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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 62 §:n nojalla

kaivospiiriä koskevan kuulemisasiakirjan

Yhtiö: OK Graniitti Oy
Kaivospiiri ja KaivNro: Sinermäpalo, 2422
Alueen sijainti: Kittilä

Kuvaus kuulemisasiakirjasta

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistaminen

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 8.6.2020 mennessä KaivNro 2422
mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen kaivos-
asiat@tukes.fi

Kuulutuksen nähtävilläolo

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä 8.6.2020 saakka Kittilän kunnan ilmoitustaululla (Valtatie 15,
Kittilä) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi
tutustua myös osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-
kaivostoiminta

Lisätietoja  Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 7.5.2020

Pidetään nähtävänä 8.6.2020 saakka

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta


1 (6)

Kuulemisasiakirja
7.5.2020 KaivNro 2422

Turvallisuus- ja ke-
mikaalivirasto

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

KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Kaivoslaki (621/2011) 62§

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta kohteesta

Kaivospiirin haltija OK Graniitti Oy
y-tunnus: 1078605-1
Oulainen
Suomi

Yhteystiedot:
OK Graniitti Oy
Likalantie 565
86300 Oulainen

Lisätietoja antaa:
Harri Hako-Rita, puh. +358 400 283079

Kaivospiiri Sinermäpalo (KaivNro 2422)

Sijainti Kittilä (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

Kuulemisen peruste

Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 52.3 §, 108 § ja 109 §.

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelli-
set määräykset:

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoit-
tamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi;

2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta il-
meistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä
ja louhimistyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta;
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3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuu-
desta;

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalu-
eella;

5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saame-
laisten asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolt-
talain mukaisia oikeuksia koltta-alueella;

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti
sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista;

· Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoi-
menpiteitä varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu
ja laajuus, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja muun lain no-
jalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.

· Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa
luvassa. Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslu-
paa tarkistetaan 62 §:n mukaisesti.

7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetetta-
vasta määräajasta;

8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen var-
mistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa kiellettyä seurausta;

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

Kaivosviranomainen viittaa Sinermäpalo-kaivospiirille annettuihin lupamääräyk-
siin 30.6.2014, erityisesti lupamääräykseen 5:

Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2019. Mikäli Sinermäpalon kaivospiirin toimin-
nassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia,
tarkistusväliä aikaistetaan (esimerkiksi seuraava louhintaerä).
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Kaivosviranomaisen päätöksessä sovellettavat säädökset

Kaivoslaki 56.1 §

Kaivoslupaa koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai
liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on otettava
kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin YKSILÖITYIHIN vaatimuksiin.

Kaivoslaki 62.2 §

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan mää-
räyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. Lupaviranomaisen on ilmoitettava
tarkistusväli luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi
taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan
määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin.

Kaivoslaki 38 §

Asian selvittämisessä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:ää.

Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä
varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa
varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomi-
oon ottaen.

Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.

Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan voi-
massaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.

Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi muutta-
mista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.

Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen tässä laissa
säädettyjen tai asianomaisessa luvassa määrättyjen velvoitteiden suorittamiseksi.
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Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on täyttänyt 1 mo-
mentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myös osittain.

Kaivosviranomaisen 30.6.2014 antamat lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi

Lupamääräys 1

Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle
turvallisuudelle.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamääräys 2

Kaivostoiminta tulee järjestää siten, ettei louhinnassa ja esiintymän hyödyntämi-
sessä tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta, eikä toiminnalla vaaranneta
tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Lupamääräys 3

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle
selvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta ja tuloksista tämän luvan mu-
kaiselta alueelta. Selvityksessä on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven
määrä, kaivoksella käsitellyn pintamaan määrä tonneina, kaivoksella tuotetun
rikasteen tai vastaavan välituotteen määrä tonneina, kaivoksella työskentelevien
henkilöiden määrä henkilötyökuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.

Perustelut: Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoimin-
nasta (391/2012) 31 §

Lupamääräys 4

Kaivosluvan haltijan on asetettava 2 000 euron suuruinen omavelkainen pankki-
takaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja jälkitoi-
menpiteitä varten.

