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Lupatunnus
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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 6.4.2022 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:
Hakija:
Alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

Nortec Minerals Oy
Kaukuanjärvi 1
ML2021:0015
Posio, 165,27 ha

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-javaltaukset
Tieto päätöksen antamisesta on julkaistu sijaintikunnan verkkosivuilla.
Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Antti Mikkola puh. 029 505 2184

Kuulutettu 6.4.2022
Pidetään nähtävänä 13.5.2022 asti (valitusajan päättymispäivä).

LIITTEET
Liite 1: Lupakartta malminetsintäalueesta
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Nortec Minerals Oy
c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy
Eteläranta 12
00130 Helsinki

MALMINETSINTÄLUPAPÄÄTÖS
Malminetsintälupahakemus
Hakija:

Nortec Minerals Oy
2288526-8
Suomi

Yhteystiedot:

c/o Kalliolaw Asianajotoimisto Oy
Eteläranta 12
00130 Helsinki
Lisätietoja antaa:
Asianajaja Panu Skogström
panu.skogstrom@kalliolaw.fi
050 5911 093

Alueen nimi:
Alueen sijainti:

Kaukuanjärvi 1
Posio

Hakemus on tullut vireille 10.2.2021. Kaivosviranomainen on tehnyt hakemustarkastuksen 10.2.2021, 2.3.2021
(hakemuksen muutos), 5.3.2021 (hakemuksen muutos) sekä 10.11.2021 (hakemuksen muutos) ja todennut
hakemuksen täyttävän kaivoslain 34 §:n vaatimukset. Hakemukselle on annettu lupatunnus ML2021:0015 ja
kaivoslain 34 §:n mukainen etuoikeuspäivämäärä 10.2.2021.
Hakemuksen tarkoitus:

Malminetsintä kaivoslain (621/2011) pykälien 5, 9 ja 32 tarkoittamalla tavalla

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla Nortec Minerals
Oy:lle malminetsintäluvan nimeltä "Kaukuanjärvi 1" lupatunnuksella ML2021:0015.
Perustelut: Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa (621/2011) säädetyt edellytykset
täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Tässä
malminetsintälupapäätöksessä annetut tarpeelliset tarkentavat lupamääräykset
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi perustuvat kaivoslain (621/2011) 51 §.
Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla tässä luvassa
mainitulla alueella (malminetsintäalueella) tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja
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koostumusta sekä tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta
malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja
hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan kuin tässä malminetsintäluvassa
tarkemmin määrätään. Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen.
Päätöksen voimassaolo
Malminetsintälupa on voimassa tällä päätöksellä enintään neljä (4) vuotta päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.
Perustelut:
Luvan
voimassaoloaika
on
lain
sallima
enimmäisaika
malminetsintäluvalle. Malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään
kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista
vuotta. Mikäli luvanhaltija haluaa pienentää voimassa olevaa malminetsintälupaa
sen voimassaoloaikana tai luopua siitä kokonaan, tulee luvanhaltijan toimittaa
kaivosviranomaiselle ilmoitus joko osittaisesta tai koko malminetsintäalueen
raukeamisesta (Kaivoslaki 621/2011, 60 §, 61 §, 66 §, 67 §).
Päätöksen täytäntöönpano
Kaivoslain (621/2011) 168.1 §:n mukaisesti malminetsintälupaan perustuvat toimenpiteet saa
aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on saanut lainvoiman ja lupapäätöksessä määrätyt
velvoitteet on suoritettu. Jos toimenpiteen suorittaminen edellyttää muualla lainsäädännössä
vaadittua lupaa, saa toimenpiteen kuitenkin aloittaa vasta, kun toimenpiteeseen tarvittava muun
lainsäädännön mukainen lupapäätös on saanut lainvoiman tai toiminnan aloittamiseen on saatu
oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta.
Luvan haltijan tulee huolehtia, että malminetsintätöitä suorittava henkilöstö ja urakoitsijat ovat
perehtyneet tässä luvassa annettuihin määräyksiin.
Malminetsintäalueen tiedot
Pinta-ala:
165,27 ha
Alueen nimi: Kaukuanjärvi 1
Sijainti:
Posio
Alueen tarkempi sijainti ja rajat ilmenevät tähän päätökseen liitetystä lupakartasta
(Liite 1).
Alueesta tarkemmin
Malminetsintälupa-alueella ei sijaitse suojelualueita, suojeluohjelma-alueita tai valtakunnallisesti
merkittäviä tai suojeltuja maisema-alueita. Alueella ei ole kaavoja eikä suunnitteilla.
Otaksuma mineraaleista
Alueella aiemmin hakijan aiemmin suorittamiin tutkimuksiin ja tuloksiin perustuen hakija otaksuu
alueella olevan palladiumia (Pd), platinaa (Pt), rodiumia (Rh), osmiumia (Os), iridiumia (Ir),
ruteniumia (Ru), kultaa (Au), hopeaa (Ag), kuparia (Cu), nikkeliä (Ni) ja kobolttia (Co).
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Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset lupamääräykset (velvoitteet ja rajoitukset)
1. Määräys malminetsintätutkimusten sallituista ajankohdista ja menetelmistä, sekä malminetsintään liittyvistä
laitteista ja rakennelmista
Tämän malminetsintäluvan nojalla on sallittua suorittaa seuraavia malminetsintätoimenpiteitä ja
soveltaa seuraavia malminetsintämenetelmiä:
1.
2.

Geofysikaaliset ja geokemialliset tai vaikutuksiltaan niihin verrattavat tutkimusmenetelmät
Koneellisesti tehtävät maaperä- ja kallioperänäytteenotto (moreeni-, ura- ja pistenäytteet,
kairaus)
Perustelut: Hakija on esittänyt hakemuksessaan nämä menetelmät ja
kaivosviranomainen arvioi ne tarpeelliseksi ottaen huomioon kohteella tehdyt
aikaisemmat tutkimukset. Jotta mahdolliselle jatkoluvalle edellytetty vaade
tehokkaasta malminetsinnästä toteutuu, tässä lupamääräyksessä tarkoitettujen
toimenpiteiden tulee olla pääosin suoritettuina.

