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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 7.1.2020 antanut
päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä sekä kaivosluvassa annettavien yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.

Kaivospiirin haltija: Suhanko Arctic Platinum Oy
Kaivospiirin nimi: Kilvenjärvi
KaivNro: 3556
Lupatunnus: KL2019:0002
Alueen sijainti: Rovaniemi

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta vali-
tusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä
Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla (Koskikatu 25, Rovaniemi) ja Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

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

Kuulutettu 7.1.2020

Pidetään nähtävänä 6.2.2020 saakka

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ SEKÄ KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA
YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Hakija Suhanko Arctic Platinum Oy
y-tunnus: 2855223-7
Helsinki
Suomi

Yhteystiedot:
Suhanko Arctic Platinum Oy
Ahjotie 7
96320 Rovaniemi
puh. 040 512 0023

Lisätietoja antaa:
Juha Rissanen, puh. 040 844 6671

Kaivospiiri Kilvenjärvi (KaivNro 3556)
Lupatunnus KL2019:0002 (kaivosluvan raukeamisen lykkääminen)
Sijainti Rovaniemi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Vireilletulopvm 21.2.2019

Hakemuksen tarkoitus
Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Kilvenjärven kaivosoikeuden raukeamista
ja asettamaan uusi määräaika kaivostyöhön ryhtymiselle. Samassa yhteydessä
kaivosyhtiö antoi selvityksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi.

Kaivosviranomainen antaa tässä päätöksessä kaivosluvan raukeamisen lykkäämi-
sen lisäksi myös päätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
sista määräyksistä johtuen kaivosviranomaisen antaman päätöksen 30.6.2014 lu-
pamääräyksestä 6, jonka mukaan lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen
rakentamistöiden aloittamista, mutta kuitenkin viimeistään 1.9.2018.
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla
Suhanko Arctic Platinum Oy:lle kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämis-
tä Kilvenjärvi-kaivospiirille lupatunnuksella KL2019:0002. Lisäksi Tukes antaa Su-
hanko Arctic Platinum Oy:lle päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskien Kilvenjärvi-
kaivospiiriä (KaivNro 3556).

Perustelut:

Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät, eikä luvan
myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Kaivoslaki 45 § ja 48 §

Aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) nojalla annetun kaivosoikeuden
raukeamiseen ja raukeamista koskevan asian käsittelyyn sovelletaan, mitä kaivos-
luvan raukeamisesta säädetään kaivoslain (621/2011) 68 ja 72 §:ssä. Jos kaivosoi-
keuden raukeamista lykätään 68 §:n 3 momentin mukaisesti, sovelletaan vastaa-
vasti, mitä kaivoslain 100 §:n 4-7 momentissa säädetään, ja tällöin otetaan huo-
mioon aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) 50 §:n nojalla myönnetyt
lykkäykset. Kaivoslaki 182 §

Lupaviranomainen voi kaivoslain 68 §:n mukaan enintään kahdesti lykätä kaivos-
luvan raukeamista ja antaa uuden määräajan kaivostoiminnan aloittamiseksi tai
määräajan toiminnan jatkamiseksi. Luvan raukeamista voidaan lykätä enintään
yhteensä kymmenellä vuodella.

Jos kaivosalueen hallinta perustuu kaivosluvan haltijan omistukseen tai kiinteis-
tön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, kaivosviranomainen voi kaivoslain
68 §:n mukaan kaivosluvan haltijan hakemuksesta lykätä kaivosluvan raukeamis-
ta, vaikka kymmenen vuoden enimmäisaika on kulunut umpeen. Lisäksi lykkäämi-
sen edellytyksenä on, että luvanhaltija osoittaa, että luvan raukeamista on lykät-
tävä yleisen edun tai muiden erityisten syiden perusteella.

Hakijan esittämiä perusteluja kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi voidaan pi-
tää perusteltuna ja suunnitelmia riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä ai-
heudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.

