
  
 LAUSUMA 14.12.2021 

1 
 

Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry 

Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf 

 

MAANOMISTAJIEN LAUSUMA: Fortum Power and Heat Oy, maakaapelihanke 

 

Luoman Kyläyhdistys toimii sääntöjensä mukaan ”Luoman kylän asukkaiden yhteisen edun 

ja viihtyvyyden hyväksi, vaikuttaa kylän kehittymiseen ja parantaa asukkaiden vaikutusmah-

dollisuuksia, vaalii ja suojelee kylän ja sen lähiseudun luontoa, ympäristöä ja kulttuuriperin-

töä sekä toimii Luoman kylän ja sen asukkaiden edunvalvojana Kirkkonummen kuntaan, val-

tionhallintoon ja muihin ulkopuolisiin tahoihin nähden”. Tässä tarkoituksessa Kyläyhdistys 

antaa Maanmittauslaitokselle alla olevan lausuman.  

 

1. Lausuman taustaa 

Tämä lausuma koskee Fortum Power and Heat Oy:n suunnitelmaa 2*400 kV:n maakaapeliparin asenta-

miseksi Espoon muuntoasemalta suunnitteilla olevaan datakeskukseen Kirkkonummen Kolabackenin 

alueella. 

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/77) varaa kiinteän omaisuuden 

omistajalle ja käyttöoikeuden haltijalle tilaisuuden antaa määräajassa lausuntonsa asiasta. Mainitusta 

hankesuunnitelmasta järjestettiin sanotun lain mukainen kuulemiskokous Kirkkonummella 24.11.2021.  

Maanomistajat eivät voineet tuossa kokouksessa antaa suunnitellusta hankkeesta lausumia, koska 

hanke on vasta suunnitteluvaiheessa eikä siitä ollut saatavilla mitään yksityiskohtaisia tai muita riittäviä 

selvityksiä tai tietoja hankkeen teknisistä ratkaisuista. Samoin kaikki kirjallinen, luotettava tieto hanke-

suunnitelman vaikutuksista lähiympäristöön puuttui. Kuulemiskokous oli maanomistajien mielestä jär-

jestetty aivan liian aikaisin ottaen huomioon hankkeen valmiusaste. 

Maanomistajat vaativat tuossa kokouksessa, että hankesuunnitelmasta annettaville kirjallisille maan-

omistajien lausumille myönnettävä määräaika on ulotettava siihen asti, kunnes oleellinen tekninen in-

formaatio ja luotettavat terveys- ja turvallisuusselvitykset on toimitettu maanomistajille ja niihin on ol-

lut riittävä aika tutustua.  

Kuulemiskokouksen puheenjohtaja päätti kuitenkin Fortum Power and Heat OY:n esityksen mukaisesti, 

että lausumat on toimitettava 31.12.2021 mennessä Maanmittauslaitokselle. Fortum Power and Heat 

Oy ilmoitti kokouksessa toimittavansa maanomistajien vaatimat hankesuunnitelman selvitykset suo-

raan Valtioneuvostolle/TEM:ille vuoden 2022 alkupuoliskolla hakiessaan lupaa hankkeen käynnistä-

miseksi. Puheenjohtajan mukaan Valtioneuvosto/TEM kuulee vielä maanomistajia saatuaan yrityksen 

hakemuksen.  – Maanomistajien mielestä hanketta kiirehditään aivan liikaa eikä asianosaisille anneta 

lain edellyttämää mahdollisuutta lausua asiasta. Maanomistajat tulkitsivat puheenjohtajan ilmoituksen 

tarkoittavan, että Valtioneuvosto/TEM tulee pyytämään maanomistajilta, asukkailta, kirjalliset lausumat 

hankkeesta ennen kuin Valtioneuvosto/TEM käsittelee asiaa.  

Koska hankesuunnitelmasta ei ole olemassa riittävästi tietoa varsinaisen lausuman antamiseksi, on 

maanomistajien tyydyttävä seuraaviin yleisiin toteamuksiin. 

 

 



  
 LAUSUMA 14.12.2021 

2 
 

Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry 

Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf 

2. Hankesuunnitelman ”yleishyödyllisyys” ja ”vaihtoehtoiset toteuttamistavat” 

Mainitun lain 4§ toteaa:   

”Lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, 

jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lu-

nastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava 

hyöty. 

