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WWF kiittää mahdollisuudesta lausua tässä asiassa ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti 

seuraavan.    

 

Yleisiä huomioita ehdotuksesta 

  

WWF on huolissaan kaivosten ympäristövaikutuksista ja pitää kaivoslain uudistusta erittäin 

tärkeänä ja ajankohtaisena. Kaivokset ovat vihreän siirtymän kannalta tärkeitä, sillä niistä 

saatavat mineraalit, kuten akkumineraalit, ovat vihreiden ratkaisujen edistämisen kannalta 

välttämättömiä. Suomessa tulee kuitenkin säännellä kaivostoimintaa tiukemmin niiden 

ympäristövaikutusten vuoksi ja kaivosteollisuuden intressit tulee yhteensovittaa luontoarvojen 

kanssa. Kaivostoiminnan pitää tapahtua varovaisuusperiaatetta noudattaen ja luontoa 

kunnioittaen. 

 

Talvivaaran tapaus nosti kaivokset vahvasti julkiseen keskusteluun ja toi nykytilan ongelmat 

ilmi myös suuremmalle yleisölle. Talvivaaran kaltaisen ympäristökatastrofin tapahtuminen 

uudelleen voitaisiin estää riittävän vahvalla ympäristölainsäädännöllä ja sillä, että kaivoksille 

tehdään ympäristövaikutusten arviointi koko niiden elinkaaren ajalle. Sulkemisen jälkeiset 

vastuut huomioiden kaivoksen on oltava taloudellisesti kestävä, jotta voidaan taata sen 

jälkitoimien asianmukainen hoito. Vakuuksien on oltava myös huomattavasti suurempia. 

 

Erityisen tärkeää on rajata luonnonsuojelualueet selkeästi kaivostoiminnan ulkopuolelle. 

Suojelualueet on perustettu luonnon erityisten arvojen suojelemiseksi. Kaivoksia ei tule avata 

luonnoltaan arvokkaille alueille eikä kaivostoiminta saa uhata ekosysteemien toimintaa. 

Kaivoksia ei saa sijoittaa suojelualueille tai muille luonnoltaan arvokkaille alueille, eikä niin 

lähelle suojelualueita, että ne haittaavat suojelutavoitteiden toteutumista. Suojelustatusta ei 

nykyisiltä suojelualueilta saa kaivostoiminnan mahdollistamiseksi purkaa. 
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Hallitusohjelman mukaan kaivoslain uudistuksen tavoitteena on muun muassa huomioida 

kaivosten ympäristövaikutukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja varmistaa sääntelyllä 

ympäristöllisten vastuiden hoitaminen kaikissa tilanteissa. WWF peräänkuuluttaa riittäviä toimia 

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Yleisten huomioiden lisäksi alla on koottuna vastauksemme joihinkin työ- ja 

elinkeinoministeriön lausuntopyynnössä esitettyihin erillisiin kysymyksiin. 

 

VARAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET /Varausjärjestelmään esitetään seuraavia 

muutoksia: 

 

o alueellisia rajauksia,  

o hehtaariperusteinen varausmaksu  

o varausajan lyhentäminen  

o varauspäätöksen sisällön tarkentaminen  

o varaajan velvollisuus tiedottaa varausilmoituksen jättämisestä.  

Mitä hyötyjä näet esitetyissä muutoksissa? Mitä muita muutoksia ehdotat ja miksi? 

 

 

Kaivostoiminta ja malminetsintä pitää kieltää kokonaan kaikilla luonnonsuojelualueilla (vanhat 

ja uudet, valtion ja yksityiset) ja muutkin kuin luonnonsuojelulailla suojellut Natura 2000 -

alueet pitää säätää malminetsinnältä kielletyiksi alueiksi. Kun nämä säädetään malminetsinnältä 

kielletyiksi alueiksi, myöskään varausilmoituksia ei niille voi tehdä. Kaivostoimintaa ei tule 

sallia myöskään näiden lähialueilla, sillä mahdollisen vesistöjen ja jokien saastumisen kautta 

vaikutukset voivat ulottua myös suojelualueisiin.  

 

Muutoin ehdotuksessa esitetyt muutokset varausjärjestelmään ovat oikeansuuntaisia mutta eivät 

ole riittäviä. Jokainen varaus aiheuttaa pitkäaikaista epätietoisuutta alueen tulevaisuudesta muun 

muassa maanomistajille ja alueen elinkeinonharjoittajille, joka on huomioitava lain 

uudistuksessa ja sen toimenpiteiden tehokkuutta arvioitaessa. Selkeintä voisi olla luopua koko 

varausjärjestelmästä https://wwf.fi/uutiset/2020/09/nakokulma-varausjarjestelma-on-liian-

antelias-kaivosyhtioille/?  

 

 

KAIVOSLAIN SUHDE MUIHIN KESKEISIIN LAKEIHIN /Onko keskeisten lakien 

soveltamisalojen rajat selvät: kaivoslaki, ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki? Jos 

ei, miten tätä sääntelykokonaisuutta voisi mielestäsi selkeyttää?  

 

 

Lakien soveltamisalat ja rajapinnat eivät ole selkeitä. 

 

Lainsäädännön pitää varmistaa, että kaivosten ympäristövaikutukset huomioidaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja turvata ympäristöllisten vastuiden hoitaminen kaikissa 

tilanteissa. 

 

https://wwf.fi/uutiset/2020/09/nakokulma-varausjarjestelma-on-liian-antelias-kaivosyhtioille/
https://wwf.fi/uutiset/2020/09/nakokulma-varausjarjestelma-on-liian-antelias-kaivosyhtioille/
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KAIVOKSIIN LIITTYVÄT VAKUUDET /Kaivoksiin liittyy kaksi erillistä vakuutta, 

kaivosvakuus ja jätevakuus. Kaivoslaissa säädetään kaivosvakuudesta, jota esityksellä 

täsmennettäisiin. Kaivosvakuuden tulisi kattaa kaivosten sulkemistoimet, kuten 

rakennusten, rakennelmien, tiestön ja sähköverkon purkaminen, mikäli kaivostoiminnan 

harjoittaja on varaton. Lisäksi kaivosvakuutta esitettäisiin laajennettavaksi poikkeavien 

tilanteiden turvallisuustoimenpiteisiin ja maanomistajakorvauksiin. Jätevakuudesta 

säädetään ympäristönsuojelulaissa ja lisäksi ympäristöministeriössä kehitetään 

ympäristövahinkojen toissijaisia vastuujärjestelmiä. Näetkö vakuussääntelyn kattavana 

vai onko vielä jokin ilmeinen aukko ja mitä se koskee? 

 

Ehdotetut vakuudet ovat määrällisesti liian pieniä eivätkä ne vastaa vaikuttavuudeltaan 

hallitusohjelman tavoitetta siitä, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa.  

 

Liian pieniksi mitoitetut vakuusmaksut eivät tuo toivottua muutosta myöskään siihen, etteivät 

riskit laajoista ympäristövahingoista ja kaivosten jälkihoito jäisi valtion vastuulle.  

 

 

 

Maailman Luonnon Säätiö (WWF) 

Suomen rahasto, sr 

 

   
Jari Luukkonen    Raija-Leena Ojanen 

Suojelujohtaja     Oikeudellinen neuvonantaja 

 

 

 


