Kuulutus

3.11.2021

KaivNro K7094

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 3.11.2021 antanut
seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:
Kaivosoikeuden haltija:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Dragon Mining Oy
Kaapelinkulma K7094
Valkeakoski

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta).
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Valkeakosken kaupungin yleisessä
tietoverkossa.

Lisätietoja:

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

Kuulutettu 3.11.2021
Pidetään nähtävänä 10.12.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.
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PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Kaivospiirin haltija
Dragon Mining Oy
y-tunnus: 1509120-8
Sastamala
Suomi
Yhteystiedot:
Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38
38200 Sastamala
puh. 040 3007 800
Lisätietoja antavat:
Petteri Tanner, puh. 040 3007 801
Olli Pajula, puh. 040 3007 820
Kaivospiiri
Kaapelinkulma (KaivNro K7094)
Sijainti
Valkeakoski (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Dragon Mining Oy:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Kaapelinkulma-kaivospiiriä (KaivNro K7094).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Tukesin antama päätös 4.4.2018, Lupamääräys 2:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa,
mikäli kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin
kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia.
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Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Tukesin kaivostarkastus 3.6.2021
Tukesin 3.6.2021 suorittaman Kaapelinkulman kaivostarkastuksen
tarkastuskertomuksen yhteenvedossa on todettu seuraavaa:
”Louhintatyöt Kaapelinkulman kaivoksella on keskeytetty toistaiseksi ja
toiminnanharjoittaja selvittää kaivostoiminnan jatkomahdollisuuksia.
Kaivostarkastus kohdistettiin erityisesti alueen turvallisuuden varmistamiseen
keskeytyksen aikana. Tarkastuksella ei havaittu puutteita.”
Yksityiskohtaisempia havaintoja on tarkastuskertomuksessa kuvattu seuraavasti:
"Käytiin läpi putoamis- ja sortumavaarallisia alueita ja niiden merkintöjä sekä
muita alueen turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja toiminnan ollessa
keskeytettynä. Sivukivikasan ympärillä on lippusiima ja sortumavaarasta kertovat
merkinnät. Avolouhoksen ympärillä on aitaus ja putoamisvaarakyltit.
Kaivosalueen rajalla pidetään myös merkinnät edelleen paikallaan. Kaivosalueelle
johtavan tien portti on kiinni malminkuljetusaikojen ulkopuolella. Avolouhoksen
aitauksessa on lisäksi erillinen portti. Sivukivikasalle menevälle tielle lisätään
muutama kivi ajoesteeksi."
Tukesin uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 4.4.2018 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.
Yleisperustelut
Kaivosluvan haltija on asettanut 50 000 euron suuruisen kaivosvakuuden
omavelkaisena pankkitakauksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain
mukaisia kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten. Asetetun
vakuuden suuruutta ei tällä päätöksellä muuteta, mutta täsmennetään
vakuudella katettavia toimenpiteitä ja määräyksen perusteluita (lupamääräys 1).
Kaivostoiminta Kaapelinkulman kaivospiirillä on aloitettu edellisen (4.4.2018)
Tukesin antaman päätöksen jälkeen ja toiminta on keskeytetty keväällä 2021. Kun
otetaan huomioon kuulemisessa esille tulleet seikat, erityisesti ELY-keskuksen
lausunto, sekä Tukesin havainnot alueella suoritetussa kaivostarkastuksessa
kesällä 2021, ei vakuuden suuruutta ole tarpeen muuttaa. Tukesin tiedossa ei
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myöskään ole sellaisia oleellisia muutoksia kaivospiirin toiminnassa, joita ei olisi
jo otettu huomioon vakuuden suuruutta ja kattavuutta arvioitaessa Tukesin
edellisellä päätöksellä.
Lupamääräys 1
Kaivosvakuudella (50 000 €) katetaan kaivoslain mukaisesti seuraavat kaivoksen
lopettamiseen liittyvät lopetus- ja jälkitoimenpiteet:
-

Avolouhoksen aitauksen, varoituskylttien ja porttien ylläpito sekä tarvittavien
ajoesteiden asettaminen sivukivikasalle menevälle tielle (21 000 €)
Rakennusten (konttiparakkien), mukaan lukien toimiston, poisto (3 000 €)
Sähköistyksen poisto (20 000 €)
Metallisten maaputkien katkaisu (3 000 €)
Maanalaisten putkien poisto selkeytysaltailta (3 000 €)

