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Lupatunnus
ML2016:0010

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 1.9.2021 hyväksynyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan hakemuksen:
Hakija:
Alueen nimi:
Lupatunnus:
Alueen sijainti ja koko:

NewPeak Finland Oy
Isovesi 1
ML2016:0010
Sastamala, 34,65 ha

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla osoitteessa: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-javaltaukset
Tieto päätöksen antamisesta on julkaistu sijaintikunnan verkkosivuilla.
Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Antti Mikkola puh. 029 505 2184

Kuulutettu 1.9.2021
Pidetään nähtävänä 8.10.2021 asti (valitusajan päättymispäivä).

LIITTEET
Liite 1: Lupakartta malminetsintäalueesta
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NewPeak Finland Oy
c/o Pekka Pesonen
Kanavaranta 1 B 26
90100 Oulu

MALMINETSINTÄLUPAPÄÄTÖS
Malminetsintälupahakemus
Hakija:

NewPeak Finland Oy
Y-tunnus: 3152921-4
Suomi

Yhteystiedot:

c/o Pekka Pesonen
Kanavaranta 1 B 26
90100 Oulu
Lisätietoja antaa:
Pekka Pesonen
pekka.pesonen@mail.suomi.net
+358 400 687 070

Alueen nimi:
Alueen sijainti:

Isovesi 1
Sastamala

Hakemus on tullut vireille 3.3.2016. Kaivosviranomainen on tehnyt hakemustarkastuksen ja todennut
hakemuksen täyttävän kaivoslain 34 §:n vaatimukset. Hakemukselle on annettu lupatunnus ML2016:0010 ja
kaivoslain 34 §:n mukainen etuoikeuspäivämäärä 3.3.2016. NewPeak Finland Oy on toimittanut päivitetyn
hakemuksen 12.4.2021, jolle kaivosviranomainen on tehnyt hakemustarkastuksen ja todennut hakemuksen
täyttävän kaivoslain 34 §:n vaatimukset.
Hakemuksen tarkoitus:

Malminetsintä kaivoslain (621/2011) pykälien 5, 9 ja 32 tarkoittamalla tavalla

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla NewPeak Finland
Oy:lle malminetsintäluvan nimeltä "Isovesi 1" lupatunnuksella ML2016:0010.
Perustelut: Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa (621/2011) säädetyt edellytykset
täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Tässä
malminetsintälupapäätöksessä annetut tarpeelliset tarkentavat lupamääräykset
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi perustuvat kaivoslain (621/2011) 51 §.
Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla tässä luvassa
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mainitulla alueella (malminetsintäalueella) tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja
koostumusta sekä tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta
malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja
hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan kuin tässä malminetsintäluvassa
tarkemmin määrätään. Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen.
Päätöksen voimassaolo
Malminetsintälupa on voimassa tällä päätöksellä enintään neljä (4) vuotta päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.
Perustelut:
Luvan
voimassaoloaika
on
lain
sallima
enimmäisaika
malminetsintäluvalle. Malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään
kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista
vuotta. Mikäli luvanhaltija haluaa pienentää voimassa olevaa malminetsintälupaa
sen voimassaoloaikana tai luopua siitä kokonaan, tulee luvanhaltijan toimittaa
kaivosviranomaiselle ilmoitus joko osittaisesta tai koko malminetsintäalueen
raukeamisesta (Kaivoslaki 621/2011, 60 §, 61 §, 66 §, 67 §).
Päätöksen täytäntöönpano
Kaivoslain (621/2011) 168.1 §:n mukaisesti malminetsintälupaan perustuvat toimenpiteet saa
aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on saanut lainvoiman ja lupapäätöksessä määrätyt
velvoitteet on suoritettu. Jos toimenpiteen suorittaminen edellyttää muualla lainsäädännössä
vaadittua lupaa, saa toimenpiteen kuitenkin aloittaa vasta, kun toimenpiteeseen tarvittava muun
lainsäädännön mukainen lupapäätös on saanut lainvoiman tai toiminnan aloittamiseen on saatu
oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta.
Luvan haltijan tulee huolehtia, että malminetsintätöitä suorittava henkilöstö ja urakoitsijat ovat
perehtyneet tässä luvassa annettuihin määräyksiin.
Malminetsintäalueen tiedot
Pinta-ala:
34,65 ha
Alueen nimi: Isovesi 1
Sijainti:
Sastamala
Alueen tarkempi sijainti ja rajat ilmenevät tähän päätökseen liitetystä lupakartasta
(Liite 1).
Alueesta tarkemmin
Malminetsintälupa-alueella ei sijaitse suojelualueita, suojeluohjelma-alueita tai valtakunnallisesti
merkittäviä tai suojeltuja maisema-alueita. Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava,
jossa alue on merkitty maaseutualueeksi. Alueella ei ole yleiskaavaa eikä asemakaavaa.
Otaksuma mineraaleista
Alueella aiemmin tehtyihin malmitutkimusten tuloksiin ja niistä tehtyihin tulkintoihin perustuen
hakija otaksuu alueella olevan kultaa (Au).

ML2016:0010

3 (14)

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset lupamääräykset (velvoitteet ja rajoitukset)
1. Määräys malminetsintätutkimusten sallituista ajankohdista ja menetelmistä, sekä malminetsintään liittyvistä
laitteista ja rakennelmista
Tämän malminetsintäluvan nojalla on sallittua suorittaa seuraavia malminetsintätoimenpiteitä ja
soveltaa seuraavia malminetsintämenetelmiä:
1.
2.

Geofysikaaliset ja geokemialliset tai vaikutuksiltaan niihin verrattavat tutkimusmenetelmät
Koneellisesti tehtävät maaperä- ja kallioperänäytteenotto (moreeni-, ura- ja pistenäytteet,
kairaus)
Perustelut: Hakija on esittänyt hakemuksessaan nämä menetelmät ja
kaivosviranomainen arvioi ne tarpeelliseksi ottaen huomioon kohteella tehdyt
aikaisemmat tutkimukset. Jotta mahdolliselle jatkoluvalle edellytetty vaade
tehokkaasta malminetsinnästä toteutuu, tässä lupamääräyksessä tarkoitettujen
toimenpiteiden tulee olla pääosin suoritettuina.

2. Määräys tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta
Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista
tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Tutkimustöitä ja -tuloksia koskevaan vuosittaiseen selvitykseen
on sisällytettävä: käytetyt tutkimus- ja työmenetelmät, yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja
pääasialliset tulokset. Ohje löytyy Tukesin internet-sivuilta. Kunkin kalenterivuoden tutkimustöistä
ja -tuloksista on raportoitava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, ellei toisin
ohjeisteta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 14 § ja, VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 4 §.
3. Määräys jälkitoimenpiteiden ajankohdasta ja ilmoittamisesta kaivosviranomaiselle
Kun malminetsintälupa on rauennut osittain, kokonaan tai peruutettu, malminetsintäluvan
haltijan on raukeavilta alueilta;
1) välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon,
poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja
siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Malminetsintäluvan
haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun toimenpiteet on saatettu loppuun.
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista
jälkitoimenpiteistä.
2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus,
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja kirjallinen esitys edustavasta otoksesta kairasydämiä.
Kaivosviranomainen ohjeistaa hakijoita tarkemmin raportoinnin muodosta. Ohje löytyy Tukesin
internet-sivuilta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011), 15 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012), 5 §.
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4. Määräys kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta
Malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehtimaan maa- ja kiviainesjätteen synnyn
ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai
käsittelemisestä.
Malminetsinnästä tässä luvassa sallituilla menetelmillä (lupamääräys 1, menetelmät 1-2) ei synny
kaivannaisjätettä.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 13 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 3 §.
5. Määräys ilmoitusvelvollisuudesta koskien malminetsintäalueen maastotöitä ja rakennelmia
Malminetsintäluvan haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille (sekä näihin rinnastettaville, Kaivoslaki 5.2 §) ja muille
oikeudenhaltijoille kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.
Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava maastotöistä toimialallaan yleistä etua valvoville viranomaisille:
• Tukesille,
• toimivaltaisen ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle,
• Mikäli lupa-alueelta löydetään tutkimusten yhteydessä muinaismuistolaissa tarkoitettuja
kohteita, tulee luvanhaltijan toimia siten kuin muinaismuistolaissa todetaan ja ilmoittaa löydöksistä viipymättä alueelliselle Pirkanmaan maakuntamuseolle.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 12 § ja VNa
kaivostoiminnasta (391/2012) 2 §.
6. Määräys malminetsintäalueen koon pienentämisen aikataulusta
Kaivosviranomainen ei näe tässä vaiheessa tarvetta malminetsintäalueen pienentämiselle.
Tutkimuksia voidaan pitää perusteltuna koko ML2016:0010 alueella. Jos luvan haltija haluaa
pienentää voimassa olevaa malminetsintälupaa tai luopua siitä kokonaan, tulee luvan haltijan
tehdä ilmoitus joko osittaisesta tai koko malminetsintäalueen raukeamisesta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 11 §, 51, 67 §).
Otettaessa huomioon alueen koko, tutkimussuunnitelma ja sen perustelut, sekä
seikka, että kyseessä on vaiheittain etenevä tutkimustoiminta, voidaan
tutkimuksia pitää perusteltuna koko alueelle.
7. Määräys vakuuden asettamisesta
Malminetsintäluvalle ML2016:0010 määrätään asetettavaksi lupakohtainen 2000 euron
suuruinen vakuus. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle
kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun
vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä
varten. Tässä malminetsintäluvassa määrätty vakuus on lisättävä viimeistään 30 päivänä siitä kun
malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi, luvanhaltijan malminetsinnästä mahdollisesti
aiheutuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta kaivoslaissa mainittua velvoitetta varten pankkiin avatulle
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vakuustalletustilille. Kaivoslain 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei vapauta vakuutta.
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 107, 109, 110 ja 111
§. Vakuus asetetaan kaivosviranomaisen arvion perusteella. Kaivosviranomainen
on arvioinut toiminnan laatua ja laajuutta (lupamääräys 1), toiminta-alueen erityispiirteitä, sekä luvassa säädettyjä velvoitteita lupamääräykset huomioiden ja päätynyt määrättyyn vakuuteen. Kaivosviranomaisen on luvan siirron tai muuttamisen
yhteydessä harkittava, onko vakuuden lajia tai suuruutta tarkistettava.
8. Määräykset malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei
toiminnasta aiheudu kaivoslaissa (621/2011) kiellettyä seurausta
Malminetsintäluvan haltijan on kairauksen päätyttyä tulpattava kairareiät teräksisen
maakairausputken paikalleen jäädessä mansettitulpalla pohjaveden maanpinnalle nousun
estämiseksi. Kairaputket on katkaistava noin 0,10-0,20m pituuteen läheltä maanpintaa,
kairaputken päät on peitettävä metallisella suojahatulla ja merkittävä selvästi huomiovärillisin
puupaaluin, joissa on kairauspaikan tunnisteet ja heijastin. Kairakohteiden jätehuolto sekä
siistiminen on tehtävä välittömästi töiden loputtua kohteella. Jos kairauksessa käytettävän veden
määrä ylittää 100m3/vrk, on toimittava siten kuin vesilain (587/2011) 2. luvun 15 §:ssä todetaan.
Tutkimustöitä tehtäessä on otettava huomioon ympäristönsuojelulain (527/2014)
17§:n
mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Malminetsinnästä ja muusta
malminetsintäalueen
käytöstä ei saa aiheutua merkittäviä muutoksi luonnonolosuhteissa, eikä merkittävää
maisemallista haittaa.
Perustelut: Malminetsintäluvan haltijan on luovuttuaan malminetsintälupaalueesta tai sen menetettyään viipymättä saatettava malminetsintäalue yleisen
turvallisuuden vaatimaan kuntoon, sekä saatettava alue mahdollisimman
luonnonmukaiseen tilaan (621/2011) 11 ja 15 §.
9. Määräykset yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen
liittyvistä seikoista
Vaikka tässä malminetsintäluvassa sallitut tutkimusmenetelmät eivät vaikuta laajasti ympäristöön,
malminetsintäluvan haltijan on oltava kuitenkin riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.
Luvansaajan on huolehdittava tutkimustoiminnassaan, ettei eri tutkimusvaiheissa päädy kiintoaineista pintavesiin. Kallioperäkairauksen yhteydessä mahdollisesti maanpinnalle kertyvä kairaussoija on kerättävä ja kuljetettava pois maastosta. Tutkimusalueelta ei ole tiedossa olevia huomioitavia luontokohteita. Jos tutkimustoiminta edellyttää puuston kaatoa on tästä sovittava yhdessä
maanomistajan kanssa sekä huomioitava muut toiminnasta annetut viranomaislausunnot.
Lisätietoja kohteen tilanteesta saa Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa (Liite 5) ja Pirkanmaan
maakuntamuseon lausunnossa (Liite 6) mainitulta yhteyshenkilöltä tai Tukesilta.
Malminetsintäluvan haltijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden aloittamista tarkka
tutkimussuunnitelma toimenpiteineen ja sijaintitietoineen Tukesille. Lisäksi tutkimussuunnitelma
tulee toimittaa tiedoksi toimivaltaiselle Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Pirkanmaan
maakuntamuseolle.
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Perustelut: Tutkimussuunnitelman esittämisvelvollisuudella varmistetaan, että
toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa valvonnallisesti puuttua. Samalla Tukesin on
mahdollista kaivoslain valvonnan toteuttamiseksi arvioida toimenpiteiden
vaikutusta ja tarvittaessa antaa tarkempia lisämääräyksiä toimenpiteiden
suorittamisesta. Kaivoslaki (621/2011) 11 § ja 12 §, VNa (391/2012) 2 §.
Siirtyminen lupa-alueelle, ja lupa-alueella liikkuminen on sulanmaan aikana pyrittävä suunnittelemaan niin, että luontaisia aukkopaikkoja käytetään mahdollisimman paljon hyväksi. Kosteikkoalueilla liikkumista tulee välttää sulanmaan aikana.
Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö
tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että
niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen
käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 11 § ään.
10. Määräys malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksuajankodasta
Malminetsintäluvan haltijan on maksettava malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille vuotuista korvausta 20 euroa hehtaarilta luvan voimassaoloajalta.
Malminetsintäkorvaus ensimmäiseltä vuodelta on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun
malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi. Seuraavina vuosina korvaus on maksettava
vastaavana ajankohtana. Luvan haltijan on ilmoitettava malminetsintäkorvauksen
kokonaissuorituksesta kirjallisesti kaivosviranomaiselle, kun velvollisuus on täytetty.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 99 §:ään, jossa säädetään
malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksutavasta ja kaivoslain (621/2011)
51.11 § ja 152.1 §.
Mikäli hakija pienentää tai muuttaa tässä päätöksessä määrättyä malminetsintäaluetta
muutoshakemuksella, määräytyy uusi malminetsintäkorvaus maanomistajalle seuraavasta tämän
lupapäätöksen maksupäivästä alkaen muutospäätöksessä määrättävän pinta-alan mukaan.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 51 §, 67, 69 §:ään jossa säädetään malminetsintäluvan raukeamisesta ja muuttamisesta.
Luvan haltijan on ilmoitettava malminetsintäkorvauksen kokonaissuorituksesta kirjallisesti
kaivosviranomaiselle, kun velvollisuus on täytetty.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 99 §:ään, jossa säädetään
malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksutavasta ja kaivoslain (621/2011)
51.11 § ja 152.1 §.

