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Hallitusohjelma
Parannetaan kaivosluvan ja ympäristöluvan yhteensovittamista.

Otetaan huomioon suunnitellun
kaivoksen ympäristövaikutukset
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Malmin uraanipitoisuuden huomioonottamista kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnissa kehitetään.

Kehitetään vakuussääntelyä siten, että ympäristölliset vastuut
hoidetaan kaikissa tilanteissa.

Vihervuoren havainnot ym.

TEM kommentti
- Hallitusohjelman edellyttämä lupien yhteensovittaminen voidaan katsoa parantuvan 1.9. lukien, kun eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettu laki astuu voimaan.
- Yhteensovittamislaki mahdollistaa lupahakemusten ajallisen yhteiskäsittelyn.
- Yhteiskäsittelylain soveltamisesta saatu kokemus lupien yhteensovittamisesta
mahdollistaa lupien yhteensovittamistarpeen tarkemman arvioinnin.
- Hallitusohjelma kirjauksen mahdollisesti edellyttämät muutokset kaivoslakiin
täsmentyvät hankkeen edetessä.

Toiminnanharjoittajan ilmaisema nimenomainen tarkoitus uraanin tai toriumin tuottamiseen
ei kuitenkaan tavoita sääntelyn perustavoitetta
ja mahdollistaa keinotekoisetkin järjestelyt. (Vihervuori s. 85-89)

-

Voimassa olevan kaivoslain 18 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kaivosluvan
haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että louhinnassa ja hyödyntämisessä
ei tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta. Asia tulee huomioiduksi
myös kaivoslupamenettelyssä, mm. kaivosasetuksen 16 §:n 1 momentin 9
kohdan sekä kaivoslain 52 §:n 3 momentin 2 kohdan kautta.

TaV ja VN: kaivoslain uudistamisen yhteydessä hallitus valmistelee säännösehdotuksia,
joiden tarkoituksena on varmistaa, että jatkossa lupaa haettaessa kaikki hakuhetkellä tiedossa olevat teknistaloudellisesti hyödyntämiskelpoiset mineraalit, kuten uraani, luvitetaan
yhdellä kertaa.

-

Edellä mainittua periaatetta voidaan terävöittää lisäämällä kaivoslain 6 §:ään
(Yleiset periaatteet) 1 momentin 4 kohtaan uusi alakohta d), jossa todettaisi
kaikkien teknistaloudellisesti hyödynnettävissä olevien mineraalien hyödyntämisen olevan kaivoslain yleinen periaate.

-

Kaivoslaki 34 §: arvioidaan lupahakemuksen sisällön täsmentämistä, jotta lopetus- ja jälkitoimenpiteet tulevat entistä täsmällisemmin ja selvitettyä lupahakemuksissa.
Kaivoslaki 56 §: arvioidaan lupapäätöksen sisällön täsmentämistä, jotta lopetus- ja jälkitoimenpiteet tulevat täsmällisesti ja yhdenmukaisesti määrättyä.
Kaivoslaki 108 §: arvioidaan mahdollisuuksia kaivosvakuuden kattavuuden
laajentamista sellaisiin toimiin, joilla on mahdollista eräissä poikkeuksellisissa
tilanteissa turvata kaivoksen yleinen turvallisuus.
Kaivosasetus: arvioidaan tarvetta säätää niistä seikoista, jotka huomioitava lopetus- ja jälkitoimenpiteistä määrättäessä
o Kaivoslaki 107 ja 108 §: arvioidaan tulisiko pykäliin lisätä asetuksenantovaltuutus lopetus- ja jälkitoimenpiteistä säätämistä varten
o Kaivoslaki 143 §: arvioidaan tulisiko pykälään lisätä asetuksenantovaltuutus lopetus- ja jälkitoimenpiteistä säätämistä varten

-