Hakemus on toimitettu asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaisesti kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä. Hakijayhtiö on esittänyt riittävät selvityk-
set Kilvenjärvi-kaivospiirin alueella suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksis-
ta, hankkeen jatkosuunnitelmista sekä kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen
edellytyksistä. Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)

Kilvenjärven kaivospiiri on määrätty 28.11.1991 ja kaivoskirja 3556/1a on annettu
6.5.1992. Kaivosviranomainen on antanut 15.1.2002 ja 28.5.2010 aiemmin voi-
massa olleen kaivoslain (503/1965) mukaisesti jatkoaikapäätökset kaivostyöhön
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3 (15)

KaivNro 3556
Lupatunnus KL2019:0002

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

kirjaamo@tukes.fi00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi
Y-tunnus 1021277-9

ryhtymisen pidentämiseksi. Lisäksi kaivospiirille on myönnetty raukeamisen lyk-
käystä nykyisen kaivoslain nojalla 25.3.2014 annetulla päätöksellä (lupatunnus
KL2012:0005) 24.4.2019 saakka. Kaivosluvan raukeamista on siten lykätty yli
kymmenen vuotta. Kaivostoimintaa alueella ei ole vielä aloitettu.

Kaivosviranomainen kuitenkin myöntää kaivosluvan raukeamisen lykkäystä, vaik-
ka kymmenen vuoden enimmäisaika on kulunut umpeen, koska hakija on toimit-
tanut kaivoslain 68 §:n edellyttämät tiedot Kilvenjärven kaivospiirin alueen
maanomistajien kanssa tehdyistä sopimuksista, joissa maanomistajat antavat
suostumuksensa kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämiselle. Lisäksi erityisenä
syynä luvan raukeamisen lykkäämiselle voidaan pitää hakemuksessa esitettyä
selvitystä siitä, että Kilvenjärven esiintymä muodostaa yhtiön liiketoiminnan ke-
hittämisen kannalta merkittävän kaivoskivennäisreservin, jonka hyödyntämis-
mahdollisuudet liittyvät yhtiön Suhanko-kaivospiirin kaivoshankkeeseen, koska
Kilvenjärven kaivospiirin alueelle sijoittuvan esiintymän arvioidut mineraalivaran-
not eivät tehtyjen tutkimustöiden perusteella riitä itsenäisen kaivoksen perusta-
miseen.

Päätöksen voimassaolo

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta.

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien määräysten osalta seu-
raava tarkistusajankohta määräytyy siten kuin jäljempänä kohdan ”Kaivosviran-
omaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi” lupamää-
räyksessä 2 on todettu.

Perustelut:

Kaivoslain 52 §:n mukaan kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, jonka kuluessa
kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan.

Lupaviranomaisen on kaivoslain 62 §:n mukaan ilmoitettava lupamääräysten tar-
kistusväli luvassa.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun kaivoslupapäätös on lain-
voimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen liittyvät  mää-
räykset on toteutettu, 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on lainvoimainen ja
päätöksessä luvanhaltijalle määrätyt lopulliset korvaukset on suoritettu, vakuus
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on asetettu kaivosluvassa määrätyn mukaisesti ja asianosaisen toimenpiteen
kannalta merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat ovat lainvoimaisia tai toi-
minnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta.

Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa,
ennen kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimainen.

Valitus kaivostoimituksessa määrätyistä korvauksista ei estä kaivoslupaan ja kai-
vosturvallisuuslupaan perustuvien toimenpiteiden aloittamista.

Kaivoslaki 168 §

Kaivosmineraali
Platinaryhmän metallit (PGE), kupari, nikkeli

Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 14.6.2019 Kilvenjärven kaivospiirin alueen maanomis-
tajien kanssa tehdyillä sopimuksilla, joissa maanomistajat antavat suostumuksen-
sa kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämiselle, sekä 15.7.2019 saapuneella selvi-
tyksellä yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta.

Kaivospiirin alue
Kilvenjärven kaivospiiri sijaitsee Rovaniemen kaupungissa Kemihaaran kylässä.

Kaivospiiri muodostuu seuraavasti:

Kaivospiirin käyttöalue:
Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Kilvenpalo 698-402-66-12 10,054
Yht.vesialue, RN:ot 66:8-10
vesialueet Kilvenjärvessä ja
Kilvenjoessa 698-402-876-28 10,156

Yhteensä, ha 20,210

Kaivospiirin käyttöalueen ja samalla kaivospiirin alueen kokonaispinta-ala on
20,21 ha.

Kaivospiirin kartta on esitetty yhteenvetoasiakirjan liitteessä 1.

Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle

Jatkoaikaa kaivostyöhön ryhtymiseen haetaan, koska selvitykset hankkeen kan-
nattavuudesta ovat pitkittyneet. Hakemuksen mukaan Kilvenjärven kaivospiirin

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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alueella oleva esiintymä muodostaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisen kannalta
merkittävän kaivoskivennäisreservin.

Kilvenjärven kaivospiirin alueella ei tähän mennessä ole harjoitettu tuotannollista
toimintaa kaupalliseen tarkoitukseen. Toistaiseksi alueelle sijoittuvan esiintymän
hyödyntämisestä ei myöskään ole valmistettu toteutettavissa olevaa suunnitel-
maa. Kilvenjärven mineraaliesiintymän hyödyntämismahdollisuutta on selvitetty
lähinnä tavanomaisilla malminetsintämenetelmillä ja syväkairauksilla.

Kaivospiirin alueelle sijoittuvan esiintymän arvioidut mineraalivarannot eivät teh-
tyjen tutkimustöiden perusteella riitä itsenäisen kaivoksen perustamiseen, minkä
vuoksi niiden hyödyntämismahdollisuutta on selvitetty Suhangon kaivoshankkeen
satelliittiesiintymänä. Nykyisen kaivospiirin pinta-ala on todettu arvioitua kaivos-
toimintaa ajatellen liian pieneksi. Kaivospiirin aluetta on tarkoitus tulevaisuudes-
sa laajentaa sen jälkeen, kun arviot esiintymän laadusta ja louhinnasta ovat riittä-
västi tarkentuneet ja suunnitellussa ympäristövaikutusten arvioinnissa on edetty
riittävän pitkälle.

Korkeiden kupari- ja PGM-pitoisuuksien johdosta Kilvenjärven esiintymä muodos-
taa kaivostoiminnan kehittämisen kannalta merkittävän kaivoskivennäisreservin,
ja esiintymän on arvioitu antavan mahdollisuuden kohottaa Suhangon rikasta-
mossa käsiteltävien malmisyötteiden pitoisuuksia ja näin parantaa kaivoshank-
keen kannattavuutta ja pidentää kaivostoiminnan elinkaarta. Kilvenjärven kaivos-
piiri sijaitsee noin 15 kilometriä koilliseen Suhangon kaivoshankealueelle suunni-
tellulta rikastamolta.

Yhtiö on vuoden 2018 aikana aloittanut uudet vaiheittain etenevät tutkimustyöt
ja selvitykset, joiden päämääränä on (Kilvenjärven ja alueen muiden) esiintymien
hyödyntämiseen perustuvan kaivos- ja rikastustoiminnan mahdollisimman nopea
käynnistäminen. Meneillään olevassa alustavassa tutkimuksessa tarkastellaan,
mitkä alueen esiintymät, Kilvenjärvi mukaan lukien, on tässä vaiheessa tarkoituk-
senmukaista ottaa tulevan kannattavuusselvityksen piiriin ja minkä kokoinen aloi-
tushanke antaa parhaat edellytykset taloudellisesti kannattavan toiminnan käyn-
nistämiselle. Meneillään olevan alustavan selvityksen pohjalta on tarkoitus aloit-
taa uusi Suhangon kannattavuusselvitys kuluvan vuoden puoliväliin mennessä.
Suunnitellussa kannattavuusselvityksessä on tarkoitus keskittyä rikastettavuus-
tutkimuksiin, neuvotteluihin rikasteiden myynnistä, uuden tuotantosuunnitelman
valmistamiseen ja toiminnan vaatimien lupien päivittämiseen. Tarvittavista tut-
kimustöistä on hakemuksessa mainittu lisäkairaukset, kairasydännäytteiden jär-
jestelmällinen analysointi ja niiden rinnalla suoritettavat vaiheittain etenevät ri-
kastettavuuskokeet.

Edellä kuvattujen, hakemuksessa esitettyjen perusteluiden lisäksi kaivosyhtiö on
tuonut esille 29.10.2019 antamassaan selityksessä seuraavaa: kesällä 2019 pää-
tökseen saadun Suhanko Arctic Platinum -projektin alustavan taloudellisen arvi-
oinnin jälkeen aloitetaan uusi Suhangon alustava kannattavuusselvitys, minkä jäl-
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keen on tarkoitus siirtyä varsinaiseen yksityiskohtaiseen kannattavuusselvityk-
seen. Tämän jälkeen haetaan ympäristö- ja vesitalouslupien muuttamista.

