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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 24.5.2019 antanut
päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä ja kaivosluvassa annettavien yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.

Kaivospiirin haltija: Marjoniemi Oy
Kaivospiirin nimi: Korpikivi
KaivNro: 5627
Lupatunnus: KL2018:0008
Alueen sijainti: Nurmes

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta vali-
tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä
Nurmeksen kaupungin ilmoitustaululla (Kirkkokatu 14, Nurmes) ja Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 24.5.2019

Pidetään nähtävänä 24.6.2019 saakka

mailto:kirjaamo@tukes.fi
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Marjoniemi Oy
Sudenkaari 46
02560 Siuntio as.

PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ JA KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA
YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Hakija Marjoniemi Oy
y-tunnus: 0800696-8
Siuntio
Suomi

Yhteystiedot:
Marjoniemi Oy
Sudenkaari 46
02560 Siuntio as.

Lisätietoja antaa:
Tomi Sairi, puh. 040 3023605

Kaivospiiri Korpikivi (KaivNro 5627)
Lupatunnus KL2018:0008 (kaivosluvan raukeamisen lykkääminen)
Sijainti Nurmes (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Vireilletulopvm 11.11.2018

Hakemuksen tarkoitus
Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Korpikivi-kaivospiirin voimassaolon rau-
keamista. Samassa yhteydessä kaivosyhtiö antoi selvityksen yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi.

Kaivosviranomainen antaa tässä päätöksessä kaivosluvan raukeamisen lykkäämi-
sen lisäksi myös päätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
sista määräyksistä johtuen kaivosviranomaisen antaman päätöksen 30.6.2014 lu-
pamääräyksestä 6, jonka mukaan lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen
kaivostoiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 1.6.2018.

mailto:kirjaamo@tukes.fi


2 (10)

Lupatunnus KL2018:0008

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi
Y-tunnus 1021277-9

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla
Marjoniemi Oy:lle kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä Korpikivi
-kaivospiirille lupatunnuksella KL2018:0008. Lisäksi Tukes antaa Marjoniemi
Oy:lle päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaa-
miseksi tarpeellisista määräyksistä koskien Korpikivi-kaivospiiriä (KaivNro 5627).

Perustelut:

Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät, eikä luvan
myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Kaivoslaki 45 § ja 48 §

Aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) nojalla annetun kaivosoikeuden
raukeamiseen ja raukeamista koskevan asian käsittelyyn sovelletaan, mitä kaivos-
luvan raukeamisesta säädetään kaivoslain (621/2011) 68 ja 72 §:ssä. Jos kaivosoi-
keuden raukeamista lykätään 68 §:n 3 momentin mukaisesti, sovelletaan vastaa-
vasti, mitä kaivoslain 100 §:n 4-7 momentissa säädetään, ja tällöin otetaan huo-
mioon aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) 50 §:n nojalla myönnetyt
lykkäykset. Kaivoslaki 182 §

Lupaviranomainen voi enintään kahdesti lykätä kaivosluvan raukeamista ja antaa
uuden määräajan kaivostoiminnan aloittamiseksi tai määräajan toiminnan jatka-
miseksi. Luvan raukeamista voidaan lykätä enintään yhteensä kymmenellä vuo-
della.

Jos kaivosalueen hallinta perustuu kaivosluvan haltijan omistukseen tai kiinteis-
tön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, kaivosviranomainen voi kaivosluvan
haltijan hakemuksesta lykätä kaivosluvan raukeamista, vaikka kymmenen vuoden
enimmäisaika on kulunut umpeen. Lisäksi lykkäämisen edellytyksenä on, että lu-
vanhaltija osoittaa, että luvan raukeamista on lykättävä yleisen edun tai muiden
erityisten syiden perusteella.

Hakijan esittämiä perusteluja kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi voidaan pi-
tää perusteltuna ja suunnitelmia riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä ai-
heudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Kaivoslaki 68 §

Hakijayhtiö on esittänyt riittävät selvitykset Korpikivi-kaivospiirin alueella suorite-
tuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista, hankkeen jatkosuunnitelmista sekä kai-
vosluvan raukeamisen lykkäämisen edellytyksistä.
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 27 §

Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Päätöksen voimassaolo

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta.

