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KUULUTUS  
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.10.2020 
antanut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.  
 
Kaivospiirin haltija: Elementis Minerals B.V. 
Kaivospiirin nimi: Sola 
KaivNro:  2579 
Alueen sijainti: Polvijärvi 
 
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta 
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä 
Polvijärven kunnan ilmoitustaululla (Polvijärventie 15, Polvijärvi) 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 13.10.2020 
 
 Pidetään nähtävänä 12.11.2020 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 KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA 

 

 

Kaivospiiri  
Sola (KaivNro 2579) 
 

Sijainti   
Polvijärvi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1) 

 
Kaivospiirin haltija 

Elementis Minerals B.V. 
Alankomaat 
 
Yhteystiedot:  
Elementis Minerals B.V. Branch Finland 
PL 603 
87101 Kajaani 
puh. 010 562 11 
 
Lisätietoja antaa:  
Ilari Kinnunen, puh. 050 464 9554 

 
Vireilletulo   

Asia on tullut vireille 8.5.2020 kaivosviranomaiseen jätetyllä ilmoituksella. 
Kaivospiirin lakkauttamista (raukeamista) koskevan ilmoituksen on jättänyt 
Elementis Minerals B.V. Branch Finland. 
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PÄÄTÖS 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Elementis 
Minerals B.V.:lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Sola-kaivospiiriä 
(KaivNro 2579). Päätöksellä Sola-kaivospiiri lakkautetaan. 
 
Perustelut:  
Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä 
ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin tehty siten 
kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen. 
 
Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä 
ilmeisen tarpeettomana. 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. 
 

Kaivospiirin lopputarkastus 
 
Kaivosviranomainen toteaa, että kaivoslaissa tarkoitetulle lopputarkastukselle ei 
ole tarvetta, koska kaivosviranomainen on suorittanut alueella katselmuksen 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa 24.9.2020. 

 
Kaivospiirin alue 

Kaivospiiri sijaitsee Polvijärven kunnan alueella ja koskee seuraavia kiinteistöjä: 
 

Kiinteistö Kiinteistön nimi Pinta-ala, ha 

607-414-14-34 Repovaara 15,39 

607-414-142-7 Serpentiini 16,90 

607-414-174-1 Kallio 2,83 

607-414-301-0 Vuolukivi 5,02 

 Yhteensä, ha 40,14 

 
Kaivospiirin kokonaispinta-ala on 40,14 ha. 
 
Kaivospiirin kartta ja kiinteistöjen sijainti kaivospiirin alueella on esitetty liitteessä 
1. 
 

Kaivoskivennäiset 
Talkki ja nikkeli 

 
Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt 

 
Solan kaivospiiriä koskeva kaivospiiritoimitus on päättynyt 7.9.1979 ja kaivoskirja 
2579/1a on annettu 11.12.1979. Kaivosluvan raukeamista on lykätty aiemmin 
voimassa olleen kaivoslain (503/1965) nojalla vuosina 1999, 2004, 2008 ja 2014 
annetuilla päätöksillä, joilla on myönnetty jatkoaikaa kaivostyöhön ryhtymistä 
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varten. Viimeisimmän jatkoaikapäätöksen mukaan Solan kaivosoikeus on ollut 
voimassa 7.4.2019 saakka. 
 
Kaivosyhtiön selvityksen mukaan avolouhos nykyisen kaivospiirin alueella on 
ympäröity tukevalla verkkoaidalla ja avolouhos on täyttynyt vedellä. Sivukivialue 
on suljettu maapeitteellä ja kasvaa luontaisesti heinää ja puustoa. Kaivospiirin 
alueella kasvaa yleisesti talousmetsää. Kaivosyhtiö katsoo alueen velvoitteet 
täytetyksi ja kaivospiirin olevan sellaisenaan lopetettavissa. 
 
Kaivosviranomaisen 24.9.2020 suorittamassa katselmuksessa (kuvat 1-4), jossa oli 
mukana Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen edustaja, on kaivospiirin lakkauttamiseen 
liittyen todettu, että kaivoslain nojalla alueella tulee tehdä tai huomioida 
seuraavaa: 
 

1. Aidattu avolouhos: aidan kunto tarkistetaan ja asennetaan 
putoamisvaarasta kertovat varoituskyltit. 

2. Kaivospiiriltä poistetaan vanhan vesilinjan putkia sekä metsässä että 
vesienkäsittelyaltailla. 

3. Sähköpylväs poistetaan alueelta. 
4. Vanha räjähdevarasto puretaan alueelta pois. 
5. Vanha vesienkäsittelyyn liittyvä kaivo puretaan ja täytetään (kuva 3). 

