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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.4.2020 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista
määräyksistä.
Kaivospiirin haltija:
Kaivospiiri:
KaivNro:
Alueen sijainti:

Boliden Kylylahti Oy
Valkeisenranta
K7739
Leppävirta

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 nähtävillä Leppävirran kunnan ilmoitustaululla (Savonkatu 39) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu
2, Rovaniemi) sekä osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityisetedut-kaivostoiminta
Lisätietoja

Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 3.4.2020
Pidetään nähtävänä 4.5.2020 saakka
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PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen
3.4.2020

KaivNro:
K7739

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISISTA
MÄÄRÄYKSISTÄ
Kaivospiirin haltija

Boliden Kylylahti Oy
Y-tunnus: 1925412-3
Polvijärvi
Suomi

Kaivospiiri
Sijainti

Valkeisenranta (KaivNro K7739)
Leppävirta (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa Boliden Kylylahti Oy:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Valkeisenranta -kaivospiiriä (KaivNro K7739).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Kaivosviranomainen viittaa Valkeisenranta -kaivospiirille annettuihin
lupamääräyksiin 24.6.2014, lupamääräys 6 :
Lupamääräys 6
Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.6.2019.
Perustelut
Kaivoslaki 62 §
Kaivosviranomainen on aloittanut asian käsittelyn 8.7.2019.
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Valkeisenrannan kaivospiirin nykytilanne
Yhtiö totesi selvityksessään nykytilanteesta seuraavaa:
”Valkeisenrannan kaivospiirialueella ei ole vielä aloitettu kaivostoiminnan aloittamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Työt ja toimenpiteet ennen em. toimenpiteiden
aloittamista ovat lähinnä malmiesiintymän tarkempien rajauksen ja esiintymän
suuruuden arviointiin tarvittavia geofysiikan mittauksia ja syväkairauksia.”