2. Määräys tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta
Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista
tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Tutkimustöitä ja -tuloksia koskevaan vuosittaiseen selvitykseen
on sisällytettävä: käytetyt tutkimus- ja työmenetelmät, yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja
pääasialliset tulokset. Ohje löytyy Tukesin internet-sivuilta. Kunkin kalenterivuoden tutkimustöistä
ja -tuloksista on raportoitava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, ellei toisin
ohjeisteta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 14 § ja, VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 4 §.
3. Määräys jälkitoimenpiteiden ajankohdasta ja ilmoittamisesta kaivosviranomaiselle
Kun malminetsintälupa on rauennut osittain, kokonaan tai peruutettu, malminetsintäluvan
haltijan on raukeavilta alueilta;
1) välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon,
poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja
siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Malminetsintäluvan
haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun toimenpiteet on saatettu loppuun.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä asianomaiselle Akanlahden paliskunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää
tiedot jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä.
2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus,
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja kirjallinen esitys edustavasta otoksesta kairasydämiä.
Kaivosviranomainen ohjeistaa hakijoita tarkemmin raportoinnin muodosta. Ohje löytyy Tukesin
internet-sivuilta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011), 15 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012), 5 §.
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4. Määräys kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta
Malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehtimaan maa- ja kiviainesjätteen synnyn
ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai
käsittelemisestä.
Malminetsinnästä tässä luvassa sallituilla menetelmillä (lupamääräys 1, menetelmät 1-2) ei synny
kaivannaisjätettä.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 13 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 3 §.
5. Määräys ilmoitusvelvollisuudesta koskien malminetsintäalueen maastotöitä ja rakennelmia
Malminetsintäluvan haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille (sekä näihin rinnastettaville, Kaivoslaki 5.2 §), Akanlahden paliskunnalle, ja muille oikeudenhaltijoille kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.
Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava maastotöistä toimialallaan yleistä etua valvoville viranomaisille:
• Tukesille,
• toimivaltaisen Lapin ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle,
• Metsähallitukselle,
• Mikäli lupa-alueelta löydetään tutkimusten yhteydessä muinaismuistolaissa tarkoitettuja
kohteita, tulee luvanhaltijan toimia siten kuin muinaismuistolaissa todetaan ja ilmoittaa löydöksistä viipymättä alueelliselle Lapin maakuntamuseolle.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 12 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 2 §.
6. Määräys malminetsintäalueen koon pienentämisen aikataulusta
Kaivosviranomainen ei näe tässä vaiheessa tarvetta malminetsintäalueen pienentämiselle.
Tutkimuksia voidaan pitää perusteltuna koko ML2021:0015 alueella. Jos luvan haltija haluaa
pienentää voimassa olevaa malminetsintälupaa tai luopua siitä kokonaan, tulee luvan haltijan
tehdä ilmoitus joko osittaisesta tai koko malminetsintäalueen raukeamisesta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 11 §, 51, 67 §).
Otettaessa huomioon alueen koko, tutkimussuunnitelma ja sen perustelut, sekä
seikka, että kyseessä on vaiheittain etenevä tutkimustoiminta, voidaan
tutkimuksia pitää perusteltuna koko alueelle.
7. Määräys vakuuden asettamisesta
Malminetsintäluvalle ML2021:0015 määrätään asetettavaksi lupakohtainen 2000 euron
suuruinen vakuus. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun
vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä
varten. Tässä malminetsintäluvassa määrätty vakuus on lisättävä viimeistään 30 päivänä siitä, kun
malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi, luvanhaltijan malminetsinnästä mahdollisesti
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aiheutuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta kaivoslaissa mainittua velvoitetta varten pankkiin avatulle
vakuustalletustilille. Kaivoslain 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei vapauta vakuutta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 107, 109, 110 ja 111
§. Vakuus asetetaan kaivosviranomaisen arvion perusteella. Kaivosviranomainen
on arvioinut toiminnan laatua ja laajuutta (lupamääräys 1), toiminta-alueen erityispiirteitä, sekä luvassa säädettyjä velvoitteita lupamääräykset huomioiden ja päätynyt määrättyyn vakuuteen. Kaivosviranomaisen on luvan siirron tai muuttamisen
yhteydessä harkittava, onko vakuuden lajia tai suuruutta tarkistettava.
8. Määräykset malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei
toiminnasta aiheudu kaivoslaissa (621/2011) kiellettyä seurausta
Malminetsintäluvan haltijan on kairauksen päätyttyä tulpattava kairareiät teräksisen
maakairausputken paikalleen jäädessä mansettitulpalla pohjaveden maanpinnalle nousun
estämiseksi. Kairaputket on katkaistava noin 0,10-0,20m pituuteen läheltä maanpintaa,
kairaputken päät on peitettävä metallisella suojahatulla ja merkittävä selvästi huomiovärillisin
puupaaluin, joissa on kairauspaikan tunnisteet ja heijastin. Kairakohteiden jätehuolto sekä
siistiminen on tehtävä välittömästi töiden loputtua kohteella. Jos kairauksessa käytettävän veden
määrä ylittää 100m3/vrk, on toimittava siten kuin vesilain (587/2011) 2. luvun 15 §:ssä todetaan.
Tutkimustöitä tehtäessä on otettava huomioon ympäristönsuojelulain (527/2014) 17§:n mukainen
pohjaveden pilaamiskielto. Malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa
aiheutua merkittäviä muutoksi luonnonolosuhteissa, eikä merkittävää maisemallista haittaa.
Perustelut: Malminetsintäluvan haltijan on luovuttuaan malminetsintälupaalueesta tai sen menetettyään viipymättä saatettava malminetsintäalue yleisen
turvallisuuden vaatimaan kuntoon, sekä saatettava alue mahdollisimman
luonnonmukaiseen tilaan (621/2011) 11 ja 15 §.
9. Määräykset yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen
liittyvistä seikoista
Vaikka tässä malminetsintäluvassa sallitut tutkimusmenetelmät eivät vaikuta laajasti ympäristöön,
malminetsintäluvan haltijan on oltava kuitenkin riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.
Luvansaajan on huolehdittava tutkimustoiminnassaan, ettei eri tutkimusvaiheissa päädy kiintoainesta pintavesiin. Lupa-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu useita asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjä. Toimittaessa näiden kiinteistöjen läheisyydessä on huomioitava, ettei tutkimustoiminnasta aiheudu haittaa kiinteistöjen talousveden ottoon tai käyttöön.
Lisätietoja kohteen tilanteesta saa Lapin ELY-keskuksen lausunnossa (Liite 5), Metsähallituksen
lausunnossa (Liite 6) ja Lapin maakuntamuseon lausunnossa (Liite 7) mainitulta yhteyshenkilöltä
tai Tukesilta.
Malminetsintäluvan haltijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden aloittamista tarkka
tutkimussuunnitelma toimenpiteineen ja sijaintitietoineen Tukesille. Lisäksi tutkimussuunnitelma
tulee toimittaa tiedoksi toimivaltaiselle Lapin ELY-keskukselle, Metsähallitukselle ja Lapin
maakuntamuseolle.
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Perustelut: Tutkimussuunnitelman esittämisvelvollisuudella varmistetaan, että
toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa valvonnallisesti puuttua. Samalla Tukesin on
mahdollista kaivoslain valvonnan toteuttamiseksi arvioida toimenpiteiden
vaikutusta ja tarvittaessa antaa tarkempia lisämääräyksiä toimenpiteiden
suorittamisesta. Kaivoslaki (621/2011) 11 § ja 12 §, VNa (391/2012) 2 §.
Siirtyminen lupa-alueelle, ja lupa-alueella liikkuminen on sulanmaan aikana pyrittävä suunnittelemaan niin, että luontaisia aukkopaikkoja käytetään mahdollisimman paljon hyväksi. Kosteikkoalueilla liikkumista tulee välttää sulanmaan aikana.
Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö
tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että
niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen
käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 11 § ään.
Alue kuuluu Akanlahden paliskunnan alueeseen. Malminetsintätutkimukset on sovitettava
alueella toimivan paliskunnan kanssa siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa
poronhoidolle. Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava alueen paliskunnalle tutkimustöistä ja
niiden aikataulusta, sekä muusta alueiden käytöstä hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden
aloittamista. Malminetsintäluvan haltijan on otettava huomioon alueella mahdollisesti olevat
poronhoidolle tärkeät rakenteet kuten esimerkiksi erotusaita ja käytettävä valmiita veräjiä
kulkemiseen.
Edellä
mainituilla
toimenpiteillä
vähennetään
malminetsinnästä
poronhoitoelinkeinolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja poronhoitoalueella.
Perustelut: Kaivoslain (621/2011) 11 §:n mukaisesti malminetsintäluvan haltijan on
rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että
niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta
malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.
10. Määräys malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksuajankodasta
Malminetsintäluvan haltijan on maksettava malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille vuotuista korvausta 20 euroa hehtaarilta luvan voimassaoloajalta.
Malminetsintäalueesta lasketaan kokonaispinta-ala, ja jokaisen kiinteistön tai muiden
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rekisteriyksiköiden osalta pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella.
Malminetsintäkorvaus ensimmäiseltä vuodelta on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun
malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi. Seuraavina vuosina korvaus on maksettava
vastaavana ajankohtana. Luvan haltijan on ilmoitettava malminetsintäkorvauksen
kokonaissuorituksesta kirjallisesti kaivosviranomaiselle, kun velvollisuus on täytetty.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 99 §:ään, jossa säädetään
malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksutavasta ja kaivoslain (621/2011)
51.11 § ja 152.1 §.
Mikäli hakija pienentää tai muuttaa tässä päätöksessä määrättyä malminetsintäaluetta
muutoshakemuksella, määräytyy uusi malminetsintäkorvaus maanomistajalle seuraavasta tämän
lupapäätöksen maksupäivästä alkaen muutospäätöksessä määrättävän pinta-alan mukaan.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 51 §, 67, 69 §:ään jossa säädetään malminetsintäluvan raukeamisesta ja muuttamisesta.
11. Määräys vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella
Malminetsintäluvan haltijan on korvattava malminetsintäalueella tapahtuvasta kaivoslakiin
(621/2011) perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin toimenpiteen
osalta korvauksesta toisin säädetä.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 103 §:ään, jossa säädetään vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella.
Hakemuksen käsittely
Hakemus: Nortec Minerals Oy
10.2.2021
Hakemuksen muutos: Nortec Minerals Oy
2.3.2021
(toimittavat uuden lupa-alueen rajauksen)
Hakemuksen muutos: Nortec Minerals Oy
5.3.2021
(toimittavat uuden lupa-alueen rajauksen)
Hakemuksen muutos: Nortec Minerals Oy
10.11.2021
(alueesta irrotettiin suuri osa uudeksi hakemukseksi ML2021:0131, Kaukuanjärvi 2)
Kuulutus hakemuksesta: Tukes
8.12.2021
Lausuntopyynnöt: Tukes
8.12.2021
Päätös: Tukes
6.4.2022
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Tukes on tiedottanut hakemuksesta 8.12.2021 kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Posion kunnan
ilmoituskanavilla. Hakemus on ollut nähtävillä myös Tukesin internet-sivuilla. Hakemus on ollut
nähtävillä 14.1.2022 saakka.
Tukes on tiedottanut hakemuksesta Lapin Kansa lehdessä 8.12.2021
Tukes on tiedottanut hakemuksesta asianosaisille maanomistajille kirjeitse 8.12.2021
Lausunnot ja mielipiteet on pyydetty toimitettavaksi viimeistään 14.1.2022. Tämän
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päivämääränkin jälkeen toimitetut lausunnot ja mielipiteet on otettu ratkaisussa huomioon.
Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta
Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt ja saatu lausunnot seuraavasti:
1)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Posion kunnalle 8.12.2021.
Posion kunta on antanut lausunnon 22.12.2021 (liite 3).

