

4 §. Ylijohtajan tehtävät. Pykälän 2 koh-
dassa säädettyihin Energiaviraston päällik-
könä toimivan ylijohtajan tehtäviin lisättäi-
siin energiainfrastruktuuriasetuksessa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä Energiaviras-
ton ratkaistavaksi säädettyjen asioiden ratkai-
seminen. Säännös olisi yhdenmukainen sen 
kanssa, että ratkaisuvalta kansalliselle säänte-
lyviranomaiselle kuuluvissa tehtävissä on 
keskitetty ylijohtajalle. 
 
2  Voimaantulo 

 Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensiti-
lassa. Lakien kiireellisen voimaansaattamisen 
syynä on, että energiainfrastruktuuriasetus on 
tullut voimaan 14 päivänä toukokuuta 2013 
ja jäsenvaltioiden on tullut nimetä kansalli-
nen toimivaltainen viranomainen viimeistään 
16 päivänä marraskuuta 2013. Euroopan ko-
missio on tehnyt 24 päivänä maaliskuuta 
2014 niin sanotun pilottiprojektin puitteissa 
selvityspyynnön, joka koskee sitä, ettei Suo-
mi ole nimennyt energiainfrastruktuuriase-
tuksen tarkoittamaa toimivaltaista viran-
omaista. 
 
3  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 20 §:n 1 momentin mukaan 
vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 
ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. Vastuu ympäristöstä kattaa sekä ak-
tiivisen tekemisen että passiivisen pidättäy-
tymisen ympäristön vahingoittamisesta. 
Muista perusoikeussäännöksistä poiketen pe-
rustuslain 20 §:n 1 momentti ei rakennu yksi-
löllisten tai kollektiivisten oikeuksien tur-
vaamisen ajatukselle, vaan asettaa kaikille 
kuuluvan vastuun luonnosta ja sen monimuo-
toisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperin-
nöstä. Perusoikeussäännösten muuttamista 
koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 309/1993 vp) säännöksen vastuulähtö-
kohtaa perustellaan sillä, että luonnon ja ym-
päristön suojeluun liittyy sellaisia arvoja, joi-
ta ei voi palauttaa ihmisyksilöiden oikeuksik-
si. Säännöksen ilmaisemat ympäristöarvot tu-
lee ottaa huomioon kaikessa ympäristöllisesti 
merkityksellisessä lainsäädännössä ja lain-
käytössä. Energiainfrastruktuuriasetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat hankkeet ovat pe-
rusluonteeltaan merkittäviä hankkeita ja niil-
lä on jo lähtökohtaisesti ympäristövaikutuk-

sia. Tällaisilla hankkeilla on potentiaalia ai-
heuttaa laajojakin muutoksia ympäristössään. 
Rakentamisen aikaiset haitat asetuksen sovel-
tamisalaan kuuluvissa hanketyypeissä voivat 
olla merkittäviä ja haitankärsijöiden piiri voi 
olla laaja. Ympäristöperusoikeuksien toteu-
tuminen ja huomioiminen tällaisten hankkei-
den kohdalla on tärkeää. Esityksellä ei muu-
teta energiainfrastruktuurihankkeiden tarvit-
semien lupien myöntämisedellytyksiä, joten 
sen ei arvioida olevan ongelmallinen perus-
tuslain 20 §:n 1 momentin kannalta. 

Perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan 
julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jo-
kaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön se-
kä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Energiainfra-
struktuuriasetuksen tavoitteena on Euroopan 
laajuisten energiaverkkojen rakentamisen 
ohella taata kansalaisten korkeatasoinen osal-
listumis- ja tiedonsaantioikeus. Energiainfra-
struktuuriasetuksen 9 artiklassa säännellään 
erityisistä vaatimuksista prosessin avoimuu-
den ja yleisön osallistumisen kannalta. Vas-
taavasti energiainfrastruktuuriasetuksen so-
veltamisalaan kuuluvia hankkeita koskevien 
lakien säännöksissä osallistumisjärjestelmillä 
on keskeinen rooli. Esityksellä ei tule ole-
maan vaikutusta näiden säännösten sovelta-
miseen eikä sen tämän vuoksi arvioida ole-
van ongelmallinen perustuslain 20 §:n 
2 momentin kannalta. 

Perustuslain 121 §:n mukaan kuntien hal-
linnon tulee perustua kunnan asukkaiden it-
sehallintoon. Esityksen mukaan energiainfra-
struktuuriasetuksen mukaiseen lupaprosessiin 
kuuluisivat kunnallisen itsehallinnon piiriin 
kuuluvista luvista maankäyttö- ja rakennus-
lain 125 ja 126 §:n mukaiset rakennus- ja 
toimenpideluvat ja 171 § mukainen poik-
keaminen sekä sähkömarkkinalain 17 §:n 
mukainen kunnan suostumus johtoreitille. 

