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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.6.2019 hyväksynyt seuraavan kaivoslupahakemuksen
Hakija:
Lupatunnus:
Kaivosalue:
Alueen sijainti:

Rupert Finland Oy
KL2018:0011
Pahtavaaran kaivos
Sodankylä

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta vali-tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Sodankylän kunnanvirastossa (Jäämerentie 1) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi) sekä osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Rupert Finland Oy
Pahtavaarantie 440
99655 Sattasvaara

PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ JA KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA
YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA
Hakija:
Rupert Finland Oy
Y-tunnus: 27644041
Sodankylä
Suomi
Yhteystiedot:
Rupert Finland Oy
Pahtavaarantie 440
99655 Sattasvaara
Lisätietoja antaa:
Jukka Nieminen, puh. 040-1497535
Vireilletulopvm:

13.12.2018

Hakemuksen tarkoitus:

Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Pahta -kaivospiirin ja kaivosalueen (lupatunnus KL2013 :0001) voimassaolon raukeamista. Samassa yhteydessä yhtiö antoi
selvityksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi.
Tässä kaivoslupahakemuksessa on kysymys kaivoslain 68 §:n mukaisesta kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä, joka tässä tapauksessa tarkoittaa uuden määräajan antamista kaivostyöhön uudelleen ryhtymiseksi Pahta -kaivospiirissä ja sen
kaivosalueella.
Kaivosviranomainen antaa tässä päätöksessä kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen lisäksi myös päätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä johtuen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antaman päätöksen
30.6.2014 lupamääräyksestä 6, jonka lupamääräyksen 6 mukaan määräykset tarkistetaan 1.2.2016. Pahtavaaran kaivoksen tuotanto (rikastamo) on keskeytetty
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silloisen toiminnanharjoittajan toimesta 14.5.2014. Muuttuneen tilanteen johdosta yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamista on useaan kertaan siirretty, koska kaivosviranomainen on odottanut kaivoksen jatkosuunnitelmien selkiintymistä.

PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla Rupert
Finland Oy:lle kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä Pahta
-kaivospiirille ja kaivosalueelle (lupatunnus KL2013 :0001) lupatunnuksella
KL2018:0011 kaivostyöhön uudelleen ryhtymistä varten.
Perustelut:
Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät,
eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.
Kaivoslaki 45 § ja 48 §
Kumottavan lain nojalla annetun kaivosoikeuden ja kumottavan lain 73 §:ssä tarkoitetun kaivosoikeuden raukeamiseen, muuttamiseen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä kaivosluvan raukeamisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta tämän lain 68—70 ja 72 §:ssä säädetään. Jos kaivosoikeuden raukeamista lykätään
mainitun 68 §:n 3 momentin mukaisesti, sovelletaan vastaavasti, mitä tämän lain
100 §:n 4—7 momentissa säädetään, ja tällöin otetaan huomioon kumottavan
lain 50 §:n nojalla myönnetyt lykkäykset. Kaivoslaki 182 §
Lupaviranomaisen on päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole
kaivosluvassa annetussa määräajassa aloittanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt
muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti
pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Kaivosviranomaisen päätöksellä
12.9.2013 myönnettiin kaivospiirin laajentamiseksi kaivoslupa. Päätöksen mukaan kaivostyö tällä laajennusalueella tuli aloittaa viimeistään 12.10.2018. Kaivostyö tällä alueella ehdittiin aloittaa ennen kaivostoiminnan keskeyttämistä.
Lupaviranomaisen on kaivoslain (621/2011) 68 §:n nojalla päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä luvanhaltijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai kaivostoiminnan voidaan
katsoa tosiasiallisesti päättyneen. Asian voi panna vireille lupaviranomainen
omasta aloitteestaan, kunta tai haittaa kärsivä asianosainen.
Lupaviranomainen voi kuitenkin edellä tarkoitetussa tilanteessa antaa uuden
määräajan toiminnan jatkamiseksi. Kaivosluvan haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle hakemus ennen kaivosluvan raukeamista sekä hakemuksessa esitettävä syy määräajan myöntämiselle ja suunnitelma kaivostoiminnan aloittamiseksi
tai jatkamiseksi. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on, että hakijan
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esittämää syytä on pidettävä perusteltuna ja suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle.
Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaan kaivosluvan voimassaolon
jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.
Pahta -kaivospiiriä ja sen kaivoslupa-aluetta koskeva hakemus kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi on saapunut kaivosviranomaiseen 13.12.2018.
Hakemus on toimitettu asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaisesti.
Hakijan esittämiä perusteluja kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi voidaan
pitää perusteltuna ja suunnitelmia riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä
aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Kaivoslaki 68 §
Hakijayhtiö on esittänyt riittävät selvitykset Pahta -kaivospiirin ja sen kaivoslupaalueella suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista, hankkeen jatkosuunnitelmista sekä kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen edellytyksistä.
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 27 §
Päätöksen voimassaolo
Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä uudelleen kaivostoimintaan tai muuhun
sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän
varsinaiseen kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.
Perustelut:
Kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on
ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka
osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan.
Kaivoslaki 52 §
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun kaivoslupapäätös on
lainvoimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen liittyvät
määräykset on toteutettu, 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on lainvoimainen
ja päätöksessä luvanhaltijalle määrätyt lopulliset korvaukset on suoritettu,
vakuus on asetettu kaivosluvassa määrätyn mukaisesti ja asianosaisen
toimenpiteen kannalta merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat ovat
lainvoimaisia tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta
viranomaiselta.
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Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa,
ennen kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimainen.
Valitus kaivostoimituksessa määrätyistä korvauksista ei estä kaivoslupaan ja
kaivosturvallisuuslupaan perustuvien toimenpiteiden aloittamista.
Kaivoslaki 168 §
Kaivosmineraali

