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1 Johdanto 

 
Tässä soveltamisohjeessa käsitellään Neuvoston asetusta kehyksestä uusiu-
tuvan energian käyttöönoton nopeuttamiseksi (EU) 2022/2577 (myöhemmin 
”asetus”), joka on voimassa määräaikaisesti. Asetuksella asetetaan tiettyjen 
uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyille (aurinkoenergialaitteet, 
lämpöpumput ja uusiutuvan energian voimalaitosten päivityshankkeet) enim-
mäisaikoja. Lisäksi asetuksessa säädellään siitä, miten uusiutuvan energian 
hankkeet tulee katsoa erittäin tärkeän yleisen edun mukaisiksi. Soveltamis-
ohje on suunnattu uusiutuvan energian ympäristövaikutusten arviointi- ja lupa-
asioita käsitteleville viranomaisille. 
 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan, geopoliittinen tilanne ja korkeat energian hinnat 
ovat vahvistaneet tarvetta nopeuttaa energiatehokkuustoimia sekä uusiutuvan 
energian käyttöönottoa unionissa, jotta EU:ssa voitaisiin luopua venäläisten 
fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Energiakriisin pahentumisen vuoksi Euroo-
pan komissio katsoi marraskuussa tarpeelliseksi ehdottaa uusia toimenpiteitä 
nopeuttamaan kiireellisesti uusiutuvan energian käyttöönottoa. Euroopan 
unionin neuvosto käsitteli asetusta 19.12.2022 energiaministereiden kokouk-
sessa. Asetus hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä 22.12.2022, ja se tuli voi-
maan 30.12.2022. Asetus on voimassa 18 kuukautta 30.6.2024 asti. Sitä so-
velletaan suoraan jäsenvaltioissa, eli asetuksen voimaantulo tai sovellettavuus 
ei edellytä Suomessa erillisiä toimenpiteitä. 
 
Asetuksen mukaan EU:n jäsenvaltioiden tulee katsoa uusiutuvan energian 
tuotantolaitosten suunnittelun, rakentamisen, käyttämisen ja verkkoon liittämi-
sen olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaista, ja palvelevan kansanter-
veyttä ja turvallisuutta, kun oikeudellisia etuja arvioidaan yksittäistapauksissa 
luontodirektiivin, lintudirektiivin ja vesipuitedirektiivin soveltamiseksi.  
 
Jäsenvaltioille annetaan asetuksessa mahdollisuus rajoittaa erittäin tärkeän 
yleisen edun periaatteen soveltamista sekä rajata alueita tai rakenteita asetuk-
sen säännösten soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuriperinnön suojeluun liitty-
vistä syistä. Suomi harkitseekin hyödyntävänsä näitä mahdollisuuksia. Tämä 
vaatii kuitenkin kansallisesti laintasoista säädöstä. Tarkoituksena on antaa 
asiasta hallituksen esitys viimeistään syksyllä 2023. Siihen mennessä ase-
tusta on sovellettava sellaisenaan. Tätä ohjetta tullaan päivittämään siinä vai-
heessa, kun uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) sekä kansallinen säädös rajauk-
sista tulevat voimaan. 
 
Lisäksi asetuksessa säädetään määräajoista tietyille uusiutuvan energian 
hankkeille. Määräajat koskevat aurinkoenergialaitteiden ja lämpöpumppujen 
lupamenettelyitä sekä olemassa olevien uusiutuvan energian voimalaitosten 
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kapasiteettia kasvattavien päivityshankkeiden lupamenettelyjä. Asetusta so-
velletaan sen voimassaolon aikana alkaviin lupamenettelyihin. Määräaikaan 
lasketaan mukaan myös mahdollisesta ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä (YVA-menettely) se aika, joka kuluu arviointiselostuksen kuulemiseen ja 
perustellun päätelmän laatimiseen. 
 
Lupamenettelyn määrittely eroaa asetuksessa jossain määrin uusiutuvan 
energian direktiivin (2018/2001, jäljempänä myös RED II)1 määritelmästä ja 
määräaikojen laskenta uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenette-
lyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetun lain (1145/2020, 
jäljempänä myös UE-lupamenettelylaki) mukaisesta määräaikojen lasken-
nasta. Asetus on sellaisenaan sovellettava eikä se muuta UE-lupamenettely-
lain säännösten voimassaoloa. Molempia säädöksiä on siis sovellettava rin-
nakkain. 
 
Tällä ohjeella työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ympäristöministeriö (YM) an-
tavat toimivaltaisille viranomaisille ohjeistusta asetuksen soveltamisesta. 
 
Linkki asetukseen: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj 

 

2 Kohde ja soveltamisala 

 
Asetuksessa vahvistetaan väliaikaiset säännöt, joilla nopeutetaan uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan energian tuotantoon sovellettavaa lupamenet-
telyä. Asetusta sovelletaan uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenet-
telyihin, joiden alkamispäivä on asetuksen soveltamisaikana (30.12.2022–
30.6.2024). Asetus antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää, soveltavatko 
ne sitä myös vireillä oleviin lupamenettelyihin tai vain asetuksen soveltamisai-
kana alkaviin menettelyihin. Suomessa asetusta sovelletaan ainoastaan ase-
tuksen soveltamisaikana alkaviin lupamenettelyihin.  

 
Asetuksen artikla 3 käsittelee uusiutuvan energian tuotantolaitosten statusta 
erittäin tärkeän yleisen edun mukaisina hankkeina. Artikla 3 kattaa kaikki uu-
siutuvan energian tuotantoteknologiat. Artikla 4 koskee aurinkoenergiahank-
keiden lupamenettelyjä. Artikla 5 koskee olemassa olevien uusiutuvan ener-
gian voimalaitosten kapasiteettia kasvattavien muutoshankkeiden (päivittämi-
nen) lupamenettelyjä mukaan lukien YVA-menettelystä arviointiselostuksen 
kuulemisen ja perustellun päätelmän laatimisen. Artikla 5 kattaa kaikki uusiu-
tuvan energian tuotantoteknologiat. Artikla 6 koskee lämpöpumppuhankkeiden 
lupamenettelyjä.  

