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Viitaten Lisäselvityspyyntöönne, koskien Saantitodistuksessa (vastaanotin 1.8.2017) mainittua 

selvitysmahdollisuutta siitä olenko henkilö, joilla oikeus Ympäristösuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus 

po asiassa.  

Savon Sellu on omassa Project Law - lakitoimiston OKT Matias Forsin laatimassa vastineessaan 22.6.2017 

todennut:  

”Yksityishenkilöillä ei ole valitusoikeutta valituksessa esitettyjen yleisten 

ympäristöpoliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Valituksen laatijalla ei ole oikeutta valittaa 

päätöksestä. ”  

  

 

Asianosaisuus selvitys no 2. 
 

Sen lisäksi, että päätöksenne siitä, voidaanko vesiliikennettä tulevaisuudessa harjoittaa Suomessa, 

vaikuttaa ratkaisevasti henkilökohtaiseen toimeentulooni, pyydän saada tuoda esille myös seuraavaa:  

Asiakokonaisuus ei mielestäni koske lainkaan termin ”Yleisiä  ympäristöpoliittisia tavoitteita” 

ylesimääritelmän mukaista toimintaa   vaan enemmänkin  sitä, että Suomessa valtio ja valtion hallinto 

ovat poliittisin päätöksin  eriyttäneet liikenteen kehittämisen ja siinä samalla Ympäristöarvioinnit  

tietoisesti pois EU:ssa sovittujen Ympäristöpäästöjen arviointi menettelystä .   

Kysymys onkin tästä syystä ennemminkin se,  että tuleeko Suomessa huomioida  EU :ssa sovitusti liikenne ja 

sen päästöt ympäristölupa prosesseissa vaan voidaanko jokin ympäristöä rasittava alue -tässä tapauksessa - 

liikenteen päästöt jättää huomioimatta ympäristölupa prosesseissa, kuten nyt maassa selkeästi toimitaan ja 
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myönnetään ympäristöluvat ilman vertailua ilmasto päästöjen vaikutuksista raaka aine ja tuotekuljetusten 

yhteydessä. 

Oheisesta linkistä selviää EU:ssa sovitut menettelyt ja toiminnat mihin niitä sovelletaan    

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html  

jossa Ympäristöpolitiikan Yleiset periaatteet ovat: 

EU:n ilmasto- ja energiapaketteja on viety eteenpäin rinnakkain, ja siirtymisestä kilpailukykyiseen 

vähähiiliseen talouteen vuoteen 2050 mennessä on laadittu suunnitelma. Suunnitelmassa osoitetaan, 

miten Euroopassa päästöjä aiheuttavat alat – energiantuotanto, teollisuus, liikenne, rakennukset, 

rakentaminen ja maatalous – voivat siirtyä vähähiiliseen talouteen tulevien vuosikymmenten kuluessa. 

 

jossa:    

Liikenteen osalta EU on tehnyt ympäristö peruslinjaukset jo vuonna 2011 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en jossa edellytetään 

maantieliikenteen siirtoja vesiliikenteeseen.  Jota Suomessa ei noudateta. vaan päinvastoin kasvatetaan 

ilman mitään rajoitusta maantieliikenne osuutta. 

Suomessa em tavoitetta ei ole huomioitu valtion organisoimassa ja ylläpitämässä ELYn järjestelmässä 

(mukaan luettuna ympäristöluvat ja niiden perusteet), maassa harjoitetussa liikenteen 

tutkimustoiminnassa, ei lainsäädännässä eikä valtion budjeteissa.  

Kansalaisena olen huolestunut valtion em tavasta toimia ja olen itse toiminut aktiivisesti EU peruslinjausten 

C kohdan mukaisesti ja osallistunut prosessiin, jopa tekemällä laskelmat siitä mitä em Savon Sellun 

toiminnassa saavutetaan, kun toimitaan _EU:ssa sovitulla tavalla.  Henkilökohteisten taloudellisten 

vaikutusten ja em kohdan C mukaisesti toimimalla myös Suomessa toteutettaisiin EU:ssa sovittuja 

prosesseja ympäristöpäästöjen pienentämisiksi :  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fi/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html  

”Vastaavasti erilaisille julkisille suunnitelmille ja ohjelmille (jotka koskevat esimerkiksi maankäyttöä, 

liikennettä, energiaa, jätettä tai maataloutta) on tehtävä strateginen ympäristöarviointi (SYA). 

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja mahdolliset vaikutukset voidaan 

näin ottaa huomioon ennen hankkeen hyväksymistä, jotta varmistetaan ympäristönsuojelun korkea 

taso. Molemmissa tapauksissa kansalaisten kuuleminen on olennaista. Menettely perustuu Århusin 

yleissopimukseen, joka on YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) puitteissa vuonna 2001 

voimaantullut monenvälinen ympäristösopimus ja jonka sopimuspuolia EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat. 
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