Kulta

Nykyinen kaivosoikeuden voimassaolo
Kaivosoikeudet ovat voimassa. Pahtavaaran kaivoksen tuotanto (rikastamo) on
keskeytetty silloisen toiminnanharjoittajan toimesta 14.5.2014.
Kaivospiiri ja kaivosalue
Pahtavaaran kaivos sijaitsee Sodankylän Sattasvaarassa. Kaivospiirin Pahta
(KaivNro 3921) pinta-ala on 385,79 ha ja kaivospiirin laajennusalueen (Pahta
KL2013:0001, kaivosalue) pinta-ala on 34,77 ha. Kaivoksen kokonaispinta-ala on
420,56 ha.
Kaivospiiri ja kaivosalue (kaivospiirin laajennusalue) sijaitsevat suurimmalta
osaltaan Suomen valtion metsämaalla (kiinteistötunnus 758-853-12-1) ja 0,51 ha:n
osalta tilan Kurumaa (kiinteistötunnus 758-853-42-11) alueella.
Kaivospiirin ja kaivosalueen kartta on esitetty liitteessä 1.
Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle
Pahtavaarassa on harjoitettu kultakaivostoimintaa kolmen eri yhtiön toimesta
seuraavasti:
Terra Mining Oy vuosina 1996-2000, Scan Mining Oy vuosina 2004-2007 sekä
Lappland Goldminers Oy vuosina 2008-2014. Yhteensä Pahtavaarasta on tuotettu
kultaa 13 800 kg.
Pahtavaaran kaivosoikeudet on siirretty kaivosviranomaisen siirtopäätöksellä
Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesältä Rupert Finland Oy:lle 20.2.2017.
Hakijayhtiö on perustellut hakemuksessaan kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä
seuraavasti:
” Koska kulta esiintyy malmissa metallisessa muodossa, omina rakeinaan, on sen
erottaminen ja rikastaminen hyvin helppoa ja kustannustehokasta. Rupert Finland Oy:n tavoitteena on varmistaa riittävät malmivarat ennen tuotannon
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uudelleen käynnistämistä, jotta kaivos voi toimia taloudellisesti. Toiminnan arvioidaan olevan taloudellisesti kannattavaa, mikäli malmivarannot saadaan varmistettua lisätutkimuksilla”.
Hakemuksessa on arvioitu tuotannon alkavan aikaisintaan noin 1,5-2 vuoden kuluttua.
Hakemuksen liitteinä on toimitettu:
1. Pahtavaaran kartta
2. Käyttösuunnitelmakartta
3. Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta
4. Kustannukset kaivoksen laitteiden ja koneiden purkamiseksi Pahtavaaran kaivoksella
5. Malmivarat ja louhintasuunnitelma (yhtiön pyynnöstä ei-julkinen)
Lupahakemuksen käsittely
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä
30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoitustaululla, Sodankylän kunnanvirastossa ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
Hakemus kuulutettiin 24.1.2019 ja on ollut nähtävillä 25.2.2019 saakka. Hakemuksesta kuulutettiin myös Lapin Kansa -lehdessä. Lausunnot ja mielipiteet on
tullut toimittaa viimeistään 25.2.2019.
Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta
Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 24.1.2019 Sodankylän kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Metsähallitukselle, Paliskuntain yhdistykselle ja
Sattasniemen paliskunnalle.
Annetut lausunnot, mielipiteet ja muistutukset sekä hakijan selitys
LAUSUNNOT
Hakemuksen johdosta lausunnon jättivät Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Metsähallitus, Paliskuntain yhdistys ja Sattasniemen paliskunta. Lausunnot on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.
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HAKIJAN SELITYS
Hakijan selitys annetuista lausunnoista on esitetty liitteessä 2.
Pahtavaaran kaivoksen uudelleen käynnistämiseen liittyvä viranomaisen järjestämä neuvottelu (Poronhoitolaki 53 § ja kaivoslaki 38 §)
Erityisellä poronhoitoalueella kaivosviranomainen on velvollinen selvittämään
yhteistyössä alueella toimivien paliskuntien kanssa kaivoslupaa koskevan
hakemuksen hyväksymisestä aiheutuvat haitat poronhoidolle ja ottamaan ne
huomioon lupaharkinnassa kaivoslain 38 §:n nojalla.
Kaivosviranomainen on järjestänyt lupahakemuksen johdosta viranomaisneuvottelun Sodankylässä 6.5.2019. Neuvotteluun osallistuivat edustajat Sattasniemen