Kansalliseksi toimivaltaiseksi viranomai-
seksi nimettäisiin Energiavirasto, joka on 
valtion viranomainen. Toimivaltaisella vi-
ranomaisella on suoraan energiainfrastruk-
tuuriasetuksen nojalla valtaa puuttua asetuk-
sen mukaiseen lupaprosessiin kuuluvien lu-
pien käsittelyyn. Esitetyssä yhteistyöhön pe-
rustuvassa järjestelmässä toimivaltainen vi-
ranomainen yksilöi lupahakemuksiin tarvit-
tavien tietojen kattavuuden, määrittelee lupa-
prosessin yksityiskohtaisen aikataulun, pyy-
tää hankkeen toteuttajaa täydentämään ha-
kemusta muiden viranomaisten puolesta ja 
hyväksyy lopulliset hakemusasiakirjat. Kaik-
ki edellä mainitut toimet on tehtävä tiiviissä 
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yhteistyössä varsinaisen lupaviranomaisen 
kanssa. Toimivaltainen viranomainen ei voisi 
myöskään hyväksyä lopullisia hakemusasia-
kirjoja vastoin varsinaisen lupaviranomaisen 
kantaa. 

Toimivaltaisen viranomaisen toimivalta 
koskisi siten vain prosessuaalisia asioita. Lu-
paviranomaisilla säilyisi edelleen lupa-
asioiden ratkaisussa itsenäinen päätösvalta. 
Esitys ei näin ollen tältä osin loukkaa kunnal-
lisen itsehallinnon periaatetta. 

Esityksen mukaan yhteistä etua koskevaan 
energiahankkeeseen liittyvät tehtävät on käsi-

teltävä viivytyksettä. Näihin tehtäviin sisäl-
tyy myös kunnallisen itsehallinnon piiriin 
kuuluva alueidenkäytön suunnittelu. Koska 
säännös olisi tavoitteellinen, sen ei voida kat-
soa loukkaavan kunnallisen itsehallinnon pe-
riaatetta. 

Laki voitaisiin näin ollen säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 

Laki 

Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään Euroopan laajuisten 
energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja 
päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta 
sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 347/2013, 
jäljempänä energiainfrastruktuuriasetus, tar-
koitetun yhteistä etua koskevan energiahank-
keen lupamenettelystä. 

Lupia, joihin 1 momentissa tarkoitettua 
menettelyä sovelletaan, ovat: 

1) sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:n 
mukainen hankelupa suurjännitejohdon ra-
kentamiseen ja 17 §:n mukainen kunnan 
suostumus sähköjohdon reitille; 

2) maakaasumarkkinalain (508/2000) 
6 luvun 5 §:n mukainen hankelupa maan ra-
jan ylittävän siirtoputken rakentamiseen; 

3) Suomen talousvyöhykkeestä annetun 
lain (1058/2004) 6 ja 7 §:n mukainen suos-
tumus Suomen talousvyöhykkeen hyödyntä-
miseen tai käyttöön lukuun ottamatta yksin-
omaan tutkimusta varten annettavaa suostu-
musta; 

4) vesilain (587/2011) 3 luvun mukainen 
lupa rakentamista koskevaan vesitaloushank-
keeseen; 

5) ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 
mukainen ympäristölupa; 

6) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
125 §:n mukainen rakennuslupa, 126 §.n 
mukainen toimenpidelupa ja 171 §:n mukai-
nen poikkeuksen myöntäminen; 

7) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden 
käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005) 23 §:n mukainen lupa vaarallisen 
kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsitte-

lyyn ja varastointiin ja 37 §:n mukainen lupa 
vaarallisen kemikaalin siirtoa varten tarkoite-
tun putkiston rakentamiseen; 

8) kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 
5 §:n mukainen lunastuslupa. 
 

2 § 

Viivytyksetön käsittely 

Yhteistä etua koskevaan energiahankkee-
seen liittyvät tehtävät on käsiteltävä viivy-
tyksettä. 
 

3 § 

Toimivaltainen viranomainen 

Energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 
1 kohdan mukaisena kansallisena toimival-
taisena viranomaisena toimii Energiavirasto. 
 

4 § 

Lupamenettelyn järjestäminen 

Yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
lupamenettelyssä noudatetaan energiainfra-
struktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan mukaista yhteistyöhön perustuvaa 
järjestelmää. 
 

5 § 

Hakemusasiakirjojen toimittaminen  

Hankkeen toteuttajan on toimitettava edellä 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa koske-
va hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat sa-
manaikaisesti sekä Energiavirastolle että sille 
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lupaviranomaiselle, jonka toimivaltaan ky-
seinen asia kuuluu. 
 

