Kuulutus

8.12.2021

KaivNro:t 4071 ja 6933

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 8.12.2021 antanut
seuraavat päätökset kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:
Kaivosoikeuksien haltija:
Kaivospiirit ja KaivNro:t:
Alueiden sijainti:

Paroc Oy Ab
Joutsenenlampi 4071 ja Teerisuo 6933
Lapinlahti

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

Lisätietoja:

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

Kuulutettu 8.12.2021
Pidetään nähtävänä 14.1.2022 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.
Päätösten tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätösten
julkaisemisajankohdasta.
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KaivNro 6933
Tukes 7603/10.03.06/2021

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA
Kaivospiirin haltija
Paroc Oy Ab
y-tunnus: 2580556-9
Helsinki
Suomi
Yhteystiedot:
Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen
Lisätietoja antavat:
Björn Fellman, puh. +358 400 635350
Jan Hakala, puh. +358 40 5087118
Kaivospiiri
Teerisuo (KaivNro 6933)
Sijainti
Lapinlahti (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Paroc Oy Ab:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Teerisuo-kaivospiiriä (KaivNro 6933).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Tukesin antama päätös 24.6.2014, Lupamääräys 5:
Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 1.6.2021.
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Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Tukesin valvontakäynti 27.9.2021
Tukes on todennut Teerisuon kaivospiirillä 27.9.2021 suorittamallaan
valvontakäynnillä mm. seuraavaa:
”Teerisuon kaivospiirin alueelta on metsä suurimmaksi osaksi poistettu, muuten
alue on luonnontilassa − − Kaivospiirille ei ole aiemmin määrätty asetettavaksi
vakuutta.
Tässä vaiheessa tarvittavan vakuuden tulee kattaa ainoastaan alueella sijaitsevien
kairaputkien katkaisun ja hatutuksen. Arvioitu kustannus on 1 000 euroa. Ennen
kaivostoiminnan aloittamista tai sen alettua, vakuutta nostetaan siten, että se
kattaa kustannukset seuraavaan tarkastusväliin.
Suunnitelmien mukaan alueelle ei tule toiminnankaan aikana rakennuksia tai
rakennelmia, jotka tulisi purkaa kaivostoiminnan loputtua. Alueelle ei ole tarpeen
myöskään asettaa portteja tai puomeja alueelle pääsyn estämiseksi, koska kulku
alueelle tapahtuu Joutsenenlammen kaivospiirin kautta. Louhos tulee toiminnan
loputtua täyttymään luontaisesti pohjaveden pinnan mukaisesti, muodostaen
keinotekoisen lammen. Kaivostoiminnan päätyttyä alue on todennäköisesti
suurimmaksi osaksi aidattu ja loput aidataan välittömästi toiminnan päätyttyä.
Lopullisen aitauksen pituus tulee olemaan noin 1 400 metriä. Avolouhoksen
aitauksen ja varoituskylttien lisäksi lopullisessa vakuudessa tulee huomioida
alueelle rakennettavien sähkölinjojen poisto.”
Tukesin uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 24.6.2014 annetun päätöksen
lupamääräykset.
Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toimintaan sovelletaan, mitä kaivoslain 6,
17, 18, 97, 101 ja 108-111 §:ssä, 11 ja 13-15 luvussa sekä 171 ja 172 §:ssä
säädetään.
Lupamääräys 1
Kaivosluvan haltijan on asetettava 1 000 euron suuruinen vakuus omavelkaisena
pankkitakauksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetusja jälkitoimenpiteitä varten.
Määrätyllä kaivosvakuudella alue saatetaan kaivoslain mukaisesti yleisen
turvallisuuden edellyttämään kuntoon.
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Määrätty kaivosvakuus on asetettava Tukesille viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa päätöksen antamisesta.
Perustelut:
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja
jälkitoimenpiteet kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon:
-

alueella sijaitsevien kairaputkien katkaisu ja hatutus.

Kaivosvakuuden suuruus tarkistetaan uudelleen ennen kaivostoiminnan
aloittamista (lupamääräys 2), mutta nykyisten suunnitelmien mukaan lopullisen
vakuuden suuruus tulee olemaan arviolta 25 000 euroa, jolla katetaan edellä
mainittujen toimenpiteiden lisäksi seuraavat lopetus- ja jälkitoimenpiteet:
-

avolouhoksen aitaus (1 400 m) ja varoituskylttien asentaminen (22 000 €)

-

alueelle rakennettavien sähkölinjojen poisto (3 000 €).