2)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Lapin ELY-keskukselle 8.12.2021.
Lapin ELY –keskus on antanut lausunnon 13.1.2022 (liite 4).

3)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Metsähallitukselle 8.12.2021.
Metsähallitus on antanut lausunnon 27.12.2021 (liite 5).

4)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Lapin maakuntamuseolle 8.12.2021.
Lapin maakuntamuseo on antanut lausunnon 10.1.2022 (liite 6).

5)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Akanlahden paliskunnalle 8.12.2021.
Akanlahden paliskunta ei ole antanut lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta esitettiin 1 muistutus.
Henkilötietoihin sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018) ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(GDPR).
Hakijan vastine
Hakijalta ei ole pyydetty vastinetta.
Tukesin kannanotto lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin
Lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt asiat on otettu lupapäätöksessä huomioon
lupamääräyksin.
Tiedoksi luvan haltijalle
Kaivoslain (621/2011) suhde muuhun lainsäädäntöön
Sen lisäksi, mitä kaivoslaissa säädetään, sovelletaan kaivoslain mukaista lupa- tai muuta asiaa
ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa; luonnonsuojelulakia
(1096/1996), ympäristönsuojelulakia (527/2014), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja
rakennuslakia (132/1999), vesilakia (587/2011), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia
(592/1991), ydinenergialakia (990/1987), muinaismuistolakia (295/1963), maastoliikennelakia
(1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009). VesiL 587/2011. Malminetsintäluvan haltijan on
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aina noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja asiaan liittyviä muita kansainvälisiä sopimuksia.
Maastossa liikkuminen
Maastoliikennelain (1710/1995) 4.1 §:n ja 4.2 §:n 9-kohdan mukaan kaivoslaissa (621/2011)
tarkoitetulla malminetsintäalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen rajasta moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla liikkuminen ei edellytä maanomistajan tai haltijan lupaa, kun kyse on asianomaisessa
malminetsintäluvassa tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan kannalta välttämättömästä
liikkumisesta. Mikäli malminetsintäalue rajautuu alueeseen, jolla liikkumista on rajoitettu (esim.
luonnonsuojelualue), malminetsintäalueen rajan ulkopuolella tarvitaan alueen hallinnasta
vastaavan viranomaisen suostumus.
Viitaten lupamääräykseen 9, malminetsintäluvan haltija velvoitetaan rajoittamaan malminetsintä
ja malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin.
Malminetsinnästä ei saa aiheutua merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, harvinaisten tai
arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista, merkittävää maisemallista haittaa.
Alueen koskemattomuuteen, joka liittyy alueen suojelutavoitteisiin, on säilytettävä. Aiheutetut
vahingot on korvattava maanomistajalle.
Luvan muuttaminen ja raukeaminen
Malminetsintäluvan haltijan on kaivoslain (621/2011) 69 §:n mukaan haettava
malminetsintäluvan muuttamista, jos tutkimussuunnitelmaa muutetaan tai täydennetään siten,
että lupamääräyksiä on tarpeen tarkistaa. Luvanhaltija voi lisäksi hakea malminetsintäluvan
muuttamista lupamääräysten tarkistamiseksi, kun luvan mukaista toimintaa on tarpeen muuttaa.
Kaivosviranomaisen on päätettävä, että malminetsintälupa raukeaa, jos luvanhaltija tekee asiaa
koskevan ilmoituksen. Luvanhaltija on velvollinen tekemään ilmoituksen, jos tarkoituksena ei enää
ole harjoittaa lupaan perustuvaa toimintaa. Malminetsintälupa raukeaa ilmoituksen saavuttua
kaivosviranomaiselle.
Luvan voimassaolon jatkaminen
Luvanhaltijan tulee toimittaa hakemus malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiseksi
kaivosviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. (VnA
kaivostoiminnasta (391/2012) 27.1 §).
Kaivoslain (621/2011) 61.1 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään
kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.
Kaivoslain (621/2011) 61.2 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen
edellytyksenä on, että:
1) malminetsintä on ollut tehokasta ja järjestelmällistä;
2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia;
3) luvanhaltija on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin
lupamääräyksiä;
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.
Kaivoslain (621/2011) 66 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista varten
lupaviranomaiselle on ennen luvan voimassaolon päättymistä toimitettava lupahakemus sekä
lupaharkinnan kannalta tarpeelliset ja luotettavat selvitykset edellä mainituista voimassaolon
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jatkamisen edellytyksistä.
Kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27.2 §:n mukaan
hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan haluamat muutokset lupa-alueeseen tai muut merkittävät
muutokset sekä asianosaisissa tapahtuneet muutokset. Asetuksen 27.3 §:n mukaisesti
hakemukseen tulee liittää lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:
1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;
2) alueelle kohdistuneiden tutkimuskustannusten määrästä;
3) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta;
4) perustelut aluerajaukselle.
Lisäksi hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä lupahakemuksesta säädetään kaivoslain
(621/2011) 34 §:ssä.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä:
• Nortec Minerals Oy:lle,
Jäljennös päätöksestä on toimitettu antopäivänä
• Posion kunnalle,
• Lapin ELY-keskukselle,
• Metsähallitukselle,
• Lapin maakuntamuseolle tiedoksi,
• Akanlahden paliskunnalle,
• niille, jotka ovat jäljennöstä erikseen pyytäneet
Päätöksen antamisesta on ilmoitettu
• maanomistajille (kirjeitse ja ilmoitus Lapin Kansa lehdessä)
• asianosaisille, joita asia erityisesti koskee
• muistutuksen esittäjille
• niille, jotka ilmoitusta ovat erikseen pyytäneet
Tukes toimittaa Maanmittauslaitokselle
kiinteistötietojärjestelmään.

malminetsintäluvasta

tiedot

merkittäväksi

Perustelut: Päätöksestä tiedottaminen ja siinä noudatettu menettely perustuvat
kaivoslain (621/2011) lupapäätöksestä tiedottamista koskevaan 58 §:ään.
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 3100 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus
lähettää laskun hakijalle.
Maksu perustuu hakemuksen vireille tullessa voimassa olleeseen asetukseen
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018).
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla PohjoisSuomen hallinto-oikeuteen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (808/2019, 13 §).
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisesta. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai ylitarkastaja Antti Mikkola puh. 029 505 2184
Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti Mikkola ja ratkaissut ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen
ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa
sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen
asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

ML2021:0015 lupakartta
Tilakohtaiset pinta-alat malminetsintälupa-alueella
Asianosaiset maanomistajat
Posio kunnan lausunto
Lapin ELY-keskuksen lausunto
Metsähallituksen lausunto
Lapin maakuntamuseon lausunto
Ohje vakuuden asettamiseksi
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka
tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee.
Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa.
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa
hallinto-oikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
päätöksen julkaisemisesta.
Valitusoikeus
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen,
mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja
peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen
saa hakea muutosta:
1) asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset
vaikutukset ilmenevät;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua
valvova viranomainen;
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja
kulttuuriaan;
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallintooikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
• valittajan nimi ja kotikunta
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava
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myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä,
ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai
jäljennöksenä
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
• asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies.
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai
sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa
kirjaamon aukioloaika on klo 8.00–16.15. Sähköisesti (telekopiona tai
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
puhelin: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kartta malminetsintälupa-alueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1

61440700510003
61440700460022

61440700460023

61440700460026

61440700460005
61440700460010
61489300150001
61440700460033
61440700510003

61487400010003
61440700400004
61440700400003

61440700460005

61440700400018

61440700460010

61489300150001

61440700400019
61487400010003

Malminetsintälupa-alue

Mittakaava 1:20000
Nortec Minerals Oy
Kaukuanjärvi 1
ML2021:0015

Kiinteistörajat

Lupatunnus
ML2021:0015
Liite 2
Kiinteistötunnus Pinta-ala (ha)
61440700400003
0,65
61440700400004
0,73
61440700400018
0,07
61440700400019
0,20
61440700460005
2,96
61440700460010
14,38
61440700460022
0,75
61440700460023
0,43
61440700460026
2,78
61440700460033
1,23
61440700510003
39,30
61487400010001
0,00
61487400010003
23,91
61489300150001
77,87
165,27

Pinta-ala yhteensä: 165,27 ha

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Lupatunnus
ML2021:0015
Liite 3
ASIANOSAISET MAANOMISTAJAT

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJANOTE
20.12.2021

Nro 2021-22

KOKOUSAIKA

Maanantai 20.12.2021 klo 15.00 – 18.28

KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA
OLLEET JÄSENET

Valtuustosali
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

POISSA

varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET JA LÄSNÄOLON PERUSTE

kvalt:n puheenjohtaja
hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä
vt. kunnanjohtaja/ esittelijä

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT-§:t
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAJIEN VAALI
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

§:t 222 - 238
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla
varustettu nimikirjaimillamme

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄ
PITÄMINEN

Puheenjohtaja

ja

Pöytäkirjanpitäjä

Tarkastusaika
Posiolla 20.12.2021
Allekirjoitukset

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja
oikaisuvaatimusohjeineen/valitusosoituksineen on asetettu nähtäväksi
20.12.2021 yleiseen tietoverkkoon osoitteeseen www.posio.fi
(KuntaL410/2015, 140 §, 1 mom).
Todistaa
pöytäkirjanpitäjä
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon. (KuntaL 410/2015, 140 § 3 mom.)