Perustelut:
Avolouhoksen ympärille on rakennettu aitaus (noin 580-600 metriä) sekä
asennettu varoituskyltit ja portit. Tukesin aiemmalla (4.4.2018) päätöksellä
aitaukselle ja varoituskylttien asentamiselle varattu yhteensä 21 000 euron
summa riittää nykyisen aitauksen, varoituskylttien ja porttien ylläpitoon sekä
tarvittavilta osin niiden uusimiseen ja ajoesteiden asettamiseen.
Kaivoslaki 108 §, 109 §, 110 §, 168 § ja 181 §
Lupamääräys 2
Lupamääräykset tarkistetaan ennen keskeytyneen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.6.2024. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja
jälkitoimenpiteistä, jotta Tukes voi arvioida ja tarkistaa vakuuden sisällön
kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 1.4.2024
mennessä.
Perustelut:
Malmin louhinta Kaapelinkulman kaivospiirillä on loppunut keväällä 2021. Yhtiön
Tukesille antaman aikataulusuunnitelman – ja myös Pirkanmaan ELY-keskukselle
28.4.2021 toimittaman kaivoksen sulkemissuunnitelman täydennyksen – mukaan
Kaapelinkulman kaivospiirin alueella suoritetaan malminetsintää ja sivukiven
hyötykäyttömahdollisuuksien selvittämistä vuosina 2021-2022. Mikäli yhtiö
näiden selvitysten perusteella toteaa tuotannon jatkamisen kannattavaksi, arvioi
yhtiö jättävänsä ympäristöluvan muutoshakemuksen toiminnan jatkamiseksi
vuonna 2023. Tällöin yhtiöllä on tiedossa myös sellaiset kaivospiirin toiminnassa
tapahtuvat olennaiset muutokset, joiden perusteella kaivosvakuuden sisällön
kattavuus ja suuruus esim. lisäaitauksen tarpeen osalta voidaan arvioida ja
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tarkistaa vastaamaan uutta tilannetta. Mikäli tuotannon jatkaminen todetaan
selvitysten jälkeen kannattamattomaksi, aloitetaan alueen
lopettamistoimenpiteet.
Kaivoslaki 62 §
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen, lausuntopyynnöt ja asianosaisten kuuleminen
Tukes on antanut asian tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla
osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edutkaivostoiminta. Asia on kuulutettu 15.4.2021 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä
24.5.2021 saakka. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Valkeakosken kaupungin
yleisessä tietoverkossa.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 15.4.2021 Valkeakosken kaupungille,
Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pirkanmaan liitolle. Asiasta on 15.4.2021 annettu
erikseen tieto asianosaisille. Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut
toimittaa viimeistään 24.5.2021.
Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettu myös Valkeakosken Sanomat
-sanomalehdessä.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Pirkanmaan ELY-keskus. Pirkanmaan
liitto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa. Lausunnot on esitetty
kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Pirkanmaan ELY-keskus on esittänyt lausuntonaan seuraavaa:
”Kaapelinkulman kaivoksessa on louhittu kultamalmia avolouhoksessa.
Malmi on kuljetettu rikastettavaksi Vammalan rikastamolle. Tuotanto
alkoi helmikuussa 2019 ja on päättynyt huhtikuussa 2021.
Malminkuljetukset alueella jatkuvat kesäkuuhun 2021 asti. Dragon
Mining Oy on jättänyt 28.1.2021 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Valkeakosken Kaapelinkulman
kaivoksen ympäristöluvan (LSSAVI 175/2015/1) lupamääräyksen nro 27
edellyttämän sulkemissuunnitelman. Suunnitelman mukaan alueella
jatketaan malminetsintää ja mikäli tuotantotoiminnan jatkaminen
todetaan malminetsinnän myötä kannattavaksi, jätetään toiminnan
jatkumista koskeva ympäristölupahakemus vireille arviolta vuonna
2023.
Kaivoslain 62 §:n mukaan lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi
voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden
välein. Lupaviranomaisen on ilmoitettava tarkistusväli luvassa.
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Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi taikka muusta
erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan
määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin. ELY-keskus
katsoo, että mikäli kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan
oleellisia muutoksia, tulee kaivosluvan lupamääräykset tarkistaa yleisen
ja yksityisen edun turvaamiseksi kaivoslain 52.3 § mukaisesti.
Muilta osin ELY-keskuksella ei ole asiassa huomautettavaa.”
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Asian johdosta on annettu yksi muistutus/mielipide (liite 2), jonka ovat
allekirjoittaneet yksityishenkilö asiakirjan laatijana ja joukko kaivoksen lähialueen
asukkaita sekä Viranmaan asukasyhdistys ry ja Sääksmäen kirkonpuolen
kyläyhdistys ry. Asiakirja on toimitettu Tukesiin muistutuksena ja siinä esitettyihin
yksilöityihin vaatimuksiin vastataan päätöksessä jäljempänä. Asiakirjassa
ilmoitettujen osoitetietojen ja Tukesin karttatarkastelun perusteella
allekirjoittajien asunnot sijaitsevat lähimmillään noin 400 metrin päässä
kaivospiirin rajasta ja noin 700 metrin päässä louhoksen reuna-alueelta.
Allekirjoittajien joukossa ei ole kaivospiirin alueelle sijoittuvien kiinteistöjen
omistajia eikä kaivospiiriin rajoittuvia naapureita, joille Tukes on toimittanut
erikseen kirjeitse tiedon kuulemisasiakirjasta.
Lisäksi on annettu alustava kannanotto (Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ja
Vesiluonnon puolesta ry), joka on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Kannanoton täydennykselle on myönnetty lisäaikaa 9.6.2021 saakka.
Täydennystä ei kuitenkaan ole toimitettu Tukesiin, vaikka asiaa on vielä erikseen
sähköpostitse tiedusteltu alustavan kannanoton lähettäjältä 14.6.2021.
Kannanotossa mainittuja yhdistyksiä on pidettävä kaivoslain 39.2 §:ssä
tarkoitettuina mielipiteen ilmaisemiseen oikeutettuina muina kuin asianosaisina.
Muistutuksessa/mielipiteessä on esitetty, että asia on otettava uudelleen
käsiteltäväksi ja huomioitava seuraavat seikat:
•
•

