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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.2.2019 antanut
seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.

Kaivospiirin haltija: Tulikivi Oyj
Kaivospiirin nimi: Portti
KaivNro: 3732
Alueen sijainti: Suomussalmi

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
Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla (Kauppakatu 20, Suomussalmi) 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 28.2.2019

Pidetään nähtävänä 1.4.2019 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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PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Kaivospiiri Portti (KaivNro 3732)

Sijainti Suomussalmi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kaivospiirin haltija Tulikivi Oyj
y-tunnus: 0350080-1
Juuka
Suomi

Yhteystiedot:
Tulikivi Oyj
Kuhnustantie 22
83900 Juuka
puh. 0403 063 100

Lisätietoja antaa:
Anssi Gröhn, puh. +358 207 636 645

Vireilletulo
Asia on tullut vireille 26.6.2018 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. Kai-
vospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Tulikivi Oyj.

Ilmoitusta on täydennetty seuraavasti:
· 15.11.2018 selvitys kaivospiirillä tehdyistä töistä ja nykytilasta sekä kiin-

teistö- ja maanomistajatiedot
· 11.12.2018 alueen pinta-ala- ja louhintatietoja

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Tulikivi
Oyj:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Portti-kaivospiiriä (KaivNro
3732). Päätöksellä Portti-kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä
ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten
kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosvi-
ranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tar-
peettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1
momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleis-
ten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Kaivosviranomaisen katselmus Portti-kaivospiirillä 4.6.2015

Kaivosviranomainen on suorittanut alueella katselmuksen Tulikivi Oyj:n kaivostar-
kastusten yhteydessä 4.6.2015. Alueella oleva pieni avolouhos oli juuri aidattu
sen kolmelta jyrkimmältä sivulta.

Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt

Kaivosyhtiö on todennut kaivospiirin nykytilanteesta ja alueella tehdyistä töistä
seuraavaa:

· Alueella on tehty vuosina 1985-1992 hakkuita, tutkimuskairauksia, pieni
tuotantoirrotus ja mittava koelouhinta vuonna 1989.

· Varsinaista kaivostyötä ei ole aloitettu.
· Louhosalueen koko on noin 1840 m2. Avolouhos on aidattu sen kolmelta

jyrkimmältä sivulta (kuva liitteessä 1).
· Louhoksesta on louhittu yhteensä vuolukiveä 8929 m3.
· Kaivospiirin alueelle on läjitetty pieni määrä vuolukivilohkareita, hienoa

vuolukivilouhetta ja pintamaata noin 17 000 irto-m3. Ne ovat maisemoi-
tuneet hyvin.

Kaivospiirin alue
Kaivospiiri sijaitsee Suomussalmen kunnan alueella.

Kaivospiirin käyttö- ja apualueet koskevat seuraavia alueita:

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kiinteistö Kiinteistön nimi Pinta-ala, ha
777-893-11-1 Suomussalmen valtionmaa 15,2564
777-891-1-36 Ulkuvaaran luonnonsuojelualue 3,4436

Yhteensä, ha 18,7

Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 18,7 ha.

Kaivospiirin kartta ja kuva louhoksesta on esitetty liittessä 1.

Kaivoskivennäiset
Vuolukivi

Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tu-
kesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kai-
vospiirit-ja-kaivosluvat sekä Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuu-
lutettu 4.1.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 4.2.2019 saakka.

Asiasta on 4.1.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Ylä-Kainuu -lehdessä.

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 4.1.2019 Suomussalmen kunnalle, Kainuun
ELY-keskukselle, Kainuun liitolle ja Hossa-Irnin paliskunnalle.

Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
4.2.2019.

Annetut lausunnot

Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Suomussalmen kunta, Kainuun
ELY-keskus, Kainuun liitto, Hossa-Irnin paliskunta ja Metsähallitus. Lausunnot on
esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Suomussalmen kunta on lausunnossaan viitannut Tukesin aiempiin (6.9.2013 ja
24.6.2014 annettuihin) päätöksiin ja todennut, että alueella on syytä pitää loppu-
tarkastus, missä tarkistetaan, onko toiminta ollut annettujen päätösten mukaista
ja alue kunnostettu kaivoslain 143 §:n mukaisesti.

