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Ympäristöministeriö 
 
Asia Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta 

etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja 
hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027 ja asetus selvityksen sisällöstä - 
VN/13663/2022 

 
 
 

 
 
 
 
Kaivosteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja kunnioittavasti lausuu ympä-
ristöministeriölle seuraavaa: 

 
Johdanto 

Kaivosteollisuus ry kiittää ympäristöministeriötä työstä, joka on tehty nopeuttamaan 
lupamenettelyjä. Poliittinen linjaus asiassa tehtiin varsin myöhään hallituskaudella.  

Teollisuus on kokenut lupamenettelyt ennakoimattomiksi ja hitaiksi. Tämä on ehkä 
merkittävin tekijä, joka heikentää Suomea investointiympäristönä. Hallituksen esi-
tys sinänsä osoittaa, että lainsäädännöllä voidaan tehdä muutoksia nopea-
stikin lupamenettelyjen sujuvoittamisen eteen. 

Esityksestä huomaa, että työtä on tehty kiireellä ja työn poliittinen ohjaus on ollut 
vahvaa. Kaivosteollisuus ry toivoo, että tietyt epäloogisuudet esityksessä korjataan. 

 

Tavoite 
 

Esityksen tavoitteena on vauhdittaa vihreää siirtymää tukevien investointihankkei-
den toteutumista. Tavoitteen taustalla on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, 
jolla pyritään ilmastoneutraaliin maanosaan. Lisäksi tavoitteen taustalla on Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022, jonka myötä on katsottu tarpeelliseksi irtau-
tua fossiilisesta energiasta entistä nopeammin. Lisäksi esitystä taustoitetaan julkisen 
talouden suunnitelman (2023–2026) pöytäkirjamerkinnällä omavaraisuuden vahvis-
tamisesta ja huoltovarmuuden varmistamisesta tilapäisin toimenpitein.  
 
Esityksessä menettelyllisen etusijan lupakäsittelyissä saisivat vihreän siirtymän 
hankkeet, joita esityksen mukaan ovat uusiutuvaa energiaa edistävät hankkeet, 
polttoaineiden tai fossiilisten raaka-aineiden käyttöä korvaavat teollisuuden sähköis-
tämishankkeet, vedyn valmistus ja hyödyntäminen, hiilidioksidin talteenotto, hyö-
dyntäminen ja varastointi, sekä akkumateriaalien valmistus, uudelleenkäyttö ja kier-
rätys sekä akkutehtaat. Lisäksi hakijan tulisi osoittaa riittävällä selvityksellä, että toi-
minnassa otettaisiin huomioon ei merkittävää haittaa – periaate (DNSH).  
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Kaivosteollisuuden rooli vihreässä siirtymässä ja akkuhankkeissa 
 

Vihreä siirtymä, käsittäen sekä irtautumisen fossiilisesta energiasta ja esimerkiksi 
liikenteen sähköistymisen, edellyttää tulevaisuudessa yhä enemmän raaka-ainetuo-
tantoa. Esimerkiksi Maailmanpankin arvioiden mukaan useiden metallien (kuten li-
tiumin, kuparin, koboltin ja alumiinin) tarve kymmenkertaistuu vuoteen 2050 men-
nessä, mikäli halutaan saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. 
 
Eurooppa kuluttaa noin neljänneksi maailman mineraaleista, mutta tuottaa vain noin 
kolme prosenttia. EU:ssa tämä raaka-aineriippuvuus EU:n ulkopuolisista lähteistä on 
aiheuttanut huolta jo ennen Venäjän aloittamaa sotaa, mutta sen jälkeen yhä enene-
vässä määrin. Tästä yksi selvä esimerkki on vastikään julkaistu komission tiedonanto 
REPowerEU, jossa todetaan komission pyrkivän vahvistamaan eurooppalaista arvo-
ketjua tunnistamalla Euroopan strategisen edun mukaiset mineraalivarat ja kriittiset 
raaka-ainehankkeet. Esimerkiksi nikkeliä tuotiin Suomeen Venäjältä viime 
vuonna yli miljardin arvosta. Suomessa nikkeliä jalostetaan eteenpäin muun 
muassa akkujen valmistukseen. 
 

