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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27.2.2020 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten
määräysten tarkistamisesta.

Kaivosoikeuden haltija: Nordkalk Oy Ab
Kaivospiiri ja KaivNro: Äkäsjoensuu, 1897
Alueen sijainti: Kolari

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 Kolarin kunnan ilmoitustaululla (Isopalontie 2, Kolari) ja Tukesin
kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta

Lisätietoja  kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 27.2.2020

Pidetään nähtävänä 30.3.2020 saakka

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Kaivospiirin haltija Nordkalk Oy Ab
y-tunnus: 1796277-5
Parainen
Suomi

Yhteystiedot:
Nordkalk Oy Ab
Skräbbölentie 18
21600 Parainen
puh. 020 753 7000

Lisätietoja antaa:
Gerhard Hakkarainen, puh. 020 753 7173

Kaivospiiri Äkäsjoensuu (KaivNro 1897)

Sijainti Kolari (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Nordkalk Oy Ab:lle päätöksen kai-
vosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista
määräyksistä koskien Äkäsjoensuu-kaivospiiriä (KaivNro 1897).

Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §

Peruste määräysten tarkistamiselle

Kaivosviranomaisen antama päätös 24.6.2014, Lupamääräys 6:

Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2019. Mikäli Äkäsjoensuun kaivospiirin toimin-
nassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia,
tarkistusväliä aikaistetaan.

mailto:kirjaamo@tukes.fi


2 (7)

KaivNro 1897

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

Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset

Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.

Kaivosviranomaisen uudet lupamääräykset ja perustelut

Kaivosviranomaisen 24.6.2014 antamista lupamääräyksistä jää voimaan lupamää-
räys 1. Muut 24.6.2014 annetun päätöksen lupamääräykset korvataan tämän
päätöksen lupamääräyksillä 2-4.

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: (sama lupamääräys kuin 24.6.2014)

Hakijayhtiön on ennen keskeytyneen kaivostoiminnan aloittamista tiedotettava
hyvissä ajoin suunnitelluista toimenpiteistä Lapin ELY-keskukselle sen varmista-
miseksi, ettei toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjä
luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla.

Perustelut: Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa
myöntäessään varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole luonnonsuojelu-
lain säännöksien vastaista.

Lupamääräys 2:

Kaivosviranomaisen 24.6.2014 antamalla päätöksellä määrätty kaivosvakuus on
asetettu, eikä toiminnassa ole tapahtunut tämän jälkeen sellaisia muutoksia,
joista aiheutuisi muutoksia asetetun vakuuden määrään (10 000 €).

Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoi-
menpiteet, jotta kaivosalue voidaan saattaa yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon:

- Nykyisen aidan ja varoituskylttien ylläpito
- Louhoksen seinämien osittainen luiskaaminen

Yksityisomistuksessa ja -käytössä olevien rakennusten purkamiseksi ei määrätä
vakuutta.

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Lupamääräys 3:

Lupamääräykset tarkistetaan ennen keskeytyneen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.6.2023. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos kaivos-
piirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia
muutoksia.

Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälki-
hoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden
sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 1.4.2023
mennessä.

Perustelut: Kaivoslaki 62 §

Lupamääräys 4:

Yleisen turvallisuuden varmistamiseksi kaivosyhtiön on kunnostettava avolouhok-
sen aita 31.7.2020 mennessä ja huolehdittava jatkossa aitauksen kunnosta.

Perustelut: Kaivoslaki 18 §

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt

Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tu-
kesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutuk-
set/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta sekä Kolarin kunnan ilmoitustaululla.
Asia on kuulutettu 27.9.2019 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 28.10.2019
saakka.

Asiasta on 27.9.2019 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Lapin Kansa -lehdessä. Kolmen kiinteistön osalta maanomistajia on kuultu uudel-
leen toimittamalla ilmoitukset kuulemisesta 12.11.2019, kun kaivosyhtiöltä oli
saatu ajantasaiset maanomistajatiedot.

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 27.9.2019 Kolarin kunnalle, Lapin ELY-
keskukselle, Lapin liitolle ja Muonion paliskunnalle.

Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
28.10.2019 ja uudelleen kuulemisten osalta viimeistään 13.12.2019.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
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Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys

LAUSUNNOT

Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Kolarin kunta, Lapin ELY-keskus ja
Metsähallitus. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kolarin kunnalla ei ole huomauttamista lupamääräysten tarkistamisasiaan.

Lapin ELY-keskus on lausunnossaan viitannut aiemmin (7.5.2014) antamaansa
lausuntoon ja todennut, ettei sillä ole pääosin huomautettavaa tai muutettavaa
kaivosviranomaisen 24.6.2014 antamiin lupamääräyksiin. ELY-keskus on kuitenkin
muistuttanut luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla rajatun erityisesti suojeltavan lajin
(turjanhorsma) hävittämis- ja heikentämiskiellosta Ruonanjängän alueella. Suojel-
lun alueen lähellä sijaitsee myös muiden rauhoitettujen lajien (kiiltosirppisammal,
lettorikko, lapinkämmekkä) esiintymiä. Turjanhorsma, lettorikko ja kiiltosirppi-
sammal ovat hyvin herkkiä pohjavedenpinnan muutoksille, mistä johtuen kaivos-
toiminnan käynnistymisen jälkeen rajauspäätöksellä suojellun alueen vesitasapai-
noa tulee seurata. Lausunnossa on tuotu esille myös eräiden muiden rauhoitettu-
jen, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymispaikat, sekä viitattu aiem-
paan (24.6.2014) kaivosviranomaisen lupamääräykseen 1.