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutu-
vista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu). 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2577/oj
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Asetuksen lupamenettelyn määritelmä on soveltamisalan kannalta olennai-
nen, koska se tosiasiassa määrittelee sen, missä prosesseissa asetusta so-
velletaan. Lupamenettelyn määritelmä asetuksen 2 artiklassa jakautuu kah-
teen osaan: 
− millaiset menettelyt lasketaan mukaan (a alakohta) 
− miten menettelyn alku ja loppu määritellään ajallisesti (b alakohta). 
 
Lupamenettelyn määritelmä vastaa muutoin RED II:n 16 artiklan soveltamis-
alaa, paitsi että RED II:sta poiketen asetus kattaa myös osan YVA-menette-
lyä, verkkoon liittämistä koskevat luvat sekä tuotantolaitoksen kanssa samalla 
paikalla sijaitsevat energiavarastot. RED II:n 16 artikla koskee lupamenettelyi-
den organisointia ja kestoa, ja se on täytäntöönpantu Suomessa UE-lupame-
nettelylailla. Lain valmistelussa tarkasteltiin sitä, mitkä kansalliset menettelyt 
kuuluvat RED II:n 16 artiklan soveltamisalaan. Kyseiset menettelyt ovat käy-
tännössä samat, kuin UE-lupamenettelylain 9 §:n määräaikoihin sisältyvät me-
nettelyt.2 Koska RED II:n 16 artiklan soveltamisala vastaa UE-lupamenettely-
lain 9 §:n menettelyjä, asetuksen lupamenettelyiden on kansallisesti kat-
sottava kattavan UE-lupamenettelylain 9 §:n menettelyt lisättynä YVA-
menettelyn arviointiselostusvaiheella. Kyse on kuitenkin vain samoista me-
nettelyistä – itse määräaikasääntelyn sisältö on erilainen asetuksessa ja UE-
lupamenettelylaissa.   
 
Kyseiset lupamenettelyt ja muut menettelyt, joihin asetusta sovelletaan, ovat: 

 
Menettely Säädösperusta Toimivaltainen viran-

omainen 
Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki 

(527/2014, YSL), 27 § 
Aluehallintovirasto (AVI), 
kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011), 3 lu-
vun 2–3 § 

AVI 

Poikkeus vesiluontotyyp-
pien suojelusta 

Vesilaki (587/2011), 2 lu-
vun 11 § 

AVI 

Käyttöoikeuden myöntä-
mistä koskevat menette-
lyt, jos ne käsitellään 3 
luvun 2 tai 3 §:n mukai-
sen lupamenettelyn yh-
teydessä 

Vesilaki (587/2011), 2 lu-
vun 12–14 § 

AVI 

Poikkeus luontotyyppi-
suojelusta  
 

Luonnonsuojelulaki 
(1096/1996), 31 § 
 

Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus (ELY-
keskus) 

                                                 
2 16 artiklan muun sisällön (sähköinen asiointi ja menettelykäsikirja) osalta päädyttiin kansallisesti 16 artiklaa 
laajempaan soveltamisalaan. 
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Menettely Säädösperusta Toimivaltainen viran-
omainen 

 (1.6.2023 alkaen luonnon-
suojelulaki (9/2023)3. 

 

Kajoamislupa Muinaismuistolaki 
(295/1963), 11 § 

Museovirasto 

Käsittely- ja varastointi-
lupa 

Laki vaarallisten kemikaa-
lien ja räjähteiden käsitte-
lyn turvallisuudesta 
(390/2005), 23 § 

Turvallisuus- ja kemikaa-
livirasto (Tukes) 

Käsittely- ja varastointi-il-
moitus 

Laki vaarallisten kemikaa-
lien ja räjähteiden käsitte-
lyn turvallisuudesta 
(390/2005), 24 § 

pelastusviranomainen 

Rakentamislupa (biokaa-
sun ja biometaanin put-
kisto) 

Valtioneuvoston asetus 
maakaasun käsittelyn tur-
vallisuudesta (551/2009), 
5 § 

Tukes 

Maakaasun varastoinnin 
rakentamislupa (sovelle-
taan myös biokaasulle) 

Valtioneuvoston asetus 
maakaasun käsittelyn tur-
vallisuudesta (551/2009), 
9 § 

Tukes 

Lentoestelupa Ilmailulaki (864/2014), 
158 § 

Liikenne- ja viestintävi-
rasto (Traficom) 

Rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennus-
laki (132/1999, MRL), 125 
§ 

kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen 

Toimenpidelupa MRL 126 § kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen 

Rakennuksen purkamis-
lupa 

MRL 127 § kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen 

Suunnittelutarveratkaisu, 
jos se käsitellään 125 §:n 
mukaisen rakennuslupa-
menettelyn yhteydessä 

MRL 137 § kunta 

Poikkeamispäätös, jos se 
käsitellään 125 §:n mu-
kaisen rakennuslupame-
nettelyn yhteydessä 

MRL 174 § kunta 

Hyödyntämisoikeus Laki Suomen talous-
vyöhykkeestä 
(1058/2004), 6 § 

Valtioneuvosto 

Hankelupa suurjännite-
johdon rakentamiseen 

Sähkömarkkinalaki 
(588/2013), 14 § 

Energiavirasto, TEM 

                                                 
3 Ohjeistus päivitetään lain tullessa voimaan. 
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Menettely Säädösperusta Toimivaltainen viran-
omainen 

Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely 

Laki ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä 
(252/2017), 19, 20, 22 a 
(ja YSL 44 a §), 23, 24 § 

ELY-keskus 

 
 
Asetuksen lupamenettelyn määritelmä kattaa myös verkkoon liittämistä koske-
vat luvat sekä tuotantolaitoksen kanssa samalla paikalla sijaitsevat energiava-
rastot. Suomessa verkkoon liittäminen ei kuitenkaan vaadi lupaa, vaan sähkö-
verkonhaltijan on pyynnöstä ja kohtuullista korvausta vastaan liitettävä verk-
koonsa tekniset vaatimukset täyttävät liittyjät4. Tässä ohjeessa onkin katsottu, 
että sähkömarkkinalain menettelyistä asetuksen lupamenettelyyn lasketaan 
kuuluvaksi vain hankelupamenettely. Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat, sa-
malla paikalla tuotantolaitoksen kanssa sijaitsevat energiavarastot eivät puo-
lestaan vaadi Suomessa sellaisia lupia, jotka poikkeaisivat itse tuotantolaitok-
sen vaatimista luvista. 
 