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien määräysten osalta seu-
raava tarkistusajankohta määräytyy siten kuin jäljempänä kohdan ”Kaivosviran-
omaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi” lupamää-
räyksessä 2 on todettu.

Perustelut:

Kaivoslain 52 §:n mukaan kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, jonka kuluessa
kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan.

Lupaviranomaisen on kaivoslain 62 §:n mukaan ilmoitettava lupamääräysten tar-
kistusväli luvassa.

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.

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
Vuolukivi

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 15.12.2018 toimittamalla kaupparekisteriote ja valta-
kirja sekä tiedot hakijan yhteyshenkilöstä, maanomistajista, toimintojen sijoittu-
misesta kaivospiirin alueella, hankkeen rahoitussuunnitelmasta ja ympäristölu-
vasta sekä selvitys lähialueen kaavatilanteesta, asutuksesta ja suojelualueista.

Nykyinen kaivospiirioikeuden voimassaolo

Korpikiven kaivospiirille 20.12.2000 annetun kaivoskirjan mukaan kaivostyöhön
oli ryhdyttävä viimeistään 18.10.2010. Korpikiven kaivospiirille on haettu jatkoai-
kaa kaivostyöhön ryhtymistä varten ennen edellä mainittua määräaikaa. Jatkoai-
kaa on myönnetty 17.1.2014 annetulla päätöksellä viisi (5) vuotta, 16.1.2019
saakka. Kaivostoimintaa alueella ei ole vielä aloitettu.

Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaan kaivosluvan voimassaolon
jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Korpikiven kaivospiiriä koskeva hakemus kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi
on saapunut kaivosviranomaiseen 11.11.2018.

Kaivospiirin alue
Korpikiven kaivospiiri sijaitsee Nurmeksen kaupungin Porosaaren kylässä
seuraavien kiinteistöjen alueella:

Kaivospiirin käyttöalue
Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Saarela 541-414-3-6 10,595
Herrasenkorpi 541-414-1-31 16,742

Yhteensä, ha 27,337

Kaivospiirin käyttöalueen ja samalla kaivospiirin alueen kokonaispinta-ala on
27,337 ha.

Kaivospiirin kartat on esitetty päätöksen liitteessä 1:
- Kartta 1a: Kaivospiirin sijainti, yleiskartta
- Kartta 1b: Kaivospiirillä sijaitsevat kiinteistöt
- Kartta 1c: Hakijan toimittama kartta alueesta

Yleiskuvaus kaivospiirin lähialueesta

Yhtiön antaman selvityksen mukaan lähimmät asuinrakennukset tai vapaa-
ajanasunnot sijaitsevat noin 1200 metrin päässä ja lähin suojelualue noin 500
metrin päässä kaivospiiristä.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle

Kaivostoiminnan aloittamisen lykkäämistä on haettu seuraavin perustein:
- Tutkimuksissa on tullut esille vuolukiven rikkoontuminen räjäytysmenetel-

mällä irrotettaessa. Tämä aiheuttaa tarpeen muuttaa irrotusmenetelmää.
- Irrotusmenetelmän muuttaminen vaatii lisää tutkimuksia sekä investointeja.

Hakemukseen liitetyn etenemissuunnitelman mukaan kaivostoiminta on tarkoi-
tus aloittaa kesällä 2019 koesahauksin, joilla selvitetään menetelmän toimivuus ja
vaikutus vuolukiven koostumukseen. Vuoden 2020 aikana, mikäli koesahaukset
tuottavat oikean tuloksen, on tarkoitus aloittaa raakakiven sahaus hakemuskar-
tan (päätöksen liite 1c) osoittaman alueen kaakkoispäästä, jonne on jo tieyhteys.
Tämän alueen hyödyntämisen jälkeen työtä jatketaan kohti alueen luoteispäätä.

