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Päätös

Annettu julkipanon jälkeen KaivNro
27.3.2012
8157

Pyhäsalmi Mine Oy
PL 51
86801 PYHÄSALMI

VALTAUSOIKEUDEN VOIMASSAOLON PIDENTÄMISTÄ KOSKEVA PÄÄTÖS
Nimi

Kokkopuro 1

Hakija

Pyhäsalmi Mine Oy
Pyhäjärvi
Yhteystiedot:
PL 51
86801 PYHÄSALMI
puh. 08 769 6111
Lisätietoja antaa:
Kjell Kurtén, puh. 0400 670 023

Hakemuksen peruste
Kaivoslain (503/1965) 12 §:n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa
valtausoikeuden nojalla. Valtausoikeuden voimassaoloa voidaan jatkaa (kaivoslaki
(503/1965) 21 § 2).
Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011 voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011), jonka
mukaan kumotun kaivoslain nojalla työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä olleet asiat
siirtyivät kaivosviranomaisena toimivaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Ennen
1.7.2011 vireille tulleet hakemukset ratkaistaan kaivoslain (503/1965) mukaisesti ottaen
huomioon uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännökset.
Valtausoikeus on myönnetty 2.6.2006.
Valtausoikeus on määrätty olemaan voimassa 2.6.2011 saakka. Hakemus on saapunut
ennen voimassaolon määräpäivää.
Kyseessä olevalla hakemuksella haetaan voimassaololle pidennystä kolmeksi (3) vuodeksi
sen raukeamisesta lukien.
Vireilletulo
Asia on tullut vireille 24.5.2011 työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyllä hakemuksella.
Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 26.9.2011.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Kalevantie 2
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Vaihde 010 6052 000
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Y-tunnus 1021277-9
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Hakemusta on täydennetty seuraavasti:
- 20.10.2011 selvitys tehdyistä tutkimuksista ja tutkimussuunnitelma
Valtausalueet
Tämä päätös koskee seuraavia alueita:
Kärsämäki (317), Pyhäjärvi (626)
KaivNro 8157/1; valtausalueen nimi: Kokkopuro 1
Tilan RN:o

Tilan nimi

Kylä

ha

317-403-114-2

Niemelä

Saviselkä

11,31

317-403-15-73

Erola

Saviselkä

3,81

317-403-76-1

Marjametsä

Saviselkä

50,05

626-874-1-0

Kärsämänjärven
yhteismetsä

Mäkikylä

13,44

Yhteensä ha

78,61

Valtauskohtaiset kiinteistöjen rajat ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta
kartta-aineistosta.
Alueesta tarkemmin
Haettu valtausalue sijaitsee seuraavan erityisalueen läheisyydessä: Natura-alue
(FI1002002, Kärsämäenjärvet), joka on myös luonnonsuojelualue (SSA110093,
Kärsämäenjärvien soidensuojelualue).
Esteettömyystodistus
Alkuperäistä valtausoikeutta koskevassa päätöksenteossa on todettu, että haetulla alueella
ei ole kaivoslain (503/1965) 6 §:n mukaisia valtauksen esteitä.
Otaksuma kaivoskivennäisistä
Hakija otaksuu valtausalueella olevan seuraavia kaivoskivennäisiä: kupari, sinkki.
Otaksuman perustelut on esitetty liitteessä 1.
Tehdyt tutkimukset, tarvittavat lisätutkimukset ja perustelut valtausoikeuden voimassaolon
pidentämiselle
Hakijan selvitys valtausoikeuden nojalla tehdyistä tutkimuksista, tarvittavien
lisätutkimusten arvioidusta määrästä ja laadusta sekä perustelut valtausoikeuden
voimassaolon pidentämiselle on esitetty liitteessä 1.
Hakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Hakemuksesta on 21.12.2011 lähetetty ilmoitus maanomistajille asianosaisten kuulemista
varten sekä lausuntopyynnöt alueen kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ja tarvittaessa muussa lainsäädännössä mainituille tahoille.
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Lisäksi hakemus on ollut nähtävillä 23.1.2012 saakka alueen kunnanvirastossa sekä
ministeriön tai Tukesin kirjaamossa. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa viimeistään
23.1.2012.
Lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine
Hakemuksen johdosta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine on esitetty
liitteessä 2.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu
Tukes on päättänyt kaivoslain (503/1965) 21 §:n perusteella jatkaa seuraavien valtausten
voimassaoloaikaa 2.6.2014 asti:
1. Kaivosrekisterinumero 8157/1