Mitä tulee menettelyn ajalliseen määritelmään, lupamenettely on rajattu hallin-
nollisiin vaiheisiin täydellisen hakemuksen vastaanottamisen ja hakemusta 
koskevasta lopullisesta päätöksestä ilmoittamisen välillä. Asetuksen lupame-
nettelyn ajallinen määritelmä poikkeaa niistä periaatteista, joiden mukaan 
määräajat lasketaan UE-lupamenettelylaissa. Määräajan laskennasta ohjeis-
tetaan tarkemmin luvussa 5.1. 
 
Asetuksen 3 artiklaa sovelletaan edellä taulukossa mainittuihin menettelyihin 
liittyvään poikkeuslupaharkintaan niissä tilanteissa, joissa suunnitellun uusiu-
tuvan energian hankkeen toteutus johtaisi luonnonsuojelulaissa kiellettyyn 
seuraukseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää tällöin hankeluvan lisäksi lu-
paa poiketa luonnonsuojelulain säännöksistä. Poikkeuslupamenettelyt, joihin 
artiklaa sovelletaan, ovat: 
 
 

                                                 
4 Sähkömarkkinalain (588/2013) 20 §. 
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Lupamenettely Säädösperusta Toimivaltainen viran-
omainen 

Poikkeus lajisuojelu-
säännöksistä (luonnon-
suojelulaki (LSL) 39 
42.2, 47.2, 47.5 §) 
luontodirektiivin liitteen 
IV lajien sekä kaikkien 
LSL soveltamisalaan 
kuuluvien lintujen 
osalta 

Luonnonsuojelulaki 
(1096/1996), 49.3-4 § 
 
(1.6.2023 alkaen luon-
nonsuojelulaki 
(9/2023)) 

ELY-keskus 
 

Poikkeus Natura 2000 
–verkoston merkittävän 
heikentämisen kiellosta 

Luonnonsuojelulaki 66 
§ 
(1.6.2023 alkaen luon-
nonsuojelulaki 
(9/2023)) 

Valtioneuvosto 

 

3 Määritelmät 

Asetuksen tärkein määritelmä on lupamenettelyn määritelmä, jota on käsitelty 
edeltävässä, kohdetta ja soveltamisalaa koskevassa luvussa.  
 
Asetuksessa määritellään sen lisäksi vain aurinkoenergialaitteet. Muilta osin 
asetusta sovellettaessa sovelletaan uusiutuvan energian direktiivin määritel-
miä. Asetuksen kannalta olennaiset RED II-direktiivin määritelmät on toimeen-
pantu kansallisesti UE-lupamenettelylaissa.  
 
Kyseinen laki sisältää esimerkiksi seuraavat määritelmät: 
 
− Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan tuuli- ja aurinkoenergiaa, geotermistä 

energiaa, ympäristön energiaa, vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valta-
merienergiaa, vesivoimaa ja biomassaa sekä kaatopaikoilla ja jäteveden-
puhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua, joka ei ole peräisin fossiili-
sista lähteistä. 

 
− Uusiutuvan energian tuotantolaitoksella tarkoitetaan energiaa tuottavaa lai-

tosta, jonka tuottama energia on täysin tai osittain uusiutuvaa.  
 

Tuotettu energia voi olla sähköä, lämpöä, jäähdytystä, biokaasua, biopolt-
toainetta tai bionestettä. Jos tuotantorakennusta ei ole rakennettu ainoas-
taan energian tuotantoa varten, tuotantolaitoksella tarkoitetaan välittömästi 
energian tuotantoon liittyviä teknisiä järjestelmiä sekä näiden asenta-
miseksi tai suojaamiseksi rakennettuja rakennelmia. Biokaasulaitosten 
osalta biokaasulaitoksen yhteydessä tapahtuvan mädätteen käsittelyn ja 
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jatkojalostuksen katsotaan sisältyvän tuotantolaitokseen, koska ne ovat 
kiinteä osa biokaasua tuottavan laitoksen kokonaisuutta. 

 
− Uusiutuvan energian voimalaitoksella tarkoitetaan tuotantolaitosta, jonka 

tuottamasta uusiutuvasta energiasta vähintään osa on sähköä.  
 

Voimalaitoksen määritelmä pitäisi siten sisällään sekä pelkästään sähköä 
tuottavat laitokset että sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset. Sähkön 
tuotannon osuudelle laitoksen energian tuotannosta ei olisi määritelty vä-
himmäismäärää. 

 
− Uusiutuvan energian voimalaitoksen päivittämisellä tarkoitetaan uusiutu-

vaa energiaa tuottavan voimalaitoksen uusimista kapasiteetin korvaa-
miseksi tai laitoksen tehokkuuden tai kapasiteetin lisäämiseksi.  

 
Voimalaitoksen päivittäminen voisi tarkoittaa esimerkiksi voimalaitoksen 
toimintajärjestelmien ja laitteistojen korvaamista kokonaan tai osittain. Ole-
massa olevan ainoastaan fossiilisia energialähteitä käyttävän voimalaitok-
sen päivittämisessä uusiutuvaa energiaa tuottavaksi ei olisi kyse tässä 
kohdassa tarkoitetusta voimalaitoksen päivittämisestä. Päivittämisen jäl-
keen voimalaitoksen tulee edelleen tuottaa uusiutuvaa energiaa. Asetuk-
sen soveltamisalaan kuuluvaa voimalaitoksen päivittämistä olisi esimer-
kiksi uuden, tehokkaamman tuuli- tai aurinkovoimalan rakentaminen van-
han tilalle tai uusiutuvan polttoaineen käytön lisääminen polttolaitoksessa. 
Päivittämiseksi ei puolestaan katsota esimerkiksi kokonaan uusien voima-
laitosten rakentamista aiempien voimalaitosten rinnalle, kuten uusien tuuli-
voimaloiden rakentamista tuulipuistoon.  