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaan lähin Portin kaivospiirin alapuolinen
vesistö, josta on vesistönäytteenoton seurantaa, on Kivijärvi. Muutokset Kivijär-
ven näytteiden analyysituloksissa ovat ELY-keskuksen arvion mukaan luultavim-
min seurausta alueella tehdyistä ojituksista. Portin kaivospiirin koelouhoksen vai-
kutusta alapuolisiin vesiin ei voida havaita. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Portin kaivospiiri voidaan lakkauttaa. Kaivospiiristä ei ELY-keskuksen näkemyksen
mukaan aiheudu sellaisia ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat ympäristönsuoje-
lullisia toimenpiteitä. Yleinen turvallisuus alueella on varmistettava riittävin ai-
tauksin ja varoituskyltein.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa lakkauttamista koskevaan asiaan.

Hossa-Irnin paliskunnalla ei ole mitään huomauttamista lopettamistoimenpi-
teestä kyseisellä alueella.

Metsähallituksen lausunnossa on todettu, että jyrkkäreunainen louhos on aidat-
tava tai vaihtoehtoisesti luiskattava vähintään 1:2. Lisäksi on todettu, että kaivos-
yhtiön on pidettävä aita kunnossa, siivottava ylimääräinen roska pois sekä katkot-
tava ja tulpattava mahdolliset kairareikien suojaputket.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Kaivospiirin lopputarkastus

Kaivosviranomainen toteaa katselmuksen ja saatujen lausuntojen perusteella,
ettei kaivospiirin lopputarkastukselle ole perusteita.

Kaivosyhtiön selitys

Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista seli-
tystä annetuista lausunnoista.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomai-
nen seuraavaa:

Suomussalmen kunnan lausunnon osalta kaivosviranomainen viittaa edellä ”Kai-
vospiirin lopputarkastus” -kohdassa todettuun ja toteaa, että alue on yleisen tur-
vallisuuden edellyttämässä kunnossa. Lisäksi kaivosviranomainen viittaa Kainuun
ELY-keskuksen lausunnossa todettuun, ettei kaivospiirin lakkauttaminen vaadi
ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä.

Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Hossa-Irnin paliskunnan lausuntoihin
kaivosviranomaisella ei ole kommentoitavaa.

Metsähallituksen lausunnon osalta viitataan lupamääräykseen 2.

mailto:kirjaamo@tukes.fi


5 (7)

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

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan
harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu
oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat
korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjes-
telmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään kai-
voslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään kaivos-
lain 168 § mukaan.

Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivospiirin alu-
een maankäyttöä. Kaivoslaki 148 §

Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut

LUPAMÄÄRÄYS 1

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 30.6.2019 mennessä kaivosviran-
omaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivosalueella
tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä määrätään asetuksessa
(1571/2011) 11 §.

Perustelut: Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 10 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Tulikivi Oyj:n tulee suorittaa kaivospiirin alueella seuraavat toimenpiteet
30.6.2019 mennessä:

a) avolouhoksen aidan kunnon tarkistaminen
b) aidan varustaminen varoituskyltein, joilla varoitetaan avolouhoksen jyrkän-

teistä
c) varmistaa, että alueelta on poistettu kaikki sinne kuulumattomat esineet ja

tavarat, mukaan lukien mahdolliset kairareikien suojaputket.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi


6 (7)

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

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin

Kaivosyhtiö vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avolouhosaitojen kun-
nosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta kunnosta. Toimin-
nanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainit-
tujen velvoitteiden toteuttamiseksi. Kaivoslaki 150 §

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu
tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan
kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin
valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Tulikivi Oyj:lle. Jäljennös päätöksestä
toimitetaan Suomussalmen kunnalle, Kainuun ELY-keskukselle, Kainuun liitolle,
Hossa-Irnin paliskunnalle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee sekä kaikille muistutuksia tai mielipiteitä jättäneille.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Suomussalmen kunnan ilmoitustaululla. Pää-
töksen antamisesta ilmoitetaan myös Ylä-Kainuu -lehdessä.