paliskunnasta, Paliskuntain yhdistyksestä, Metsähallituksesta ja hakijayhtiöstä.
Kaivosviranomaisen lupamääräykset kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyen
LUPAMÄÄRÄYS 1
Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä uudelleen kaivostoimintaan tai muuhun
sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän
varsinaiseen kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.
Perustelut:
Kaivoslain perusteella kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan
tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti
pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Kaivoslaki 52 § ja 68 §
LUPAMÄÄRÄYS 2
Tämä lupamääräys koskee sekä kaivoslupa-aluetta (KL2013:0001) että Pahta kaivospiiriä (louhinta alkanut vuonna 1996).
Louhintakorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 100 euroa hehtaarilta
(korotettu korvaus) siihen saakka, kunnes kaivostoimintaa jatketaan.
Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan:
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1) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien lasketusta arvosta; sitä laskettaessa otetaan huomioon malmin sisältämien hyödynnettyjen metallien keskiarvohinta vuoden aikana ja muiden malmista hyödynnettyjen tuotteiden keskimääräinen arvo vuoden aikana;
Velvollisuus tämän päätöksen mukaiseen louhintakorvaukseen alkaa, kun päätös
kaivostoiminnan uutta aloittamisaikaa tai toiminnan jatkamista koskevaksi määräajaksi on lainvoimainen.
Kaivosluvan haltijan on toimitettava kaivosviranomaiselle tiedot louhintakorvauksen vahvistamista varten viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä maaliskuuta.
Kaivosviranomainen vahvistaa päätöksellään louhintakorvauksen suuruuden vuosittain.
Louhintakorvaus on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun kaivosviranomaisen päätös louhintakorvauksesta on tullut lainvoimaiseksi.
Perustelut:
Kaivoslaki 100 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 33 §.
LUPAMÄÄRÄYS 3
Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaiseen kaivosalueeseen
kuuluvien kiinteistöjen omistajille muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä
kaivostoiminnan sivutuotteista saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen
korvaus (sivutuotekorvaus).
Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon sivutuotteen taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet. Jos kaivosluvan haltija ja kiinteistönomistaja eivät sovi korvauksesta, on se enintään 10 prosenttia sivutuotteesta
saadusta myyntitulosta.
Perustelut: Kaivoslaki 101 §
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Kaivosviranomaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 annetut määräykset.
Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toimintaan sovelletaan, mitä kaivoslain 2011
6, 17, 18, 97, 101 ja 108—111 §:ssä, 11 ja 13—15 luvussa sekä 171 ja 172 §:ssä
säädetään.
Kaivospiiriä ja kaivosaluetta koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
annetut lupamääräykset ovat:
Lupamääräys 1
Kaivosyhtiön ja Sattasniemen paliskunnan tulee laatia keskinäinen sopimus, jolla
poronhoitoon kohdistuvia kaivostoiminnan aiheuttamia haittoja minimoidaan ja
kompensoidaan. Sopimus tulee olla laadittuna 31.12.2019 mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 52 §
Lupamääräys 2
Rikastushiekka-allasta ei määrätä aidattavaksi tässä vaiheessa. Yhtiön tulee korvata porojen menetykset, mikäli niitä menehtyy rikastushiekka-altaaseen.
Mikäli asian johdosta ilmenee ongelmia luultua enemmän, tilanne arvioidaan tarvittaessa uudelleen.
Perustelut: Kaivoslaki 52 §
Lupamääräys 3
Malminajo rikastamolle: Porot voivat olla ajoteiden reunoilla. Aluetta ei määrätä
aidattavaksi tässä vaiheessa, mutta yhtiön tulee korvata porojen menetykset, mikäli niitä menehtyy alueella malminajon johdosta. Mikäli asian johdosta ilmenee
ongelmia luultua enemmän, tilanne arvioidaan tarvittaessa uudelleen.
