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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 4.2.2021 antanut
seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen:

Kaivospiirin haltija: Paroc Oy Ab
Kaivospiirin nimi: Näträmälä
KaivNro: 3449
Alueen sijainti: Imatra

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan
Imatran kunnan yleisessä tietoverkossa. Päätösasiakirjoihin voi tutustua osoitteessa
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja: Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 4.2.2021

Pidetään nähtävänä 15.3.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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PÄÄTÖS KAIVOSPIIRIN LAKKAUTTAMISESTA

Asia
Näträmälä kaivospiirin lakkauttaminen, KaivNro 3449

Sijanti
Imatra

Kaivospiirin haltija
Paroc Oy Ab
y-tunnus: 2580556-9
Helsinki
Suomi

Yhteystiedot:
Paroc Oy Ab
Skräbbölentie 14-16
21600 Parainen

Lisätietoja antaa:
Jan Hakala, puh. +358 40 5087118

Vireilletulo
Kaivosviranomainen on 18.10.2019 antanut Paroc Oy Ab:lle hylkäävän päätöksen
Näträmälä-kaivospiirin (kaivosluvan) raukeamisen lykkäämistä koskevaan
hakemukseen lupatunnuksella KL2019:0003. Päätös on tullut lainvoimaiseksi
19.11.2019. Päätöksellä kaivoslupa on rauennut.

Kaivosyhtiö on 13.2.2020 toimittanut selvitykset kaivospiirin alueella tehdyistä
töistä ja kaivospiirin nykytilasta sekä ajantasaiset tiedot alueen kiinteistöistä ja
maanomistajista.

Kaivosviranomainen on aloittanut kaivospiirin lopettamista koskevat
toimenpiteet ja kuuluttanut asiasta 24.4.2020.
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PÄÄTÖS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto antaa kaivoslain (621/2011) nojalla Paroc Oy
Ab :lle kaivostoiminnan lopettamispäätöksen koskien Näträmälä -kaivospiiriä
(KaivNro 3449). Päätöksellä Näträmälä -kaivospiiri lakkautetaan.

Perustelut:

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 143
§:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennaisilta osin teh-
ty siten kuin yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tarpeen.

Kaivoslain 146 §:n mukaan saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kaivosvi-
ranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tar-
peettomana.  Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1
momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin tehty, sekä arvioitava
yleisten ja yksityisten etujen turvaamisen kannalta välttämättömät seikat.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto suoritti kuulemisen päätyttyä katselmuksen
kaivospiirillä avolouhoksen ylivuotovesien hallitsemiseen tarvittavan
toimenpidesuunnitelman laatimiseksi yhdessä käyttöalueen keskeisten
maanomistajien, Imatran kaupungin edustajien ja kaivosyhtiön kanssa.

Katselmuksesta laadittiin erillinen muistio, jossa esitettiin suunnitelma
ylivuotovesien hallitsemiseksi. Kaikki asianosaiset hyväksyivät suunnitelman
toteuttamisen. Tämän päätöksen lupamääräykset 1-3 perustuvat asianosaisten
hyväksymään suunnitelmaan. Ylivuotovesien hallintaan liittyvästä
toteuttamissuunnitelmasta pyydettiin vielä katselmuksen jälkeen lausunto
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta.

Katselmus suoritettiin 3.12.2020. Katselmus vastasi kaivoslain tarkoittamaa
lopputarkastusta erityisesti yksityisten etujen turvaamisen kannalta.

Kaivospiirin alue

Kaivospiiri sijaitsee Imatran kaupungin alueella ja koskee seuraavia kiinteistöjä:

Kaivospiirin käyttöalue:

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Pekkola 153-412-2-6 6,925
Jokela 153-412-1-11 1,544

Yhteensä, ha 8,469
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Kaivospiirin apualue:

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha
Jokela 153-412-1-11 0,119
Jokimetsä 153-412-1-149 0,117
Tuomola 153-412-1-121 0,344

Yhteensä, ha 0,580

Kaivospiirin käyttöalueen ja apualueen kokonaispinta-ala on 9,049 ha.

Kaivospiirin kartta ja kiinteistöjen sijainti kaivospiirin alueella on esitetty liitteessä
1.