•

•
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Vakuus (Tukesin määräämä 50 000 €) on korotettava riittävän suureksi
kaivoksen lopettamiseen liittyvien toimenpiteiden turvaamiseksi ja
vastaamaan todellisia kuluja.
Tukesin on valvottava, että kaivoksen toiminnan loputtua
toiminnanharjoittaja suorittaa kaivoksen lopettamiseen liittyvät toimet
määräysten mukaisesti ja viivytyksettä alueen turvallisuuden
takaamiseksi ja ennallistamiseksi.
Avolouhoksen aitaaminen on toteutettava riittävän vahvalla ja aikaa
kestävällä aitaratkaisulla. Muistutuksessa/mielipiteessä on esitetty,
millainen aidan tulisi olla ja millaisia puutteita nykyisessä aidassa on;
esitetyn tueksi on liitetty kuvia aidasta.
Vaadittavia toimenpiteitä, joihin vakuuden tulee riittää, ovat seuraavat:
- saostusaltaiden rakenteita tulee käsitellä patoina ja niiden rakenteet
on vahvistettava niin, että niiden murtuminen ajan saatossa ei ole
mahdollista tai vaihtoehtoisesti allasrakenteet on purettava ja
maisemoitava
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-

saostusaltaiden poistoputkien poistaminen
meluvallit on maisemoitava
sivukivialue ja kasa on loivennettava niin että alueelta ei ole kivien
vyörymisvaaraa pitkänkään ajan kuluessa
alueen ennallistaminen istuttamalla puuntaimia avoimille alueille
eroosion estämiseksi ja alueen luonnontilaisuuteen saamiseksi
kairausputkien poistaminen ja betonointi
alueen turvakylttien asettaminen