Perustelut: Kaivoslaki 52 §
Lupamääräys 4
Kaivosluvan haltijan on asetettava 210 000 euron suuruinen omavelkainen
pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja
jälkitoimenpiteitä varten.
Kaivosvakuus on asetettava viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tämän
päätöksen antamisesta.
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Perustelut
Avolouhoksen ja tarvekivilouhoksen aitaus ja varoituskyltit:
Kaivosyhtiö on sopinut Sattasniemen paliskunnan kanssa, että paliskunta
kunnostaa vuoden 2019 aikana avolouhoksen aidan siten, että koko avolouhos on
aidattu ja varoituskyltein merkitty. Lisäksi tarvekivilouhoksen aitaa jatketaan ja
kunnostetaan tarvittavilta osin ja asennetaan varoituskyltit.
Aitojen kunnostamiseen ja varoituskylttien ylläpitämiseen varataan kaivoslain
mukaista vakuutta 15 000 €.
Maanalaisen kaivostekniikan purkaminen:
50 000 €
Rakennukset:
Kaivospiirillä ja kaivosalueella olevien rakennusten purkaminen (ml. rikastamo)
125 000 €
Maanpinnan alla sijaitsevien betonirakenteiden purkaminen:
Maanpinnan alla sijaitsevat rikastamon pohjalaatta ja huoltohallin laatta
puretaan. Maanalla sijaitsevan kuljetustunneli rakenteita ei pureta, vaan ne
täytetään maalla. Betonirakenteiden purkamiskustannukset yhteensä 20 000 €.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 5
Lupamääräykset tarkistetaan viimeistään 1.6.2024. Tarkistusajankohtaa voidaan
aikaistaa, jos kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia tai mikäli lupamääräykset 2 ja 3 niin edellyttävät.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja
jälkihoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa
vakuuden sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa
1.3.2024 mennessä.
Perustelut
Kaivoslaki 62 §
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Kaivosviranomaisen tiedonanto
Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaan kaivosluvan voimassaolon
jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn
Kaivosviranomaisen vastaus annettuihin lausuntoihin:
Lapin liitto
Kaivosviranomainen toteaa lausunnon selventävän alueen kaavatilannetta ja
alueen maankäyttöä.
Lapin ELY-keskus
Kaivosviranomainen toteaa seuraavaa:
Kaivoslain mukainen vakuus ei kata muun lainsäädännön nojalla annetuista määräyksistä aiheutuvia kustannuksia. Kaivosviranomainen määrää kaivostoiminnan
lopetus- ja jälkitoimenpiteiden varmistamiseksi tarvittavan vakuuden suuruuden
kaivoslain nojalla.
Sattasniemen paliskunta ja Paliskuntain yhdistys
Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin ja viranomaisneuvottelussa 6.5.2019 käytyihin keskusteluihin.
Metsähallitus
Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin.
Kaivoksen patorakenteiden tarkistaminen kuuluu patoviranomaisen toimivallan
piiriin.
Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä Rupert Finland Oy:lle, Lapin liitolle, Lapin ELY-keskukselle, Sodankylän kunnalle, Sattasniemen paliskunnalle,
Paliskuntain yhdistykselle, Metsähallitukselle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
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Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sodankylän kunnan ilmoitustaululla.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan Lapin Kansa -sanomalehdessä.
Kaivoslaki 58 §
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 3 000 € (kaivosluvan voimassaolon jatkaminen) + 475 € (vakuuden asettaminen sekä yksityisten ja yleisten etujen kannalta tarpeellisten määräysten antaminen kaivospiirille). Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun hakijalle.
Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1579/2015)
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.
Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 olevasta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1579/2015)
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kaivosasiat@tukes.fi