Kaivosmineraali
Rauta, magnesium, alumiini

Kaivospiirin nykytilanne ja alueella tehdyt työt

Näträmälän kaivospiirin kaivospiiritoimitus on valmistunut 14.6.1984 ja
kaivoskirja 3449/1a on annettu 22.11.1984.

Paroc Oy Ab on louhinut vuosina 1985-1998 rautaa, magnesiumia ja alumiinia
sisältävää kiveä kaivospiiristä yhteensä noin 570 000 tonnia vuoteen 1998 saakka,
jonka jälkeen kaivospiiri on ollut voimassa Työ- ja elinkeinoministeriön ja
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämien jatkoaikojen turvin.

Kaivospiirillä ei ole läjitettynä sivukiveä, koska se on myyty pois. Alueella on
maamassoja, jotka on maisemoitu.

Avolouhoksessa on vettä noin 100 000 kuutiometriä. Louhoksen syvimmässä
kohdassa vedensyvyys on 9 m. Veden laatu on hyvä, jota osoittavat mm. vuonna
2015 otetut vesianalyysitulokset.

Louhos on aidattu riista-aidalla, varustettu varoituskylteillä ja se on varustettu
portilla louhokseen menevän luiskan kohdalta.

Ympäristökeskuksen luvalla on louhokseen kertyneen veden pumppausta
suoritettu 3.12-12.12.2008 välisenä aikana noin 10 000 kuutiometriä. Veden
pumppauksen tarkoituksena oli kontrolloidusti laskea louhoksen vedenpintaa
hallitsemattoman ylivuodon estämiseksi. Louhoksen vedenpintaa on tämän
jälkeen tarkkailtu, mutta ei pumpattu.

Louhoksen vedenpintaa tarkkaillaan Paroc Oy Ab:n toimesta säännöllisesti ja
tarvittaessa vedenpintaa lasketaan pumppaamalla. Louhoksen vedenpinnan
sääntelyä on suoritettu kaivospiirin maanomistajien aloitteesta ja hyvässä
yhteisymmärryksessä heidän kanssaan.
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Louhoksen pinta-ala on noin 1,1 ha ja ympärysmitta 530 m. Louhos on
kokonaisuudessaan aidattu riista-aidalla.

Kaivospiirin katselmus Näträmälän kaivospiirillä 3.12.2020

Seuraavassa on esitetty suora lainaus 9.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
laatimasta katselmusmuistiosta, jonka kaikki katselmukseen osallistuneet
asianosaiset ovat ilmoituksellaan kaivosviranomaiselle hyväksyneet:

Suunnitelma avolouhoksen vedenpinnan hallitsemiseksi

Maastokatselmuksen aikana käytiin läpi useita eri vaihtoehtoja asian
ratkaisemiseksi. Pumppausvaihtoehtoa ei pidetty kestävänä ratkaisuna.
Katselmuksessa ei pystytty toteamaan ongelman todellista suuruusluokkaa, joten
massiivisia toimenpiteitä edellyttäneet vaihtoehdot hylättiin. Avolouhoksen
vedenpinnan hallitsemiseksi päädyttiin seuraavaan vaihtoehtoon (liite 1 kartassa
esitetyn mukaisesti):

Läheisellä pellolle sijaitsevalle kaivolle menee kaivospiiriltä jo valmiiksi kaivettu
oja. Oja perkataan (suoritettavat uudet korkomittaustulokset huomioiden)
kaivolta lähtien aina kaivospiirin läheisyyteen saakka ja tien alitse asennetaan
rumpu, jota myöten mahdollisesti tulvivat vedet ohjautuvat ojaa pitkin hallitusti
kaivolle. Rummun lopullinen sijainti ja korko suhteessa avolouhoksen vallitsevaan
vedenpintaan päätetään työn viimeisenä vaiheena.

Työ suoritetaan vuoden 2021 aikana ja suunnitelman toimivuutta seurataan
vuoteen 2024 saakka, jolloin lakkautuspäätöksen lupamääräykset (nyt
suunniteltu toteutus) tarkistetaan. Mikäli ojastoon menevä vesi aiheuttaa
tulvimisongelmia (viereisellä tai kaivon viereisillä pelloilla) ennen
tarkistusajankohtaa, rumpu tulpataan ja tarkistusajankohtaa aikaistetaan uusien
suunnitelmien toteuttamiseksi.