Kaivospiirin alue on luonnontilassa. Alueelle ei tule rakennuksia tai rakennelmia.
Alueelle ei ole tarpeen asettaa portteja tai puomeja alueelle pääsyn estämiseksi,
koska kulku alueelle tapahtuu Joutsenenlammen kaivospiirin kautta. Louhos tulee
toiminnan loputtua täyttymään luontaisesti pohjaveden pinnan mukaisesti,
muodostaen keinotekoisen lammen.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2
Lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 31.3.2026. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja
jälkitoimenpiteistä, jotta Tukes voi arvioida ja tarkistaa vakuuden sisällön
kattavuuden ja suuruuden riittävyyden. Selvitys tulee toimittaa 31.1.2026
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen, lausuntopyynnöt ja asianosaisten kuuleminen
Tukes on antanut asian tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla
osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edutkaivostoiminta. Asia on kuulutettu 16.9.2021 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä
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25.10.2021 saakka. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Lapinlahden kunnan
yleisessä tietoverkossa.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 16.9.2021 Lapinlahden kunnalle, PohjoisSavon ELY-keskukselle ja Pohjois-Savon liitolle. Asiasta on 16.9.2021 annettu
erikseen tieto asianosaisille. Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut
toimittaa viimeistään 25.10.2021.
Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettu myös Matti ja Liisa -sanomalehdessä.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon on antanut Lapinlahden kunta (liite 2). Muita
lausuntoja ei ole annettu.
Lapinlahden kunnan lausunnossa on todettu seuraavaa:
- Toiminnan alkaessa alueella tulee ympäristövaikutuksien pysyä
mahdollisimman pieninä.
- Liikenteestä ei saa aiheutua haittaa lähellä asuville ihmisille. Melun ja
pölyn leviäminen tulee estää alueelta muualle.
- Louhoksen vesistökuormitusta tulee seurata ja louhoksen
vesienkäsittelyssä tulee käyttää parhainta käytössä olevaa tekniikkaa.
- Alueella tehtävät räjäytykset tulee suorittaa päiväsaikaan.
- Vakuuden tulee riittää aitauksen ja sähkölinjojen purkamiseen kaivoksen
sulkemisen yhteydessä.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Kuulutuksen johdosta on annettu yksi muistutus, joka on esitetty
kokonaisuudessaan liitteessä 2.
Muistutuksessa on tuotu esille mm. seuraavia seikkoja:
- kaivospiiritoimituksessa sovitut haitan- ja vahingonkorvaukset
- maanomistajan ja kaivosyhtiön väliset sopimusasiat liittyen esim.
puuston käyttöön ja puustovahinkoihin, vuosittaiseen
kaivospiirimaksuun, maanomistajan ajo- ja kulkuoikeuteen
kaivospiirialueelle sijoittuvassa metsässä
- maisemointitoimenpiteet maanomistajan omistamalla alueella
kaivostoiminnan aikana ja toiminnan päätyttyä
- tiedottaminen maanomistajalle toiminnan laajentuessa.
HAKIJAN SELITYS
Tukes on pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen selityksen annetun
lausunnon ja muistutuksen johdosta. Selitys on esitetty kokonaisuudessaan
liitteessä 2.
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Kaivosyhtiö on todennut lausuntoon, että kaivannon ympärille rakennettua
aitausta ei voida purkaa alueen yleisen turvallisuuden varmistamiseksi.
Kaivosyhtiöllä ei ollut muuta huomautettavaa annetusta lausunnosta.
Muistutukseen kaivosyhtiöllä ei ollut huomautettavaa.
Tukesin vastaus lausunnossa ja muistutuksessa esitettyyn
Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
Lausunnossa mainitun vakuuden riittävyyden osalta Tukes toteaa, että kaivoslain
mukainen vakuus kattaa lupamääräykseen 1 kirjatut kaivostoiminnan lopetus- ja
jälkitoimenpiteet. Liikenteen osalta toimivaltainen viranomainen on ELY-keskus,
ja muut lausunnossa mainitut seikat käsitellään ympäristöluvassa ja sen
määräyksissä. Tukesilla ei ole toimivaltaa ympäristönsuojelulain nojalla
päätettävissä asioissa tai sen nojalla annettavissa lupamääräyksissä.
Muistutuksessa esille tuotujen seikkojen osalta Tukes toteaa, että
kaivospiiritoimituksessa määrätyt haitan- ja vahingonkorvaukset on käsitelty
aikanaan kyseisessä kaivospiiritoimituksessa, jossa toimivaltaisena viranomaisena
on Maanmittauslaitos. Kaivospiiritoimituksen loppukokouksen pöytäkirjassa
1.3.2016 on todettu mm. myöhemmin kaivostoiminnan alkamisen jälkeen
ilmenevien haittojen tai vahinkojen osalta, että ne käsitellään kaivoslain 97 §:n
menettelyä noudattaen uudessa kaivostoimituksessa, elleivät asianosaiset
korvauksesta sovi. Kyseisessä pöytäkirjassa on myös todettu seuraavasti:
”Puustokorvauksia ja ennenaikaista hakkuusta aiheutuvaa
odotusarvolisäkorvausta ei määrätä tässä vaiheessa vaan siltä osin
korvauskysymykset käsitellään vasta myöhemmin toiminnan aloittamisen aikana
tai sen jälkeen uuden kaivoslain 97 §:n mukaista menettelyä noudattaen erikseen
vireille pantavassa kaivostoimituksessa, elleivät asianosaiset korvauksista muuta
sovi.”
Tukes pitää hyvänä sitä, että maanomistaja ja kaivosyhtiö ovat sopineet
muistutuksessa mainituista asioista. Maanomistajalle suoritettavan vuosittaisen
kaivospiirimaksun osalta todetaan, että kaivospiirimaksu määräytyy suoraan
kaivoslain 181 §:n nojalla, aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) 44 §:n
mukaisesti. Lisäksi korjataan muistutuksessa esitetyn osalta seuraava: ajo- ja
kulkuoikeuksia ei kirjata rasitteeksi kaivoskirjaan, vaan Maanmittauslaitoksen
ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään (kiinteistörekisteriin). Maisemointiin
liittyvät seikat käsitellään aikanaan annettavassa ympäristöluvassa
ympäristönsuojelulain nojalla. Tässä päätöksessä annetut lupamääräykset
tarkistetaan uudelleen kaivostoiminnan alkaessa tai muiden oleellisten
muutosten yhteydessä, niin kuin lupamääräyksessä 2 on todettu, ja tällöin
kuullaan myös alueen maanomistajia.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

