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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella
30.8.2021 hyväksynyt seuraavan varauspäätöksen raukeamisilmoituksen:
Varaaja:
Lupatunnus:
Varausalueen sijainti:
Varauksen voimassaolo on päättynyt:

Pallagen Oy
VA2020:0097
Sysmä, Asikkala, Heinola
14.5.2021

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 6.10.2021. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivulla
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspäätökset). Lupapäätöksen
julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan alueen kuntien verkkosivulla.

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä
valitusosoituksessa.

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166
Kuulutettu 30.8.2021
Pidetään nähtävänä 6.10.2021
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä
päätöksen julkaisemisajankohdasta.
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ö

Pallagen Oy
Urho Kekkosen katu 4 - 6 E
00100 Helsinki

PÄÄTÖS VARAUKSEN RAUKEAMISESTA
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 14.5.2020 kaivoslain
(621/2011) mukainen varauspäätöksen raukeamisilmoitus:
Varaaja:
Varausalueen sijainti:
Varauksen nimi:

Pallagen Oy
Sysmä, Asikkala, Heinola
Kalkkinen

Varausalue on myönnetty 31.3.2020 annetulla päätöksellä pinta-alaltaan 460 km2.
Tällä päätöksellä alue raukeaa kokonaan. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2020:0097 ja diaarinumero 9445/10.01/2020.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
Varausalue raukeaa tällä 30.8.2021 annetulla päätöksellä. Raukeava varausalue on
merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan.

Päätöksen perustelut
Kaivoslain (621/2011) 76.2 §:ssä säädetään, että kaivosviranomaisen on
päätettävä, että varausalue raukeaa, jos varaaja tekee asiasta kirjallisen
ilmoituksen kaivosviranomaiselle.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011) 75 § ja 76 §.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 75 §:n mukaisesti. Päätös on nähtävillä Tukesin verkkosivuilla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/varauspaatokset. Päätös liitteineen toimitetaan sähköpostitse varaajalle.
Tieto päätöksestä julkaistaan Etelä-Suomen Sanomat -sanomalehdessä ja alueen
kuntien verkkosivulla.
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Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 500 €.
Maksun perusteena on työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018). Lisäksi laskutetaan päätöksen
tiedotukseen liittyvät ilmoituskulut sekä niiden käsittelymaksut.

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 37 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa
on meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 166

Ilkka Keskitalo
Ylitarkastaja

Maija Viikinen
Ylitarkastaja

LIITTEET
Liite 1

Kartta raukeava varausalue VA2020:0097
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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 kolmekymmentäseitsemän (37) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Valitusoikeus
Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

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. Hallintooikeudessa 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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja

Lupatunnus
VA2020:0097

4 (5)

erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa.
Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Posti-osoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käynti-osoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42210
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kartta rauenneesta varausalueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Rauennut varausalue

Mittakaava 1:400 000
Pallagen Oy
Kalkkinen
VA2020:0097
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