Kaavatilanne
Pohjois-Savon liiton lausunnossa (7.2.2020) todettiin seuraavaa:
”Valkeisenrannan kaivospiiri sisältyy Pohjois-Savon maakuntakaavaan 2030 malmipotentiaalisena alueena ek1 52.812. Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on
todettu malmi- ja mineraalivarantoja.
Kaivos- ja malmipotentiaaliset alueet tarkistetaan käynnissä olevan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen laadinnan yhteydessä. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2019. Tavoitteena on luoda edellytyksiä maakunnan elinvoiman, kaivosteollisuuden tarpeiden
ja muun maankäytön yhteensovittamiselle. Kaavaluonnos tulee nähtäville v.
2021.”
Valkeisenrannan kaivospiiritoimitus
Kaivosviranomainen on antanut Valkeisenrannan kaivospiirimääräyksen
14.2.2014. Päätöksessä todettiin:
Kaivoslain (503/1965) 40 §:n mukainen kaivoskivennäisten hyödyntäminen edellyttää kaivosoikeuden perustamista. Kaivosoikeus voidaan myöntää hakijalle kaivoslain (503/1965) 4 luvun mukaisen kaivospiiritoimituksen jälkeen.
Valkeisenrannan kaivospiiritoimitus on käynnissä. Kaivospiiritoimituksen valmistuttua, kaivosviranomainen antaa kaivoskirjan. Kun kaivoskirja on annettu, kaivosoikeuden haltija saa ottaa työn alaiseksi ja käyttää hyväkseen kaikki kaivospiirissä tavatut kaivoskivennäiset (kaivostyö).
Kaivosviranomainen tulee kaivospiirimääräyksen mukaisesti kaivosoikeutta koskevassa ilmoituksessa (kaivoskirjassa) määräämään, että kaivosoikeuden haltijan
tulee ryhtyä kaivostyöhön tai muuhun sellaiseen esiintymän luonteen edellyttämään työhön, joka osoittaa hänen vakavasti pyrkivän kaivospiirissä varsinaiseen
kaivostyöhön, kymmenen (10) vuoden pituisen määräajan kuluessa.
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Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 24.6.2014 annetut määräykset.
Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toimintaan sovelletaan, mitä kaivoslain 2011
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 5 000 euron suuruinen pankkitalletus
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- ja
jälkitoimenpiteitä varten.
Kaivosvakuus on asetettava viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua tämän
päätöksen antamisesta.
Perustelut
Kaivosvakuudella katetaan alueella sijaitsevien kairareikien suojaputkien katkaisu
maanpinnan tasolle ja avoimien putkien päiden hatutus.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2
Lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistöiden aloittamista,
mutta kuitenkin viimeistään 1.6.2026.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa 3 kuukautta ennen lupamääräysten tarkistamista
ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden.
Perustelut
Kaivoslaki 62 §
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityisetedut-kaivostoiminta sekä Leppävirran kunnan ilmoitustaululla. Asiasta
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tiedotettiin myös Savon Sanomat -lehdessä. Asia kuulutettiin 10.1.2020 ja on ollut nähtävillä 10.2.2020 saakka. Lausunnot ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 10.2.2020.
Lausuntopyynnöt
Asiasta lähetettiin lausuntopyynnöt 10.1.2020 Leppävirran kunnalle, PohjoisSavon ELY-keskukselle ja Pohjois-Savon liitolle.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Lausunnon antoivat Leppävirran kunta, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Pohjois-Savon
liitto. Metsähallitus jätti asiasta muistutuksen (Metsähallitus kirjannut
muistutuksen lausuntona). Mielipiteitä ei asiasta esitetty. Lausunnot ja
Metsähallituksen muistutus on esitetty liitteessä 2.
Kaivosyhtiön selitys (Kaivoslaki 621/2011 42 §)
Kaivosviranomainen ei pyytänyt yhtiöltä selitystä.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn
LAUSUNNOT
Leppävirran kunta
Kaivosviranomainen toteaa, että vesistöjen ekologiseen tilaan liittyvät kysymykset käsitellään ympäristölupaprosesseissa. Kaivosviranomainen viittaa lisäksi tämän päätöksen kohtaan ”Kaivosviranomaisen lupamääräykset ja perustelut”.
Kaivosviranomainen huomauttaa, että kaivoslain mukainen vakuus ei kata muun
lainsäädännön nojalla annetuista määräyksistä aiheutuvia kustannuksia. Ympäristöviranomainen määrää erikseen ympäristölainsäädännön nojalla erillisen ympäristövakuuden. Kaivosviranomainen määrää kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteiden varmistamiseksi tarvittavan vakuuden suuruuden kaivoslain nojalla.
Kaivosoikeuksien osalta kaivosviranomainen on selventänyt asiaa tämän päätöksen kohdassa ”Valkeisenrannan kaivospiiritoimitus”.
Pohjois-Savon ELY-keskus
Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin.
Kaivosyhtiön tulee ottaa huomioon ympäristönsuojelulain mukaista lupaa hakiessaan, että aikoinaan tehty ympäristövaikutusten arviointi on ajantasainen suunniteltuun toimintaan nähden.
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Pohjois-Savon liitto
Kaivosviranomainen toteaa lausunnon selventävän alueen maankäyttöä.
MUISTUTUKSET
Metsähallitus
Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin.
Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä Boliden Kylylahti Oy:lle, Leppävirran kunnalle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle, Pohjois-Savon liitolle, Metsähallitukselle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Leppävirran kunnan ilmoitustaululla.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan myös Savon Sanomat -lehdessä.
Kaivoslaki 58 §
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.
Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla
Itä-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.
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Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)
Lisätietoja
Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

Terho Liikamaa
Ryhmäpäällikkö

Ossi Leinonen
Johtava asiantuntija

LIITTEET

1. Kaivospiirin kartta
2. Annetut lausunnot ja muistutus
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista

TIEDOKSI

Boliden Kylylahti Oy
Maanmittauslaitos
Leppävirran kunta
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon liitto
Säteilyturvakeskus
Asianosaiset
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LEPPÄVIRRAN KUNTA
Kunnanhallitus

PÖYTÄKIRJANOTE
3/2020

Kokousaika

Maanantai 10.2.2020 klo 16.30 – 19.10

Kokouspaikka

Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä

Aino Kanniainen, puheenjohtaja
Kaisa Korhonen, II varapuheenjohtaja
Anne Aholainen, jäsen
Heikki H. Havukainen, jäsen
Seppo Heinonen, jäsen
Mervi Laatikainen, jäsen
Marjo-Nina Mustonen, jäsen
Veli-Pekka Pienimäki, jäsen
Risto Pelkonen, varajäsen

Sivu
1

Pekka Nykänen, valtuuston puheenjohtaja
Juha Kilpeläinen, valtuuston I varapuheenjohtaja
Mia Hahtala, valtuuston II varapuheenjohtaja
Matti Raatikainen, kunnanjohtaja, esittelijä
Anssi Nykänen, pöytäkirjanpitäjä
Muut osallistujat

Ennen kokousasioiden käsittelyä tekninen johtaja Tapio Montonen 16.30 –
17.35, perusturvajohtaja Marena Paahto 16.30 – 17.15 esittelivät Sote- keskushankkeen etenemistä ja elinkeinoasiamies Antti Tulila 16.30 – 18.10 tukihankkeita.