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ja Vesiluonnon puolesta ry ovat alustavassa
kannanotossaan todenneet seuraavaa:
• Vakuudet ovat aivan riittämättömät, oikea vakuuden suuruusluokka on
miljoonia.
• Nykyinen aita on täysin kelvoton.
• Kunnollisen aitauksen tulee käsittää myös erittäin vaarallinen
sivukivialue.
• Aitauksien tulee olla väliaikaisia, kunnes kaivos on saatettu maa- ja
metsätalouskäyttöön sopivaan kuntoon sulkemissuunnitelman
mukaisesti.
• Aitojen purkamiseen sekä mm. kairausputkien poistamiseen ja
kairareikien tukkimiseen asianmukaisesti koko matkalta tulee olla
myöskin kattavat vakuudet.
• Sulkemissuunnitelma on ELYn käsiteltävänä.
• Tukesilla ei ole oikeutta määrätä alueelle pysyviä aitauksia vastoin
ympäristöviranomaisten päätöksiä luontoarvoja ja jokamiehenoikeutta
loukaten.
HAKIJAN SELITYS
Tukes on pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen selityksen annetun
lasunnon, mielipiteen ja alustavan kannanoton johdosta. Selityksessä (liite 2) on
todettu seuraavaa:
”Kaapelinkulman avolouhoksen ympärille on rakennettu riistaverkkoaita
maaliskuussa 2020. Aidan korkeus on 2 m ja silmäkoko 15 cm ja avolouhoksen
rampin kohdalla on portti. Tuotannon aikana aita on paikoin vaurioitunut ja
aitaan tulleet reiät on korjattu tuotannon päättymisen jälkeen. Joiltain osin
aitatolppien kiinnityksiä tullaan korjaamaan heinäkuussa 2021 ja aitaan
asennetaan rampin kohdalle uusi portti. Aidan tarkoitus on estää ihmisten ja
eläinten joutuminen putoamisvaaralliselle alueelle. Aitaan on kiinnitetty tasaisin
välimatkoin putoamisvaarasta kertovia varoituskylttejä. Aidan
rakennuskustannukset on sisällytetty 50 000 € vakuuteen, joten se lisää vakuuden
riittävyyttä, koska aita on jo rakennettu.
Selkeytysaltaat ovat patoturvallisuusviranomaisen näkemyksen mukaan
patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan luokittelemattomia patoja. Yhtiö aikoo
käyttää selkeytysaltaita vielä jälkihoitovaiheessa. Altaat voidaan poistaa
käytöstä, kun vesienkäsittely alueella lakkaa ja patorakenteet on purettu. Käytön
jälkeen altaista puretaan pois kaikki kaivo-, putki- ja sulkuventtiilirakenteet ja
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altaiden moreenimateriaalia voidaan käyttää mm. kaivosalueen
maisemointitöihin.
Meluvalli on rakennettu avolouhoksen pintamaan poiston yhteydessä saadusta
moreenista, jota tullaan myös käyttämään kaivosalueen maisemointitöissä.
Kaivosalueelle kasattu sivukivi pyritään ensisijaisesti saamaan hyötykäyttöön.
Mikäli sivukiveä loppusijoitetaan kaivosalueelle, tullaan sivukivialueen reunat
luiskaamaan 1:3 kaltevuuteen ja sivukivialue maisemoidaan meluvallista ja
selkeytysaltaista saatavalla moreenilla ja alue palautetaan alkuperäisen
maankäyttömuodon edellyttämään kuntoon, eli metsätalouskäyttöön ja yleiseen
virkistyskäyttöön. Nykyisellään sivukivialueen länsi- ja pohjoisreunaan on
asennettu lippusiima ja varoituskylttejä varoittamaan sortumavaarasta.
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamisessa määrättyyn vakuuteen sisältyy
kaivospiirin kairareikien maaputkien katkaisu (noin 100 kpl) maan pinnan tasolta.
Yhtiö tekee tämän omana työnä, joten kustannukset tästä ovat pienet.
Yhtiö on samaa mieltä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa siitä, että mikäli