 
 

4 Erittäin tärkeä yleinen etu (3 artikla) 

 
Asetuksen 3 artiklan mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian 
tuotantolaitosten ja -laitteistojen suunnittelun, rakentamisen ja käytön, niiden 
verkkoon liittämisen, asiaankuuluvan verkon itsensä sekä varastointivoimava-
rojen on katsottava olevan erittäin tärkeän yleisen edun mukaisia ja palvele-
van kansanterveyttä ja turvallisuutta, kun oikeudellisia etuja tasapainotetaan 
yksittäisissä tapauksissa.  
 
Säännös liittyy niihin tilanteisiin, joissa suunniteltu uusiutuvan energian hank-
keen toteutus johtaisi luonnonsuojelulaissa kiellettyyn seuraukseen ja tästä 
johtuen edellyttäisi lupaa poiketa luonnonsuojelulain säännöksistä. Tämä ohje 
perustuu voimassa olevan luonnonsuojelulain säännöksiin. Ohjetta päivite-
tään, kun uusi luonnonsuojelulaki (9/2023) tulee voimaan 1.6.2023. 
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Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta anne-
tun neuvoston direktiivin (92/43/ETY) eli niin sanotun luontodirektiivin 6 artik-
lan 4 kohdan mukaan erittäin tärkeä yleinen etu oikeuttaa poikkeamaan Na-
tura 2000 –verkostoa koskevasta suojelusta ja direktiivin 16 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaan se oikeuttaa poikkeamaan direktiivin tarkoittamien eliöla-
jien suojeluun liittyvistä kielloista. Yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/60/EY eli niin sanotun vesi-
puitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan mukaan erittäin tärkeä yleinen etu oikeuttaa 
ympäristötavoitteista poikkeamiseen. Luonnonvaraisten lintujen suojelusta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2009/147/EY) eli niin sa-
notun lintudirektiivin 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan kansanterveys 
ja yleinen turvallisuus oikeuttavat poikkeamaan lintulajien suojeluun liittyvistä 
kielloista.  
 
Suomessa Natura 2000 –verkoston suojelusta poikkeamista koskeva säännös 
on luonnonsuojelulain (1096/1996) 66 §:n 2 momentissa. Säännöksen mu-
kaan sellaiseen hankkeeseen tai suunnitelmaan, joka merkittävästi heikentää 
niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty (tai on tarkoitus 
sisällyttää) Natura 2000 –verkostoon, saadaan myöntää lupa taikka hyväksyä 
tai vahvistaa suunnitelma, jos valtioneuvosto yleisistunnossa päättää, että 
hanke tai suunnitelma on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottavasta syystä eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. 

 
Valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoa koskevan poikkeuksen osalta 
artikla 3 tarkoittaa käytännössä, että edellä mainitut hankkeet täyttävät 
poikkeuksen myöntämisen edellytykset hankkeen luonteen osalta, eikä 
komission lausuntoa tarvita edes niissä tapauksissa, joissa hanke tai suunni-
telma heikentäisi aluetta, jolla on luontodirektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisi-
jaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II tarkoitettu ensisijaisesti suojel-
tava laji. Valtioneuvoston päätöksenteossa on kuitenkin edelleen harkittava, 
onko hankkeelle tai suunnitelmalle olemassa vaihtoehtoista ratkaisua. 

 
Lintu- ja luontodirektiivin poikkeussäännökset ovat luonnonsuojelulain 49 §:n 3 
ja 4 momentissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voi 
yksittäistapauksessa myöntää luvan poiketa  
 
− luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin kiellosta hävittää ja heikentää luon-

todirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 
liitteessä 5); 

 
− luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettujen eläinlajien ja liitteessä IV (b) 

tarkoitettujen kasvilajien osalta lain 39 §:ssä ja 42 §:n 2 momentissa sää-
detyistä rauhoitussäännöksistä ja lain 47 §:n 2 ja 5 momentin kielloista hä-
vittää tai heikentää mainittujen säännösten nojalla ELY-keskuksen päätök-
sellä rajattua esiintymispaikkaa; 
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mikäli luontodirektiivin 16 artiklan tai lintudirektiivin 9 artiklan edellytykset täyt-
tyvät. Luontodirektiivin mainitun artiklan mukaan poikkeuksen myöntämisen 
edellytyksenä on, että ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja poikkeus ei haittaa 
kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontai-
sella levinneisyysalueella. Lisäksi artiklassa edellytetään, että poikkeus on tar-
peen artiklassa määriteltyihin tarkoituksiin. Niistä asetuksen 3 artiklassa viita-
tun kohdan c) mukaan poikkeus voidaan myöntää kansanterveyttä ja yleistä 
turvallisuutta koskevista tai muista erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pa-
kottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset ja taloudelliset syyt. 

 
Lintudirektiivin mainitun säännöksen mukaan poikkeuksen myöntämisen edel-
lytyksenä on, että ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua ja että poikkeus on tar-
peen artiklassa määriteltyihin tarkoituksiin, kuten kansanterveyteen ja yleiseen 
turvallisuuteen.  