Edellä esitetty suunnitelma sai läsnä olevien yksimielisen hyväksynnän.

Toteuttamissuunnitelmaan liittyvä kartta on esitetty liitteessä 2.

Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut kaivospiirin lakkauttamisesta
kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
ilmoitustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Imatran kaupungin ilmoitustaululla.

Asia kuulutettiin 24.4.2020 ja on ollut nähtävillä 25.5.2020 saakka. Asiasta
kuulutettiin myös Uutisvuoksi -sanomalehdessä. Lausunnot, muistutukset ja
mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 25.5.2020.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Lausuntopyynnöt ja lausunnot asiasta

Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 24.4.2020 Imatran kaupungille, Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle.

Maastokatselmuksen 3.12.2020 jälkeen pyydettiin uusi lausunto Kaakkois-
Suomen ELY-keskukselta avolouhoksen ylivuotoveden hallitsemiseen laaditusta
suunnitelmasta 9.12.2020.

Annetut lausunnot, muistutus ja hakijan selitys

Lausunnon antoivat Imatran kaupunki (Imatran seudun ympäristölautakunta),
Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus (20.5.2020 ja 14.1.2021).

Muistutuksen jätti Pekka Arponen. Mielipiteitä ei hakemuksen johdosta jätetty.

Lausunnot, muistutus ja hakijan selitys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 3.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 14.1.2021 antamasta lausunnosta
kaivosviranomainen ei pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n tarkoittamaa
selitystä.

Kaivosviranomaisen vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn

LAUSUNNOT

Imatran kaupunki (ote pöytäkirjasta 19.5.2020)

Kaivospiirillä ei ole jätteitä. Louhos on aidattu riista-aidalla ja varustettu
varoituskylteillä. Kaivosviranomainen viittaa lisäksi lupamääräykseen 4.

Etelä-Karjalan liitto (25.5.2020)

Louhos on aidattu riista-aidalla ja varustettu varoituskylteillä. Kaivosviranomainen
viittaa lisäksi lupamääräykseen 4 sekä tämän päätöksen kohtaan ”Kaivosalueen
hallinnan palautuminen”.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lausunto 20.5.2020

Kaivosviranomainen toteaa kaivosalueen olevan maisemoitu. Kaivosyhtiö on
myös todennut alueen olevan maisemoitu selityksessään. Kaivosviranomainen
viittaa lisäksi tämän päätöksen kohtaan ”Kaivosviranomaisen tiedonanto”.

Lausunto 14.1.2021

Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräykseen 3.
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MUISTUTUS

Pekka Arponen

Kaivosviranomainen viittaa tämän päätöksen lupamääräyksiin.

Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksi-
löityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §

Kaivosviranomaisen lupamääräykset

LUPAMÄÄRÄYS 1

Lupamääräyksessä viitataan liitteessä 2 esitettyyn suunnitelmakarttaan.
Läheisellä pellolla sijaitsevalle kaivolle menee kaivospiiriltä jo valmiiksi kaivettu
oja.

Kaivosyhtiön tulee perkata oja (suoritettavat uudet korkomittaustulokset
huomioiden) kaivolta lähtien aina kaivospiirin läheisyyteen saakka (avolouhoksen
suuaukon kohdalle tien toiselle puolelle). Tällä kohdin tulee kaivosyhtiön asentaa
tien alitse rumpu, jota myöten mahdollisesti tulvivat vedet ohjautuvat ojaa pitkin
hallitusti kaivolle. Rummun lopullinen sijainti ja korko suhteessa avolouhoksen
vallitsevaan vedenpintaan tulee päättää työn viimeisenä vaiheena.

Työ tulee suorittaa vuoden 2021 aikana. Kaivosyhtiö velvoitetaan seuraamaan
suunnitelman toimivuutta vuoteen 2024 saakka.