Kokkopuro 1

Valtauksiin liitetään lisäksi liitteessä 3 esitetyt määräykset.
Tässä päätöksessä on huomioitu jatkoaikahakemuksen yhteydessä tietoon tulleet
valtausalueen kiinteistöjen tiedoissa ja/tai pinta-aloissa tapahtuneet vähäiset muutokset ja
tarkennukset.
Tämä päätös korvaa näiltä osin valtauskirjassa olevat tiedot.
Alkuperäistä valtausoikeutta koskevaan päätökseen tai valtauskirjaan sisällytetyt
määräykset ovat voimassa myös valtausoikeuden jatkoaikana.
Tämä päätös on liitettävä valtauskirjaan.
Määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille
Tukesin antamat määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille on esitetty
liitteessä 3.
Vastaus lausuntoihin ja mielipiteisiin
Tukesin vastaus hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on esitetty
liitteessä 3.
Malminetsinnän jatkaminen
Kaivoslain (503/1965) 21 §:n 2 momentin mukaan nyt päätetyt valtausoikeudet ovat
voimassa 2.6.2014 saakka.
Edellytyksenä tutkimustoimenpiteiden suorittamiselle on, että valtaaja on suorittanut
valtauskorvauksen maanomistajille. Mikäli tähän päätökseen haetaan valittamalla
muutosta, on valtausalueella voimassa toimenpidekielto lukuun ottamatta kaivoslain
(503/1965) 3 §:n mukaista yleistä etsintäoikeutta.
Päätösmaksu
Päätöksestä perittävä maksu on 60 €.
Maksu peritään hakemuksen jättöhetkellä voimassa olleen työ- ja elinkeinoministeriön
maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaisesti. Lasku toimitetaan erikseen.
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Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 58 §:n mukaisesti. Valtauspäätös liitteineen
toimitetaan postitse hakijalle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan niille, jotka ovat tätä
erikseen pyytäneet, sekä niille kunnille, ELY-keskuksille ja muille viranomaisille, joille
asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat
ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen kunnan ilmoitustaululla.
Päätöksen julkaiseminen sanomalehdessä on katsottu tarpeettomaksi, koska asianosaisten
määrä on rajallinen ja yhteystiedot ovat ajantasaiset.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla
Oulun hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevasta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 010 60 52127.

Maria Kivi
ylitarkastaja

Pirjo Savolainen
lupakäsittelijä

LIITTEET

Liite 1: Otaksuman perustelut, valtausoikeuden nojalla tehdyt tutkimukset, tarvittavien
lisätutkimusten arvioitu määrä ja laatu sekä hakijan esittämät perustelut valtausoikeuden
voimassaolon pidentämiselle
Liite 2: Lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine
Liite 3: Määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille, vastaus lausuntoihin ja
mielipiteisiin
Liite 4: Valitusosoitus
Liite 5: Lista asianosaisista
Liite 6: Kartta valtausalueista

