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Ympäristötavoitteet saavutetaan vauhdittamalla investointeja   
Teknologiateollisuuden ehdotukset investointien nopeuttamiseksi  

  

Puhtaat teknologiat ovat avainasemassa ympäristön tilan parantamisessa. Uutta ja energia-

tehokasta teknologiaa saadaan nopeasti käyttöön toteuttamalla uusia tuotannollisia inves-

tointeja. Suomen lupajonossa odottavat käsittelyä lähes 3 miljardin euron investoinnit, jotka 

toisivat toteutuessaan 14 000 uutta työpaikkaa. Luvan saaminen esimerkiksi aluehallintovi-

rastosta on kestänyt keskimäärin jopa puolitoista vuotta. Investoinneille on luotava koko nii-

den elinkaaren kattava yhtenäinen lupa- ja valvontajärjestelmä. Sen olisi katettava kaikki te-

ollisuuden investointien suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöön tarvittavat ratkaisut, luvat 

ja raportit.  

  

Tarvitsemme enemmän vientikelpoisia teollisen mittakaavan innovaatioita puhtaisiin teknolo-

gioihin ja ratkaisuihin. Teollisuusyritysten ja tutkimuslaitosten julkisilla tki-kannusteilla on 

keskeinen rooli näiden innovaatioiden mahdollistajana.  

  

Lupajärjestelmä on digitalisoitava yhden luukun periaatteen mukaisesti   

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää luvitukseen liittyvää tiedonkeruun yhdistämistä ja tieto-

lähteiden avaamisen jatkoa. Ympäristölupien käsittelyä on myös nopeutettava ja päätökset 

tehtävä muutamassa kuukaudessa. Tavoitteena on oltava aito yhden luukun digitaalinen in-

vestointilupa 12 kuukauden määräajassa. Samalla täytyy varmistaa yritysten tasavertainen 

kohtelu eri puolilla Suomea.   

  

Teollisten ympäristölupien käsittely on keskitettävä yhteen valtakunnalliseen lupa- 

ja valvontavirastoon   

Valtion ympäristöhallintoa on tehostettava keskittämällä toiminnot yhteen valtakunnalliseen 

virastoon. Viraston on sitouduttava palvelutehtävään ja hallinnonrajat ylittävään yhteistyö-

hön.   

  

Kemikaali-, tuote- ja jätesääntelyn on muodostettava selkeä kokonaisuus   

Kiertotalouteen liittyvä liiketoiminta etenee teollisuudessa jo markkinaehtoisesti, mutta muu-

tosta voidaan vauhdittaa julkisen tuen ja erityisesti julkisten hankintojen avulla. Suomella on 

oltava aktiivinen rooli kiertotalouden edistämisessä myös EU:ssa.  

  

Ympäristösääntelyn on oltava selkeää  

Päällekkäisiä velvoitteita ja ohjauskeinoja tulee välttää. Ympäristövelvoitteiden tulee olla kus-

tannustehokkaita ja kehittämiseen kannustavia.  Raivaamalla turha byrokratia investointien 

tieltä, ympäristöarvoista tinkimättä, Suomeen syntyy jatkossa yhä enemmän kasvavaa liike-

toimintaa ja uusia työpaikkoja. Se olisi teko Suomelle, mutta myös koko maailmalle.  

  

Luonnon monimuotoisuus on turvattava   

Luonnon monimuotoisuus turvataan tasapainoisella maankäyttömuotojen yhteensovittami-

sella, ennakoitavalla luonnonsuojellulla ja vaikuttavilla kompensaatioilla.  
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