Kaivosvakuus on asetettava viimeistään vuoden kuluttua tämän päätöksen anta-
misesta.

Perustelut:

Kaivosvakuudella katetaan alueen ylläpitäminen yleisen turvallisuuden edellyttä-
mässä kunnossa (aitaamista ja varoituskylttien asentamista ja ylläpitämistä).
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Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §

Lupamääräys 5

Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2019. Mikäli Sinermäpalon kaivospiirin
toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia
muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan (esimerkiksi seuraava louhintaerä).

Perustelut: Kaivoslaki 62 §

Kaivosyhtiö on asettanut määrätyn kaivosvakuuden suuruudeltaan 2 000 euroa.

Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta

Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta on esitetty liit-
teessä 2.

Kaivosyhtiön esitys kaivosvakuuden suuruudesta ja vakuuden lajista

Kaivosyhtiö on esittänyt, että annettu 2 000 euron vakuus (pankkitakaus) on riit-
tävä.

Kaivosyhtiön selvityksen mukaan vakuudella katetaan lopettamistilanteessa tar-
vittava kevyt loppusiivous/tarkistus. Louhimomonttu täyttyy vedellä silloin, kun
se ei ole käytössä. Yhtiön näkemyksen mukaan aitaamiseen ei ole tarvetta (ai-
tauskustannusten arvioidaan olevan 30-40 euroa/jm, mikäli aitaamistarvetta to-
detaan). Alueella on huonokuntoinen siirrettävä rakennelma (n. 6 m x 2,2 m),
mutta ei kiinteitä rakennuksia. Alueella ei ole sähkölinjoja eikä luiskaamistarpeita.
Alueelle johtaa huonokuntoinen metsätie, joten louhimolle ei ole henkilöliiken-
nettä.

Kaivosviranomaisen katselmus kaivospiirillä vuonna 2019

Sinermäpalon kaivospiirille vuonna 2019 tehdyn katselmuksen perusteella kaivos-
viranomainen on todennut, että alueen aitaamistarve kaivospiirin lakkauttamis-
vaiheessa on noin 70 metriä louhoksen jyrkimmältä osalta. Samalla varoituskyltit
tulevat uusittaviksi ja rakennus purettavaksi.

Sinermäpalon kaivostoiminnasta

Kaivosviranomainen toteaa kaivosyhtiöltä saatujen vuosittaisten kaivostilastojen
ja muiden selvitysten perusteella, että vuosien 2013-2017 aikana louhokselta on
ajettu raakakiviä (marmoria) noin 400 t Oulaisten tehtaalle. Vuoden 2018 tilanne-
katsauksen mukaan louhoksella oli vielä noin 480 t louhittua raakakiveä. Vuoden
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2020 aikana kaivosyhtiö suunnittelee ajavansa lohkareita tehtaalle. Vuosina
2021-2023 yhtiön suunnitelmissa on louhia lisää raakakiveä.

Kaivosviranomaisen lisätietoja maanomistajille

Kaivosviranomainen pyytää huomioimaan seuraavaa:

Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa määrätyt kiinteistökohtaiset kor-
vaukset sekä korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista vahingoista
ja haitoista eivät kuulu tähän kuulemismenettelyyn eivätkä sen jälkeiseen päätök-
sentekoon.

Näihin asioihin liittyviä mielipiteitä ei siis huomioida tässä kuulemismenettelyssä
eikä sen jälkeisessä päätöksenteossa.

Edellä mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on Maanmittauslaitos.

Asianosaisten kuuleminen ja lausuntopyynnöt

Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä muistutuk-
sia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa tilaisuuden ilmaista
mielipiteensä lupa-asian johdosta.

Tukes pyytää ennen päätöksentekoa hakemuksesta lausunnot Kittilän kunnalta,
Lapin ELY-keskukselta, Lapin liitolta, Alakylän ja Kuivasalmen paliskunnilta ja tar-
vittaessa muussa lainsäädännössä mainituilta tahoilta.

