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Kaivoslakitutkimus  Itä-‐‑Suomen  
yliopistossa	



Esityksen  rakenne	

•  Aikaisempi  kaivoslakitutkimus  Itä-‐‑Suomen  
yliopistossa.	
•  Päätelmät  pähkinänkuoressa	

•  Vireillä  oleva  tutkimus  /  tutkimustarpeet  /  
kaivoslain  kehiGämistarpeet  	
•  Keskustelu	



Päätutkimustulokset  	
•  Kaivoslaki  vahvisti  selkeästi  ympäristön  asemaan  ja  

osallistumismahdollisuuksia  (Pölönen  2012,  2013)	
•  De  lege  lata  (oikeustila),  ei  empiriaan  perustuva  päätelmä	
•  Tarve  laajentaa  kuitenkin  erityistiedoksiantoa  malminetsintä-‐‑  ja  

kaivoslupahakemuksista  ja  -‐‑päätöksistä.  	
•  Kunnalla  laaja  harkintavalta  kaivostoiminnan  ja  muiden  

toimintojen  suhteen  järjestämisessä.  (Pölönen  2016)	
•  Ei  lähtökohtaista  velvollisuuGa  aseGaa  kaivostoimintaa  etusija-‐‑

asemaan,  jos  maankäyGöintressit  jänniGeisiä.	
•  Tarve  integroidummille  (kuulemiset,  vaikutusten  arvioinnit  ja  

viranomaisjärjestelmä)  ja  selkeämmille  lupameneGelyille  (Pölönen  
&  Halinen  2017)  	

•  Tarve  vaikutusten  arvioinnin  ja  osallistumismeneGelyjen  
kehiGämiseen  hankkeiden  toteutusvaiheessa  	

          (Pölönen  &  Perho  2018,  tulossa)	

  	



Vireillä  oleva  kaivostutkimus  &  
jatkotutkimustarpeet	

CORE  (www.collaboration.fi)  ja  EIALAW    -‐‑hankkeet  	
• Yhteistoiminnallisuus  kaivostoiminnan  vaikutusten  
arvioinnissa  ja  hallinnassa	
• Sopimusperustaisen  hallinnan  mahdollisuudet	
Jatkotutkimustarpeita  &  kaivoslain  kehiGäminen	
• Tarve  kokonaisvaltaiselle  kaivoslain  
toimivuusarvioinnille	
• Integroidun  mallin  kehiGäminen	
•  Yleisten  ja  yksityisten  etujen  yhteen-‐‑	
soviGaminen  yhdistetyssä  lupameneGelyssä?  	
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Yhteiskuntatieteellisen  kaivostutkimus  laajemmin:	
•  Research  Center  for  Socially  and  Environmentally  	
Responsible  Mining  (hGps://www.uef.fi/web/serm)	
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Lisätietoja:	
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