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

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

6 (7)
KaivNro 6933
Tukes 7603/10.03.06/2021
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Paroc Oy Ab:lle, Lapinlahden
kunnalle, Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja Pohjois-Savon liitolle. Jäljennös
lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1
momentissa tarkoitetuille asianosaisille.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Lapinlahden kunnan
yleisessä tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Matti ja
Liisa -sanomalehdessä.
Kaivoslaki 58 §
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 2 000 €.
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku
toimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Tukesin päätöksestä perittävästä
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Kaivoslaki 162 §
Liitteessä 3 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.
Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut johtava
asiantuntija Ossi Leinonen.

Liitteet
1.
2.
3.
4.
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Kaivospiirin kartta
Kunnan lausunto, maanomistajan muistutus ja kaivosyhtiön selitys
Valitusosoitus
Lista asianosaisista
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Liite 1
Teerisuo-kaivospiirin KaivNro 6933 sijainti
(mittakaava ja rajat ohjeelliset; kuvassa myös viereinen Joutsenenlampi-kaivospiiri)

LIITE 2

Annetut lausunnot, muistutukset ja kaivosyhtiön selitys
-

Lapinlahden kunta
Maanomistajan muistutus
Kaivosyhtiön selitys

LAPINLAHDEN KUNTA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kunnanhallitus

§ 256

25.10.2021

Lausunto Joutsenenlammen ja Teerisuon kaivospiirejä koskevassa asiassa
Kunnanhallitus 25.10.2021 § 256
666/11.03.05/2021