ML2016:0010

7 (14)

11. Määräys vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella
Malminetsintäluvan haltijan on korvattava malminetsintäalueella tapahtuvasta kaivoslakiin
(621/2011) perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin toimenpiteen
osalta korvauksesta toisin säädetä.
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 103 §:ään, jossa säädetään vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella.
Hakemuksen käsittely
Hakemus: Sotkamo Silver Oy
3.3.2016
Hakemuksen muutos:
2.9.2020
(hakemuksen siirto Sotkamo Silver Oy:ltä NewPeak Finland Oy:lle)
Hakemuksen muutos:
12.4.2021
(NewPeak Finland Oy toimittanut päivitetyn hakemuksen)
Lausuntopyynnöt: Tukes
6.5.2021
Päätös: Tukes
1.9.2021
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Tukes on tiedottanut hakemuksesta 6.5.2021 kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Sastamalan
kaupungin ilmoituskanavilla. Hakemus on ollut nähtävillä myös Tukesin internet-sivuilla. Hakemus
on ollut nähtävillä 7.6.2021 saakka.
Tukes on tiedottanut hakemuksesta asianosaisille maanomistajille kirjeitse 6.5.2021.
Lausunnot ja mielipiteet on pyydetty toimitettavaksi viimeistään 7.6.2021. Tämän päivämääränkin
jälkeen toimitetut lausunnot ja mielipiteet on otettu ratkaisussa huomioon.
Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta
Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt ja saatu lausunnot seuraavasti:
1)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Sastamalan kaupungille 6.5.2021.
Sastamalan kaupunki on antanut lausunnon 2.6.2021 (liite 4).

2)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Pirkanmaan ELY-keskukselle 6.5.2021.
Pirkanmaan ELY –keskus on antanut lausunnon 14.6.2021 (liite 5).

3)

Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Pirkanmaan maakuntamuseolle 6.5.2021
Pirkanmaan maakuntamuseo on antanut lausunnon 22.6.2021 (liite 6).

Muistutukset ja mielipiteet
Hakemuksen johdosta esitettiin 2 muistutusta tai mielipidettä:
Erkki Järvenpää ja Pasi Järvenpää
Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta ry ja Vesiluonnon puolesta ry

17.5.2021
21.6.2021
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Hakijan vastine
Hakijalta ei ole pyydetty vastinetta.
Tukesin kannanotto lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin
Lausunnoissa, muistutuksissa ja mielipiteissä esitetyt asiat on otettu lupapäätöksessä huomioon
lupamääräyksin kaikilta niiltä osin, kuin ne koskevat malminetsintää.
Lähtökohtaisesti kaikissa mielipiteissä esitetään, että malminetsintälupaa ei tulisi myöntää.
Perusteluna tälle on mahdollisen malminetsintälupahakemusta seuraavan kaivostoiminnan
aiheuttamat haitat luonnolle ja muulle maankäytölle, jos luvan myöntämisestä myöhemmin
seuraa kaivostoimintaa hakemuksen kohteena olevalla malminetsintäalueella.
Malminetsintälupa ei mahdollista kaivostoimintaa alueella. Malminetsintälupa mahdollistaa
alueella tehtävän tutkimustyön, jotta voidaan selvittää, löytyykö alueelta taloudellisesti
hyödynnettäviä kaivosmineraaleja. Mielipiteissä ei esitetä sellaisia kaivoslakiin perustuvia
seikkoja, joiden puolesta kaivosviranomainen tulisi hylätä malminetsintälupahakemus. Kaivoslain
45 §:n mukaisesti kaivosviranomaisen on myönnettävä malminetsintälupa, mikäli kaivoslain
edellytykset täyttyvät, eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.
Malminetsintälupahakemus on tarkastettu sen saavuttua 3.3.2016, ja päivitetty lupahakemus
12.4.2021, ja todettu sisältävän kaivoslain 34 §:n ja 169 §:n mukaiset tiedot. Lisäksi hakemus
sisältää Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 12 (kohdat 1-9) ja 13 (kohdat 1-4) pykälissä
edellytetyt tiedot.
Hakemus sisältää kaikki kaivoslain edellyttämät tiedot, tämä on todettavissa hakijan toimittamasta
hakemuslomakkeesta, joka löytyy Tukesin internet sivuilta. Malminetsintälupahakemus ei tule
vireille, jos hakemustarkastuksessa todetaan, että hakemus ei täytä kaivoslain 34 §:n vaatimuksia.
Tällöin hakijalle varataan mahdollisuus täydentää hakemustaan hallintolain (434/2003)
mukaisesti.
Malminetsintälupahakemuksen kuuluttamisesta säädetään kaivoslain 40 §:ssä. Kuulutusasiakirjan
sisällöstä säädetään VNa kaivostoiminnasta 391/2012 26 §ssä. ML2016:0010 hakemuksen
kuulutuksessa käytetty kuulutusasiakirja sisältää asetuksen 26 §:n mukaiset tiedot, lisäksi
kuulutusasiakirjan liitteenä on ollut hakijan toimittama hakemuslomake ja kaivosviranomaisen
laatima kartta. Kuulemisasiakirjat ovat siis kaivoslain mukaiset.
Kyse on malminetsinnästä, kuulemisasiakirjassa ei edellytetä muita hankekokonaisuuteen
kuuluvia lupa-alueita, hankealueen asianosaisia, saati antaa määräyksiä yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä tai vakuuden määrittämisperusteita. Kyse on
hakemuksen kuuluttamisesta, jossa toimitaan selkeästi kaivoslain 40 §:n mukaisesti.
Hakemuskuulutuksessa ei anneta minkäänlaisia lupamääräyksiä, vaan lupamääräykset annetaan
malminetsintälupapäätöksessä.
Kuulutuksesta tiedotetaan asianosaisia maanomistajia kaivoslaissa säädetyllä tavalla. Tässä
tapauksessa ilmoitus on tapahtunut kaivoslain 40 §:n mukaisesti. Asianosaisille on lähetetty asiaa
koskeva kirje.
Malminetsintälupapäätöksessä annettavat lupamääräykset perustuvat kaivoslain 51 §:ään, jossa
säädetään malminetsintäluvassa annettavista yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
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tarpeellisista määräyksistä. Nämä määräykset on annettu tässä lupapäätöksessä siltä osin kuin ne
koskevat aluetta: Lupamääräykset 1-11. Hakemusmateriaalit on julkisesti kuulutettu ja
hakemusmateriaaleissa olevat tiedot voidaan todeta mm. Tukesin nettisivuilla olevasta
materiaalista.
Kaivannaisjäteasiat
Kaivoslain 13 §:n vaatimuksiin (Malminetsintäalueen maa- ja kiviainesjätettä koskevat
toimenpiteet), hakija on viitannut lupahakemuslomakkeen kohdassa 4.2, jossa kyseiset asiat on
selvitetty riittävällä tarkkuudella. Luvassa sallituilla menetelmillä malminetsintätoiminnasta ei
synny varsinaista kaivannaisjätettä. Kairauksesta voi kertyä maanpinnalle kairaussoijaa, joka on
hienojakoista kyseisen kohteen kallioainesta. Lupamääräyksissä kairaussoija on kerättävä ja
kuljetettava pois tutkimusalueelta. ELY-keskus voi tarvittaessa antaa asiaan liittyen määräyksiä
saatuaan tutkimussuunnitelman ennakolta kuten tässä luvassa on määrätty.
Vakuusasiat
Malminetsintäluvalle määrättävän vakuuden määrää kaivosviranomainen. Tämän lupapäätöksen
lupamääräyksessä 7 on määrätty vakuus, joka asetetaan pankkitalletuksena Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103
§:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien
velvoitteiden täyttämistä varten.
Lupakohtainen vakuus on varmistuksena siitä, että velvoitteet myös hoidetaan. Määrätty
vakuussumma on luvanmukaiselle toiminnalle riittävä toiminnan laatu ja laajuus huomioon
ottaen. Suomessa on myönnetty satoja malminetsintälupia, eikä niissä määrättyjä vakuuksia ei ole
tarvinnut käyttää kertaakaan. Malminetsinnästä johtuneet vähäiset vahinkoasiat ovat hoidettu
lupamääräyksessä 11 (Määräys vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella)
määrätyn velvoitteen kautta.
Korvausasiat ja etäisyydet ja muut seikat.
Malminetsinnässä käytettävä kairaus on vastaavanlaista toimintaa kuin esimerkiksi
maalämpökaivon kairaaminen. Kun malminetsintäkairauksessa kairauksen aikana syntyvä
kairaussoija kerätään talteen kairauspaikalta pois kuljetettavaksi, on kairaus vaikuttavuudeltaan
ympäristöön vähäisempää kuin maalämpökairaus. Tutkimuskairauksessa kairasydän otetaan
talteen ja tutkitaan. Maalämpökaivoja kairataan Suomessa asutuksen välittömässä läheisyydessä
moninkertaisia määriä malminetsintäkairaukseen verrattuna. Valituksessa kuvattuja
ympäristövaikutuksia ei aiheudu tavanomaisesta tutkimuskairauksesta. Malminetsinnästä
johtuvia mahdollisia maanomistajalle aiheutuvia vahinkoja ovat puustovahingot (joudutaan
kaatamaan yksittäisiä puita kairausalueelle pääsemiseksi) tai tutkimusalueelle johtavalle tielle
aiheutuneet vauriot. Luvanhaltija on velvollinen korvaamaan ne. Veden saastuminen, kemialliset
haitat, tai meluhaitat eivät liity hetkelliseen malminetsintäkairaukseen. Pohjaveden pilaamiskielto
on mainittu lupamääräyksessä 8. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon, jossa se toteaa
malminetsinnästä; ”Tutkimukset on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat välttämättömiä
tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi. Malminetsinnän toimenpiteet tulee toteuttaa siten,
että vältetään luonnon, maa- ja kallioperän turmelemista ja kaivujäljet tulee ennallistaa
mahdollisimman nopeasti näytteen ottamisen jälkeen. Mikäli kairauksesta muodostuu soijaa,
tulee se kerätä pois maastosta.” sekä lisäksi ”Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että alueella voidaan
toteuttaa malminetsintää hakemuksessa esitetyillä menetelmillä, mikäli otetaan huomioon tässä
lausunnossa esitetyt seikat.”.
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Malminetsintään liittyvä kairaustoiminta tapahtuu paikallisesti ja ajallisesti lyhytkestoisesti. Tässä
tapauksessa, jossa malminetsintäalue on pieni (34,65 hehtaaria), kairauksesta aiheutuva
meluhaitta tulee olemaan vähäinen. Malminetsintään liittyvistä kairauksista tehdyissä
tutkimuksissa ei ole todettu syntyvän sellaista melua, jonka voitaisiin olevan haitallista
ympäristölle ja lähialueella asuville. Kairakoneen melu on tutkitusti n.100m 26db. Kairaus ei
aiheuta tärinää, koska suunnitellussa kairauksessa ei käytetä iskuporamenetelmää.
Tiedoksi luvan haltijalle
Kaivoslain (621/2011) suhde muuhun lainsäädäntöön
Sen lisäksi, mitä kaivoslaissa säädetään, sovelletaan kaivoslain mukaista lupa- tai muuta asiaa
ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa; luonnonsuojelulakia
(1096/1996), ympäristönsuojelulakia (527/2014), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja
rakennuslakia (132/1999), vesilakia (587/2011), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia
(592/1991), ydinenergialakia (990/1987), muinaismuistolakia (295/1963), maastoliikennelakia
(1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009). VesiL 587/2011. Malminetsintäluvan haltijan on
aina noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja asiaan liittyviä muita kansainvälisiä sopimuksia.
Maastossa liikkuminen
Maastoliikennelain (1710/1995) 4.1 §:n ja 4.2 §:n 9-kohdan mukaan kaivoslaissa (621/2011)
tarkoitetulla malminetsintäalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen rajasta moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla liikkuminen ei edellytä maanomistajan tai haltijan lupaa, kun kyse on asianomaisessa
malminetsintäluvassa tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan kannalta välttämättömästä
liikkumisesta. Mikäli malminetsintäalue rajautuu alueeseen, jolla liikkumista on rajoitettu (esim.
luonnonsuojelualue), malminetsintäalueen rajan ulkopuolella tarvitaan alueen hallinnasta
vastaavan viranomaisen suostumus.
Viitaten lupamääräykseen 9, malminetsintäluvan haltija velvoitetaan rajoittamaan malminetsintä
ja malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin.
Malminetsinnästä ei saa aiheutua merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, harvinaisten tai
arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista, merkittävää maisemallista haittaa.
Alueen koskemattomuuteen, joka liittyy alueen suojelutavoitteisiin, on säilytettävä. Aiheutetut
vahingot on korvattava maanomistajalle.
Luvan muuttaminen ja raukeaminen
Malminetsintäluvan haltijan on kaivoslain (621/2011) 69 §:n mukaan haettava
malminetsintäluvan muuttamista, jos tutkimussuunnitelmaa muutetaan tai täydennetään siten,
että lupamääräyksiä on tarpeen tarkistaa. Luvanhaltija voi lisäksi hakea malminetsintäluvan
muuttamista lupamääräysten tarkistamiseksi, kun luvan mukaista toimintaa on tarpeen muuttaa.
Kaivosviranomaisen on päätettävä, että malminetsintälupa raukeaa, jos luvanhaltija tekee asiaa
koskevan ilmoituksen. Luvanhaltija on velvollinen tekemään ilmoituksen, jos tarkoituksena ei enää
ole harjoittaa lupaan perustuvaa toimintaa. Malminetsintälupa raukeaa ilmoituksen saavuttua
kaivosviranomaiselle.
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Luvan voimassaolon jatkaminen
Luvanhaltijan tulee toimittaa hakemus malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiseksi
kaivosviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. (VnA
kaivostoiminnasta (391/2012) 27.1 §).
Kaivoslain (621/2011) 61.1 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään
kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.
Kaivoslain (621/2011) 61.2 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen
edellytyksenä on, että:
1) malminetsintä on ollut tehokasta ja järjestelmällistä;
2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia;
3) luvanhaltija on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin
lupamääräyksiä;
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.
Kaivoslain (621/2011) 66 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista varten
lupaviranomaiselle on ennen luvan voimassaolon päättymistä toimitettava lupahakemus sekä
lupaharkinnan kannalta tarpeelliset ja luotettavat selvitykset edellä mainituista voimassaolon
jatkamisen edellytyksistä.
Kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27.2 §:n mukaan
hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan haluamat muutokset lupa-alueeseen tai muut merkittävät
muutokset sekä asianosaisissa tapahtuneet muutokset. Asetuksen 27.3 §:n mukaisesti
hakemukseen tulee liittää lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:
1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;
2) alueelle kohdistuneiden tutkimuskustannusten määrästä;
3) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta;
4) perustelut aluerajaukselle.
Lisäksi hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä lupahakemuksesta säädetään kaivoslain
(621/2011) 34 §:ssä.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä:
• NewPeak Finland Oy:lle,
Jäljennös päätöksestä on toimitettu antopäivänä
• Sastamalan kaupungille,
• Pirkanmaan ELY-keskukselle,
• Pirkanmaan maakuntamuseolle tiedoksi,
• niille, jotka ovat jäljennöstä erikseen pyytäneet
Päätöksen antamisesta on ilmoitettu
• maanomistajille (kirjeitse)
• asianosaisille, joita asia erityisesti koskee
• muistutuksen esittäjille
• niille, jotka ilmoitusta ovat erikseen pyytäneet
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malminetsintäluvasta