Yhtiö arvioi Suhangon suunnitellun kannattavuusselvityksen ja toiminnan lupien
päivittämisen vievän noin 2 vuotta. Kilvenjärven PGM-Cu-Ni-esiintymien hyödyn-
tämismahdollisuuksien selvittäminen ja niitä koskevien louhintasuunnitelmien
valmistaminen tulee tarkoituksenmukaiseksi siinä vaiheessa, kun Suhangon kan-
nattavuusselvityksen tulokset ovat tiedossa. Kilvenjärven selvitysten loppuun
saattamisen arvioidaan vievän useita vuosia.

Kilvenjärven esiintymä on toistaiseksi suunniteltu louhittavaksi avolouhoksena.
Maanalaisen louhinnan kannattavuutta ei ole selvitetty 1980-luvun tutkimustöi-
den jälkeen. Louhittu malmi on tarkoitus kuljettaa tietä myöten Suhangon kai-
vospiirillä sijaitsevalle keskusrikastamolle rikastettavaksi.

Yhtiön käsityksen mukaan jatkoajan myöntämiselle ei ole kaivoslain tarkoittamia
esteitä, luvanhaltijalla on edellytykset ja tarkoitus ryhtyä luvan mukaiseen toimin-
taan eikä yhtiö ole aikaisemmin laiminlyönyt kaivoslakiin perustuvia velvollisuuk-
siaan hakemuksen kohteena olevilla alueilla.

Hakemuksessa (johon liitetyt selvitykset on esitetty hakemuksen kuulemisasiakir-
joissa 23.7.2019) on annettu selvitykset hakijasta ja hakijan edellytyksistä kaivos-
toimintaan sekä alueesta, sen erityispiirteistä ja asianosaisista sekä kaivosoikeu-
den perusteella tehdyistä toimenpiteistä ja tutkimustöiden tuloksista, sekä esitet-
ty käyttösuunnitelmakartta ja kaivostoiminnan aloittamis- ja rahoitussuunnitel-
mat. Hakemuksessa on myös esitetty selvitys yleisten ja yksityisten etujen huo-
mioonottamiseksi. Alueella ei toistaiseksi ole suoritettu ympäristöselvityksiä.

Kaavatilanne

Lapin liiton lausunnon mukaan Kilvenjärven kaivospiiri sijaitsee Rovaniemen
maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Uudemmassa maa-
kuntakaavaehdotuksessa (28.11.2016) kaavamerkinnät ovat kaivospiirin osalta
yhtenevät Rovaniemen maakuntakaavan kanssa, ja lisäksi maakuntakaavaehdo-
tuksessa kaivospiiri sijaitsee kaivostoiminnan kehittämisen vyöhykkeellä.

Rovaniemen kaupungin lausunnon mukaan kaivospiirin alueella ei ole voimassa
yleis- tai asemakaavaa eikä alueelle ole myönnetty rakennuslupia.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä 30 päivän
ajan Tukesin Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Rova-
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niemen kaupungin ilmoitustaululla. Hakemus on kuulutettu 23.7.2019 ja on ollut
nähtävillä 30.8.2019 saakka.

Hakemuksen kuuluttamisesta on ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Hakemuksesta
on tiedotettu myös Lapin Kansa -lehdessä.

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 23.7.2019 Rovaniemen kaupungille,
Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Museovirastolle ja Narkauksen paliskunnalle.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 30.8.2019,
ja lisäaikaa pyytäneiden osalta viimeistään 23.9.2019.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys

LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Rovaniemen kaupunki, Lapin
ELY-keskus, Lapin liitto ja Lapin maakuntamuseo. Lausunnot on esitetty kokonai-
suudessaan liitteessä 2.

Rovaniemen kaupungin lausunnossa on todettu, että kaivospiirin alueella ei ole
voimassa yleis- tai asemakaavaa eikä alueelle ole myönnetty rakennuslupia.