Valmistelija

Päivi Karhunen, 040 4883 753, paivi.karhunen@lapinlahti.fi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Lapinlahden kunnalta lausuntoa
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi olevien
määräysten tarkastamisesta. Lausuntopyyntö liittyy Paroc Oy Ab:n kaivoslupaan
(KaivNro 4071 ja KaivNro 6933), joka koskee kaivospiirejä Joutsenenlampi ja
Teerisuo, jotka sijaitsevat Lapinlahden kunnan alueella. Joutsenenlammen louhos
on jo toiminnassa ja Teerisuon louhoksen toiminta ei ole alkanut. Louhokselta
saatava kiviaines käytetään pääsääntöisesti vuorivillan ja lasin valmistuksessa.
Kaivosyhtiö on laatinut selvityksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta
molemmista kaivospiireistä. Tämän selvityksen mukaan kaivospiirien alueella ei
ole rakenteita tai toimintoja, joiden turvallisuuteen kaivostoiminnalla olisi suoraa
vaikutusta.
Oheismateriaalina Tukesin kuulemisasiakirjat.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan kaivosluvassa annettavista yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä ja vakuuden määrästä
seuraavaa:
KaivNro 4071 Joutsenenlammen osalta:
- Louhoksen vesien käsittelyssä tulee käyttää parhainta käytössä olevaa
tekniikkaa. Aiheutuva ympäristökuormitus on oltava mahdollisimman pieni.
Louhoksen vesistökuormitusta tulee seurata.
- Liikenteestä ei saa aiheutua haittaa lähellä asuville ihmisille. Melun ja pölyn
leviäminen tulee estää alueelta muualle.
- Vakuuden tulee riittää kaivoksen sulkemisen jälkeisiin toimenpiteisiin.
KaivNro 6933 Teerisuon osalta:
- Toiminnan alkaessa alueella tulee ympäristövaikutuksien pysyä mahdollisimman
pieninä.
- Liikenteestä ei saa aiheutua haittaa lähellä asuville ihmisille. Melun ja pölyn
leviäminen tulee estää alueelta muualle.
- Louhoksen vesistökuormitusta tulee seurata ja louhoksen vesienkäsittelyssä
tulee käyttää parhainta käytössä olevaa tekniikkaa.
- Alueella tehtävät räjäytykset tulee suorittaa päiväsaikaan.
- Vakuuden tulee riittää aitauksen ja sähkölinjojen purkamiseen kaivoksen
sulkemisen yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirja, johon tämä päätös sisältyy, on asetettu yleisesti nähtäväksi
26.10.2021.
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen
oikeaksi todistaa.
26.10.2021
Sanna Nissinen
asianhallintasihteeri

LAPINLAHDEN KUNTA
Kunnanhallitus

OTE PÖYTÄKIRJASTA
§ 256

25.10.2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 256

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.

Mielipiteet ja muistutukset
24.10.2021

Tukes
Turvallisuus ja kemikaalivirasto

Teerisuo 6933
Lapinlahti
Mielipiteet ja muistutukset Tila Kukkura 402-412 240-0
Kaivospiiritoimituksen loppukokouksessa 1.3.2016 sovittua:
Maapohjakorvaus sopimukseen perustuen
Rajalinjan raivaus ja puutavaran poiskuljetus korvataan asianosaisten
sopimuksen mukaan.
Rajalinjalla olevan puuston korvaus MHY:n arvion mukaan
Kaivospiirialueen puusto jää maanomistajan omistukseen, hoitoon ja
käyttöön eikä sitä korvata tässä vaiheessa. Puustokorvauksia ja
ennenaikaista hakkuusta aiheutuvaa odotusarvolisäkorvausta ei
määrätä tässä vaiheessa vaan siltä osin korvauskysymykset käsitellään
vasta myöhemmin toiminnan aloittamisen aikana tai sen jälkeen uuden
kaivoslain 97 §:n mukaista menettelyä noudattaen erikseen vireille
pantavassa kaivostoimituksessa, elleivät asianosaiset korvauksista
muuta sovi.
Mikäli puusto kaivostyön seurauksena vahingoittuu tai jos alue tai sen
osa otetaan kaivosoikeuden omistajan käyttöoikeuden mukaiseen
käyttöön, maksetaan vahingoittuneesta tai kaadetusta puustosta
korvaus paikallisen metsänhoitoyhdistyksen käyttöönottohetken
puustoarvion mukaan. Paroc Oy Ab sitoutuu kustannuksellaan
tilaamaan puustoarvion Samoin menetellään myös muiden
mahdollisten haitan ja vahingonkorvausten osalta
Paroc Oy Ab:n (edustaja Heikki Inkari) kanssa sovittua:
1. Paroc Oy Ab suorittaa korvauksen kaivospiirialueen käytöstä
2 Kasvava puusto jää edelleen maanomistajan omistukseen, hoitoon ja
käyttöön. Puustoa hakataan vain tarvittavalta alueelta
3 Mikäli puusto kaivostyön seurauksena vahingoittuu tai jos alue tai osa
otetaan kaivosoikeuden omistajan käyttöoikeuden mukaiseen käyttöön,
maksetaan vahingoittuneesta tai kaadetusta puustosta korvaus
paikallisen metsänhoitoyhdistyksen käyttöönottohetken puustoarvion

