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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 18.10.2019
antanut päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä ja kaivosluvassa annettavien yleisten
ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.

Kaivospiirin haltija: Paroc Oy Ab
Kaivospiirin nimi: Näträmälä
KaivNro: 3449
Lupatunnus: KL2019:0003
Alueen sijainti: Imatra

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
Imatran kaupungin ilmoitustaululla (Virastokatu 2, Imatra) 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 18.10.2019

Pidetään nähtävänä 18.11.2019 saakka

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen

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

Hakija Paroc Oy Ab
y-tunnus: 2580556-9
Helsinki
Suomi

Yhteystiedot:
Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen

Lisätietoja antaa:
Jan Hakala, puh. +358 40 5087118

Kaivospiiri Näträmälä (KaivNro 3449)

Lupatunnus KL2019:0003 (kaivosluvan raukeamisen lykkääminen)

Sijainti Imatra (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Vireilletulopvm 11.3.2019

Hakemuksen tarkoitus
Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Näträmälä-kaivospiirin voimassaolon rau-
keamista. Samalla kaivosyhtiö antoi selvityksen yleisten ja yksityisten etujen tur-
vaamiseksi, koska kaivosviranomaisen 24.6.2014 antaman päätöksen lupamää-
räyksen 6 mukaisesti lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivostoiminnan uudel-
leen aloittamista, mutta kuitenkin viimeistään 1.4.2019.
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hylkää kaivoslain (621/2011) nojalla Pa-
roc Oy Ab:n kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskevan hake-
muksen Näträmälä-kaivospiirille lupatunnuksella KL2019:0003.

Perustelut:

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 §

Lupaviranomaisen on kaivoslain (621/2011) 68 §:n nojalla päätettävä, että kai-
voslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole kaivosluvassa annetussa määräajassa
aloittanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt muuhun sellaiseen valmistavaan työhön,
joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Lu-
paviranomaisen on myös päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos kaivostoiminta
on ollut keskeytyneenä luvanhaltijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti vähin-
tään viisi vuotta tai kaivostoiminnan voidaan katsoa tosiasiallisesti päättyneen.

Lupaviranomainen voi kuitenkin edellä tarkoitetussa tilanteessa enintään kahdes-
ti lykätä kaivosluvan raukeamista ja antaa uuden määräajan kaivostoiminnan
aloittamiseksi tai määräajan toiminnan jatkamiseksi. Luvan raukeamista voidaan
lykätä enintään yhteensä kymmenellä vuodella.

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.

Kaivosviranomainen toteaa, että kaivoslain 68 §:n ja 182 §:n mukaan kaivosoi-
keuden raukeamisen lykkäämistä ei enää voida myöntää, koska Näträmälä-
kaivospiirille on jo myönnetty jatkoaikaa kaivostyöhön ryhtymiseksi aiemmin
voimassa olleen kaivoslain (503/1965) ja nykyisen kaivoslain (621/2011) nojalla
yhteensä yli kymmenen vuotta. Hakija ei myöskään ole osoittanut, että kaivos-
alueen hallinta perustuisi kaivoslain 68 §:n tarkoittamalla tavalla kaivosluvan hal-
tijan omistukseen tai kiinteistön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, joten
kaivosviranomainen ei voi lykätä kaivosluvan raukeamista kymmenen vuoden
enimmäisajan ylittyessä.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Tällä päätöksellä kaivoslupa raukeaa ja kaivosviranomainen aloittaa kaivospiirin
lopettamista koskevat toimenpiteet kaivoslain 15 luvun mukaisesti.

Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 15.3.2019 selvityksellä yleisten ja yksityisten etujen
turvaamisesta.

Nykyinen kaivospiirioikeuden voimassaolo

Näträmälän kaivospiirin kaivospiiritoimitus on valmistunut 14.6.1984 ja kaivoskir-
ja 3449/1a on annettu 22.11.1984. Kaivospiirillä on ollut louhintaa vuoteen 1998
saakka, minkä jälkeen kaivospiirissä ei ole ollut varsinaista kaivostoimintaa.

Jatkoaikoja kaivostyöhön ryhtymistä varten on aiemmin voimassa olleen kaivos-
lain (503/1965) mukaisesti myönnetty 7.4.2004 annetulla päätöksellä 7.4.2009
saakka ja 26.5.2010 annetulla päätöksellä 7.4.2014 saakka. Lisäksi kaivospiirille
on myönnetty raukeamisen lykkäystä nykyisen kaivoslain nojalla 15.4.2014 anne-
tulla päätöksellä (lupatunnus KL2014:0002) 15.5.2019 saakka.

Kaivospiirin alue
Näträmälän kaivospiiri sijaitsee Imatran kaupungin alueella.

Kaivospiiri muodostuu seuraavasti:

Kaivospiirin käyttöalue:

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Pekkola 153-412-2-6 6,925
Jokela 153-412-1-11 1,544

Yhteensä, ha 8,469

Kaivospiirin apualue (tiealue):

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Jokela 153-412-1-11 0,119
Jokimetsä 153-412-1-149 0,117
Tuomola 153-412-1-121 0,344

Yhteensä, ha 0,580

Kaivospiirin käyttöalueen ja apualueen kokonaispinta-ala on 9,049 ha.