tiedot

merkittäväksi

Perustelut: Päätöksestä tiedottaminen ja siinä noudatettu menettely perustuvat
kaivoslain (621/2011) lupapäätöksestä tiedottamista koskevaan 58 §:ään.
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 3000 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus
lähettää laskun hakijalle.
Maksu perustuu hakemuksen vireille tullessa voimassa olleeseen asetukseen
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1579/2015).
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011)
valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

162 §:n

nojalla

hakea

muutosta

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (808/2019, 13 §).
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisesta. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai ylitarkastaja Antti Mikkola puh. 029 505 2184
Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti Mikkola ja ratkaissut ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen
ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa
sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen
asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.
LIITTEET
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

ML2016:0010 lupakartta
Tilakohtaiset pinta-alat malminetsintälupa-alueella
Asianosaiset maanomistajat
Sastamalan kaupungin lausunto
Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto
Muistutukset ja mielipiteet
Ohje vakuuden asettamiseksi
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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
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
päätöksen julkaisemisesta.
Valitusoikeus
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen,
mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja
peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen
saa hakea muutosta:
1) asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveydentai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset
ilmenevät;
3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset
vaikutukset ilmenevät;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua
valvova viranomainen;
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja
kulttuuriaan;
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallintooikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen.

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
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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.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä
maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista,
joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, 13100 HÄMEENLINNA
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puhelinvaihde: 029 56 42200
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kartta malminetsintälupa-alueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1

79050300020026

79050300020028

79050300020019

79050300020011

79050300010009

Malminetsintälupa-alue

Mittakaava 1:12000
New Peak Finland Oy
Isovesi 1
ML2016:0010

Kiinteistörajat

79050300010002

Liite 2

Kiinteistötunnus
79050300010002
79050300010009
79050300020011
79050300020019
79050300020026
79050300020028
79089500013083

Pinta-ala (ha)
1,58
14,66
2,32
6,49
0,40
9,13
0,06

Liite 3
Asianosainen maanomistaja

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tukes KaivosAsiat
keskiviikko 2. kesäkuuta 2021 14.55
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Julkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
PL 66
00521 HELSINKI
kaivosasiat@tukes.fi
Viite: lausuntopyyntönne 6.5.2021, ML2016:0010

Lausunto malminetsintälupahakemuksesta, Sastamala, Isovesi1, NewPeak
Finland Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Pirkanmaan ELYkeskukselta
lausuntoa
NewPeak
Finland
Oy:n
malminetsintälupahakemuksesta koskien 34,65 hehtaarin aluetta
(Isovesi1) Sastamalan kaupungin alueella.
Kyseessä on uusi malminetsintähakemus. Hakija etsii alueelta kultaa.
Alueelta on tehty aikaisempia malmitutkimuksia. Hakemuksen mukaan
tutkimuksen alkuvaiheessa perehdytään alueen aikaisempaan
tutkimusaineistoon sekä jatketaan geofysiikan ja -kemian tutkimuksia
geologisen kallioperäkartoituksen yhteydessä, mikäli tarpeen.
Maastotutkimukset sisältävät paikantavia etsintäkairauksia sekä
täydentäviä syväkairauksia. Pääasiallisena näytteenottomenetelmänä
on timanttisyväkairaus. Hakemuksen mukaan toimenpiteistä ei synny
kaivannaisjätettä.
Lausuntoa on pyydetty siitä, onko kohteella mahdollista jatkaa
tehokasta malminetsintää hakemuksen mukaisilla tutkimusmenetelmillä
ilman että niistä on kaivoslain (621/2011) 11 §:n mukaisesti;
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle
2) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa
3) harvinaisten
vahingoittumista;

tai

arvokkaiden

luonnonesiintymien

olennaista

4) merkittävää maisemallista haittaa
Lisäksi on pyydetty tietoa siitä, onko alueella kaivoslain 9 § kolmannen
momentin mukaisia liikennealueita.
Pirkanmaan ELY-keskus lausuu asiasta seuraavaa:
Yleistä
Tutkimukset on rajoitettava niihin toimenpiteisiin, jotka ovat
välttämättömiä
tutkimustyön
tarkoituksen
saavuttamiseksi.
Malminetsinnän toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että vältetään
PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Puhelin 0295 036 000
http://www.elykeskus.fi/pirkanmaa

PL 297
33101 TAMPERE
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luonnon, maa- ja kallioperän turmelemista ja kaivujäljet tulee ennallistaa
mahdollisimman nopeasti näytteen ottamisen jälkeen. Mikäli
kairauksesta muodostuu soijaa, tulee se kerätä pois maastosta.
Toimenpiteet on suoritettava siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman
vähän vahinkoa tai haittaa naapurustolle. Kairaustoiminnasta ei saa
aiheutua Valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaisten melutason
ohjearvojen ylittymistä häiriintyvien kohteiden, kuten päiväkotien,
sairaaloiden, luonnonsuojelualueiden ja asuinalueiden piha-alueilla.
Maastoliikennelain
5
§:n
mukaan
käytettäessä
maastossa
moottorikäyttöistä ajoneuvoa on vältettävä vahingon ja haitan
aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle. Maastoajoneuvoilla
liikkuminen tulee pääsääntöisesti tapahtua olemassa olevilla
yksityisteillä, metsäteillä ja jäädytetyillä talviteillä. Luonnontilaisilla
suoalueilla tulee välttää moottoriajoneuvoilla ajamista sulanmaan
aikana.
Kaavoitus
Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista
yleiskaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 alue on
maaseutualuetta. Malminetsintätoiminnalle ei ole kaavoituksellista
estettä.
Luontoarvot
ELY-keskuksen paikkatiedoissa ei ole tiedossa olevia huomioitavia
luontokohteita varsinaisella malminetsintälupahakemuksen alueella.
ELY-keskuksen tiedot luontoarvokohteista eivät kuitenkaan ole kattavia.
Mikäli malminetsinnän yhteydessä on tarpeen kaataa hakemusalueelta
puustoa, tulee ensin tarkistaa, ettei kyseessä ole liito-oravan
lisääntymis- tai levähdyspaikka (esim. pesäpuu ja sitä suojaavat puut).
Luontodirektiivin liitteen IV a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.
Vesistöt ja pohjavedet
Malminetsinnän toimenpiteistä ei saa aiheutua lähteen, puron, noron tai
enintään 1 ha lammen tai järven luonnontilan säilymisen vaarantumista
(vesilaki 2. luvun 11 § ja 3. luvun 2 §).
Malminetsintälupa-alueelle tai sen läheisyyteen ei sijoitu
pohjavesialueita. Tutkimustyössä ei kuitenkaan saa vaikeuttaa
yksityiskaivojen käyttöä vedenhankintaan (vesilain 3. luku 2 §).
Liikennealueet
Tutkimusalue sivuaa Vihteljärvi-Sävi maantietä 13083. Maantien suojaalue ulottuu vähintään 20 metrin etäisyydelle maantien keskilinjasta.
Maantien suoja- ja näkemäalueella ei saa pitää sellaista varastoa, aitaa
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taikka muuta rakennelmaa tai laitetta, josta tai jonka käytöstä voi
aiheutua vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle. (LjMTL 46
§ 1. mom.)
Jos tutkimuksia tehtäessä työskennellään tiealueella, tarvitaan siihen
lupa ELY- keskukselta.
Johtopäätökset
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että alueella voidaan toteuttaa
malminetsintää hakemuksessa esitetyillä menetelmillä, mikäli otetaan
huomioon tässä lausunnossa esitetyt seikat. Toiminnassa tulee välttää
turmelemasta luontoa ja maisemaa enempää kuin on tutkimusten
kannalta välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen maastoon syntyneet jäljet
tulee ennallistaa mahdollisimman hyvin.
Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY- keskuksen ympäristö ja
luonnonvarat -vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä. Lisätietoja
asiasta antaa ylitarkastaja Mira Niemelä.
PK, JS
Asiakirjan hyväksyntä
Lausunnon on esitellyt ylitarkastaja Mira Niemelä ja ratkaissut
ylitarkastaja Vesa Hyvärinen. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja
merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Tämä asiakirja PIRELY/8595/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PIRELY/8595/2021 har
godkänts elektroniskt
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniem
kaivosasiat@tukes.fi
Lausuntopyyntönne 6.5.2021

SASTAMALA, MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS ALUEELLE ISOVESI 1
(ML2016:0010)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37 §:n nojalla Pirkanmaan maakuntamuseolta lausuntoa otsikossa mainitusta lupahakemuksesta. Hakijan suunnittelemat malminetsinnän maastotyöt tehdään pääosin timanttisyväkairaamalla. Maastossa liikutaan kairakoneilla ja tutkimuksista syntyneet jäljet
maisemoidaan. Alueelle ei ole tarkoitus rakentaa väliaikaisia rakennelmia. Maakuntamuseo toteaa asiasta seuraavaa.
Suodenniemen takamaille sijoittuva Pyykoskenmaa oli pitkään asumatonta erämaata. Suunniteltu malminetsintäalue sijoittuu välittömästi Kankaanpääntien sekä Pyykoskenmaan kylän kahden kantatilan, Järvenpään ja Isoveden, lounaispuolelle. Talot
viljelyksineen on merkitty vanhimpaan aluetta koskevaan karttaan 1830-luvulta. Malminetsintäalue on rakentamatonta kangasmaastoa ja ojitettua suota. Länsikulmalla ja
itäreunalla on pieniä peltoja. Lupahakemusalueelta ja lähiympäristöstä ei ole tiedossa
kulttuuriympäristön inventointeja tai erityisiä arvoja. Maakuntamuseolla ei ole tässä
vaiheessa rakennetun ympäristön ja maiseman osalta hankkeesta huomautettavaa.
Malminetsintäalueelta ja sen läheisyydestä ei tunneta kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä muita arkeologisia kohteita. Maanmittauslaitoksen korkeusmallin mukaan kiinteistöjen 790-503-0001-0009 ja 790-503-0001-0002 alueella on kuitenkin havaittavissa
kuoppamaisia ilmiöitä, jotka saattavat liittyä vanhoihin elinkeinoihin (esim. terva- tai
hiilihaudat, kellarit, nauriskuopat, pyyntikuopat). Tällaisia maarakenteita voi koskea
muinaismuistolain rauhoitus, ja ne tulee ottaa työhankkeissa huomioon. Jos malminetsintähankkeen suunnittelun tai toteuttamisen yhteydessä alueella havaitaan mahdollisia muinaisjäännöksiä, kuten vanhoja, arviolta yli sadan vuoden ikäisiä kuoppia
tai kivirakenteita (kiviröykkiöitä, kivijalkoja, kiviaitoja), tulee niistä ilmoittaa viipymättä
maakuntamuseoon (Muinaismuistolaki 14 §). Mahdollisten arkeologisten kohteiden
paikantamiseksi alueella voidaan myös teettää arkeologinen inventointi. Lisätietoja ja
-ohjeita saa maakuntamuseolta (tutkija Vadim Adel, s-posti vadim.adel@tampere.fi,
puh. 0408004872 tai toimisto, yhteystiedot alla).

