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     KANNANOTTO 26.8.2014 
Lapin kauppakamarin hallitus: 
Valtion budjetin tuettava investointeja koko maassa 
 
Valtiovarainministeriön budjettiesitys vuodelle 2015 panostaa ministeriön tiedotteen 
mukaan kasvuun. Kasvupanostukset ovat menossa lähinnä pääkaupunkiseudun valtaviin 
infrastruktuurihankkeisiin. Soklin yli miljardin euron kaivosinvestoinnin tarvitsemaan 
rautatiehen rahoitusta ei budjettiesityksessä ole. Kauppakamarin mukaan budjettiriihessä 
ratkaistaan se, haluaako hallitus tukea yritysten suurinvestointeja  ja kiinnostaako hallitusta 
muukin osa maata kuin Etelä-Suomi. 
 
Liikenneministeri Paula Risikon mukaan Liikenne- ja viestintäministeriö on valmis osallistumaan 
Soklin kaivoshankkeen liikennejärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin. Kaivosyhtiö Yaran kanssa 
on neuvoteltu logistiikkaprosessista ja arvioitu erilaisia liikenneyhteysvaihtoehtoja. Ratahankkeen 
lisäksi lienee keskusteltu myös maantiekuljetuksista. Soklin kokonaiskannattavuuden kannalta 
rautatie olisi kuitenkin paras vaihtoehto. Hallituksen tarkoitus on päättää asiasta hallituksen 
keskiviikkona alkavassa budjettiriihessä. Mikäli määrärahaa ei löydy, Suomen kilpailukyky yritysten 
investointien kohdemaana kokee rajun kolauksen ja on vastoin hallitusohjelman tavoitetta saada 
Suomi nousuun. 
 
Kaivosinvestointien byrokraattiset esteet ja muut pullonkaulat poistettava 
 
Kaivosten lupaprosessien käsittelyajat ovat venyneet kestämättömiksi. Laajennustaan käynnistävä 
Kevitsan kaivos joutui odottamaan lupaansa lähes kolme vuotta. Kaivoshankkeiden valmistelu 
Lapissa on käytännössä lähes kokonaan pysähtynyt, koska toiset viranomaiset ovat valittaneet 
TUKESin tekemistä etsintäluvista Sodankylän Sakatissa, Ylitornion Rompaksessa ja Enontekiöllä. 
Hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin eri viranomaisten roolien selkeyttämiseksi 
lupaprosesseissa. Viranomaiset on velvoitettava tekemään tarvittavat päätökset viivyttelemättä. 
Lisäksi hallituksen on syytä valmistautua Natura 2000-alueiden vaihtoprosessin toteuttamiseen 
myös Suomessa lain mahdollistamissa tapauksissa. 
 
Edellinen hallitus päätti viime maaliskuun kehysriihessä lakkauttaa kaivostoiminnan 
energiaverotuet ympäristölle haitallisena verotukena. Kaivostoimintaa ei sähköverolaissa 
rinnasteta enää teollisuuteen ja sen palautusoikeus lakkaisi. Kaivosteollisuuden laskelmien 
mukaan sähköveron korotus olisi eräissä tapauksissa jopa yli 1100% nykytilaan verrattuna ja 
tarkoittaisi miljoonia euroa vuodessa vastaten useiden kymmenien henkilötyövuosien 
kustannuksia.  
 
Energiaverotuen poistaminen ja byrokratisoituneet lupaprosessit heikentävät edelleen Suomen 
asemaa kilpailussa kaivosinvestoinneista. Budjettiriihi olisi sopiva paikka tehdä todellisia kasvuun 
ja työllisyyteen liittyviä päätöksiä Ukrainan kriisin ja talouspakotteiden muuttamassa tilanteessa.  
 
Suomen kärsiessä kaivosinvestointien aiheuttamista päätöksenteko-ongelmista naapurimaiden 
kaivoshankkeet etenevät. Kiirunan kaivoksen laajentaminen jatkuu ja Svappavaaran Mertaisen 
kaivoksen rakennustyöt käynnistyvät vesiviranomaisten vedettyä pois valituksensa. Lisäksi 
Suomen rajan läheisyydessä Karesuannon eteläpuolella oleva Lannavaaran rautakaivosprojekti on 
käynnistymässä. Norjassa hallitus on hyväksynyt suunnitelman rakentaa kuparikaivos Kvalsundiin 
Hammerfestin eteläpuolelle. Myös Kirkenesin rautakaivoksen laajennussuunnitelmat ovat 
etenemässä omistajajärjestelyjen kautta. Kuolan niemimaalla kaivosteollisuus on uusinut 
teknologiaansa ja pakotteista huolimatta kehittäminen jatkuu. Suomen kaivosteknologiayritykset 
ovat toistaiseksi olleet onnistuneesti hankkeissa mukana. Ainoastaan Suomessa hankkeet ovat 
pysähtyneet. 