LIITE 1/ sivu1
Otaksuma kaivoskivennäisistä
Otaksuma on käsitelty ensimmäisen valtauspäätöksen yhteydessä.
Hakemuksessa esitetyt perustelut valtauksen voimassaolon pidentämiselle
Koska alueelta on löytynyt mineralisaatio, jossa osassa pitoisuudet ovat taloudellisesti merkittäviä, yhtiö katsoo että valtausaikaa tulisi jatkaa. Mahdollisesti paikannettava, pienempi
esiintymä voi olla tärkeä strateginen lisä Pyhäsalmen kaivokselle. Esimerkiksi Mullikkorämeen satelliittimalmi, jota louhittiin 1990-luvulla n. 1,15 Mt, oli erittäin merkittävä asia kaivokselle. Parempipitoisen Mullikkorämeen kaivoksen tuottojen avulla pystyttiin jatkamaan
malminetsintää Pyhäsalmen malmin syvyysjatkeilla, joka sitten johti kaivoksen iän jatkumisen ainakin 18 vuotta.
Tehdyt tutkimukset
Vuoden 2005 aikana tehtiin Pyhäsalmen kaivoksen vaikutusalueella (ns. satelliittialueella)
laajat matalalentogeofysiikan mittaukset. Yhteensä lennettiin yli 1000 km2 ja linjakilometrejä
kertyi yli 5000. Alueita oli yhteensä 5, joista yksi Pyhäjärven länsipuolella ja muut kaivoksen
etelä-, pohjois- ja itäpuolella. Lentoalueet kohdistettiin sellaisiin vyöhykkeisiin, joista tunnettiin otolliset kivilajijaksot. Mittauksen tuloksena valikoitui lukuisia tutkimuskohteita. Kokkonevan kohde on osoittautunut toistaiseksi parhaaksi näistä. Kokkopurolla mineralisaatio liittyy voimakkaasti muuttuneisiin emäksisiin vulkaniitteihin.
Parhaat lentomittausanomaliat on kairattu. Kokkopuron kairaukset tehtiin vuosina 2006 ja
2007. Lisäksi tehtiin geofysikaalisia reikämittauksia. Tehtyjen selvitysten mukaan mineralisaatio on edelleen auki alas ja etelään. Tällä hetkellä uusien kairauspaikkojen varmistamiseksi tehdään alueella detaljigravimetrausta.
Kokkonevalla kairattiin yhteensä vuosien 2006 ja 2007 aikana 11 kairareikää yhteispituudeltaan 3066 m.
Kokkonevan mineralisaatiosta ei ole tehty vielä arvioita. Mineralisaatio on liian hajanainen.
Se koostuu sinkkirikkaista ohuista vyöhykkeistä sekä hieman pidemmistä kuparipitoisista mineralisaatioista. Paras kuparilävistys on reiästä VTEMRIA-12, jossa 10 m 0.8 % Cu. Paras sinkkilävistys on reiässä VTEMRIA-5 06.m 3.6 % Zn.
Kesän 2011 aikana tehdyissä gravimetrisissä mittauksissa on tullut esille uusia malminetsinnällisesti kiinnostavia kohteita.
Tutkimussuunnitelma
Malminetsintätyöt Kokkopurolla jatkuvat parhaillaan. Suunnitelmien mukaan lisäkairauksista
päätetään, kun viimeiset geofysikaalisten mittausten tulokset on saatu tulkittua. Mineralisaatio jatkuu aiempien mittausten mukaan etelään ja se on auki alaspäin. Tavoitteena on löytää
alueelta mineralisaatio, joka on kooltaan vähintään 10 miljoonaa tonnia.
Mikäli kairauksiin mennään, tullaan ne tekemään talven (2011–2012) aikana.
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Annetut lausunnot
Kärsämäen kunta
Kunnalla ei ole huomautettavaa valtausoikeuden pidentämiseen.
Pyhäjärven kaupunki
Kaupungilla ei ole lausuttavaa asiasta.
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Valtausalue rajoittuu yhdeltä sivultaan Kärsämäenjärvet-nimiseen (FI1002002) Suomen Natura 2000 -verkostoon liitettyyn alueeseen. Kohde on valittu suojeluohjelmaan luontotyyppien (SCI) ja lintudirektiivin (SPA) perusteella. Merkittävimmät luontotyypit ovat aapasuot, boreaaliset luonnonmetsät ja puustoiset suot, jotka kaikki ovat priorisoituja luontotyyppejä.
Linnustollinen arvo koostuu sekä vanhojen metsien lajistosta että avointen suoluontotyyppien ja pienten järvien lajistosta. Natura-alueen luoteiskulmassa sijaitsee luonnonsuojelulain
47 §:n tarkoittama erityisesti suojeltavan lajin pesäpuu. Laji on erityisen herkkä ulkopuoliselle häirinnälle pesinnän alkuvaiheessa, muninnan ja pesäpoikasvaiheen alussa. Pesä sijaitsee
niin lähellä valtausaluetta, että melua tuottavaa toimintaa ei tule toteuttaa helmikuun alun
ja heinäkuun lopun välisenä aikana. Suositusten mukainen suojaetäisyys on noin 1000 metriä. Valtausalueen läpi kulkee Natura-alueen järvistä laskeva Kokkopuro. Maastossa koneilla
liikuttaessa tulee huolehtia, ettei Kokkopuron virtaamiin aiheuteta muutoksia. ELY-keskus
katsoo, että muutoin suunniteltu tutkimustoiminta ei aiheuta Kärsämäenjärvien valintaperusteena olevien luontoarvojen merkittävää heikkenemistä.