 
Asetuksen 3 artikla tarkoittaa käytännössä, että ELY-keskuksessa vi-
reille tulevassa luonnonsuojelulain 49 §:n tarkoittamaa poikkeusta kos-
kevassa harkinnassa uusiutuvan energian tuotantolaitosten ja -laitteisto-
jen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä, verkkoon liittämistä, verkkoa ja 
varastointivoimavaroja koskevat hankkeet täyttävät poikkeuksen myön-
tämisedellytykset siltä osin, kun kyse on hankkeen luonteesta. Sen sijaan 
lupaharkinnassa on edelleen harkittava, täyttyvätkö muut poikkeusluvan 
myöntämisedellytykset, kuten vaihtoehdottomuus sekä haitattomuus kyseessä 
olevan lajin kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämisen kannalta niiden 
luontaisella levinneisyysalueella. 
 
Artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava ainakin erittäin tär-
keän yleisen edun mukaisiksi tunnustettujen hankkeiden osalta, että uusiutu-
vista lähteistä peräisin olevan energian tuotantolaitosten ja -laitteistojen raken-
taminen ja käyttö sekä niihin liittyvän verkkoinfrastruktuurin kehittäminen ase-
tetaan etusijalle suunnittelu- ja lupamenettelyssä, kun oikeudellisia etuja tasa-
painotetaan yksittäisissä tapauksissa. Lajien suojelun osalta tätä sovelletaan 
ainoastaan, jos ja siltä osin kuin toteutetaan asianmukaisia lajien suojelutoi-
menpiteitä, joilla edistetään lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttä-
mistä tai ennalleen saattamista, ja kyseiseen tarkoitukseen on varattu riittävät 
taloudelliset resurssit ja alueet. 
 
Tämä tarkoittaa, että ELY-keskuksen on asetettava käsittelyssään etusi-
jalle uusiutuvaan energiaan liittyvät luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset 
poikkeuslupahakemukset, joiden osalta hakija osoittaa hankkeessa to-
teutettavan toimenpiteitä, joilla edistetään lajien kantojen suotuisan suo-
jelun tason säilyttämistä tai ennalleen saattamista, ja siihen on varattu 
riittävät taloudelliset resurssit ja alueet. Sama koskee valtioneuvoston 
luonnonsuojelulain 66 §:n 4 momentissa tarkoitettua päätöstä, jos hanke 
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tai suunnitelma heikentäisi alueen valinnan perusteena olevan luontodi-
rektiivin liitteen II lajin elinympäristöä. 

 
Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohta on pantu täytäntöön vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004, jäljempänä vesienhoito-
laki) 23 §:llä. Vesienhoitolain 23 §:ssä säädetään ympäristötavoitteista poik-
keamisesta uuden hankkeen vuoksi. Pykälä sisältää poikkeamisen edellytyk-
siä koskevat säännökset sekä vesimuodostumaa fyysisesti muuttavan hank-
keen että pilaamisvaikutuksia omaavan hankkeen osalta. Vesienhoitolain 23 
§:n 1 momentin mukaan edellytyksenä poikkeamiselle on muun muassa, että 
hanke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kes-
tävää kehitystä, ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Vesienhoitolain 23 §:n mu-
kainen poikkeaminen on mahdollista vesienhoitosuunnittelumenettelyn yhtey-
dessä ja poikkeus sisällytetään vesienhoitosuunnitelmiin. Vesienhoidon lain-
säädäntöön ei siten nykyisellään sisälly mahdollisuutta poiketa vesienhoidon 
ympäristötavoitteista muulloin kuin vesienhoitosuunnitelmia koskevalla valtio-
neuvoston päätöksellä. Huomattava on, että valtioneuvosto päättää vesienhoi-
tosuunnitelmista kuuden vuoden välein. Ympäristöministeriössä on vireillä 
uusi lainsäädäntöhanke ”Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeami-
nen”5. Hankkeessa valmistellaan muun muassa ehdotukset säännöksiksi siitä, 
että vesienhoitolain 23 §:n mukainen vesienhoidon ympäristötavoitteista poik-
keamista koskevan asian käsittely olisi mahdollista myös muulloin kuin vesien-
hoitosuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä. Tarkoitus on, että asetus ote-
taan huomioon hankkeessa. Hankkeeseen on asetettu työryhmä. Tavoitteena 
on valmistella tarvittavat säännökset mahdollisimman pian ja antaa hallituksen 
esitys eduskunnalle syysistuntokaudella 2023.  
 
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa erittäin tärkeää yleistä etua koskevien säännösten 
soveltamisen koskemaan alueensa tiettyjä osia sekä tietyn tyyppisiä teknologi-
oita tai tiettyjä teknisiä ominaisuuksia käsittäviä hankkeita yhdennetyissä kan-
sallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissaan esitettyjen painopisteiden mu-
kaisesti. Tarkoituksena on valmistella ja antaa asiasta hallituksen esitys vii-
meistään syksyllä 2023. 

 

5 Lupamenettelyn määräajat ja niiden laskeminen 

5.1 Määräajat eri hankkeille 

 
Asetuksessa asetetaan määräaikoja lupamenettelyiden nopeuttamiseksi au-
rinkoenergialaitteiden, lämpöpumppujen ja olemassa olevien uusiutuvan ener-
gian voimalaitosten kapasiteettia kasvattavien päivityshankkeiden lupamenet-
telyille. Asetuksen 5 artiklan mukaisten päivityshankkeiden ja 7 artiklan mu-
kaisten lämpöpumppuhankkeiden lupamenettelyihin lasketaan kuuluvaksi 

                                                 
5 https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM043:00/2022 

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM043:00/2022
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myös mahdolliseen YVA-menettelyyn sisältyvä arviointiselostuksesta kuulemi-
nen ja perustellun päätelmän laatiminen. 

 
Asetuksen mukaiset määräajat: 

 
Hanketyyppi Lupamenettelyn kokonaiskesto enin-

tään 
Aurinkoenergialaitteet keinotekoisiin ra-
kenteisiin 

3 kk 

Olemassa olevien uusiutuvan energian 
voimalaitosten kapasiteettia kasvattava 
päivittäminen 

6 kk 

Lämpöpumput, sähköteho alle 50 MW 
(pois lukien maalämpöpumput) 

1 kk 

Maalämpöpumput, sähköteho alle 50 
MW 

3 kk 

 
 

5.2 Määräajan laskeminen 

 
Määräajan laskeminen eroaa UE-lupamenettelylain mukaisesta sääntelystä. 
Olennaisimpia eroja ovat, että lupamenettely kattaa ainoastaan hallinnolliseen 
käsittelyyn kuuluvat vaiheet, eikä esimerkiksi aikaa, jolloin hakemus on haki-
jalla täydennettävänä eikä viranomainen käsittele hakemusta samanaikaisesti. 
 
