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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.5.2020 antanut
päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämisestä sekä kaivosluvassa annettavien yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.

Kaivospiirin haltija: Paroc Oy Ab
Kaivospiirin nimi: Vanhasuo
KaivNro: 4487
Lupatunnus: KL2020:0001
Alueen sijainti: Savitaipale

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
Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla (Kirkkotie 6, Savitaipale) 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 13.5.2020

Pidetään nähtävänä 12.6.2020 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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Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen

PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ SEKÄ KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA
YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Hakija Paroc Oy Ab
y-tunnus: 2580556-9
Helsinki
Suomi

Yhteystiedot:
Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen
puh. 046 876 8000

Lisätietoja antaa:
Björn Fellman, puh. 0400 635350

Kaivospiiri Vanhasuo (KaivNro 4487)
Lupatunnus KL2020:0001 (kaivosluvan raukeamisen lykkääminen)
Sijainti Savitaipale (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Vireilletulopvm 29.1.2020

Hakemuksen tarkoitus
Hakemuksessa pyydettiin lykkäämään Vanhasuon kaivosoikeuden raukeamista ja
asettamaan uusi määräaika kaivostoiminnan uudelleen aloittamiseksi, koska kai-
vostoiminta on 2.4.2020 ollut keskeytyneenä viisi vuotta. 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 9.9.2016 antaman päätöksen lu-
pamääräyksestä 1, jonka mukaan lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla
Paroc Oy Ab:lle kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä Vanhasuo-
kaivospiirille lupatunnuksella KL2020:0001 kaivostoimintaan uudelleen ryhtymis-
tä varten. Lisäksi Tukes antaa Paroc Oy Ab:lle päätöksen kaivosluvassa annetta-
vien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä kos-
kien Vanhasuo-kaivospiiriä (KaivNro 4487).

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 §

Lupaviranomaisen on kaivoslain 68 §:n nojalla päätettävä, että kaivoslupa rauke-
aa, jos kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä luvanhaltijasta riippuvasta syystä
yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai kaivostoiminnan voidaan katsoa tosiasial-
lisesti päättyneen. Kaivostoiminta alueella on ollut kampanjaluontoista ja sitä on
harjoitettu 1-2 kertaa vuodessa. Viimeisin tuotantopäivä on ollut 2.4.2015, joten
kaivostoiminta on 2.4.2020 ollut keskeytyneenä viisi vuotta.

Lupaviranomainen voi kuitenkin edellä tarkoitetussa tilanteessa antaa uuden
määräajan toiminnan jatkamiseksi, jos kaivosluvan haltija toimittaa lupaviran-
omaiselle hakemuksen ennen kaivosluvan raukeamista sekä esittää hakemukses-
saan syyn määräajan myöntämiselle ja suunnitelman kaivostoiminnan jatka-
miseksi.

Hakemus on toimitettu asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaisesti kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä. Hakijayhtiö on esittänyt asetuksen mu-
kaiset riittävät selvitykset Vanhasuo-kaivospiirin alueella suoritetuista tutkimus-
töistä ja niiden tuloksista, hankkeen jatkosuunnitelmista sekä kaivosluvan rau-
keamisen lykkäämisen edellytyksistä.

Hakijan esittämää syytä kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi voidaan pitää pe-
rusteltuna ja suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä aiheudu
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Kaivoslaki 68 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Päätöksen voimassaolo

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä uudelleen kaivostoimintaan tai muuhun sellai-
seen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinai-
seen kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoi-
maiseksi tulosta.

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
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
Alumiini, rauta, magnesium

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivospiirin alue
Vanhasuon kaivospiiri sijaitsee Savitaipaleen kunnassa Koskeinkylässä kiinteistöllä
739-411-1-5 (Nimetön).

Kaivospiirin käyttöalueen pinta-ala on 9,604 ha ja apualueen (tiealue) 0,540 ha.
Kaivospiirin ja apualueen pinta-ala on yhteensä 10,144 ha.

Kaivospiirin kartta on esitetty päätöksen liitteessä 1.

Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle

Hakija on esittänyt perusteluinaan, että Parocin kivivillan tuotannon jatkuvuuden
ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että kiviraaka-aineiden saatavuus on turvat-
tu Suomessa pitkällä aikavälillä. Vanhasuon peridotiitti on Parocille tarpeellinen
kaivoskivennäisreservi. Vanhasuon esiintymän peridotiittia voidaan jatkossa hyö-
dyntää yhtiön Paraisten tehtaalla kivivillan valmistusprosessissa kiven ainutlaatui-
sen kemiallisen koostumuksen takia.

Muuta huomioitavaa kaivospiiristä

Vanhasuon kaivospiiri on määrätty 7.6.1994 ja kaivoskirja 4487/1a on annettu
8.12.1994.

Kaivosviranomainen on suorittanut Vanhasuon kaivoksella katselmuksen
19.4.2016.

Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä 30 päivän
ajan Tukesin Rovaniemen toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Savitai-
paleen kunnan ilmoitustaululla. Hakemus on kuulutettu 7.2.2020 ja on ollut näh-
tävillä 9.3.2020 saakka.

Hakemuksen kuuluttamisesta on ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Hakemuksesta
on tiedotettu myös Länsi-Saimaan Sanomat -lehdessä.

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt 7.2.2020 Savitaipaleen kunnalle,
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle.

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 9.3.2020.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys

LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon on antanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Lau-
sunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että ELY-keskus ei näe
estettä Vanhasuon kaivosluvan jatkamiselle. Lisäksi on todettu, että ympäristölu-
van tarkistustarve on kaivostoiminnan jatkuessa arvioitava uudelleen. Koska kai-
voksen toiminta on keskeytyneenä, ei ELY-keskuksella myöskään ole muuta huo-
mioitavaa (yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien) lupamääräys-
ten tarkistamisasiaan kuin edellä todettu ympäristöluvan tarkistustarve ja siinä
uudelleen arvioitavat ympäristöolosuhteisiin liittyvät seikat.

MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

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

Kaivosviranomaisen lupamääräykset kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyen

LUPAMÄÄRÄYS 1

Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä uudelleen kaivostoimintaan tai muuhun sellai-
seen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinai-
seen kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoi-
maiseksi tulosta.

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).

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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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 kaivostoimintaa jatketaan.

Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon
vaikuttavat perusteet huomioon ottaen kohtuullinen korvaus louhitusta ja hyö-
dynnetystä muusta kaivosmineraalista kuin metallimalmista sen mukaan kuin

a) kiinteistön omistaja ja kaivosluvan haltija sopivat; tai
b) kaivosviranomainen kiinteistön omistajan tai kaivosluvan haltijan hake-

muksesta vahvistaa.

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

Velvollisuus korotettuun korvaukseen alkaa, kun päätös kaivostoiminnan uutta
aloittamisaikaa tai toiminnan jatkamista koskevaksi määräajaksi on lainvoimai-
nen.

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.

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 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosviranomaisen lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi

Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 24.6.2014 ja 9.9.2016 annettujen
päätösten 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 24.6.2014 antamalla päätöksellä määrätty kaivosvakuus
(3 000 euroa, omavelkainen pankkitakaus) on asetettu eikä vakuuteen ole tehty
muutoksia 9.9.2016 annetulla päätöksellä. Toiminnassa ei ole tapahtunut edelli-
sen päätöksen antamisen jälkeen sellaisia muutoksia, joista aiheutuisi muutoksia
asetetun vakuuden määrään.

Kaivosvakuus kattaa kustannukset kaivoksen sulkemisen yhteydessä ja edustaa
osaa kokonaiskustannuksista kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden
vaatimaan kuntoon. Vakuus kattaa seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteet:

- Avolouhoksen aidan ylläpito (Vanhasuon louhos on nyt kokonaisuu-
dessaan aidattu teollisuusaidalla)

- Varoituskylttien asentaminen/ylläpito

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 §, 181 §

Lupamääräys 2

Lupamääräykset tarkistetaan viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun tämä päätös on
saanut lainvoiman. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos kaivospiirin toimin-
nassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia.

Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteistä kaksi (2) kuukautta ennen edellä tarkoitettua määräaikaa,
jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden sisällön kattavuuden
ja suuruuden riittävyyden.