 
Lisäksi katselmuksessa on todettu seuraavaa: 
 

− Sivukivialue on aikoinaan maisemoitu. 

− Avolouhoksen ylivuotovedet menevät louhoksen suuaukolta noin 30 
metrin päässä olevaa painannetta pitkin noin 120 metrin päässä olevalle 
pellolle. 

− Kaivosyhtiön tulee rauettaa voimassa oleva vesilupa. 

− Vanhat vesienkäsittelysysteemit eivät ole käytössä, joten niihin liittyvät 
rakenteet puretaan. 
 

 

      
Kuvat 1 ja 2: Solan kaivospiirin louhosalue 
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Kuva 3: Vanha vesienkäsittelyyn liittyvä kaivo  
 
 

 
Kuva 4: Vanha vesienkäsittelyallas 
 
 

Asian käsittely 
  Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt 

 
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä Tukesin 
ilmoitustaululla ja osoitteessa 
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä 
Polvijärven kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 20.5.2020 ja asiakirjat 
ovat olleet nähtävillä 22.6.2020 saakka.  
 
Asiasta on 20.5.2020 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös 
Outokummun Seutu -lehdessä. 
 
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 20.5.2020 Polvijärven kunnalle, Pohjois-
Karjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle. 

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 
22.6.2020.  
 

Annetut lausunnot 
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Pohjois-Karjalan ELY-keskus. 
Lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. 

Muistutukset ja mielipiteet  
 
Asiasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.  

 
Kaivosyhtiön selitys 

 
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista 
selitystä annetusta lausunnosta. 

   
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa esitettyyn 
 

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa 
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa 
kaivosviranomainen ELY-keskuksen lausuntoon, että siinä esille tuotuja seikkoja 
on käsitelty kaivosviranomaisen ja ELY-keskuksen suorittamassa katselmuksessa 
24.9.2020 edellä kohdassa ”Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt” 
esitetyllä tavalla sekä lupamääräyksessä 2 ja päätöksen kohdassa 
”Kaivosviranomaisen tiedonanto”. 
 

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 
kiinteistötietojärjestelmään. Kaivoslaki 147 § 
 
Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjestelmään 
kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen, tehdään 
kaivoslain 168 § mukaan.  

 
Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa 
 

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa lakkautettavan kaivospiirin 
alueen maankäyttöä. 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 
 
Kaivosyhtiön tulee suorittaa kaivospiirin alueella seuraavat toimenpiteet 
30.9.2021 mennessä: 
 

1. Avolouhoksen aitauksen kunnon tarkistaminen ja putoamisvaarasta 
kertovien varoituskylttien asentaminen. 

2. Metsässä ja vesienkäsittelyaltailla sijaitsevien vanhan vesilinjan putkien 
poistaminen kaivospiiriltä. 

3. Sähköpylväiden poistaminen alueelta. 
4. Vanhan räjähdevaraston purkaminen pois alueelta. 
5. Vanhan vesienkäsittelyyn liittyvän kaivon purkaminen ja täyttäminen. 
6. Alueen yleinen siistiminen. 

 
Kaivosviranomainen käy tarkistamassa alueen syksyllä 2021. 
 
Perustelut: Kaivoslaki 52 § 
 
Lupamääräys 3 
 
Kaivostoiminnan harjoittaja vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin 
avolouhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien 
asianmukaisesta kunnosta. Kaivostoiminnan harjoittajan on viipymättä 
ilmoitettava kaivosviranomaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä 
haitallisista vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä 
tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.  
 
Perustelut: Kaivoslaki 150 §   
 

Kaivosviranomaisen tiedonanto 
 

Kaivosyhtiön tulee ottaa huomioon, että sen on haettava vanhan vesilain luvan 
(N:o 70/va/79) rauettamista, koska niin kuin ELY-keskuksen antamassa 
lausunnossa on todettu, vanha vesilupa ja sen mukaiset velvoitteet (kuten 
vedenlaadun tarkkailuvelvoite) ovat edelleen voimassa. Vesiluvan rauettamisen 
yhteydessä käsitellään ELY-keskuksen lausunnossa mainittuja muita seikkoja kuin 
edellä lupamääräyksessä 2 on kaivoslain mukaan määrätty. 
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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 
   

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.  
 
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Elementis Minerals B.V. Branch 
Finlandille. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Polvijärven kunnalle, Pohjois-
Karjalan ELY-keskukselle, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle, 
Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle. 
 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti 
koskee. 
   
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Polvijärven kunnan ilmoitustaululla. 
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Outokummun Seutu -lehdessä. 
  

Päätösmaksu 
 
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 6 000 €. 
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku 
toimitetaan erikseen. 