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa kiinnitetty huomioita mm. kaivospiirin alueella
sijaitsevaan lähteeseen, jonka luonnontilan vaarantamiselle on haettava vesilain
mukainen poikkeuslupa, jos alueella suoritettavat toimenpiteet voivat mahdolli-
sesti heikentää lähteen luonnontilaa. Lisäksi on huomautettu kairausvesien otta-
miseen tarvittavista vesilain mukaisista luvista ja ilmoituksista ja siitä, ettei kai-
raussoijaa saa päästää huuhtoutumaan vesistöön. Kaivospiirin itäpuolella sijaitse-
van 1-luokan pohjavesialueen (Saari-Kämä) pohjavesitilannetta ja vedenottamon
vesitilannetta muuttavien toimenpiteiden osalta tulee ottaa yhteyttä Lapin ELY-
keskukseen ja Kilvenjärven vesiosuuskuntaan. Kaivospiirin ulkopuolelle suunnitel-
lut läjitysalueet sijoittuvat osittain luonnonsuojelualueelle tai pohjavesialueelle ja
mahdollisesti myös rauhoitettujen lajien (suovalkku) kasvupaikkoja tuhoutuu,
mistä johtuen on otettava huomioon luonnonsuojelulain rauhoitus- ja poik-
keamissäännökset sekä pyrittävä sijoittamaan läjitysalueet siten, että haitallisia
vaikutuksia suojelu- tai pohjavesialueille ei synny. Lisäksi on muistutettu tutki-
musjälkien entisöinnistä, kairanreikien tulppaamisesta ja maaputkien katkaisemi-
sesta sekä vakuuden merkityksestä ja uudelleen tarkastelusta.

Lapin liiton lausunnossa on maakuntakaava-asioiden lisäksi todettu, että Lappi-
sopimuksen vuoden 2021 tavoitetilassa kaivostoiminta on nostettu yhdeksi kärki-
toimialaksi ja sen merkitystä korostetaan ja että Kilvenjärvi-kaivospiirin kaivoslu-
van raukeamisen lykkääminen on maakunnan suunnittelutavoitteiden mukainen.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Lapin maakuntamuseo on lausunnossaan tuonut esille muinaismuistolain mukais-
ten suojelukohteiden huomioon ottamisen kaivoshankkeessa. Nämä kohteet ovat
kaivospiirin rajauksen pohjoispuolella sijaitsevat kivikautinen asuinpaikka ja pyyn-
tikuoppa sekä esitetyn läjitysalueen lounaispuolella sijaitseva asumuspainanne.
Peräjärven saarissa ja niemissä sijaitsevat pyyntikuopat eivät lausunnon mukaan
vaarannu tämän kaivoshankkeen vuoksi.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta on jätetty kaksi muistutusta ja yksi mielipide, jotka on esi-
tetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kilvenaavan vesiyhtymä on muistuttanut kaivospiirin välittömässä läheisyydessä
sijaitsevasta pohjavedenottamosta ja pumppaamosta. Vesiyhtymä on vaatinut,
ettei tutkimustoiminnassa vaaranneta veden laatua eikä vedenoton jatkuvuutta
ja että kaivosyhtiön on tutkimusten jatkuessa seurattava vedenottamon veden
laatua sekä noudatettava pohjaveden muodostumisalueella ja sen lähellä erityis-
tä varovaisuutta ja huolellisuutta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n muistutuksessa tuotu esille seikkoja
liittyen alueen kokoon, alueen sijaintiin vedenjakajalla ja suunniteltuun rikastus-
menetelmään. Muistutuksessa on kysytty, onko aiemmat (Kilvenjärveä koskevat)
päätökset poistettu tarkoituksella Tukesin nettisivuilta. Muistutuksen mukaan ve-
sitalous- ja ympäristöluvat ovat osittain rauenneet, kaivoslain 68 §:n edellyttämät
raukeamisen lykkäämisen syyt eivät täyty ja raukeamisen lykkäämistä ei tule hy-
väksyä. Lisäksi on viitattu hakijan uuden, nykyisen kaivospiirin ulkopuolisen, han-
kekokonaisuuden YVA-selvitykseen ja siihen, että suunniteltujen jatkotoimien
epävarmuudesta johtuen on mahdotonta arvioida lopettamistoimiin liittyvää va-
kuutta.