Arvoketju 
 

Esityksessä jätetään huomioimatta koko arvoketju, kun kaivostoimintaa ei ole sisäl-
lytetty pykälän 2a mukaiseen luetteloon menettelyllisen etusijan saavista hankkeista 
aluehallintoviraston lupamenettelyissä. Pykälän perusteluissa mainitaan, että akku-
teollisuudella on vaikutuksia ilmastomuutoksen torjuntaan, koska sillä edistetään 
siirtymää kohti sähköistä liikennettä.  
 
Edelleen perusteluissa todetaan, että esityksen hanketyyppiin ei voida lukea mukaan 
kaivostoimintaa, koska kaivostoiminnan tuotteet voivat olla raaka-aineena 
myös akkumateriaalien valmistuksessa, mutta kaivostoiminnassa itsessään 
ei valmisteta akkumateriaaleja. Logiikka on erikoinen tai sitä ei ole, kun arvoket-
jun alkupää jätetään kokonaan huomiotta.  
 
Muistutamme, että Suomessa on eräs kemianteollisuuden integraatti sisältäen sekä 
kaivostoiminnan ja akkukemikaalitehtaan. Laitoksessa tullaan jalostamaan paikan 
päällä louhittuja malmeja sähköistyvän liikenteen tarpeisiin. 
 
 

DNSH - kriteeristö 
 

Esityksen säädetään, että mikäli hakija pyytää hakemukselle pykälän 2a mukaista 
menettelyllistä etusijaa, on hakijan tällöin esitettävä riittävä selvitys siitä, että hake-
muksen mukaisessa toiminnassa otetaan huomioon ei merkittävää haittaa –periaate. 
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjel-
maa. Suunnitelman hankkeiden rahoituksen ehtona on myös ei merkittävää – hait-
taa periaate. Arvioinnin periaatteen noudattamisesta tekevät rahoituksen hakijat.  
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ohjeistanut, että arvioinnissa tulee ottaa hank-
keen ympäristövaikutukset huomioon koko elinkaaren ajalta. SYKE:en mukaan 
on arvioitava esimerkiksi raaka-ainehankinnan ympäristövaikutukset.  
 
Sen lisäksi mitä 2a §:n ensimmäisessä momentissa esitetään ei merkittävää haittaa 
– periaatteen (DNSH) huomioimisesta, asiasta säädetään myös 2b §:ssä ja asetuk-
sella edelleen tarkemmin ei merkittävää haittaa – periaatteen selvityksen sisällöstä. 
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Uuden periaatteen tuominen Suomen lainsäädäntöön tällä tavoin on kyseenalaista 
mutta jos näin menetellään, tulee lainsäädännön tältäkin osin olla riittävän tarkkaa 
ja yksilöityä.  
 
Asetusluonnoksessa on DNSH-selvityksen sisällön osalta viitattu EU:n kestävän ra-
hoituksen luokitusjärjestelmäasetukseen, jonka soveltamisala ei millään tavalla liity 
teollisten ympäristöhankkeiden ennakkovalvontaan tai lupaharkintaan. Lisäksi ase-
tuksen 2 § on viitattu ympäristötavoitteisiin (ns. taksonomiakriteerit), joita ei ole 
vielä edes annettu komission delegoituina asetuksina. 
 

Lopuksi 
 

Kaivosteollisuus ry katsoo, että puhuttaessa vihreästä siirtymästä tulee ottaa huomi-
oon koko arvoketju raaka-ainetuotannosta lähtien. Ei voi olla vastuullista ja eetti-
sesti hyväksyttävää, että kaivosten tuotteet valtion lainsäädännössä ulkoistetaan 
hankittavaksi alueilta, jossa biodiversiteetin, kiertotalouden, vähähiilisyyden ja vas-
tuullisuuden kriteerit ovat merkittävästi eurooppalaisia vähäisemmät. 
 
Nyt lausunnolla olevassa esityksessä näin ei ole. Kaivosteollisuutta ei ole otettu huo-
mioon menettelyllisen etusijan saavissa hankkeissa. Sen vuoksi Kaivosteollisuus ry 
esittää, että raaka-ainetuotanto lisätään 2a §:n mukaiseen luetteloon menettelylli-
sen etusijan saavista hankkeista. 
 
 
 
Kunnioittavasti, 
 
Pekka Suomela, toiminnanjohtaja 
Kaivosteollisuus ry 
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