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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 31.1.2020 antanut
päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä sekä kaivosluvassa annettavien yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.

Kaivospiirin haltija: Suhanko Arctic Platinum Oy
Kaivospiirin nimi: Sompuoja
KaivNro: 4689
Lupatunnus: KL2018:0009
Alueen sijainti: Keminmaa

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
Keminmaan kunnan ilmoitustaululla (Rantatie 21, Keminmaa) 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 31.1.2020

Pidetään nähtävänä 2.3.2020 saakka

mailto:kirjaamo@tukes.fi
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Suhanko Arctic Platinum Oy
Ahjotie 7
96320 Rovaniemi

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 Sompuoja (KaivNro 4689)
Lupatunnus KL2018:0009 (kaivosluvan raukeamisen lykkääminen)
Sijainti Keminmaa (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Vireilletulopvm 26.11.2018

Hakemuksen tarkoitus
Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Sompuojan kaivosoikeuden raukeamista ja
asettamaan uusi määräaika kaivostyöhön ryhtymiselle. Samassa yhteydessä kai-
vosyhtiö 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 5, 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 Sompuoja-kaivospiirille lupatunnuksella KL2018:0009. Lisäksi Tukes antaa Su-
hanko Arctic Platinum Oy:lle päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskien Sompuoja-kaivos-
piiriä (KaivNro 4689).

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. Kaivoslaki 68 §

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

Sompuojan kaivospiiri on määrätty 8.10.1996 ja kaivoskirja 4689/1a on annettu
20.12.1996. Kaivosviranomainen on antanut 5.1.2007 ja 28.1.2014 aiemmin voi-
massa olleen kaivoslain (503/1965) mukaisesti jatkoaikapäätökset kaivostyöhön
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ryhtymisen pidentämiseksi. Päätöksistä ensimmäisellä on myönnetty pidennystä
kaivostyöhön ryhtymistä varten 20.12.2009 saakka ja jälkimmäisellä 27.1.2019
saakka. Kaivostoimintaa alueella ei ole vielä aloitettu.

Kaivosviranomainen voi kaivoslain 68 §:n mukaan kaivosluvan haltijan hakemuk-
sesta lykätä kaivosluvan raukeamista, vaikka kymmenen vuoden enimmäisaika on
kulunut umpeen, jos kaivosalueen hallinta perustuu kaivosluvan haltijan omistuk-
seen tai kiinteistön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Sompuojan kaivos-
piiriä koskevien aikaisempien jatkoaikapäätösten mukaiset pidennykset eivät ylitä
kaivoslain tarkoittamaa 10 vuoden enimmäisaikaa. Jatkoaikoja on kuitenkin aikai-
semmin myönnetty jo kahdesti, mistä johtuen kaivosviranomainen on tässä pää-
töksessä ottanut huomioon kaivoslain 68 §:n vaatimuksen, että kaivosalueen hal-
linnan on perustuttava kiinteistön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin kaivos-
luvan raukeamisen lykkäämiseksi.

Kaivosviranomainen myöntää Sompuojan kaivospiirille kaivosluvan raukeamisen
lykkäystä, vaikka jatkoaikoja on aiemmin myönnetty kahdesti, koska hakija on
toimittanut kaivoslain 68 §:n edellyttämät tiedot Sompuojan 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 Sompuojan esiintymä muodostaa yhtiön liiketoiminnan kehit-
tämisen kannalta merkittävän kaivoskivennäisreservin, jonka hyödyntämismah-
dollisuudet liittyvät yhtiön Suhanko-kaivospiirin kaivoshankkeeseen ja yhtiön
muihin tutkimusalueisiin. Lisäksi nykyisen Sompuojan kaivospiirin pinta-ala on ar-
vioitua kaivostoimintaa ajatellen liian pieni ja kaivospiirin alueella sijaitseva esiin-
tymä kooltaan pieni, mutta kaivospiirin mineralisaatioon liittyvät esiintymät sisäl-
tävät paikoin platinaryhmän metalleja erittäin korkeina pitoisuuksina ja näin
esiintymien on arvioitu parantavan Suhangon kaivoshankkeen kannattavuutta ja
pidentävän kaivostoiminnan elinkaarta.