Asiasta kuulutetaan Tukesin ja Kittilän kunnan ilmoitustauluilla. Kuulemisesta il-
moitetaan asianosaisille kirjeitse. Asian vireilläolosta ilmoitetaan Kittilälehdessä.

Kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 § sekä valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 25 §

Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jälkeen

Kaivosoikeuden haltijan kuuleminen

Kaivosyhtiölle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä,
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta asianosaisille on
varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian
ratkaisuun. Kaivoslaki 42 §

Liitteet 1. Kaivospiirin kartta
2. Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta sekä esitys
vakuudesta
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Sinermäpalo-kaivospiirin KaivNro 2422 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



OK Graniitti Oy
Sinermäpalon (2422) kaivospiiri

Selvitys yleisen ja yksityisten etujen turvaamisesta

17.04.2020
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1. Haitallisten vaikutusten välttäminen ja rajoittaminen sekä ihmisten terveyden
ja yleisen turvallisuuden varmistaminen

Kaivosalueella tai sen läheisyydessä ei ole rakenteita tai toimintoja, joiden
turvallisuuteen kaivostoiminnalla olisi vaikutusta. Louhintatoiminnalla ei arvioida
olevan merkittäviä haitallisia vaikutuksia sen lähialueilla.

1.1 Louhinta ja sen vaikutukset

Avolouhinta ja sivukiven läjitys aiheuttavat maiseman kannalta merkittävimmät
muutokset. Kaiken kaikkiaan nekin ovat hyvin pieniä ja paikallisia. Kaivospiirin
alueelta on louhittu 1992 – 2013 yhteensä n. 6000 m3 kallioainesta. Tällä hetkellä
”Lappia Green” – marmorin kysyntä on vähäistä, joten varastossamme olevat
lohkareet ovat  riittäneet eikä louhintaa ole suoritettu.

1.2 Kalusto, sen käyttö ja huolto

Louhimolla säilytetään vain kulloinkin käytössä olevaa poraus- ja lastauskalustoa.
Päivittäiset ja viikottaiset huollot koneille tehdään louhimolla, isompia korjauksia
varten koneet siirretään lavetilla korjaamolle. Huoltotoimien yhteydessä syntyvä jäte
 (öljyt, suodattimet, letkut, yms.) kuljetetaan viikottain pois ja hävitetään
asiamukaisesti. Poltto- ja voiteluaineita säilytetään louhimolla vain kulloinkin
tarvittavat määrät.

1.3 Meluvaikutukset

Louhintaa suoritetaan klo 06-22 välisinä aikoina arkipäivisin. Louhimon melulähteitä
ovat poraaminen, mahdollinen sahaamalla tapahtuva irroitus ja  räjäytykset,

                      materiaalien siirrot, lastaus ja kuljetus.
Olemassa olevat sivukivikasat estävät melun leviämistä ympäristöön. Louhinnan
tapahtuessa ympäröivän maanpinnan alapuolella louhimon seinät toimivat melu-
esteinä. Räjäytyksiä suoritetaan yhdestä viiteen työviikon aikana ja niistä varoitetaan
etukäteen. Poraus tapahtuu hydraulisella poralaitteistolla, jolloin melun leviäminen on
huomattavasti vähäisempää paineilmaporaukseen verrattuna. Mikäli irrotusta tehdään

                      sahaamalla joko vaijerilla tai pyörösahalla melun taso jää alle 90 db.
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1.4 Tärinävaikutukset

Kiveä räjäytettäessä ympäristöön leviää tärinää ja ilmanpaineaalto. Räjäytystä
käytetään ainoastaan kamin irrotuksessa kiintokalliosta, jonka jälkeen lohkareiden
valmistus ja muotoilu tehdään mekaanisesti kiilaten. Rakennuskiveä louhittaessa
tavoitteena on saada kiviaines irrotettua ehyenä, jonka vuoksi räjäytyksissä käytetään
”hellävaraista” hitaasti palavaa räjähdettä, K-putkea.
Rakennuskiven louhinnan aiheuttama tärinä ei leviä kauaksi, mutta on havaittavissa
louhimon läheisyydessä. Louhinnasta aiheutuva rakennusten vaurioitumisriski on
erittäin pieni.  Sahaamalla tapahtuvassa irrotuksessa räjähteitä käytetään vain

                      vaakairrotukseen pieniä määriä.