PIRKANMAAN MAAKUNTAMUSEO Museokeskus Vapriikki,
Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere. Puh. 040 6730784. Fax: 03 5656 5141
Sähköposti: pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi www.vapriikki.fi
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Arvoisa Tukes,
NewPeak Finland Oyn Isovesi 1, ML2016:0010, Sastamala, 34,65 ha., malminetsintälupahakemukseen viitaten, lähetämme tämän
muistutuksen ilmaistaksemme vastustuksemme kyseistä hakulupaa koskien.
Järvenpään tilalla on vuosisataiset perinteet ja omistamamme metsät on suojeltu metsänhakkuilta ja metsästykseltä. Emme missään
nimessä salli että maillamme suoritetaan malminetsintää tai siihen liityviä toimenpiteitä, luonnonrauhan ja koskemattomuuden
varmistamiseksi. Emme halua nähdä ympäristön turmelemista, kairausjätteitä ja luontoarvojen heikkenemistä malminetsinnän
seurauksena. Tulemme käyttämään kaikki mahdollisuudet ja toimenpiteet kaivostoiminnan edistämisen estämiseksi maillamme.
Arvoistaisimme jos voisitte kuitatat mailitse takaisin että olette vastaanottaneet tämän muistuksen.
Terveisin ja kunnioittaen,
Asianajaja, Varatuomari, Erkki Järvenpää
Markkinointijohtaja, Pasi Järvenpää

TUKES
Kaivosasiasiat
kaivosasiat@tukes.fi
Kirjaamo
kirjaamo@tukes.fi

MUISTUTUS/LAUSUNTO 21.6.2021

MUISTUTUS/LAUSUNTO
koskien malminetsinnän lupaa, jossa
hakijan nimi on vaihdettu
Hakija: NewPeak Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Isovesi 1
Lupatunnus: ML2016:0010
Alueen sijainti ja koko: Sastamala, 34,65 ha.

MÄÄRÄAIKA
21.6.2021 Lisäajalla

LAUSUNNON ANTAJAT/MUISTUTTAJAT

Kansalaisten Kaivosvaltuuskunta ry

Jari Natunen
Puheenjohtaja
Valtakunnallinen vireillapano-oikeudellinen yhdistys

Vesiluonnon puolesta ry

Puheenjohtaja
Biokemisti, FT

(viestit molempiin sähköposteihin)

Kirjeenvaihto asiassa pyydetään ensimmäisen valittajan lisäksi
sähköisesti Jari Natuselle

VAATIMUKSET
1. Malminetsintälupa ei pidä myöntää, johtuen seuraavista
1.1. Lupahakemus on siirretty lainvastaisesti. KHOn ennakkopäätöksen mukaan siirto ei ole pätevä.
Viranomaisen tulee rauettaa hakemus, josta Sotkamo Silver on ilmeisimmin luopunut.
Toiminnanharjoittaja ei ole uskottava. Luvan laiton siirtäminen epäuskottavalla toimijalle loukkaa
maanomistajien korvausoikeuksia mahdollisesta kaivoksesta ainakin rajoittaen hankkeen
päätymistä uskottavalle toimijalle tai toisaalta heikentää mahdollisuuksia päästä eroon huonosta
etsintähankkeesta. Syntyy aiheeton ja perustuslain vastainen yksityisen edun loukkaus.
Alueella on ollut myös Outokummun vanhoja lupia. Näiden perustella tulee selvittää
saastumisriskit esim. arseenin suhteen, Liite 1. Kyseessä on myös pörssispekulaatio vanhoilla
tuloksilla.

1.2. Luontoarvot on selvitettävä. ELY-keskuksen lausunto olisi pitänyt kuuluttaa lupahakemuksen
kanssa

PERUSTELU
Tilanne on verrattavissa Tukesin Raahen Nordic Mines yhtiön malminetsintälupaan, jossa alueella
todennäköisten muinaismuistojen arviointi jätettiin malminetsijöiden arvioitaviksi ja hallintooikeus joutui palauttamaan luvan.
Vesiensuojelu vaatii asiantuntemusta ja ojissa voi useita uhanalaisia ja tiukasti suojeltuja lajeja.
Nyt luvasta puuttuvat kemialliset vaikutukset. Kun kairauksesta tule kemiallisesti saastunutta vettä,
katso mm, 1.3 ja Liite 2, niin pelkkä kiintoaineksien laskeutus tai suodatus maaperään ei estä pintaja pohjaveden saastumista. Verraten Sakatin Natura-arvioon lupahakemuksen väitteet
kaivannaisjätteiden ja vaikutusten puuttumisesta ovat ilmeisen vääriä kairauksen osalta.
Viranomaisten hurskaat toiveet ilman oikeita selvityksiä ja niihn perustuvaa lupaharkintaa eivät
pelasta Natura- ja muita luontoarvoja.
Muut luontoarvot: Tulee selvittää direktiivillä ja muuten suojeltujen lajien, kuten viitasammakon,
suojeltujen sudenkorentojen, lepakoiden, tai saukon esiintyminen.
PERUSTELU:
Esimerkiksi Kaapelinkulman kaivoksen alueella esiintyvä kirjopapurikko edellytti osan kaivospiiristä
rajaamista toiminnan ulkopuolelle.
Lintujen pesinnän suojelusta ei ole annettu lupamääräyksiä, kuten kairauksien ajallista
rajoittamista tai pesäpuiden kaatamisen kieltoa. Esimerkiksi suurten petolintujen kuten kotka ja
kalasääksi pesinnän rauhoitusaika on tyypillisesti pesimäaika, joka kotkalla voi alkaa talvella ja

kalasääksellä huhtikuun alussa ja jatkuu ainakin heinäkuun lopulle. Suojaetäisyys pesimäaikaan on
1100 metriä esimerkiksi Mawsonin 2019 valituksenalaisessa malminetsintäluvassa.

1.3. Kairauksen kemiallisia ympäristövaikutuksia ei ole huomioitua asianmukaisesti ja kaivoslain
edellyttämä kaivannaisjätesuunnitelma puuttuu.
PERUSTELU:
Asiassa puuttuvat valtioneuvoston asetuksen kaivostoiminnasta 391/2012 3§ selvitykset jätteistä.
Sakatti mining -yhtiön selvitykset paljastavat todennäköisesti merkittävää pinta- ja pohjaveden
saastumista kairauksen lähistöllä johtuen kairausjätteistä ml. vaarallisen kaivannaisjätteen,
saastuneen kairausveden ja kivennäisjätteet sekä luvattomien kairauskemikaalien käytön, pohja- ja
pintavesien sekoittumisesta, katso Liite 1.
EUn vesidirektiivit, vaarallisten aineiden lainsäädäntö ja vastaavat Suomen lait edellyttävät, ettei
mineraaleista vapautuvia aineita, kuten metalleja, arseenia tai yhdisteitä, suspendoituneita aineita,
fluoridia, tai kairauksen lisäaineissa mahdollisia mm. pysyviä hiilivetyjä tai pysyviä tai kertyviä orgaanisia
yhdisteitä päästetä luvatta pintavesiin (713/2014, 15§, liite 1), ja pohjavesillä on ehdoton pilaamiskielto,
joka tarkoittaa myös vastaavien aineiden päästökieltoa (1022/2006, 4a§, liite E, 1038/2015), eikä
pohjaveden ja vesistöjen laatua heikennetä, mitä valvotaan metallien ja muiden haitta-aineiden
laatunormeilla (1022/2006, 341/2009). Lisäksi ympäristönsuojelulaissa on maaperän pilaamiskielto. Näitä
ongelmia on katsottu läpisormien syväkairausten suhteen.
Saastuva vesi jätteenä
Hakemuksen perusteella kairauksessa käytettään vettä, jonka käsittely ja luontoon päästessä saastuminen
on välttämätöntä luvittaa. Vesi pilaantuu kairareiän seinämistä ja erityisesti hienojakoisesta kiviaineksesta
eli nk. soijasta. Kairauksessa käytetään tyypillisesti apuaineita, joita Sakatti mining-luvassa tarvitaan soijan
erottamiseen vedestä. Aineita markkinoidaan myös kairareikien stabilointiin erilaisissa maaperissä,
voiteluaineena ja veden pH-arvon säätämiseen noin tasolle 10. Luvan määräykset ovat selvästi puutteelliset
veden, soijan ja apuaineiden suhteen.
Jos taas apuaineita ei käytettäisi, on epäselvää, kuinka soija erotetaan kairausvedestä tai kuinka kairareikä
stabiloidaan pintamaan kerroksissa. Vedenkierrätys on mainittu mm. Sakatti mining-luvassa Lapissa, mutta
se vaikuttaa haasteelliselta siinä erittäin hyvin resursoidussa hankkeessa.
Laadullisesti on edelleen huomattava, että syväkairauksella saavutettavat jopa satojen metrien syvyydellä
olevat pohjavedet ovat pintavesiä suolaisempia ja sisältävät kasvavia haitta-ainepitoisuuksia. Pelkästään
yleiset suola-aineet, kuten sulfaattisuolat, ovat haitallisia makean veden luonnossa, näiden lisäksi esiintyy
raskasmetalleja, arseenia, radioaktiivisia aineita ml. kaasumainen radon ja edelleen mahdollisesti myrkyllisiä
kaasuja rikkivetyä ja metaania.
Luvasta puuttuu määräys kerätä/kierrättää ylijäänyt vesi ja tuoda se pois tutkimusalueelta. Mikäli taas on
kuitenkin tarkoitus sallia veden johtaminen maastoon, tämän turvallisuudesta ja valvonnasta täytyy olla
selvitys.
Myös veden määrä tulee etukäteen laskennallisesti määrittää kairausmetriä kohden ja valvoa jälkikäteen,
joten luvasta puutuu myös tämän valvonnan lupamääräykset. Saastuneen veden käsittelyyn tulee myös olla
lupamääräykset.
Kairauksen kiinteä mineraalijäte – ”soija”
Ilmeisesti vastaaja esittää, että kiinteä mineraalijäte kerätään täysin talteen. Luvassa ei ole määräystä tästä,
kuten toisaalta on usein kairausta sisältävissä malminetsintäluvassa. Mineraalijäte voi käsittää sulfidista
mineraalia, jonka reagoidessa veden ja ilman kanssa syntyy hapan kivi(kaivos)vuoto (acid rock/mine
drainage). Mineraalijäte voi sisältää myös asbestia tai muita yleisiä haitallisia kuituisia mineraaleja. Jäte on
merkittävältä osalta suspendoituvaa kiintoainesta, joka on haitallista pintavesissä. Näitä
ympäristövaikutuksia ei ole selvitetty ja väite, ettei ympäristövaikutuksia ei olisi, ei ole myöskään

varmuudella kestävä ja perusteltu.
Mahdollisesti haitallisen kairausjätteen/liejun/soijan vaikutuksista ja käsittelystä tulee luvassa myös olla
selvitys ja täsmälliset määräykset. Kyseessä on mahdollinen vaarallinen eli ongelmajäte. Sakatti miningin
kairauksissa on syntynyt vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä, LIITE 2
Ruotsin kaivannaisteollisuus kiinnittää huomioita vaarallisiin kairausjätteisiin, Suomen jäteasetuksessa (179/
2012, Liite 4: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179 ) on seuraavat luokat
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
Vaarallisia jätteitä voi myös syntyä kivien sahaamisessa malminetsinnässä, jolloin jäteluokka on ”01 04 07*
muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät
vaarallisia aineita”, katso LIITE 2.
Kairauksen melu voi olla 100-120 dB ja ylittää siten valtioneuvoston ohjeen sekä STMn asetuksen sisämelun
rajat taikka moottoriradoille asetetun maksimimelurajan 60 dB

