16.4.2019

KaivNro 2250

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 16.4.2019 antanut
seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.
Kaivospiirin haltija:
Kaivospiirin nimi:
KaivNro:
Alueen sijainti:

Pyhäsalmi Mine Oy
Vuohtojoki
2250
Kärsämäki

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä
Kärsämäen kunnan ilmoitustaululla (Haapajärventie 1, Kärsämäki) ja Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).
Lisätietoja

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

Kuulutettu 16.4.2019
Pidetään nähtävänä 16.5.2019 saakka
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Annettu julkipanon jälkeen
16.4.2019

KaivNro 2250

PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Kaivospiiri

Vuohtojoki (KaivNro 2250)

Sijainti

Kärsämäki (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kaivospiirin haltija

Pyhäsalmi Mine Oy
y-tunnus: 1712341-0
Pyhäjärvi
Suomi
Yhteystiedot:
Pyhäsalmi Mine Oy
PL 51
86801 Pyhäsalmi
puh. +358 8 7696 111
Lisätietoja antaa:
Kjell Kurtén, puh. +358 400 670 023

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.
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Pyhäsalmi
Mine Oy:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Vuohtojoki-kaivospiiriä (KaivNro 2250). Päätöksellä Vuohtojoki-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 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.
Kaivospiirin lopputarkastus
Kaivosviranomainen toteaa saatujen lausuntojen perusteella, ettei kaivospiirin
lopputarkastukselle ole perusteita.
Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt
Vuohtojoen kaivospiiri on määrätty vuonna 1978 ja kaivoskirja 2250/1a on annettu 18.9.1978.
Kaivosyhtiö on todennut kaivospiirin nykytilanteesta ja alueella tehdyistä töistä
seuraavaa:

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

·

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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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. Kaivospiirin lakkauttamisasiasta on ilmoitettu vesialueen
osakaskunnan tiedossa olevalle yhteyshenkilölle, jolle myös ilmoitetaan päätöksen antamisesta.
Kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1.

Kaivoskivennäiset
Sinkki

Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tukesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Kärsämäen kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 10.1.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.2.2019 saakka.
Asiasta on 10.1.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Selänne-lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 10.1.2019 Kärsämäen kunnalle, PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle ja Pohjois-Pohjanmaan liitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
11.2.2019.
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Annetut lausunnot
Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Kärsämäen kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Metsähallitus. Lausunnot on
esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Kärsämäen kunta on todennut lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa kaivospiirin lakkauttamishakemuksesta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ilmoittanut, että ympäristön- ja vesiensuojelullisia esteitä kaivospiirin lakkauttamiseksi ei ole.
Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole huomauttamista kaivospiirin lakkauttamisesta.
Metsähallituksen lausunnossa on todettu, että alueelta tulee siivota ylimääräinen
roska pois ja tarkistaa, että mahdollisten vanhojen kairareikien suojaputket on
katkottu riittävän lyhyiksi eivätkä aiheuta turvallisuusriskiä alueella. Lisäksi vuotavat suojaputket tulisi tulpata.
Muistutukset ja mielipiteet
Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
Kaivosyhtiön selitys
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä annetuista lausunnoista.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn
Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomainen seuraavaa:
Kärsämäen kunnan, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjois-Pohjanmaan
liiton lausuntoihin kaivosviranomaisella ei ole kommentoitavaa.
Metsähallituksen lausunnon osalta viitataan lupamääräykseen 2.
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 §
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Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 §
Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään kaivoslain 168 § mukaan.
Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa
Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Kaivoslaki 148 §
Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut
LUPAMÄÄRÄYS 1
Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 31.8.2019 mennessä kaivosviranomaiselle 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
Kaivosyhtiön tulee varmistaa, etteivät alueella mahdollisesti olevat kairareikien
suojaputket aiheuta vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Vaaraa aiheuttavat suojaputket tulee katkaista. Mahdollisista tehdyistä toimenpiteistä tulee antaa ilmoitus kaivosviranomaiselle 31.8.2019 mennessä. Tarvittaessa kaivosviranomainen
käy tarkistamassa suoritetut toimenpiteet.
Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin
Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle
mainittujen 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 §
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Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Pyhäsalmi Mine Oy:lle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Kärsämäen kunnalle, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle,
Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kärsämäen kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Selänne-lehdessä.
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 6 000 €. 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) säädetään.
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.
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)

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

7 (7)

KaivNro 2250

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

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

LIITTEET

1. Kaivospiirin kartta
2. Lausunnot
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

JAKELU

Pyhäsalmi Mine Oy
Kärsämäen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset
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Liite 1
Vuohtojoki-kaivospiirin KaivNro 2250 sijainti ja kiinteistöt (mittakaava ja rajat ohjeelliset).

LIITE 2

Annetut lausunnot
-

Kärsämäen kunta
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Metsähallitus

KÄRSÄMÄEN KUNTA
Kunnanhallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 14

