3.6.2019

KaivNro 6685

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.6.2019 antanut
päätöksen koskien seuraavaa kaivosaluetta:
Kaivosoikeuden haltija:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Sibelco Nordic Oy Ab
Kyrkoberget, 6685
Kemiönsaari

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 Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin kotisivulla
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta) sekä
Kemiönsaaren kunnanvirastossa (Vretantie 19, Kemiö).
Lisätietoja

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

Kuulutettu 3.6.2019
Pidetään nähtävänä 3.7.2019 saakka
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3.6.2019

GruvNr 6685

KUNGÖRELSE
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har med stöd av gruvlagen (621/2011) 3.6.2019 givit
beslut, som gäller gruvdistriktet nedan:
Innehavare av gruvrätt:
Gruvområde och GruvNr:
Områdets läge:

Sibelco Nordic Oy Ab
Kyrkoberget, 6685
Kimitoön

Ändring i beslutet får med stöd av 162 § i gruvlagen (621/2011) sökas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från den dag då beslutet delgavs. Av den
besvärsanvisning som bifogas beslutet framgår hur man ska gå till väga när man söker ändring.
Beslutet är framlagt i Tukes registratorskontor (Semaforbron 12 B, Helsingfors) och på Tukes
webbplats (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta)
samt i kommunalkansliet (Vretavägen 19, Kimitoön).
Ytterligare information: kaivosasiat@tukes.fi eller tfn 029 5052 132

Kungjort 3.6.2019
Hålls framlagt till 3.7.2019

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

PÄÄTÖS

1 (5)

Annettu julkipanon jälkeen
3.6.2019

KaivNro 6685

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Kaivospiirin haltija

Sibelco Nordic Oy Ab
y-tunnus: 1048548-6
Espoo
Suomi
Yhteystiedot:
Sibelco Nordic Oy Ab
Lövbölentie 345
25700 Kemiö
puh. 010 2179820
Lisätietoja antaa:
Mattias Häggman, puh. 050 4398103

Kaivospiiri

Kyrkoberget (KaivNro 6685)

Sijainti

Kemiönsaari (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Sibelco Nordic Oy Ab:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskien Kyrkoberget-kaivospiiriä (KaivNro 6685).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Kaivosviranomaisen antama päätös 30.6.2014, Lupamääräys 6:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2018. Mikäli Kyrkoberget-kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia,
tarkistusväliä aikaistetaan.
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Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Kaivosviranomaisen uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 annetun päätöksen
lupamääräykset.
Lupamääräys 1:
Kaivosviranomaisen 30.6.2014 antamalla päätöksellä määrätty kaivosvakuus on
asetettu, eikä toiminnassa ole tapahtunut tämän jälkeen sellaisia muutoksia,
joista aiheutuisi muutoksia asetetun vakuuden määrään (6 000 €).
Kaivosvakuus kattaa seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.

Louhoksen aitaaminen (200 m)
Nykyisen aitauksen kunnostaminen
Varoituskylttien asentaminen avolouhoksen aitaan ja kaivospiirin alueelle
Louhoksen päädyn luiskaaminen ja louhevallien rakentaminen
Ajoramppien sulkeminen

Lupamääräys 2:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2029. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden
sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 1.4.2029
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tukesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutuk-
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set/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta sekä Kemiönsaaren kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 21.2.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 25.3.2019
saakka.
Asiasta on 21.2.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Annonsbladet-lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 21.2.2019 Kemiönsaaren kunnalle, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Varsinais-Suomen liitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
25.3.2019.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Varsinais-Suomen ELY-keskus. Varsinais-Suomen liitto on ilmoittanut, ettei sillä ole aihetta lausunnon antamiseen.
Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on lausunnossaan viitannut yhtiön kaivospiiriä koskevaan ympäristölupaan ja siinä määrättyihin vakuuksiin. Lisäksi ELY-keskuksen
käsityksen mukaan (kaivoslain mukaisten) määräysten tarkistamisen yhteydessä
on tarpeen varmistua siitä, että vakuuden määrä on edelleen riittävä huomioon
ottaen kaivoksen sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitokustannukset.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.
HAKIJAN SELITYS
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä annettujen lausuntojen johdosta.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa esitettyyn
Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomainen seuraavaa:
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa esitetyn osalta viitataan tämän
päätöksen lupamääräyksiin.
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Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Sibelco Nordic Oy Ab:lle. Jäljennös
päätöksestä toimitetaan Kemiönsaaren kunnalle, Varsinais-Suomen ELYkeskukselle, Varsinais-Suomen liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kemiönsaaren kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Annonsbladet-lehdessä.
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 475 € ja lisämaksuna
5 h * 95 €/h. Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Turun hallintooikeudelta 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 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 (1579/2015)
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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. Lausunnot
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

JAKELU

Sibelco Nordic Oy Ab
Kemiönsaaren kunta
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
Asianosaiset
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Liite 1
Kyrkoberget-kaivospiirin KaivNro 6685 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).

