Kuulutus

27.11.2020

KaivNro 1969 ja 3488

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 27.11.2020
antanut päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.
Kaivosoikeuksien haltija:
Kaivospiirit ja KaivNro:
Alueiden sijainti:

SMA Mineral Oy
Ankele ja Pellonpää, 1969 ja 3488
Pieksämäki

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 nähtävänä Pieksämäen kaupungin ilmoitustaululla (Kauppakatu 1, Pieksämäki) 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 27.11.2020
Pidetään nähtävänä 28.12.2020 saakka
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Annettu julkipanon jälkeen
27.11.2020
KaivNro 1969 ja 3488

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA
Kaivospiirien haltija
SMA Mineral Oy
y-tunnus: 1572824-8
Tornio
Suomi
Yhteystiedot:
SMA Mineral Oy
Selleenkatu 281
95450 Tornio
puh. 010 3215 200
Lisätietoja antaa:
Marko Mara, puh. +358 40 829 26 16
Kaivospiirit
Ankele ja Pellonpää (KaivNro 1969 ja 3488)
Sijainti
Pieksämäki (kaivospiirien kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa SMA Mineral Oy:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Ankele- ja Pellonpää-kaivospiirejä (KaivNro
1969 ja 3488).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Kaivosviranomaisen antama päätös 24.6.2014, Lupamääräys 5:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020. Mikäli Ankeleen ja Pellonpään
kaivospiirien toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.
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Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Kaivosviranomaisen uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 24.6.2014 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
säädetään.
Lupamääräys 1
Kaivosluvan haltijan on asetettava 7 000 euron suuruinen omavelkainen
pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.
Määrätty vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle viimeistään kolmen (3)
kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta.
Perustelut:
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja
jälkihoitotoimenpiteet kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden
vaatimaan kuntoon:
1. Lisäaidan (noin 300 m) rakentaminen ja varoituskylttien asentaminen
(4 500 euroa).
2. Olemassa olevan aitauksen ja porttien ylläpito sekä tarvittavien
varoituskylttien asentaminen niille ja aiemmin rakennetulle maavallille
(1 200 euroa).
3. Pumppauskopin, kahden pumppukaivon ja sähkölinjan purkaminen
kaivosalueelta (1 300 euroa).
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2026. Mikäli Ankeleen ja Pellonpään
kaivospiirien toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja
jälkihoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa
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vakuuden sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa
1.4.2026 mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Kaivosviranomaisen tiedonanto
Ankeleen kaivospiirin louhoksen eteläpuolella, louhoksen ja Ankeleenjärven
välisellä alueella, on tiheä metsikkö. Jos tämän metsikön puusto poistetaan,
tarkistetaan tässä päätöksessä annetut lupamääräykset viipymättä.
Pellonpään kaivospiiri on luonnontilassa. Jos louhinta etenee Pellonpään puolelle,
arvioidaan vakuuden määrä uudelleen.
Kaivosviranomaisen katselmus kaivospiireillä
Kaivosviranomainen on 15.6.2020 suorittanut katselmuksen Ankeleen ja
Pellonpään kaivospiireillä.
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan
Tukesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta sekä Pieksämäen kaupungin
ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 29.9.2020 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä
29.10.2020 saakka.
Asiasta on 29.9.2020 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Pieksämäen Lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 29.9.2020 Pieksämäen kaupungille, EteläSavon ELY-keskukselle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
29.10.2020.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Etelä-Savon maakuntaliitto.
Lausunto on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Etelä-Savon ELY-keskus on
ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa kaivospiirejä koskevassa lupamääräysten
tarkistamisasiassa.
Etelä-Savon maakuntaliiton lausunnon mukaan kaivosalue rajautuu
Ankeleenjärveen ja Piilukanvuoren pohjavesialueeseen, joten kaivos- tai
varastoalueelta mahdollisesti tulevien valumien käsittelyyn tulee kiinnittää
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erityistä huomiota. Maakuntakaava ei aseta estettä kaivostoiminnalle alueella.
Lausunnossa on myös todettu, että yhtiön selvityksen perusteella saa sen
käsityksen, ettei järven puolelle tarvitse rakentaa aitaa, koska siellä on tiheä
metsä. Mikäli metsä joskus hakataan, on tarvetta varautua alueen aitaamiseen
myös järven puolelta. Vakuuden suuruutta on lausunnon mukaan syytä vielä
tarkastella.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
HAKIJAN SELITYS
Kaivosviranomainen on pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen
selityksen annetun lausunnon johdosta. Selitys on esitetty kokonaisuudessaan
liitteessä 2.
Selityksessä on todettu seuraavaa:
”Rannassa tulee olemaan aina puustoa, koska puustoa ei poisteta nykynormien
mukaan ranta-alueelta hakkuun yhteydessä. Alueelle lisätään varoituskylttejä.
Toiminnan loppuessa louhoksen pohjoispuolelle joudutaan lisäämään aitaa noin
300 metriä. Olemme lisänneet vakuuden suuruutta 6000 euroon.”
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa esitettyyn
Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivosviranomainen toteaa
maakuntaliiton lausuntoon, että lupamääräyksillä 1 ja 2 on otettu huomioon
tämänhetkinen tiedossa oleva tilanne kaivospiireillä. Mikäli kaivospiirien
toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia ennen lupamääräyksessä 2 asetettua
määräaikaa, tarkistetaan lupamääräykset aikaisemmin. Ankeleen louhoksen
eteläpuolella sijaitsevan metsikön osalta kaivosviranomainen viittaa myös
kohdassa ”Kaivosviranomaisen tiedonanto” todettuun.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä SMA Mineral Oy:lle. Jäljennös
päätöksestä toimitetaan Pieksämäen kaupungille, Etelä-Savon ELY-keskukselle,
Etelä-Savon maakuntaliitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti
koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Pieksämäen kaupungin ilmoitustaululla.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Pieksämäen Lehdessä.
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Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 2 000 €.
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku
toimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla ItäSuomen hallinto-oikeuteen.
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)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)
Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut johtava
asiantuntija Ossi Leinonen.

