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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.10.2020 anta-
nut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.

Kaivospiirin haltija: Polvijärven Yrityspalvelu Oy
Kaivospiiri: Sara 2
KaivNro: 7475
Alueen sijainti: Polvijärvi

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitus-
osoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtä-
vänä Polvijärven kunnanvirastossa (Polvijärventie 15) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Val-
takatu 2, Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa (https://tukes.fi/paa-
tokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 12.10.2020

Pidetään nähtävänä 11.11.2020 saakka
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PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Kaivospiiri Sara 2 (KaivNro 7475)
Sijainti Polvijärvi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kaivospiirin haltija Polvijärven Yrityspalvelu Oy
y-tunnus: 0852869-4
Polvijärventie 18
83700 Polvijärvi

Yhteystiedot:
Polvijärven Yrityspalvelu Oy
Polvijärventie 18
83700 Polvijärvi

puh. 040-104 6000

Lisätietoja antaa:
Ari Soikkeli, puh. 040-104 6307

Vireilletulo

Asia on tullut vireille 31.1.2019 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. Kai-
vospiirin lakkauttamista koskevan ilmoituksen on jättänyt Polvijärven Yrityspal-
velu Oy.

mailto:kirjaamo@tukes.fi


2 (7)

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

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Polvijärven
Yrityspalvelu Oy :lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Sara 2
-kaivospiiriä (KaivNro 7475). Päätöksellä Sara 2 -kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143
§:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin teh-
ty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosvi-
ranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tar-
peettomana.  Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1
momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava
yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Kaivosviranomaisen katselmus Sara 2-kaivospiirillä 24.9.2020

Kaivosviranomainen on suorittanut kaivospiirin katselmuksen yhdessä Pohjois-
Karjalan ELY-keskuksen ja Polvijärven Yrityspalvelu Oy:n edustajien kanssa
24.9.2020. Tarkastus oli samalla Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristönsuoje-
lulain 168 §:n mukainen ympäristöluvanvaraisen toiminnan määräaikaistarkastus.

a) b)
Kuva 1 a ja b. Sara 2 -kaivospiirin kaivosalue, jossa alueelle sijoitetut kivilohkareet
on tasoitettu ja maisemoitu moreenilla (kuva 1 a). Alueella ollut jyrkkä kivirintaus
on tasoitettu (kuva 1 b). Maisemointityöt kaivosalueella olivat lähes valmiit.

Kaivospiirillä sijaitseva louhosjyrkänne aidataan noin 120 metrin matkalta ja mer-
kitään varoituskylteillä. Louhoksen länsireunalle tehdään noin 40 metrin matkalle
maapenkereiden luiskauksia (kuva 2).
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Kuva 2. Aidattava louhosjyrkänne ja maapenkereen luiskausalue kuvan oikeassa
reunassa.

Kaivospiirin alue
Kaivospiiri sijaitsee Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä kiinteistöllä Saramäki
(607-413-18-22). Kiinteistön omistaa Tornator Oy.

Kaivospiirin pinta-ala on 11 hehtaaria.

Kaivosmineraali
Vuolukivi

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30
päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan
ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Polvijärven kunnanvirastossa
(Polvijärventie 15). Asiasta kuulutettiin myös Outokummun Seutu -lehdessä. Asia
on kuulutettu 22.2.2019 ja on ollut nähtävillä 25.3.2019 saakka. Lausunnot,
muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa 25.3.2019 mennessä.
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Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 22.2.2019 Polvijärven kunnalle,
Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.

Lausunnon toimitti Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Lausunto on esitetty liitteessä 2.

Muistutukset ja mielipiteet

Asian johdosta ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Kaivospiirin haltijan selitys (kaivoslaki 42 §)

Kaivospiirin haltijalta ei pyydetty kaivoslain 42 §:n selitystä.

Kaivosviranomaisen vastaus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausuntoon

Kaivosviranomainen viittaa päätöksen lupamääräyksiin ja päätöksen kohtaan
”kaivosviranomaisen tiedonanto”.

Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuk-
siin. Kaivoslaki 56 §

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan
harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu
oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat
korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjes-
telmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjes-
telmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen,
tehdään kaivoslain 168 § mukaan.

Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa turvallisuusnäkökohtien osalta
lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Avolouhoksen jyrkänne tulee
kuitenkin olla aidattuna ja varoitusmerkein merkittynä. Kaivoslaki 148 §
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Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut

LUPAMÄÄRÄYS 1

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 30.9.2021 mennessä
kaivosviranomaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle
kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä
määrätään asetuksessa (1571/2011) 11 §.

Perustelut:

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 10 §

LUPAMÄÄRÄYS 2

Kaivospiirin haltijan tulee tehdä seuraavat työt alueen saattamiseksi yleisen tur-
vallisuuden edellyttämään kuntoon 30.9.2021 mennessä:

a) Avolouhoksen jyrkänne tulee aidata noin 120 m:n matkalta 1.5 m korkealla
sinkityllä aidalla siten, että aidan sinkityt terästolpat asennetaan kallioon po-
rattuihin reikiin. Aitaan tulee asentaa varoituskyltit (avolouhosjyrkänne, pu-
toamisvaara).

b) Kaivosalueelle johtava tie suljetaan lukittavalla puomilla kohtaan, jossa aikai-
semmin on ollut ketju. Kaivospiirin haltijan tulee toimittaa yksi avain Tornator
Oy:lle.

c) Kaivosalueelle johtavan tien varteen (noin 30-50 metrin päähän puomista)
tulee asentaa väriltään kelta-punainen liikennemerkki, jossa varoitetaan
edessä olevasta puomista.

d) Kaivosalueella sijaitseva sähkökeskus katoksineen ja valotolppa sekä pyörö-
kuormaajan rengas, vesiletkut, tynnyrit, rautaputket ja muut alueelle kuulu-
mattomat esineet tulee poistaa.

Perustelut:

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
set määräykset, joilla varmistetaan alueen yleinen turvallisuus. Kaivoslaki 52 §

LUPAMÄÄRÄYS 3

Kaivostoiminnan harjoittaja vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avo-
louhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta
kunnosta. Kaivostoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava kaivosviran-
omaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista vaikutuksis-
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ta yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toi-
menpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä.

Perustelut:

Kaivoslaki 150 §

Kaivosviranomaisen tiedonanto

Katselmuksessa 24.9.2020 todettiin, että kaivosalueen vedet johdetaan maan-
muotoilulla louhoksen alaosan ylivuoto-ojaan, johon rakennetaan maasuodatus
tai vastaava vesiensuojelurakenne kiintoaineen poistamiseksi. Jälkitarkkailun ve-
sinäytteet otetaan vuonna 2022.

Kaivosviranomainen suorittaa lupamääräyksessä 2 määrättyjen töiden tarkistami-
sen syksyllä 2021.

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu
tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan
kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin
valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä Polvijärven Yrityspalvelu Oy:lle,
Polvijärven kunnalle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle, Pohjois-Karjalan maakun-
taliitolle ja Tornator Oy:lle sekä Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitok-
selle.

Päätöksen antamisesta on ilmoitettu niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee. Päätöksen antamisesta kuulutetaan Polvijärven kunnan ilmoitustauluilla.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Outokummun Seutu -lehdessä.
Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 6000 €. Maksuun lisätään toteutuneet
ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan
palvelukeskus lähettää laskun Polvijärven Yrityspalvelu Oy:lle.

Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Itä-Suomen hal-
linto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä
kuin pääasiasta.
Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteessä 3 olevasta
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

Sovelletut säännökset

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)

Lisätietoja
Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

Terho Liikamaa
Ryhmäpäällikkö

Ossi Leinonen
Johtava asiantuntija

LIITTEET Liite 1. Kaivospiirin kartta
Liite 2. Annettu lausunto
Liite 3. Valitusosoitus

JAKELU Polvijärven Yrityspalvelu Oy
Polvijärven kunta
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Tornator Oy
Säteilyturvakeskus
Maanmittauslaitos
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22.03.2019 Julkinen

POHJOIS-KARJALAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 026 000
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-
karjala

PL 69
80101 JOENSUU

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kaivosasiat@tukes.fi
PL 66
00521 HELSINKI
 

Viite Lausuntopyyntö 22.2.2019 asiassa KaivNro 7475

Lausunto Sara 2 -kaivospiirin lakkauttamista koskevasta asiassa

Tukes on pyytänyt Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta lausuntoa Polvijärven 
Yrityspalvelut Oy:n Sara 2 -nimisen kaivospiirin lakkauttamista koskevassa 
asiassa. 

Polvijärven Yrityspalvelut Oy:llä on Itä Suomen ympäristölupaviraston voimassa 
oleva ympäristölupa nro 106/07/2 (dnro ISY-2007-Y-78), annettu 24.9.2007, 
vuolukiven louhintaan Sara 2 -kaivospiirissä. 

Ympäristöluvan lupamääräyksen 18 mukaan luvan saajan on hyvissä ajoin, 
viimeistään kaksitoista kuukautta ennen mahdollista toiminnan lopettamista esitettävä 
ympäristölupavirastolle (nyk. aluehallintovirasto) yksityiskohtainen suunnitelma 
pysyvän jätteen kaatopaikka-alueiden maisemoinnista ja louhoksen ja 
laskeutusaltaiden sopeuttamisesta ympäristöön ja niiden vaikutusten tarkkailusta

Lupamääräyksen 19 mukaan luvan saajan on huolehdittava toiminta-alueen 
jälkihoidosta ja seurannasta niin kauan kuin siitä todetaan aiheutuvan haitallisia 
vaikutuksia ympäristöön. Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (nyk. ELY-keskus) voi 
päättää seurannan lopettamisesta.

ELY-keskus on suorittanut kaivosviranomaisen kanssa yhteistarkastuksen 
kaivospiirille 14.6.2018. 

Toiminnanharjoittaja ei ole vielä aluehallintoviraston diaarijärjestelmän mukaan 
toimittanut ympäristöluvan lupamääräyksen 18 mukaista toiminnan lopettamista 
koskevaa suunnitelmaa aluehallintovirastoon käsiteltäväksi. 

Kannanotto

ELY-keskus katsoo, että kaivoksen lopettamista koskevassa päätöksessä tulisi 
huomioida ensisijaisesti maanomistajan mielipide. 

Kaivoksen ympäristöluvan mukaiset lopetustoimet, kuten alueen maisemointi ja 
sopeuttaminen ympäristöön sekä jälkitarkkailu tullaan vasta myöhemmin 
ratkaisemaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti Itä-Suomen 
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aluehallintoviraston päätöksellä. Kaivostoiminnan harjoittajan on siis edelleen tarve 
päästä kaivosalueelle, kunnes kaivoksen ympäristöluvan mukaiset jälkihoitotyöt on 
suoritettu.  Tämä on tarpeen huomioida kaivopiirin lakkauttamista koskevassa 
päätöksessä.

ELY-keskuksen käsityksen mukaan kaivosalueen maankäyttöä ei ole tarpeen 
rajoittaa haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen liittyvistä syistä.

Asiakirjan hyväksyminen

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ympäristöasiantuntija 
Mari Heikkinen ja ratkaissut yksikön päällikkö Ari Heiskanen. Merkintä hyväksynnästä 
on viimeisellä sivulla.

 



Tämä asiakirja POKELY/1048/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POKELY/1048/2015  har 
godkänts elektroniskt

 Heikkinen Mari 25.03.2019 08:24

 Heiskanen Ari 22.03.2019 14:28



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 11.11.2020.

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:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Puhelinvaihde: 029 56 42500

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