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee kaivosluvan
lupamääräykset tarkistaa yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi kaivoslain 52.3
§ mukaisesti.”
Selityksen jälkeen kaivosyhtiö on toimittanut Tukesille lisäselvityksen, jonka
mukaan avolouhoksen ympäröivä aitaus on tehty kokonaan (noin 580-600 m),
aitaa on korjattu ja rampin kohdalle on asennettu uusi portti.
Tukesin vastaus lausunnossa, muistutuksessa/mielipiteessä ja alustavassa kannanotossa esitettyyn
Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
ELY-keskuksen lausuntoon Tukesilla ei ole kommentoitavaa.
Muistutukseen/mielipiteeseen ja alustavaan kannanottoon Tukes toteaa, ettei
asian uudelleen käsittely ole tarpeen muistutuksessa/mielipiteessä esitettyjen
seikkojen perusteella. Vakuuden riittävyyden ja kattavuuden (kuten aitaamisen,
varoituskylttien ja kairaputkien katkaisemisen) osalta viitataan päätöksen
yleisperusteluihin ja lupamääräykseen 1. Tukesin on määrättävä päätöksellään
vakuus kaivoslain mukaisia kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten,
ja vakuuteen sisältyy mm. avolouhoksen aitaaminen. Nykyisen aitauksen osalta
todetaan, että aitauksella varmistetaan yleinen turvallisuus toiminnan ollessa
keskeytyneenä ja että lopetus- ja jälkitoimenpiteitä (kuten aitaamista) on
mahdollista tehdä sitä mukaa kuin kaivostoiminnan eteneminen sallii.
Lopettamisvaiheen aitaustarve arvioidaan uudelleen lupamääräyksen 2
mukaisesti. Lisäksi todetaan, että kaivospiirin lakkauttamisessa ja sen jälkeen
tapahtuvassa valvonnassa noudatetaan kaivoslain 15 luvun säännöksiä ja niitä
määräyksiä, joita kaivosviranomainen aikanaan antaa lakkauttamista koskevassa
päätöksessään.
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KaivNro K7094
Muita mielipiteessä/muistutuksessa ja alustavassa kannanotossa mainittuja
asioita, kuten sivukivialueita, selkeytysaltaita ja meluesteitä on käsitelty
ympäristöluvassa ja sen lupamääräyksen 27 mukaisessa sulkemissuunnitelmassa,
jonka kaivosyhtiö on täydennyksineen toimittanut ELY-keskukselle keväällä 2021.
Tukes kaivosviranomaisena ei ole toimivaltainen viranomainen
ympäristölupamääräysten osalta.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Dragon Mining Oy:lle,
Valkeakosken kaupungille, Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pirkanmaan liitolle.
Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ja
Maanmittauslaitokselle.
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1
momentissa tarkoitetuille asianosaisille sekä asiassa muistutuksen/mielipiteen
antaneille.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Valkeakosken kaupungin
yleisessä tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös
Valkeakosken Sanomat -sanomalehdessä.
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.
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Tukesin päätöksestä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Kaivoslaki 162 §
Liitteessä 3 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.
Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
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Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut
ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa.