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä.
Toimistosihteeri 22.12.2021 13:08

1

POSION KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJANOTE
20.12.2021

Nro 2021-22

2

POS/747/10.01.01/2021
224 §

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (TUKES) LAUSUNTOPYYNTÖ
MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSEEN KAUKUANJÄRVI 1 ALUEELLE
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n
nojalla lausuntoa Posion kunnan alueelle kohdistuvasta
malminetsintälupahakemuksesta ML2021:0015 Kaukuanjärvi 1 alueelle. Lausunto tulee
toimittaa viimeistään 14.01.2022. Lausuntopyyntö liitteenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
-----------------------

Lausuntopyyntö

3

Kunnanhallitus 20.12.2021 / 224 §

8.12.2021

ML2021:0015

Kaukuanjärvi 1
Kirkkotie 1
97900 Posio

Lausuntopyyntö
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n
nojalla lausuntoa liitteenä olevasta Posion kunnan alueelle kohdistuvasta
malminetsintälupahakemuksesta.
Lausunto tulee toimittaa lupatunnus ML2021:0015 mainiten viimeistään
14.01.2022 osoitteeseen:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Lisätietoja asiasta voi tarvittaessa kysyä Esa Tuomiselta puh. 029 5052 018
esa.tuominen@tukes.fi
Eeva Viljamaa
Suunnittelija
LIITTEET
Liite 1

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Malminetsintälupahakemus (kopiot)

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Kunnanhallitus 20.12.2021 / 224 §

MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS
Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat

✔

Liittyvä lupatunnus

Jatkoaikahakemus

Uusi malminetsintälupahakemus

(valtaus, malminetsintälupa)

(klikkaa linkkiä).

VA2020:0012

1. Tiedot hakijasta ja tämän edellytyksistä haettavaan toimintaan
1.1 Hakija (ei sivuliike)

Nortec Minerals Oy

1.4 Sähköposti

panu.skogstrom@kalliolaw.fi

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

c/o Kalliolaw Asianajotoimisto
Oy, Eteläranta 12, 00130
Helsinki
Asianajaja Panu Skogström
050 5911 093

✔

1.3 Kotipaikka

Helsinki

1.5 Y-tunnus

2288526-8

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan

Yhtiön emoyhtiö, Palladium One Mining Inc.
("Palladium One"), rahoittaa Suomen tytäryhtiönsä
Nortec Minerals Oy:n malminetsintätoiminnan.
Palladium One puolestaan rahoittaa
malminetsinnän kanadalaisesta pörssistä (TSX
Venture Exchange).

1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus

Oheistettu (liite 1.9).

2. Alue, sen sijainti ja sen käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset
2.1 Hakijan ehdotus nimeksi

2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti

Ehdotus nimeksi: Kaukuanjärvi I.

Lapin lääni; Posion kunta

Hakemuksen kohteena on Nortec
Minerals Oy:n 23.2.2021 asti voimassa
ollut, Kaukuanjärvi niminen varausalue
osittain (VA2020:0012).

YHTEENSÄ 165,272617 hehtaaria.

2.3 Kaavoitustilanne

Posion kunnalta saadun tiedon
mukaan alueella ei ole voimassa
olevaa asema- tai osayleiskaavaa
taikka oikeusvaikutteista
yleiskaavaa.
Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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2.4 Luonnonsuojelutilanne
Ympäristöhallinnon ylläpitämien julkisten tietolähteiden mukaan hakemusalueelle ei sijoitu Natura
2000-verkoston alueita, luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita tai valtakunnallisesti
merkittäviä tai muutoin arvokkaita maisema-alueita.
Hakemusalueen pohjoispuolella, noin viiden kilometrin päässä hakemusalueesta, sijaitsee Natura 2000
verkostoon kuuluva Livojärven alue (FI1301103). Kyseessä on erityisten suojelutoimien alue (SAC), joka
koostuu Livojärven rantojensuojeluohjelmaan sekä harjujensuojeluohjelmaan kuuluvista alueista sekä
Purnulammen alueesta, joka on perustettu lehtojensuojelualueeksi.
Hakemusalueen läheisyydessä, noin 12 kilometrin päässä hakemusalueesta, sijaitsee
soidensuojeluohjelmaan kuuluva Pahkasuo (SSO120473). Lisäksi hakemusalueen läheisyyteen (noin
4,5 km) sijoittuu valtakunnallisesti arvokas Kuikkavaaran moreenimuodostuma (MOR-Y13-188).
Hakemusalueen itäisin kärki on noin 13 kilometrin päässä Lohivaaran Natura 2000 -alueesta
(FI1101632).
Malminetsintälupahakemusalueella ei ole suurten, uhanalaisten, rauhoitettujen petolintujen pesäreviirejä
eikä muita rahoitettujen tai uhanalaisten lajien esiintymiä (ks. ELY-keskuksen laatima kartta, joka on
liitetty tämän hakemuksen liitteeksi 2.4).
Malminetsintäalue ei sijoitu pohjavesialueille.
Ely-keskuksen lausunto Kaukuajärvi I ja II -malminetsintäalueiden muodostamasta kokonaisuudesta on
liitetty tämän hakemuksen liitteeksi 2.4.

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset
Maanmittauslaitokselta saadun karttamateriaalin mukaan
kaivos- ja muun lainsäädännön rajoituksia ei pitäisi olla.
Posion kunnan palvelujohtajan, Kari Laurilan, mukaan
malminetsintälupahakemusalueella ei ole kaavoja eikä
niitä ole suunnitteilla. Alueella ei siten ole voimassa olevaa
asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.
Posion kunnalla ei ole tiedossa tällä hetkellä muita
rajoituksista eikä niitä, joiden etua, oikeutta tai
velvollisuutta asia saattaa koskea (muita asianosaisia kuin
kiinteistöjen omistajat). Posion kunnan sähköpostilausunto
on oheistettu liitteeksi 2.5 (lausunto koskee Kaukaunjärvi I
ja II -malminetsintäalueiden kokonaisuutta).

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu
Alueelta etsitään taloudellisessa mielessä palladiumia, platinaa, rodiumia, osmiumia, iridiumia, ruteniumia, kultaa, hopeaa, kuparia, nikkeliä ja kobolttia. Kuitenkin palladium, platina,
kulta, kupari ja nikkeli ilmenevät taloudellisissa laskelmissa merkittävinä määrinä ja muut edellä mainitut lasketaan ns. sivutuotteiksi.
Näiden taloudellisten mineraalien ilmeneminen on varmistettu Nortec Minerals Oy:n, Finore Mining Inc.:n (Nortecin entinen emoyhtiö) sekä Palladium One Mining Inc.:n (nykyinen
emoyhtiö) tekemissä, useissa tutkimuksissa, kuten NI-43-101 mineraalivarantoarvioissa, jotka löytyvät SEDAR -pörssitietokannasta. Viimeinen relevantti raportti on julkaistu 15.
tammikuuta 2021 otsikolla: ”Technical Report for the Kaukua Deposit, Läntinen Koillismaa Project, Finland, Kaukua Deposit Updated Technical Report January 15th 2021.”
Palladium One Mining Inc. (Nortec Minerals Oy:n emoyhtiö) on varmistanut palladium-platina-kulta-kupari-nikkeli -mineralisaation laajan ilmenemisen, jonka alun perin löysi
Geologian tutkimuskeskus ("GTK"), North Atlantic Natural Resources ("NAN"), Nortec Minerals Oy, Finore, Palladium One Mining Inc sekä Outokumpu Kaukuanjärvi I
malmietsintälupa-alueen viereisillä alueilla tekemillään kairauksilla. Yhtiöstä riippumaton konsulttiyhtiö Watts Griffis McQuat ("WGM", laatijat: Tri Markku Iljina, Clifford Duke ja G.
Ross MacFarlane) sekä Mining Plus Consulting Canada -niminen yhtiö (laatijat: Mareck Mroczek, P.Eng ja Sean Butler, P.Geo.) on arvioinut tämän avolouhoksena hyödynnettävän
esiintymän mineraalivarannot GTK:n, NAN:n, Nortecin, Finoren sekä Outokummun vanhoista kairasydämistä.
Lisäksi Palladium One Mining Inc. palkkasi yhtiöstä riippumattoman teknisen konsulttiyhtiön päivittämään WGM:n ja Mining Plussan arvioimat varannot NI43-101 standardin
mukaisesti. Mining Plus Consulting -yhtiö (laatijat Sokolov ja Tri Iljina) laati N43-101 mukaisen teknisen raportin, päivittäen varannot 25. syyskuuta 2019 sekä päivitetyn teknisen
raportin, sisältäen Palladiumin kairauksen 15. tammikuuta 2021.
Kaukuanjärvi I malminetsintälupa-alueella ei ole tällä hetkellä toteutettu kairauksia tai varmennettu mineralisaatiota. Kuitenkin paikallinen geofysiikka sekä Palladiumin oma
geologinen mallinnus vahvasti osoittaa, että mineralisaatio laajentuu nyt haettavalle Kaukuanjärvi I malminetsintälupa-alueelle.