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 6000 €. Maksuun
lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan
erikseen.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

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.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1579/2015)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)

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 Tulikivi Oyj
Suomussalmen kunta
Kainuun ELY-keskus
Kainuun liitto
Hossa-Irnin paliskunta
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

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


Liite 1

Portin kaivospiirin KaivNro 3732 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Portin kaivospiiri KaivNro 3732

Kuva louhoksesta (punaisella aidatut reunat, vihreällä luonnollinen kulkuväylä)



LIITE 2

Annetut lausunnot
- Suomussalmen kunta
- Kainuun ELY-keskus
- Kainuun liitto
- Hossa-Irnin paliskunta
- Metsähallitus



Suomussalmen kunta

1.2.2019

Turvallisuus - ja kemikaalivirasto (Tukes) 
PL 66
00521 Helsinki

8 6 -02- 2019

Lausunto Portti - kaivospiirin KAivNro 3732 lakkauttamiseen

Tukes pyytää Suomussalmen kunnan lausuntoa Tulikivi Oyj:n kaivospiiri Portti ( 
KaivNro 3732) lakkauttamisesta.

Asia on tullut vireille 26.6.2018 Tulikivi Oyj:n kaivosviranomaiseen jättämällä ilmoituk
sella kaivostoiminnan lopettamisesta. Kaivospiiri ja sen apualueet sijaitsevat kokonai
suudessaan Suomussalmen kunnan alueella kiinteistöillä 777-893-11-1 Suomussal
men valtionmaa ja 777-891-1-36 Ulkuvaaran luonnonsuojelualue. Luonnonsuojelu
alueella ei ole harjoitettu louhostoimintaa.

Alueella on tehty vuosina 1985-1992 hakkuita, tutkimuskairauksia, pieni tuotantoirro- 
tus ja mittava koelouhinta vuonna 1989.

• Varsinaista kaivostyötä ei ole aloitettu.
• Louhosalueen koko on noin 1840 m2. Avolouhos on aidattu sen kolmelta jyrkimmäl- 
tä sivulta
• Louhoksesta on louhittu yhteensä vuolukiveä 8929 m3.
• Kaivospiirin alueelle on läjitetty pieni määrä vuolukivilohkareita, hienoa vuolukivi- 
louhetta ja pintamaata noin 17 000 irto-m3. Yhtiön ilmoituksen mukaan ne ovat mai
semoituneet hyvin.

Tukes pyytää lausuntoa 4.2.2019 mennessä.

Suomussalmen kunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kaivoslain mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden vuoden kulut
tua kaivostoiminnan päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apualue ylei
sen turvallisuuden vaatimaan kuntoon sekä huolehdittava niiden kunnostamisesta, 
siistimisestä ja maisemoinnista.

Edelleen kaivoslain 146 §:n mukaan kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputar
kastus, jollei sitä pidetä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

Tukes on antanut Portin kaivospiiriä koskevan päätöksen jatkoajan myöntämisestä 
kaivostöihin ryhtymistä varten 6.9.2013 sekä päätöksen yleisten ja yksityisten etujen 
turvaamiseksi annettavista määräyksistä ( 24.6.2014 KaivNro 3732 ).

6.9.2013 annetussa päätöksessä on kaivosviranomainen ilmoittanut muistuttavansa 
hakijayhtiötä siitä, että koelouhoksen alueella oleva aita on pidettävä jatkuvasti asi
anmukaisessa kunnossa.

Suomussalmen kunta katsoo, että alueella on syytä pitää lopputarkastus, missä tar
kistetaan onko toiminta ollut annettujen päätösten mukaista ja alue kunnostettu kai
voslain 143 §:n mukaisesti.