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.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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
lainvoimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen liittyvät
määräykset on toteutettu, 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on lainvoimainen
ja päätöksessä luvanhaltijalle määrätyt lopulliset korvaukset on suoritettu,
vakuus on asetettu kaivosluvassa määrätyn mukaisesti ja asianosaisen
toimenpiteen kannalta merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat ovat
lainvoimaisia tai toiminnan 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
kaivosturvallisuuslupaan perustuvien toimenpiteiden aloittamista.

Kaivoslaki 168 §

Kaivosmineraali
Platina, palladium, rodium, kulta, kupari, nikkeli

Hakemuksen täydentäminen

Hakemusta on täydennetty 28.11.2019 Sompuojan kaivospiirin alueen maan-
omistajien kanssa tehdyillä sopimuksilla, joissa maanomistajat antavat suostu-
muksensa kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämiselle. Suostumuksia täydentä-
mään on toimitettu 9.12.2019 maanomistajien kaksi valtakirjaa.

Kaivospiirin alue
Sompuojan kaivospiiri sijaitsee Keminmaan kunnassa Alapaakkolan kylässä.

Kaivospiiri muodostuu seuraavasti:

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivospiirin käyttöalue:

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Ala-Sompuvaara 241-401-59-1 4,66
Inkilä 241-401-60-2 29,56
Keminmaan valtionmaa 241-893-10-1 0,10

Yhteensä, ha 34,32

Kaivospiirin käyttöalueen ja samalla kaivospiirin alueen kokonaispinta-ala on
34,32.

Kaivospiirin kartta on esitetty päätöksen liitteessä 1.

Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle

Jatkoaikaa kaivostyöhön ryhtymiseen haetaan, koska selvitykset hankkeen kan-
nattavuudesta ovat pitkittyneet. Hakemuksen mukaan Sompuojan kaivospiirin
alueella oleva esiintymä muodostaa yhtiön liiketoiminnan kehittämisen kannalta
merkittävän kaivoskivennäisreservin.

Tavanomaisten malminetsintätoimien lisäksi Sompuojan kaivospiirin alueella on
v. 2002 avattu tutkimuskaivanto.

Tähän mennessä Sompuojan kaivospiirin alueella suoritettujen tutkimustulosten
perusteella yhtiö toteaa, että nykyisen kaivospiirin pinta-ala on arvioitua kaivos-
toimintaa ajatellen liian pieni. Myös kaivospiirin alueella sijaitsevan esiintymän
koko on arvioitu sen verran pieneksi, että sen hyödyntämismahdollisuuksia on
pyritty selvittämään yhdessä yhtiön muiden tutkimusalueiden kanssa. Sompuojan
kaivospiirin mineralisaatioon liittyvät esiintymät sisältävät paikoin platinaryhmän
metalleja erittäin korkeina pitoisuuksina, siksi näiden esiintymien on arvioitu an-
tavan mahdollisuuden kohottaa Suhangon rikastamossa käsiteltävien malmisyöt-
teiden pitoisuuksia ja näin parantaa kaivoshankkeen kannattavuutta ja pidentää
kaivostoiminnan elinkaarta.

Yhtiö on vuoden 2018 aikana aloittanut uudet vaiheittain etenevät tutkimustyöt
ja kannattavuusselvitykset, joiden päämääränä on (Sompuojan ja alueen muiden)
esiintymien hyödyntämiseen perustuvan kaivos- ja rikastustoiminnan mahdolli-
simman nopea käynnistäminen. Meneillään olevassa alustavassa tutkimuksessa
selvitetään, mitkä alueen esiintymistä voidaan tässä vaiheessa ottaa tulevien
kannattavuusselvitysten piiriin ja minkä kokoinen aloitushanke antaa parhaat
edellytykset taloudellisen toiminnan käynnistämiselle. Tämän tutkimuksen tulos-
ten pohjalta on tarkoitus edetä uuteen kannattavuusselvitykseen, jonka arvioi-
daan käynnistyvän vuoden 2019 alkupuolella. Tarvittavista tutkimustöistä on ha-
kemuksessa mainittu lisäkairaukset, kairasydännäytteiden järjestelmällinen ana-
lysointi ja niiden rinnalla suoritettavat vaiheittain etenevät rikastettavuuskokeet.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Yhtiö arvioi Suhangon suunniteltujen kannattavuusselvitysten vievän 2-3 vuotta.
Sompuojan kaivospiirin esiintymien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen
ja niitä koskevien louhintasuunnitelmien valmistaminen tulee tarkoituksenmu-
kaiseksi siinä vaiheessa, kun Suhangon kannattavuusselvitysten tulokset ovat tie-
dossa ja toiminta Suhangossa on saatu osoitettua taloudellisesti kannattavaksi.
Sompuojan selvitysten loppuun saattamisen arvioidaan vievän useita vuosia.