Liitteet
1. Kaivospiirin kartta
2. ELY-keskuksen lausunto, Pirkanmaan liiton ilmoitus, mielipide/muistutus,
alustava kannanotto ja kaivosyhtiön selitys
3. Valitusosoitus
4. Lista asianosaisista
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Liite 1
Kaapelinkulma-kaivospiirin KaivNro K7094 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset)

LIITE 2

Annetut lausunnot, mielipide/muistutus ja alustava kannanotto sekä kaivosyhtiön selitys
-

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan liitto
Mielipide/muistutus
Alustava kannanotto

-

Kaivosyhtiön selitys

Lausunto

PIRELY/6763/2015

24.05.2021

Julkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
kaivosasiat@tukes.fi
Viite: Lausuntopyyntönne 15.4.2021 lupa-asiassa Kaivnro K7094, haltija Dragon Mining Oy

Lausunto kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
annettavien tarpeellisten määräysten tarkistamisesta, kaivospiiri Kaapelinkulma,
K7094, Valkeakoski
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain
(621/2011) 37 §:n mukaisesti Pirkanmaan ELY-keskukselta lausuntoa
Valkeakoskella
sijaitsevan
kaivospiirin
Kaapelinkulma
K7094
kuulemisasiakirjoista. Lausuntoa pyydetään kaivosluvassa (Kaivnro
K7094) annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
annettavista tarpeellisista määräyksistä.
Pirkanmaan ELY -keskus esittää lausuntonaan seuraavan:
Kaapelinkulman kaivoksessa on louhittu kultamalmia avolouhoksessa.
Malmi on kuljetettu rikastettavaksi Vammalan rikastamolle. Tuotanto
alkoi helmikuussa 2019 ja on päättynyt huhtikuussa 2021.
Malminkuljetukset alueella jatkuvat kesäkuuhun 2021 asti. Dragon
Mining Oy on jättänyt 28.1.2021 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Valkeakosken Kaapelinkulman
kaivoksen ympäristöluvan (LSSAVI 175/2015/1) lupamääräyksen nro 27
edellyttämän sulkemissuunnitelman. Suunnitelman mukaan alueella
jatketaan malminetsintää ja mikäli tuotantotoiminnan jatkaminen
todetaan malminetsinnän myötä kannattavaksi, jätetään toiminnan
jatkumista koskeva ympäristölupahakemus vireille arviolta vuonna
2023.
Kaivoslain 62 §:n mukaan lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi
voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden
välein. Lupaviranomaisen on ilmoitettava tarkistusväli luvassa.
Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi taikka muusta
erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan
määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin. ELY-keskus
katsoo, että mikäli kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan
oleellisia muutoksia, tulee kaivosluvan lupamääräykset tarkistaa yleisen
ja yksityisen edun turvaamiseksi kaivoslain 52.3 § mukaisesti.
Muilta osin ELY-keskuksella ei ole asiassa huomautettavaa.

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
http://www.elykeskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 TAMPERE
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Asiakirjan hyväksyntä
Asiakirjan on esitellyt ylitarkastaja Mira Niemelä ja ratkaissut
ylitarkastaja Vesa Hyvärinen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja
merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tämä asiakirja PIRELY/6763/2015 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/6763/2015 har
godkänts elektroniskt
Ratkaisija Hyvärinen Vesa 24.05.2021 12:39
Esittelijä Niemelä Mira 24.05.2021 13:02

Kivi Maria (Tukes)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tukes KaivosAsiat
maanantai 26. huhtikuuta 2021 12.49
Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
VL: LP Tukes, Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistaminen

Lähettäjä: Havola Iris <iris.havola@pirkanmaa.fi>
Lähetetty: maanantai 26. huhtikuuta 2021 10.32
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Kopio: Scarpellini Elisabet <elisabet.scarpellini@pirkanmaa.fi>
Aihe: LP Tukes, Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
tarkistaminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Viite: Lausuntopyyntö 15.4.2021
Asia: Lausuntopyyntö Kaapelinkulman kaivospiirin KaivNro K7094 lupamääräysten tarkistamisasiassa
Pirkanmaan liittoon 15.4.2021 saapuneeseen lausuntopyyntöön Kaapelinkulman kaivospiirin KaivNro K7094
lupamääräysten tarkistamisesta totean, että Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa asiasta.
Pirkanmaan liiton puolesta
Tampereella 26.4.2021
Iris Havola
Suunnitteluinsinööri
044 422 2262
iris.havola@pirkanmaa.fi
PIRKANMAAN LIITTO
Maankäyttö ja liikenne
Kelloportinkatu 1 B / PL 1002
33100 / 33101 TAMPERE
(03) 248 1111
https://www.pirkanmaa.fi
maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi
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Kivi Maria (Tukes)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

Tukes KaivosAsiat
maanantai 24. toukokuuta 2021 11.08
Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
VL: Muistutus Kapelinkulman kaivos
TUKES_Kaapelinkulma_24052021_Muistutus.pdf; Tukes_kuulutus.pdf

Lähettäjä:
Lähetetty: maanantai 24. toukokuuta 2021 10.35
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Kopio: valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi; hallinto@kaivosvaltuuskunta.fi
Aihe: Muistutus Kapelinkulman kaivos
Arvoisa vastaanottaja
Liitetiedostossa on muistutus TUKES:n päätöksen kuulutukseen.
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(sivu poistettu Tukesin päätöksen julkaisuversiosta)

Kivi Maria (Tukes)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tukes KaivosAsiat
maanantai 24. toukokuuta 2021 16.13
Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
VL: alustava kannanotto ja lisäaikapyyntö

Lähettäjä: Jari T Natunen <njarit@yahoo.com>
Lähetetty: maanantai 24. toukokuuta 2021 16.08
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>; Tukes kirjaamo <kirjaamo@tukes.fi>
Kopio: MiningWatch Finland <hallinto@kaivosvaltuuskunta.fi>
Aihe: alustava kannanotto ja lisäaikapyyntö