Perustelut:

Kaivoslain 52 §:n nojalla säädetään, että kaivosluvassa on annettava yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä. Määräyksellä vältetään tai
rajoitetaan kaivostoiminnasta aiheutuneita haitallisia vaikutuksia.

LUPAMÄÄRÄYS 2

Lupamääräyksen 1 toimivuus tarkistetaan kesällä 2024. Mikäli ojastoon menevä
vesi aiheuttaa tulvimisongelmia (viereisellä tai kaivon viereisillä pelloilla) ennen
tarkistusajankohtaa, rumpu tulpataan ja tarkistusajankohtaa aikaistetaan uusien
suunnitelmien toteuttamiseksi.

Perustelut:

Lupaviranomaisen on ilmoitettava välttämättömän yleisen tai yksityisen edun
turvaamiseksi tarkistusväli luvassa. Kaivoslaki 62 §
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LUPAMÄÄRÄYS 3

Kaivosyhtiön tulee varmistaa Näträmälän avolouhoksen ylivuotoveden laatu
ennen sen johtamista avo-ojaan, kaivoon ja Raatesuon avo-ojaan sekä
tiedotettava veden laadusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Perustelut:

Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessään
varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole ympäristönsuojelulain
säännöksien vastaista.

LUPAMÄÄRÄYS 4

Kaivostoiminnan harjoittaja vastaa kaivospiirin lopettamisen jälkeenkin avo-
louhosaitojen kunnosta ja turvallisuudesta sekä varoituskylttien asianmukaisesta
kunnosta. Kaivostoiminnan harjoittajan on viipymättä ilmoitettava kaivosviran-
omaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista vaikutuksis-
ta yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toi-
menpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä.

Perustelut:

Kaivoslaki 150 §

LUPAMÄÄRÄYS 5

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimittaa 1.10.2021 mennessä
kaivosviranomaiselle kaivoskartta. Kaivoskartan tulee osoittaa, miten pitkälle
kaivosalueella tehdyt kaivostyöt ovat edistyneet. Kaivoskartan sisällöstä
määrätään asetuksessa (1571/2011) 11 §.

Perustelut:

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011) 10 §

Kaivosviranomaisen tiedonanto

Kaivosviranomainen toteaa, että Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen antaman
lausunnon (20.5.2020) mukaan kaivosyhtiön tulee rauettaa voimassa oleva
ympäristölupa ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 §:n mukaisesti.
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Kaivosalueen hallinnnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on lainvoimainen, kaivostoiminnan
harjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu
oikeus kaivoksen apualueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat
korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun. Kaivoslaki 149 §

Tiedoksi maanomistajille

Louhokseen johtavan luiskan edessä oleva portti voidaan maanomistajien niin
halutessa poistaa.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjes-
telmään. Kaivoslaki 147 §

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet (merkintä kiinteistötietojärjes-
telmään kaivoslain 147 § mukaan), kun kaivoslupapäätös on lainvoimainen,
tehdään kaivoslain 168 § mukaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää huomioimaan seuraavaa

Kaivosviranomainen ei näe tarpeelliseksi rajoittaa turvallisuusnäkökohtien osalta
lakkautettavan kaivospiirin alueen maankäyttöä. Avolouhoksen jyrkänne tulee
kuitenkin olla aidattuna ja varoitusmerkein merkittynä. Kaivoslaki 148 §

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä alueelle, jossa on aiemmin harjoitettu
tässä laissa tarkoitettua toimintaa, jos se on tässä laissa tarkoitetun valvonnan
kannalta tarpeen sekä tehdä siellä tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin
valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivoslaki 153 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §

Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Paroc Oy Ab:lle, Imatran
kaupungille, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja Etelä-Karjalan liitolle. Jäljennös
lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.

Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1
momentissa tarkoitetuille asianosaisille ja asiassa muistutuksen tehneelle.
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Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Imatran kaupungin yleisessä
tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Uutisvuoksi -
sanomalehdessä
Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu

Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 6 000 €.
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku
toimitetaan erikseen.

Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Kaivosviranomaisen päätöksestä
perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Kaivoslaki 162 §

Liitteessä 4 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.