Hallinnollinen käsittelyaika. Määräaikaan lasketaan mukaan kaikkien hank-
keeseen kuuluvien lupien hallinnollinen käsittelyaika täydellisen lupahakemuk-
sen vastaanottamisesta lopulliseen päätökseen. Niiden lupamenettelyjen 
osalta, joihin sisältyy lausuntojen pyytäminen, hakemus katsotaan täydel-
liseksi ja määräajan laskenta alkaa, kun hakemus kuulutetaan. Mikäli lupame-
nettelyyn ei sisälly lausuntojen pyytämistä, hakemus katsotaan täydelliseksi ja 
määräajan laskenta alkaa, kun viranomaisella on riittävät tiedot hakemuksen 
käsittelyyn.  

 
Hakemuksen täydellisyys YVA-hankkeissa. Siinä tapauksessa, että hanke 
edellyttää lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (jäljempänä YVA-
laki) 3 luvun mukaista YVA-menettelyä, katsotaan lupahakemus täydelliseksi 
vasta sitten, kun siihen sisältyy hanketta koskeva arviointiselostus ja yhteysvi-
ranomaisen perusteltu päätelmä. Kuitenkin siinä tapauksessa, että hank-
keessa järjestetään YVA-lain 22 a §:n 2 momentissa tarkoitettu YVA-selostuk-
sen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskuuleminen (YSL 44 a §), on ensim-
mäisenä edellytyksenä lupahakemuksen täydellisyydelle yhteysviranomaisen 
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ja lupaviranomaisen välinen sopimus kuulemisten yhteensovittamisesta. Toi-
sena edellytyksenä on, että yhteysviranomainen pitää YVA-selostusta ja lupa-
viranomainen lupahakemusta kuulutuskypsänä. 
 
Siinä tapauksessa, että hanke edellyttää YVA-lain 2 luvun mukaista päätök-
sentekoa yksittäistapauksessa, mutta YVA-menettelyä ei edellytetä, on yhtenä 
edellytyksenä lupahakemuksen täydellisyydelle siihen sisältyvä päätös arvi-
ointimenettelyn soveltamatta jättämisestä yksittäistapauksessa. 
 
Määräajan laskeminen YVA-hankkeissa. YVA-menettelyä edellyttävissä 
hankkeissa määräajan laskeminen alkaa siitä päivästä, kun yhteysviranomai-
nen kuuluttaa arviointiselostuksen YVA-lain 20 §:n mukaisesti. Määräajan las-
keminen päättyy YVA-menettelyn osalta yhteysviranomaisen perustellun pää-
telmän antamiseen (YVA-lain 23 §). Kuulemisajaksi on laissa määritelty 30–60 
päivää. Kuulemisajan pituutta päättäessään yhteysviranomaisen tulisi ottaa 
huomioon asetuksen mukaisen määräajan toteutuminen. Yhteysviranomaisen 
olisi etenkin näissä hankkeissa ennen arviointiselostuksen kuuluttamista tar-
kistettava, onko arviointiselostus puutteellinen niin olennaisella tavalla, ettei 
yhteysviranomainen voisi sen pohjalta tehdä perusteltua päätelmää.  

 
Siinä tapauksessa, että arviointiselostuksen puutteellisuus tulee esiin vasta 
saadun kuulemispalautteen yhteydessä, tulee täydentämispyyntö tehdä heti, 
kun yhteysviranomainen voi yksilöidä täydentämistarpeet. Hankkeesta vastaa-
van täydennysten laatimiseen käyttämää aikaa ei lasketa mukaan asetuksen 
mukaiseen määräaikaan. Täydennetty arviointiselostus kuulutetaan uudes-
taan YVA-lain 20 §:n mukaisesti. Täydennetyn arviointiselostuksen kuulemi-
sen pituutta päätettäessä tulisi ottaa huomioon asetuksen mukaisessa määrä-
ajassa pysyminen. 
 
Siinä tapauksessa, että hankkeessa järjestetään YVA-lain 22 a §:n 2 momen-
tissa ja YSL 44 a §:ssä tarkoitettu yhteiskuuleminen, alkaa määräajan laske-
minen siitä hetkestä, kun lupaviranomainen kuuluttaa lupahakemuksen ja 
YVA-selostuksen. Edellytyksenä yhteiskuulemiselle on, ettei hankkeelle ole 
sen sijainnin, laajuuden ja teknisten ominaisuuksien kannalta muuta kuin lupa-
hakemuksessa esitettyä toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. Tarkoituksenmu-
kaista olisi, että sopimus yhteiskuulemisesta tehdään yhteys- ja lupaviran-
omaisen kesken YVA-menettelyn arviointiohjelmavaiheessa tai jo sitä edeltä-
vässä ennakkoneuvotteluvaiheessa. 
 
Perusteltu päätelmä annetaan YVA-lain 23 §:n 1 momentissa säädetyssä 
määräajassa. Yhteysviranomaisen tulisi kuitenkin ottaa huomioon asetuksen 
mukaisessa määräajassa pysyminen perusteltua päätelmää laatiessaan. Pe-
rustellusta päätelmästä tulisi ilmetä arviointiselostuksen kuulemiseen ja mah-
dolliseen täydennyskuulemiseen sekä yhteysviranomaisen perustellun päätel-
män laatimiseen käyttämä aika, jotta hakemusta seuraavaksi käsittelevä lupa-
viranomainen voi seurata määräajan laskemista.  
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Määräajan laskeminen YVA-hankkeissa pysähtyy perustellun päätelmän anta-
miseen ja alkaa kulua uudestaan, kun lupaviranomainen on vastaanottanut 
täydellisen lupahakemuksen. Esimerkiksi tapauksessa, jossa YVA-yhteysvi-
ranomainen on antanut perustellun päätelmän arviointiselostuksesta 2.5.2023 
ja hankkeesta vastaava jättää 16.6.2023 lupahakemuksen lupaviranomaiselle, 
joka määrittelee hakemuksen täydelliseksi 7.8.2023, ei väliin jäävää jaksoa 
3.5.–6.8.2023 lasketa määräaikaan kuuluvaksi. 
 
