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Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen ja hakemuksen luvan täytäntöönpanemiseksi
muutoksenhausta huolimatta
Hakija: Yara Suomi Oy
Lupa-alueen nimi: Yara 1
Lupatunnus: ML2014:0046
Alueen sijainti ja koko: Siilinjärvi, 1844,42 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta apatiittia ja kalsiittia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia
malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten timattikairaus, geologinen kartoitus sekä
geofykaaliset mittaukset.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 2.5.2023 mennessä lupatunnus mainitenTukesiin, osoitteeseen PL 66 (Opastinsilta 12B) 00521 Helsinki, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-
ja-valtaukset
Tieto kuulutuksesta julkaistaan Siilinjärvin kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja  Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 24.3.2023
Pidetään nähtävänä 2.5.2023 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.
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Viljamaa Eeva (03096563)
Suorakulmio



                  17.1.2023 

 
Yara Suomi Oy Osoite Nilsiäntie 501 PL20 71800 Siilinjärvi Finland 

Käyntiosoite Kaivoksentie 301 71800 Siilinjärvi Finland 
  

 

Hakemus: Täytäntöönpanomääräys muutoksenhausta huolimatta  Viite: Malminetsintälupahakemus (jatkoaika) Yara 1, ML2014:0046   Yara Suomi Oy hakee malminetsintäluvalle Yara 1, (ML2014:0046) täytäntöönpanomääräystä mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.  Kaivoslain § 169 mukaan kaivosviranomainen voi perustellusta syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen.  Hakijan perustelut täytäntöönpanomääräyspyynnölle ovat:  
• Vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tutkimukset/tutkimusmenetelmät eivät laajuudeltaan tai ympäristövaikutuksiltaan eroa jo aiemmin myönnetyistä luvista.  
• Hakijalla on alueella käynnissä oleva malminetsintäprojekti, jossa on suoritettu tehokasta ja määrätietoista malminetsintää useamman vuoden ajan.  
• Yhtiön aikomuksena on jatkaa alueen malmipotentiaalin selvittämistä vastuullisesti, kaivoslain edellyttämällä tavalla, lupamääräyksiä noudattaen. Rahoitus ja asiantuntemus esitettyyn toimintaan löytyy, kaivoslain § 61 täyttyy, eikä jatkoajan myöntämiselle hakijan näkemyksen mukaan löydy estettä.            

 Jari Juurela 
Päägeologi Yara Suomi Oy  Siilinjärven kaivos 

Viljamaa Eeva (03096563)
Suorakulmio
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