Viite

Lausuntopyyntö 24.1.2019, KaivNro 3921

A: Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus, Pahtakaivospiiri, Rovaniemi (KaivNro 3921)
B: Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistaminen, Pahta-kaivospiiri, Rovaniemi (KaivNro
3921)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on pyytänyt Lapin Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselta (Lapin ELY-keskus) lausuntoa koskien
Pahtavaaran kaivoksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä (A) sekä
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamista (B).

Lapin ELY-keskus toteaa kaivosluvan
koskevan hakemuksen osalta seuraavaa:

raukeamisen

lykkäämistä

Pahtavaaran kaivoksella on voimassa oleva Pohjois-Suomen
ympäristölupaviraston (nyk. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto)
4.7.2006 myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa (päätös nro 68/06/1),
siten muutettuna kuin Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä nro
08/0092/1 ja korkeimmassa hallinto-oikeuden päätöksessä 8.9.2998,
taltionumero 2216, on muutettu. Aluehallintovirasto on myöhemmin
14.4.2014 myöntänyt ympäristöluvan kaivoksen Länsimalmion
hyödyntämiselle (päätös nro 32/2014/1). Näiden lisäksi kaivokselle on
myönnetty useampia ympäristölupapäätöksen muutoksia liittyen vesien
kierrätykseen ja rikastushiekka-altaan korottamiseen.
Pahtavaaran kaivos ajautui konkurssiin loppukeväästä 2014, minkä
jälkeen tuotanto on ollut keskeytyneenä. Kaivoksella on jatkettu
ympäristövaikutusten tarkkailua kevennetysti Lapin ELY-keskuksen
hyväksymällä tavalla. Ohjelma kattaa kaivoksen ympäristövaikutusten
tarkkailun ajalle, jolloin rikastamo ei ole toiminnassa ja se on otettu
käyttöön neljä viikkoa tuotannon keskeyttämisen jälkeen 14.6.2016.
Lisäksi kaivoksella tarkkaillaan rikastushiekka-altaiden vesien hallintaan
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 037 000
http://www.ely-keskus.fi/lappi