Asetuksessa ei säädetä poikkeusta kansainvälisen kuulemisen järjestämi-
sestä siinä tapauksessa, että asetuksen mukaisella YVA-hankkeella on toden-
näköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia Suomea velvoittavan kansainväli-
sen sopimuksen osapuolen tai Euroopan unionin jäsenvaltion lainkäyttöval-
taan kuuluvalla alueella YVA-lain 28 §:n mukaisella tavalla. Asetuksen mukai-
nen määräaika alkaa myös kansainvälisen kuulemisen osalta kulua vasta arvi-
ointiselostuksen kuuluttamisesta. Kansainvälisen kuulemisen pituutta päätet-
täessä tulisi ottaa huomioon asetuksen mukaisessa määräajassa pysyminen. 

 
Määräaikoihin ei lasketa mukaan  
− Laitosten, verkkoliitäntöjen ja verkkoinfrastruktuurin päivittämiseen ja ra-

kentamiseen kulunutta aikaa, eikä verkon merkittäviin päivityksiin liittyvien 
hallinnollisten menettelyjen vaatimaa aikaa, ellei samanaikaisesti ole käyn-
nissä määräaikoihin laskettava lupamenettely6. 

− Hankkeesta vastaavan valmisteluun tai hakemuksen täydentämiseen kulu-
vaa aikaa. Ehtona on, ettei viranomainen käsittele hakemusta samanaikai-
sesti.  

− YVA-menettelyn soveltamiseen kuuluvaa päätöksentekoa. Jos YVA-pää-
töksessä edellytetään arviointimenettelyä, alkaa määräajan laskeminen 
siitä, kun arviointiselostus kuulutetaan. 

− YVA-menettelyyn kuuluvaa ennakkoneuvottelua, arviointiohjelmavaiheen 
kuulemista eikä yhteysviranomaisen lausuntoa arviointiohjelmasta. 
 

Toisin kuin UE-lupamenettelylaissa, asetuksessa ei säädetä yhteysviranomai-
sesta, jonka olisi avustettava toimivaltaisia viranomaisia sopimaan menettely-
jen käsittelyajoista tai jonka olisi seurattava määräaikojen toteutumista. Toimi-
valtaisten viranomaisten on siis itse huolehdittava, että asetuksen määrä-
ajoissa pysytään. 

 
 

5.3 Aurinkoenergialaitteiden asentamista koskevan lupamenettelyn nopeuttaminen (4 artikla) 

 

                                                 
6 Asetuksen 8 artikla.  
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Aurinkoenergialaitteiden ja niiden yhteydessä sijaitsevien energiavarastojen 
lupamenettely saa kestää korkeintaan kolme kuukautta, jos laitteet asenne-
taan olemassa oleviin tai tuleviin keinotekoisiin rakenteisiin, kuten asuin-, liike- 
tai tehdasrakennuksiin. Artiklan tarkoittamien keinotekoisten rakenteiden ensi-
sijaisena tarkoituksena ei saa olla aurinkoenergian tuotanto. Keinotekoisiksi 
rakenteiksi ei siten lasketa esimerkiksi aurinkoenergialaitteiden omia tukira-
kenteita. Artiklan tarkoittamien keinotekoisiin rakenteisiin asennettavien aurin-
koenergialaitteiden asennus on suljettu YVA-menettelyn soveltamisalan ulko-
puolelle. Tällaisten laitteiden asennuksesta ei näin ollen tarvitse käynnistää 
YVA-lain 2 luvun mukaista päätöksentekomenettelyä yksittäistapauksessa, 
eikä niiden asentaminen edellytä myöskään YVA-lain 3 luvun mukaista ympä-
ristövaikutusten arviointia. 
 
Kun kyseessä on kapasiteetiltaan enintään 50 kW:n aurinkoenergialaitteiston 
asentaminen, katsotaan lupa myönnetyksi, jos asiaankuuluvat viranomaiset tai 
yksiköt eivät anna vastausta kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. 
Hiljaisen hyväksynnän soveltamista ei ole rajattu keinotekoisiin rakenteisiin 
asennettaviin aurinkoenergialaitteisiin.  
 
Jäsenvaltiot voivat jättää tietyt alueet tai rakenteet yllä mainittujen säännösten 
soveltamisalan ulkopuolelle kulttuuriperinnön tai historiallisen perinnön suoje-
luun liittyvistä syistä taikka maanpuolustuksellisiin etuihin tai turvallisuuteen 
liittyvistä syistä. Tarkoituksena on valmistella ja antaa asiasta hallituksen esi-
tys syksyllä 2023. 
 