Muistutuksen mukaan louhintatoimen vaikutuksia lähialueiden suojelualueisiin ei
ole tarkasteltu tarpeeksi YVA-selvityksessä. YVA-selvitys myös osoittaa hankkeella
olevan huomattavan laajoja vaikutuksia mm. Simojokeen. Lisäksi muistutuksen
mukaan hanke vähentää porotalouden käyttämiä alueita ja lappilaisten perintei-
siä keruutalouden alueita eikä hanke täytä kaivoslain 48 §:n edellytyksiä.

Mielipiteen esittäjän mukaan kaivospiiri olisi päättynyt eikä lupaa tule enää jat-
kaa. Lisäksi mielipiteessä on mm. mainittu alueen olevan uraanialueella, viitattu
muualla Suomessa oleviin uraaniesiintymiin sekä malminetsintään ja varauksiin,
Suomen pohjavesivarantoihin ja niiden pilaantumiseen sekä Kilvenjärven kaivos-
piirin sijaintiin järven päällä. Alkuperäisen mielipiteen lisäksi toimitetussa
(14.11.2019) mielipiteessä on esitetty pääasiassa samoja asioita kuin aiemmin, li-
säksi on tuotu esille seikkoja liittyen mm. Simojoen ja Tornionjoen vaelluskala-
kantoihin ja Suhangon ympäristölupa-asioihin.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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HAKIJAN SELITYS

Kaivosviranomainen on pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen seli-
tyksen annettujen lausuntojen, muistutusten ja mielipiteen johdosta. Kaivosvi-
ranomainen ei ole katsonut tarpeelliseksi pyytää hakijalta selitystä jälkimmäisestä
mielipiteestä. Selitys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kaivosviranomaisen lupamääräykset kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyen

LUPAMÄÄRÄYS 1

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta.

Perustelut:

Kaivoslain perusteella kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai
muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti
pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Kaivoslaki 52 § ja 68 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaisen kaivosalueen kiinteis-
töjen omistajille vuotuinen korvaus (louhintakorvaus).

Koska lupaviranomainen on lykännyt kaivosluvan raukeamista kaivoslain 68.3 §:n
mukaisesti, on louhintakorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti 100 euroa
hehtaarilta (korotettu korvaus) siihen saakka, kunnes kaivostoiminta aloitetaan.

Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja
hyödynnetyn metallimalmin kaivosmineraalien lasketusta arvosta; sitä lasketta-
essa otetaan huomioon malmin sisältämien hyödynnettyjen metallien keskiar-
vohinta vuoden aikana ja muiden malmista hyödynnettyjen tuotteiden keskimää-
räinen arvo vuoden aikana.

Jos kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet ovat olennaises-
ti muuttuneet, kiinteistön omistaja tai kaivosoikeuden haltija voi vaatia kaivosvi-
ranomaista tarkistamaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun korvauksen.

Velvollisuus louhintakorvaukseen alkaa, kun kaivoslupa on lainvoimainen. Velvol-
lisuus korotettuun korvaukseen alkaa, kun päätös kaivostoiminnan uutta aloitta-
misaikaa tai toiminnan jatkamista koskevaksi määräajaksi on lainvoimainen.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosluvan haltijan on toimitettava kaivosviranomaiselle tiedot louhintakorvauk-
sen vahvistamista varten viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä maaliskuuta.
Kaivosviranomainen vahvistaa päätöksellään louhintakorvauksen suuruuden vuo-
sittain.

Louhintakorvaus on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun kaivosviran-
omaisen päätös louhintakorvauksesta on tullut lainvoimaiseksi.

Tarkempia säännöksiä louhintakorvauksen vahvistamista ja tarkistamista koske-
vasta hakemuksesta, louhintakorvauksen määrittämisen perusteista ja kaivosvi-
ranomaiselle louhintakorvauksen vahvistamista varten toimitettavista tiedoista
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Perustelut: Kaivoslaki 100 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 33 §

LUPAMÄÄRÄYS 3

Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaiseen kaivosalueeseen kuu-
luvien kiinteistöjen omistajille muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä kaivos-
toiminnan sivutuotteista saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen kor-
vaus (sivutuotekorvaus).

Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon sivutuotteen ta-
loudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet. Jos kaivosluvan haltija ja kiinteistön-
omistaja eivät sovi korvauksesta, on se enintään 10 prosenttia sivutuotteesta
saadusta myyntitulosta.

Perustelut: Kaivoslaki 101 §

LUPAMÄÄRÄYS 4

a) Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosviran-
omaisen lupa (kaivosturvallisuuslupa).

