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Asia: Mustikkamaan voimalaitoshankkeen ympäristölupahakemus.

Lähetän  Teille  tiedoksi  ja  välittömiä  toimenpiteitänne  varten  alla  mainitut 
vaatimukset.  Jos yksityiskohtaisen vastauksen laatiminen vie enemmän kuin 
14  päivää,  on  tähän  kirjelmään  vastattava  erillisen  vastauksen 
laatimisaikataulu  antaen.  Kaikki  tässä  kirjelmässä  olevat  vaatimukset 
perustuvat hallintolain sääntelyyn ja siinä vaadittuun viranomaistoimintaan.

Mainittu aikataulu perustuu hallintolain käsittelyaikoja koskevaan sääntelyyn. 
Se on myös välttämätöntä jatkotoimiin ryhtymiseksi.

Rovaniemen  kaupunginvaltuuston  informaatiotilaisuuksissa  on  tullut  esille 
että  Rovaniemen alueelle  merkittävän Mansikkamaan voimalaitoshankkeen 
ympäristölupahakemus on toimitettu viranomaiselle 4.8.2010 lupapäätöksen-
tekoanne varten.  Siten käsittely on jatkunut tähän mennessä kohta jo kolme 
vuotta vailla erittelyä, suunnitelmaa tai käsittelyaikataulua.  Jos sellainen on, 
sitä ei ole julkistettu.

Viranomainen ei voi tällainen aikataulutus huomioon ottaen vedota sinänsä 
enää resursseihin eikä asian vaatiman ammattitaidon puuttumiseen.

Rovaniemen talousalueelle tärkeätä hanketta on viety eteen päin siten, että 
oletettiin  kyseisen  ympäristöluvan  olevan  keväällä  2011  valmis,  sitten 
odotettiin  2012  kevättä,  2012  syksyä,  2012  loppuvuotta  ja  tällä  hetkellä 
viranomainen ei ole antanut arviota luvan käsittelyn  aikataulusta lainkaan..?
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Viimeiset täydennykset asiassa toimitettiin heinäkuussa 2012 sillä oletuksella, 
että  alkusyksystä  2012  kyseinen  ympäristölupapäätös  olisi  valmis. 
Täydennystenkin  esittämiseen  valmistelu  ei  ole  ollut  asianmukaista,  sillä 
hanke ei ole ainutkertainen eikä kansallisesti uusi.

Suomessa  tavoiteaika  on  10  kuukautta  tämäntyyppisissä  lupapäätöksissä. 
Kokenut viranomainen tekee tämän sitäkin nopeammin,  jos johtaminen on 
kohdallaan ja käsittelyn prosessointi hallinnassa.  

Rovaniemen  alueelle  tärkeän  hankkeen  lupakäsittely  on  kestänyt  jo  32 
kuukautta, mikä ei ole mitenkään perusteltua taikka hyväksyttävää.

Ympäristölupapäätöksellä  saattaa  olla  vaikutusta  hankkeen  teknisiin 
ratkaisuihin  ja  kustannuksiin,  minkä   johdosta  tämä  Rovaniemen  alueelle 
kaavaillun merkittävän hankkeen eteneminen on ollut pysähdyksissä. 

Mustikkamaan  voimalaitoshankkeen  suunnitteluun  on  sijoitettu  merkittävä 
taloudellinen  panostus,  minkä  johdosta  muun  muassa  ympäristöluvan 
kiirehtiminen on tämänkin vuoksi perusteltua.

Lupapäätöksen  käsittely  on  Rovaniemen  alueen  hankkeelle  tärkeä  tieto 
hankkeen  teknisen  suunnittelun  mahdollisten  muutosten  tekemiseksi  ja 
kustannusarvioiden  päivittämiseksi.  Tällainen  hanke  edellyttää  aina 
rahoituksen erityistä suunnittelua.

Edellä esitetyn johdosta vaadin Teiltä pikaista, perusteltua selvitystä kyseisen 
lupakäsittelyn viivästymisen syistä ja  tämän jo 32 kuukautta vireillä olleen 
ympäristöluvan  käsittelyn  valmistumisen  lopullisesta  aikataulusta  alla 
mainitulla tavalla. 

Seuraaviin asioihin on saatava perusteltu vastaus ja selvitys:
1.
Miksi  asian käsittely on eri  vuosina viivästynyt  ja  kuka vastaa tästä  
viivästyksestä?  Viittaan  jo  edellä  siihen,  mitkä  syyt  eivät  ole  
hallintokäytännössä  hyväksyttäviä.  Syiden  erittelyn  pitää  olla  
yksityiskohtaista.
2.
Mikä on ollut alun perin tehty käsittelyaikataulu, kuka ja milloin sitä on 
muutettu ja mikä se on nyt kuukauden tarkkuudella, mitä tällaisessa  
asiassa  voidaan  vaatia  käsittelyajoista  viivästyksen  merkittävyys  
huomioon ottaen? Jokaisessa asiassa viranomaisella pitää hallintolain 
mukaan  olla  käsitys  asian  käsittelyajasta,  tieto  viranomaisen  
käsittelyajoista tilastoituna ja velvoite ilmoittaa julkisesti käsittelyaika.
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3.
Mihin  erityistoimiin  viranomainen  ryhtyy  käsittelyn  viivästymisen  ja  
laiminlyöntien vuoksi  viipymättä ja miten ne julkistetaan?
4.
Pyydän  samalla  toimittamaan  viraston  tyypillisten  lupa-asioiden  
käsittelyaikojen  tilastot  viime vuosilta  tai  osoittamaan niiden  yleisen  
lähteen. Nämä viranomaisen pitää laskea vuosittain  lain velvoittamalla 
tavalla.

Rovaniemellä 2.4.2013
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