Kaivospiirin alueelle on tarkoitus sijoittaa raakakiven irtiottoon tarvittava kalusto
(kaivinkone, ketjusaha) sekä sivukiven läjitysalue.

Hakijan ilmoituksen mukaan yhtiöllä on ympäristölupa toimintaa varten.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä 30 päivän
ajan Tukesin Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Nur-
meksen kaupungin ilmoitustaululla. Hakemus on kuulutettu 13.2.2019 ja on ollut
nähtävillä 15.3.2019 saakka.

Hakemuksen kuuluttamisesta on ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Hakemuksesta
on tiedotettu myös Ylä-Karjala -lehdessä.

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 13.2.2019 Nurmeksen kaupungille,
Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 15.3.2019.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys

LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon on antanut Nurmeksen kaupunki. Lausunto on
esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on
ilmoittanut, ettei se lausu asiasta.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Nurmeksen kaupungin lausunnossa on todettu, ettei kaupungin maankäytöllä ole
sanomista asiaan. Hakemuksen karttaliitteenä olleesta kartasta ei varmuudella
saanut selvää, mutta kartan perusteella alue ei näyttäisi ulottuvan kaavaan (Pieli-
sen-Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan maatalous- ja metsävaltaiselle alueel-
le).

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista seli-
tystä annettujen lausuntojen johdosta.

Kaivosviranomaisen lupamääräykset kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyen

LUPAMÄÄRÄYS 1

a) Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosviran-
omaisen lupa (kaivosturvallisuuslupa).

Perustelut: Kaivoslaki 121 §

b) Kaivosturvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä mm. kaivoksen rakentamis-
ta koskeva suunnitelma, kaivosalueelle sijoitettavat toiminnot ja rakennukset,
esiintymän geologinen ja kalliotekninen kuvaus, käytettävät louhintamenetelmät
sekä louhosten täytöt ja täyttömateriaalit, kivennostojärjestelmä sekä kaivoksen
rakentamisen suunniteltu aikataulu.

Perustelut: Kaivoslaki 122 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 20 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa.

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 3

Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaisen kaivosalueen kiinteis-
töjen omistajille vuotuinen korvaus (louhintakorvaus).

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Louhintakorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti on 50 euroa hehtaarilta.

Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan:

Kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet huomioon ottaen
kohtuullinen korvaus louhitusta ja hyödynnetystä muusta kaivosmineraalista kuin
metallimalmista sen mukaan kuin:

a) kiinteistön omistaja ja kaivosluvan haltija sopivat; tai
b) kaivosviranomainen kiinteistön omistajan tai kaivosluvan haltijan hakemukses-
ta vahvistaa.

Jos kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet ovat olennaises-
ti muuttuneet, kiinteistön omistaja tai kaivosoikeuden haltija voi vaatia kaivosvi-
ranomaista tarkistamaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun korvauksen.

Jos lupaviranomainen on lykännyt kaivosluvan raukeamista 68 §:n 3 momentin
mukaisesti, on tämän pykälän 2 momentissa tarkoitettu korvaus 100 euroa heh-
taarilta (korotettu korvaus), kunnes kaivostoiminta aloitetaan tai sitä jatketaan.

Velvollisuus louhintakorvaukseen alkaa, kun kaivoslupa on lainvoimainen. Velvol-
lisuus korotettuun korvaukseen alkaa, kun päätös kaivostoiminnan uutta aloitta-
misaikaa tai toiminnan jatkamista koskevaksi määräajaksi on lainvoimainen.

Kaivosluvan haltijan on toimitettava kaivosviranomaiselle tiedot louhintakorvauk-
sen vahvistamista varten viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä maaliskuuta.
Kaivosviranomainen vahvistaa päätöksellään louhintakorvauksen suuruuden vuo-
sittain.

Louhintakorvaus on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun kaivosviran-
omaisen päätös louhintakorvauksesta on tullut lainvoimaiseksi.