6 § 

Hakemusasiakirjojen hyväksyminen  

Energiaviraston on pyydettävä asianomai-
selta lupaviranomaiselta lausunto hakemus-
asiakirjojen riittävyydestä ennen niiden hy-
väksymistä. Energiavirasto ei saa hyväksyä 
hakemusasiakirjoja vastoin lupaviranomaisen 
kantaa. 
 

7 § 

Muut Energiaviraston tehtävät 

Energiavirasto vastaa energiainfrastruktuu-
riasetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
käsikirjan päivittämisestä ja sen asettamisesta 
yleisön saataville. 

Energiavirasto vastaa energiainfrastruktuu-
riasetuksen 9 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun 
yhteistä etua koskevan hankkeen verk-
kosivuston perustamisesta ja päivittämisestä. 
 

8 § 

Muutoksenhaku 

Energiaviraston päätökseen hakemusasia-
kirjojen riittävyydestä ei saa erikseen hakea 
valittamalla muutosta. 

Muutoksenhausta 1 §:n 2 momentissa tar-
koitettua lupaa koskevaan päätökseen sääde-
tään erikseen. 
 

9 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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2. 

 

Laki 

sähkömarkkinalain 14 ja 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään sähkömarkkinalain (588/2013) 14 §:ään uusi 4 momentti ja 17 §:ään uusi 3 mo-

mentti seuraavasti: 
 

14 § 

Hankelupa suurjännitejohdon rakentamiseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää 1 mo-
mentissa tarkoitettua hankelupaa, luvan kä-
sittelyyn sovelletaan tämän lain lisäksi mai-
nittua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta sekä Euroopan unionin yhteistä etua 
koskevien energiahankkeiden lupamenette-
lystä annettua lakia (xxx/xxx). 
 
 

17 § 

Kunnan asemaa koskevat säännökset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 1 momentissa tarkoitettu kunnan suos-

tumus on tarpeen 14 §:n 4 momentissa mai-
nitun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa tarkoitetun yhteistä etua koske-
van energiahankkeen toteuttamiseksi, kunnan 
suostumuksen käsittelyyn sovelletaan tämän 
lain lisäksi mainittua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta sekä Euroopan unionin 
yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
lupamenettelystä annettua lakia. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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3. 

 

Laki 

maakaasumarkkinalain 6 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maakaasumarkkinalain (508/2000) 6 luvun 5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 

589/2013, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

6 luku 

Luvat ja ilmoitukset 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 

etua koskeva energiahanke edellyttää 1 mo-
mentissa tarkoitettua hankelupaa, luvan kä-
sittelyyn sovelletaan tämän lain lisäksi mai-
nittua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta sekä Euroopan unionin yhteistä etua 
koskevien energiahankkeiden lupamenette-
lystä annettua lakia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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4. 

 

Laki 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään Suomen talousvyöhykkeestä annettuun lakiin (1058/2004) uusi 7 a § seuraavasti: 

 
7 a § 

Euroopan unionin yhteistä etua koskevat 
energiahankkeet 

— — — — — — — — — — — — — 
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää 6 tai 

7 §:n mukaista valtioneuvoston suostumusta, 
suostumuksen käsittelyyn tutkimusta varten 
annettavaa suostumusta lukuun ottamatta so-
velletaan 6 tai 7 §:n lisäksi mainittua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta sekä 
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden lupamenettelystä annettua 
lakia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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5. 

 

Laki 

vesilain 11 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vesilain (587/2011) 11 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
11 luku 

Hakemusmenettely 

1 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — 
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää raken-
tamista koskevaa 3 luvun mukaista lupaa, lu-
pa-asian käsittelyyn sovelletaan tämän lain 
lisäksi mainittua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta sekä Euroopan unionin 
yhteistä etua koskevien energiahankkeiden 
lupamenettelystä annettua lakia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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6. 

 

Laki 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään ympäristönsuojelulakiin (86/2000) uusi 40 a § seuraavasti: 

 
6 luku 

Lupamenettely 

40 a § 

Euroopan unionin yhteistä etua koskevat 
energiahankkeet 

— — — — — — — — — — — — — 
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää ympä-
ristölupaa, asian käsittelyyn sovelletaan tä-
män lain lisäksi mainittua Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetusta sekä Euroopan 
unionin yhteistä etua koskevien energiahank-
keiden lupamenettelystä annettua lakia 
(xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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7. 