Lunastuksen hakija voi olla myös yksityisoikeudellinen yhteisö, joka osoittaa yleisen tarpeen 

vaativan lunastusta ja esittää luotettavan selvityksen siitä, että lunastettava omaisuus tullaan 

käyttämään aiottuun tarkoitukseen.” 

 

2.1 Hankeen yleishyödyllisyys 

Fortum Power and Heat Oy, jonka hankesuunnitelmasta on kysymys, ei ole kiistatta osoittanut, että 

yleinen tarve vaatii hankkeen toteuttamista. Ympäristö/ilmastosyiden tai työpaikkojen luonnin ylimal-

kaiset maininnat ilman selkeitä hiilitase- ja työllisyyslaskelmia eivät riitä perustelemaan hankesuunnitel-

man yleishyödyllisyyttä. Hanke näyttää voimakkaimmin tukevan itse yhtiön liiketoimintaa: se myy ensin 

energiayhtiönä sähkön datakeskukseen ja sen jälkeen saman energian tuottaman hukkalämmön edel-

leen mm. Kirkkonummen kunnalle. 

Yleishyödyllisyyttä ei lisää sekään, että yhtiö on saanut samojen vähäisten ja vajavaisten tietojen perus-

teella, joilla se on esitellyt hankettaan maanomistajille, Kirkkonummen kunnan suhtautumaan hankkee-

seen myönteisesti. – Kaikki kunnassa asiaa käsitelleet tahot myöntävät, että tiedot hankkeesta ovat ol-

leet erittäin puutteellisia.  

Hankesuunnitelmassa kuvattua maakaapelilinjausta suunnitellaan olemassa olevan asutuksen keskelle, 

pientalokiinteistöjen pihojen poikki. Hanke olisi ensimmäinen Pohjoismaissa maahan kaivettu suurjänni-

tevoimajohto. On tunnustettu tosiasia, että magneettikentille altistuminen aiheuttaa leukemiaa1. 

Vaikka vaikutusmekanismia ei toistaiseksi tunneta, asiantuntijoiden kannanotot on otettava vakavasti. 

Käytännössä ja hankkeesta tähän mennessä saatujen puutteellisten tietojen pohjalta se tarkoittaa, että 

tässä hankesuunnitelmassa asetetaan asukkaiden, erityisesti lasten, terveysturvallisuus ja Fortum Po-

wer and Heat Oy:n liiketoiminnan menestys, jota kuvataan ”yleisellä edulla”, toisiaan vasten.  

 

2.2 Hankkeen vaihtoehtoiset toteuttamistavat 

Fortum Power and Heat Oy, lunastuksen hakija, ei ole myöskään kiistatta osoittanut, että hankesuunni-

telman tarkoitusta ei voi saavuttaa vaihtoehtoisella tavalla. Yhtiön suullinen ilmoitus sitä, että pohjoiset 

kaapelireitit ovat asutuksen vuoksi ”liian ahtaita”, ei ole ilman yksityiskohtaista selvitystä riittävä osoi-

tus vaihtoehdottomuudesta. – Myös reitti, jolle nyt lunastuslupaa haetaan, on asutuksen keskellä ja 

”liian ahdas”. 

 
1 1970-luvun loppupuolelta lähtien on julkaistu yli 25 väestötutkimusta, joiden yhteisanalyysit viittaavat siihen, että 
voimajohdon läheisyydessä lasten leukemia voisi lisääntyä, kun magneettivuontiheys ylittää 0,4 µT. Maailman terveys-
järjestön syöväntutkimuskeskus IARC on luokitellut magneettikentät mahdolliseksi syöpää aiheuttavaksi tekijäksi. (Duo-
decim: Terveyskirjasto) 
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Rantaradan korjauksen yhteydessä vuonna 2018 Maanmittauslaitos lunasti radanvarren asukkaiden 

kiinteistöiltä kapeahkon maakaistaleen. Samassa yhteydessä Maanmittauslaitos ilmoitti, että ”rautatien 

suojelualue ulottuu 30 m kummallekin puolelle raiteen keskilinjasta. Suojelualueelle ei saa ilman radan-

pitäjän suostumusta rakentaa uusia rakennuksia tai laitteita, josta tai jonka käytöstä voi aiheutua vaaraa 

raideliikenteen turvallisuudelle taikka haittaa radanpidolle.”  