Valtausalueen poikki kulkee maakuntakaavaan osoitettu moottorikelkkareitti. Valtausalueen
koillispuolella tilan 317-403-76-1 alueella puron itäpuolella on maakuntakaavaan osoitettu
kiinteä muinaisjäännös (Kokkopuro itä), esihistorialliset pyyntikuopat. Valtausalueen pohjakarttaan on merkitty tervahauta.
Alueella ei ole yleiskaavaa tai asemakaavaa.
Haetuilla valtausalueilla tai niiden läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
Alueella ja alueen viereisellä Natura-alueella sijaitsee kohteita, joilla on erityistä merkitystä
luonnon monimuotoisuudelle. Erityisesti Natura-alueen arvokas lajisto rajoittaa melua aiheuttavien toimien ajankohtaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei kuluvana talvena voi enää
suorittaa melua aiheuttavia kairauksia valtausalueella. Lisäksi kaikessa toiminnassa tulee
välttää turmelemasta luontoa ja maisemaa enempää kuin tutkimusten on kannalta välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen maastoon syntyneet jäljet tulee entisöidä mahdollisimman hyvin.
ELY-keskus huomauttaa, että mikäli tutkimukset johtavat siihen, että kaivostoiminnan aloittamista harkitaan, tulee ottaa huomioon ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja luonnonsuojelulain 65 §:n mukaiset säännökset uusien selvitysten ja vuorovaikutusmenettelyjen tarpeesta.
Annetut mielipiteet
Hakemuksen johdosta ei annettu mielipiteitä.
Hakijan vastine
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Hakija ei antanut vastinetta.
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Päätöksen perustelut
Yleisperustelut
Kaivoslain (503/1965) 4 §:n 1 momentin mukaan sen, joka haluaa käyttää kaivoslain mukaista oikeutta esiintymään, on haettava joko valtauskirjaa alueeseen tai samanaikaisesti myös
kaivospiirin määräämistä esiintymän hyväksi käyttämistä varten. Pykälän 2 momentin mukaan valtauskirjan saatuaan hakijalla (valtaajalla) on oikeus (valtausoikeus) valtauskirjalla
osoitetulla alueella (valtausalueella) kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön sen
mukaan kuin 3 luvussa säädetään ja niiden hyväksi käyttämiseen 4 §:n 3 ja 4 momentin mukaan.
Kaivoslain (503/1965) 12 §:n mukaan valtaajalla on oikeus kaivoslain 3 luvussa säädetyillä
ehdoilla toimittaa valtausalueella tutkimustyötä esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi sekä tarpeen mukaan käyttää alueen ulkopuolellakin maata teitä sekä voima-, vesi- ja
muita johtoja varten. Tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava niihin toimenpiteisiin,
jotka ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimenpiteet on suoritettava
siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa.
Kaivoslain (503/1965) 21 §:n mukaan valtauksen jatkoaikahakemus on tehtävä ennen
valtausajan päättymistä.
Valtauksille voidaan myöntää jatkoaikaa enintään kolme vuotta, jos järjestelmällisistä
tutkimuksista huolimatta ei ole saatu riittävää selvyyttä esiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista.
Hakija on harjoittanut lain tarkoittamaa järjestelmällistä tutkimusta. Hakijalla on olemassa
perusteltu tutkimussuunnitelma.
Tukes katsoo, että hakijalla ei ole ollut riittävästi aikaa varmistua esiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista. Maanomistajat eivät ole vastustaneet hakemusta.
Luonnonsuojelulain määräykset sekä Natura 2000 – verkostoon liittyvät alueet
Kaivoslain (503/1965) 71 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulain 4, 9, 39, 42, 47–
49, 55 ja 56 §:ssä sekä 4, 5 ja 10 luvussa sekä mainittujen säännösten nojalla säädetään.
Hakemuksen sekä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella voidaan arvioida, kun
otetaan annetut lupamääräykset huomioon, etteivät tutkimukset edellytä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun arviointi- ja lausuntomenettelyn suorittamista.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamat määräykset ja perustelut
1. Valtausaikaa on jatkettu 2.6.2014 asti.
Perustelut: Valtauksille voidaan myöntää jatkoaikaa enintään kolme vuotta,
jos järjestelmällisistä tutkimuksista huolimatta ei ole saatu riittävää selvyyttä
esiintymän hyväksikäyttömahdollisuuksista.
KaivNro 8157

