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Lausunto selvityksestä naapuruusoikeudellisen luvantarve-
perusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä 
 

Energiateollisuus ry (ET) kiittää lausuntopyynnöstä. 

 

ET yhtyy selvityksen esitykseen siitä, että YSL:n viittaukset NaapL 17 §:ään 

voidaan poistaa. Nykyinen lainsäädäntö ja lupakäytännöt ovat toiminnanharjoit-

tajan kannalta ongelmallisia erityisesti siksi, että luvan tarvetta ei pysty ennakoi-

maan ja vaatimus luvanhakemiseksi voi tulla esille hankekehityksen loppuvai-

heessa. Nykyinen lupakäytäntö on osoittanut, että lupaa voidaan edellyttää ilman 

objektiivista ja perusteltua näyttöä mahdollisesta (saati todennäköisestä) koh-

tuuttomasta rasituksesta. Sen sijaan luvantarpeeseen vaikuttavat mm. kunnan 

poliittinen ilmapiiri ja naapuruston aktiivisuus. Nykyinen käytäntö ei takaa tasa-

puolista kohtelua toiminnanharjoittajille.  

 

Selvityksessä esitetään sisällytettäväksi uusi muotoilu luvantarpeeseen; ”toimin-

taan, josta saattaa aiheutua muuta ympäristön pilaantumista”. ET näkee tämän 

muotoilun perustellummaksi kuin poistettavaksi ehdotettu säädös. Lupa-

kynnys on kuitenkin edelleen tulkinnanvarainen ja muotoilua tulisi kehittää 

siten, että lupaa voidaan edellyttää ainoastaan, kun toiminnasta aiheutuva 

ympäristön pilaantuminen on todennäköistä ja/tai toiminta todennäköi-

sesti aiheuttaa jonkin ympäristölaatunormin ylittymisen (esim. ilmanlaatu 

tai meluohjearvot) ja toiminnan ympäristövaikutukset vastaavat YSL:n lai-

tosluettelun toimintojen ympäristövaikutuksia. 

 

Lisäksi luvantarvetta ei tule muodostua toiminnalle, johon sovelletaan re-

kisteröinti- tai ilmoitusmenettelyä. Esim. pienten polttolaitosten ympäristön-

suojeluvaatimukset asettava ns. PIPO-asetus säätää yksityiskohtaisesti kaikista 

naapuruussuhdeoikeudellisista kysymyksistä, kuten melu-, pöly-, savukaasu- ja 

jätevesipäästöistä.  

 

Tuulivoimalat ovat selvityksen mukaan toiminto, jolle on useimmiten käytetty 

NaapL 17 §:ää ainoana lupaperusteena. Yhdellä luvalla on luvitettu sekä yksittäi-

siä voimaloita että usean tuulivoimalan tuulipuistoja. Tuulivoimaloiden sijoittami-

nen oli monissa tapauksissa tehty tuulivoimayleiskaavan mukaisesti. Kaavan yh-

teydessä tehdään pääsääntöisesti kattavat ympäristöselvitykset sekä toteutetaan 

kuuleminen. Selvityksen mukaan valtaosa kaikista lupapäätöksistä on annettu 

suunnitellulle toiminnalle ennen toiminnan aloittamista. 

 

Selvityksessä on todettu (s.48), että ”viranomainen olisi voinut katsoa, että 

osayleiskaavan mukaisesti sijoitetut tuulivoimalat eivät tarvitse erillistä lupaa”. 
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Selvityksessä on myös todettu (s. 51) yhden luukun lainsäädäntöhankkeen osalta, 

että osa naapuruussuhdelain mukaisista ongelmista voitaisiin mahdollisesti jat-

kossa ratkaista yhden luukun periaatteen mukaisesti kaavoituksen ja rakennuslu-

van/toimenpideluvan yhteydessä, jolloin ympäristölupaa ei tarvittaisi. Lisäksi sel-

vityksessä arvioidaan (s. 61-62), että uuden rakennus- tai toimenpidelupaa vaati-

van toiminnan osalta ”kytkennän vahvistaminen MRL:iin voisi olla perustelua” ja 

”tulisi välttää tilanteita, jossa toiminnan sijoittaminen vaatii sekä kaavoitusmenet-

telyä että ympäristölupaa”. 

 

ET tukee edellä kuvattuja ajatuksia. Tuulivoimaloiden luvitus tulisi perustua 

kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisiin maankäyttörat-

kaisuihin ja rakennuslupaan. Tuulivoimalan sijoittaminen ei ole mahdollista ilman 

kaavaratkaisua (asemakaava, tuulivoimayleiskaava, suunnittelutarveratkaisu, 

kaavapoikkeus). Kaavamenettelyissä huomioidaan ympäristöhaittojen estäminen 

siten, että tuulivoimaloista ei aiheudu luvantarvetta aiheuttavaa haittaa. Tuulivoi-

malan rakentaminen edellyttää aina myös rakennuslupaa. Rakennusluvan edelly-

tyksenä on mm. kaavanmukaisuus ja se, ettei rakentaminen tarpeettomasti hait-

taa naapuria tai vaikeuta naapurikiinteistön sopivaa rakentamista. 

 

Esitettyä uutta muotoilua tulee täsmentää siten, että ympäristölupa ei kuiten-

kaan ole tarpeen, mikäli toiminnan YSL:n mukaiset vaikutukset on arvi-

oitu MRL:n mukaisessa rakennusluvan perusteena olevassa maankäyttö-

ratkaisussa sekä rakennusluvassa. 

 

Selvityksessä on tuotu voimakkaasti esille ympäristöluvan tuoma pysyvyyssuoja. 

ET:n näkemyksen mukaan YSL antaa kuitenkin laajat mahdollisuudet sekä viran-

omaisille että haitankärsijöille saattaa vireille luvan tarkistaminen. 
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