1.5 Pölyvaikutukset

Louhinnassa pölyä syntyy poratessa ja koneiden liikkuessa louhosalueella.
Porauslaitteissa olevat imurit keräävät kivijauhon suoraan porareiästä ns. imukengän
avulla. Suurin osa kivijauhosta on karkearakeista, eikä aiheuta pölyhaittoja.
Merkittävin pölyhaitta syntyy työkoneiden liikkuessa louhimon ajoväylillä.
Em. haittaa pyritään torjumaan kastelemalla ja tarvittaessa suolaamalla työmaan
ajoväyliä. Sahauksessa käytetään vettä joten pölyämistä ei synny. Mahdollisessa

                      sahauksessa prosessivesi johdetaan erilliseen saostusaltaaseen.

1.6 Vesivaikutukset

Rakennuskivilouhimolle tyypillisesti kallioalueella on vähän halkeamia ja rakoja.
Tutkimusten mukaan kallion ehjyyden vuoksi rakennuskiven louhinnan vaikutus
pohjavedenpinnan korkeuteen rajoittuu aivan louhimon läheisyyteen, alle 50 metrin
etäisyyteen louhimon reunasta.
Koska louhimo on ehjäseinäinen ja –pohjainen, louhimolla ei synny pohjavettä,
eivätkä louhimon vedet voi imeytyä pohjaveteen. Kallioperän tiiveyden takia
myöskään louhinta-alueen pintavedet eivät pääse sekoittumaan kallion pohjaveteen.
 Porattaessa syntyy vähäinen määrä kivijauhoa, joka raekoostaan johtuen on
huonosti liukenevaa materiaalia, eikä siten aiheuta tarvetta selkeytysaltaalle.
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2. Selvitys toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei kaivostoiminnassa
      harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen
      mahdollista tulevaa käyttöä, louhintatyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta

Perinteisesti kamin irrotus kiintokalliosta tehdään räjäyttämällä. Tämän jälkeen irti
oleva alue porataan ja mekaanisesti kiilataan halutun kokoisiksi blokeiksi. Saatujen
blokkien osuus kokonaisirrotuksesta on n. 8 %. Alhainen saanti johtuu sekä
kallioperän rikkonaisuudesta että räjäytyksessä syntyvistä halkeamista. Siirryttäessä
sahaaviin menetelmiin on todennäköistä että saanto kasvaa n. 15 % ja se tulee olemaan
kustannustehokkain tapa blokkien valmistukseen.

3. Selvitys tutkimusten tuloksista ja esiintymän laajuudesta

Kattavaa selvitystä alueen kivipotentiaalisista ei ole tehty, mutta todennäköisesti
kaivospiirin ulkopuoleltakin on löydettävissä vastaavat ominaisuudet omaavaa
marmoria. Selvitystyö tulee ajankohtaiseksi vasta kysynnän huomattavasti kasvaessa.

4. Vakuus kaivoksen toiminnan aikana

OK Graniitti Oy esittää vakuudeksi pankkitakausta, jonka suuruuden ja perustelut
olemme esittäneet 2013.

5. Vakuus kaivoksen toiminnan loputtua

                      Alueelle johtaa huonokuntoinen metsätie, joten louhimolle ei ole henkilöliikennettä.
                      Louhimomonttu täyttyy vedellä silloin kun se ei ole käytössä ja näkemyksemme
                      mukaan alueen aitaamiseen ei ole lopettamisenkaan jälkeen tarvetta. Alueella ei ole
                      sähkölinjoja eikä rakennuksia eikä luiskaamistarpeita. Annettu 2000€ vakuus riittää
                      mahdollisessa lopettamistilanteessa tarvittavaan kevyeen
                      loppusiivoukseen/tarkistukseen.

OK Graniitti Oy
Harri Hako-Rita 0400283079
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