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VARAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS 

 

Hakemus   

Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 28.10.2010 kaivoslain (503/1965) mu-
kainen varausilmoitus.  
 
Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011 voimaan tulleella kaivoslailla 
(621/2011), jonka mukaan kumotun kaivoslain nojalla työ- ja elinkeinoministeri-
össä vireillä olleet asiat siirtyivät kaivosviranomaisena toimivaan Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastoon (Tukes). Ennen 1.7.2011 vireille tulleet hakemukset ratkais-
taan kaivoslain 503/1965 mukaisesti ottaen huomioon uuden kaivoslain 
(621/2011) siirtymäsäännökset. 
 
Hakija:    Oy Nordic Bioenergy Ab 
Varausalueiden sijainti:   Kaavi (204) 
Varauksen nimi:   NBE 4 
Alueiden lukumäärä:   1 
Kaivoskivennäinen:   timantti 
 
Ilmoituspaikka ja -aika: Pohjois-Savon maistraatti 26.10.2010 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tänään tekemällään päätöksellä kaivoslain 
(503/1965) 7 §:n ja kaivosasetuksen (663/1965) 2 §:n perusteella osittain hyväk-
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synyt varausilmoituksen. Varausalue on merkitty päätöksen liitteenä olevaan 
karttaan, johon on merkitty myös hylätty alue. 
 
Varausilmoitukseen merkitty alue on osittain hylätty, koska varaus ei saa sijaita 
yhtä kilometriä lähempänä toisen vallattavaksi haettua aluetta. 
 
Varaus on voimassa 26.10.2011 saakka. 

 

Lisätietoja varaajalle 

Liitteenä olevasta kartasta on 31.3.2011 saapuneen täydennyksen mukaisesti ra-
jattu osa alkuperäisessä varausilmoituksessa ilmoitetuista alueista pois. 
 
Varaajan tulee ottaa huomioon kaivoslain (621/2011) säännökset etsintätyön 
suorittamisessa. Varaus ei oikeuta mm. kaivamiseen eikä louhimiseen. Varaus an-
taa vain etuoikeuden malminetsintälupaan. 
 
Varaus ei rajoita maanomistajan oikeuksia eikä mahdollisia muita 
maankäytön tarpeita ja suunnitelmia. 

 

Sovelletut säännökset 

Kaivoslaki (503/1965) 7 § 
Kaivosasetus (663/1965) 2 § 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista (1217/2010) 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 75 §:n mukaisesti. Päätös liittei-
neen toimitetaan postitse varaajalle. 
 
Tieto päätöksestä julkaistaan Koillis-Savo sanomalehdessä. Päätöksen antamises-
ta kuulutetaan Kaavin kunnan ilmoitustaululla.  

 

Päätösmaksu   

170,00 euroa 
Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- Ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuk-
sesta. 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta va-
littamalla Kuopion hallinto-oikeuteen.  
 



  3 (3) 
 

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevasta vali-
tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.  
 
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasi-
asta. 

 

Lisätietoja 

Kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 010 6052 127 
 

  

 
 
 
Terho Liikamaa 
kaivosyli-insinööri 
 
 
 
 
 
Jussi Hytönen 
lupakäsittelijä 

 

LIITTEET 

Kartta 
Valitusosoitus 

mailto:Kaivosasiat@tukes.fi




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 28.9.2011. 
 
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 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 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen 
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
 
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 
 



 Kuopion hallinto-oikeus 
 käyntiosoite: Puijonkatu 29, 2 krs, 70100 Kuopio 
 postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio 
 puhelin: 010 36 42500 
 telekopio: 010 36 42501 
 sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi 
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