17.6.2020

KaivNro 2422

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 17.6.2020 antanut
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten
määräysten tarkistamisesta.
Kaivosoikeuden haltija:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

OK Graniitti Oy
Sinermäpalo, 2422
Kittilä

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 Kittilän kunnan ilmoitustaululla (Valtatie 15, Kittilä) ja Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).
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Kuulutettu 17.6.2020
Pidetään nähtävänä 17.7.2020 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 (6)

Annettu julkipanon jälkeen
17.6.2020

KaivNro 2422

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

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)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa OK Graniitti Oy:lle päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista
määräyksistä koskien Sinermäpalo-kaivospiiriä (KaivNro 2422).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Kaivosviranomaisen antama päätös 20.6.2014, Lupamääräys 5:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2019. Mikäli Sinermäpalon kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia,
tarkistusväliä aikaistetaan (esimerkiksi seuraava louhintaerä).
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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 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:
Kaivosviranomaisen 30.6.2014 antamalla päätöksellä määrätty kaivosvakuus on
asetettu, eikä toiminnassa ole tapahtunut tämän jälkeen sellaisia muutoksia,
joista aiheutuisi muutoksia asetetun vakuuden määrään (2 000 €).
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteet, jotta kaivosalue voidaan saattaa yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon:
-

alueen aitaaminen louhoksen jyrkimmältä osalta (noin 70 metriä)
varoituskylttien uusiminen
rakennelman pois siirtäminen sekä loppusiivous

Perustelut: Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2025. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.
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 1.4.2025
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
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Lupamääräys 3:
Hakijayhtiön on ennen toimenpiteiden (raakakiven ajo louhokselta ja lisälouhinnat) aloittamista tiedotettava hyvissä ajoin suunnitelluista toimenpiteistä alueen
paliskunnille.
Perustelut: Kaivoslain 52 §:n mukaisen yleisen ja yksityisen edun turvaamisen
varmistamiseksi kaivosluvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei kaivostoiminnasta aiheudu kaivoslain tarkoittamaa haittaa poronhoidolle ja poroaitauksille.
Lupamääräys 4:
Hakijayhtiön on ennen toimenpiteiden (raakakiven ajo louhokselta ja lisälouhinnat) aloittamista varmistettava hyvissä ajoin aluehallintovirastosta (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta toimenpiteille tarvittavan ympäristöluvan
tarve.
Perustelut: Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole ympäristönsuojelusuojelulain (527/2014)
säännöksien vastaista.
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 Kittilän kunnan ilmoitustaululla.
Asia on kuulutettu 7.5.2020 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 8.6.2020 saakka.
Asiasta on 7.5.2020 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu myös
Kittilälehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 7.5.2020 Kittilän kunnalle, Lapin ELYkeskukselle, Lapin liitolle sekä Alakylän ja Kuivasalmen paliskunnille.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
7.5.2020.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Lapin ELY-keskus, Lapin liitto ja
Kuivasalmen paliskunta. Lausunnot on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.
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Lapin ELY-keskuksen lausunnossa on viitattu ympäristönsuojelulain ympäristölupaa koskeviin vaatimuksiin sekä toimivaltaiseen ympäristölupaviranomaiseen.
Ympäristöluvan tarve voidaan tarkastella uudelleen hankkeen tarkentuessa. Lausunnossa on myös vaadittu asetettavaksi riittävä kaivoslain mukainen vakuus.
Lapin liitto on lausunnossaan tuonut esille kaivospiirin sijainnin Tunturi-Lapin
maakuntakaavan maa- ja metsätalousvaltaisella alueella. Maakuntakaava-aluetta
koskevista määräyksistä huomionarvoisiksi (kaivostoiminnassa) on lausunnossa
mainittu melutasojen ohjearvot sekä poronhoidon edellytysten turvaaminen.
Kuivasalmen paliskunnan lausunnossa on mainittu, ettei alueen porotaloutta ole
huomioitu lainkaan kaivosyhtiön selvityksessä. Kaivospiirin alueella sijaitsee kahden paliskunnan välinen raja-aita, jota ei paliskunnan lausunnossa esitetyn mukaan saa vahingoittaa. Lisäksi Sinermänpalon metsätien kohdalla oleva veräjä pidetään suljettuna riippuen porotöistä ja porojen liikkumisesta. Lausunnossa on
vaadittu huomioimaan alueella suoritettavat poronhoitotyöt ja mainittu kaivospiirin läheisyydessä sijaitseva yksityinen poroaita, joka ei saa vahingoittua louhostoiminnan vuoksi. Lisäksi kaivospiirin alueelle rakennettavat aitarakenteet eivät
saa olla poroille vaarallisia.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta on jätetty yksi mielipide, joka on esitetty liitteessä 2.
HAKIJAN SELITYS
Kaivosviranomainen ei ole pyytänyt hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä.
Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa esitettyyn
Koska päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa
ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin, toteaa kaivosviranomainen seuraavaa:
ELY-keskuksen lausunnossa mainitun ympäristölupatarpeen osalta kaivosviranomainen viittaa lupamääräykseen 4 ja vakuuden osalta lupamääräyksiin 1 ja 2.
Lapin liiton lausunnon osalta viitataan erityisesti lupamääräyksiin 3 ja 4 sekä todetaan, että kyseessä on voimassa ja toiminnassa oleva kaivospiiri.
Kuivasalmen paliskunnan lausunnossa esitetyt poronhoitoon liittyvät seikat on
otettu huomioon lupamääräyksessä 3.
Mielipiteeseen kaivosviranomaisella ei ole kommentoitavaa.
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Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 58 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan päätöksenantopäivänä OK Graniitti Oy:lle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Kittilän kunnalle, Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Alakylän
ja Kuivasalmen paliskunnille, Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Kittilän kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen
antamisesta ilmoitetaan myös Kittilälehdessä.
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 Pohjois-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.
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)
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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
Sinermäpalo-kaivospiirin KaivNro 2422 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset).