Sovelletut säädökset
Kaivoslaki (621/2011)
Hallintolaki (434/2003)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta (1571/2011)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019),
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista (1391/2018)

Lisätietoja

Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt johtava asiantuntija Ossi Leinonen ja ratkaissut
ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen.
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IMATRAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Imatran seudun ympäristölautakunta 4/2020 (19.5.2020)

YMPLA 4/2020 §42: Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamisesta, 
Imatra

Lähetyspäivä 27.5.2020

VASTAANOTTAJAT

Vastaanottajan nimi Lähetyspäivä Tiedoksiantotapa Lisätietoja
Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto

27.5.2020 Sähköpostitse kirjaamo@tukes.fi

Kaittola Helena 27.5.2020 Sähköpostitse

Imatran 
kaupunginhallitus

27.5.2020 Sähköpostitse

Pöytäkirja on 27.5.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Otteen oikeaksi todistaa: 

Imatralla 27.5.2020

Melto Sari
Toimistosihteeri



Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamisesta, Imatra

IMR/485/11.00.00.11/2020

Valmistelija: Kaittola Helena

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Imatran kaupungin 
lausuntoa 25.5.2020 mennessä Näträmälän kaivospiirin (KaivNro 3449) 
lakkauttamisesta. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 9.6.2020 
saakka. Imatran seudun ympäristölautakunta antaa asiasta oman 
lausuntonsa.

Asiakirja on nähtävillä internetissä:

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat

Kaivosviranomainen (Tukes) on antanut 18.10.2019 hylkäävän 
päätöksen kaivosluvan raukeamisen lykkäämishakemuksesta Paroc Oy 
Ab:lle.

Paroc Oy Ab on tehnyt 13.2.2020 ilmoituksen Näträmälän kaivospiirin 
alueella tehdyistä lopettamistoimenpiteistä.

Kaivospiirin käyttöalueen ja sen apualueen kokonaispinta-ala on 9 ha. 
Kaivetut mineraalit ovat rauta, magnesium ja alumiini. Kaivoksesta on 
vuosina 1985–1998 louhittu yhteensä noin 570 000 tonnia sarvivälke-
gabroa. Kiveä on käytetty vuorivillan raaka-aineena Lappeenrannan 
vuorivillatehtaalla.

Louhokseen kertyneen veden pumppausta ojaan on tehty v. 2008 
silloisen ympäristökeskuksen luvalla noin 10 000 m3 läheiseen ojaan. 
Kaivos on tutkittu sukeltamalla v. 2020. Veden syvyys on 9 metriä, vesi 
on kirkasta, pohja siisti eikä sortumavaaran paikkoja havaittu. 
Louhoksen pinta-ala on 1,1 ha ja se on aidattu riista-aidalla.

  Oheismateriaali
1. Lausuntopyyntö Näträmälä kaivospiirin lakkauttaminen 20.4.2020

Vt. ympäristöjohtajan päätösesitys:

Imatran seudun ympäristölautakunta antaa Paroc Oy Ab:n Näträmälän 
kaivospiirin (KaivNro 3449) lakkauttamisesta seuraavan lausunnon:

Kaivospiirin lakkauttamisen yhteydessä tulee huolehtia, ettei alueelle 
jää jätteitä, ja että alueen yleinen turvallisuus on riittävästi varmistettu.

Päätös: Hyväksyttiin.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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0295 029 000 Kirjaamo
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Viite: TUKESin lausuntopyyyntö 24.4.2020 Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 lakkauttaminen

Lausunto koskien Näträmälän kaivospiirin KaivNro 3449 lakkauttamista, Imatra

TAUSTA
Näträmälän kaivospiirin kaivospiiritoimitus on valmistunut 14.6.1984 ja kaivoskirja 3449/1a 
on annettu 22.11.1984. Lausuntopyyntö koskee kaivospiirin lakkauttamista.