On ilmeistä, että 2*400kV:n suurjännitevoimajohto sähköistetyn rantaradan suojelualueella on Maan-

mittauslaitoksen edellä toteama ”laite, josta voi aiheutua vaaraa”.  Samalla alueella tai sen lähiympäris-

tössä sijaitsee myös muita maakaapeleita ja mm. kunnan vesijohto. Fortum Power and Heat Oy ei ole 

pyynnöistä huolimatta esittänyt selvityksiä, jotka osoittaisivat, että 2*400 kV:n suurjännitemaakaapeli 

mahtuu radanpidon kannalta turvallisesti ja asukkaiden kannalta terveysturvallisesti suunnitellulle alu-

eelle. 

Fortum Power and Heat Oy:n, lunastuksen hakijan, suullinen ilmoitus siitä, että Natura-alueen suojelu-

arvot eivät mahdollista maakaapelin linjausta Natura-alueella ja/tai meren lahden pohjaa pitkin Kola-

backenin suuntaan ei ole riittävä osoitus vaihtoehdottomuudesta.  ELY-keskus, jonka tehtävä on huoleh-

tia suojeltujen luonnonarvojen säilymisestä, ei ole lausunut asiasta, eikä selvitystä hankeen vaikutuk-

sista Natura-alueen luontoarvoihin ole tehty.  

Fortum Power and Heat Oy, lunastuksen hakija, ei myöskään ole osoittanut tutkineensa mitään sellaisia, 

pidempiä maakaapelointireittejä, jotka kulkisivat terveysturvallisuuden kannalta riittävän kaukana ole-

massa olevasta asutuksesta.  

Fortum Power and Heat Oy, lunastuksen hakija, ei myöskään ole selvittänyt rantaradan ja Kehä III:n väli-

sen alueen käyttökelpoisuutta maakaapelin sijoittamiselle. Yhtiö on perustellut tämän vaihtoehdon to-

teuttamiskelvottomuutta sillä, että Helsingin seudun lähijunaliikennettä palveleva huoltovarikko mah-

dollisesti sijoittuisi alueelle. – Alueesta ei ole tehty juridisesti sitovaa maavarausta, joka olisi toimitettu 

tiedoksi maanomistajille. Kirkkonummen kunta ja laaja joukko asianosaisia tahoja ovat vedonneet jä-

reän raideliikenteen varikkomerkinnästä Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen. Asian käsittely asiasta alkanee ensi vuonna. – Kunnalla on kategorinen kaavamonopoli, eikä 

kunta tekemiensä päätösten mukaisesti tule kaavoittamaan varikkoa alueelle. 

 

3. Lausuman anto ilman perustietoja hankesuunnitelmasta  

Fortum Power and Heat Oy:n hankesuunnitelmasta on jätetty Etelä-Suomen ELY-keskukseen vaade, 

että maakaapelihankkeeseen tulee soveltaa YVA-lain 3.2 §:ssä tarkoitettua ympäristövaikutusten arvi-

ointia. ELY-keskus on päätöksentekoaan varten pyytänyt useaan otteeseen yhtiöltä tietoja hankesuunni-

telman yksityiskohdista. Yhtiö ei ole näitä tietoja kuitenkaan toimittanut.  

ELY-keskus YVA-arvioinnin tekijänä on asiantuntijaorganisaatio arvioimaan ko. hankesuunnitelman vai-

kutuksista ympäristöön, kuten asutukseen ja ihmisiin sekä viranomaisena saamaan lausunnon Säteily-

turvallisuuskeskukselta hankkeen terveysturvallisuudesta. Maanmittauslaitoksen on kohtuutonta edel-

lyttää maanomistajilta, paikallisilta asukkailta, lausumaa hankkeesta, jonka yleisiä tai kiinteistökohtaisia 

teknisiä perustietoja tai kaapelireitin tarkkaa sijaintia asuintalojen pihoilla, ei ole kirjallisesti tai muuten-

kaan luotettavasti käytettävissä. 

