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10.1.2019

KaivNro 2250

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) nojalla
kaivospiirin lakkauttamista koskevan kuulemisasiakirjan
Yhtiö:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Pyhäsalmi Mine Oy
Vuohtojoki, 2250
Kärsämäki

Kuvaus kuulemisasiakirjasta
Vuohtojoki-kaivospiirin lakkauttaminen
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 11.2.2019 mennessä KaivNro 2250
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutuksen nähtävilläolo
Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 11.2.2019 saakka Kärsämäen kunnan ilmoitustaululla (Haapajärventie 1, Kärsämäki) ja Tukesin Helsingin toimipaikassa (Opastinsilta 12 B, Helsinki). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat

Lisätietoja

Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 10.1.2019
Pidetään nähtävänä 11.2.2019 saakka
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KaivNro 2250

HAKEMUKSESTA KUULEMINEN
Kaivoslaki (621/2011) 40 §
KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMINEN

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto

Kaivospiirin haltija

Pyhäsalmi Mine Oy
y-tunnus: 1712341-0
Pyhäjärvi
Suomi

Kaivospiiri

Vuohtojoki (KaivNro 2250)

Sijainti

Kärsämäki (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)
Yhteystiedot:
Pyhäsalmi Mine Oy
PL 51
86801 Pyhäsalmi
puh. +358 8 7696 111
Lisätietoja antaa:
Kjell Kurtén, puh. +358 400 670 023

Hakemuksen peruste
Kaivoslain (621/2011) 145 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivostoiminnan lopettamistoimenpiteistä kaivosviranomaiselle välittömästi, kun kaivoslain 143 §:ssä (alueen kunnostaminen) ja 144 §:n 1 momentissa (louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten ja rakennelmien poistaminen)
tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty.
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Vireilletulo
Asia on tullut vireille 30.11.2018 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. Kaivospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Pyhäsalmi Mine Oy.
Ilmoitusta on täydennetty 13.12.2018 kaivospiirialueen pinta-alatiedoilla.
Kaivospiirin alue
Kaivospiiri sijaitsee Kärsämäen kunnan alueella.
Kaivospiirin alue koskee seuraavia kiinteistöjä:
Kiinteistö
317-893-10-1
317-402-13-20

Kiinteistön nimi
Kärsämäen valtionmaa
Kyllönen
Yhteensä, ha

Pinta-ala, ha
15,92
1,52
17,44

Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 17,44 ha.
Kaivospiirin alueelle sijoittuu kaivosviranomaisen kartta-aineiston perusteella
myös yhteinen vesialue (317-403-876-1, Saviselän jakokunta), jota ei ole mainittu
edellisessä taulukossa. Kuulemisesta ilmoitetaan kuitenkin myös vesialueen
osakaskunnan tiedossa olevalle yhteyshenkilölle.
Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1.
Kaivosmineraali
Sinkki
Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt
Vuohtojoen kaivospiiri on määrätty vuonna 1978 ja kaivoskirja 2250/1a on annettu 18.9.1978.
Vuohtojoen Zn-Cu-mineralisaatio on löytynyt 1960-luvulla Geologian tutkimuslaitoksen malminetsinnän tuloksena. Alueella on tehty malminetsintää ja mineraalivarantojen arviointia useaan eri otteeseen, mutta viimeksi 1980-luvulla.
Kaivostoimintaa ei kaivospiirissä ole tehty.
Kaivospiirissä ei ole mitään rakenteita. Kairauspaikoilla on jäljellä suojaputket,
jotka ulottuvat muutaman kymmenen senttiä maanpinnan yläpuolelle. Suurin osa
suojaputkista on todennäköisesti ruostunut ja myös katkennut.
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Lopputarkastus
Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1
momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.
Kaivostoiminnan lopettamispäätös
Kaivosviranomaisen tulee pyytää kaivostoiminnan harjoittajan selvityksistä ja lopputarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta lausunto noudattaen vastaavasti, mitä 37 §:ssä säädetään kaivoslupahakemuksista pyydettävistä lausunnoista. Asianosaisten kuulemiseen 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.
Kaivostoiminnan lopettamispäätöksen sisältöön sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä. Päätökseen tulee liittää lopputarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus.
Kaivostoiminnan lopettamispäätös annetaan noudattaen, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta. Päätöksestä tiedotetaan noudattaen, mitä 58
§:ssä säädetään lupapäätöksestä tiedottamisesta.
Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 §
Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä annettavat määräykset
Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä on annettava yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset lopettamistoimenpiteiden täydentämisestä
määräajassa, kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta, 144 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rakennuksista ja rakennelmista sekä muista yleisten ja
yksityisten etujen kannalta välttämättömistä seikoista.
Kaivostoiminnan harjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle 1 momentissa tarkoitettujen velvoitteiden toteuttamiseksi.
Päätöksessä on määriteltävä se kaivoksen vaikutusalue, jolla saattaa yleiseen turvallisuuteen tai haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen liittyvistä syistä
olla tarpeen rajoittaa maankäyttöä. Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
tästä vaikutusalueesta tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
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Käsiteltäessä kaivoksen vaikutusalueella rakentamis- tai muita hankkeita koskevia
lupahakemuksia tulee asiassa toimivaltaisen viranomaisen tarvittaessa pyytää
kaivosviranomaiselta lausunto. Kaivoslaki 148 §
Kaivosviranomaisen ennakkotiedonanto
Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa kaivosviranomaiselle kaivoskartta.
Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat
edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä määrätään asetuksessa (1571/2011) 11 §.
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 §
Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyynnöt
Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista
mielipiteensä lupa-asian johdosta.
Tukes pyytää ennen päätöksentekoa hakemuksesta lausunnot Kärsämäen kunnalta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja tarvittaessa muussa lainsäädännössä mainituilta tahoilta.
Asiasta kuulutetaan Tukesin ja Kärsämäen kunnan ilmoitustauluilla. Kuulemisesta
ilmoitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilläolosta ilmoitetaan Selänne-lehdessä.
Kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 § sekä valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 25 §

Liitteet
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Liite 1
Vuohtojoki-kaivospiirin KaivNro 2250 sijainti ja kiinteistöt (mittakaava ja rajat ohjeelliset).