YMPÄRISTÖLUVAT

Imatran terveyslautakunnan valvontajaosto 28.11.1985 myöntänyt Kivituote Tuuliainen 
Ay:lle sijoituspaikkaluvan kivilouhokselle Näträmälän kylässä. Vesilain mukainen 
ennakkoilmoitus huleveden pumppauksesta on tehty Kymen vesipiirille ennen toiminnan 
alkamista vuonna 1984 ja asiasta on annettu Vesihallituksen lausunto (15/500 VH 1985), 
missä todetaan ettei toiminta aiheuta pinta- eikä pohjavesien pilaantumista eikä tarvitse 
vesioikeuden lupaa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on antanut julkipanon jälkeen 
30.5.1997 päätöksen nro A1118 dnro 0496Y0310-111; tämä päätös on annettu toistaiseksi 
voimassa olevana.

ALUEEN NYKYTILA

Louhoksen pinta-ala on noin 1,1 ha ja ympärysmitta 530 m. Louhos on aidattu ympäriinsä 
riista-aidalla ja portilla. Louhokselle johtava yksityinen tie on mahdollista sulkea puomilla, 
jota maanomistajat valvovat. Louhos on kokonaisuudessaan aidattu riista-aidalla ja se on 
veden täyttämä.

Kaivosyhtiön toimittamien selvitysten mukaan alueella on tehty seuraavia töitä:

 Kaivospiiristä on vuosina 1985-1998 louhittu yhteensä noin 570 000 tonnia 
sarvivälkegabroa. Kiveä on käytetty vuorivillan raaka-aineena Lappeenrannan 
vuorivillatehtaalla. Kaivosyhtiön selvitysten mukaan alueella ei ole ollut 
kaivostoimintaa vuodesta 1998.

 Etelä-Karjalan Pelastuslaitos on 10.2.2020 käynyt sukeltamassa Näträmälän 
louhoksessa. Tällöin on tutkittu mahdollisia riskipaikkoja pinnan alta. Veden syvyys 
on yhdeksän metriä, vesi oli kirkasta ja pohja yllättävän puhdas roskista yms. 
jätteestä. Minkäänlaisia sortumavaaran paikkoja kohteesta näillä sukelluksilla ei ole 
havaittu.

 Ympäristökeskuksen (nykyisin ELY-keskus) luvalla on louhokseen kertyneen veden 
pumppausta suoritettu 3.12-12.12.2008 välisenä aikana noin 10 000 kuutiometriä. 
Veden pumppauksen tarkoituksena on ollut kontrolloidusti laskea louhoksen 
vedenpintaa, hallitsemattoman ylivuodon estämiseksi. Louhoksen vedenpintaa 
tarkkaillaan Paroc Oy Ab:n toimesta säännöllisesti ja tarpeen mukaan louhoksen 
vedenpintaa lasketaan pumppaamalla vettä laskuojien kautta Holmajokeen. 
Louhoksen vedenpinnan sääntelyä on suoritettu kaivospiirin maanomistajien 
aloitteesta ja hyvässä yhteisymmärryksessä heidän kanssaan. 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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 Paroc Oy Ab on 3.4.2013 toimittanut Kaakkois-Suomen EYL-keskukselle 
vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden käyttöselvityksen. Raportin 
mukaan ”Näträmälän kaivoksessa ei ole ollut kaivostoimintaa vuoden 1998 jälkeen, 
eikä vettä ole pumpattu pois kaivoksesta lukuun ottamatta vuonna 2008, jolloin vettä 
pumpattiin n. 33 000 m3. Kaivostoiminnan aikana ei ole käytetty (VNa 1022/2006) 
liitteissä C ja D olevia vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita.”

 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus teki kaivokselle luvitustarpeen arviointiin 
liittyvän tarkastuksen 26.8.2004 ja tuolloin todettiin, ettei välitöntä tarvetta 
ympäristönsuojelulain mukaisen luvan hakemiseen ollut. 

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO

Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että Nordkalk Oy Ab:n Näträmälän kaivospiiri 
KaivNro 3449 voidaan lakkauttaa seuraavin ehdoin:

 Voimassa olevan ympäristöluvan nro A1118 dnro 0496Y0310-111 lupamääräyksen 
11 mukaisesti ”Kun toiminta louhos- tai läjitysalueella on saatettu loppuun, on alue 
maisemoitava ottaen huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat. 
Maisemoinnista on jätettävä ympäristökeskukselle suunnitelma ennen kuin toiminta 
maisemoitavalla alueella on lopetettu.” Lupamääräyksen perustelun mukaan alueen 
maisemoinnista on edellytetty jätettäväksi suunnitelma alueen käytön lähestyessä 
loppuaan, jotta terveydelliset- ja ympäristönäkökohdat huomioiden alueen 
jatkokäyttö olisi mahdollista toiminnan loputtua. 

