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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 18.10.2019
antanut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.

Kaivospiirin haltija: Boliden Kylylahti Oy
Kaivospiirin nimi: Riihilahti
KaivNro: 7975
Alueen sijainti: Outokumpu

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
Outokummun kaupungin ilmoitustaululla (Hovilankatu 2, Outokumpu) 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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PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Kaivospiiri Riihilahti (KaivNro 7975)

Sijainti Outokumpu (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kaivospiirin haltija Boliden Kylylahti Oy
y-tunnus: 1925412-3
Polvijärvi
Suomi

Yhteystiedot:
Boliden Kylylahti Oy
Kaivostie 9
83700 Polvijärvi
puh. +358 10 271 0090

Lisätietoja antaa:
Sanna Juurela, puh. +358 50 589 0470

Vireilletulo
Asia on tullut vireille 22.3.2019 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. Kai-
vospiirin lakkauttamista (raukeamista) koskevan ilmoituksen on jättänyt Boliden
Kylylahti Oy.

Ilmoitusta on täydennetty 29.3.2019 maanomistajatiedoilla ja kuvauksella alueen
nykytilasta.
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Boliden Ky-
lylahti Oy :lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Riihilahti-kaivospiiriä
(KaivNro 7975). Päätöksellä Riihilahti-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.

Kaivospiirin lopputarkastus

Kaivosviranomainen toteaa kaivosyhtiöltä saatujen selvitysten perusteella, ettei
kaivospiirin lopputarkastukselle ole perusteita.

Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt

Riihilahden kaivospiiriä koskeva kaivospiiritoimitus on päättynyt 20.8.2008 ja kai-
voskirja 7975/1a on annettu 18.6.2009.

Kaivosviranomaisen 25.3.2014 antamalla raukeamisen lykkäämistä koskevalla
päätöksellä (lupatunnus KL2012:0007) on myönnetty viisi (5) vuotta jatkoaikaa
kaivostoiminnan aloittamista varten. Kaivosyhtiö on 22.3.2019 ilmoittanut, ettei
se enää hae kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä.

Kaivosyhtiön ilmoituksen mukaan kaivospiirin alueella ei ole aloitettu kaivostoi-
mintaan valmistelevia töitä, vaan alue on käsillä olevaan aineistoon perustuen
luonnontilassaan. Riihilahden kaivoshanketta koskeva ympäristölupa on rauennut
31.12.2017 eikä toiminnalla ole lainvoimaista ympäristölupaa.

Kaivospiiri sijaitsee pääasiassa metsätalousvaltaisella alueella, jonka kiinteistöt
ovat yksityisten maanomistajien omistamia. Osa kaivospiiristä sijaitsee
Varislahden osakaskunnan hallinnoimalla Juojärven alueella.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivospiirin alue
Kaivospiiri sijaitsee Outokummun kaupungin alueella ja koskee seuraavia
kiinteistöjä:

Kiinteistö Kiinteistön nimi Pinta-ala, ha
309-408-876-1 Yht.vesialue, Varislahden osakaskunta 15,42
309-408-3-38 Anttimustola 7,18
309-408-3-24 Joenpolvi 2,46
309-408-3-13 Yrjölä 0,51
309-408-1-31 Järvelänkangas 0,13
309-408-2-15 Lahentalo 2,33
309-408-2-37 Vanhala 14,10
309-408-41-1 Turula 1 1,34

Kaivospiirin kartta ja kiinteistöjen sijainti kaivospiirin alueella on esitetty liitteessä
1.

Kaivoskivennäiset
Kupari ja koboltti

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 Outokummun kaupungin ilmoitustaululla. Asia on
kuulutettu 13.6.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 16.8.2019 saakka.

Asiasta on 13.6.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Yhden maanomistajan (Va-
rislahden osakaskunta) kuulemiskirjeen palauduttua Tukesiin on asianosaiselle
15.8.2019 lähetetty uusi kuulemiskirje. Asiasta on tiedotettu myös Outokummun
Seutu -lehdessä.

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 13.6.2019 Outokummun kaupungille, Poh-
jois-Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.

Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
16.8.2019 ja uuden kuulemisen osalta 16.9.2019.

Annetut lausunnot

Kuulutuksen johdosta ei ole annettu lausuntoja. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa asiassa.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Muistutukset ja mielipiteet

Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Kaivosyhtiön selitys

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

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan har-
joittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus kai-
voksen 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 31.12.2019 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 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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 Boliden Kylylahti Oy:lle. Jäljennös pää-
töksestä toimitetaan Outokummun kaupungille, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle,
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitok-
selle.

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

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Outokummun kaupungin ilmoitustaululla.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Outokummun Seutu -lehdessä.

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 6 000 €. Maksuun
lisätään 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 2 olevasta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)

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 kartta
2. Valitusosoitus
3. Lista asianosaisista

JAKELU Boliden Kylylahti Oy
Outokummun kaupunki
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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Liite 1 (1/2)

Riihilahti-kaivospiirin KaivNro 7975 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



Liite 1 (2/2)

Riihilahti-kaivospiirillä sijaitsevat kiinteistöt



LIITE 2

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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