 
Muutoksenhaku 

 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Itä-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 olevasta 
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 

 
Sovelletut säännökset 
  Kaivoslaki (621/2011) 

Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)   
Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 
Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista 
suoritteista (1391/2018) 
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)  
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Lisätietoja  
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132 
 
 
 
Ossi Leinonen 
johtava asiantuntija 
 
 
 
Maria Kivi 
ylitarkastaja 
 
 
 

Liitteet    
1. Kaivospiirin kartta 
2. Lausunto 
3. Valitusosoitus 
4. Lista asianosaisista 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi


Liite 1a 
 

Sola-kaivospiirin KaivNro 2579 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset). 

 



Sola-kaivospiirillä sijaitsevat kiinteistöt	 	 	 	 	 	 	 	 Liite 1b



       LIITE 2 
 

 
 

Annetut lausunnot  
 

- Pohjois-Karjalan ELY-keskus 



POKELY/345/2020Lausunto

15.06.2020 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

Viite Lausuntopyyntö 20.5.2020 asiassa KaivNro 2579

Lausunto Sola -kaivospiirin lakkauttamista koskevassa asiassa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla 
lausuntoa kuulemisasiakirjasta, joka koskee Elementis Minerals B.V. hakemusta 
koskien Sola -nimisen kaivospiirin lakkauttamista.

Kaivosyhtiön selvityksen mukaan avolouhos nykyisen kaivospiirin alueella on 
ympäröity tukevalla verkkoaidalla. Avolouhoksen ympäristö on kasvanut tiheänä 
sekametsää. Lounaispäässä sijaitsee lehtomainen alue. Avolouhos on täyttynyt 
ajanmittaa vedellä ja vedessä on havaittavissa kaloja, mm. ahvenia. Vesikasvit 
kasvavat pitkin matalia rantapenkkoja. Vesi on erittäin kirkasta ja näkyvyys vedessä 
on useita metrejä. Sivukivialue on suljettu maapeitteellä ja kasvaa luontaisesti heinää 
ja puustoa. Kaivospiirin alueella kasvaa yleisesti talousmetsää. Kaivosyhtiö katsoo 
alueen velvoitteet täytetyksi ja kaivospiirin olevan sellaisenaan lopetettavissa. 

Kaivosviranomaisen suorittamassa katselmuksessa on todettu, että kaivospiiri tullaan 
lakkauttamaan. Katselmuksessa on myös todettu seuraavaa:
1. Kaivospiirin avolouhos on aidattu. Aidan kunto tarkistetaan ja asennetaan 
putoamisvaarasta kertovat varoituskyltit.
2. Kaivospiirillä sijaitsevat vanhat vesilinjan putket (metsässä ja 
vesienkäsittelyaltailla) ja sähköpylväs poistetaan.
3. Vanha räjähdevarasto puretaan alueelta pois.
4. Läjitysalue on maisemoitu.

Kuulemisasiakirja ei sisällä tietoja kaivosalueen nykyisistä ympäristövaikutuksista, 
kuten kaivoksen ylivuotovesien ja sivukivialueen suotovesien laadusta, keräämisestä 
ja johtamisesta pintavesiin.

ELY-keskuksen kannanotto

Solan louhoksella on Itä-Suomen vesioikeuden 16.8.1979 Myllykoski Oy:lle 
myöntämä lupa N:o 70/Va/79 vuolukiven avolouhokselta ja sen läjitysalueelta tulevien 
vesien johtamiseen Paljakannurmien valtaojaa pitkin Viinijärven Kärsälahteen (Liite 
1). Elementis Minerals B.V. suorittaa edelleen ko. päätöksen lupaehdon 7 perusteella 
Palkannurmien valtaojassa vedenlaadun tarkkailua. Ojavedessä on mm. kohonneita 
nikkelin pitoisuuksia siinä määrin, että asetuksen (1022/2006) mukainen nikkelin 
ympäristönlaatunormitaso ylittyy. ELY-keskuksella ei ole tarkempaa tietoa, miltä osin 
tämä kuormitus on peräisin kaivosalueelta ollen esim. kaivosveden ylivuodon ja/tai 
sivukivien suotovesien vaikutusta. 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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ELY-keskus toteaa, että vaikka kaivoslain mukainen kaivospiiri lakkautetaankin, 
vanhan vesilain luvan N:o 70/va/79 mukaiset velvoitteet ovat edelleen voimassa, 
kuten edellä mainittu tarkkailuvelvoite. ELY-keskuksella ei ainakaan ole tiedossa, että 
ko. vesilupa olisi rauetettu. 