Hei
Asiassa yleiset ja yksityiset edut
Dragon Mining Oy

Valkeakoski

KaivNro K7094

Toteamme, että vakuudet ovat aivan riittämättömät, oikea vakuuden suuruusluokka on miljoonia.
Nykyinen aita on täysin kelvoton.
Kunnollisen aitauksen tulee käsittää myös erittäin vaarallinen sivukivialue.
Aitauksien tulee olla väliaikaisia, kunnes kaivos on saatettu maa- ja metsätalouskäyttöön sopivaan kuntoon
sulkemissuunnitelman mukaisesti.
Aitojen purkamiseen sekä mm. kairausputkien poistamiseen ja kairareikien tukkimiseen
asianmukaisesti koko matkalta, tulee olla myöskin kattavat vakuudet
Sulkemissuunnitelma on ELYn käsiteltävänä.
Tukesilla ei ole oikeutta määrätä alueelle pysyviä aitauksia vastoin ympäristöviranomaisten päätöksiä
luontoarvoja ja jokamieheneoikeutta loukaten.
Pyydämme lisäaikaa täydennyksille 9.6.2021 asti
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry
Vesiluonnon uolesta ry
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Ylitarkastaja, Kaivokset, Maria Kivi
Turvallisuus ja Kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 Helsinki
maria kivi@tukes fi

Asia:

Vastine Kaapelinkulma yleisten ja yksityisten etujen turvaamisasiassa

Viite:

Maria Kivi / Turvallisuus ja kemikaaliviraston vastinepyyntö 14.6.2021
Vesiluonnon puolesta ry:n ja Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n alustava kannanotto
ym. Muistutus_20210524
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto

VASTINE KANNANOTON, MUISTUTUKSEN JA LAUSUNNON JOHDOSTA
Vastinepyyntö
Turvallisuus- ja Kemikaalivirasto (Tukes) on varannut Dragon Mining Oy:lle (”Yhtiö”)
tilaisuuden antaa vastine viimeistään 14.7.2021 Vesiluonnon puolesta ry:n ja Kansalaisten
kaivosvaltuuskunta ry:n alustavan kannanoton,
ym. muistutuksen ja
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon johdosta
Vesiluonnon puolesta ry:n ja Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n kannanotto
Kannanoton pääkohdat
Kannanoton mukaan kaivoksen nykyinen aita on täysin kelvoton ja aitauksen tulisi käsittää
myös sivukivialue. Aitauksien tulisi olla myös väliaikaisia, kunnes kaivos on saatettu
sulkemissuunnitelman mukaisesti maa- ja metsätalouskäyttöön. Tämän jälkeen aidat tulisi
poistaa ja alueella olevat kairareikien kairausputket tulisi poistaa ja kairareiät tukkia
Kannanoton mukaan Tukesilla ei ole oikeutta määrätä alueelle pysyviä aitauksia vastoin
ympäristöviranomaisten päätöksiä ja luontoarvoja sekä jokamiehenoikeutta loukaten.
Muistutuksen pääkohdat
ym. mainitsevat omassa muistutuksessaan, että Tukesin määräämä vakuus
(50 000 €) yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi ja kaivoksen lopettamiseen liittyvien
toimenpiteiden turvaamiseksi on korotettava riittävän suureksi vastaamaan todellisia
kuluja. Avolouhos on aidattava riittävän vahvalla ja aikaa kestävällä aitaratkaisulla, jossa
on riittävän pieni silmätiheys estäen pienempien eläimien pääsyn kaivokseen ja aidan tulee
kestää ainakin 20 vuotta ennen uusimistarvetta Heidän mielestä avolouhoksen nykyinen
aita ei ole riittävän kestävä. Lisäksi
ym. vaativat, että saostusaltaiden
rakenteita tulee käsitellä patoina ja niiden rakenteet on vahvistettava niin, että niiden
murtuminen ajan saatossa ei ole mahdollista tai vaihtoehtoisesti allasrakenteet on
purettava ja maisemoitava, saostusaltaista on poistettava poistoputket, meluvallit on
maisemoitava, sivukivikasa on loivennettava siten, ettei alueelta ole kivien vyörymisvaaraa
Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38, FI-38200 Sastamala, Finland
Tel +358 40 3007 800, Fax +358 9 4780 1556, www dragon-mining com au
Domicile Sastamala, Finland, Business ID 1509120-8
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pitkänkään ajan kuluessa, alueelle on istutettava puuntaimia eroosion estämiseksi ja
luonnontilaisuuden saamiseksi, kairausputket on poistettava ja betonoitava sekä alueelle
on asetettava turvakylttejä
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon pääkohdat
ELY-keskus katsoo, että mikäli kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan oleellisia
muutoksia, tulee kaivosluvan lupamääräykset tarkistaa yleisen ja yksityisen edun
turvaamiseksi kaivoslain 52.3 § mukaisesti.
Yhtiön vastine annetun kannanoton, muistutuksen ja lausunnon johdosta
Kaapelinkulman avolouhoksen ympärille on rakennettu riistaverkkoaita maaliskuussa
2020. Aidan korkeus on 2 m ja silmäkoko 15 cm ja avolouhoksen rampin kohdalla on portti.
Tuotannon aikana aita on paikoin vaurioitunut ja aitaan tulleet reiät on korjattu tuotannon
päättymisen jälkeen. Joiltain osin aitatolppien kiinnityksiä tullaan korjaamaan heinäkuussa
2021 ja aitaan asennetaan rampin kohdalle uusi portti. Aidan tarkoitus on estää ihmisten
ja eläinten joutuminen putoamisvaaralliselle alueelle Aitaan on kiinnitetty tasaisin
välimatkoin putoamisvaarasta kertovia varoituskylttejä. Aidan rakennuskustannukset on
sisällytetty 50 000 € vakuuteen, joten se lisää vakuuden riittävyyttä, koska aita on jo
rakennettu
Selkeytysaltaat
ovat
patoturvallisuusviranomaisen
näkemyksen
mukaan
patoturvallisuuslain (494/2009) mukaan luokittelemattomia patoja. Yhtiö aikoo käyttää
selkeytysaltaita vielä jälkihoitovaiheessa Altaat voidaan poistaa käytöstä, kun
vesienkäsittely alueella lakkaa ja patorakenteet on purettu. Käytön jälkeen altaista
puretaan pois kaikki kaivo-, putki- ja sulkuventtiilirakenteet ja altaiden moreenimateriaalia
voidaan käyttää mm. kaivosalueen maisemointitöihin.
Meluvalli on rakennettu avolouhoksen pintamaan poiston yhteydessä saadusta
moreenista, jota tullaan myös käyttämään kaivosalueen maisemointitöissä.
Kaivosalueelle kasattu sivukivi pyritään ensisijaisesti saamaan hyötykäyttöön Mikäli
sivukiveä loppusijoitetaan kaivosalueelle, tullaan sivukivialueen reunat luiskaamaan 1:3
kaltevuuteen ja sivukivialue maisemoidaan meluvallista ja selkeytysaltaista saatavalla
moreenilla ja alue palautetaan alkuperäisen maankäyttömuodon edellyttämään kuntoon,
eli metsätalouskäyttöön ja yleiseen virkistyskäyttöön. Nykyisellään sivukivialueen länsi- ja
pohjoisreunaan on asennettu lippusiima ja varoituskylttejä varoittamaan
sortumavaarasta
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamisessa määrättyyn vakuuteen sisältyy kaivospiirin
kairareikien maaputkien katkaisu (noin 100 kpl) maan pinnan tasolta Yhtiö tekee tämän
omana työnä, joten kustannukset tästä ovat pienet.
Yhtiö on samaa mieltä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa siitä, että mikäli kaivospiirin
toiminnassa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee kaivosluvan lupamääräykset tarkistaa
yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi kaivoslain 52.3 § mukaisesti.

Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38, FI-38200 Sastamala, Finland
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Kaapelinkulmalla 28. kesäkuuta 2021
Kunnioittavasti

Olli Pajula
Dragon Mining Oy

Dragon Mining Oy
Kummunkuja 38, FI-38200 Sastamala, Finland
Tel +358 40 3007 800, Fax +358 9 4780 1556, www dragon-mining com au
Domicile Sastamala, Finland, Business ID 1509120-8

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 hallintooikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Päätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika päättyy 10.12.2021.
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. 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.

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:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Puhelin:
029 56 42200, asiakaspalvelu 029 56 42210
Faksi:
029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

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