LIITE 2

Annetut lausunnot ja mielipide
-

Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Kuivasalmen paliskunta
1 mielipide

Lausunto

1 (2)
LAPELY/2085/2020

8.6.2020

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 ROVANIEMI

Lausuntopyyntö 7.5.2020

Lausunto kuulemisasiakirjasta, kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistaminen, OK Graniitti Oy,
Sinermäpalon kaivospiiri, Kittilä, kaivosrekisterinumero 2422
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (621/2011)
37 §:n nojalla Lapin ELY-keskuksen lausuntoa yllä mainitusta asiasta.
Kuulemisasiakirjassa esitettyjen tietojen perusteella Sinermäpalon
kaivospiirillä toimintaa on harjoitettu vuodesta 1992. Vuonna 2018
louhoksella on ollut noin 480 tonnia louhittua raakakiveä. Vuoden 2020
aikana kaivosyhtiö suunnittelee ajavansa lohkareita tehtaalle ja vuosina
2021 – 2023 yhtiön suunnitelmissa on louhia lisää raakakiveä.
Ympäristösuojelulain liitteen 1, taulukon 2 kohdan 7c mukaan kivenlouhimo
tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa
kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää, vaatii ympäristöluvan.
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 § 1 momentin ja 2 § 1 momentin mukaan
valtion
tai
kunnan
ympäristölupaviranomainen
ratkaisee
ympäristösuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukossa 2 tarkoitettujen
toimintojen ympäristölupa-asiat.
Toimivaltaisesta
viranomaisesta
määrätään
tarkemmin
ympäristönsuojelulain 34 §:ssä.
Edellä todetun perusteella Lapin ELY-keskuksen näkemys on, että
toimivaltainen viranomainen ympäristöluvan osalta on kunta. Lapin ELYkeskuksella ei ole tietoja alueen lupatilanteesta. Mikäli hankkeesta tulee
tarkempaa tietoa, voidaan luvan tarpeen peruste ja toimivaltainen
viranomainen tarkastella uudestaan.
Alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai uhanalaisten lajien esiintymiä.
Toimintaa varten tulee asettaa riittävä vakuus kaivoslain 108 § mukaisesti
kaivostoiminnan lopettamista varten sekä kaivosturvallisuusluvassa yleisten
ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset (Kaivoslaki 125
§).
Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt
Ympäristötarkastaja Jouni Rauhala ja ratkaissut Ympäristönsuojeluyksikön
päällikkö Eira Luokkanen.
LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 037 000
www.ely-keskus.fi
Y-tunnus 2296962-1

Kirjaamo
PL 8060, 96101 Rovaniemi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Lausunto

2 (2)
LAPELY/2085/2020

8.6.2020

TIEDOKSI Kittilän kunnan ympäristöviranomainen

Tämä asiakirja LAPELY/2085/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LAPELY/2085/2020 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Rauhala Jouni 08.06.2020 07:29
Ratkaisija Luokkanen Eira 08.06.2020 08:54

LAPIN LIITTO

LAUSUNTO
2.6.2020
82/10.00.00/2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
kaivosasiat@tukes.fi

Viite:

Lausuntopyyntö 7.5.2020 (KaivNro 2422)

Lausunto Sinermäpalon OK Graniitti Oy:n kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta

Sinermäpalon kaivospiirin alue sijaitsee 16.5.2012 lainvoiman saaneen Tunturi-Lapin maakuntakaavan alueella. Maakuntakaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M
4511). Merkinnällä osoitetaan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita
voidaan käyttää pääasiallista käyttötarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta
myös muihin tarkoituksiin. Alueen eteläpuolella sijaitsee paliskuntien välinen esteaita.
Tunturi-Lapin maakuntakaavassa on annettu koko maakuntakaava-aluetta koskevia määräyksiä,
jotka tulisi ottaa huomioon kaivostoimintaa suunniteltaessa:


”Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä on otettava
huomioon valtioneuvoston päätös melutasojen ohjearvoista.”



”Poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät alueet ja valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa.”