1.4. Maastoon jätettäväksi esitettyjen kairausputkien ympäristövaikutukset olisivat kestämättömät.
Yhtiön esitys kairausputkien mahdollisista katkaisemisesta maanalta tai poistamisesta
maanomistajan niin halutessa ei ole riittävä. Lupadokumenteissa ei ole selvitystä kairaus
PERUSTELU:
Ruostuvat putket pilaavat ympäristöä, ovat putoamisriski pienille elimille ja voivat vahingoittaa
maastossa kulkevia eläimiä ja ihmisiä sekä aiheuttavat paikallista pohjaveden pilaantumista, katso
Liite 1.
Maastoon jätetyt kairausputket tuhoavat yleisesti metsäkoneiden renkaita.
Pitkäaikaisten haittojen välttämiseksi maanpinnan tason lähellekin katkaistut kairaputket ja tulpatut ovat
ongelmallisia aikanaan ruostuessaan ja rikkoutuessaan vuotaviksi sekä toisaalta liikkumisesteinä vaarantaen
ihmiset ja eläimet. Ruosteiset kairausputket pilaavat pinta- ja pohjavesiä ja aiheuttavat siten laittomia
seurauksia.
Kaivosyhtiöiden konsulttina toimivan GTKn jäljiltä tunnetaan puhkiruostuneita paineellista pohjavettä
vuotavia kairausputkia, jotka esimerkiksi Kuusamon Kouervaarassa vuotavat radioaktiivisia aineita.
Tulppauskohdassa ei keskustella paineellisen pohjaveden yhteydessä tulppauksen kaasutiiveydestä. Sakatti
Miningin konsultti Goldner esitti k.o. luvan dokumenteissa vaihtoehdoksi tulppaukselle reikien betonointia,
joka vaikuttaa kestävämmältä ratkaisulta ainakin pintavesien suhteen.
Ratkaisun yhteydessä tulee kuitenkin myös selvittää betonin kestävyys, tyypillisesti kaupalliset kestävät
betonin kestävät vain noin 200 vuotta. Betonin kestävyydelle asettaa rajoituksia mm. paikallisen kallioperän
mineraalit, vesi, suuret lämpötilavaihtelut ja jäätyminen. Lisäksi tulee selvittää betonoinnin järjestelyt
ympäristöä vahingoittamatta, betonin ympäristökelpoisuus ja siitä pitkänkin ajan kuluessa liukenevat haittaaineet sekä mahdollisuus estää betonoinnilla eri pohjavesikerrosten sekoittuminen.
Hakemuksessa pitää olla kaivannaisjätesuunnitelma ja siihen liittyvät vakuudet.
Sakatti mining-luvan kairaputkien käsittely on hieman kestävämpää. Mukana on velvoite valvoa, ettei
kairauskohdista vuoda pohjavettä sekä merkitä putkien päät heijastimellisilla tolpilla. Tämän järjestelyn tulisi
kuitenkin kattaa ruostuvien putkien vaihtaminen sekä merkkitolppien säännöllinen uusiminen pysyvästi.
Lisäksi myös merkkitolpista voi olla maastossa haittaa. On ilmeistä, että tällaisen järjestelyn kustannukset ja
vakuudet olisivat pitkällä ajalla hyvinkin korkeat. Sakatin kairausputkilupamääräyksiä

1.5. Yksityisteiden käytöstä aiheutuneet ja aiheutuvat haitat, vakuus- ja ilmoitustarpeet on
huomioimatta.
PERUSTELU: Toiminnasta seuraisi haittaa ja mahdollisia vahinkoja pienille yksityisteille, joiden
kantavuus ei riitä raskaille koneille.
1.6. Vakuus ei ole asetettu suunnitellun toiminnan mukaan edes teoriassa, koska suunnitelmat
puuttuvat. Suunnitelmat toiminnasta tarvitaan, jotta lupa- ja lausuntoviranomaiset, asianosaiset ja
luonnonsuojelujärjestöt voisivat arvioida suunnitelmia.
Tukesin on huolehdittava, että vahinkojen kattavaa korjaamista ja korvaamista varten asetetaan
viipymättä vakuudet huomioiden kaivannaisjätteistä aiheutuvat lyhyt- ja pitkäaikaiset haitat sekä jo
aiheutetut haitat.
Kaivoslain mukaisesti Tukesin tulee varmistaa ja seurata, että kaikki vahingot ja haitat tulevat
korvatuiksi viipymättä. Mikäli muuta vastuu tahoa ei joltain osalta löytyisi on Tukes vastuussa.
PERUSTELU: Tukesin tehtävänä on valvoa yleisiä ja yksityisiä etuja kaivos- ja
malminetsintätoiminnan suhteen. Kaivoslaki määrää jälkitoimenpiteistä. Kaivoslain mukaan kaikki
haitat on korvattava.
1.7. Hakijan edellytykset ja tarkoitus ryhtyä malminetsintään on epäselviä.
PERUSTELU:
Newpeak yhtiö vaikuttaa ilmoittaneet Australialaisessa pörssissä, että sen luvat ovat kunnossa ja
esitellen lupahakemuksia hyväksyttyinä lupina. Yhtiön tarkoitusperät ovat epäselvät ja ilmeisen
virheelliseltä vaikuttavalla tiedolla on nostettu huomattavia rahamääriä. Yhtiön toiminta ei vaikuta
lakeja kunnioittavalta ja Tukesin pitää huomioida tämä ja hylätä hakemus. Hakemusta ei ole tehty
tai korjattu kaivosalain mukaisesti.
1.8. Lupahakemuksen siirto vaikuttaa olevan kaivoslaissa tuntematon toimenpide
Kaivoslaki tuntee myönnettyjen lupien siirron. Kun lupahakemus siirretään asianosaisilla ei ole
mahdollisuutta muistuttaa asiasta. Lupaprosessissa ei ole tähän saakka mitään selvitystä hakijan
uskottavuudesta, edellisen kohdan perusteella se on erittäin kyseenalainen.
1.9. Melu.
Luvassa ei ole huomioitu tai selvitetty rinnakkaisessa luvassa 2016 0013 Lavajärvi1 Hämeenkyrön
kunnan kohtuullisia ja lakiin perustuvia vaatimuksia kairauksen rajoittamisesta päiväaikaan, ja
lintujen pesimäajan ulkopuolelle.
Luvassa ei ole huomioitu tai selvitetty saman alueen viereisessä luvassa esitettyä Pirkamaan ELYn
vaatimusta:
”Kairaustoiminnasta ei saa aiheutua Valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaisten
melutason ohjearvojen ylittymistä häiriintyvien kohteiden, kuten päiväkotien, sairaaloiden,
luonnonsuojelualueiden ja asuinalueiden piha-alueilla.”

PERUSTELU:
Rajoitukset ovat perusteltuja, koska kairauskoneet tuottavat voimakasta melua, alueella on
asutusta ja lintujen pesimäalueita. Lintujen pesinnän suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin sekä
EUn lintudirektiiviin.
1.10. Huomautamme, että asiassa tapahtuu kuulemis- ja kuulutusvirheitä, jos edellä mainituista
asioista ei esitetä riittävää selvitystä.

Kunnalle, muistuttajille tai yhdistyksille tulee antaa hallintolain mukainen vastineoikeus Tukesin
vastineen, lupamääräysten ja yhtiön rajausten johdosta.
PERUSTELU:
Selvitykset malminetsinnän ympäristö- ja luontovaikutuksista ovat puutteelliset, kuten edellä on
esitetty.
Århusin sopimus, teollisuuspäästödirektiivi, hallintolainsäädäntö edellyttävät asianmukaista
kuulemista.
Hankkeelle tulee esittää yksityiskohaitaista työsuunnitelmaa, jotta maanomistajat ja muut tahot
voivat arvioida yksityisille ja yleisille eduille aiheutuvia haittoja.

1.11. Lupakokonaisuutta Pirkanmaalla ja paikallisesti ei ole tarkasteltu kokonaisuutena.
PERUSTELU:
Yleinen etu ja Natura-alue valuma-alueellla edellyttää kokonaistarkastelua. Toiminta johtaisi
lukuisiin ympäristövaikutuksiltaan kohtuuttomiin louhoksiin ja ympäristöä pilaavaan
rikastamotoimintaan. Kaivannaisjätteiden pitkäaikaiset ja laittomat vaikutukset rikkovat
kaivannaisjäteasetusta, ympäristölainsäädäntöä sekä EUn kaivannaisjäte- ja vesidirektiivejä ja ovat
yhteiskunnan kokonaisedun sekä vesilain intressipunnin vastaisia. Paikallisesti alueella on
harjoitettu malminetsintää, jonka ympäristövaikutuksia ei ole selvitetty.
1.12. Alueen pienvedet ja niihin kohdistuvat riskit ovat selvittämättä
Pirkanmaan ELY huomauttaa rinnakkaisen luvan lausunnoissa puroista. Nämä on kuitenkin jätetty
rajaamatta pois lupa-alueesta

Vesistövaikutukset ja pohjavedet
Malminetsinalueen halki kulkee puroja/ojia. Vesilaissa on säädetty
luonnontilaisten lähteiden, purojen ja pienten lampien luonnontilaisena
säilymisestä (vesilain 2. luku 11 §).

1.13. Alueen muinaismuistot on selvittämättä.
PERUSTELU: Kaivoslaki. Alue on merkittävä kulttuurialuetta, jossa on useissa suunnissa merkittäviä
muinaismuistoja
TOISSIJAISET VAATIMUKSET
1. Pidämme luvan hyväksymistä täysin mahdottomana, mikäli viranomainen päättäisi toisin
vaadimme toissijaisesti seuraavia asioita. Perusteluna katso myös edellisten kohtien, erityisesti
kohdan 1 perustelut yleistä ja yksityistä etua loukkaavasta toiminnasta.
2. Luonnon luontoarvot, kuten liito-oravat, on asianmukaisesti huomioitava luvassa. Suojeltujen
lajien, kuten esim. liito-oravan mahdolliset esiintymisalueet, pesä- ja levähdyspaikkoineen
riittävällä suojaetäisyydellä tulee rajata pois ELY-keskuksen valituskelpoisella päätöksellä. Lajin
lisääntymisen kannalta herkkinä aikoina malminetsintä tulee kieltää.
Muut luontoarvot on selvitettävä ja suojattava.
3. Ympäristövaikutukset
Kemialliset vaikutuksien ja kairausputkien ja -reikien huomioimine, pöly sekä melu

Mahdollisen malminetsintäluvan määräykset on korjattava seuraavasti. Perusteluna liitteen 2
selvitys malminetsinnän ympäristövaikutuksista.
3.1. Malmin etsinnässä kairareiät tulee tukkia pysyvästi ja mahdolliset kairaputket (maaputket)
poistaa, katso LIITE 2. Tukkiminen tulee tapahtua ympäristövirnaomaisten hyväksymällä tavalla ja
siihen tulee hakea asianmukaiset ympäristöluvat
3.2. Malminetsinnän vedet tulee kierrättää ja puhdistaa käytön jälkeen, soija tulee
käsitellä/stabiloida pysyvästi stabiiliin muotoon. Asia tulee käsitellä ympäristölupa-asiana.
Lupaan on lisättävä yksikäsitteinen määräys kairausveden tuomisesta etsintäalueelle ja määräys
kerätä/kierrättää ylijäänyt vesi ja tuoda se pois tutkimusalueelta .
Haitallisen kairausjätteen/liejun/soijan laskennallisista määristä, vaikutuksista ja käsittelystä tulee
luvassa myös olla selvitys ja täsmälliset määräykset.
3.3. Malminetsinnän vesille tulee määrätä tarkkailu käsittäen kemikaalit, raskasmetallit ja
öljyhiilivedyt. Asia tulee käsitellä ympäristölupa-asiana.
Veden määrä tulee etukäteen laskennallisesti määrittää kairausmetriä kohden ja valvoa jälkikäteen, joten
luvasta puutuu myös tämän valvonnan lupamääräykset. Saastuneen veden käsittelyyn tulee myös olla
lupamääräykset.

3.4. Alueen saastuminen tulee selvittää niin ettei saasteita leviä pinta- ja pohjavesiin tai
maaperään. Etsintätöiden alueet on valokuvattava kattavasti ennen ja jälkeen toimenpiteiden.
3.5. Toiminnan pölyvaikutuksiet ja niiden torjunta on selvitettävä ja tarvittaessa on asetettava rajoitukset
raja-arvot huomioiden läheinen asutus ja luontoarvot. Asbestin esiintyminen kiviaineksessa on
selvitettävä ja tarkkailtava sekä sen esiintyessä ilmoitettava valvovalle viranomaiselle sekä
ryhdyttävä tarvittaviin jätehuolto, työ- ja ympäristöturvallisuustoimiin, niin että työntekijät, luonto
ja ympäristössä liikkuvat ihmiset eivät altistu asbestille.
Perustelu:
Tukes on huomioinut asbestia esim. Tuusniemen Rääpysjärven malminetsintöluvassa 2019, mutta
se on tehtävä tarkemmin ja myös naapurien suhteen.
3.6. Hakemuksessa pitää olla kaivannaisjätesuunnitelma ja siihen liittyvät vakuudet. Sakatti mining
oy:n YVA osoittaa, että kairauksesta tulee jopa vaaralliseksi luokiteltavaa jätettä (eli
ongelmajätettä), katso LIITE 2.
Ruotsin kaivannaisteollisuus kiinnittää huomioita vaarallisiin kairausjätteisiin, Suomen
jäteasetuksessa (179/ 2012, Liite 4: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179 ) on
seuraavat luokat
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
Vaarallisia jätteitä voi myös syntyä kivien sahaamisessa malminetsinnässä, jolloin jäteluokka on ”01
04 07* muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet,
jotka sisältävät vaarallisia aineita”, katso LIITE 2.
3.7. Toiminnan melulle on asetettava raja-arvot huomioiden lähin asutus/loma-asutus.
Tehtävistä töistä on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen myös etsintäalueen läheisille/rajanaapureille (lupamääräys 5)
Toiminnan melulle on asetettava raja-arvot ja ajalliset rajoitukset vuodenajoittain huomioiden
luontoarvot ja luonnonsuojelualueet sekä yksityiset edut.

3.8. Toiminnalle on edelliset vaikutukset huomioiden määrättävä YVA-arviointi-, ympäristö- ja
vesilupakäsittelyt.
EUn säännöt edellyttävät syväkairaukselle, joka on muuta kuin maaperän stabiilisuuskartoistusta
ympäristövaikutusten arvioinnin.
Johtuen ympäristövaikutuksista ympäristölupa on oltava ja ainakin pohjavesivaikutusten vuoksi
myös vesilupa, katso LIITE 2.