Lausunto kaivospiirin lakkauttamishakemukseen
Khall § 14

h

21.01.2019

-Oh 2019

L

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37
§:n nojalla lausuntoa kuulemisasiakirjasta.
Lausuntoa pyydetään kaivospiirin lakkauttamishakemuksesta, joka on tul
lut vireille 30.11.2018 kaivosviranomaiselle jätetyllä ilmoituksella. Kaivospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Pyhäsalmi Mine Oy.
Kaivospiiri on Vuohtojoki (KaivNro 2250) ja kaivospiirin haltija on Pyhäsal
mi Mine Oy.
Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 17,44 ha. Alueesta on valtion omistuk
sessa 15,92 ha ja yksityisessä omistuksessa 1,52 ha.
Vuohtojoen kaivospiiri on määrätty vuonna 1978 ja kaivoskirja 2250/1 a on
annettu 18.9.1978.
Vuohtojoen Zn-Cu-mineralisaatio on löytynyt 1960- luvulla Geologian tutki
muslaitoksen malmin etsinnän tuloksena.
Kaivostoimintaa ei kaivospiirissä ole tehty.
Kaivospiirissä ei ole mitään rakenteita. Kairauspaikoilla on jäljellä suojaput
ket, jotka ulottuvat muutaman kymmenen senttiä maanpinnan yläpuolelle.
Suurin osa suojaputkista on todennäköisesti ruostunut ja myös katkennut.
Kaivoslain 146 §.n mukaan kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputar
kastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.
Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun
143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on tehty.
Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan
harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu
oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palau
tuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun.
Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä
muistutuksia lupa-asian johdosta.
Kunnanjohtaja:
Kärsämäen kunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa
Vuohtojoen kaivospiirin KaivNro 2250 lakkauttamishakemuksesta.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun
otteen oikeaksi todistaa:
Kärsämäellä 24.1.2019

Tuukka Kuisma
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

Lausunto

POPELY/98/07.00/2014

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
TUKES
11.2.2019

1 2 -02- 2019

±______ /
2-2-SD

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 Helsinki

Viite

Lausuntopyyntönne 10.1.2019, KaivNro 2250

Lausunto Vuohtojoki-kaivospiirin lakkauttamisesta

Pyhäsalmi Mine Oy hakee Kärsämäen kunnan alueella olevan
Vuohtojoki-kaivospiirin (KaivNro 2250) lakkauttamista. Kaivospiirissä ei
ole tehty kaivostoimintaa ja malminetsintätoimia alueella on tehty
viimeksi 1980-luvulla.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo,
että
ympäristönja
vesiensuojelullisia
esteitä
kaivospiirin
lakkauttamiseksi ei ole.

Yksikön päällikkö

Ylitarkastaja

POHJOIS-POHJANMAAN ELIKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puh. 0295 038 000
Veteraanikatu 1
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
PL 86
90101 Oulu

Valtakatu 4
PL 103
84101 Ylivieska

POHJOIS-POHJANMAA
i

"

?UKbb
1

XTou n ci I of Oulu Region

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

LAUSUNTO
14.1.2019

Viite: Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (Tukes) lausuntopyyntö KaivNro 2250, 10.1.2019

Asia: Lausunto Pyhäsalmi Mine Oy kaivospiirin Vuohtojoki (KaivNro 2250) lakkauttamisesta
koskevaan hakemukseen

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)

Pyhäsalmi Mine Oy hakee Kärsämäen kunnan alueella sijaitsevan
Vuohtojoen kaivospiirin (KaivNro 2250) lakkauttamista, josta hakemuk
sesta Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Kaivoslain 37 §:n
mukaista lausuntoa. Kaivospiiri on kokonaispinta-alaltaan 17,44 haja
se koskee 2 kiinteistöä ja yhtä yhteistä vesialuetta. Kaivosmineraalina
on sinkki. Kaivospiirissä ei ole rakenteita, mutta kairauspaikoilla voi olla
jäljellä suojaputkia, jotka ulottuvat muutamia kymmeniä senttejä
maanpinnan yläpuolelle. Viimeiset tutkimukset alueella on tehty 1980luvulla. Kun mahdollinen kaivostoiminnan lopettamispäätös on
lainvoimainen, niin kaivostoiminnan harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus
kaivosalueeseen sekä oikeudet apualueeseen lakkaavat. Samalla
kyseiset alueet palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun.
Lakkautettavaksi haettua kaivospiiriä ei ole merkitty Pohjois
pohjanmaan maakuntakaavoihin eikä kaivospiirin alueelle ole osoitettu
muutakaan maankäyttöä. Alueen malmi-ja mineraalivarannot on
huomioitu 3. vaihemaakuntakaavassa (maakuntavaltuusto hyväksynyt
11.6.2018, ei lainvoimainen), missä alue kuuluu Vihanti-Pyhäjärven
laajaan mineraalivarantoalueeseen (ekv-1), jossa on useita sinkki- ja
kupariesiintymiä.
Pohjois-Pohjanmaan liitolla ei ole huomauttamista Vuohtojoen
kaivospiirin (KaivNro 2250) lakkauttamisesta.

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO

Vs. suunnittelujohtaja

Ilpo Tapaninen

Paikkatietopäällikkö

Rauno Malinen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO I COUNCIL OF OULU REGION
Sepänkatu 20, 90100 Oulu, Finland I Tel, +358 (0)40 685 4000 I Fax +358 (0)8 3113 577 I info@pohjois-pohjanmaa.fi I www.pohjois-pohjanrnaa.fi
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Metsähallituksen lausunto koskien Vuohtojoen kaivospiirin lakkauttamista KaivNro 2250

Tukes on kuuluttanut Vuohtojoen kaivospiirin lakkautuksen Kärsämäellä.
Vuohtojoen kaivos piiri sijaitsee osittain Metsähallituksen hallinnoimilla Kärsämäen
valtionmaalla.
Alueelta tulee siivota ylimääräinen roska pois ja tarkistaa, että mahdollisten
vanhojen kairareikien suojaputket on katkottu riittävän lyhyiksi eivätkä aiheuta
turvallisuusriskiä alueella. Vähän lumen aikaan putket ovat vaarallisia mm.
moottorikelkkailijoille ja esim. metsäkoneiden ja muiden maastoajoneuvojen
renkaat rikkoontuvat helposti osuessaan maaputken päihin. Lisäksi vuotavat
suojaputket tulisi tulpata.

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

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 16.5.2019.
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.

