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ML2014:0098

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla
Malminetsintälupahakemuksen
muutoksenhausta huolimatta
Hakija:
Lupa-alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

ja

hakemuksen

luvan

täytäntöönpanemiseksi

NewPeak Finland Oy
Hopeavuori
ML2014:0098
Valkeakoski, 24,9 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Hakija etsii alueelta kultaa. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat syväkairaus, geofysikaaliset
mittaukset ja moreeni näytteenotto.
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 16.12.2020 mennessä lupatunnus
mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtftiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi
Hakemuksen nähtävilläolo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Valkeakosken ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa
(Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä
Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset
Lisätietoja

Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi
Kuulutettu 16.11.2020
Pidetään nähtävänä 16.12.2020 asti.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Hakemus jatkoajan myöntämiseksi malminetsintäluvalle M12014:0098
HOPEAVUORI, jätetty vuonna 2018ia päivitetty 7.9.2020

HAKEMUS,

HAKIJA

Lisätietoja

NewPeak Finland Oy

Y-tunnus 3152921-4
c/o Pekka Pesonen

antaa:

Kanavaranta 1 B 26
90100 0uLU

Pekka Pesonen
pekka. pesonen(at)mail. suomi. net
p. +358 400 687 070

h

uoll matta
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HAKEMUS

Kaivosviranomainen myönsi 17.4.2015 Sotkamo Silver Oy:lle (Sotkamo)

malminetsintäluvan, jonka lupatunnus on ML2014:0098 ja nimi HOPEAVUORI
(ME-lupa). Lupapäätös tuli lainvoimaiseksi 19.5.2015 ja raukesi 19.5.2018.

Sotkamo jälli 12.3.2018 kaivosviranomaiselle hakemuksen ME-luvan voimassaolon jatkamiseksi, koska alueen malmipotentiaalin selvittäminen oli malminetsintäluvan voimassaoloaikana jäänyt kesken ja lupahakemuksessa esitetyt
jatkotutkimukset ovat tarpeen alueelle sijoittuvan mahdollisesti taloudellisesti
hyödynnettävissä olevan kultaesiintymän laajuuden, muodon ja malmipitoisuuden
ja sen mahdollisten jatkeiden tutkimiseksi. Kaivosviranomainen
siirsi lupahakemuksen Sotkamo Silver Oy:n ja NewPeak Finland Oy:n hakemana
NewPeak Finland Oy:lle (Yhtiö) 3.9.2020.

selvittämiseksi

Yhtiö suunnittelee malmitutkimuksia tämän hakemuksen kohteena olevaa ME lupa-aluetta laajemmalle tutkimusalueelle, joka käsittää Hopeavuoren lisäksi
siihen rajautuvan toisen lupa-alueen ML2016:0011 HOPEAVUORI 4, josta

Sotkamo

jätti

ME-lupahakemuksen 3.3.2016. ME-lupahakemus alueelle

HOPEAVUORI 4 on kaivosviranomaisessa käsiteltävänä ja Yhtiön käsityksen
mukaan piakkoin valmis ratkaistavaksi. Kyseinen lupa on sovittu siirrettäväksi
Yhtiölle kaivosviranomaisen ratkaistua lupahakemuksen.

Yhtiön näkemyksen mukaan yllä mainittuja lupa-alueita on syytä tarkastella
yhtenä kokonaisuutena, koska alueilla tehtävät malmitutkimukset kohdistuvat
samaan mineralisaatioon. Tästä syystä on 7.9.2020 jättämässään MEIupahakemuksen päivityksessä esittänyt, että kaivosviranomainen käsittelisi
Hopeavuoren jatkoaikahakemuksen nopeutetussa aikataulussa niin, että
molempia alueita voitaisiin tutkia samanaikaisesti ja lupajaksot muodostuisivat
mahdollisimman samankaltaisiksi. Samasta syystä yhtiö hakee jo tässä
vaiheessa kaivoslain 169 §:n mukaista lupaa sille mahdollisesti myönnettävän
Hopeavuoren malminetsintäluvan täytäntöönpanoon vireillä olevasta
muutoksenhausta huolimatta, jotta se voisi kaivoslain mukaisesti jatkaa alueen
malmipotentiaalin joutuisaa ja huolellista selvittämistä. Tutkimusten ja
näytteenoton jatkamisella on yhtiön toiminnalle hyvin merkittävät vaikutukset.