4. Yksityisteiden käyttö on säädeltävä, käytöstä aiheutuvata aiheutuvat haitat, vakuus- ja
ilmoitustarpeet on käsiteltävä luvassa.
- luvassa on kiellettävä malminetsintä teiden 30 metrin suoja-alueilla ja nämä alueet on poistettava
malminetsintäluvista samoin kuin mahdollisten yleisten teiden alueet
- Luvassa on määrättävä toiminnasta yksityistien tienhoitokunnalle aiheutuvat kaikki haitat
korvattaviksi ml. sopimus-, hallinto- ja selvityskulut. Lisäksi kaivosyhtiö on määrättävä ilmoittamaan
hoitokunnalle suunnitellusta tienkäytöstä aikoineen ja kalustoineen hyvissä ajoin etukäteen, jotta
portti voidaan avata, mahdollisiin haittoihin tielle ja sen muulle käytölle voidaan varautua sekä
käyttömaksu voidaan periä.
5. Vakuus on asetettava suunnitellun toiminnan todellisten vaikutusten perusteella mukaan.
Vakkuuden tulee kattaa riskit kiinteistöarvojen alenemisesta sekä ympäristövainkojen riskit, jotka
ovat erityisesti pohjaveden suhteen korkeat.
Vakuus on asettava riski- ja varovaisuusperiaatteiden mukaan ja sen on oltava noin 500 000 euroa.
PERUSTELU
Esitetty vakuus on täysin riittämätön ja poikkeuksellisen pieni mille tahansa malminetsintäalueelle
Koska malminetsintään liittyy suuria kemiallisia riskejä pinta- ja pohjavesien suhteen, eikä
kairareikien täyttötekniikkaa ole testattu ja hyväksytty ympäristöviranomaisten toimesta täytyy
vakuuden olla riittävä näiden seikkojen suhteen. Pitkiä kairareikiä tulee todennäköisesti
kymmenittäin ja niiden kokeellinen käsittely ja tarkkailu on kallista ja haastavaa. Tätäkin
työsuunnitelmat on tehtävä. Yhtiö ei ole vakavarainen, mikä korostaa vakuuksien tarvetta.
Hakija esittää, että se voisi harjoittaa esimerkiksi kairausta. Tällaiselle toiminalle pitää olla kattava vakuus.
Kairauksen riskeihin kuuluu pohjaveden pilaaminen, jonka korjaaminen on erittäin vaikeaa. Kairareikien
pysyvään vaarattomaksi tekemiseen ei ole myöskään vakuutta. Riippuen uskottavan pohjavesien
riskinhallinta ohjelman sisällöstä sekä betonointiteknologiasta, vakuus nousee satoihin tuhansiin.
Koska tutkimussuunitelmaa ei ole esitetty, eikä lupapäätökseen tutkittu, oikeaa vakuuden suuruutta ei voida
edes teoriassa tietää tai määrittää lupakohtaisesti KHOn vuosikirjapäätöksessään määräämällään tavalla,
KHO:2018:46.
https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1522906846161.html

6. Omistajan resurssit ja uskottavuus on selvitettävä. Hakija Newpeak yhtiön tarkoitus hankeessa
on epäselvä, vaikuttaa siltä, että väärillä tiedoilla on nostettu suuria summia Australialaisesta
pörssistä/sijoittajilta. Jatkolupahakemus on siirretty ennen sen hyväksymistä.
Lokakuun malminetsintäluvissa on suuria ongelmia mm. todennäköisesti lainvastaiset
malminetsintäalueet, joten sen luotettavuus on muuten kyseenalainen. Virheellisen tiedon
antamisella on mahdollisesti pyritty turvaamaan tehty kauppa esiintymistä. Uusi omistaja
Newpeak Metals on ilmeisesti hallinnut lupahakemuksia elokuusta lähtien.

Newpeak on saanut hakemuksen laittomalla siirrolla.
Hakija Sotkamo Silver on 14.8.2020 ilmoittanut myyneensä malminetsintäaluueensa Pirkanmalla ja
Ruotsissa Dark Horse Resources Limitedin (ASX: DHR) täysin omistamille tytäryhtiöille Newpeak
Finland Oy ja Newpeak Sweden Oy. Kauppa ja lupien siirto edellyttää paikallisten
kaivosviranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 loppuun mennessä.
Myyntihinta on 150 000 euroa.
https://www.silver.fi/fi/sjoittajat/tiedotus/lehdistotiedotteet/newsfeed?postid=128B3CD93BC47F13
Malminetsintälupahakemuksen tarkoituksena vaikuttaisi olevan vähintäänkin enemmän
pörssikeinottelu kuin malminetsintä .
Hakemusalueet on jo ennen luvan myöntämistä myyty ruotsalaisten esiintymien kanssa. Kauppa
oli sekä hakijan, että ilmeisimmin myös Tukesin tiedossa lokakuun malminetsintälupia
myönnettäessä. Lokakuun lupapäätöksissä ei siten ole malminetsintälupien todellinen omistaja,
eikä lupaprosessissa ole selvitetty uuden omistajan uskottavuutta. Tukes ei kertonut kuulutuksessa
oikeuksien tosiasiallista omistajaa, vaikka ilmeisimmin tietää sen.
Nyt valituksenalaista hakemusta ei ole tehty tai korjattu kaivosalain mukaisesti kuten edellä on
esitetty. Lupaa ei tule myöntää perustuen Kaivoslain 46 § kohtaan 8) ”hakijalla ei ole edellytyksiä tai
ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan”
Ilmoitettu uusi omistaja ei ole vakavarainen, vaan osakkeen arvo on alle yhden dollarisentin, käteisvarat
ovat pienet ja toiminta Suomessa edellyttäisi uutta rahankeräystä. Yhtiö kertoo pyrkivänsä hakemaan
rahoitusta malminetsintää kolmelle lupa-alueelle, todellinen kiinnostus on kuitenkin ilmeisimmin
Valkeakosken Hopeavuoren alueella. Yhtiö on juuri muuttanut nimensä, Dark Horse Resources on vaihdettu
Newpeak:iksi

Hakijan laiminlyönnit. Lupaa ei tule myöntää perustuen Kaivoslain 46 § kohtaan 8) ”hakija on aikaisemmin
olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia”. Hakija ei ollut korjannut tietojaan
lokakuun lupahakemukseen tai valituksenalaisen lupahakemuksen em. tietoja, jotka ovat ilmeisiä
rinnakkaisista hakemuksista.
Tämän ja samana päivänä kulutetun rinnakkaisen luvan siirto on ilmeisen laiton.

PERUSTELU
Kaivoslain velvoitteiden rikkomiset ympäristön sekä yleisten ja yksityisten etujen
suhteen tulee selvittää.

7. Lupaan on korjattava ELYn ja rinnakkaisessa luvassa 2016 0013 Lavajärvi1 Hämeenkyrön kunnan
esittämät kohtuulliset ja lakiin/asetuksiin ja valtioneuvoston ohjeisiin perustuvat vaatimukset
- vakituisten ja loma-asuntojen, luonnosuojelualueiden sekä muiden herkkien kohteiden melun
ohjearvojen noudattamisesta
- kairauksen rajoittamisesta päiväaikaan, loma-aikojen ulkopuollelle ja lintujen pesimäajan
ulkopuolelle
- lisäksi vaadimme STMn asetuksen sisämelun rajojen noudattamista ml. matalataajuiset äänet
sekä mottoriradiolle määrätyn maksimimelurajan 60 dB noudattamista
- kairaus- ja kaivinkoneen ja muiden meluavian laitteiden kuten kallionsahauslaikkojen melutasojen
mukaan tulee määrittää suojaetäisyys asuin- ja työskentelurakennuksiin ja yksityisiin pihoihin ja

rajata nämä kairaus/kaivin/muun meluavan toiminnan ulkopuolelle
PERUSTELU:
Lupahakemuksessa ei ole huomioitu rinnakkaisen luvan Pirkamaan ELYn vaatimusta:
”Kairaustoiminnasta ei saa aiheutua Valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaisten
melutason ohjearvojen ylittymistä häiriintyvien kohteiden, kuten päiväkotien, sairaaloiden,
luonnonsuojelualueiden ja asuinalueiden piha-alueilla.”

Luvassa ei ole huomioitu rinnakkaisessa luvassa 2016 0013 Lavajärvi1 Hämeenkyrön kunnan
kohtuullisia ja lakiin perustuvi a vaatimuksia kairauksen rajoittamisesta päiväaikaan, ja lintujen
pesimäajan ulkopuolelle.
Rajoitukset ovat perusteltuja, koska kairauskoneet tuottavat voimakasta melua, alueella on
asutusta ja lintujen pesimäalueita. Lintujen pesinnän suojelu perustuu luonnonsuojelulakiin sekä
EUn lintudirektiiviin.
8. Lupakäsittelyyn on sisällytettävä ja hakemuksen yhteydessä on kuulutettava em. puutteellisesti
käsitellyt asiat. Puuttuvia/puutteellisia/virheellisiä tietoja ovat esimerkiksi: toiminnan ympäristö- ja
luontovaikutukset, kaivannaisjätesuunnitelma, vaikutus tien käyttöön, vakuus ja sen määrä.
Asianosaisia tulee kuulla. Nyt edes kiinteistönomistajia ei ole kuultu edes malminetsintäalueen rajauksissa,
joissa on ilmeisiä virheitä. Yksityistien tiekuntaa ja yksityisteiden omistajia ei ole kuultu.
Hakemuksesta ja tai kuulutuksesta puuttuu oleellisia ja lain edellyttämiä tietoja. Edelleen osa esitetystä
tiedosta on liian ylimalkaista hakemuksen arviointiin. Näiden johdosta hakemus on myöskin virheellisesti
kuulutettu.

Hakemuksen yhteydessä on myös kuulutettava kaivannaisjätesuunnitelma sekä valtioneuvoston
asetuksen kaivostoiminnasta 391/2012 ja kaivoslain edellyttämät seuraavat asiat. Tutkimusten
suunnitelma on oltava niin yksityiskohtainen, että asianosaiset voivat arvioida kiinteistöllään ja
niiden läheisyydessä aiheutuvia haittoja:

391/2012: 12§
6) suunnitelma tarpeellisten tutkimusten määrästä, laadusta ja aikataulusta;
391/2012: 3§
Kaivoslain 13 §:n mukaisen malminetsintäalueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman
laadinnassa on otettava huomioon:
1) toimenpiteiden vaikutukset jätehuoltoon;
2) maa- ja kiviainesjätteiden sekä pintamaiden palauttaminen ottamispaikkaan, jos se on
taloudellisesti ja teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kiellettyä ympäristön pilaantumista;
3) toiminnasta aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten ehkäiseminen mahdollisimman
tehokkaasti.
Sen lisäksi, mitä kaivoslain 13 §:ssä säädetään, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää:
1) pääpiirteiset tiedot malminetsinnässä syntyvästä maa- ja kiviainesjätteestä ja sen
ominaisuuksista;
2) arvio maa- ja kiviainesjätteen kokonaismäärästä ja suunnitelma jätteen hyödyntämisestä ja
muusta käsittelystä;
3) tiedot maa- ja kiviainesjätteen merkittävistä ympäristövaikutuksista;
4) tiedot jätealuetta koskevista jälkitoimenpiteistä malminetsintäalueella.
Jätehuoltosuunnitelmassa on lisäksi esitettävä muut sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen
arvioimiseksi, että maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisy ja haitallisuuden vähentäminen
sekä jätteen käsittely on järjestetty kaivoslain ja tämän asetuksen mukaisesti.

9. Luvassa tulee kieltää kairaus ja montutus puiden läheisyydessä. Luonnossa operoidessa tulee
määrätä keräämään kaikki kairausvesi ja soija sekä poistamaan kairausputket ja tukkimaan
kairareiät ympäristöturvallisesti koko putken matkalta.
PERUSTELU:
Kairauksien maaputket ovat yleinen ongelma maa- ja metsätaloudelle. Hämeenkyrön kunta on
huomattanut asiasta.
Toiminta-aika on määrättävä kelirikkoajan ulkopuolelle, puiden juurien vahingoittaminen on
ehkäistävä. Montutuksessa puille on määrättävä turvaetäisyydet. Kuusten pintajuuristot on
huomioitava toiminnanrajauksissa.
10. Hankkeelle on esitettävä yksityiskohtainen työsuunnitelma, jotta maanomistajat ja muut tahot
voivat arvioida yksityisille ja yleisille eduille aiheutuvat haitat.