LIITE 3/ sivu 2
Valtausoikeuden voimassaololle on määräajan jälkeen mahdollisuus hakea
jatkoaikaa siten kuin kaivoslaissa (621/2011) malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisesta säädetään.
2. Valtaaja ei saa ilman maanomistajan lupaa käyttää hyväkseen valtausalueella louhittuja
kaivoskivennäisiä muuten kuin on välttämätöntä niiden käyttökelpoisuuden ja markkinoimismahdollisuuksien tutkimista varten.
Perustelut: Informatiivisista syistä päätöksessä on selostettu kaivoslain
(503/1965) 12 §:n rajoite käyttää hyväksi valtausalueella louhittuja kaivoskivennäisiä.
3. Valtaajan on suoritettava valtausalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille vuotuinen
valtauskorvaus, jonka suuruus on 20 euroa hehtaarilta. Valtauskorvaus on suoritettava
viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 15. päivänä. Ellei valtauskorvausta makseta, valtaus voidaan julistaa menetetyksi. Valtausalueilla ei saa suorittaa tutkimustöitä, ennen
kuin kyseessä olevan vuoden valtauskorvaus on suoritettu.
Perustelut: Informatiivisista syistä päätöksessä on selostettu maanomistajien
kaivoslain (503/1965) 15 §:ään perustuva oikeus valtauskorvaukseen. Valtauskorvauksen suuruus määräytyy kaivoslain (621/2011) 179 §:n mukaisesti.
4. Valtaajan on ilmoitettava kirjallisesti valtausalueeseen kuuluvien ja siihen rajoittuvien
kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille etukäteen kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista. Ilmoitus on
tehtävä niin hyvissä ajoin, että omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus vaatia vakuuden
asettamista vahingosta tai haitasta, jonka valtaaja on velvollinen korvaamaan.
Perustelut: Valtausalueen tai siihen rajoittuvan alueen omistajan tai haltijan
kannalta kaivoslain (503/1965) 15 §:ään perustuva oikeus vaatia vakuuden
asettamista ennen tutkimustöiden aloittamista on keskeinen oikeussuojan
kannalta. Jotta tätä oikeutta olisi mahdollista käyttää tehokkaasti, on valtaajan
annettava tieto näille tahoille riittävän ajoissa. Korvausvelvollisuus on pysyvästä ja ohimenevästä vahingosta tai haitasta, joka tutkimustöistä tai alueiden
käytöstä aiheutuu. Lisäksi on otettu huomioon kaivoslain (621/2011) 12 §.
5. Valtaajan on toimitettava vuosittain kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Ensimmäinen selvitys on toimitettava viimeistään 1.7.2012.
Perustelut: Selvityksen toimittamisvelvollisuus perustuu kaivoslain (621/2011)
14 ja 179 §:iin. Kumotun kaivoslain (503/1965) mukaisen valtausoikeuden nojalla toimivan valtaajan on toimitettava selvitys ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua kaivoslain (621/2011) voimaantulosta.
6. Kun valtausoikeus on rauennut tai peruutettu, valtaajan on välittömästi saatettava valtausalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, poistettava väliaikaiset rakennelmat
ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue
mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Valtaajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, valtausalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun edellä mainitut toimenpiteet on saatettu loppuun.
Perustelut: Informatiivisista syistä päätöksessä on selostettu valtaajan velvollisuus suorittaa jälkitoimenpiteet kaivoslain (621/2011) 15 §:n mukaisesti.
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7. Kun valtausoikeus on rauennut tai peruutettu, valtaajan on kuuden kuukauden kuluessa
luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä.
Perustelut: Informatiivisista syistä päätöksessä on selostettu valtaajan velvollisuus suorittaa jälkitoimenpiteet kaivoslain (621/2011) 15 §:n mukaisesti.
8. Valtaaja ei saa päästää maahan polttoainetta tai muita ympäristölle vaarallisia aineita,
joista voi aiheutua maaperän pilaantumista. Valtaajan on myös huolehdittava siitä, että
toiminnasta syntyneet jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn ja ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista.
Perustelut: Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetty maaperän pilaamiskielto
koskee myös malminetsintää. Ottaen huomioon päätöksen mukaan sallitut
tutkimustoimenpiteet maaperän pilaantumisvaaraa arvioidaan lähinnä voivan