PL 8060
96101 ROVANIEMI
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liittyviä rakenteita ja patojen 1-3 patoturvallisuutta, mille on
patoturvallisuusviranomaisen hyväksymä toiminnan keskeytyksen
aikainen patojen tarkkailuohjelma (Kainuun ELY-keskus 26.8.2014).
Toiminta siirtyi konkurssipesältä nykyiselle toimijalle Rupert Finland
Oy:lle, joka toimitti 3.2.2017 ELY-keskukselle selvityksen toiminnan
jatkamisesta Pahtavaaran kaivoksella. Selvityksen mukaan yhtiö on
lunastanut Lappland Goldminers Oy:n konkurssipesän 9.11.2016
kaikkine laitteineen, alueineen ja velvotteineen, tarkoituksena jatkaa
kaivostoimintaa alueella. Kesäkuusta 2016 lähtien alueella on suoritettu
malminetsintäkairausta maan päällä ja maan alla. Viimeisimmässä
Rupert Finland Oy:n ja Lapin ELY-keskuksen yhteisessä tapaamisessa
(9.10.2018) yhtiö on kertonut jatkavansa vielä tutkimuskairauksia, ja
että tuotanto mahdollisesti jatkuisi aikaisintaan 1,5 – 2 vuoden päästä.
Pahtavaaran
kaivoksen
voimassa
oleviin
ympäristöja
vesitalouslupapäätöksiin (nro 68/06/1 ja 32/2014/1) on kirjattu, että
luvan saajan on 1.12.2015 mennessä tehtävä ympäristöluvan
lupamääräysten
tarkistamista
koskeva
hakemus.
Luvan
tarkistamismenettelystä
on
myöhemmin
ympäristönsuojelulainsäädännössä luovuttu, mutta Lapin ELY-keskus
on tuonut yhteisissä tapaamisissa (8.4.2016 ja 9.10.2018) yhtiölle esille,
että yhtiön tulee hakea lupaa tarkistettavaksi Pohjois-Suomen
aluehallintovirastolta. Lupa on tarpeen hakea jo nyt, jotta se olisi
valmiina, kun mahdollinen tuotanto käynnistyy uudelleen.
ELY-keskus
katsoo,
että
alkuperäinen
ympäristöja
vesitalouslupapäätös vuodelta 2006 tarvitsee päivitystä muuttuneiden
lainsäädännön vaatimusten sekä parhaimpien käytettävissä olevien
tekniikoiden (BAT)- varmistamisen vuoksi. Uudelleen käynnistyvälle
kaivostoiminnalle on laadittava mm. kaivannaisjätesetuksen (190/2013)
mukainen
kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelma
ja
sulkemissuunnitelma,
minkä
pohjalta
tarkistetaan
myös
kaivannaisjätteen jätealueita koskevat vakuudet.
Lupamääräysten tarkistamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä
yhtiö on velvollinen toimittamaan selvitykset typpikuormituksen
vähentämismahdollisuuksista kaivokselta poisjohdettavasta vedestä ja
sivukivialueiden
valumavesistöä
ja
vähentämistoimenpiteiden
vaikutuksista typpikuormituksiin sekä päivitetty kaivoksen ilmanlaadun
tarkkailuohjelma, jossa on huomioon Ilmatieteenlaitoksen suositukset
mm. hengitettävien hiukkasten (PM10) sisältämien arseenin ja metallien
pitoisuuskartoituksista. Päivitettyyn ilman laadun tarkkailuohjelmaan on
sisällytettävä myös asbestin pitoisuuskartoitus.
ELY-keskus toteaa, että yhtiöllä on edessään paljon em. vaatimuksien
johdosta ympäristönsuojeluun liittyviä toimenpiteitä tehtävänään. Nämä
eivät kuitenkaan ole este sille, etteikö yhtiö voisi aloittaa kaivostoimintaa
uudelleen yhtiön esityksen mukaisesti 1,5 – 2 vuoden päästä. Mikäli
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yhtiölle ei silloin vielä ole myönnettynä ympäristöluvan tarkistamista
koskevaa lupapäätöstä, toiminnan on siinä tapauksessa vastattava
voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä tai sen muuttamiseen
liittyvissä lupapäätöksissä kuvattua tai lupamääräyksin edellytettyä
toimintaa, esimerkiksi louhinta- ja kaivannaisjätemäärien tai vesien
kierrättämisen osalta.
Kaiken kaikkiaan ELY-keskus katsoo, ettei kaivosluvan raukeamisen
lykkäämisestä aiheudu kohtuutonta haittaa ympäristönsuojelulain (YSL
527/2014) mukaiselle yleiselle edulle.
ELY-keskus esittää, että kaivosviranomainen määrää yhtiölle kahden
vuoden määräajan, jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä
kaivostoimintaan. Näin määräaika vastaa myös yhtiön itsensä esittämää
aikataulua kaivostoiminnan aloittamiselle.