Ensisijainen sekä toissijainen vaatimus.
11. Vaadimme valituksesta aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kulut ovat tällä
hetkellä 510 euroa, käsittäen asiantuntijatyötä valituksen laadinnassa.
PERUSTELU
Koska muistutus johtuu viranomaisen ilmeisistä ja toistuvista virheistä, on kohtuullista, että viranomainen
maksaa kulut. Kuulemisessa esitettyjen perusteluiden jälkeen viranomaisen virhe vaikuttaa tahalliselta ja
tietoiselta toiminnalta kaivosyhtiön etua tavoitelleen. Viranomainen on käsitellyt asiaa 4 vuotta, mutta
jättänyt jopa triviaaleimmatkin tarkistukset luvan suhteen tekemättä ja hyväksynyt laittoman siirron.
Kaivoslain mukaan kaikki haitat on korvattava. Puuteellinen lupakäsittely on aiheuttanut erityistä haittaa.
TUKES on useamman kerran tuomittu kaivosasiassa maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, kun
oikeudenkäynti on johtunut sen virheestä, esim. KHO Muu päätös 6029/2017
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1511180186124.h

12. Alueen muinaismuistot on selvitettävä kaivoslain perusteella sekä annettavat määräykset
muinaismuistojen suojaamiseksi.
PERUSTELU: Kaivoslaki. Alue on merkittävä kulttuurialuetta, jossa on useissa suunnissa merkittäviä
muinaismuistoja
Liite 1 Aiemmat tutkimukset

Liite 2 Kairauksen melu, kemikaalit, pohjavesivaikutukset ja ”kairaussoijan”
koostumusesimerkki. Tässä jatkona
Liite 3 LIITE 3 GTK_lisäselvitys_Kouvervaara_26052020 pdf

Liite 1 Aiemmat tutkimukset
Alueella on ollut Outokummun vanhoja valtauksia, näiden perusteella alueella on jonkinlaisia
malminetsintäintressejä aiheuttavia kultapitoisuuksia. Hankkeista on kuitenkin luovuttu
kannattamattomina.
http://tupa.gtk.fi/raportti/valtaus/3855.pdf
http://tupa.gtk.fi/raportti/valtaus/4902_1.pdf

LIITE 2
Kairauksen melu, kemikaalit, pohjavesivaikutukset ja ”kairaussoijan” koostumusesimerkki.
Laatinut Jari Natunen, Ympäristöbiokemisti, FT

Uusimmat tiedot
Sakatti mining Oy:n Viiankiaavan kairauksien Natura-arvioinnissa 20191 kerrotaan
kaatopaikkajätteestä ja massiivista sulfidimineraliassatiota kairatessa vaaralliseksi luokitellusta
kairauksen kivennäisjätteestä (ns. soija). Raportissa kerrotaan myös kairausveden puhdistuksesta
1Sakatti Mining -yhtiön viite 2019 (https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset )
ML2012:0036 Natura-arviointi ja Natura-arvioinnin liitteet 11.2.2020

flokkulaatiolla, joka laskeuttaa kiintoaineista, muttei poista liuenneita aineita. Kairausvesi kerrotaan
pumpattavan kairareikään, mikä tarkoittaa pohjavesiriskiä. Reikään mahtumattoman veden yhtiö
tuo jätteen käsittelyyn. Lapin ELY on määrännyt toiminnalle tarkkailun.
Natura-arvioinnin liitteiden kerrotaan osoittavan käytetyt kemikaalit turvallisiksi, mutta näin ei ole.
Pöyryn ja Goldnerin kemikaaliliitteet kertovat, että useimmista kemikaaleista ei ole
ympäristöturvallisuustietoja. Flokkulaatiossa käytetään polyakryyliamideja, jotka voivat olla
vesistöissä vaarallisia alla kerrotulla tavalla. Kemikaalien käyttö on laajamittaista suuruusluokkaa
1000 kg vuodessa.
Kuusamon Kouervaaran vanhoista uraanikairauksista2 on saatu uusia GTK:n tuloksia veden ja
erityisesti sedimentin saastumisesta uraanilla ja kuparilla. Jopa GTK:n oma arvio tuloksista osoittaa,
että kairausputkesta vuotava vesi voi merkittävästi pilata purosedimenttejä uraanilla, radonilla ja
muilla uraanin tytäraineilla ja erityisen haitallisilla raskasmetalleilla kuten kuparilla. Lisäksi
tuloksissa nostetaan esille kohonneet seleeni ja kadmium. GTK toteaa Kouervaaraa koskevassa
yhteenvedossa seuraavaa:
”Vuotavan putken alapuolisissa purosedimenteissä oli kohonneita pitoisuuksia erityisesti uraania ja
kuparia. Niiden lisäksi sedimenttien kokonaisalfa- ja beetapitoisuudet olivat korkeita viitaten siihen,
että sedimentit sisältävät myös muita alfa- ja beetasäteileviä radionuklideja kuin uraania. Mitatut
pitoisuudet ovat todennäköisesti osittain luontaisia, mutta myös hiljalleen kairaputken vedestä
sedimentteihin kertyneitä. Tulosten perusteella vuotavan kairaputken tulppaaminen ja
purosedimenttien kunnostamistarpeen tarkempi arvioiminen on suositeltava
Kairauksen melun vaikutusalue herkkiin kohteisiin
Kaivosksilla kairauskoneen melut ovat tyypillisesti 110-120 DB luokkaa.
Sakatin Viiankiaavan kairauksien Natura-arviossa 2019 esitetään tunnetun urakoitsijan Oy Kati
Ab:n kairausyksikön meluksi valmistajan mukaan 97 dB A ja melun vaikutusalueeksi lintuihin 30 dB
A tasolla 2 kilometrin etäisyyden kairauksesta (Natura-arvioinnin liitekartta). Toisaalta
vaikutusalueeksi lintujen osalta esitetään koko Viiankiaavan Natura-aluetta.
Kemikaalien käyttö
Käytännössä kemikaalien käyttö on erittäin todennäköistä. Yhtiö ja Tukes eivät vastaa, koska
katsovat kemikaalit hiljaisesti hyväksyttäviksi. Kemikaalien käyttöä on käsitelty Sakatin Naturaarviossa. Siinä olevista tiedoista sekä muista kemikaalitiedoista voidaan kuitenkin olettaa
kemikaalit haitallisiksi. Kemikaalit edellyttävät ympäristöluvitusta, joten lupaa ei voida hyväksyä.
Mikäli lupa kuitenkin hyväksyttäisiin, tulee siinä kieltää kemikaalien käyttö kairauksessa.
Kairauksissa käytetään haitallisia kemikaaleja
Julkista tietoa kairauskemikaaleista on Lapin ELYn lausunnossa 5.8.2015
( Lausunto_NA_täydennyksestä_Sakatti_5_elokuu_2015-3.pdf lausunto on Sakatin kairauslupaliite,
liitteenä tässä). Viiankiaavalla ELYn mainitsemat ja haitallisimpina pitämät kemikaalit olivat
mineraaliöljytisle (tulee pitää luonnossa erityisen haitallisena), kaliumasetaatti ja etoksyloitu C1215 alkoholi.
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Sakatissa kerrottujen kemikaalien ympäristöriskit
Ely lausunnossa on mainittu tarkemmin määrittelemätön mineraaliöljytisle, on mahdollista, että se
sisältää luvanvaraisia aromaattisia aineita (PAH ja VOC-yhdisteet). Lisäksi öljyjakeille on ainakin
pohjavedessä ympäristölaatunormi, asetus 341/2009, Oljyjakeet (C10-40) 50 μg/l. Jos tisleen tiheys
on 1kg/L, niin yksi litra voisi pilata 20 000 pohjavesilitran laadun ja 6.4 litraa 128 000 litran
laadun. Pintavesille on Australian normi dokumentissa mainittu USEPA metodeilla 7
mikrogramma/litra tällöin edellisellä tiheysoletuksella voisi pilata 914 000 litraa pintavettä.
Mahdollinen trigger value voi olla sivu 8.3-297 taulukon ja turvakertoimen 100 perusteella jopa 0.7
mikrog/L, jolloin pilaantuvan veden määrä olisi 9 140 000 litraa, eli 9140 kuutiota, katso gfmwqguidellines-vol2-8.3b http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/water/nwqmsguidelines-4-vol2.pdf , sivu 8.3-297
Kemikaaleissa on myös etoksyloitu alkoholi 0.24 litraa Australian 99% protection of species normi
pintavedessä on Alcohol ethoxylated surfactants (AE) 50 mikrog/L
mincos gov dokumentti taulukko 3.4.1 sivu 3.4-10
Ilmeisesti lista oli kuitenkin vajaa. Googlella netistä löytyy ”ympäristöturvallisten”
kairauskemikaalien valmistaja. Toisin kuin lupahakemuksesta voisi olettaa kairausliuos ei olekaan
pelkkää vettä, vaan viskoosi kemikaali-cocktail, jonka pH on säädetty natriumkarbonaatilla arvoon
10 voimakkaasti emäksiseksi ja luonnossa haitalliseksi. Seuraava video havainnollistaa
”turvallista” kairausliuosta:
https://www.youtube.com/watch?v=iWtcDFuV0YU

Voiteluaineena on kasviperäinen öljy joka korvaa kilpailijoiden tuotteista raskasmetalliuoksia ja
mineraaliöljyä. Yksi voiteluaine on kasviöljyyn perustuva, turvallisuusdokumentissa lukee, että
siitä voi tulla palaessa vapautua rikkiyhdisteitä, joten pelkät kasviöljyt eivät selitä koostumusta.
Kasviöljyillä on vedessä haittavaikutuksia muiden öljyjen tavoin. Yksi vaikutus on myös
biologinen hapenkulutus, joka voi johtaa hapettomuuteen vedessä.
Maininta vähemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista: https://www.matexdrillingfluids.ca/diamond-drilling.html
www.matex-ccc.com THREAD COMPOUND ES’s unique formulation provides excellent protection against thread wear, galling
and seizing for tool joints, drill collars and rotary shouldered connections. THREAD COMPOUND ES is free of both petroleum
oil carriers and all heavy metals, such as lead, zinc, copper, aluminum, etc.
rikkiyhdisteet: SECTION 10. STABILITY AND REACTIVITY
"Hazardous Decomposition Products” Carbon and oxides of sulphur on burning."
http://2mco.com/Files/iweb/FSC/RDO302ES.pdf

Polyakryyliamidi ja muut varatut polymeerit
Mainituista polymeereistä tai varatuista polymeereistä ainakin yksi koostuu polyakryyliamidista.
Varattuja polymeerejä, kuten polyakryyliamidia käytetään maaperän aineksien stabiloimiseen
kairareiässä sekä hienoaineksen sekautukseen eli ns. flokkulanttina. Polyakryyliamideista voi tulla
ongelma, jos aine hajoaa tai sisältää monomeerejä. Emäksinen pH, lämpötila ja mineraalit voivat
aiheuttaa hajoamista. Talvivaarassa on mitattu ilmeisesti vedenkäsittely flokkulanttina käytetystä
polyakryyliamidista tullutta akryyliamidi-monomeeriä.
Polyakryyliamidi polymeeri.

ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/13%20CLOSED%20CANCELLED/2BEBKL0609%20Majescor%20CLOSED/1%20APPLICATION/2007%20Amendment%201/070626%202BEBKL0607%20MSDS%20Matex%20DD%202000-ILAE.pdf

Varatut polymeerit ovat kaloille ja vesieliölle vaarallisia, vaikka ne eivät olisi ihmiselle myrkyllisiä
Australian vaikutusarvio vesien selkeytykseen käytettävistä orgaanisista flokkulanteista haittaa 1
mikrog/L tasolla. Pitoisuus tarkoittaa, että 1 gramma ainetta voi tehdä 1000 m3 (eli miljoona litraa)
vettä haitalliseksi vesieliöille. Siten polymeerit voivat olla kaikkein haitallisin komponentti
kairausvesissä.
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/water/nwqms-guidelines-4-vol2.pdf sivu
pdf 428/678 page 8.3–301 [linkki on lähdeviitteenä, kopioitu yhteenveto käännöksineen alla.]
Käännös Australian polymeeriarviosta: Polyelektrolyytti-flokkulantit, muutoin kutsuttu orgaanisiksi
polymeeri-flokkulanteiksi (OPF), tarjoavat vaihtoehdon tavanomaiselle käsittelylle raudalla ja
alumiinisuoloilla. Ne ovat korkean molekyylimassan synteettisiä polymeerejä., joita voidaan
formuloida spesifisiin sovelluksiin. OPF[-aineita] kuvaavat seuraavat ominaisuudet [lamberton
1995): polymeerin kemia, polaarisuus(kationinen, anioninen, tai amfoteerinen), molekyylipaino,
varaustiheys, fysikaalinen muoto (kiinteä, vesiliuos, emulsio jne). Australiassa
useimmat(yleisimmät) polymeerien kemialliset ryhmät ovat polyakryyliamidit, poly-dadmac- ja
epikloorihydriini-amiini-polymeerit (Bolto 1994). Yksi merkittävimmistä vaikeuksista
flokkulanttien päästökontrollissa on, että flokkulanttien vesipitoisuuksien analysointi on vaikeaa.
Ohjeet: Tieto oli vajaavaista, jotta voitaisiin kehittää ohjeellisia raja-arvoja OPFIlle, erityisesti
joutuen laajasta joukosta polymeeri tyyppejä. Kun akuutteja vaikutuksia on raportoitu niinkin
alhaisella pitoisuudella kuin 10 mikrog./L, 1 mikrog./L polymeeripitoisuudet voivat aiheuttaa
ympäristöhaittaa.
Alkuperäinen teksti: Polyelectrolyte flocculants, otherwise called organic polymeric flocculants (OPF), provide an alternative to conventional
treatment with iron and aluminium salts. They are high molecular weight synthetic polymers, which can be formulated for specific applications. OPFs
are characterised by a number of features (Lamberton 1995): • chemistry of the polymer • polarity (cationic, anionic, non-ionic or amphoteric) •
molecular weight • charge density • physical form (solid, aqueous solution, emulsion, etc.). In Australia, most chemical groups of polymers are
polyacrylamides, polydadmacs and epichlorohydrin-amine polymers (Bolto 1994). One of the major difficulties in controlling flocculant releases is
that it is difficult to analyse for flocculant levels in water.
Guidelines There were insufficient data to develop guideline trigger values for OPFs, particularly given the range of polymer types. As acute effects
are reported as low as 10 µg/L, polymer concentrations greater than 1 µg/L may cause environmental harm.