aiheutua, jos valtaaja jättäisi tai päästäisi maaperään polttoainetta tai muuta
ympäristölle vaarallista ainetta. Jätelain 12 §:n nojalla valtaajan tulee huolehtia jätteen hyödyntämisestä tai käsittelyn järjestämisestä sekä noudattaa, mitä
jätelain 15 §:ssä säädetään jätteen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Jätelain 19 §:n roskaamiskielto koskee myös malminetsintää. Sen nojalla on kielletty jättämästä ympäristöön roskaa, likaa tai käytöstä poistettua laitetta tai
muuta esinettä siten, että voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä taikka niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa.
9. Valtausoikeuden nojalla mahdollisesti tehtävien kairausten osalta valtaajan tulee huolehtia, että putket katkaistaan mahdollisimman läheltä maanpintaa ja putkien päät tulpataan.
Perustelut: Määräyksellä kairausputkien katkaisemisesta mahdollisimman lähellä maanpintaa parannetaan alueen muiden käyttäjien turvallisuutta siten
kuin kaivoslain (503/1965) 12 §:n 2 momentti edellyttää. Toimenpide on perusteltu myös kaivoslain (503/1965) 20 §:n tarkoituksessa.
10. Jos valtaaja aikoo valtauksen voimassaoloaikana suorittaa koelouhintaa, kuivattamista
tai koerikastusta taikka muita ympäristö- tai muilta vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä, on valtaajan ilmoitettava tästä etukäteen kaivosviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä
hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Kaivosviranomainen voi valvontaa varten
ilmoituksen saatuaan tarvittaessa antaa määräyksiä toimenpiteiden suorittamisesta.
Perustelut: Koska valtaaja ei ole esittänyt kaivoslain (503/1965) 8 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaista tutkimussuunnitelmaa niin yksityiskohtaisesti, että
valtausoikeudesta päätettäessä olisi mahdollista arvioida kaivoslain
(503/1965) 12 §:n mukaisen valtausoikeuden nojalla tehtävien tutkimustoimenpiteiden tarpeellisuutta tutkimustyön tavoitteiden kannalta, liitetään päätökseen määräys toimittaa kaivosviranomaiselle ilmoitus, ennen kuin valtaaja
ryhtyy 12 §:ssä sallittuihin, mutta vaikutuksiltaan tavanomaisia tutkimustoimenpiteitä merkittävämpien toimenpiteiden osalta. Tällä varmistetaan, onko
hankkeesta tarpeen suorittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n nojalla ympäristövaikutusten arviointimenettely tai edellyttääkö hanke ympäristönsuojelulain 61 §:ssä tarkoitettua koetoimintailmoitusta ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samalla kaivosviranomaisen on mahdolKaivNro 8157
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lista kaivoslain valvonnan toteuttamiseksi arvioida toimenpiteiden vaikutusta
ja tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä toimenpiteiden suorittamisesta.
11. Valtaajan tulee sovittaa Natura 2000 -kohteiden läheisyydessä sijaitsevilla alueilla tutkimustoimenpiteensä siten, ettei toimenpiteillä merkittävästi heikennetä Natura-valinnan
perusteena olevia luontotyyppejä tai lajien elinympäristöjä. Tutkimustoimenpiteet on rajattava siten kuin edellä kohdassa Tutkimusten arvioitu määrä ja laatu on todettu.
Jos tutkimustöiden tuloksena löydetyn malmiaiheen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää muita kuin edellä mainittuja vaikutukseltaan vähäisiä tutkimustoimenpiteitä ja jos tutkimustyöt edellyttävät liikkumista läheisellä Natura-alueella, tulee
valtaajan hakea tämän päätöksen täydentämistä. Hakemuksen yhteydessä tulee tarvittaessa käsiteltäväksi luonnonsuojelulain (1996/1096) mukainen Natura-alueen arviointi- ja
lausuntomenettely.
Perustelut: Hakemuksen sekä saatujen lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden perusteella voidaan arvioida, etteivät tutkimukset edellytä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun arviointi- ja lausuntomenettelyn suorittamista.
Ottaen huomioon ennalta varautumisen periaatteen, valtausoikeuden nojalla
sallitut tutkimustoimenpiteet on kuitenkin rajattava ja niiden suorittamistapaa
ohjattava Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla tai niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla alueilla. Valtaajan on myös huolehdittava, ettei Naturaalueen järvistä laskevan Kokkopuron virtaamiin aiheuteta muutoksia.