3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianosaiset ja heidän tietonsa

✔

3.1 Malminetsintälupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnöstä toimitetaan
erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista käy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittäisen tilan
rajat sekä pinta-ala.

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvät elinkeinot ja yhteiset alueet)

Posion kunta
Kirkkotie 1, 97900 Posio
Lapin Ely-keskus
Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Metsähallitus
PL 94, 01301 Vantaa
Yhtiö tulee toimittamaan erillisen excel -tiedoston, joka sisältää kaikkien maanomistajien yhteystiedot ja
mahdolliset yhteiset alueet (liite 7.3.4).

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista
4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu
Malminetsintälupaa haetaan neljäksi (4) vuodeksi.
Tutkimusalue on Kaukuanjärvi I -niminen malminetsintäalue kokonaisuudessaan. Koko alue tarvitaan malminetsintää varten, koska mafisia ja ultramafisia kiviä näyttää
esiintyvän alueella geofysikaalisten ja geologisten mallinnusten perusteella. GTK on vahvistanut PGE-CU-Ni -mineralisaatioiden esiintymisen Kaukuanjärvi I
malminetsintäalueen läheisyydessä ultramafisissa kivissä geofysikaalisilla kartoituksilla, geofysikaalisilla tutkimuksilla sekä maastossa tehdyillä timanttikairauksilla.
Tämän mineralisaation suunta kulun ja kaarteen osalta on kartoitettava systemaattisin kairauksin. Kairaus tulee toteuttaa koko malminetsintäalueella, jotta voidaan
löytää vielä tuntemattomat esiintymät. Yhtiön tutkimusalueet ovat esiintymien geologisen luonteen takia varsin laajoja, useita kymmeniä neliökilometrejä. Lisäksi
hakijalla on pienenä yhtiönä käytössään kutakin tutkimusvaihetta varten rajallinen määrä resursseja, mistä johtuen vaadittavien malminetsintätoimien toteuttaminen vie
ajallisesti varsin pitkään. Kairausohjelmia suoritetaan pääosin talvella, jotta kairauskoneen siirtymiset soisessa maastossa olisivat mahdollisia ja maastoon jäävät jäljet
(mikäli niitä tulee) jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Tämän vuoksi malminetsintälupaa haetaan neljäksi vuodeksi.
Timanttikairauksia tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden jatkeiden kairauksiin, jotta varantoa voidaan laajentaa. Kahdesta neljään autoa tarvitaan
tukiajoneuvoiksi. Kairat ja henkilöstö tulevat paikalliselta suomalaiselta kairausyhtiöltä. Nortec on aina ostanut palveluita paikallisilta suomalaisilta yhtiöiltä sen
kairausprojekteihin.
Timanttikairausta tarvitaan kartoitettujen mineralisoituneiden vyöhykkeiden jatkeiden systemaattisiin kairauksiin, jotta avolouhinta (avolouhos) -menetelmällä
hyödynnettävää varantoa voidaan laajentaa. Jalometallien (PGE+Au) ja perusmetallien (Ni, Cu) saannin määrittämiseksi on tarpeen tehdä myös vaativia metallurgisia
kokeita.

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Malminetsinnästä ei synny maa- tai kiviainesjätettä. Näin ollen jätehuoltosuunnitelmaa ei ole tarpeen
laatia.

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset
5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään

Suurimmat vaikutukset tulevat timanttikairauksista, kun puita on kaadettava kairauksen kohdealueen ja
kairauskentän toimintakuntoon laittamiseksi. Hakija tekee parhaansa ennallistaakseen kohdealueet
alkuperäiseen tilaansa, kun kairaukset on tehty. Suurin osa kairauksista suunnitellaan tehtäväksi talvella,
jotta vaikutukset maaperään olisivat mahdollisimman vähäisiä. Kohteisiin pääsemiseksi tarvittavat tiet
rakennetaan lumen päälle.
Ainoat vaikutukset maa- tai kallioperään ovat mahdolliset kairausreiät.
Malminetsintätoimilla ei ole vaikutusta vesistöihin tai pohjaveteen.
Vaikutukset ihmisiin: koska suurin osa kairauksista tehdään asumattomilla alueilla, ovat kairauksista
aiheutuvan melun vaikutukset vähäisiä. Paikalliselle väestölle on tiedotettu hyvissä ajoin etukäteen ennen
kairauksien aloittamista.

6. Ilmoitus malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista

✔

6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintäalueelle väliaikaisia rakennelmia

6.2 Työstä vastaa

6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti

(liitetiedosto)

6.4 Käyttötarkoitus ja käytön kesto

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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7. Kaivoslain edellyttämien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista
7.1 Virkatodistus liitteenä

✔

7.2 Kaupparekisteriote liitteenä

✔

7.3 Sähköiset paikkatietotiedostot

✔

7.3.1 Malminetsintälupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.3 Malminetsintälupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita) (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

✔

7.3.4 Malminetsintälupa-alueen maanomistajat
(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynnöstä ennen hakemuksen kuuluttamista.
Malli: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/)

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen käyttöä koskevista
rajoituksista sekä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
(Selvitys voidaan toimittaa myöhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä
7.6 Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on tehty ympäristönsuojelulain nojalla
7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

✔

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintäalueella ja niiden sijainti liitteenä tai ilmoitus ettei niitä ole

7.9 Liitteenä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.
7.9.1 Liitteenä tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisältää kulku-urat ja yksityiskohtaiset
tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)
7.9.2 Tiivistelmä Natura-arviosta ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

✔

7.10 Tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten*
7.10.1 Tätä malminetsintälupahakemusta voidaan käyttää kuulutusasiakirjana, eikä erillistä tiivistelmää
hakemuksesta toimiteta

7.11 Merkinnät hakemustietojen julkisuudesta*
7.12 Hakemukseen liittyy yhteisiä alueita**

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessä perusteltu käsityksensä siitä, miltä osin lupahakemus tai sen
liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessä yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittää yleisölle.
**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistä aluetta tai yhteismetsälaissa (109/2003)
tarkoitettua yhteismetsää, hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai
yhteismetsän osakaskunnalle. Vna (391/2012)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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8. Vakuus malminetsintälupaa varten
8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Yhtiö asettaa vakuuden Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksen perusteella.

9. Malminetsintäluvan jälkitoimenpiteet
9.1 Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen

Malminetsintätoimien päätyttyä kunkin tutkimuskohteen osalta, alue palautetaan niin pitkälti
aikaisempaan, luonnonmukaiseen olotilaansa kuin mahdollista. Alue on tämän jälkeen täysin turvallinen
eikä muita jälkitoimenpiteitä tarvita.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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JATKOAIKAHAKEMUS
(Tämä osa koskee edellisten lisäksi vain valtauksien
ja malminetsintälupien jatkoaikahakemuksia)

10. Malminetsintäluvan voimassaolon edellytykset
10.1 Selvitys malminetsinnän tehokkuudesta, tehdyistä toimenpiteistä, tuloksista ja kustannuksista

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

Ei rajausta.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla >>
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11. Lisätietoja
11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

12. Lomakkeen lähettäminen
Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.
Lomake lähetetään sähköisesti Tukesiin Tallenna ja lähetä lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytää sinua
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jälkeen sen voi lähettää oman tietokoneesi sähköpostiohjelmalla Tukesiin.

Voit lähettää lomakkeen myös itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.
Allekirjoitus
Nimenselvennys

Muistithan ennen lomakkeen täyttämistä tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat
Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n
edellyttämällä tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.

(klikkaa linkkiä).