Tarkempia säännöksiä louhintakorvauksen vahvistamista ja tarkistamista koske-
vasta hakemuksesta, louhintakorvauksen määrittämisen perusteista ja kaivosvi-
ranomaiselle louhintakorvauksen vahvistamista varten toimitettavista tiedoista
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Perustelut: Kaivoslaki 100 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 33 §

LUPAMÄÄRÄYS 4

Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaiseen kaivosalueeseen kuu-
luvien kiinteistöjen omistajille muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä kaivos-

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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toiminnan sivutuotteista saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen kor-
vaus (sivutuotekorvaus).

Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon sivutuotteen ta-
loudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet. Jos kaivosluvan haltija ja kiinteistön-
omistaja eivät sovi korvauksesta, on se enintään 10 prosenttia sivutuotteesta
saadusta myyntitulosta.

Perustelut: Kaivoslaki 101 §

Kaivosviranomaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi

Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 annetun päätöksen
lupamääräykset.

Lupamääräys 1:

Kaivosluvan haltijan on asetettava 12 500 euron suuruinen pankkitalletusvakuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia kaivostoiminnan lopetus-
ja jälkitoimenpiteitä varten.

Määrätyllä kaivosvakuudella katetaan kaivoslain mukaisesti seuraavat kaivoksen
lopettamiseen liittyvät lopetus- ja jälkihoitotyöt:

- Kolmen avolouhoksen aitaaminen, yhteensä noin 1000 metriä aitaa
- Varoituskyltit, yhteensä 30 kpl
- Tien sulkeva puomi
- Mahdollisen sähkölinjan purku
- Työmaakopin poiskuljetus

Kaivospiirille ei ole suunniteltu sijoitettavaksi kiinteitä rakennuksia, joten niiden
purkamiseksi ei määrätä vakuutta.

Määrätty vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle viimeistään kolmen (3) kuu-
kauden kuluessa päätöksen antamisesta.

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 §, 110 §, 168 § ja 181 §

Lupamääräys 2

Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.5.2024. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos kaivos-
piirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia
muutoksia.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden
sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 1.3.2024
mennessä.

Perustelut: Kaivoslaki 62 §

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 lausunnossa esitettyyn

Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivosviranomainen toteaa,
ettei sillä ole kommentoitavaa annettuun lausuntoon.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Marjoniemi Oy:lle. Jäljennös päätök-
sestä toimitetaan Nurmeksen kaupungille, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle, Poh-
jois-Karjalan maakuntaliitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Nurmeksen kaupungin ilmoitustaululla. Pää-
töksen antamisesta ilmoitetaan myös Ylä-Karjala -lehdessä.

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 3 000 € (kaivosluvan
voimassaolon jatkaminen) + 475 € (vakuuden asettaminen sekä yksityisten ja
yleisten etujen kannalta tarpeellisten määräysten antaminen kaivospiirille). Mak-
suun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimite-
taan erikseen.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään.

Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 esitetystä
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1579/2015)

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

LIITTEET 1. Kaivospiirin kartat
2. Lausunnot
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

JAKELU Marjoniemi Oy
Nurmeksen kaupunki
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi


LIITE 1

Kartta 1a: Korpikiven kaivospiirin KaivNro 5627 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).
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Kartta 1b: Korpikiven kaivospiirillä KaivNro 5627 sijaitsevat kiinteistöt (mittakaava ja rajat ohjeelliset).
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kartta 1c
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Annetut lausunnot

- Nurmeksen kaupunki
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto



Nurmeksen kaupunki

Kaupunginhallitus §64

Ote pöytäkirjasta

11.03.2019

i 3 -03- 2GB . i1

KLZjOIH ; 0009

Lausunto Korpikiven kaivospiiriä koskevasta Marjoniemi Oy:n kaivoslupahakemuksesta ja 
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten 
määräysten tarkistamisesta

55/11.01.00/2019

KHAL 11.03.2019 §64

Vs. hallintojohtaja: Korpikivi-kaivospiiri ( KaivNro 5627) sijaitsee Nurmeksen kaupungin
Porosaaren kylässä. Kaivospiirin käyttöalue ja samalla kaivospiirin 
kokonaispinta-ala on 27,337 ha. Kaivosmineraalina on vuolukivi.