Kaivospiirin kartat on esitetty päätöksen liitteessä 1.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosmineraali
Rauta, magnesium, alumiini

Kaivospiirin alueen nykytila

Kaivospiiristä on vuosina 1985-1998 louhittu yhteensä noin 570 000 tonnia sarvi-
välkegabroa. Louhoksen pinta-ala on noin 1,1 ha ja ympärysmitta 530 m.

Louhos on aidattu ympäriinsä riista-aidalla ja portilla. Louhokselle johtava yksityi-
nen tie on maanomistajien toimesta tarvittaessa mahdollista sulkea puomilla.

Ympäristökeskuksen luvalla on louhokseen kertyneen veden pumppausta suori-
tettu 3.12.-12.12.2008 välisenä aikana noin 10 000 m3. Tarkoituksena on ollut
hallitusti laskea louhoksen vedenpintaa hallitsemattoman ylivuodon estämiseksi.
Louhoksen vedenpintaa tarkkaillaan kaivosyhtiön toimesta säännöllisesti ja tarvit-
taessa vedenpintaa lasketaan pumppaamalla. Louhoksen vedenpinnan sääntelyä
on suoritettu kaivospiirin maanomistajien aloitteesta ja hyvässä yhteisymmärryk-
sessä heidän kanssaan.

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 Imatran
kaupungin ilmoitustaululla. Hakemus on kuulutettu 13.6.2019 ja on ollut nähtävil-
lä 16.8.2019 saakka.

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

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 13.6.2019 Imatran kaupungille,
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 16.8.2019.
Imatran kaupungille myönnettiin pyynnöstä lisäaikaa lausunnon antamiselle
3.9.2019 saakka.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys

LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Imatran kaupunki ja Kaakkois-
Suomen ELY-keskus. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Imatran seudun ympäristölautakunnalla (Imatran kaupungilla) ei ollut huo-
mautettavaa luvan raukeamisen lykkääntymisestä. Lupamääräysten tarkistami-
sen osalta lautakunta on kiinnittänyt huomiota kivenlouhinnasta aiheutuvaan
meluhaittaan lähiasutukselle ja lähialueen ratsastustallin toiminnalle (vaaratilan-
teet hevosille ja ratsastajille) sekä siihen, etteivät vedellä täyttyneen louhoksen
aitaus ja tieyhteyksien valvonta riittävässä määrin estä alueelle pääsyä ja siellä
liikkumista. Lisäksi lausunnossa on kiinnitetty huomiota louhokselta mahdollisesti
poistettavien vesien ympäristövaikutuksiin ja ympäristölupamääräysten tarkista-
miseen.

Ympäristötoimi on 26.7.2019 tehnyt paikalle tutustumiskäynnin, jonka jälkeen
Paroc Oy Ab:lle on annettu kehotus korjata aita ja siivota roskat.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että toiminnan mah-
dollisesti aktivoituessa on ympäristölupatarve arvioitava uudelleen.

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 ja perustelut

Päätöksessä ei anneta lupamääräyksiä.

Koska kaivospiirille ei voida myöntää kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämistä eli
kaivosoikeuden voimassaoloa ei enää voida jatkaa, johtaa se kaivospiirin lopet-
tamiseen liittyviin toimiin, jotka suoritetaan kaivoslain 15 luvun mukaisesti. Kai-
vosviranomainen aloittaa kaivospiirin lopettamista koskevat toimet välittömästi
sen jälkeen, kun tämä kaivoslupapäätös on lainvoimainen.

Raukeamisen lykkäämistä koskevan hakemuksen hylkäämisen seurauksena
myöskään määräyksiä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi ei anneta, kos-
ka yleisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset asiat käsitellään kaivospiirin lopet-
tamismenettelyn yhteydessä.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn

Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivosviranomainen toteaa,
ettei sillä ole kommentoitavaa annettuihin lausuntoihin niiltä osin kuin ne koske-
vat kaivoksen uudelleen aloittamiseen liittyviä seikkoja. Kaivoksen lopettamis- ja

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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jälkitoimenpiteet, kuten alueen aitaaminen ja siivoaminen sekä yleisen turvalli-
suuden edellyttämät toimenpiteet, tulevat käsiteltäviksi kaivospiirin lopettamis-
menettelyn yhteydessä.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Paroc Oy Ab:lle. Jäljennös päätöksestä
toimitetaan Imatran kaupungille, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-
Karjalan liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

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

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Imatran kaupungin ilmoitustaululla. Päätök-
sen antamisesta ilmoitetaan myös Uutisvuoksi-lehdessä.

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 5 000 €. Maksuun li-
sätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan
erikseen.

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 (1391/2018)

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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 Paroc Oy Ab
Imatran kaupunki
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Karjalan liitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

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


LIITE 1 (1/2)

Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Liite 1 (2/2)

Näträmälän kaivospiirillä sijaitsevat kiinteistöt



LIITE 2

Annetut lausunnot

- Imatran kaupunki (Imatran seudun ympäristölautakunta)
- Kaakkois-Suomen ELY-keskus















LIITE 3

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 18.11.2019.

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. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä,
jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin 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
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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