Kairauksien pohjavesivaikutuksista ja niiden torjumisesta
Kairausjätteellä voi olla vaarallisen jätteen luokitus
Tukes esittää yksioikoisesti, ettei kaivannaisjätettä synny, mikä kuitenkin tavoitteena olevaan
grafiittimalmiin kairatessa on ilmeistä. EUn ja Suomen laissa on jäteluokat malminetsinnän
kairausjätteille, joihin Ruotsin kaivannaisteollisuus viittaa malminetsintäoppaassaan, ks alla.
Osa jätteistä, kuten arseeni ja raskasmetallijätteet kuuluvat vaarallisten jätteiden (aikaisempi
ongelmajäte) luokkaan. Se, että Tukes ja yhtiö koettavat totuuden vastaisesti kiistää tunnettujen
jätteiden olemassa olon, ja niihin liittyvät velvoitteet.

Soijan ”talteenotto”
Edelliset ovat syy, miksi kairauksen soija on määrätty otettavaksi talteen. Menettelyä soijan
talteenottoon ei kuitenkaan ole esitetty. N.s. suljettua kiertoa ei ole kuvattu asiakirjoissa ja sen
toteutuminen on epävarmaa. Kierto saattaisi myös perustua hienoaineen laskeutuksessa käytettäviin
kemikaaleihin, kuten ympäristösssä haitallisiin polyakryyliamidi-polymereihin, joiden käytöllä
täytyy olla ympäristölupa. Lupaa ei voida myöntää ilmeisen riskialttiisiin menettelyihin.

Sakatin Natura-arviossa 2019 kuuluisin soijan kerääjä Oy Kati Ab kertoo, että talteenotto on vain
flokkulaatiota. Tästä voidaan pätellä, että kairausvesi on saastunutta ja suljettu kierto ei ole suljettu
muun kuin kiintoaineksen suhteen.
Sakatin selvityksen sivun 21 lopusta sivulle 22 kerrotaan jopa tuhansien kilojen soijamäärästä
kairausta kohden. Osa tästä jää kairareikään, jokin osa reiän ympärille. Soijasta on tehty
kaatopaikkaselvityksiä (ei julkaistu) ja 2018 yhden kairareiän selvityksessä tuloksena oli vaarallinen
jäte, kun kilometrin pitkä kairaus oli lävistänyt 5%:n matkalta sulfidimalmia. GTK:n kairajäte ei
laimene vastaavasti kiviaineksella, koska GTK tutkii maanpinnan lähellä olevaa esiintymää, eikä 500
metrin syvyydessä olevaa. Sakatin kaivannaisjätteen määrät ovat olleet luokkaa 300 tonnia
vuodessa, pieni osa tästäkin olisi merkittävä jätemäärä. Malminetsintäluvasta puuttuvat
kaivannaisjätesuunnitelma ja määräykset jätteiden käsittelystä ja niiden tarkkailusta, jota Sakatin
yhteydessä harjoitetaan.

Kairaussoija jätteenä EU-jäteluettelon mukaan ja Ruotsin kaivannaisteollisuuden ohje
Toisaalta niiltä osiin kuin soija olisi talteenotettavissa, tulee sen käsittelyllä on asianmukaiset luvat.
Tukes esittää kuitenkin vastineessaan epäjohdonmukaisesti, että kaivannaisjätettä ei synny
menettelyissä. Jos kairaukselle voitaisiin luvittaa laillinen suljetun kierron menettely, tulee siihen
sisältyä lainmukainen jätteen käsittely. Esimerkiksi Ruotsin kaivannaisteollisuus Svemin tuo
malminetsintäoppaassaan esille, että kairausjätteitä luokitellaan jätteeksi ja vaarallisiksi jätteiksi
(https://www.svemin.se/?file_download&file=3765 ks sivu 66, 5.3.4.11.5 Hazardous waste from
exploration).
Sama jäteluettelo on voimassa Suomen jäteasetuksessa (179/ 2012, Liite 4:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179 ) ja se sitoo myös Tukesia, joka on toisaalla
kemikaaliturvallisuudesta vastaava viranomainen. Erityistä huomioita tulee kiinnittää vaarallisten
jätteiden jäteluokkiin Luokassa 01 ”MINERAALIEN TUTKIMISESSA, HYÖDYNTÄMISESSÄ,
LOUHIMISESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA JA KEMIALLISESSA KÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT
JÄTTEET” Malmitetsintään liittyvät luokat 01 05 porauslietteet ja muut porausjätteet

joista vaarallisia jätteitä ovat
01 05 05* öljyä sisältävät porauslietteet ja -jätteet
01 05 06* porauslietteet ja muut porausjätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita
Vaarallisia jätteitä voi myös syntyä kivien sahaamisessa malminetsinnässä, jolloin jäteluokka on ”01
04 07* muiden kuin metallimineraalien fysikaalisessa ja kemiallisessa käsittelyssä syntyvät jätteet,
jotka sisältävät vaarallisia aineita”
Pohjavesivaikutukset
Syväkairauksilla on vaikutuksia, joita Tukes ei suostu tunnustamaan. Kairauksilla on arvaamattomia
vaikutuksia pohjavesiin. Kaikki maaperän ja kallioperän vesi on pohjavettä, jolla on
ympäristösuojelulain nojalla ehdoton pilaamiskielto Tiedetään esimerkiksi syväkairauksien
sekoittavan eri syvyyksien pohjavesiä ja johtavan saastumiseen.
Reikien betonointi on otettu esiin asiantuntijoiden toimesta. Reikien pysyvä tukkiminen on myös
eräissä USAn kaivostandardeissa. Esim. Michiganin osavaltio edellyttää hylättyjen kaivojen
täyttämistä koko reiän matkalta. Malmikairausreiät vastaavat porakaivoja.
https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-3313_3675_3689---,00.html
https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-3313_3675_3689-8001--,00.html
Menettely on erittäin hyvin perusteltu käytännön esimerkein, joissa

a) syvemmän pohjaveden suola vanhasta tukkimattomasta kaivosta pilaa uuden kaivon (1983 Alcona County)
b) läheisen vanhan kaivon kautta tuleva pintavesi pilaa kaivon polttonesteillä, bakteereilla tai muilla
haitta-aineilla
https://www.michigan.gov/deq/0,4561,7-135-3313_3675_3689-7993--,00.html
Edelleen Viiankiaavan YVAssa kaivosyhtiö kertoo kairareikien betonoinnista malminetsintä
kairauksissa, mainittu ruhjevyöhykkeeseen kairaus.

Katso Arviointiohjelma (Lappi_YVA_Sakatti_YvaOhjelma_liitteineen sivu 37).
http://www.ymparisto.fi/fiFI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet
/Sakatin_monimetalliesiintyman_kaivoshanke_Sodankyla/Sakatin_monimetalliesiintyman_kaivosh
ank(45902)
Toisaalta betonointi on ollut vaihtoehtona Viiankiaavan malmikairauksien reikien loppukäsittelyssä.
Lupa-alueelta ei ole selvitetty ruhjevyöhykkeitä.
Allekirjoittanut Jari Natunen ollut tutkimassa Kuusamon Kouervaarassa neljää kairausputkea
ympäröivää sedimenttiä. Putkien läheisyydessä radioaktiivisuus oli 30-, 6-, ja 1.25 kertainen
suhteessa kansainväliseen IAEA säteilyjätteen arviointinormiin 1000 Bq/kg kuiva-ainetta ja
neljännen putken mittaus alitti määritysrajan 500 Bq/kg. Alfa-aktiivisuuden 1000 Bq/kg ylittävät
jätteet m.l. maa-aines ovat Säteilyturvakeskuksen (STUK) säteilysuojeluohjeen VAL2
(https://www.stuklex.fi/fi/ohje/VAL2) mukaan Luokan II jätteitä "joiden käyttöä on tarpeen säädellä
säteilyaltistuksen rajoitamiseksi". Luokan III raja on 100 Bq/kg. Radioaktiivisuudesta mitattiin
vain ravintoketjuissa ja luonnossa vaarallisin alfa-hiukkassäteilyä. Suurimmat arvot ovat
poikkeuksellisia luonnossa ja ilmeinen saastumisriski. Toiseksi korkeimman pitoisuuden putken
vedestä mitattiin 12.8 mikrogrammaa litra uraania. Tämä ylittää STUKin säteilyturvanäkokohdasta
Talvivaaran uraanille antamasta vesirajan 10 mikrog/L. Huomioiden uraanin kemiallisen
myrkyllisyyden ekologinen raja-arvo makeassa vedessä on noin 1.0-0.1 mikrog/L (EU SCHER
Depleted uranium 2010). On huomattava, että vastaavasti voi vapautua muita raskasmetalleja ja
haitta-aineita.
Uraanin vapautuminen ja liukoisuus on muualtakin tunnettu ongelma. Kairausten aiheuttama
uraanipitoisen veden vapautuminen tunnetaan Yhdysvaltain tiedeakatemian Virginian valtiolle
tekemässä katsauksesta. Mekanismeina on hapen pääsy pohjaveteen ja uraanin vapautuminen
kallion sisällä sekä suolapitoisen syvemmällä olevan pohjaveden pääsy ylempiin pohjavesiin
(Scientific, Technical, Environmental, Human Health and Safety, and Regulatory Aspects of
Uranium Mining and Processing in Virginia, kappale 6, sivut 197-198
https://www.nap.edu/read/13266/chapter/9). Tämä vastaa Michiganin kaivoesimerkkiä.
Toisaalta kairaputkien jättäminen maastoon on monin tavoin haitallista. Maanpinnan yläpuolelta
katkaistut putket ovat vaarallisia eläimillä ja maastossa liikkujille esimerkiksi talvella
moottorikelkkailijoille tai muutoinkin metsäkoneiden renkaille. Tyypilliset kairaputket ruostuvat
luonnossa ja muodostuvat entistä vaarallisemmaksi ja haitallisemmaksi jätteeksi. Jos pohjavesi on
paineellista, niin tulppaus on vain rajallisen ajan toimiva ratkaisu. Ruostuvat putket pilaavat pintaja pohjavesiä. Raudan hapettuminen ruostuvassa putkessa voi johtaa esimerkiksi arseenin
vapautumiseen maaperästä, mahdollisesti myös mangaanin. Ulkomailla on säännöksiä, jotka
kieltävät putkien jättämisen esimerkiksi hylättyihin kaivoihin. Putkien poistaminen on suhteellisen

pieni toimenpide.
Maaputken ruostumisen vaikutus on myös havaittu seuraavassa Helsingin yliopiston progradututkielmassa
Kähkölä, K., Hiiliteräksisen suojaputken vaikutus maaporattujen kalliokaivojen vedenlaatuun. Pro
Gradu. Helsingin yliopisto, Geologian laitos, Geologian ja mineralogian osasto, 2005
Porakaivojen saneeraja suosittaa ruostuvien hiiliteräsputkien korvaamista ruostumattomalla
teräksellä.
http://porakaivot.blogspot.com/2018/05/

Heinäveden Aitolammen kairauksien maastoon jätettyjen soijanäytteiden metalli-ja
alkuainepitoisuuksia.
Oikeanpuoleinen sarake on virheraja. Korkein rikkipitoisuus on 7,3%, mm. kadmium, kupari,
nikkeli, sinkki ja vanadiini ylittävät pilaantuneen maan korkeimpiakin normeja selvästi.
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KAIVOSLAIN (621/2011) MUKAINEN VAKUUS
Kaivoslain 10 luvun 107 §:n mukaan malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus
mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten,
jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-alueen
erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavaraisuus
huomioon ottaen.
Tukes on määrännyt malminetsintäluvalle ML2016:0010 asetettavaksi lupakohtaisen 2000
euron suuruisen vakuuden. Vakuus tulee asettaa pankkitalletuksena Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103
§:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien
velvoitteiden täyttämistä varten.
Talletus tulee tehdä pankkiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksi. Pankin tulee
toimittaa tilivarojen panttausilmoitus avatusta vakuustilistä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastolle (os. Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi) sekä antaa sitoumus, jolla se luopuu
kuittausoikeudesta kyseiseen tiliin. Vakuustili ei saa olla määräaikainen.
Tilivarojen panttausilmoituksen allekirjoittaa pankin edustaja sekä pantattavan tilin omistaja,
eli luvan saajan [YHTIÖN NIMI] kaupparekisteriotteessa mainittu henkilö(t) joilla on
nimenkirjoitusoikeus.
Vakuus on asetettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on tullut
lainvoimaiseksi. Pyydämme täydentämään ja allekirjoittamaan liitteenä olevan
panttaussitoumuksen.
Tukesille vakuutta varten toimitettavat asiakirjat:
-

Yleispanttaussitoumuslomake (liitteenä)
Pankin tilivarojen panttausilmoitus
Pantinantajan kaupparekisteriote

Asiakirjat tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle osoitteeseen Valtakatu 2, 96100
Rovaniemi.

Antti Mikkola
ylitarkastaja

YLEISPANTTAUSSITOUMUS

Pantinantaja

_______________________________________________

Y-tunnus

_______________________________________________

Pantti

Tili n:o__________________________________________
Tilin saldo panttauspäivänä: ________________________

Vastuut, josta pantti vastaa
Yllä mainitun yhtiön (pantinantaja) kaivoslakiin (621/2011) perustuva
malminetsintäluvan- tai lupien nojalla harjoitettava toiminta. Pantti asetetaan
kaivoslain 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä
tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin
perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.
Panttaussitoumus

Luovutamme edellä yksilöidyn pantin Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tässä
sitoumuksessa mainittujen vastuiden täyttämisen vakuudeksi.

Voimassaoloaika

Tämä yleispanttaussitoumus on voimassa toistaiseksi

Päiväys

___.___._______

Allekirjoitus ____________________________
Nimen selvennys ________________________