LIITE 2

Annetut lausunnot
-

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen liitto

^

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Lausunto

VARELY/977/2015
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Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes)

"

/

kaivosasiat@tukes.fi

Viite Lausuntopyyntö 21.2.2019
Lausunto koskien Sibelco Nordic Oy Ab:n kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamista (kaivoslaki 621/2011 62§),
Kyrkoberget (KaivNro 6685) kaivospiiri, Kemiönsaari

Lausuntopyyntö koskee Sibelco Nordic Oy:n Kyrkoberget kaivospiirille annettavien
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamista ja
vakuuden määräämistä.
Sibelco Nordic Oy Ab:n kaivospiirejä Kyrkoberget, Ala-Aulis ja Lemnästräsk koskee
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 25.1.2016 antama ympäristölupa (päätös nro
17/2016/1, dnro ESAVI/6205/2015). Ympäristöluvan määräyksessä 43 on jätehuollon
asianmukaisen järjestämisen varmistamiseksi määrätty 200 000 euron vakuus sekä
lisäksi uusien läjitysalueiden Vargberget II ja Ängbacka 80 000 euron vakuus.
Ympäristöluvan vakuus on tarkoitettu ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesti
kaivoksen jätealueiden asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan
lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi.
Sibelco Nordic Oy Ab esittää 6000 euron vakuutta Kyrkoberget kaivospiirin
avolouhokselle. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen käsityksen mukaan määräysten
tarkistamisen yhteydessä on tarpeen varmistua siitä, että vakuuden määrä on edelleen
riittävä huomioon ottaen kaivoksen sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitokustannukset.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirjan
lopussa. Asian on esitellyt ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto ja ratkaissut yksikön
päällikkö Lassi Liippo.

VARSINAIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE-JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 236
Puhelinvaihde: 0295 022 500
kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
20101 TURKU
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
Y-tunnus 2296962-1

Tämä asiakirja VARELY/977/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument VARELY/977/2015 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Liippo Lassi 22.03.2019 15:04
Esittelijä Suojasto Sanna-Liisa 22.03.2019 14:57
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Arvoisa vastaanottaja

Seuraavat lausuntopyynnöt eivät anna aihetta Varsinais-Suomen liiton lausunnon antamiseen, koska
liitolla ei ole niistä huomautettavaa eivätkä ne ole ristiriidassa Varsinais-Suomen maakuntakaavoituksen
tai muun suunnittelun kanssa:
1. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta: Hallituksen esitys maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa
liikennealalla koskevaksi lainsäädännöksi (M16/8.2.2019)
2. Kaarinan kaupunki: Kaarinan rakennusjärjestysluonnos (M18/15.2.2019)
3. Kemiönsaaren kunta: Valsverksholmenin asemakaavamuutos (M29/4.3.2019)
4. Kosken Tl kunta: Kirkon seudun asemakaavan muutos "Museokaaren alue" (M30/5.3.2019)
5. Kustavin kunta: Hakosen ranta-asemakaava (M9/28.1.2019)
6. Kustavin kunta: Kolkan ranta-asemakaava (M 10/28.1.2019)
7. Loimaan kaupunki: Myllykylän teollisuusalueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnos (7.
kaupunginosa, Myllykylä) (M22/25.2.2019)
8. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi
(M6/23.1.2019)
9. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista
purkamissatamista (M 14/1.2.2019)
10. Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnos asetukseksi vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poista
misesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (M23/27.2.2019)
11. Nousiaisten kunta: Kunnantalon tontin asemakaavamuutos (M17/11.1.2019)
12. Oikeusministeriö: Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle — arviomuistio
(M5/18.1.2019)
13. Paraisten kaupunki: Keskuspuiston kylätalon asemakaavanmuutosluonnos
14. Salon kaupunki: Pasi Laajolan maa-aineslupahakemus Kiikalan Yltäkylän tilalla Soranummi
(M19/18.2.2019)
15. Taivassalon kunta: Vähä-Kahiluodon ranta-asemakaavanmuutos ja -laajennus (M7/25.1.2019)
16. Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes: Sibelco Nordic Oy:n Kemiönsaaren Kyrkobergetin kaivosta
koskeva kuulemisasiakirja (M21/21.2.2019)
17. Uudenkaupungin kaupunki: Ketunkallion korttelin 19 asemakaavanmuutos (M28/1.3.2019)
18. Uudenkaupungin kaupunki: Saarelan ranta-asemakaavanluonnos (M27/1.3.2019)
19. Uudenkaupungin kaupunki: IV kaupunginosan korttelin 7 asemakaavanmuutos (M25/28.2.2019)
20. Varsinais-Suomen ELY-keskus: Pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset Salon kaupungin alu
eella (M4/16.1.2019)
21. Vehmaan kunta: Kaislarannan ranta-asemakaavan luonnos (M26/28.2.2019)
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Varsinais-Suomen liitto

AU&
Heikki Saarento
suunnittelujohtaja

Jakelu

1. Liv@eduskunta.fi. 2. kiriaamo@kaarina.fi. 3. plan@kimitoon.fi. 4. kiriaamo@koski.fi. 5.-6. kustavi@kustavi.fi. 7. kiriaamo@loimaa.fi. 8.-10. kiriaamo@mmm.fi. 11. nousiaisten.kunta@nousiainen.fi,
12. Oikeusministeriön kirjaamo, 13. bvqq-milionamnden@parQas.fi. 14. kiriaamo@salo.fi. 15. kiriaamo@taivassalo.fi. 16. kiriaamo@tukes.fi, 17.-19. kiriaamo@uusikaupunki.fi. 20. kiriaamo.varsinaissuomi@elv-keskus.fi. 21. vehmaan.kunta@vehmaa.fi

Tiedoksi:

Varsinais-Suomen ELY -keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
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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 3.7.2019.
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:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelin:
029 56 42410 asiakaspalvelu/kirjaamo
Faksi:
029 56 42414
Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