Poissa

Lauri Roponen, I varapuheenjohtaja

Asiat

§ 27-40
§ 41
Salassapidettävä (Julkisuuslaki 24.1 § 20 kohta)

Allekirjoitus
ja varmennus

Leppävirralla 10.2.2020
Aino Kanniainen
puheenjohtaja

Anssi Nykänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastajat
Heikki H Havukainen

Anne Aholainen

Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Nähtävilläolo

Pöytäkirja on julkaistu nähtäville Leppävirran kunnan verkkosivuille
www.leppavirta.fi 11.2.2020
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D/37/10.01.01/2020
30 §

LAUSUNTOPYYNTÖ KUULEMISASIAKIRJASTA VALKEISENRANTA, BOLIDEN KYLYLAHTI OY

Kunnanhallitus 12.5.2014 § 88
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kaivosviranomaisena pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla lausuntoa Leppävirran kunnalta kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamiseksi ja vakuuden määräämiseksi (kaivoslaki
621/2011 40 §). Kuulemisasiakirja koskee Valkeisenranta kaivospiiriä
(KaivNro K7739) Leppävirran kunnassa.
Tukes pyytää Leppävirran kunnalta lausuntoa 8.5.2014 mennessä. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse lisäaika 14.5.2014 saakka. Kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä Leppävirran kunnanvirastolla ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa. Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa
www.tukes.fi/kaivosasiat.
Kuulemisen peruste on kaivoslaki (621/2011) 181 §. Kaivosviranomaisen
on määrättävä vakuuden laji ja suuruus sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle enintään vuoden pituinen määräaika vakuuden asettamiselle. Lisäksi
kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset kaivoslain (621/2011) 52 §:n
3 momentin ja 125 §:n mukaisesti 30.6.2014 mennessä. Kaivoslain 125 §
koskee kaivosturvallisuusluvassa annettavia määräyksiä. Kaivosturvallisuuteen liittyvät asiat ja määräykset käsitellään ja tarkistetaan Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston järjestämissä kaivostarkastuksissa.
Valkeisenrannan suunniteltu kaivosalue sijoittuu vanhan Kotalahden kaivos- ja teollisuusalueen läheisyyteen, jossa Outokumpu Mining Oyj edeltäjineen on aiemmin harjoittanut kaivostoimintaa ja louhitun malmin rikastamotoimintaa vuosina 1959-1987.
Valkeisenrannan malmiesiintymä sijaitsee osittain Valkeisenlammen alla ja
osittain Valkeisenlampeen rajoittuvan kallioisen niemen alla. Esiintymässä
arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa tonnia (Mt) nikkeli-kupari –malmia.
Malmin syvyysjatkeita ei tällä hetkellä vielä tunneta. Valkeisenrannan
esiintymässä ei ole suoritettu aiemmin kaivostoimintaa.
Varsinaista kaivostoimintaa tai kaivostoimintaa valmistelevia töitä ei Valkeisenrannan alueella ole vielä aloitettu. Tukes on tehnyt päätöksen Valkeisenrannan kaivospiirin määräämiseksi 14.2.2014. Kaivospiiritoimitus on
vielä aloittamatta.
Valmistelija: kaavoittaja Suvi Nenonen 044 797 5523
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Leppävirran kunnalla ei ole huomautettavaa Valkeisenrannan kaivospiirin
(KaivNro K7739) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi tarpeellisten määräysten antamisesta ja vakuuden määräämisestä, koska Valkeisenrannan kaivospiirillä ei ole aloitettu varsinaista kaivostoimintaa tai kaivostoiminnan valmistavia töitä. Em. määräykset tulee
tarkistaa ennen kaivostoiminnan aloittamista alueella.
Kohdan 5 osalta todetaan, että lupamääräykset tulee kunnanhallituksen mielestä päivittää ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista, ei vasta 5
vuotta aloittamisen jälkeen.
Kunnanhallituksen kanta on, että kunnan ympäristöviranomaisen kannanotot on tarkoin huomioitava lupavalmistelussa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_______________
______________________