 Voimassa oleva ympäristölupa on rauetettava ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 
§:n mukaisesti. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraisen toiminnan 
päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen lupamääräysten tai valtioneuvoston 
asetuksella säädetyn yksilöidyn velvoitteen mukaisesti tarvittavista toimista 
pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan vaikutusten selvittämiseksi ja tarkkailusta. 
Jos toimintaa koskenut lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi 
tarvittavista toimista, lupaviranomaisen on annettava tätä tarkoittavat määräykset.

ASIAKIRJAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYNTÄ

Asia on käsitelty Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat –
vastuualueen ympäristövastuuyksikössä. Asiasta antaa lisätietoja kehitysinsinööri Mika 
Toikka (puh. 0295 029 253).

Lausunnon on esitellyt kehitysinsinööri Mika Toikka ja ratkaissut 
ympäristönsuojelupäällikkö Juha Rantala. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti ja merkintä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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Vaihde 020 636 0090
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Salpausselänkatu 22
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Kaakkois-Suomi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Viite: Lausuntopyyntö 09.12.2020

Lausunto Näträmälän kaivospiirin lakkauttamiseen liittyvästä 
avolouhoksen mahdollisen ylivuotoveden hallintaan liittyvästä 
suunnitelmasta (KaivNro 3449), Imatra

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (10.6.2011/621) nojalla lausuntoa 
Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukselta kaivospiirin lakkauttamiseen 
liittyvästä asiasta. Lausuntoa on pyydetty avolouhoksen mahdollisen ylivuotoveden hallintaan 
liittyvästä suunnitelmasta.

Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus on käsitellyt lausuntopyynnön ja lausuu 
siitä seuraavaa. Kaivospiiri sijaitsee kiinteistön Pekkola 153-412-2-6 alueella. Avolouhoksen 
ylivuotovedet on tarkoitus johtaa tien alittavan rummun kautta saman tilan alueella olevien avo-ojien 
kautta kiinteistön Hiippanen 153-412-1-105 alueella olevaan kaivoon. Kaivosta on putkitus 
Raatesuon avo-ojaan. Ylivuotovesi on todettu laadultaan hyväksi vuonna 2015. Johdettavan 
vesimäärän suuruutta ei ole arvioitu. Tarkoituksena on toteuttaa hanke vuoden 2021 aikana ja sen 
toimivuutta seurataan vuoteen 2024 saakka, jolloin kaivospiirin lakkautuspäätöksen lupamääräykset 
tarkistetaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on suorittanut maastokatselmuksen kohteella 03.12.2020, 
jossa mukana ovat olleet alueen kiinteistöjen omistajat ja peltojen vuokraaja. Tarkastusmuistion 
mukaan alueen maanomistajat ja maanvuokraaja ovat suostuneet suunnitelman toteuttamiseen 
esitetyn kaltaisesti.

Kaakkois-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole suunnitelmasta muuta 
huomautettavaa, kun kehottaa hankevastaavaa varmistamaan Näträmälän avolouhoksen 
ylivuotoveden laadun ennen sen johtamista avo-ojaan, kaivoon ja Raatesuon avo-ojaan.

Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi

Vesitalousasiantuntija Ilkka Närhi

https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?ToimenpideId=8107936
https://uspa.alh.fi/Asia.aspx?ToimenpideId=8605282


Tämä asiakirja KASELY/682/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument KASELY/682/2020  har 
godkänts elektroniskt

Ratkaisija Niittyniemi Visa 14.01.2021 10:44

Esittelijä Närhi Ilkka A 14.01.2021 10:13







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
Päätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika päättyy 15.3.2021.

Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella,
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Valituksen sisältö
Valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää
toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu

viranomaiselle
- asiamiehen valtakirja

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan
myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se
ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. 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. 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, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Puhelinvaihde:029 56 42500

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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