Kuulemisasiakirjojen mukaan louhokselta on vuosien 2013-2017 aikana ajettu raakakiviä (marmoria) noin 400 t Oulaisten tehtaalle. Vuoden 2018 tilannekatsauksen mukaan louhoksella oli vielä
noin 480 t louhittua raakakiveä. Vuoden 2020 aikana kaivosyhtiö suunnittelee ajavansa lohkareita
tehtaalle. Vuosina 2021-2023 yhtiön suunnitelmissa on louhia lisää raakakiveä.
Kaivostoiminta on yksi Lappi-sopimuksen mukaisista kärkitoimialoista. Lausuntonaan Lapin liiton
virasto toteaa, että uusia lupamääräyksiä tarkistettaessa tulisi huomioida edellä mainitut TunturiLapin maakuntakaavan koko kaava-aluetta koskevat määräykset.

LAPIN LIITTO

Mika Riipi
maakuntajohtaja

Riitta Lönnström
suunnittelujohtaja

_______________________________________________________________________
Lapin liitto
Hallituskatu 20 B
PL 8056
96101 Rovaniemi

info@lapinliitto.fi
etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi

1
Kuivasalmen paliskunta
Poroisäntä

LAUSUNTO

8.6.2020
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
Asia:

Lausunto kuulemisasiakirjasta, KaivNro 2422

Kaivospiirin haltija on OK Graniitti Oy. Kaivospiirin nimi on Sinermänpalo.
Kuivasalmen paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella,
jossa valtion maata ei poronhoitolain 2 §:n 2 momentin mukaan saa käyttää niin, että
siitä aiheutuu poronhoidolle huomattavaa haittaa.
Kaivospiirin haltijan laatimassa selvityksessä yleisen ja yksityisten etujen turvaamisesta ei ole huomioitu alueen porotaloutta lainkaan.
Kaivospiiri sijoittuu kahden paliskunnan, Kuivasalmen ja Alakylän rajalle. Paliskuntien
välinen raja-aita sijoittuu kaivospiirin alueelle. Aita on heikkokuntoinen, mutta käytössä
oleva, eikä sitä saa vahingoittaa kaivostoiminnan yhteydessä, eikä muutoinkaan. Sinermänpalon metsätien kohdalla oleva veräjä pidetään suljettuna tarpeen mukaan porotöistä ja porojen liikkumisesta riippuen.
Kaivospiirin välittömässä läheisyydessä Lopsunojalla sijaitsee yksityinen poroaita,
jossa pidetään syksyisin ja talvisin poroerotuksia. Aita ei saa vahingoittua kaivospiirillä
suoritettavan louhostoiminnan vuoksi. Alueella suoritettavat poronhoitotyöt, kuten porojen syksyinen kokoaminen, on huomioitava louhostoiminnassa.
Kaivospiirin alueelle mahdollisesti rakennettavat aitarakennelmat täytyy tehdä niin,
ettei niistä aiheudu vaaraa poroille. Esimerkiksi huonosti kirityt lippusiimat ja nauhat
ovat poroille vaarallisia, sillä porot voivat jäädä niihin kiinni sarvistaan.

__________________________________
Poroisäntä

Lähettäjä:
Lähetetty: maanantai 8. kesäkuuta 2020 16.33
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: KaivNro 2422

kaivosasiat tukes
KaivNro2422
Ei lupaa Sinermäpalon kaivospiirille, sekin on uraanialuetta,
niinkuin Kittilän kaivoskin. Uraani on myrkky ja arseeni on myös myrkky,
sitä on Kittilän kaivoksellakin 15 kg/tonni maata. Aivan samaa paskaa
se on täälläkin. Samoin kuuluu kadmium Kittilän kaivoksen myrkkyihin.,
sitä on 36 g/tonni maata. se vasta on myrkky , mikä tuhoaa munuaiset.
kittilän kaivos on pilannut pohjavesialueet ympäristöstään ja pilaa
lisää, nyt myös pohjoiseen päin suuntautuville pohjavesialueille.
Kaivos on vedenjakajalla ja länteen ja etelään päin on jo pilattu
pohjavedet. toistaiseksi valunta on kaivokseen päin. Kun kaivos suljetaan, niin
sitten kierros lähtee
toiseen suuntaan.
Ei lupaa tälle pohjaveden pilaamisyritykselle. Malminetsintäporaukset
pilaavat pohjavesiä, samoin tekevät moreeninporaukset.
Tukesin virkamiehet pettävät kansaa, poraukset eivät ole koskaan
sellaisia haitattomia asioita. Pohjavesille ne ovat myrkkyä.
Valtio maksaa pohjaveden pilaamisesta , 75 % kaivosyhtiön kustannuksista
maksetaan. koronarahojakin niille
annettiin.
Valtion kaivosmafia sotkee pohjavedet virkamiesten avustuksella,
uraani salataan päätöksissä.
Klikkaa SITRA, Japo, kaikki menee Sitran oppikirjan mukaan,
Uusi teollinen Suomi, 1994.
suomalaiset ovat tottuneet luottamaan virkamiehiin ja sitä tämä
kaivosmafia käyttää hyödyksi, omaksi ja kaivosyhtiön eduksi.

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 17.7.2020.
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.