ELY-keskus katsoo, että yhtiöltä tulisi vielä pyytää lisäselvitystä, miten kaivosalueen 
jälkihoito on toteutettu ja luvitettu, miltä osin vanhat vesilinjat voidaan purkaa sekä 
onko kaivosalueella tarpeen kaivospiirin lakkauttamisen jälkeen rajoittaa 
maankäyttöä. Mitä reittejä esimerkiksi kaivoksen ylivuotovedet ja sivukivialueen 
suotovedet kulkeutuvat ja millaisia ne ovat laadultaan? Voiko vanhojen vesilinjojen 
poistaminen aiheuttaa selkeytysaltaan padon sortumavaaran tai tulvimishaittoja? 
Edistääkö mahdollinen sivukivialueen peittorakenteiden rikkominen tai sivukivialueen 
muu kaivaminen haponmuodostusta sivukivialueella aiheuttaen maaperän tai 
vesistön pilaantumisen vaaraa?

Kaivoslain 143 §:n mukaan kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden 
vuoden kuluttua kaivostoiminnan päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen 
apualue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, huolehdittava niiden 
kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista sekä suoritettava kaivosluvassa ja 
kaivosturvallisuusluvassa määrätyt toimenpiteet. 

Kaivoslain 150 §:n 1 momentin mukaan kaivostoiminnan päätyttyä 
kaivostoiminnanharjoittaja vastaa edelleen kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä 
annettujen määräysten mukaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta 
sekä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. 

Päätöksen N:o 70/va/79 lupaehdon 2 mukaan selkeytysaltaan padot ja muut 
rakenteet sekä laskuoma on niin rakennettava ja pidettävä kunnossa, ettei toiselle 
kuuluvalle alueelle aiheudu vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa. Tämän 
mukaisesti luvan mukaisen selkeytysaltaan ja siihen liittyvien 
vesienjohtamisrakenteiden (vanhat vesilinjat, lasku-uoma jne) mahdollinen käytöstä 
poistaminen tulee toteuttaa siten, ettei tästä aiheudu vahingollista vettymistä tai 
muuta vahinkoa tai vaaraa. Osin ko. rakenteet voi olla tarpeen pitää edelleen 
kunnossa mm. selkeytysaltaan padon turvallisuuden takaamiseksi. Toisaalta siltä 
osin kuin putkien, mittakaivon, sähkötolppien ja räjähdeainevaraston sekä muiden 
rakenteiden käyttötarve on päättynyt, nämä tulisi poistaa maastosta jätelain 
mukaisina jätteinä.

ELY-keskus pitää mahdollisena, että sivukivialue ja mahdollisesti myös kaivoksen 
kuivapitovesien ja sivukivialueelta tulevien vesien selkeytysallas 
vesienjohtamisrakenteineen tulisi merkitä kaivoslain 148 §:n perusteella 
kiinteistötietojärjestelmään kaivoksen vaikutusalueena, jolla saattaa olla haitallisten 
ympäristövaikutusten ehkäisemiseen liittyvistä syistä tarpeen rajoittaa maankäyttöä. 

ELY-keskus edellyttää tässä vaiheessa käytettävissä olevan tiedon perustella, että 
kaivosyhtiölle määrätään kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä velvoite pitää 
sivukivialueen pintarakenteet kunnossa sekä huolehtia mahdollisien kaivoksen 
ylivuotovesien ja sivukivialueen suotovesien johtamisesta ja tarvittaessa myös 
käsittelystä. 
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Lisäksi ELY-keskus viittaa aiempaan Solan kaivospiiriä koskevaan lausuntoonsa, 
päivätty 25.2.2014, ja toteaa, että kaivospiirin alueella sijaitsee valtakunnallisesti 
hyvin arvokkaaksi luokiteltu Repovaaran kallioalue, jonka geologiset arvot ovat hyvin 
merkittäviä ja biologiset arvot ovat erittäin merkittäviä maa-aineslain tarkoittamalla 
tavalla (Lähde: Suomen ympäristökeskuksen julkaisu 21/2012, luonnon – ja 
maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Pohjois-Karjalassa). Nämä tulee 
ottaa huomioon kaivosalueen jälkihoitotöissä.

Tämä asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Asian esitellyt ympäristöasiantuntija Mari 
Heikkinen ja ratkaissut ympäristövastuu -yksikön päällikkö Ari Heiskanen.

LIITE 1. Itä-Suomen vesioikeuden päätös N:o 70/va/79

TIEDOKSI Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen

Polvijärven ympäristönsuojeluviranomainen
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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 12.11.2020. 
 
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, 70100 Kuopio 
 Postiosoite:  PL 1744, 70101 Kuopio 

 Puhelin:  029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502 
 Faksi:  029 56 42501 
 Sähköposti:  ita-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. 
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