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta
(mittakaava
ohjeellinen)
Kunnanhallitus
20.12.2021
/ 224 §

Liite 1

11

61440700510003

61440700460026

61440700460010

61440700460022

61440700460023

61440700460005

61489300150001
61440700460033
61440700510003

61487400010003
61440700400004

61440700400003

61440700460005

61440700400018

61440700460010

61440700400019

61489300150001
61487400010003

Malminetsintälupahakemusalue

Mittakaava 1:20000
Nortec Minerals Oy
Kaukuanjärvi 1
ML2021:0015

Kiinteistörajat
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VASTAUS

LAPELY/109/2021

Lappi
18.1.2021

Panu Skogström
Nortec Minerals Oy:n asiamiehenä
Kalliolaw Asianajotoimisto Oy –
Kalliolaw Attorneys Ltd
Helsinki

Tietopyyntö 11.1.2021

Olette pyytäneet 11.1.2021 Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta tietoja
huomioon otettavista luontoarvoista, kuten uhanalaisista ja rauhoitetuista lajeista sekä
muista luonnonsuojelulakien mukaisista huomioon otettavista asioista rajaamaltanne
Kaukuanjärvi nimiseltä malminetsintälupa-alueelta. Alue sijaitsee Posion kunnan
alueella. Nortec Minerals Oy on hakemassa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta
alueelle malminetsintälupaa. Yhtiöllä on ollut aiemmin alueella varaus (kattaen
osittain saman alueen). Tietoja pyydetään ko. malminetsintälupahakemuksen
selvitystä varten.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan asiakirjat,
jotka sisältävät tietoja uhanalaisista lajeista ovat julkisia, ellei niiden antaminen
vaaranna kyseisten lajien suojelua (24 § 1 mom.14 kohta).
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo, että pyytämienne tietojen
antaminen ei vaaranna rauhoitettujen tai uhanalaisten lajien suojelua edellyttäen,
että:
- Tietoja käytetään rauhoitettujen ja uhanalaisten lajien ja niiden esiintymien
turvaamiseksi rajaamallanne Kaukuanjärven malminetsintälupa-alueella
Posiolla.
- Tietoja ei luovuteta missään muodossa eikä millään tavalla sivullisille, ellei
siihen ole saatu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
suostumusta.
- Lisäksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää, että
aineiston käytön yhteydessä mainitaan aina, että ne on saatu
ympäristöhallinnon Eliölajit -tietojärjestelmästä (13.1.2021) Käyttölupa:
© SYKE, ELY–keskukset.
- Luovutetun aineiston varastointi pysyvästi tietokoneelle on kielletty.
Aineistonkäytön päätyttyä pyydettyä tarkoitusta varten, tulee luovutettu
aineisto palauttaa Lapin ELY-keskukselle tai se tulle tuhotta.

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

Asemakatu 19
94100 Kemi
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Eliölajien tiedot on tarkistettu Laji.fi:stä 13.1.2021.

Tietopyyntöalueella ei ollut muita ympäristöhallinnon tiedossa olevia rahoitettujen tai
uhanalaisten lajien esiintymiä.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että alueilla, joilta tietoja
pyydettiin, ei kaikilta osin ole tehty ympäristöhallinnon toimesta systemaattisia
uhanalaisinventointeja, vaan tiedot perustuvat otantaluonteisiin inventointeihin ja
kasviharrastajien ilmoittamiin esiintymätietoihin. Näin ollen alueella saattaa olla
uhanalaisten ja direktiivilajien esiintymiä, jotka eivät ole ympäristöhallinnon tiedossa.
Suuret petoeläimet ovat Metsästyslain (615/1993) 5 §:ssä mainittuja lajeja, jotka ovat
maa- ja metsätalousministeriön toimialaa. Vastuu suurten petoeläinten seurannasta
kuuluu Luonnonvarakeskukselle (LUKE), joka tekee yhteistyötä riistanhoitopiirien ja
Metsähallituksen kanssa. Näin ollen suurten petoeläinten pesät eivät ole tällä hetkellä
ympäristöhallinnon rekistereissä ja tietoja niiden sijainnista kannattaa kysyä
Luonnonvarakeskukselta, paikalliselta riistanhoitopiiriltä ja Metsähallitukselta.
Kaukuanjärven malminetsintäalueella sijaitsee Kaukuanjärven itäpään hiekkaranta
(LTA207211), joka on luonnonsuojelulain 30 § nojalla rajattu, luonnonsuojelulain 29
§:ssä tarkoittama suojeltu luontotyypin.
Malminetsintäalue sijoittuu osittain Kokkovaaran (12614133, 2-luokka), Isokankaan
(12614145, 2E-luokka) ja Kurkikankaan (12614170, 2-luokka) pohjavesialueille.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus muistuttaa, että ympäristöä
voimakkaasti tai laajasti muuttavia toimintoja suunniteltaessa on asiantuntijan (biologi
tai vastaava) syytä suorittaa alueen lajiston lisäinventointi (Laki ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä 252/2017, selvilläolovelvollisuus 31 §).

Muuta huomioonotettavaa
Ympäristöhallinnossa on tullut voimaan lajirekisteriä koskeva uudistus, jonka takia
uhanalaisia ja rauhoitettuja lajeja koskevat tiedot pyydetään jatkossa
Luonnontieteellisen keskusmuseon lajitietokeskuksesta Laji.fi-portaalin kautta. Natura
2000-alueet, suojelualueet ja suojeluohjelma-alueet voi katsoa esim.
ympäristöhallinnon Karpalo-tietojärjestelmästä. ELY-keskus ei enää jatkossa luovuta
julkisista rekisteristä saatavaa tietoa asiakkaille.
Tietojen poimimisesta laskutetaan työaikakustannukset 70,42 € +alv. Lisäksi tulee
laskutuslisä 5,62 € + alv 24 %.
Vastauksen laadintaan on osallistunut ylitarkastaja Taina Kojola ja hydrogeologi Anne
Lindholm.
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Kunnanhallitus 20.12.2021 / 224 §
Mikäli olette tyytymätön edellä mainittuihin aineiston käyttö- ja luovutusehtoihin, voitte
saattaa asian Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ratkaistavaksi.
Kaisa Puolamaa
Vesitalousasiantuntija
LIITTEET

Kaukuanjärven_malminetsintälupa_alue.pdf (kartta)
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Tämä asiakirja LAPELY/109/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/109/2021 har
godkänts elektroniskt
Puolamaa Kaisa 18.01.2021 10:26
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Kunnanhallitus 20.12.2021 / 224 §

16.12.2021

Lausuntopyyntö

(lupatunnus ML2021:0015)

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla
lausuntoa liitteenä olevasta Posion kunnalta Posion kunnan alueelle kohdistuvasta
malminetsintälupahakemuksesta.
Lausunto
Kyseessä on uusi malminetsintälupahakemus. Hakemusalueen pinta-ala on 165,272617
hehtaaria ja sijaitsee Kaukuanjärven rannalla Kaukuanjärvi 1 niminen varausalue.
Malminetsintälupaa haetaan neljäksi (4) vuodeksi.
Alueella ei ole kaavoja eikä suunnitteilla. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa
tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Posion kunnalla ei ole tiedossa tällä hetkellä muita
rajoituksista eikä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea
(asianosainen). Kiinteistöjen omistajia ja kiinteistöjen naapureita hakemus asia koskee,
heidät on huomioitava hakemuksen käsittelyssä, mikäli heillä on vaatimuksia tai
huomioita hakemuksen johdosta.
Kiinteistöjen
omistajille
on
maksettava
asianmukaiset
korvaukset
malmin
etsintätoiminnan aiheuttamasta haitasta. Alueelle ei sijoitu Natura 2000-verkoston alueita,
luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelman alueita tai valtakunnallisesti merkittäviä
tai muutoin arvokkaita maisema-alueita. Malminetsintäalue ei sijoitu pohjavesialueelle.
Alueelta oletetaan löytyvän taloudellisissa laskelmissa merkittävinä määrinä lähinnä
palladiumia, platinaa, kultaa, kuparia ja nikkeliä. Kaukuanjärvi 1 malminetsintälupaalueelta ei ole tällä hetkellä toteutettu kairauksia tai varmennettu mineraalisaatiota.
Kuitenkin paikallinen geofysiikka sekä Palladiumin oma geologinen mallinnus vahvasti
osoittaa, että mineraalisaatio laajentuu nyt haettavalle Kaukuanjärvi 1 malminetsintälupaalueelle.
Tutkimusalue on Kaukuanjärvi 1 niminen malminetsintäalue kokonaisuudessaan.
Kairausohjelma suoritetaan pääosin talvella, jotta kairauskoneen siirtymiset soisessa
maastossa olisivat mahdollisia ja maastoon jäävät jäljet jäisivät mahdollisimman
vähäisiksi. Tämän vuoksi malminetsintälupaa haetaan neljäksi vuodeksi.
Malminetsinnästä ei synny maa- tai kiviainesjätettä. Ainoat vaikutukset maa- tai
kallioperään ovat mahdolliset kairausreiät. Malminetsintätoimilla ei ole vaikutusta
vesistöihin tai pohjaveteen.
Malminetsintätoimien päätyttyä kunkin tutkimuskohteen osalta, alue palautetaan niin
pitkälti aikaisempaan, luonnonmukaiseen olotilaansa kuin mahdollista. Alue on tämän
jälkeen täysin turvallinen eikä muita jälkitoimenpiteitä tarvita.
Yhtiö asettaa vakuuden Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksen perusteella.