 Maanomistajien, asukkaiden, kannalta hankesuunnitelman vaikutukset ympäristöön, erityisesti ter-

veysturvallisuuteen, ovat avainasemassa. Niin kauan, kun Säteilyturvallisuuskeskus ei tietojen 
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puuttuessa voi antaa lausuntoa ELY-keskukselle hankesuunnitelman terveysturvallisuusvaikutuksista, 

on maanomistajien, asukkaiden, mahdoton lausua mitään oleellista hankesuunnitelmasta. 

Perustietojen puuttuessa maanomistajat eivät myöskään tiedä, kuinka paljon kiinteistöjen pinta-alaa 

maakaapeliparin sijoittaminen tulee mahdollisesti vaatimaan ja kuinka merkittäväksi siitä johtuva kiin-

teistön käytön rajaaminen muodostuu. Maaperä on savea-saviliejua. Kiinteistöjen rajalla kulkee ranta-

rata. Rantaradan molemmin puolin on Maanmittauslaitoksen jo edellä toteama 30 metrin suojelu-

vyöhyke. Junaliikenteen seurauksena rata liikkuu pehmeässä maaperässä ja vaatii jatkuvaa valvontaa, 

nopeusrajoituksia ja kunnossapitoa. Ei ole tiedossa, mille etäisyydelle radasta maakaapelipari voidaan 

turvallisesti sijoittaa. Alueella kulkee myös muita kaapeleita ja mm. kunnan vesijohto. Ylimalkainen 

tieto kaapelin sijoittumisesta ei maanomistajalle riitä lausuman antoa varten, tarvitaan yksityiskohtai-

sempaa tietoa sen vaatimasta maa-alasta. – Maanomistajilla ei myöskään ole tietoa siitä, minkälaisia 

riskiarvioita kaapelin asentamisen ja huollon suhteen on tehty ja mitä vaikutuksia niillä on kiinteistöihin 

ja maankäyttöön.    

 

4. Varovaisuusperiaate 

YK, Euroopan Unioni ja Suomen laki tuntevat käsitteen varovaisuusperiaate, josta STUKn julkaisu ”Säh-

kömagneettiset kentät terveysriskinä” toteaa mm.:   

”Sähkömagneettisia kenttiä koskevat altistumisrajat ovat riskinhallinnan keskeinen lähtökohta. 

Ongelma on kuitenkin siinä, että ei ole täyttä varmuutta siitä kuinka paljon altistumista pitäisi 

rajoittaa, koska tutkimustieto on osin puutteellista ja kenttien biologiset vaikutusmekanismit 

ovat hyvin monimutkaisia. Tämä tilanne on varsin tyypillinen monille ympäristön terveysris-

keille.  

Varovaisuusperiaate lähtee siitä, että monia riskejä on syytä rajoittaa etukäteen, vaikka riittävää 

tietoa niiden haitallisesta vaikutuksesta ei vielä olisi. Varovaisuusperiaate on paikallaan silloin, 

kun on tieteellisillä perusteilla mahdollista olettaa, että riski on olemassa ja siitä voi koitua vaka-

via ja pysyviä seurauksia ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille.” 

STUK säteilyturvallisuusviranomaisena suosittelee siis varovaisuusperiaatteen soveltamista hankkeissa, 

joissa riski ihmisten terveydelle on olemassa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen on mm. kuntien ja muiden vastuullisten tahojen perustehtävä. Vastuulliset ja vas-

tuullisiksi itsensä kokevat yhtiöt, kuten Fortum Power and Heat Oy, haluavat epäilemättä toimia varo-

vaisuusperiaatteen mukaisesti. Nyt näyttää siltä, että maakaapelilinjauksessa tämä näkökohta on sivuu-

tettu.   