Perustelut: Kaivoslaki 121 §

b) Kaivosturvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä mm. kaivoksen rakentamis-
ta koskeva suunnitelma, kaivosalueelle sijoitettavat toiminnot ja rakennukset,
esiintymän geologinen ja kalliotekninen kuvaus, käytettävät louhintamenetelmät
sekä louhosten täytöt ja täyttömateriaalit, kivennostojärjestelmä sekä kaivoksen
rakentamisen suunniteltu aikataulu.

Perustelut: Kaivoslaki 122 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta
(391/2012) 20 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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LUPAMÄÄRÄYS 5

Hakijayhtiön on ennen kaivoksen rakentamistoimenpiteiden aloittamista tiedo-
tettava hyvissä ajoin suunnitelluista toimenpiteistä Lapin ELY-keskukselle sen
varmistamiseksi, ettei toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat
kiellettyjä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla.

Perustelut: Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa
myöntäessään varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole ympäristönsuoje-
lusuojelulain säännöksien vastaista eikä toiminnasta aiheudu Lapin ELY-
keskuksen lausunnossa mainittuja vaikutuksia Saari-Kämän pohjavesialueeseen ja
vedenottamon vesitilanteeseen.

Kaivosviranomaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi

Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 annetun päätöksen
lupamääräykset.

Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toimintaan sovelletaan, mitä kaivoslain 6,
17, 18, 97, 101 ja 108-111 §:ssä, 11 ja 13-15 luvussa sekä 171 ja 172 §:ssä sääde-
tään.

Lupamääräys 1:

Kaivosviranomaisen 30.6.2014 antamalla päätöksellä määrätty kaivosvakuus on
asetettu, eikä toiminnassa ole tapahtunut tämän jälkeen sellaisia muutoksia, jois-
ta aiheutuisi muutoksia asetetun vakuuden määrään (5 000 €).

Kaivosvakuus kattaa seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoimenpi-
teet:

- Kaivosvakuudella saatetaan alue yleisen turvallisuuden edellyttämään kun-
toon (kairareikien suojaputkien lyhentäminen). Kaivostoimintaa ei ole aloitet-
tu.

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 §, 181 §

Lupamääräys 2

Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
mutta kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun tämä päätös on
saanut lainvoiman.

Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteistä kolme (3) kuukautta ennen kaivostoiminnan aloittamista.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Perustelut: Kaivoslaki 62 §

Kaivosviranomaisen tiedonanto

Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaan kaivosluvan voimassaolon
jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteessä esitettyyn

Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Rovaniemen kaupungin ja Lapin liiton lausuntoihin kaivosviranomaisella ei ole
kommentoitavaa.

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa mainittuihin lähteeseen ja kairausvesien otta-
miseen sekä niihin vaadittaviin vesilain mukaisiin lupiin ja ilmoituksiin liittyen kai-
vosviranomaisella ei ole toimivaltaa eikä kaivosviranomainen voi kaivoslain nojal-
la myöntää oikeutta poiketa vesilaista. Pohjavesialueen ja vedenottamon osalta
kaivosviranomainen viittaa lupamääräykseen 5.

Kaivospiirin ulkopuolelle suunniteltujen läjitysalueiden osalta todetaan, että
luonnonsuojelu- ja pohjavesialueelle sekä rauhoitettujen lajien kasvupaikoille
mahdollisesti ulottuva kaivosalue tullaan käsittelemään uutena kaivoslain mukai-
sena kaivoslupahakemuksena huomioiden mm. luonnonsuojelulain säännökset
sekä tarvittavien ympäristöselvitysten osalta ympäristönsuojelulainsäädännön
mukaisesti, mikäli kaivosyhtiö laajentaa kaivospiirialuetta kyseisille alueille. Va-
kuuden ja sen uudelleen tarkastelun osalta kaivosviranomainen viittaa tässä pää-
töksessä annettuihin lupamääräyksiin (määräykset yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi).

Lapin maakuntamuseon lausunnon osalta kaivosviranomainen toteaa, että kai-
vosyhtiön tulee noudattaa muinaismuistolakia niiltä osin kuin kyseisen lain tar-
koittamat suojelukohteet sijoittuvat kaivospiirin alueelle tai vaarantuvat kaivos-
toiminnan seurauksena.