Posion kunta
Kirkkotie1
97900 Posio
Fax (016) 372 2034
info@posio.fi
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Posion/ 224
kunnalla
ei ole huomauttamista malminetsintälupahakemuksesta
Kunnanhallitus 20.12.2021
§
esitettyjen tietojen perusteella. Vakuuden on oltava riittävä mahdollisten kairaus
jälkien palauttamiseen luonnonmukaiseen olotilaansa. Kunta huomauttaa, että
hakemuksiin on liitettävä aina sellainen laajempi kartta liitteeksi, mistä selviää ko.
alueen sijainti koko kunnan alue huomioiden, eikä vain malminetsintälupaalueesta.
Asiasta saa lisätietoa Posion kunnasta palvelujohtaja
Liite

Lausuntopyyntö 8.12.2021 malminetsintälupahakemus
ML2021:0015

Tiedoksi

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes), kaivosasiat@tukes.fi
Posion kunnanhallitus
Posion toimintaympäristölautakunta

Viranomainen
POSION KUNTA
Kunnanhallitus
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Nro 2021-22

20.12.2021
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoita jaa postiosoite
Posion kunnanhallitus 1)

Oikaisuvaatim
usaika
ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Pöytäkirjan
nähtäväksi
asettaminen
yleiseen
tietoverkkoon
Tiedoksianto
asianosaiselle
2
)

Pvm
20.12.2021

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa ( asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kirkkotie 1
97900 POSIO

Asianosainen

Tukes (kaivosasiat@tukes.fi),
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139§)
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja

x

Lähetetty sähköpostitse asianhallintajärjestelmästä, pvm/ tiedoksiantaja
22.12.2021/ toimistosihteeri Sinikka Soudunsaari
Asianosainen
Luovutettu asianosaiselle

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Vastaanottajan allekirjoitus

Muulla tavoin, miten

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja
toimittaminen
Lisätietoja

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Lisätietoja antaa asiasta hallintojohtaja, puh. 040 – 8012 204.

Liitetään päätökseen / otteeseen
1)
2)

Tarpeeton yliviivataan
Täytetään otteeseen,kun päätös annetaan tiedoksi asianosaiselle

Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen

Lausunto

LAPELY/109/2021

11.1.2022

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaivosasiat@tukes.fi

MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS ML2021:0015, KAUKUANJÄRVI I POSIO

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Lapin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausuntoa kaivoslain
(621/2011)
37
§:n
mukaisesta
Nortec
Minerals
Oy:n
malmisetsintälupahakemuksesta.
Hakemusalueen pinta-ala on noin 165 hehtaaria. Kyseessä on uusi
malminetsintälupa-alue.
Hakemusalue on Akanlahden paliskunnan poronhoitoaluetta. ELYkeskus toteaa, että alueella toimittaessa on huolehdittava siitä, että
poronhoidolle ei aiheudu huomattavaa haittaa.
Alueelta etsitään taloudellisessa mielessä kultaa, hopeaa, kuparia,
nikkeliä, kobolttia sekä platinaryhmän metalleja (palladiumia, platinaa,
rodiumia, osmiumia, iridiumia, ruteniumia).
Alueella on tarkoitus suorittaa geofysikaalisia kartoituksia ja -mittauksia
timanttikairauksia. Kairauksia on tarkoitus toteuttaa pääosin talvisin,
jotta kairauskoneen siirtymiset soisessa maastossa olisivat mahdollisia
ja maastoon jäävät jäljet olisivat vähäiset.
Suojelualueet, Natura 2000 -verkosto ja pohjavesialueet
Hakemuksen kohteena olevalla alueella ei sijaitse valtioneuvoston
hyväksymiä luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita eikä perustettuja
luonnonsuojelualueita. Tutkimusalue ei myöskään sijaitse

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 037 000
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

Asemakatu 19
94100 Kemi
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valtakunnallisesti merkittävällä tai muutoin suojelulla maisema-alueella
eikä luokitelluilla pohjavesialueilla.
Hakemusalue sijoittuu lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydelle
Livojärven Natura 2000- alueesta (FI 1301103).

Uhanalaiset ja muut huomionarvoiset lajit
Malminetsintäalueella ei ole tiedossa olevia luonnonsuojelulain 42 §:n
nojalla koko maassa rauhoitettujen kasvilajien, 46 §:n uhanalaisten lajien
tai 47 §:n erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä ja eläinten
havaintopaikkoja, eikä luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajien esiintymiä
ja eläinten havaintopaikkoja.
Lajitietoa voi tarkastella ja ladata Suomen lajitietokeskuksen Laji.fisivuston kautta. Myös ympäristöhallinnon yhteisestä lajitiedon
tallennusjärjestelmästä LajiGIS:stä, tiedot siirretään kerran viikossa laji.fi
-järjestelmään. Laji.fi:ssä on lajiaineistoja myös lukuisista muista
lähteistä, esim. museoiden tietokannoista. Suurin osa lajiaineistosta on
suoraan kaikkien nähtävissä Laji.fi-sivustolla, mutta joidenkin
sensitiivisten lajien paikkatiedot on karkeistettu esim. 1 km tai 5 km
ruudun tarkkuudelle. Nämä käyttörajoitetut aineistot saa käyttöönsä
kirjautumalla Laji.fi-sivustolle ja tekemällä aineistopyynnön tietyltä
alueelta.
Mikäli alueella havaitaan kappaleessa 1. mainittuja lajeja, on
malminetsintätoiminta järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu
luonnonsuojelulaissa kiellettyä seurausta, kuten lajin heikentämistä tai
häviämistä eikä lajin elinympäristön heikentämistä tai tuhoutumista.
Tarvittaessa edellä mainitut laji- ja luontotyyppiesiintymät, samoin kuin
vesilain nojalla suojellut lähteet, on rajattava malminetsintäalueen
ulkopuolelle, ellei esiintymien säilymistä voida turvata muilla
toimenpiteillä.

Liikennealueet
Malminetsintäalue on osittain maanteiden 863, 8642, 19612 sekä 19613
tiealueella. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen mukaan maanteille
tulee jättää kaivoslain 9 §:ssä esitetty 30 metrin suojavyöhyke. Tämä
lausunto koskee pelkästään kaivoslain 9 §:ssä mainittuja maantielain
(503/2005) mukaisia maanteitä.
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Muuta
Lapin ELY-keskus toteaa, että kaikessa toiminnassa tulee välttää
turmelemasta alueen luontoa enempää kuin tutkimusten tekemiseksi on
välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen maastoon jätetyt jäljet tulee entisöidä
mahdollisimman hyvin.
Lausunnon valmisteluun on osallistunut Lapin ELY-keskuksen liikenne ja
infrastruktuuri-vastuualueelta ylitartarkastaja Eira Järviluoma.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu viraston sähköisessä
asianhallintajärjestelmässä. Asian on esitellyt ylitarkastaja Ari Neuvonen
ja ratkaissut luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen.

Tämä asiakirja LAPELY/109/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/109/2021 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Pasanen Jari 13.01.2022 09:39
Esittelijä Neuvonen Ari 11.01.2022 09:48
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MH 9604/2021/ 05.05.00

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94
01301 Vantaa
kirjaamo@metsa.fi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaivosasiat@tukes.fi
Viite: Lausuntopyyntö 8.12.2021

Nortec Minerals Oy malminetsintälupahakemus Kaukuanjärvi I,
ML2021:0015, Posio
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Metsähallitukselta kaivoslain 37 §:n nojalla
lausuntoa Posion kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta
Kaukuanjärvi I, ML2021:0015. Malminetsintälupahakemusalueen kokonaispinta-ala on 165,3 ha,
josta sijoittuu Metsähallituksen liiketoiminnan hallinnassa olevalle valtionmaan kiinteistölle Kitka
614-893-15-1 yhteensä 77,9 ha.
Esitettyyn hakemukseen Metsähallitus lausuu mielipiteenään seuraavaa:

Yleistä
Metsähallitus pitää tärkeänä, että malminetsintäalueiden tutkimustoiminnassa huomioidaan
alueiden maisema-, luonto- ja kulttuuriarvot mahdollisimman hyvin. Tietoja Metsähallituksen mailla
olevista arvokkaista, huomioon otettavista kohteista löytyy mm. Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fiportaalin kautta ja Retkikartta.fi-palvelusta sekä Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä.
Luvansaajan tulee myös tunnistaa lupa-alueella olevat muut mahdolliset metsälain 10 §:n erityisen
tärkeät elinympäristöt, luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain määrittelemät kohteet ja ottaa ne
huomioon tutkimustoiminnassa.

Uhanalaiset ja rauhoitetut lajit sekä arvokkaat luontotyypit, arvokkaat
luontokohteet, pienvesistöt ja niiden välittömät ympäristöt
Tällä hetkellä Metsähallituksella ei ole tiedossa, että hakemusalueella olisi uhanalaisten eläinten tai
kasvien esiintymiä tai tunnettuja kulttuuriperintökohteita.
Alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole tarkoin kartoitettu muinaismuistolain
(17.6.1963/295) suojaamia muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Jos maata
kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, on työ
muinaisjäännöksen kohdalta heti keskeytettävä ja ilmoitettava kohde Museovirastolle tarpeellisia
toimenpiteitä varten. Myös muut alueella mahdollisesti olevat kulttuuriperintökohteet tulee ottaa
huomioon maankäytössä. Metsähallituksen tiedossa ei ole em. kohteita hankkeen alueella, mutta
Metsähallitus ei tule tekemään alueella maastokartoituksia ko. hankeen johdosta. Metsähallitus ei

sitoudu tällä lausunnollaan vastuuseen alueen mahdollisista vielä löytymättömistä kohteista.
Luonnonsuojelu- ja vesilain viranomaisvalvonnasta alueella vastaa Lapin ELY-keskus. Tarkemmat
tiedot mainituista alueen vesiluontotyypeistä, suojelualueista, rauhoitetuista ja suojelluista kohteista
ja lajeista sekä haetun toiminnan vaikutuksista niihin antaa Lapin ELY-keskus.
Hakemusalueella voi olla arvokkaita kartoittamattomia luontokohteita, kuten puron-,
noronvarsimetsiä ja lähteitä. Edellä mainitut kohteet ovat lajistollisesti ja metsäluonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä, joilla voi olla harvinaista ja uhanalaista
kasvilajistoa. Toimintaa ko. alueilla tulee välttää, jotta ne säilyisivät mahdollisimman
luonnonmukaisessa tilassa. Esimerkiksi alueilla ei tule tehdä tutkimuskaivantoja ja muutkin
tutkimustoiminnot tulee tehdä siten, että elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään (kts.
metsälain 10 §:n säädökset). Tutkimustoimintaa pienvesistöjen läheisyydessä tulee välttää myös
vesiensuojelullisista syistä.