 

Laki 

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) uusi 130 a § seuraavasti: 

 
130 a § 

Euroopan unionin yhteistä etua koskevat 
energiahankkeet 

— — — — — — — — — — — — — 
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 

etua koskeva energiahanke edellyttää raken-
nuslupaa, toimenpidelupaa tai 171 §:n mu-
kaista poikkeamista, asian käsittelyyn sovel-
letaan tämän lain lisäksi mainittua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta sekä Eu-
roopan unionin yhteistä etua koskevien ener-
giahankkeiden lupamenettelystä annettua la-
kia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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8. 

 

Laki 

vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 5 §:n muut-
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 

(390/2005) 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1030/2009, uusi 6 momentti seuraavas-
ti: 
 

5 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

— — — — — — — — — — — — — 
Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-

tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää 23 §:n 
mukaisen luvan vaarallisen kemikaalin laa-

jamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varas-
tointiin tai 37 §:n mukaisen luvan vaarallisen 
kemikaalin siirtoa varten tarkoitetun putkis-
ton rakentamiseen, lupa-asian käsittelyyn so-
velletaan tämän lain lisäksi mainittua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta sekä 
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden lupamenettelystä annettua 
lakia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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9. 

 

Laki 

kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977) 

1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013 tarkoitettu yhteistä 
etua koskeva energiahanke edellyttää 5 §:n 
mukaista lunastuslupaa, asian käsittelyyn so-

velletaan tämän lain lisäksi mainittua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetusta sekä 
Euroopan unionin yhteistä etua koskevien 
energiahankkeiden lupamenettelystä annettua 
lakia (xxx/xxx). 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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10. 

Laki 

Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 §:n 2 momentin 15 kohta ja 3 mo-

mentin 5 kohta sekä 
lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 16 kohta ja 3 momenttiin uusi 6 kohta sekä 4 §:n 2 kohtaan 

uusi h alakohta seuraavasti: 
 

1§ 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiavirasto hoitaa tehtävät, jotka sille 

on annettu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) tuulivoiman kompensaatioalueista an-
netussa laissa (490/2013); 

16) Euroopan unionin yhteistä etua koske-
vien energiahankkeiden lupamenettelystä an-
netussa laissa (xxx/xxx). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Energiavirasto hoitaa kansalliselle säänte-
lyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista 
säädetään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkki-
nadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja 
koskevissa komission asetuksissa tai päätök-
sissä; 

6) Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013, jäljempänä ener-
giainfrastruktuuriasetus. 
 

4 § 

Ylijohtajan tehtävät 

Ylijohtajan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ratkaista asiat, jotka on säädetty Ener-
giaviraston ratkaistaviksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) energiainfrastruktuuriasetuksessa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
 

 
 

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2014 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

10. 

Laki 

Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 §:n 2 momentin 15 kohta ja 3 mo-

mentin 5 kohta sekä 
lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 16 kohta ja 3 momenttiin uusi 6 kohta sekä 4 §:n 2 kohtaan 

uusi h alakohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Lakiehdotus 
 
 

1§ 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiavirasto hoitaa tehtävät, jotka sille on 

annettu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) tuulivoiman kompensaatioalueista an-
netussa laissa (490/2013). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiavirasto hoitaa kansalliselle säänte-

lyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista 
säädetään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkkina-
direktiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja 
koskevissa komission asetuksissa tai päätök-
sissä. 
 

1§ 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Energiavirasto hoitaa tehtävät, jotka sille 

on annettu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

15) tuulivoiman kompensaatioalueista an-
netussa laissa (490/2013); 

16) Euroopan unionin yhteistä etua koske-
vien energiahankkeiden lupamenettelystä an-
netussa laissa (xxx/xxx). 
— — — — — — — — — — — — — —  

Energiavirasto hoitaa kansalliselle säänte-
lyviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joista 
säädetään:  
— — — — — — — — — — — — — —  

5) maakaasun sisämarkkinoita koskevista 
yhteisistä säännöistä ja direktiivin 
2003/55/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/73/EY, jäljempänä maakaasumarkki-
nadirektiivi, nojalla annetuissa, suuntaviivoja 
koskevissa komission asetuksissa tai päätök-
sissä; 

6) Euroopan laajuisten energiainfrastruk-
tuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 
1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten 
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja 
(EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 347/2013, jäljempänä ener-
giainfrastruktuuriasetus. 
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4 § 

Ylijohtajan tehtävät 

Ylijohtajan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ratkaista asiat, jotka on säädetty Energia-
viraston ratkaistaviksi: 
— — — — — — — — — — — — — — 

4 § 

Ylijohtajan tehtävät 

Ylijohtajan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ratkaista asiat, jotka on säädetty Ener-
giaviraston ratkaistaviksi: 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) energiainfrastruktuuriasetuksessa tai 
sen nojalla annetuissa säännöksissä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 
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