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.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa esitettyyn

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

ELY-keskuksen lausunnossa mainitun osalta kaivosviranomainen toteaa, että kai-
vosyhtiön tulee ottaa huomioon ympäristöluvan tarkistustarpeen arviointi ennen
kaivostoiminnan aloittamista.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Paroc Oy Ab:lle. Jäljennös päätöksestä
toimitetaan Savitaipaleen kunnalle, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-
Karjalan liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

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

Päätöksen antamisesta kuulutetaan Savitaipaleen kunnan ilmoitustaululla. Pää-
töksen antamisesta ilmoitetaan myös Länsi-Saimaan Sanomat -lehdessä.

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 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 esitetystä
valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.

mailto:kirjaamo@tukes.fi


9 (9)

KaivNro 4487
Lupatunnus KL2020:0001

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

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

LIITTEET 1. Kaivospiirin kartat
2. Lausunto
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

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


Liite 1a

Vanhasuon kaivospiirin KaivNro 4487 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



200 m

2020-01-21
Vanhasuon kaivospiirin KaivNro 4487 alueella sijaitsevat kiinteistöt	 	 	 	          Liite 1b



LIITE 2

Annettu lausunto

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus
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TUKES
kaivosasiat@tukes.fi

Lausuntopyyntö, KaivNro 4487

Lausunto, Paroc Oy Ab, Vanhasuon kaivos

A. Kaivosluvan raukeamisen lykkääminen

Hakemus

Paroc Oy Ab on louhinut magnesiumia, alumiinia ja rautaa sisältävää 
peridotiittia Vanhasuon kaivospiiristä 1994-2015 käytettäväksi kivivillan 
raaka-aineena Lappeenrannan tehtaalla. Viimeksi louhintaa on ollut 
vuonna 2015. Kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä viisi vuotta. 
Vanhasuon peridotiitti on Parocille tarpeellinen kaivoskivennäisreservi. 
Vanhasuon esiintymän peridotiittia voidaan jatkossa hyödyntää Paraisten 
tehtaallamme kivivillan valmistusprosessissa, kiven ainutlaatuisen 
kemiallisen koostumuksen takia.

Lausunto

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei näe estettä Vanhasuon kaivosluvan 
jatkamiselle.

Vanhasuon kaivokselle on myönnetty ympäristölupa 20.2.1998. 
Kaivokselle on tehty tarkastuskäynti luvan muutostarpeen arviointia varten 
26.8.2004. Tarkastusmuistiossa todetaan, ettei tarkastuksen aikana tullut 
esiin mitään erityistä, jonka mukaan olisi välitöntä tarvetta 
ympäristönsuojelulain mukaisen luvan hakemiseen. Mikäli toimintaa 
jatketaan, on ympäristöluvan tarkistustarvetta kuitenkin arvioitava 
uudelleen.

B. Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten 
määräysten tarkistaminen

Lausunto

Vanhasuon kaivokselle 20.2.1998 myönnetyssä ympäristöluvassa on 
annettu määräyksiä mm. toiminnan ajalliselle kestolle, melutasolle ja sen 
tarkkailulle sekä pölypäästöjen rajoittamiselle sekä pohjavesivaikutusten 
tarkkailulle. Vaikka kaivokselle 26.8.2004 tehdyn tarkastuskäynnin 
perusteella on todettu, ettei välitöntä tarvetta ympäristönsuojelulain 
mukaisen luvan hakemiseen ole, tulee toiminnan jatkuessa ympäristöluvan 
tarkistustarvetta edelleen arvioida uudelleen. Tuolloin huomiota tullaan 
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kiinnittämään toiminnan ympäristöolosuhteissa mahdollisesti tapahtuneisiin 
muutoksiin sekä siihen poikkeaako toiminnasta aiheutuva pilaantuminen 
tai sen vaara olennaisesti aiemmasta. Keskeisiä tarkasteltavia asioita ovat 
mm. haitallisten aineiden kulkeutuminen kaivosvesien mukana, pölyn 
leviämiseen liittyvien ehkäisy- ja torjuntakeinojen riittävyys sekä sivukiven 
ja rikastushiekan hyötykäyttö. Koska toiminta on edelleen keskeytyneenä, 
ei ELY-keskuksella tässä vaiheessa ole muuta huomioitavaa asiakohtaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt Ylitarkastaja 
Juha Rantala ja ratkaissut Ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo.
Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.



Tämä asiakirja KASELY/1999/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/1999/2015  har 
godkänts elektroniskt

 Vesivalo Jaakko 25.02.2020 12:37

Esittelijä Rantala Juha 25.02.2020 12:51



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 12.6.2020.

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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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