
 

 Kuulutus 1 (1) 

   

 29.3.2023 Lupatunnus 

  VA2023:0016 

 

 

 

 

Turvallisuus- ja  Helsinki Tampere Rovaniemi (käyntiosoite) 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) on kaivoslain (621/2011) perusteella 
28.3.2023 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: 
 
Varaaja:   Rio Tinto Exploration Finland Oy 
Lupatunnus:   VA2023:0016 
Varausalueen sijainti: Tohmajärvi 
Varauksen voimassaolo päättyy:  1.2.2025 
 
 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 5.5.2023. Päätös on julkaistu 29.3.2023 Tukesin verkkosivulla 
(Varauspäätökset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)). Lupapäätöksen 
julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.  
 
 
Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä 
valitusosoituksessa. 
 

Lisätietoja  

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166 
 
Kuulutettu 29.3.2023 
 
Pidetään nähtävänä 5.5.2023 
 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä 
päätöksen julkaisemisajankohdasta. 
 

 

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset
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Rio Tinto Exploration Finland Oy 
c/o Revico Grant Thornton Oy  
PL 18  
00271 Helsinki 
 
 
 

VARAUSPÄÄTÖS 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 2.2.2023 kaivoslain 
(621/2011) mukainen varausilmoitus: 
 

   Varaaja:  Rio Tinto Exploration Finland Oy 
Varausalueen sijainti: Tohmajärvi 
Varauksen nimi: Taivaankansi 

 Varausalueen koko: 127,77 km2 
 
Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2023:0016 ja diaarinumero Tukes 
2045/10.01/2023. 

Varauksen perusteet  

Varaaja otaksuu alueella aiemmin tehtyjen tutkimusten perusteella olevan 
seuraavia kaivosmineraaleja: litium, tantaali, tina, cesium, kupari, nikkeli, 
koboltti, kulta, hopea, sinkki, palladium, platina, iridium, osmium, rutenium, 
rodium. 
 

Varaaja on suunnitellut vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ostavansa ja 
kokoavansa alueelta olemassa olevan aineiston, läpikäyvänsä olemassa olevan 
datan maastovierailujen suunnittelemista varten ja tiedottavansa yhteisöä ja 
sidosryhmiä yhtiöstä ja yhtiön suunnitelmista. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä 
varaaja on suunnitellut tekevänsä maastovierailuja, mahdollisesti satunnaista 
näytteenottoa (esim. vasara-, puro- tai moreeninäytteitä), petrofysiikan 
mittauksia ja jatkuvaa tiedottamista. Vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä 
varaaja on suunnitellut tekevänsä maastovierailujen tulosten läpikäyntiä, alueiden 
priorisointia ja lisää maastovierailuja kiinnostaville alueille. Vuoden 2023 
viimeisellä neljänneksellä varaaja on suunnitellut identifioivansa toisen 
varausvuoden tutkimusalueet sekä suunnittelevansa aluerajaukset 
malminetsintälupahakemusta varten. Toisena varausvuonna varaaja on 
suunnitellut jatkavansa maastovierailuja lupaavilta vaikuttaville alueille ja 
tekevänsä mahdollisesti geofysikaalisia mittauksia ja kartoitusta. 
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Varaajan suunnitelmissa on jättää alueelle malminetsintälupahakemus (tai 
useampia) ennen varausajan päättymistä. 

 
 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy tällä 29.3.2023 annetulla päätöksellä 
varausilmoituksen. Varausalue on merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan. 
 
Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on 1.2.2025. 
 

Päätöksen perustelut   

 
Varausilmoitus täyttää kaivoslain 44 §:ssä säädetyt edellytykset eikä 
hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. 

 

Lisätietoja varaajalle 

Varaus antaa yksinomaan etuoikeuden malminetsintälupaan. Varaajan tulee 
ottaa huomioon kaivoslain säännökset etsintätyön suorittamisessa (kaivoslaki 7 §, 
ks. myös 3 §). Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien 
löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä 
näytteitä, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa 
haittaa tai häiriötä (etsintätyö). Varaus ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen 
eikä louhimiseen. Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia 
muita maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 

Sovelletut säännökset 

Kaivoslaki (621/2011) 31 §, 32 §, 44 §, 45 §, 46 §, 55 §, 75 §, 76 § ja 185 §. 

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 75 §:n mukaisesti. Päätös on 
nähtävillä Tukesin verkkosivuilla (https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/varauspaatokset. Päätös liitteineen toimitetaan sähköpostitse 
varaajalle. 
 
Tieto päätöksestä julkaistaan Koti-Karjala-sanomalehdessä ja alueen kunnan 
verkkosivuilla.  

Päätösmaksu 

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 2 900 €. 
 
Maksun perusteena on hakemuksen jättöhetkellä voimassa ollut työ- ja 
elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista 
suoritteista vuosina 2022-2024 (1283/2021). Lasku toimitetaan erikseen. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta 
valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. 
 

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset
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Valitusaika on 37 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan 
lukematta. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta 
haettaessa on meneteltävä. 
 
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin 
pääasiasta. 

Lisätietoja 

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166 
 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maija 
Viikinen ja ratkaissut ylitarkastaja Ilkka Keskitalo. 

LIITTEET 

Liite 1 Kartta  
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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 valitus-
ajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

Valitusaika 

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentäseitsemän (37) päivää 
tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.  

Valitusoikeus 

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

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, sähköpostilla tai 
asiointipalvelussa). 
 
 

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, 
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sähköpostilla tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Postiin valituskirjelmä on jätet-
tävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00–
16.15. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai asiointipalvelussa) toimitetun 
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. 
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. 
 
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 
 
Itä-Suomen hallinto-oikeus  
Posti-osoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio 
Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502 
Faksi: 029 56 42501 
 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
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Kartta varausalueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1

Mittakaava 1:198 000

Rio Tinto Exploration Finland Oy
Taivaankansi
VA2023:0016

Varausalue


