Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 383/2017 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen Hannukaisen kaivoksen ympäristöluvasta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Satu Hassin /vihr ym. näin
kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 383/2017 vp:
Miten varmistetaan, että Hannukaisen kaivoksen lupaprosessissa huolehditaan siitä, että
otetaan huomioon ksantaattien ja metallien vesistövaikutukset – myös alhaisen virtaaman
aikana ja kevättulvien edellä sekä poikkeustilanteissa sekä
miten varmistetaan, ettei kaivokselle anneta sellaista ympäristölupaa, joka vaarantaa
Tornion – Muonionjoen ainutlaatuiset kalakannat?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Suomen perustuslain 3 §:n mukaisesti valtiolliset tehtävät jaetaan lainsäädäntövaltaa käyttävän
eduskunnan, hallitusvaltaa käyttävän hallituksen ja tuomiovaltaa käyttävien tuomioistuinten välillä. Hallitus ei voi puuttua yksittäisen lupaharkinnan sisältöön.
Ympäristönsuojelulakiin (527/2014) perustuen valtion ympäristölupaviranomainen, eli aluehallintovirasto, käsittelee ympäristölupahakemuksen. Aluehallintovirasto tutkii, täyttyvätkö luvan
myöntämisen edellytykset ja asettaa tarvittavat lupamääräykset. Ympäristöluvan myöntäminen
edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon
ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa muun muassa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.
Ympäristölupapäätöksiä, kuten muitakin hallintopäätöksiä, harkitessaan viranomaisen on hallintolain (434/2003) mukaan huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä
hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Toiminnanharjoittajan on
ympäristönsuojelulain mukaan toimitettava hakemuksen liitettynä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakija ei ole toimittanut asian ratkaisemiseksi riittävää selvitystä, viranomaisen on
pyydettävä hakijaa täydentämään hakemustaan.
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Kaivoshankkeeseen on sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tuolloin voimassa
olleen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) perusteella. Hankkeesta vastaava on vuonna 2013 laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, jossa on
muun muassa kuvattu hankkeen ja sen kohtuullisten toteuttamisvaihtoehtojen merkittäviä ympäristövaikutuksia, niiden lieventämistä, seurantaa ja vaihtoehtojen vertailua. Lapin elinkeino-,
liikenne – ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut lausunnon arvioinnin riittävyydestä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista tammikuussa 2014. Ympäristövaikutusten
arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto on sisällytettävä lupahakemukseen, ja lupaviranomaisen on otettava ne huomioon harkitessaan, täyttyvätkö ympäristöluvan myöntämisedellytykset.
Helsingissä 12.10.2017
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

