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Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

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 neu-
voston asetuksessa (EU) N:o 347/2013, jäl-
jempänä energiainfrastruktuuriasetus, tarkoi-
tetun yhteistä etua koskevan energiahankkeen
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 lu-
vun 5 §:n mukainen hankelupa maan rajan
ylittävän siirtoputken rakentamiseen;

3) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain
(1058/2004) 6 ja 7 §:n mukainen suostumus
Suomen talousvyöhykkeen hyödyntämiseen

tai käyttöön lukuun ottamatta yksinomaan tut-
kimusta varten annettavaa suostumusta;

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

5) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
125 §:n mukainen rakennuslupa, 126 §.n mu-
kainen toimenpidelupa ja 171 §:n mukainen
poikkeuksen myöntäminen;

6) 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;

7) 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 viivytyk-
settä.
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3 §

Toimivaltainen viranomainen

Energiainfrastruktuuriasetuksen 8 artiklan
1 kohdan mukaisena kansallisena toimivaltai-
sena viranomaisena toimii Energiavirasto.

4 §

Lupamenettelyn järjestäminen

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

5 §

Hakemusasiakirjojen toimittaminen

Hankkeen toteuttajan on toimitettava
edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa
koskeva hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat
samanaikaisesti sekä Energiavirastolle että
sille lupaviranomaiselle, jonka toimivaltaan
kyseinen 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 verkkosi-
vuston 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 1 päivänä syys-
kuuta 2014.
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