Lapin ELY-keskus toteaa kaivosluvassa annettavien yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisen
johdosta seuraavaa.
Rupert Finland Oy on kuvannut hakemuksessa toiminnan lopettamiseen
liittyviä tarvittavia toimenpiteitä, joilla alue saatetaan yleisen
turvallisuuden vaatimaan kuntoon. Yhtiö esittää sen pohjalta vakuuden
suuruudeksi 60 000 €. Summaan on eritelty ainoastaan maanalaisen
louhoksen koneiden ja laitteiden purku ja kuljetus maanpinnalle sekä
kaivosalueen poroaidan rakentaminen. Kaikille muille, hyvin
yleispiirteisesti kuvatuille toimille jää ELY-keskuksen laskelman mukaan
8 000 e. Esityksestä ei käy ilmi, mitkä ovat tämän summan
laskentaperusteet.
Lapin ELY-keskus arvioi, ettei yhtiön esittämä vakuussumma ole
riittävä. ELY-keskus vaatii, että summan tulee kattaa alueen
mahdollisesti pilaantuneiden maiden selvittämisen ja kunnostamisen
lainsäädännössä määrätyn puhdistamisvelvollisuuden mukaisesti (YSL
527/2014, 133 §). ELY-keskus huomauttaa, että alueella on sijainnut ja
sijaitsee osin edelleen runsaasti maa- ja pohjavettä mahdollisesti
pilaavaa toimintaa, kuten polttoainesäiliöt, räjähdevarasto, malmin
välivarasto ja huoltohalli. Alueen puhdistaminen on olennainen osa
alueen saattamista yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon mm.
tulevaa maankäyttöä varten. Pahtavaaran kaivospiirin ja sen
laajennusosan omistaa suurimmalta osaltaan Suomen valtio.
Sen lisäksi vakuussumman tulee riittää kemikaalijätteiden ja muiden
vaarallisten jätteiden kuljettamiseen ja toimittamiseen asianmukaiseen
laitosmaiseen käsittelyyn. Yritysten vaarallisen jätteiden vastaanotto on
pääosin maksullista. Myös avolouhokset, useat jätteiden läjitysalueet ja
pintavalutuskentät on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttämään
kuntoon. ELY-keskus ei pidä pelkkää alueen aitaamista kestävän
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kaivostoiminnan periaatteiden mukaisena sulkemistoimenpiteenä.
Kaivosalue vaatii näiltä osin mm. maansiirto- ja maisemointitöitä. Yhtiön
esittämiin laskelmiin on myös tarkennettava eritellyt kustannusarviot
maanpäällisten
rakennuksien
purkutyöstä,
purkujätteen
asianmukaisesta
käsittelystä
sekä
koko
alueen
yleisestä
kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista.
Kaiken kaikkiaan ELY-keskus katsoo, että kaivoslain 52 § ja 108 §
mukaisen vakuuden on oltava suuruudeltaan niin kattava, että sillä
voidaan varmuudella tarvittaessa rahoittaa kaikki em. tarvittavat
jälkihoitotoimenpiteet. Alimitoitetun vakuussumman vaarana muutoin
on, että jälkihoitotyöt jäävät valtion maksettavaksi, jos yhtiö ei itse
pystykään vastaamaan velvoitteitaan.
ELY-keskus
tuo
lopuksi
esille,
että
Pahtavaaran
ympäristölupapäätöksissä (päätös nro 68/06/1 ja 108/10/1) on
edellytetty toiminnanharjoittajaa asettamaan 640 000 euron suuruinen
vakuus, joka koskee kaivannaisjätteiden jätealueiden jälkihoitoa ja
vesienjohtamisjärjestelyjä
toiminnan
lopettamisen
jälkeen.
Ympäristölupapäätöksen edellyttämä vakuus ei siis kata muita alueen
sulkemiseen ja toiminnan lopettamiseen liittyä toimia.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on ratkaissut
ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen ja esitellyt
ylitarkastaja Anna-Leena Pitsinki

Tämä asiakirja LAPELY/3366/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/3366/2015 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Pitsinki Anna 25.02.2019 14:01
Hyväksyjä Luokkanen Eira 25.02.2019 14:02
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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
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 12.7.2019.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella,
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
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 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 260 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Aukioloajat: asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 – 16.15
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite:
PL 189, 90101 Oulu
Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:

Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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