Muiden kuin tässä määräyksessä mainittujen tutkimustoimenpiteiden osalta
valtaajalle on annettu määräys hakea tämän päätöksen täydentämistä. Tällaisia toimenpiteitä voivat kaivoslain (503/1965) 12 §:n nojalla olla muun muassa
koelouhinta taikka rikastaminen. Tällöin tutkimusten vaikutukset tulevat selvitettyä luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla. Tämän jälkeen voidaan
uudestaan arvioida, onko hankkeesta tarpeen suorittaa luonnonsuojelulain 65
§:n mukainen arviointimenettely.
12. Jos tutkimustoimenpiteitä suoritetaan ELY-keskuksen lausunnossa mainitun erityisesti
suojeltavan lajin pesäpuun läheisyydessä, ei 1.2.–31.7. välisenä aikana saa käyttää moottoroituja tai konevoimin toimivia laitteita eikä moottoriajoneuvoja ilman ELY-keskuksen
lupaa. Lupahakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista.
Perustelut: Valtausalueen läheisyydessä sijaitsee ELY-keskuksen lausunnon
mukaan luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittama erityisesti suojeltavan lajin pesäpuu. Koneellinen malminetsintä sekä maastoliikenne on tarpeen rajata lisääntymisajan ulkopuolelle. Jalkaisin suoritettavaa ja mahdollisten kannettavien
mittalaitteiden avulla suoritettavia tutkimustöitä ei Tukesin arvion mukaan ole
pidettävä sellaisina toimenpiteinä, joista voisi aiheutua luonnonsuojelulain
vastaisia seuraamuksia.
13. Valtaajan on ennen tutkimustoimenpiteiden aloittamista tiedotettava suunnitelluista
toimenpiteistä Museovirastolle taikka sen osoittamalle viranomaiselle sen varmistamiseksi, ettei toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjä muinaismuistolain (17.6.1963/295) nojalla.
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Perustelut: Kun otetaan huomioon ELY-keskuksen lausunnossa mainittu kiinteä muinaisjäännös valtausalueen koillispuolella sekä alueella sijaitseva tervahauta, on lupamääräystä pidettävä tarpeellisena muinaismuistolain (295/63)
nojalla rauhoitettujen kiinteiden muinaisjäännösten asianmukaisen käsittelyn
varmistamiseksi. Päätös annetaan tiedoksi Museovirastolle.
14. Sen lisäksi, mitä kaivoslaissa (503/1965) ja kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännöksissä
säädetään, valtaajan on noudatettava malminetsinnässä ja alueiden käytössä, mitä muualla laissa säädetään.
Perustelut: Maininnalla muualla laissa olevien velvoitteiden ja määräysten
noudattamisvelvollisuudesta kiinnitetään valtaajan huomiota siihen, että kaivoslain (503/1965) ja kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännösten mukaista etsintätoimintaa harjoitettaessa tulee myös muualla laissa olevat velvoitteet, rajaukset ja määräykset huomioida.
Vastaus lausuntoihin ja mielipiteisiin
Lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt seikat on otettu päätöksessä huomioon lupamääräyksillä. ELY-keskuksen lausunnossa mainittuja muita luontoarvoja koskevia lupamääräyksiä ei ole
tarpeen antaa, kun otetaan huomioon jo annetut määräykset 11, 12 ja 14.
Koska kyseessä on tutkimusvaihe, ei mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia käsitellä tässä
päätöksessä.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki 17.9.1965/503
Kaivoslaki 10.6.2011/621
Kaivosasetus 17.12.1965/663
Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096
Hallintolaki 6.6.2003/434
Muinaismuistolaki 17.6.1963/295
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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 valitusajassa hallinto-oikeuden
kirjaamoon.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 30.4.2012.
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.
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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:
Oulun hallinto-oikeus
käyntiosoite: Isokatu 4, 90100 Oulu
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
puhelin: 029 56 42800
telekopio: 029 56 42841
sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi
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Lista asianosaisista
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Kartta valtausalueista
(kartan mittakaava ohjeellinen)
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