Liitteet
1.
2.
3.
4.
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Kaivospiirien kartta
Lausunnot ja kaivosyhtiön selitys, joka sisältää uuden laskelman vakuudesta
Valitusosoitus
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Liite 1
Ankele- ja Pellonpää-kaivospiirien KaivNro 1969 ja 3488 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset)

LIITE 2

Annetut lausunnot ja kaivosyhtiön selitys
-

Etelä-Savon maakuntaliitto
Etelä-Savon ELY-keskus (ilmoitus)

-

Kaivosyhtiön selitys maakuntaliiton lausuntoon sekä uusi laskelma vakuudesta

Lausunto
8.10.2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
kaivosasiat@tukes.fi

§32/2020

Viite: Lausuntopyyntö 29.9.2020, KaivNro 1969 ja 3488

155/11.00.00/2020

Lausunto Ankeleen ja Pellonpään kaivospiirejä koskevasta
lupamääräysten tarkistamisesta; Pieksämäki
Pieksämäen Ankeleen ja Pellonpään kaivospiirialueet ovat Etelä-Savon
maakuntakaavassa merkitty kaivosalueiksi (EK). Merkinnällä osoitetaan
kaivoslain piiriin kuuluvien kaivoskivennäisten hyödyntämiseen tarpeellisia
alueita. Merkityt alueet ovat toiminnassa olevia kaivosalueita.
Kaivosalueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan alueen käytöstä
ei saa aiheutua haittaa alueen pinta- ja pohjavesille.
Kaivosalue rajautuu Ankeleenjärveen ja Piilukanvuoren
pohjavesialueeseen, joten kaivos- tai varastoalueelta mahdollisesti
tulevien valumien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Maakuntakaava ei aseta estettä kaivostoiminnalle alueella. Tukesin
edellisessä päätöksessä (24.6.2014) kaivosluvan haltijalle asetettiin 3000
euron vakuus kaivoslain mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.
Päätöksen mukaan vakuus kattaa aidan ja varoituskylttien ylläpidon.
Yhtiön selvityksen perusteella saa sen käsityksen, ettei järven puolelle
tarvitse rakentaa aitaa, koska siellä on tiheä metsä, mikäli metsä joskus
hakataan, on tarvetta varautua alueen aitaamiseen myös järven puolelta.
Vakuuden suuruutta on syytä vielä tarkastella.

