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YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 

 

 

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 15.11.2012 (YM16/400/2012) 

 

 

 

 

 

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI YMPÄRISTÖN-

SUOJELULAIKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI 

 

 

 

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristön-

suojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 

(jäljempänä MaRa) toteaa luonnoksesta matkailulliset näkökohdat huomioiden seuraa-

vaa: 

 

Lupaharkinnan perusteet 

 

MaRa kannattaa 49 §:ään lisäystä ”otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt 

muistutukset”. Tällä vahvistetaan entisestään yleisen ja yksityisen edun huomioon otta-

mista ja intressivertailua eri toimijoiden välillä.  

 

Kaivannaisjätettä koskevat määräykset 

 

MaRa esittää 61a §:n osalta, että kaivannaisjätteen jätealueiden pohjarakenteista tulisi 

säätää entistä tarkemmin, ottaen huomioon mitä kaatopaikkojen pohjarakenteista on sää-

detty. Pohjarakenteet ovat merkittävä tekijä ehkäistäessä kaivosalueilta aiheutuvien vesi-

päästöjen kulkeutumista ympäristöön sekä maaperän ja pohjavesien pilaantumista. Vesi-

en laadulla on huomattava vaikutus luonnon virkistyskäytölle ja matkailulle.   
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Sähköinen tiedottaminen pyynnöstä 

 

MaRa kannattaa 86 §:n mukaista sähköisen tiedottamisen käyttöönottamista. Tämä hel-

pottaa asioista tiedottamista ja lisää avoimuutta. 

 

 

Hallintomenettely eräissä asioissa 

 

Hallintomenettelyä koskeva 98 § selkeyttää menettelyjä asianosaisten kuulemiseen liitty-

en. MaRa esittää, että Natura 2000- vaikutusalueella tapahtuvan toiminnan osalta tulisi 

luonnonsuojelulain 65 §:n tapaan säätää lausunnon pyytämisestä luonnonsuojelualueen 

tai Natura 2000-alueen haltijalta. 

 

 

Kaivoslainsäädännön uudistaminen 

 

Kaivoksia koskevan lainsäädännön valmistelu kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön toimi-

valtaan. Koska kaivosten perustamisesta aiheutuu usein ympäristö- ja luonnonhaittoja, 

jotka vaikuttavat myös matkailun toimintaedellytyksiin, MaRa kiinnittää ympäristöminis-

teriön huomiota seuraaviin näkökohtiin. 

 

Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä tulevaisuuden kasvuala. Matkailulla on hyvät 

kasvuedellytykset esimerkiksi Koillismaalla ja Lapissa. Matkailun kasvu tulee pääsään-

töisesti ulkomailta, erityisesti Venäjältä. Ulkomaalaiset matkailijat tulevat hakemaan 

Pohjois-Suomesta puhdasta luontoa, kansallispuistoja sekä kalastus-, marjastus- ja sie-

nestysmahdollisuuksia. 

 

Kaivosteollisuudella ja matkailualalla on yhteisiä etuja ja yleensä ne tukevat hyvin toisi-

aan. Ongelmia aiheutuu siitä, kun kaivoksia ollaan perustamassa matkailukeskusten välit-

tömään läheisyyteen tai niiden toimintojen kannalta tärkeisiin luontokohteisiin. Esimerk-

kinä tällaisesta voidaan mainita Rukatunturin läheisyyteen suunniteltavat kaivokset.  

 

Kaivos tulisi herkän luonnon kannalta huonoon paikkaan suurten vesistöjen läheisyyteen. 

Toteutuessaan kaivoksen avaaminen merkitsisi vakavaa iskua Kuusamon seudun pääosin 

luonnonarvoihin perustuvalle matkailulle. Matkailu Kuusamossa on luontoarvojen kan-

nalta kestävää sekä moninkertaisesti kaivosteollisuutta enemmän tuloja tuottavaa. 

 

Tämän vuoksi MaRa pitää erittäin tärkeänä matkailun ja yleisen edun kannalta, että tär-

keitä luontoarvoja, matkailukeskuksia ja kansallispuistoja uhkaavien toimintojen osalta 

kaivoslaissa turvattaisiin näille alueille turvavyöhyke suhteessa muihin toimialoihin. 
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MaRa esittääkin ympäristöministeriölle, että se yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön 

kanssa aloittaisi kaivoslain uudistamisen. Kaivoslakia tulisi uudistaa siten, että: 

 

- myös muiden elinkeinojen edut otettaisiin huomioon nykyistä paremmin intressi-

vertailun ja elinkaariajattelun avulla, 

- uudistuksessa säädettäisiin suojavyöhykkeestä muiden elinkeinojen liiketoimin-

nan turvaamiseksi, ja  

- suojavyöhykkeeseen kuuluisivat muun muassa matkailukeskukset, merkittävät 

luonnonarvot ja kansallispuistot. 

 

 

 

Kunnioittavasti,  

 

 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 

 

 

 

Timo Lappi   Veli-Matti Aittoniemi   

toimitusjohtaja  varatoimitusjohtaja 

 

 

 

Lisätietoja: 

Tea Taivalkoski, lakimies 

p. 09-6220 2046 
 

 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry on matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen elinkeino- ja 

työmarkkinajärjestö. MaRa edustaa hotelleja, kylpylöitä ja kuntoutumiskeskuksia, viikko-osakeyrityksiä, 

leirintäalueita, ravintoloita, catering-yrityksiä, eines- ja valmistuskeittiöitä, kahviloita, pubeja, yökerhoja, 

liikenneasemia, huvi-, teema- ja elämyspuistoja, keilahalleja, festivaaleja ja konserttitapahtumia, ohjelma-

palveluyrityksiä, luontomatkailuyrityksiä, hiihtokeskuksia sekä matkailun markkinointi- ja välityspalveluja 

tarjoavia yrityksiä. MaRassa on 2 400 jäsentä, joilla on 6 000 toimipaikkaa. MaRan jäsenyritykset työllis-

tävät noin 60 000 henkilöä. Jäsenyritysten liikevaihto on yli 5,5 miljardia euroa. 


