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Vastaus kirjalliseen kysymykseen tuulivoimahankkeiden hallinnollisten esteiden purkamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Krista Mikkosen /vihr ym.
näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 284/2015 vp:
Mihin konkreettisiin toimiin ministeriöt ovat ryhtyneet Tarastin raportin ehdotusten
pohjalta,
aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin ennakkoneuvottelumenettelyn lisäämiseksi YVAlakiin ja muihin erityislakeihin,
aikooko hallitus ryhtyä toimiin sen edistämiseksi, että YVA-menettelyssä voidaan keskittyä tuulivoimahankkeen merkittävimpiin ja todennäköisimpiin ympäristövaikutuksiin,
aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin valituslupajärjestelmän käyttöönottamiseksi kaikissa ympäristön käyttöä käsittelevissä laeissa ja
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä viranomaisilta pyydettävien lausuntojen aikojen ja
valitusten käsittelyaikojen lyhentämiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Ministeri Lauri Tarasti on vuonna 2012 tekemissään selvityksissä kartoittanut tuulivoimarakentamisen hallinnollisia esteitä ja tehnyt ehdotuksia niiden vähentämiseksi. Ensimmäisen, 13.4.2012 ilmestyneen raportin ehdotusten pohjalta ympäristöministeriössä
valmisteltiin kaksi maankäyttö- ja rakennuslain muutosta, jotka tulivat voimaan
1.1.2014. Lain 172 §:ään on tehty lisäys, jonka mukaan kunta voi myöntää asemakaavaa
koskevan poikkeuksen teollisuus- tai satama-alueeksi kaavoitetulle jo rakennetulle alueelle tuulivoimalan rakentamiseksi, vaikka rakentamisen vaikutukset olisivat merkittäviä. Toinen lakimuutos koskee 201 a §:ä, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen ns. tuulivoimayleiskaavan, eli lainvoimaa vailla olevan hyväksytyn tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan, perusteella.
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Ministeri Tarastin toisen, lupaprosessien kehittämistä koskevan, 27.8.2012 ilmestyneen
raportin ehdotusten pohjalta osoitettiin vuonna 2013 ELY -keskuksille 600 000 euron
lisämääräraha tuulivoimahankkeiden YVA -menettelyiden viranomaistehtäviin.
Ympäristöministeriö on myös perustanut valtakunnallisen tuulivoimaneuvonnan, joka
on sijoitettu Varsinais-Suomen ELY -keskukseen. Neuvontaan on osoitettu yhteensä
125 000 euron määräraha vuosille 2015 ja 2016. Tuulivoimaneuvonnan tarkoituksena
on tukea muun muassa ELY -keskusten ohjausta ja kuntien suunnittelua ja siten edistää
tuulivoimarakentamista.
Ulkomelutason ohjearvoja koskeva valtioneuvoston asetus tuli voimaan 1.9.2015. Asetus on poistanut epäselvyyden siitä, mitä ulkomelutason ohjearvoja tuulivoimalan ja melulle alttiiden kohteiden välisen etäisyyden mitoitukseen tulee soveltaa.
Ministeri Tarastin johtaman arviointiryhmän ympäristömenettelyjen sujuvoittamista ja
tehostamista koskevan raportin kehittämisehdotusten toteuttaminen on kanavoitu valtaosin ympäristöministeriön keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Ympäristöministeriö
asetti maaliskuussa 2015 työryhmän valmistelemaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lainsäädännön muutoksia. Työryhmä valmistelee YVA-direktiivin
uudistamisesta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön ja laatii myös ehdotuksia
menettelyjen sujuvoittamisesta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2016.
Edellä mainittuun hallituksen esitykseen on tarkoitus sisällyttää myös säännökset ennakkoneuvottelumenettelystä niissä hankkeissa, joihin sovelletaan YVA-menettelyä.
Ennakkoneuvottelumenettelyn sisällyttämistä ympäristönsuojelulakiin (527/2014) arvioidaan parhaillaan ympäristönsuojelulain uudistamishankkeessa.
Uudistettu YVA-direktiivi korostaa entistä vahvemmin hankkeiden merkittävien ympäristövaikutusten arviointia, joita koskeva arvio tulee sisällyttää YVAyhteysviranomaisen laatimaan perusteltuun päätelmään.
Valituslupamenettely laajennettiin viime vaalikaudella lukuisiin ympäristösäädöksiin.
Nämä säädösmuutokset tulevat voimaan 1.1.2016. Parhaillaan valmistellaan ympäristöministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä valituslupaa koskevia säännöksiä ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin (587/2011). Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2016.
Hallitusohjelman mukaan lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus.
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Osana sääntelyn sujuvoittamista tarkastellaan viranomaisten lausunnonantoaikojen pituutta keskeisissä ympäristölainsäädännön uudistamishankkeissa. Edellä mainitulla ennakkoneuvottelumenettelyllä vaikutetaan osaltaan siihen, että hakemukset ovat entistä
laadukkaampia, mikä voi vähentää valitusten määrää ja sujuvoittaa lausuntojen käsittelyä.

Helsingissä 26.11.2015
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