Korpikiven kaivospiirille on 20.12.2000 annettu kaivoskirja, jonka 
mukaan kaivostyöhön oli ryhdyttävä viimeistään 18.10.2019. Korpiki
ven kaivospiirille on haettu jatkoaikaa kaivostyöhön ryhtymistä var
ten ennen edellä mainittua määräaikaa. Jatkoaikaa on myönnetty 
17.1.2014 annetulla päätöksellä 16.1.2019 saakka. Kaivostoimintaa 
alueella ei ole vielä aloitettu.

Marjoniemi Oy on 11.11.2018 jättänyt Turvallisuus- ja kemikaalivi- 
rastoon (Tukes) hakemuksen, jolla on haettu Korpikiven kaivospiiril
le jatkoaikaa eli uutta määräaikaa kaivostoiminnan aloittamiseksi. 
Hakemuksessa on pyydetty kaivostoiminnan lykkäämistä viidellä 
vuodella.

Samassa yhteydessä raukeamisen lykkäämistä koskevan asian 
kanssa tarkistetaan myös yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi 
annettavat tarpeelliset määräykset, koska Tukesin 30.6.2014 
Korpikiven kaivospiirille antaman päätöksen lupamääräyksen 
mukaan lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoi
minnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 1.6.2018.

Tukes on 13.2.2019 pyytänyt Nurmeksen kaupungilta lausunnon 
molemmista lupa-asioista.

Va. maankäyttöpäällikkö Pasi Parkkinen:

"Maankäytöllä ei ole sanomista kaivosluvan raukeamisen lykkäämi
seen eikä kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen 
turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamiseen. Va. maan- 
käyttöpäällikön mukaan hakemuksen liitteenä olevasta kartasta ei 
tarkkaan saa selvää, ulottuuko alueen luoteisnurkka Pielisen-Kuok- 
kastenjärven rantaosayleiskaavan maatalous- ja metsävaltaiselle 
alueelle. Näyttäisi kuitenkin siltä, että alue ei ulotu kaavaan."

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa Tukesille kaivoslupaan liittyvästä
kuulemisasiakirjasta edellä olevan va. maankäyttöpäällikön valmiste
leman lausunnon.



Nurmeksen kaupunki Ote pöytäkirjasta 2

Kaupunginhallitus § 64 11.03.2019

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

Allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta tehdyn otteen oikeaksi
todistaa:

Nurmeksessa 13.3.2019

vs. asianhallintapäällikkö Saarelainen
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Kaupunginhallitus § 64 11.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Oikaisuvaatimus/Kunnallisvalitus

Muutoksenhaku-
kielto ja sen peruste

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta

Muu peruste, mikä

Liitetään otteeseen/päätökseen



Kivi Maria (Tukes) M

Lähettäjä: Tukes KaivosAsiat —------------ —.........—------- ~J
Lähetetty: keskiviikko 20. maaliskuuta 2019 14.24 fzl— ÖOOS
Vastaanottaja: Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes) ZTbZ^h
Aihe: VL: Lausunto: Kaivoslain 37 §:n mukainen kuuleminen Korpikivi -kaivospiiri (KaivNro

5627), Nurmes

Lähettäjä: Kirjaamo MKL<kirjaamo@pohjois-karjala.fi>
Lähetetty: keskiviikko 20. maaliskuuta 2019 10.09 
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: Lausunto: Kaivoslain 37 §:n mukainen kuuleminen Korpikivi -kaivospiiri (KaivNro 5627), Nurmes 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei lausu asiasta.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Regional Council of North Karelia 
Pielisjoen linna, Siltakatu 2 
FI-80100 Joensuu, FINLAND 
Puhelin/phone 013 267 4700 
Faksi/fax 013 318 037/ +358 13 267 4730 
kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi 
www.pohiois-kariala.fi/maakuntaliitto

Pohjois‘Karjalan

mailto:kirjaamo@pohjois-karjala.fi
mailto:Asiat.Kaivos@tukes.fi
http://www.pohiois-kariala.fi/maakuntaliitto
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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 24.6.2019.

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:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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