Postiosoite Katuosoite
PL 40 Kauppakatu 20
89601 SUOMUSSALMI

Puhelin Pankki:
Vaihde (08)6155 551 Merita 220838-382
Fax (08)6155 5531 Op Suomussalmi 544209-21091

Sampo 800012-861236





Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus

Lausunto Dnro KAIELY/14/2019

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
PL 66
00521 Helsinki 
kaivosasiat@tukes.fi

4.2.2019 Julkinen

TUKES

0 h -02- 2019
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Viite: Lausuntopyyntö 4.1.2019, KaivNro 3732

Lausunto Portti (KaivNro 3732) kaivospiirin lakkauttamisesta

Turvallisuus ja -kemikaalivirasto on lausuntopyynnöllään 4.1.2019 kaivoslain (621/2011) 
37 §:n nojalla pyytänyt Kainuun ELY-keskukselta lausuntoa Tulikivi Oy:n Suomussalmen 
kunnan alueella sijaitsevan Portti kaivospiirin lakkauttamisesta. Kaivospiirin 
kokonaispinta-ala on 18,7 ha. Kaivospiiri on määrätty vuonna 1990 ja kaivoskirja on 
annettu 22.11.1990.

Kaivospiirillä on ollut toimintaa vuosina 1985-1992, jolloin alueella on tehty hakkuita, 
tutkimuskairauksia sekä pieni tuotantoirroitus sekä mittava koelouhinta. Varsinaista 
kaivostyötä alueella ei ole kuitenkaan aloitettu. Louhosalueen koko on noin 1840 m2 ja 
louhoksesta on louhittu vuolukiveä yhteensä 8929 m3. Avolouhos on aidattu sen kolmelta 
jyrkimmältä sivulta. Kaivospiirin alueelle on läjitetty vuolukivilohkareita, hienoa 
vuolukivilouhetta ja pintamaata, jotka ovat maisemoituneet hyvin.

Lähin Portin kaivospiirin alapuolinen vesistö, josta on vesistönäytteenoton seurantaa, on 
Kivijärvi. Kivijärvestä on analyysituloksia vuosilta 1970, 1981, 2000 ja 2008. Kivijärven 
vesi on ollut 1970 ja 1981 vuosien näytteenotossa kirkasta ja vähä rautaista. Vuosien 
2000 ja 2008 näytteenotossa vesi on ollut sameaa ja selvästi humusvaikutteista, myös 
veden rautapitoisuus on kasvattanut huomattavasti. Nämä muutokset ovat luultavimmin 
seurausta alueella tehdyistä ojituksista. Portin kaivospiirin koelouhoksen vaikutusta 
alapuolisiin vesiin ei voida havaita.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan Portin kaivospiiri voidaan lakkauttaa. 
Kaivospiiristä ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan aiheudu sellaisia 
ympäristövaikutuksia, jotka vaatisivat ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä. Yleinen 
turvallisuus alueella on varmistettava riittävin aitauksin ja varoituskyltein.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija Joni 
Kivipelto ja ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Sari Myllyoja.

KAINUUN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUS 
029 502 3500 Kalliokatu 4, PL
www.ely-keskus.fi/kainuu 115,87101 Kajaani

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
http://www.ely-keskus.fi/kainuu
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LAUSUNTO SUOMUSSALMEN PORTTI KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVASTA 
HAKEMUKSESTA

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa Suomussal
men kunnassa sijaitsevan Portti -kaivospiirin KaivNro 3732 lakkauttamista koskevasta ha
kemuksesta. Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä 
muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden il
maista mielipiteensä lupa-asian johdosta (kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 §, sekä valtioneu
voston asetus kaivostoiminnasta 25 §).

Portti -kaivospiiri sijaitsee Suomussalmen kunnan Saarikylässä. Kaivospiirin kokonaispinta- 
ala on 18,7 ha. Kaivospiirin kaivosmineraali on vuolukivi. Portin kaivospiiri on määrätty v. 
1990 ja kaivoskirja on annettu 22.11.1990. Alueella on tehty vuosina 1985-1992 hakkuita, 
tutkimuskairauksia, pieni tuotantoirrotus ja mittava koelouhinta v. 1989. Varsinaista kaivos- 
työtä ei ole aloitettu.