Kilvenaavan vesiyhtymän muistutuksen osalta kaivosviranomainen viittaa lupa-
määräykseen 5.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n muistutukseen kaivosviranomainen
toteaa, että kaivoslain 68 §:n edellytyksien katsotaan täyttyvän edellä (kohdassa
PÄÄTÖS/Perustelut) perustellun mukaisesti. Kaivosviranomaisen käsityksen mu-
kaan raukeamisen lykkäämiselle ei myöskään ole kaivoslain 48 §:n mukaisia
myöntämisen esteitä.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Tällä päätöksellä ainoastaan lykätään kaivosluvan (kaivosoikeuden) raukeamis-
ajankohtaa ja määrätään uusi kaivostoiminnan aloittamisen määräaika. Ennen
kaivostyöhön ryhtymistä kaivosyhtiöltä vaaditaan ympäristöselvitykset sekä ym-
päristö- ja vesitalouslupien uusimiset, joiden osalta toimivaltaisena viranomaise-
na on ympäristöviranomainen. Nykyisen kaivospiirin ulkopuolelle mahdollisesti
tarvittavan alueen osalta vaaditaan myös uusi kaivoslupahakemus, joka tulee kä-
siteltäväksi kaivosviranomaisessa. Ennen kaivostyöhön ryhtymistä tarkistetaan
myös tämän päätöksen vakuutta koskevat lupamääräykset (määräykset 1 ja 2
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi) päivitettyjen suunnitelmien ja tieto-
jen perusteella, ja tällöin käsitellään myös mm. porotalouteen liittyvät kysymyk-
set.

Tukesin nettisivuilla näkyviin päätöksiin kaivosviranomainen toteaa, että alku-
kesällä 2018 tehdyssä nettisivujen kokonaisuudistuksessa suuri osa aikaisempien
vuosien päätöksistä ja kuulemisasiakirjoista jäi kaivosviranomaisesta riippumat-
tomasta syystä siirtymättä uudistetuille sivuille. Kyse ei ollut mistään sisällöllisesti
valikoidusta joukosta asiakirjoja. Syksyllä 2019 nämä vanhimmatkin asiakirjat on
saatu siirrettyä Tukesin nettisivuille. Kaivosviranomainen muistuttaa, että kysei-
set vanhemmat päätösasiakirjat olisi tarvittaessa saanut kaivosviranomaiselta
pyytämällä.

Mielipiteessä esille tulevien seikkojen osalta kaivosviranomainen viittaa edellisiin
vastauksiin, päätöksen lupamääräyksiin ja yleisiin perusteluihin sivuilla 2-3. Lisäksi
kaivosyhtiön selityksessä (päätöksen liitteessä 2) on oikaistu eräitä mielipiteessä
esitettyjä seikkoja.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Suhanko Arctic Platinum Oy:lle. Jäljen-
nös päätöksestä toimitetaan Rovaniemen kaupungille, Lapin ELY-keskukselle, La-
pin liitolle, Narkauksen paliskunnalle, Lapin maakuntamuseolle, Säteilyturvakes-
kukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee sekä muistutuksia/mielipiteitä jättäneille.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Rovaniemen kaupungin ilmoitustaululla. Pää-
töksen antamisesta ilmoitetaan myös Lapin Kansa -lehdessä.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 5 000 €. Maksuun li-
sätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan
erikseen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta 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 (1391/2018)

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

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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LIITTEET 1. Kaivospiirin kartta
2. Lausunnot, muistutukset ja mielipide sekä yhtiön selitys
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista
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Liite 1 (1/2)
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SUHANKO ARCTIC PLATINUM OY

Kilvenjärven kaivospiiri, kiinteistörajat ja -tunnukset

Kilvenjärven kaivospiiri

Kiinteistörajat
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LIITE 2

Annetut lausunnot, muistutukset, mielipide ja kaivosyhtiön selitys

- Rovaniemen kaupunki
- Lapin ELY-keskus
- Lapin liitto
- Lapin maakuntamuseo

- Kilvenaavan vesiyhtymä
- Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

- Mielipide

- Kaivosyhtiön selitys













































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 6.2.2020.

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. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä,
jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 Oulu
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Puhelin: 029 56 42800
Faksi: 029 56 42841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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