TOIMENPITEIDEN YKSILÖINTI

Kaivoslain 169 §:n mukaan täytäntöönpanoluvassa
menpiteet, joita sillä sallitaan.

on yksilöitävä ne

toi-

Yhtiö hakee oikeutta suorittaa kaikkia 17.4.2015 annetussa lupapäätöksessä
M12014:0098 sallittuja toimenpiteitä kuitenkin niin, etteivät ne tee mahdollista
mu utoksenhakua hyödyttömäksi.

PERUSTELLUT SYYT

Kaivoslain 169 §:n mukaan päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta edellyttää perusteltuja syitä. Syyt voivat hallituksen esityksen
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27312009 mukaan liittyä muun muassa toimenpiteisiin ryh§misen tarpeellisuuteen sekä viivytyksestä aiheutuviin haittoihi n.

Kaivoslaki edellyttää, että tärkeän malminetsintäalueen malmipotentiaali
selvitetään joutuisastija perinpohjaisesti. Kuten edellä on viitattu, lupa-alueita on
syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena, koska alueilla tehtävät malmitutkimukset kohdistuvat samaan mineralisaatioon. Mikäli yhtiön malmitutkimukset lupapäätöksestä mahdollisestijätettävien muutoksenhakujen vuoksi
estyvät lupa-alueelta tun netun kultaesiintymän osalta, viivästyy yhtiön tutkimussuunnitelman toteuttaminen merkittävästi myös viereisellä lupa-alueella
Hopeavuori 4, koska esiintymän jatkeita on vaikeaa ja siten kallista hahmottaa
käynnissä olleen
etäällä jo tunnetusta esiintymäalueesta. Näin ollen
malmipotentiaalin joutuisan ja huolellisen selvittämisen jatkaminen ei olisi
mahdollista. Yksin tämä seikka on riittävä täyttämään kaivoslakiin liittyvässä
hallituksen esityksessä mainitut edellytykset luvan täytäntöönpanon tarpeellisuudesta.

jo

Mikäli täytäntöönpanomääräystä ei muutoksenhakutilanteessa sallita, keskeytyy
Yhtiön toiminta lupa-alueella vähintään vuoden 2021 syksyyn saakka, ja mikäli

hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan edelleen korkeimpaan hallinto-

oikeuteen, vuoden 2022 loppuun. Tätä voidaan pitää kohtuuttomana ja yhtiön

toiminnan kannalta kohtalokkaana.

rÄyTÄruTöörupRruoru VAIKUTUS MUUToKSENHAUN HYöDYLLISYYTEEN

Kaivoslain 169 §:n mukaan edellytyksenä määräykselle on, että täytäntöönpano
ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Haettu täytäntöönpanomääräys ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ainakaan

siltä osin kuin haku koskee oikeutta jatkaa 19.5.2018 rauenneen ME-luvan
mukaista toimintaa kunnes muutoksenhaku on ratkaistu. Mahdolliset valitukset
kohdistuvat kaivosviranomaisen tekemään päätökseen, jonka lupaehdot aiemmin

voimassa olleeseen lupaan verrattuna sallivat

vastaavat
malminetsintätoimenpiteet lupa-alueella, mikäli lupa myönnetään hakemuksen

mukaisesti. Kaivosviranomaisen 2.5.2017 tekemästä ME-lupapäätöksestä
M

120 1 4: 0098 HOP EAVUORI ei jätetty valituksia hal linto-oikeuteen.

Hakemusalueella tai sen läheisyydessä ei ole kansallisia luonnonsuojelu- eikä

Natura 2000 -verkostoon sisältyviä alueita. Alueella jatkettavat malminetsintätoimenpiteet ovat tavanomaisia malmitutkimuksia joiden vaikutukset
vesistöihin, pohjavesiin, ihmisiin, eläimiin ja maa- tai kallioperään ovat vähäiset
tai niitä ei ole lainkaan. Yhtiö noudattaa toiminnassaan uhanalaisista kasveista
ja eläimistä annettuja selvilläolo- ja suojelumääräyksiä. Näin ollen mahdollinen
luonnonsuojelullisiin näkökohtiin perustuva muutoksenhaku ei käy
täytäntöön panomääräyksen johdosta hyödyttömäksi.
NewPeak Finland Oy

Pekka Pesonen

Kartta malminetsintälupahakemusalueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1
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Malminetsintälupahakemusalue

Kiinteistörajat

Mittakaava 1:10 000
Sotkamo Silver Oy
Hopeavuori
ML2014:0098
Aineiston kopiointi ilman maanmittauslaitoksen lupaa kielletty