Vahinkojen ehkäiseminen
Tutkimustoiminta tulee suunnitella siten, että puustolle ja taimikoille aiheutuvat vahingot olisivat
mahdollisimman vähäisiä. Alueella liikkumisessa tulee tieverkoston lisäksi käyttää mahdollisimman
paljon maastossa olevia ajouria. Metsähallituksen tieverkostoa ja maastouria käytettäessä tulee
huomioida tiestön ja maastourien kuntotilanne. Tiestön ja maastourien kuntoon ja käytettävyyteen
vaikuttaa mm. kevään ja kovien sateiden aiheuttama kelirikko.
Toiminnanharjoittajan tulee kaikilta osin vastata aiheuttamistaan vahingoista. Metsähallituksen
yhteyshenkilö vahinkoasioissa on Itä-Lapin metsätiimin tiimiesimies Jari Kantia, jari.kantia@metsa.fi,
puh. 0206 39 7576.

Turvallisuuden parantaminen
Mikäli tutkimusalueella suoritetaan sellaisia syväkairauksia, joista kairauksien jälkeen jää maastoon
pysyvästi maanpäällisiä metallisia tai muovisia maaputkia, Metsähallitus edellyttää, että putket
katkaistaan mahdollisimman läheltä maanpintaa ja putkien päät tulpataan. Vähän lumen aikana
putket ovat vaarallisia mm. moottorikelkkailijoille. Maanpäällisistä putkista voi aiheutua vahinkoja
myös metsäkoneille ja muille maastoajoneuvoille. Esimerkiksi metsäkoneiden renkaat rikkoontuvat
osuessaan maaputkien päihin. Edellä mainitulla toimenpiteellä parannetaan maaston muiden
käyttäjien turvallisuutta ja estetään materiaalivahinkoja. Metsähallitus katsoo, että
malminetsintäluvan saaja on kaikilta osin vastuussa näistä vahingoista Metsähallitukselle ja
kolmannelle osapuolelle.

Kaivannaisasiantuntija

Heikki Remes

Lausunto
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Viite:
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Lausuntopyyntö 8.12.2021
POSIO – Malminetsintälupahakemus ML2021:0015 Kaukuanjärvi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37 §:n
nojalla Lapin maakuntamuseolta lausuntoa Posion kunnan alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta ML2021:0015. Hakemuksen kopio on
toimitettu museolle lausuntopyynnön yhteydessä, ja siitä käyvät ilmi aiottu etsintäalue sekä suunnitellut toimenpiteet. Lapin maakuntamuseo lausuu asiasta Posion alueesta vastaavana museolain (314/2019) 7 §:n mukaisena alueellisena vastuumuseona.

Aiottu malminetsintäalue sijaitsee Posion kunnassa Kaukuanjärven pohjoisrannalla n. 20 km Posion keskustasta etelään käsittäen 165,3 ha:n alan. Aiotulta etsintäalueelta ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia
kohteita. Alueeseen ei ole tiettävästi kohdistunut arkeologista selvitystä viimeisen 10 vuoden aikana.

Etsintäalueen voidaan katsoa olevan lähtökohtaisesti arkeologisesti potentiaalista, koska se sijaitsee Kaukuanjärven rantamailla, joilta on mahdollista löytää
esihistoriallisia asuinpaikkoja. Iso osa alueesta on ojitettu, mutta etsintäalueen
sisällä on myös ojittamattomia kuivan maan alueita, joiden arkeologinen potentiaali on kohtuullinen.

Lupahakemuksen mukaan aiottuihin tutkimusmenetelmiin sisältyy ainoastaan
pääosin talviaikaan tehtäviä kairauksia. Kairaukset ovat kajoavuudeltaan niin
pienimuotoisia, että ne aiheuttavat etsintäalueella mahdollisesti sijaitseville
tuntemattomille arkeologisille kohteille verrattain pienen riskin. Koska käsillä
olevan hakemuksen mukaisiin tutkimuksiin ei näin ollen ilmeisesti kuulu kaivinkoneella tehtävää koeojitusta tai koemontutusta, ei malminetsintätöistä
Lapin maakuntamuseon näkemyksen mukaan koidu alueen arkeologiselle kulttuuriperinnölle merkittävää riskiä.
Lapin maakuntamuseo
Puhelin (016) 322 8589

Arktikum

Telefax (016) 322 309

Pohjoisranta 4

96200 Rovaniemi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
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Lapin

maakuntamuseo

kuitenkin

muistuttaa,

että

muinaismuistolain

(295/1963) 1 §:n mukaisesti on ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen kielletty. Tätä kieltoa
ei kumoa minkään muun lain nojalla myönnetty lupa, kuten malminetsintälupa. Näin ollen, muinaismuistolain 14 §:n mukaisesti, jos maata kaivettaessa tai
muuta työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, jota aikaisemmin
ei ole tunnettu, on työ kohteen luona keskeytettävä välittömästi ja löydöstä
on viipymättä tehtävä ilmoitus joko Museovirastolle tai alueellisen vastuumuseon (Lapin maakuntamuseo) arkeologille. Niin ikään muinaismuistolain 16 §:n
mukaisesti, jos alueelta löydetään muinaisesineeksi epäilty esine, tai sellaisen
katkelma, on kaivuu paikalla lopetettava välittömästi ja otettava viipymättä
yhteys joko Museovirastoon tai alueellisen vastuumuseon arkeologiin.

Siinä tapauksessa, että malminetsintälupa myönnetään, tulee ennen maastotöiden aloittamista esitettävä tutkimussuunnitelma toimittaa tiedoksi Lapin
maakuntamuseolle.

Rovaniemellä 10. tammikuuta 2022

Jari-Matti Kuusela
Arkeologi, FT, dos.

Jakelu:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Nortec Minerals Oy
c/o Kalliolaw Asianajotoimisto
Lapin ELY-keskus
Museovirasto
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KAIVOSLAIN (621/2011) MUKAINEN VAKUUS
Kaivoslain 10 luvun 107 §:n mukaan malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus
mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten,
jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-alueen
erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavaraisuus
huomioon ottaen.
Tukes määrää malminetsintäluville asetettavaksi lupakohtaisen vakuuden. Vakuus tulee
asettaa pankkitalletuksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä
tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista,
sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.
Talletus tulee tehdä pankkiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksi. Pankin tulee
toimittaa tilivarojen panttausilmoitus avatusta vakuustilistä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (os. Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi) sekä antaa sitoumus, jolla se luopuu
kuittausoikeudesta kyseiseen tiliin. Vakuustili ei saa olla määräaikainen.
Tilivarojen panttausilmoituksen allekirjoittaa pankin edustaja sekä pantattavan tilin omistaja,
eli luvan saajayhtiön kaupparekisteriotteessa mainittu henkilö(t) joilla on
nimenkirjoitusoikeus.
Vakuus on asetettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on tullut
lainvoimaiseksi. Pyydämme täydentämään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan
panttaussitoumuksen.
Tukesille vakuutta varten toimitettavat asiakirjat:
-

Yleispanttaussitoumuslomake (liitteenä)
Pankin tilivarojen panttausilmoitus
Pantinantajan kaupparekisteriote

Asiakirjat tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle osoitteeseen Valtakatu 2, 96100
Rovaniemi.

Heikki Puhakka
ylitarkastaja

YLEISPANTTAUSSITOUMUS

Pantinantaja

_______________________________________________

Y-tunnus

_______________________________________________

Pantti

Tili n:o__________________________________________
Tilin saldo panttauspäivänä: ________________________

Vastuut, josta pantti vastaa
Yllä mainitun yhtiön (pantinantaja) kaivoslakiin (621/2011) perustuva
malminetsintäluvan- tai lupien nojalla harjoitettava toiminta. Pantti asetetaan
kaivoslain 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä
tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin
perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.
Panttaussitoumus

Luovutamme edellä yksilöidyn pantin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tässä
sitoumuksessa mainittujen vastuiden täyttämisen vakuudeksi.

Voimassaoloaika

Tämä yleispanttaussitoumus on voimassa toistaiseksi

Päiväys

___.___._______

Allekirjoitus ____________________________
Nimen selvennys ________________________