Lausunnossa on muistutettu ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä
(27.12.2010) edellytetyistä luvista, jos luonnonsuojelulain mukaisten lajien esiin-
tymispaikkoja hävitetään tai heikennetään. ELY-keskus on myös muistuttanut alu-
een sijainnista Tornionjoen-Muonionjoen vesistön Natura-alueen valuma-alueella
ja siitä, että Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten arvioimisessa on otet-
tava huomioon myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa.

Vakuuden suuruutta arvioitaessa tulee ELY-keskuksen mukaan huomioida, että
vakuuden tulee kattaa koko alueen siistiminen ja maisemointi sekä alueella mah-
dollisesti olevien rakenteiden poistaminen tilanteissa, joissa toiminnanharjoittaja
ei pysty muutoin niitä hoitamaan, ja että kaivospiirille tulee asettaa uusi ajan-
kohta määräysten antamiseen sekä vakuuden lajin ja suuruuden asettamiseen
ennen kaivostoiminnan aloittamista.

Metsähallitus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota yleisen turvallisuuden var-
mistamisen näkökulmasta avolouhoksen aitauksen kuntoon sekä vaatinut aidan
korjaamista ja tarkistamista joka 3. vuosi. Metsähallitus on ilmoittanut aitauksen
epäkohdista myös Tukesille, ja viimeisimmän ilmoituksen mukaisesti 10.10.2019
tehdyllä käynnillä on aidan havaittu olleen samassa kunnossa kuin se on ollut vii-
meiset 3-4 vuotta.

Metsähallituksen lausunnossa on myös tuotu esille kaivoksen sukelluskäyttö.

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET

Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

HAKIJAN SELITYS

Kaivosviranomainen on pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen seli-
tyksen, joka on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Kaivosyhtiö on todennut ottavansa toiminnassaan huomioon luonnonarvot sekä
uhanalaiset ja rauhoitetut kasvilajit. Yhtiö on myös ilmoittanut vastaavansa alu-
een turvallisuudesta ja aitojen kunnossapidosta. Aitauksen korjaamiseksi kaivos-
yhtiö on ilmoittanut tehneensä uuden kunnossapitosuunnitelman, jonka mukai-
sesti aita tullaan kunnostamaan, ja aitauksen kunto tullaan tarkastamaan vuosit-
tain. Vastineessa on todettu, että sukeltajayhdistyksellä on ollut aikoinaan kirjalli-
nen sopimus sukelluskäytöstä kaivosyhtiön kanssa, mutta sopimuksen päättymi-
sen jälkeen sukeltaminen on alueella nimenomaisesti kielletty.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa esitettyyn

Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomai-
nen seuraavaa:

ELY-keskuksen lausunnossa mainittuihin suojeltaviin lajeihin liittyen viitataan tä-
män päätöksen lupamääräykseen 1. Vakuuden ja lupamääräysten tarkistamisen
osalta viitataan tämän päätöksen lupamääräyksiin 2-3. Muilta osin kaivosviran-
omaisella ei ole kommentoitavaa lausuntoon.

Metsähallituksen lausunnossa esille tuodun aitauksen kunnon osalta viitataan
tämän päätöksen lupamääräykseen 4. Avolouhoksen sukelluskäyttöön liittyen
kaivosviranomainen toteaa, että kaivospiiri on määrätty kaivostoimintaan eikä
sukeltaminen alueella ole sallittua. Myös kaivosyhtiö ilmaisee selityksessään kiel-
täneensä alueen käytön sukeltamiseen.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.

Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Nordkalk Oy Ab:lle. Jäljennös päätök-
sestä toimitetaan Kolarin kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Muonion
paliskunnalle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

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

mailto:kirjaamo@tukes.fi
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Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kolarin kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen
antamisesta ilmoitetaan myös Lapin Kansa -lehdessä.

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksulli-
sista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 2 000 €. Maksuun
lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan
erikseen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

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 (1391/2018)

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
mailto:kirjaamo@tukes.fi
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LIITTEET 1. Kaivospiirin kartta
2. Lausunnot ja kaivosyhtiön selitys
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista
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Liite 1

Äkäsjoensuu-kaivospiirin KaivNro 1897 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).



LIITE 2

Annetut lausunnot ja kaivosyhtiön selitys

- Kolarin kunta
- Lapin ELY-keskus
- Metsähallitus
- Kaivosyhtiön selitys





























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 30.3.2020.

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

	2a_liite1_kartta_Akasjoensuu
	2b_liite2_lausunnot_Akasjoensuu
	2b_skannatut_lausunnot_vastine
	skannattu_2020_02_19_09_36_44_291

	2c_liite3_valitusosoitus_Akasjoensuu
	kuulutus_Akasjoensuu_1897_ylykspaatos_20200227

