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Asia

Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja
vesitalouslupa, Kolari

Neuvottelu

1. Alustukset
Sami Koivula kertoi ympäristönsuojelulain lupaharkinnasta ja luvan
myöntämisen edellytyksistä. Erityisesti lain 48 § 2 ja 3 momentit, 49 §, 12 §
ja 52 § ovat keskeisiä lainkohtia.
Anna-Maria Juntunen kertoi vesilain mukaisesta lupaharkinnasta ja luvan
myöntämisen edellytyksistä. Esitys on tämän muistion liitteenä.
2. Keskustelu
Keskustelussa keskeisenä asiana todettiin, että tässä vaiheessa Lapin
ELY-keskukselta pyydetään kommentteja, miltä osin lupahakemusta on
täydennettävä, jotta asian kuulemisvaiheessa ELY-keskus voi ottaa
hakemukseen kantaa. Näin vältetään kuulemisajan jälkeen mahdollisia
uusia täydennyspyyntöjä ja kuulemisia.

3. Alkutarkastuksen aikataulu
Sovittiin, että Lapin ELY-keskus toimittaa hakemuksen täydennystarpeet
toukokuun puoleenväliin mennessä. Kommentit voi lähettää suoraan Tarja
Savelalle (tarja.savela@avi.fi) tai koostettuna Juhani Itkosen välityksellä.
Mahdollisimman nopeasti tarvittaisiin tieto niistä lisäselvitys- ja
täydennystarpeista, joiden selvittäminen on tehtävä kesäkautena/sulan
aikana.
Toukokuussa aluehallintovirasto lähettää täydennyspyynnön hakijalle.
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Esitys vesilain lupaharkinnasta ja luvan myöntämisen edellytyksistä

Liite neuvottelumuistioon
Vesilain lupaharkinta ja luvan myöntämisen edellytykset, Anna-Maria Juntunen, 25.4.2016
Lupaharkinta:
- Vesilain 11 luvun 17 §:ssä säädetään päätösharkinnasta:

-

Asian ratkaisevan viranomaisen on tutkittava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset
sekä lupa-asiassa luvan myöntämisen edellytykset.
Lupa asiassa myönnetään, jos hanke täyttää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
asetuksissa säädetyt vaatimukset.
Vesilain 1 luvun 2 §: 2 momentin mukaan tätä lakia sovellettaessa ja muutoin tämän lain
mukaan toimittaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa (mm. natura, suojellut
luontokohteet ja lajit), muinaismuistolaissa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä niiden
nojalla säädetään ja määrätään.

-

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita
muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun
loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten
kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seurakseen
verrattuna (huomioon lupamääräyksiä annettaessa).

-

Vesilain 2 luvun 8 §:ssä säädetään saamelaisten oikeuksista. Saamelaisten kotiseutualueelle
(Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosassa sijaitseva Lapin
paliskunnan alue) sijoittuva tai vaikutuksiltaan sinne ulottuva vesitaloushanke on toteutettava
siten, että se ei vähäistä suuremmassa määrin heikennä saamelaisten mahdollisuuksia
käyttää heille alkuperäiskansana kuuluvia oikeuksia ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan ja
harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan (huomioon lupamääräyksiä annettaessa).

-

Vesilain 2 luvun 11 §:ssä säädetään eräiden vesiluontotyyppien suojelusta -> eräiden
pienvesiluontotyyppien luonnontilan vaarantamiskielto (max. 10 ha flada, kluuvijärvi tai lähde
tai muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitseva noro tai max. 1 ha lampi tai järvi). Mahdollista
poikkeuksen myöntämisen kiellosta, mikäli vesiluontotyypin suojelutavoitteet eivät
huomattavasti vaarannu. Lupa-asian yhteydessä lupaviranomaisen on viran puolesta tutkittava
kysymys poikkeuksen myöntämisestä.

-

Vesilain 3 luvun 5 §:n mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon asemakaava.
Lisäksi on otettava huomioon, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään
maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutuksista. Lupa-asiaa ratkaistaessa on katsottava,
ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista.

Luvan myöntämisen edellytykset:
- Vesilain 3 luvun 4 §:ssä säädetään luvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä:
Lupa myönnetään, joko 1. haitattomuusedellytyksen (hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai
yksityistä etua) tai 2. intressivertailun (hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty
on huomattava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin) perusteella.
Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai
turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai
vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai
elinkeino-oloja (ehdoton luvan myöntämisen este).
Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että hakijalla on oikeus hankkeen edellyttämiin
alueisiin (omistusoikeus tai pysyvä käyttöoikeus). Mikäli oikeutta ei ole, hakijalle voidaan 2
luvussa säädetyin edellytyksin myöntää oikeus toisen alueeseen, tai hakija voi esittää
luotettavan selvityksen siitä miten oikeus alueeseen järjestetään (esim. hankitaan
tietoimituksessa).

Intressivertailussa yleiset hyödyt ja menetykset arvioidaan vesilain 3 luvun 6 §:n mukaan ja
yksityiset hyödyt ja menetykset 7 §:n mukaan.
-

Joidenkin hankkeiden osalta on säädetty lisäksi omissa luvuissaan luvan myöntämisen
erityisistä edellytyksistä (esimerkiksi 6 luvussa säädetään keskivedenkorkeuden pysyvästä
muuttamisesta, 7 luvussa säännöstelystä ja 8 luvussa vesivoiman hyödyntämisestä).

Päätöksen sisältö:
-

Päätöksen sisällöstä säädetään vesilain 11 luvun 21 §:ssä.
Päätöksessä on annettava hanketta koskevat tarpeelliset 3 luvun 10–14 §:n mukaiset
määräykset sekä muut määräykset siitä, miten hanke on toteutettava (tarvittaessa
lupamääräyksiä annettaessa sovelletaan myös ysl:n säännöksiä; mikäli hankkeesta aiheutuu
ysl 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella tai sen vaaraa).
Päätöksestä on käytävä ilmi, miten YVA on otettu huomioon ja miten vesihoitosuunnitelma ja
merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallintasuunnitelma on otettu huomioon.