Hakijan alustavien arvioiden mukaan Sompuojan kaivospiirillä sijaitsevien esiin-
tymien louhinta saattaa osoittautua mahdolliseksi sekä avolouhoksena että
maanalaisesti. Louhittu malmi todennäköisesti kuljetetaan tietä myöten Suhan-
gon kaivospiirillä 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 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 kaivos-
toiminnan aloittamissuunnitelma ja rahoitussuunnitelma. Hakemuksessa on
myös esitetty selvitys yleisten ja yksityisten etujen huomioonottamiseksi.

Alueelle on ympäristölupaviraston 27.3.2008 myöntämä ympäristö- ja vesitalous-
lupa maanalaiseen tutkimukseen. Lupa on voimassa toistaiseksi.

Alueella ei toistaiseksi ole suoritettu ympäristöselvityksiä.

Kaavatilanne

Lapin liiton lausunnossa on todettu, että kaivospiiri sijaitsee Länsi-Lapin maakun-
takaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M 4507). Merkinnällä osoite-
taan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan
käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta
muuttamatta myös muihin tarkoituksiin. Kaivospiiri sijaitsee myös kaivostoimin-
nan kehittämisen vyöhykkeellä.

Keminmaan kunta tai Lapin ELY-keskus eivät ole lausunnoissaan tuoneet esille
maankäyttöön tai luontoarvoihin liittyviä, erityisesti huomioon otettavia seikkoja.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä 30 päivän
ajan Tukesin Helsingin toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Kemin-
maan kunnan ilmoitustaululla. Hakemus on kuulutettu 28.2.2019 ja on ollut näh-
tävillä 1.4.2019 saakka.

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

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 28.2.2019 Keminmaan kunnalle, La-
pin ELY-keskukselle, Lapin liitolle ja Metsähallitukselle.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 1.4.2019.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys

LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Keminmaan kunta, Lapin ELY-
keskus ja Lapin liitto. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Lisäk-
si Metsähallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaan lausuttavaa.

Keminmaan kunnan lausunnossa on todettu, että kunnan puolesta kaivosoikeu-
den raukeamisen lykkäämiselle ei ole estettä hankkeen kannattavuuden selvit-
tämiseksi.

Lapin ELY-keskus on aiemmin antanut Sompuojan kaivospiiriä koskevat lausunnot
25.3.2014 (jota koskeva Tukesin päätös yleisten ja yksityisten etujen turvaa-
miseksi ja vakuuden määräämiseksi on annettu 30.6.2014) ja 30.12.2013 (Tukesin
päätös jatkoajan myöntämisestä 28.1.2014). ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut
näiden lausuntojen antamisen jälkeen uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.

ELY-keskuksen lausunnossa on kiinnitetty huomiota tutkimusten aiheuttamien
jälkien korjaamiseen, kuten maastoon jäävien jälkien entisöintiin, kairanreikien
tulppaamiseen ja kairausten maaputkien katkaisuun. Lisäksi ELY-keskus on esittä-
nyt näkemyksensä siitä, mitä toimenpiteitä (kaivos)vakuudella tulee kattaa. Lu-
pamääräykset ja vakuus tulee ELY-keskuksen lausunnon mukaan tarkastella uu-
delleen ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista.