mukaan. Paroc Oy Ab sitoutuu kustannuksellaan tilaamaan
puustoarvion
4. Paroc Oy Ab suorittaa maanomistajalle kaivoslain mukaisen
vuosittaisen kaivospiirimaksun
5. Mikäli kaivostoiminnan seurauksena alueen vesitalous- tai ojitus
muuttuu toimimattomaksi, sitoutuu Paroc Oy Ab saattamaan sen
jälkeen toimivaksi.
Inkarin kanssa käydyssä keskusteluissa tiedustelin, miten liikkumiseni
metsässä mahdollistetaan / turvataan, koska liikkumiseni
metsäkuviollani osittain estyy maakasojen /läjitysalueiden vuoksi.
Vastaus oli, että ajo- ja kulkuoikeus kirjataan kaivoskirjaan rasitteeksi
eikä kuulu sopimukseen.
Tiedustelin myös maisemointiin liittyvää asiaa. Myös siihen oli vastaus,
ettei kuulu sopimukseen vaan että se kuuluu ympäristölupa asioihin
Suoritin Paroc Oy Ab:n edustajan kanssa 15.7.2015 myös
maastokäynnin ja ajourien katselmoinnin suunnitellulla maamassojen
läjitysalueella Kukkura tilalla. Keskustelussa sovittiin, että liikkumiseni
kuviolta toiselle mahdollistetaan ja turvataan tekemällä tieurat (leveys 5
m). Urat tulisivat pääsääntöisesti nykyisten ajourien kohdalle. Ajourien
kohdalla läjitysalue jätetään alemmalle tasolle sekä tehdään kestävät ja
loivat luiskat liikkumisen ja siirtymisen helpottamiseksi Molempien
läjitysalueiden kohdalla toimitaan samoin. Lisäksi ilmeni, että puustoa ei
tarvitse hakata kokonaan. Riittää, kun puustoa hakataan vain
tarvittavilta osin maamassojen / läjitysalueiden alalta ja vain siinä
aikaikkunassa kun aluetta tarvitaan läjitysalueeksi.
Näistä viimeistä seikoista minulle ei ole tullut tarkempaa tietoa. Pyydän
että myös nämä seikat kirjataan ylös ja toimenpiteet huomioidaan
kaivostoiminnan laajentuessa ja maamassojen siirtäminen
läjityskasoihin Kukkura-tilalle alkaa.
Kaivospiiritoimituksessa tai muissakaan papereissa ei ole tarkempaa
merkintää / tarkempaa mainintaa / selvitystä maakasojen (2kpl Kukkuratilalla) maisemoinnista ja siinä yhteydessä tehtävistä toimenpiteistä
(24.7.2014 kirjatussa yhteenvedossa vain maininta, että
kaivostoiminnan päättyessä suoritetaan maisemointi) Mielestäni olisi
aiheellista tarkentaa, kirjata asiapapereihin sekä saattaa tiedoksi
seuraavaa. Jos pintamaita ajetaan Kukkura tilalle kartalle suunnitelluille
alueille, tulisi kasojen reunat ja harja tasoittaa, maisemoida sekä
istuttaa alueelle puusto jo aiemmin Ei vasta sitten kun kaivostoiminta
päättyy (kuinka kauan kaivostoiminta kestää, kymmeniä vuosia?) eli
maisemointia tulisi tehdä osittain työn edetessä sitä mukaa kun
louhinta-alueelta ajetaan maita ja läjitysalue saa suunnitellun kokonsa.
Ei ole varmasti kenenkään etu, jos kasat jäävät epämääräisiksi, josta
aiheutuu valumia, ympäristöriskejä, vesoittumista sekä pajuttumista ym
ja liikkujille (ihmiset, eläimet) muodostuu turvallisuusriski (jos alue
rajataankin maamassojen siirtoaikaan, mutta myöhemmässä vaiheessa
em asia konkretisoituu)
Mikäli läjitettyä maamassaa tarvitaan myöhemmin itse louhinta-alueelle
maisemointiin, tulisi siinäkin yhteydessä Kukkura tilalle jäävät

maamassakasat tasoittaa, maisemoida ja istuttaa puusto (pois ajetun
maan kohdalla)
Kaivostoiminnan laajentuessa, tulisi kaivosyhtiö Paroc Oy Ab:n, tai sen
yhtiön (nimi muuttunut, tapahtunut omistajamuutoksia ym ) joka
kaivostoimintaa sillä hetkellä suorittaa, informoida maan omistajaa
hyvissä ajoin tulevista muutoksista ja tapahtumista.

Ystävällisin terveisin

LIITE 3
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä
päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen
lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallintooikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Päätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika päättyy 14.1.2022.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella,
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).
Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen
voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallintooikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun
valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai
tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä,
jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin:
029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Faksi:
029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

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