 

5. Suullisen tiedon luotettavuus 

 

Fortum Power and Heat Oy on ilmoittanut maanomistajille, asukkaille, että ELY-keskus on evännyt kaa-

pelin asennuksen Espoonlahden pohjukkaan. Maanomistajat kysyivät asiasta asiaa ELY-keskukselta. Yh-

tiö ei ole jättänyt ELY-keskukselle hakemusta kaapelin asentamiseksi Espoonlahden pohjaan. Yhtiö ei 

ole myöskään teettänyt arviota kaapelihankkeen vaikutuksista Natura-alueen suojeltuihin luontoarvoi-

hin. Siten ELY-keskus ei ole voinut tehdä omaa Natura-arviointiaan hankkeesta eikä ole kirjallisesti il-

moittanut yhtiölle, että kaapelia ei sen kielteiset ympäristövaikutukset huomioon ottaen saa asentaa 

Espoonlahden pohjaan. 
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Fortum Power and Heat Oy on ilmoittanut, että kaapelin aiheuttaman magneettivuon tiheyden terveys-

turvallisuusraja 0,4 mikroteslaa saavutetaan 6,8 metrin etäisyydellä kaapelin keskipisteestä. Yhtiö sanoo 

tehneensä laskelmat STUKin valvonnassa. Yhtiön teettämässä maakaapelia koskevassa ympäristöselvi-

tyksessä kuitenkin todetaan, että STUK suosittelee terveysturvallisuusrajaksi 20 metriä maakaapelin 

keskikohdasta. – Lähin ympärivuotisesti asuttu asuinrakennus sijaitsee 7 metrin päässä yhtiön kaavaile-

masta kaapelireitistä.  

 

Fortum Power and Heat Oy on ilmoittanut kaivavansa maakaapelin n. 1,5 metrin syvyyteen avokaivan-

tona. Myöhemmin yhtiö on ilmoittanut suuntaporaavansa maakaapelit n. 7 metrin syvyyteen 400-700 

metrin pituisen matkan kerrallaan. Sen jälkeen yhtiö on taas puhunut avokaivannoista. Tiedusteluihin 

siitä, miten n. 30 kg metriltä painavan kaapeliparin työntäminen/vetäminen 700 metrin pituudelta 2 

metrin etäisyyteen toisistaan saviliejumaahan tehtyihin porausreikiin toteutetaan riskittömästi, yhtiö ei 

ole halunnut vastata. 

Fortum Power and Heat Oy:n hankkeen ympäristöselvityksessä on kuvio 1,5 metrin syvyydessä olevan 

suurjännitemaakaapelin magneettivuon tiheyden jakautumisesta etäisyyden funktiona maakaapelin 

keskipisteestä. Yhtiö on näyttänyt tiedotustilaisuuksissaan maanomistajille, asukkaille, 10 kpl uusia vas-

taavanlaisia kuvioita, jotka kuvaavat eri syvyyksissä olevien kaapelien vastaavaa jakautumaa. Yhtiön 

mukaan kuvat on saatu valitun kaapelinvalmistajan toimesta. Maanomistajat selvittivät maakaapelin 

valmistajan piirtäneen kuviot Fortum Power and Heat Oy:n alihankkijan, TLT-Consulting OY:n ilmoitta-

mien perustietojen mukaan: kuvioiden piirtäjä ei ole ollut tietoinen, mihin tarkoitukseen ne laadittiin. 

STUKilla ei maanomistajien käsityksen mukaan ole mitään tekemistä näiden kuvioiden laadinnassa, eikä 

niiden tuloksia ole perusteltua soveltaa olosuhteisiin, joita ei ole selvitetty. 

Kaikki mainitut kuviot esittävät yksittäisen tai rinnakkain samassa tasossa olevien maakaapeleiden ai-

heuttamaa magneettivuota. Fortum Power and Heat Oy on kertonut asentavansa kaapelit teknisitä 

syistä kolmiomaisesti, jolla saavutetaan tiettyjä etuja. Maanomistajien hankkimien tietojen mukaan 

magneettikenttä maanpinnassa on kaapelin keskipisteessä alhaisempi mutta vaimenee kolmioasennuk-

sessa kuitenkin kauempana kaapeleiden keskipisteestä kuin yksittäisen kaapelin.  Kuviot eivät siten edes 

kuvaa sitä suunnitelmaa, jota yhtiö on esitellyt maanomistajille. 

