5.5.2020

KaivNro K8529

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 5.5.2020 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten
määräysten tarkistamisesta.
Kaivosoikeuden haltija:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Lesel Oy
Kalkkisilta, K8529
Salo

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 Salon kaupungin ilmoitustaululla (Tehdaskatu 2, Salo) ja Tukesin
kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).
Lisätietoja

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

Kuulutettu 5.5.2020
Pidetään nähtävänä 4.6.2020 saakka

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

PÄÄTÖS

1 (5)

Annettu julkipanon jälkeen
5.5.2020

KaivNro K8529

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Kaivospiirin haltija

Lesel Oy
y-tunnus: 2063579-1
Salo
Suomi
Yhteystiedot:
Lesel Oy
Hästöntie 487
25500 Perniö
Lisätietoja antaa:
Pekka Leikkonen, puh. 0400 744584

Kaivospiiri

Kalkkisilta (KaivNro K8529)

Sijainti

Salo (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Lesel Oy:lle päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä koskien Kalkkisilta-kaivospiiriä (KaivNro K8529).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Kaivosviranomaisen antama päätös 30.6.2014, Lupamääräys 6:
Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.6.2019.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

2 (5)
KaivNro K8529

Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Kaivosviranomaisen uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 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 5 000 euron suuruinen vakuus omavelkaisena
pankkitakauksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetusja jälkitoimenpiteitä varten.
Määrätyllä kaivosvakuudella alue saatetaan kaivoslain mukaisesti yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon.
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteet:
- alueen aitaaminen (250 m)
- vesiputken purkaminen ja muut pienimuotoiset purkamiset
Alueelle ei sijoiteta varsinaisia kiinteitä rakennelmia. Tieverkosto jätetään palvelemaan mm. alueen metsätalouden tarpeita ja vapaa-ajan käyttöä.
Määrätty kaivosvakuus on asetettava kaivosviranomaiselle 3 kuukauden kuluessa
tämän päätöksen antamisesta.
Kaivosvakuuden suuruus tarkistetaan uudelleen 5 vuoden kuluttua, mutta nykyisten suunnitelmien mukaan lopullisen vakuuden suuruus tulee olemaan 17 000
euroa.
Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.8.2025. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.
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Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteistä, jotta kaivosviranomainen voi arvioida ja tarkistaa vakuuden
sisällön kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 1.6.2025
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Kaivosviranomainen on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Tukesin ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta sekä Salon kaupungin ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu 23.1.2020 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 24.2.2020
saakka.
Asiasta on 23.1.2020 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Salon Seudun Sanomat -lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 23.1.2020 Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Varsinais-Suomen liitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
24.2.2020.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Salon kaupunki. Lausunto on esitetty
kokonaisuudessaan liitteessä 2. Varsinais-Suomen liitto on ilmoittanut, ettei se
anna lausuntoa.
Salon kaupunki on lausunnossaan uudistanut aiemmassa (19.5.2014) lausunnossaan Tukesille esittämänsä. Lisäksi kaupunki on esittänyt, että lupamääräyksissä
tulee kiinnittää erityistä huomiota kaivostoiminnan jälkeiseen maisemointiin ja
turvallisuuteen. Ehdotetun vakuuden toivotaan olevan riittävä. Lausunnossa on
myös viitattu kaupungin AVI:lle aiemmin antamaan lausuntoon koskien kaivoksen
ympäristölupa-asiaa.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta on jätetty yksi mielipide.
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Määrjärven ympäristön yhteistyö ry:n mielipiteessä on esitetty vakuuden määräksi 50 000 €. Mielipiteessä on todettu, että kaivostoiminnan käynnistyminen on
ollut hidasta ja yhtiön tilinpäätöstietojen perusteella rahoitustilanne olisi haastava. Lisäksi on viitattu Salon kaupungin esittämään riittävän suuruisen vakuuden
määräämiseen koskien viereistä Hyypiänmäen kaivosta. Näiden seikkojen vuoksi
mielipiteessä on vaadittu, että vakuutta tulisi nostaa kuulemisasiakirjassa esitetystä.
HAKIJAN SELITYS
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä annetun lausunnon ja mielipiteen johdosta.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnossa ja mielipiteessä esitettyyn
Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomainen seuraavaa:
Salon kaupungin lausunnon osalta kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen
lupamääräyksiin 1 ja 2. Lisäksi todetaan, että kaivostoiminnalle myönnetyssä ympäristöluvassa on annettu lupamääräyksiä mm. jälkihoitotoimenpiteiden osalta.
Määrjärven ympäristön yhteistyö ry:n mielipiteeseen kaivosviranomainen toteaa
edellisen vastauksen lisäksi, että Tukesin määräämä vakuus kattaa ainoastaan ne
kustannukset, jotka ovat tarpeen kaivoslaissa säädettyjen tai kaivosluvassa määrättyjen velvoitteiden suorittamiseksi. Vakuus ei kata kustannuksia, jotka aiheutuvat muualla lainsäädännössä (esim. ympäristönsuojelulainsäädännössä) säädetyistä tai muun lainsäädännön nojalla annetuissa luvissa (esim. ympäristöluvassa)
määrätyistä velvoitteista, vaikka kustannukset liittyisivät kaivostoiminnan lopettamiseen.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Lesel Oy:lle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Salon kaupungille, Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, Varsinais-Suomen
liitolle, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Salon kaupungin ilmoitustaululla. Päätöksen
antamisesta ilmoitetaan myös Salon Seudun Sanomat -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 hakea muutosta kaivoslain 162 §:n nojalla Turun hallintooikeudelta 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.
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 kartta
2. Lausunnot ja mielipide
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista
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Liite 1