Kaivoslain 145 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivos
toiminnan lopettamistoimenpiteistä kaivosviranomaiselle välittömästi, kun kaivoslain 143 
§:ssä (alueen kunnostaminen) ja 144 §:n 1 momentissa (louhittujen kaivosmineraalien, ra
kennusten ja rakennelmien poistaminen) tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen 
on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputar
kastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpi
teet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kan
nalta välttämättömät seikat.

Kaivosviranomaisen tulee pyytää kaivostoiminnan harjoittajan selvityksistä ja lopputarkas
tuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta lausunto noudattaen vastaavasti, mitä 37 §:ssä 
säädetään kaivoslupahakemuksista pyydettävistä lausunnoista. Asianosaisten kuulemi
seen lausuntojen johdosta sovelletaan, mitä 42 §:ssä säädetään.

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja 144 
§:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleisten ja 
yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Postiosoite: Laskutusosoite: Sähköposti: Y-tunnus: Pankki: Internet:
Kainuun liitto 
Kauppakatu 1 
87100 Kajaani

Kainuun liitto 
Ostolaskut
PL 401
87070 Kainuu

etunimi. sukunimi(3>kainuu.fi 2496992-4 IBAN:
FM 7 8119 9710 0090 04 
BIG: DABAFIHH 
OVT-tunnus: 
003724969924

www.kainuu.fi

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
http://www.kainuu.fi
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Lausunto
KaivNro 3732 asiaan

Hossa-lmin Paliskunnalla ei ole mitään huomauttamista 
lopettamistoimenpiteestä kyseisellä alueella.

Piispajärvi 23.1.2019

Urho Väisänen 

Hossa-lrnin poroisäntä
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Metsähallituksen lausunto koskien Portin kaivospiirin lakkauttamista KaivNro 3732

Tukes on kuuluttanut Portin kaivospiirin lakkautuksen. Portin kaivospiiri sijaitsee 
kokonaisuudessaan Metsähallituksen hallinnoimilla valtionmailla, osittain 
Suomussalmen valtionmaalla ja osittain Ulkuvaaran luonnonsuojelualueella. Alue 
sijaitsee poronhoitoalueella Hossa-lrnin paliskunnassa. Kaivospiiri sijaitsee lähellä 
tietä.

Kyseessä olevalla kaivospiirillä on Tulikivi Oy tehnyt mittavan koelouhinnan, jonka 
seurauksena alueella on jyrkkäreunainen louhos. Jyrkkäreunainen louhos on 
turvallisuusriski ja se tulee aidata tai vaihtoehtoisesti reunat voidaan luiskata 
vähintään 1:2. Aita tulisi tehdä metallitolpin, jotka eivät laho. Kaivosyhtiölle tulee 
jäädä jälkihoitovelvoite pitää aita kunnossa. Alueelta tulee siivota ylimääräinen 
roska pois ja tarkistaa, että mahdollisten vanhojen kairareikien suojaputket on 
katkottu riittävän lyhyiksi ja putkien päät tulpataan, näin vanhat kairaputket eivät 
aiheuta turvallisuusriskiä alueella. Vähän lumen aikaan putket ovat vaarallisia mm. 
moottorikelkkailijoille ja esim. metsäkoneiden ja muiden maastoajoneuvojen 
renkaat rikkoontuvat helposti osuessaan maaputken päihin.

Lisätietoja Metsähallituksen lausunnosta antaa kaivannaisalan asiantuntija Jenni 
Hasa (jenni.hasa@metsa.fi p. 0404823961).

Mika Hytönen

Kaivannaispäällikkö Kiinteistökehitys 

Metsähallitus

Metsähallitus
PL 94 (Ratatie 11)
FI-01301 Vantaa, Suomi Finland

Tel. 0206 39 4000 
www.metsa.fi
Y-tunnus / Business ID: 01 16726-7

mailto:jenni.hasa@metsa.fi
http://www.metsa.fi
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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 1.4.2019.

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
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: 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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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