Fortum Power and Heat Oy on myös kertonut tehneensä magneettivuon tiheysmittauksia Finngridin 

muuntoasemalla Itä-Helsingissä ”STUKin valvonnassa”. Maanomistajat eivät ole näiden mittausten tu-

loksia saaneet pyynnöistä huolimatta nähtäväkseen. STUKin ilmoituksen mukaan muuntoasemalta alka-

van lyhyen maakaapelin olosuhteet eivät vastaa Kirkkonummen olosuhteita eikä kaapeliasennus ole 

Kirkkonummelle suunnitellun kolmioasennuksen mukainen.  

Fortum Power and Heat Oy:lle tehtyihin tiedusteluihin siitä, miten mahdolliset maakaapelin viat korja-

taan, mitä vaikutuksia sillä on maanomistajien tonteille ja voidaanko huoltotoimenpiteitä ylipäätään 

tehdä, jos 2 m etäisyydellä on käytössä oleva suurjännitekaapeli, yhtiö ei ole halunnut vastata. 

 

Maanomistajat ovat sitä mieltä, että Fortum Power and Heat Oy ei ole halunnut antaa hankesuunnitel-

mastaan sellaista luotettavaa ja kirjallisessa muodossa olevaa tietoa maanomistajille, jonka todenmu-

kaisuuden voisi tarkistaa. Yhtiön toiminta on joko tarkoituksellista maanomistajien aliarviointia tai yhti-

öllä ei ole riittäviä tietoja itse hankkeesta ja hankkeen vaikutuksista ympäristöönsä. – Ennen luotetta-

vien tietojen olemassaoloa hankesuunnitelmasta on vaikea lausua mitään. – Ainoaksi vaihtoehdoksi jää 

erittäin kielteinen suhtautuminen koko hankkeeseen ja hankkeen suunnittelijaan. 
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6. Hankkeen aikataulu 

 

Hankkeella näyttää olevan poikkeuksellisen kiireinen aikataulu. Se osoittaa hankkeen olevan Fortum 

Power and Heat Oy:n liiketoiminnalle tärkeä. Hanketta viedään toteutukseen, vaikka hankkeen toteut-

tamisen edellytykset näyttävät useilta osin puuttuvan. Näin kiireisellä aikataululla ja näin huonolla val-

mistelulla ei voi eikä saa ajaa yhteiskunnan kannalta merkittäviä hankkeita; eikä varsinkaan siksi, että 

vastaavia hankkeita ei ole aiemmin Suomessa toteutettu. Hankkeeseen liittyy merkittäviä asukkaisiin 

kohdistuvia terveysriskejä. Siksi hanke on suunniteltava ja valmisteltava huolellisesti. Valmisteluun on 

liitettävä asianosaisten, kuten maanomistajien ja asukkaiden osallistaminen. Asukkaat eivät halua olla 

Suomeen ensimmäistä kertaa maakaapelina kaivettavan 2*400 kV:n suurjännitejohdon koekaniineina. 

 

7. Yhteenveto 

Yllä olevaan viitaten maanomistajat, asukkaat, ilmaisevat kantanaan, että Fortum Power and Heat Oy:n 

toistaiseksi antamiin tietoihin maakaapelihankkeen toteuttamisesta ja sen vaikutuksista ei voi luottaa. 

Hankkeesta tulee tehdä luotettava puolueeton selvitys. Selvityksessä on tutkittava suurjännitevoima-

johdon vaihtoehtoiset toteuttamisreitit Espoon muuntoasemalta Kolabackenin alueelle. Selvityksessä 

on voitava osoittaa yhteiskunnan ja hankkeeseen läheisesti liittyvien asianosaisten tahojen kannalta 

kokonaisedullisin linjausvaihtoehto. Kokonaisedullisimman vaihtoehdon terveysturvallisuus on osoitet-

tava yksiselitteisellä tavalla, esim. Säteilyturvakeskuksen antaman lausunnon perusteella ennen kuin 

hanke voidaan aloittaa.  

Maanomistajat, asukkaat, jotka oli kutsuttu 24.11.2021 pidettyyn kuulemistilaisuuteen tulevat anta-

maan hankesuunnitelmasta lausuman Valtioneuvostolle/TEM:ille, kun kaikki tarvittavat ja riittävät tie-

dot ovat olemassa mahdollisen toteuttamisluvan hakemiseksi - jos toteuttamislupaa Valtioneuvostolta 

haetaan. 

 

Luomassa, 14. päivänä joulukuuta 2021 
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