Kalkkisillan kaivospiiri KaivNro K8529

LIITE 2

Annetut lausunnot ja mielipide
-

Salon kaupunki
Varsinais-Suomen liitto
1 mielipide

Salon kaupunki
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Kaupunginhallitus

§ 47

1

10.02.2020

Lausunto, Lesel Oy, Kalkkisilta-kaivospiirin määräysten tarkistaminen, Kisko
1167/11.03.07/2014
Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 47
Valmistelija: kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.fi,
02-7785113; paikkatietosuunnittelija Markus Kukkonen,
markus.kukkonen@salo.fi, 02-7785109
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää 24.2.2020 mennessä
Salon kaupungin lausuntoa kuulemisasiakirjasta koskien Lesel Oy:n
Kalkkisilta-kaivospiirin määräysten tarkistamista.
Hankkeen tunnus; KaivNro K8529
Kaivos sijaitsee Salossa Kiskon kirkonkylän eteläpuolella. Nyt
lupamääräykset tarkistetaan; Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011)
52.3 §, 108 § ja 109 §.
Kaivoslain 52 §:n mukaan kaivosluvassa on annettava määräyksiä mm.
kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai
rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden
varmistamiseksi.
Kaivoslain 108 §:n mukaan kaivosluvan haltijan on asetettava
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten vakuus, jonka on
oltava riittävä kaivostoiminnan laatu, laajuus ja lupamääräykset huomioon
ottaen.
Kaivosta koskevissa lupamääräyksissä vuodelta 2014 edellytetään, että
lupamääräyksiä tulee tarkastella uudelleen vuonna 2019. Vuonna 2014
kaivosluvalle ei määrätty vakuutta, koska kaivostoiminta ei ollut vielä
alkanut. Nyt Lesel Oy esittää vakuudeksi 5000 € ja vakuuden määrän
tarkasteluväliksi viisi vuotta.
Tukes on saanut Salon kaupungilta edellisen Kalkkisillan kaivospiiriin
liittyvän lausunnon 19.5.2014. Tukes on antanut kaivoslakiin perustuvan
lupapäätöksen 30.6.2014. Kaivospiirin pinta-ala apualueineen on 28,6 ha,
ja kaivoskivennäiset ovat kalkkisälpä ja dolomiitti. Kaivoksen suunniteltu
ottoaika on 20 vuotta.
Kaivoksen toimintaan liittyy myös ympäristölupa-asia (AVI), jota myös on
käsitelty kaupunginhallituksessa, ja josta on lausuttu. Luvasta tehtyjä
valituksia on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa, joka on tietyin ehdoin
antanut luvan toiminnan jatkamiselle. Melulle, tärinälle sekä pinta- ja
pohjavesille on laadittu tarkkailusuunnitelmat.
Kaupunki uudistaa aiemmassa lausunnossaan TUKES:lle esittämänsä.
Lisäksi kaupunki esittää, että lupamääräyksissä tulee kiinnittää erityistä
huomiota kaivostoiminnan jälkeiseen maisemointiin ja turvallisuuteen.
Myös ehdotetun vakuuden määrän toivotaan olevan riittävä.
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Liitteenä on TUKES:n toimittama kuulemisasiakirja, johon sisältyy edellä
mainittu Lesel Oy:n selvitys sekä kaupunginhallituksen 19.5.2014 asiaa
koskeva lausunto.
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa Turvallisuus ja kemikaalivirastolle edellä
olevan lausunnon.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 19.2.2020
Sini Salminen
Toimistosihteeri
Jakelu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Salon kaupunki
Kaupunginhallitus

Ote pöytäkirjasta
§ 47

10.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Muutoksenhakukielto ja sen perusteet
Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Muu peruste, mikä
hallintolainkäyttölaki 5 §

3

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 4.6.2020.
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:
Turun hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Puhelin:
029 56 42410 asiakaspalvelu/kirjaamo
Faksi:
029 56 42414
Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

