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1 Kaivoslain mukaiset malminetsintäluvan myöntämisen esteet:
Malminetsintälupaa ei saa myöntää (KaivosL 46 §):
1) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle alueelle
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

kaivoslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut alueet:
hautausmaalle eikä yksityiseen hautaan kuuluvalle alueelle eikä 50 metriä näitä lähemmäksi
puolustusvoimien käytössä olevalle alueelle tai sellaiselle Rajavartiolaitoksen hallitsemalle alueelle, jossa liikkumista on rajoitettu tai se on kielletty, taikka 100 metriä lähemmäksi tällaista aluetta
alueelle, jolla liikkumista on rajoitettu tai jolle sivullisilta on pääsy kielletty
yleisessä käytössä olevalle liikenne- ja kulkuväylälle
150 metriä lähemmäksi asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, yksityistä pihaaluetta taikka tällaisen rakennuksen paikkaa, jota varten on myönnetty
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakentamiseen tarvittava lupa
ja rakentaminen on aloitettu
puutarhatalouden käytössä olevalle alueelle
5 0 metriä lähemmäksi yleistä rakennusta tai laitosta taikka yli 35 000
voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muuntoasemaa
muulle a—g kohtaa vastaavalle erityiseen käyttöön otetulle alueelle.

2) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle alueelle:
kaivoslain 9 §:n 4 momentissa tarkoitetut alueet:
a) maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu katualue tai tori
b) maantielaissa (503/2005) tarkoitettu maantien tiealue
c) ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu lentopaikka ja muu ilmailua palveleva alue
d) ratalaissa (110/2007) tarkoitettu rautatiealue
e) yleistä liikennettä varten käytetty kanava tai muu vastaava liikennealue
taikka 30 metriä lähempänä mainittuja liikennealueita sijaitseva alue,
jollei mainitussa tai muussa laissa säädetä tai sen nojalla määrätä tätä
leveämpää suoja-aluetta.
3) aiemmin malminetsintäalueena olleelle alueelle ennen kuin malminetsintäluvan raukeamisesta tai peruttamisesta on kulunut kolme vuotta
4) aiemmin kaivosalueena olleelle alueelle, ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä, kun
kaivostoiminnan lopettamispäätös on tullut lainvoimaiseksi
5) alueelle, joka kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdontaalueeseen tai josta on tehty varausilmoitus 44 §:ssä säädetyllä tavalla
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6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista
7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta tai
muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä
8) jos on painavia perusteita epäillä, että haetun alueen laajuuden johdosta taikka hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.
Malminetsintälupa voidaan kuitenkin myöntää 1—4 kohdassa tarkoitetulle alueelle asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen taikka asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella, ei kuitenkaan 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle alueelle (hautausmaalle eikä yksityiseen hautaan kuuluvalle alueelle eikä 50 metriä näitä lähemmäksi). Luvan myöntämisen esteenä ei myöskään pidetä sellaista asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta tilaa, joka on kullanhuuhdontaa varten ja sijaitsee kullanhuuhdonta-alueella.
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