5.4 Uusiutuvan energian voimalaitosten päivittäminen (5 artikla) 

 
Olemassa olevien uusiutuvan energian voimalaitosten kapasiteettia kasvatta-
vaa päivittämistä koskeva lupamenettely saa kestää korkeintaan kuusi kuu-
kautta sisältäen myös verkon liittämiseen tarvittavan omaisuuden parantami-
seen liittyvät lupamenettelyt. Uusiutuvan energian voimalaitoksella tarkoite-
taan tuotantolaitosta, jonka tuottamasta uusiutuvasta energiasta vähintään 
osa on sähköä. Uusiutuvan energian voimalaitoksia ovat esimerkiksi tuulivoi-
malat, aurinkopaneelit, vesivoimalat sekä uusiutuvaa energiaa tuottavat poltto-
laitokset, jotka tuottavat pelkkää sähköä tai sekä sähköä että lämpöä. Artik-
lassa ei ole alarajaa sille mikä lasketaan voimalaitokseksi, joten sellaiseksi 
voidaan katsoa esimerkiksi yksittäinen tuuliturbiini. Pelkkää lämpöä tuottavat 
laitokset eivät ole voimalaitoksia. Kapasiteetin kasvulla tarkoitetaan uusiutu-
van energian voimalaitoksen tuotantokapasiteetin kasvua. Pelkästään fossiili-
sia polttoaineita käyttävän voimalaitoksen muuttaminen uusiutuvia polttoai-
neita käyttäväksi ei ole artiklan tarkoittamaa uusiutuvan energian voimalaitok-
sen päivittämistä. YVA-menettelystä arviointiselostuksen kuulemiseen ja pe-
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rustellun päätelmän laatimiseen kuluva aika lasketaan mukaan lupamenette-
lyn kestoon. Päivitykset, joissa voimalaitoksen uusiutuvan energian tuotanto-
kapasiteetti ei kasva, eivät kuulu 5 artiklan ja sen sisältämän määräajan piiriin.  
 
Verkkoon liittämiseen tarvittavan omaisuuden parantamista koskeviksi luviksi 
on tässä ohjeessa katsottu vain sähkömarkkinalain mukainen hankelupa, jos 
se on tarpeen voimalaitoksen päivittämiseksi kapasiteettia lisäävästi.  
 
Jos tuotantolaitoksen kapasiteettia kasvattava päivittäminen tai sen liittä-
miseksi verkkoon tarvittava verkkoinfrastruktuurin päivittäminen vaativat YVA-
menettelyä tai sen tarpeen selvittämistä, tulee arviointi rajata koskemaan 
muutoksen tai laajennuksen mahdollisia merkittäviä vaikutuksia alkuperäiseen 
hankkeeseen verrattuna. Artiklan mukaisella rajauksella on vaikutuksia YVA-
lain 2 luvun mukaiseen päätöksentekoon yksittäistapauksessa sekä YVA-me-
nettelyn sisältövaatimuksiin artiklan mukaisissa hankkeissa.  
 
Artiklan mukaisten hankkeiden osalta tulee YVA-lain 2 liitteen 1 b) ja 3 g) koh-
tia, jotka edellyttävät muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden 
yhteisvaikutusten huomioon ottamista tulkita siten, ettei näiden kohtien mukai-
siin olemassa oleviin ja/tai hyväksyttyihin hankkeisiin lueta mukaan päivitettä-
vän hankkeen nykyistä toimintaa. Päätöksenteko yksittäistapauksessa tulisi 
siis rajata vain hankkeen päivittämisestä todennäköisesti aiheutuviin merkittä-
viin ympäristövaikutuksiin tarkasteltaessa YVA-menettelyn tarvetta. 
 
Artiklan mukaisten hankkeiden osalta tulee valtioneuvoston asetusta ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) 4 §:n 2 momenttia, joka edellyt-
tää muiden olemassa olevien ja/tai hyväksyttyjen hankkeiden yhteisvaikutus-
ten huomioon ottamista tulkita siten, ettei tämän momentin mukaisiin ole-
massa oleviin ja/tai hyväksyttyihin hankkeisiin lueta mukaan päivitettävän 
hankkeen nykyistä toimintaa. Arviointiselostuksen sisältö tulisi siis rajata vain 
hankkeen päivittämisestä todennäköisesti aiheutuviin merkittäviin ympäristö-
vaikutuksiin.  Artiklan mukainen rajaus ei kuitenkaan vaikuta siihen, miten vai-
kutusalueen ympäristön nykytila kuvataan. 
 

 

5.5 Uusiutuvan energian hankkeiden ja niihin liittyvän, uusiutuvien energialähteiden integroi-
miseksi järjestelmään tarvittavan verkkoinfrastruktuurin lupamenettelyn nopeuttaminen 
(6 artikla) 

 
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa uusiutuvaa energiaa koskevat hankkeet sekä 
energian varastointihankkeet ja uusiutuvan energian liittämiseen verkkoon 
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mahdollistavat sähköverkkohankkeet YVA-direktiivin (2011/92/EU)7 mukai-
sesta ympäristöarvioinnista sekä tietyistä luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintu-
direktiivin (2009/147/EY) lajien suojelua koskevista arvioinneista, jos hanke 
sijaitsee erityisellä uusiutuvan energian alueella tai verkkoalueella. Suomessa 
ei ole kyseisiä alueita, joten artikla ei tule sovellettavaksi Suomessa. 

 

5.6 Lämpöpumppujen käyttöönoton nopeuttaminen (7 artikla) 

 
Sähköteholtaan alle 50 megawatin lämpöpumppujen asentamista koskeva lu-
pamenettely ei saa ylittää yhtä kuukautta ja vastaavan tehoisten maalämpö-
pumppujen tapauksessa kolmea kuukautta. 

 
Jäsenvaltiot voivat jättää tietyt alueet tai rakenteet 7 artiklan soveltamisalan 
ulkopuolelle kulttuuriperinnön tai historiallisen perinnön suojeluun liittyvistä 
syistä taikka maanpuolustuksellisiin etuihin tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. 
Tarkoituksena on valmistella ja antaa asiasta hallituksen esitys syksyllä 2023. 

 

6 Uudelleentarkastelu (9 artikla) 

 
Komissio tarkastelee asetusta uudelleen viimeistään 31.12.2023 ja esittää 
neuvostolle kertomuksen tarkastelun tuloksista. Komissio voi kyseisen kerto-
muksen perusteella ehdottaa asetuksen voimassaolon pidentämistä.  

 

7 Voimaantulo ja soveltaminen (10 artikla) 

 
Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29.12.2022 ja se 
on tullut voimaan 30.12.2022. Asetusta sovelletaan 18 kuukauden ajan sen 
voimaantulosta eli 30.6.2024 asti. 

 
 

                                                 
7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen jul-
kisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (kodifikaatio). 
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