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja

Sanna Poutamo
Ympäristöpäällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu maakuntaliiton asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu

kaivosasiat@tukes.fi
Etelä-Savon ELY, ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue

Etelä-Savon maakuntaliitto | Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli | Puhelinnumerot esavo.fi/yhteystiedot
Sähköposti kirjaamo@esavo.fi (virallinen posti) tai etunimi.sukunimi@esavo.fi (å=a, ä=a, ö=o)

Kivi Maria (Tukes)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tukes KaivosAsiat
torstai 1. lokakuuta 2020 12.43
Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
VL: Lausunto KaivNro 1969 ja 3488

Lähettäjä: Hämäläinen Jyrki (ELY) <jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: torstai 1. lokakuuta 2020 12.36
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: Lausunto KaivNro 1969 ja 3488
ELY-keskuksella ei ole lausuttavaa Ankeleen ja Pellonpään (KaivNro 1969 ja 3488) kaivospiirejä koskevassa
lupamääräysten
tarkistamisasiassa.
Jyrki Hämäläinen
Ympäristönsuojelun asiantuntija
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Puh: 0400-512 898
jyrki.s.hamalainen@ely-keskus.fi
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SMA Mineral Oy:n vastine Etelä-Savon maakuntaliiton lausuntoon

155/11.00.00/2020

Lausunto Ankeleen ja Pellonpään kaivospiirejä koskevasta
lupamääräysten tarkistamisesta; Pieksämäki
Vastine:
Rannassa tulee olemaan aina puustoa, koska puustoa ei poisteta nykynormien mukaan rantaalueelta hakkuun yhteydessä. Alueelle lisätään varoituskylttejä. Toiminnan loppuessa louhoksen
pohjoispuolelle joudutaan lisäämään aitaa noin 300 metriä. Olemme lisänneet vakuuden suuruutta
6000 euroon.

SMA Mineral Oy:n puolesta
Krister Backlund ja Marko Mara

Liite 2

Arvio vakuuden suuruudesta ja selvitys mitä lopetus- ja
jälkitoimenpiteitä vakuudella katetaan
Vakuuden suuruus
Ankele ja Pellonpää 6000 €
Mikäli louhinta etenee Pellonpään puolelle on vakuuden määrää arvioitava
uudelleen

Selvitys mitä lopetus -ja jälkitoimenpiteitä vakuudella katetaan
Aitausta on tehty osittain maapenkereenä noin 400 metriä. Vanha sivukiven
läjitysalue on noin 500 metriä. Läjitysalue toimii tehokkaana louhokseen pääsyn
esteenä. Lisäksi on tehty verkkoaitaa noin 100 metriä louhoksen sisääntulon portin
läheisyyteen, ja tien viereen. Verkkoaidan eteen on laitettu lohkareita. Louhoksen
järvenpuoleisella (eteläpuolella) on tiheä metsikkö, joka estää kulkuneuvolla
liikkumisen. Metsää on 100-200 metrin leveydeltä. Louhoksen ympäristöön on
laitettu varoituskylttejä. Niitä lisätään lisätään tarpeen mukaan. Lopettamisvaiheen
lisäaitaustarve on noin 300 metriä, arvioitu kustannus on noin 4500 euroa.
Alueella on olemassa lukittuja portteja. Tänä vuonna on asennettu yksi portti lisää
louhoksen sivutien alkuun. Ei ole enää tarvetta lisätä portteja.
Avolouhoksia ei ole tarpeen luiskata, koska louhos täyttyy vedellä, kun pumppaus
lopetetaan kaivostoiminnan päättyessä.
Kaivosalueella on yksi pumppauskoppi, ja kaksi pummpukaivoa, joiden
purkamiskustannus on noin 300 euroa.
Alueella on noin 400 metriä kaivosyhtiön omistamaa sähkölinjaa.
Purkamiskustannuksiksi arvioimme noin 1000 euroa.

POSTIOSOITE/
POSTAL ADDRESS
SMA Mineral Oy
Selleenkatu 281
FI-95450 Tornio, Finland

PUHELIN/PHONE

+358 10 3215200

TELEFAX

INTERNET

PANKKI/BANK GIRO

Y-TUNNUS/CORP. ID NO

+358 10 3215301

IBAN
FI8211123000322633
SWIFT/BIC
NDEAFIHH

1572824-8

www.smamineral.com
sma@smamineral.com

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 28.12.2020.
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.