Lapin liitto on todennut Sompuoja-kaivospiirin kaivosluvan raukeamisen lykkää-
misen olevan maakunnan suunnittelutavoitteiden mukainen. Lausunnossa on
myös mainittu, että Lappi-sopimuksen vuoden 2021 tavoitetilassa kaivostoiminta
on nostettu yhdeksi kärkitoimialaksi ja sen merkitystä korostetaan.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta on jätetty 1 mielipide, joka on esitetty kokonaisuudessaan
liitteessä 2.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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HAKIJAN SELITYS

Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista seli-
tystä annettujen lausuntojen johdosta.

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.

Kaivosluvan haltijan on toimitettava kaivosviranomaiselle tiedot louhintakorvauk-
sen vahvistamista varten viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä maaliskuuta.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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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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
(7 000 euroa, omavelkainen pankkitakaus) on asetettu, eikä toiminnassa ole ta-
pahtunut tämän jälkeen sellaisia muutoksia, joista aiheutuisi muutoksia asetetun
vakuuden määrään.

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.

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 esitettyyn

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

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosviranomainen toteaa, ettei sillä ole kommentoitavaa annettuihin lausun-
toihin. Lupamääräyksissä on otettu huomioon lausunnoissa esille tulleet seikat.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Suhanko Arctic Platinum Oy:lle. Jäljen-
nös päätöksestä toimitetaan Keminmaan kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Lapin
liitolle, Metsähallitukselle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee.

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Keminmaan kunnan ilmoitustaululla. Päätök-
sen antamisesta ilmoitetaan myös Lapin Kansa -lehdessä.

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 3 000 € (kaivosluvan
voimassaolon jatkaminen) + 475 € (vakuuden asettaminen sekä yksityisten ja
yleisten etujen kannalta tarpeellisten määräysten antaminen kaivospiirille). Mak-
suun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimite-
taan 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 (1579/2015)

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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 kartat
2. Lausunnot ja mielipide
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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LIITE 2

Annetut lausunnot ja mielipide

- Keminmaan kunta
- Lapin ELY-keskus
- Lapin liitto
- Metsähallitus

- 1 mielipide







LAPELY/788/2019 2/2

Lapin ELY-keskus on aiemmin antanut Sompuojan kaivospiiriä koskien 
lausuntonsa kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen 
turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden 
määräämisestä 25.3.2014 (LAPELY/727/07.01/2013) sekä 
kaivosoikeuden jatkoaikahakemuksesta 30.12.2013 
(LAPELY/737/07.01/2013). Lapin ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut 
näiden lausuntojen antamisen jälkeen uusia asiaan vaikuttavia seikkoja.

Lapin ELY-keskus toteaa, että kaikessa toiminnassa tulee välttää 
turmelemasta alueen luontoa enempää kuin tutkimusten tekemiseksi on 
välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen maastoon jätetyt jäljet tulee entisöidä 
mahdollisimman hyvin. Tarvittaessa kairanreiät on tulpattava. 
Kairauksissa mahdollisesti maahan jätettävät maaputket on katkaistava 
läheltä maan pintaa.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asetettavan vakuuden suuruutta 
arvioitaessa tulee huomioida, että vakuuden tulee kattaa koko alueen 
siistiminen ja maisemointi tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei pysty 
muutoin niitä hoitamaan. Riittävän vakuuden avulla voidaan varmistaa 
asianmukaisten jälkihoitotoimenpiteiden toteutuminen ja alueen 
ennallistaminen tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei itse pysty 
vastaamaan velvoitteistaan. Lupamääräykset sekä vakuus tulee 
tarkastella uudelleen ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista. 

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja 
Tuija Hilli ja ratkaissut Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira 
Luokkanen. Asian valmisteluun on osallistunut myös ylitarkastaja Ari 
Neuvonen Luontoympäristö yksiköstä. Asiakirja toimitetaan vain 
sähköisesti.

TIEDOKSI Suhanko Arctic Platinum Oy / Juha Rissanen



Tämä asiakirja LAPELY/788/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/788/2019  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Hilli Tuija 29.03.2019 13:37

Ratkaisija Luokkanen Eira 29.03.2019 14:25









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 2.3.2020.

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
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