Kunnanhallitus 10.2.2020 § 30
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut 24.6.2014 Vulcan Kotalahti Oy:lle kaivospiiriä Valkeisenranta (KaivNro K7739) koskevat yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset (perustelut:
Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §). Tukes pyytää Leppävirran kunnalta lausuntoa 10.2.2020 mennessä liittyen 24.6.2014 annettujen määräysten tarkistamiseen (perustelu: Kaivoslaki 62 §). Kuulemisen peruste on kaivoslain
(621/2011) 52.3 §, 108 § ja 109 §.
Valkeisenranta -kaivospiirille on annettu seuraavat lupamääräykset
24.6.2014 päätöksessä :
Lupamääräys 1
Kaivostoiminta ei saa aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle. Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 2
Kaivostoiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 3
Kaivostoiminta tulee järjestää siten, ettei louhinnassa ja esiintymän hyödyntämisessä tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta, eikä toiminnalla vaaranneta tai vaikeuteta kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä. Perustelut: Kaivoslaki 18 §
Lupamääräys 4
Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta ja tuloksista
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tämän luvan mukaiselta 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 kaivostoiminnasta (391/2012) 31 §
Lupamääräys 5
Kaivosluvan haltijalle ei tässä vaiheessa määrätä kaivostoiminnan lopetusja jälkitoimenpiteitä varten vakuutta. Perustelut : Kaivoksen rakentamistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu. Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 6
Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 1.6.2019. Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Valmistelijat: kaavoittaja Suvi Nenonen (044 797 5523) ja ympäristötarkastaja Timo Turunen (040 847 3998).
Kunnanjohtajan päätösesitys:
Leppävirran kunnalla ei ole huomautettavaa Valkeisenrannan kaivospiirin
(KaivNro K7739) kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta, koska Valkeisenrannan kaivospiirillä ei ole vielä aloitettu varsinaista kaivostoimintaa tai kaivostoiminnan valmistavia töitä.
Kuulemisasiakirjaan liittyy Selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi Valkeisenranta K7739 (päivitetty 10.9.2019).
Kaivosluvan haltijan velvollisuuksista todetaan Kaivoslain 18 §:ssä mm.,
että kaivostoiminnasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupamääräykseen 1 liittyen kunta edellyttää, että mahdollisella kaivostoiminnalla ei heikennetä vesistöjen ekologista tilaa nykyisestään. Tuorein valtakunnallinen arvio pintavesien ekologisesta tilasta osoittaa, että Pohjois-Savossa todelliseksi arvioitua ekologisen tilan heikkenemistä on tapahtunut Kallavesi-Sorsavesi-alueella Pohjois-Kallaveden, Petosenlammen, Oravilahti-Särkilahden ja Unnukan alueella. Selvin muutos on
tapahtunut Oravilahti-Särkilahden ekologisessa tilassa.
Lupamääräykseen 5 liittyen kunta vaatii, että ennen mahdollisen Valkeisenrannan kaivostoiminnan käynnistymistä toimijalta edellytetään riittävän
suurta kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten asetettavaa vakuutta. Vakuuden määrän tulee perustua nykyisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten mukaisiin kustannuksiin.
Leppävirran kunta toteaa, että muutamat ongelmatapaukset Suomessa ovat
osoittaneet, että kaivostoiminnalle määrätyt vakuudet ovat olleet täysin
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riittämättömiä suhteessa todellisiin jälkihoitotoimenpiteiden aiheuttamiin
kustannuksiin. Jälkihoitotoimenpiteiden käytännön toteuttaminen ja niistä
aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ovat jääneet valitettavasti yhteiskunnan kannettaviksi, mikä on aiheuttanut merkittävää mainehaittaa kaivostoiminalle kokonaisuudessa.
Päivitetyssä selvityksessä lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen asetettavasta määräajasta todetaan, että lupamääräysten
tarkastamisajankohta sidotaan kaivospiiriä koskevan päätöksen mahdolliseen jatkamiseen. Nykyinen päätös umpeutuu vuonna 2024. Lupamääräykseen 6 liittyen Leppävirran kunta edellyttää, että em. määräykset tulee tarkistaa viimeistään haettaessa kaivoslupaa nykyisen kaivospiirihakemuksen
umpeutuessa 2024 tai ennen mahdollisen kaivostoiminnan aloittamista
alueella.
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi Valkeisenranta K7739 (päivitetty 10.9.2019) annettuun selvitykseen kunta esittää päivitettäväksi kohtaan Sosiaaliset vaikutukset ajantasaiset kunnan vero- ja kiinteistöveroprosenttia tiedot; v. 2018 veroprosentti 21,0 % ja kiinteistöveroprosentti 1,00
%.
Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

____________________________________________________________________________________
Otteen oikeaksi todistaa
Leppävirralla 11.02.2020
Anssi Nykänen
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen
hakukielto

Päätöksistä §:t 27 – 29, 34 – 37, 39 – 41 jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Koska seuraaviin päätöksiin §:t 30, 33, 38 voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, niihin ei voi hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimus

Päätöksiin §:t 30, 33, 38 voidaan hakea oikaisua kirjallisella vaatimuksella. Oikaisuvaatimus
tehdään Leppävirran kunnanhallitukselle.
Yhteystiedot: Leppävirran kunnanhallitus
Savonkatu 39, PL 4
79101 Leppävirta
Sähköposti: kunta@leppavirta.fi
Oikaisuvaatimus on jätettävä kunnanhallitukselle 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan,
katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen nähtäville asettamisesta. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää lueta määräaikaan.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava mihin päätökseen muutosta haetaan, miltä osin muutosta haetaan ja muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat,
joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo viranomaisella. Oikaisuvaatimus
on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Sen voi kuitenkin toimittaa
sähköpostilla ja sitä ei silloin tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperää tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköpostilähetyksen otsikossa on syytä mainita sana oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän ja
jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta, postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnanhallitukselle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
kaivosasiat@tukes.fi.

KaivNro K7739

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto kaivosluvassa
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavia tarpeellisia määräyksiä koskien,
Valkeisenranta, Leppävirta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (myöhemmin ELYkeskus) katsoo, ettei sillä ole huomautettavaa olemassa oleviin yleisten- tai
yksityisten etujen turvaamiseksi annettuihin määräyksiin. ELY-keskus
kuitenkin katsoo, että kyseiset määräykset tulee päivittää viimeistään siinä
vaiheessa, kun kaivostoimintaa ollaan aloittamassa ja toiminnalle ollaan
hakemassa ympäristönsuojelulain mukaista lupaa. Kyseinen määräysten
päivittäminen on ELY-keskuksen näkemyksen mukaa erityisen tärkeää sen
takia, että voidaan varmistua olemassa olevien määräysten soveltuvan ja
olevan ajantasaisia toteutuvaan toimintaan nähden.
Lisäksi ELY-keskus toteaa, että alueelle aikoinaan suunnitellun
kaivostoiminnan osalta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA),
mutta
ennen
kaivostoiminnalle
mahdollisesti
haettavaa
ympäristönsuojelulain mukaista lupaa, tulee toiminnanharjoittajan laatia
selvitys aikoinaan tehdyn ympäristövaikutustenarvioinnin ajantasaisuudesta
verrattuna suunniteltuun toimintaan.

Ympäristönsuojelun erityisasiantuntija

Jorma

Ympäristöylitarkastaja

Jussi-Pekka Järvinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt
ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen ja ratkaissut
ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Jorma Lappalainen.

POHJOIS-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 026 500
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 2000, 70101 Kuopio
kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi

Lappalainen

Tämä asiakirja POSELY/465/07.01/2010 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument
POSELY/465/07.01/2010 har godkänts elektroniskt
Esittelijä Järvinen Jussi-Pekka 04.02.2020 14:28
Ratkaisija Lappalainen Jorma 04.02.2020 14:27
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Viite: Lausuntopyyntönne 10.1.2020, KaivNro K7739
Lausunto kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla kuulemisasiakirjasta, Valkeisenranta KaivNro
K7739, Leppävirta. Boliden Kylylahti Oy
Valkeisenrannan kaivospiiri sisältyy Pohjois-Savon maakuntakaavaan 2030 malmipotentiaalisena alueena ek1 52.812. Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on
todettu malmi- ja mineraalivarantoja.
Kaivos- ja malmipotentiaaliset alueet tarkistetaan käynnissä olevan Pohjois-Savon
maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen laadinnan yhteydessä. Maakuntakaavan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2019. Tavoitteena
on luoda edellytyksiä maakunnan elinvoiman, kaivosteollisuuden tarpeiden
ja muun maankäytön yhteensovittamiselle. Kaavaluonnos tulee nähtäville v.
2021.
Pohjois-Savon liitolla ei ole maakuntakaavoituksen näkökulmasta kuulemisasiakirjaan muuta lausuttavaa.
POHJOIS-SAVON LIITTO
Paula Qvick
suunnittelujohtaja
Tiedoksi

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

Mikko Rummukainen
suunnittelija

aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa
maakuntajohtajan varahenkilö

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247
70101 Kuopio, Suomi

Y-tunnus 0827616-7
Puhelin 017 550 1400
kirjaamo@pohjois-savo.fi

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 4.5.2020.
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. Tuomioistuinten ja eräiden
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Käyntiosoite:
Postiosoite:

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio, sisäänkäynti Puistokadun puolelta
PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin:
Faksi:
Sähköposti:

029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
029 56 42501
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.

