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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 14.4.2021 antanutseuraavan kaivoslupapäätöksen kvartsin hyödyntämiseksi. Arktiira Oy:n tarkoituksena onhyödyntää kvartsia koruteollisuuden tarpeisiin:
Kaivosalueen haltija: Arktiira Oy
Kaivosalueen nimi: LeviJaspis
KaivNro: K20171
Lupatunnus: KL2017:0001
Alueen sijainti: Kittilä
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä. Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan
Kittilän kunnan yleisessä tietoverkossa. Päätösasiakirjoihin voi tutustua osoitteessa
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja: Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 14.4.2021
Pidetään nähtävänä 21.5.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.
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PÄÄTÖS KAIVOSLUVAN MYÖNTÄMISESTÄ

Asia LeviJaspis -nimisen kaivosalueen perustaminen
Lupatunnus KL2017:0001
Kaivosalueen nimi

LeviJaspis
Hakija Arktiira OyY-tunnus: 0870839-6LahtiSuomi

Yhteystiedot:Arktiira OyHalkokorvenkatu 1615240 Lahti
puh. 0400-498 972
Lisätietoja antaa:Heikki Leino, puh. 0400-498 972

Vireilletulo 28.3.2017
Etuoikeuspäivämäärä

28.3.2017
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Hakemus Arktiira Oy haki 28.3.2017 kaivosviranomaiseen toimitetulla hakemuksellakaivoslain 34 §:n mukaista kaivoslupaa LeviJaspis -nimisen kaivosalueenperustamiseksi. Arktiira Oy:n tarkoituksena on hyödyntää alueella olevaa kvartsiakoruteollisuuden tarpeeseen.
Hakijan ehdotus kaivosalueen nimeksi oli LeviJaspis.

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla ArktiiraOy:lle kaivoslain mukaisen LeviJaspis -nimisen kaivosalueen lupatunnuksellaKL2017:0001 kvartsin hyödyntämiseksi koruteollisuuden tarpeisiin.
Perustelut:
Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät,eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.Kaivoslaki 45 § ja 48 §
Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit,kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisenpintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan (kaivostoiminnan sivutuote)sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuinniiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivoslupa oikeuttaalisäksi malminetsintään kaivosalueella sen mukaan kuin 11 §:ssä säädetään.Kaivoslaki 17 §
Kaivosviranomainen on ottanut kaivoslain 49 §:n mukaisesti lupaharkinnassahuomioon, mitä 47 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään kaivosalueesta kaivosluvanmyöntämisen edellytyksenä.

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun kaivoslupapäätös onlainvoimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen liittyvätmääräykset on toteutettu, 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on lainvoimainen,vakuus on asetettu kaivosluvassa määrätyn mukaisesti ja asianosaisentoimenpiteen kannalta merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat ovatlainvoimaisia tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiseltaviranomaiselta.
Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa,ennen kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimainen.
Valitus kaivostoimituksessa määrätyistä korvauksista ei estä kaivoslupaanperustuvien toimenpiteiden aloittamista. Kaivoslaki 168 §
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Kaivosluvan voimassaolo
Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan lainvoimaiseksi tulosta. Kaivosluvantarkistusväli on 10 vuotta.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvanmääräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein.

Kaivosalue LeviJaspis -kaivosalue sijaitsee Kittilän kunnassa. Kaivosalueen kartat on esitettyliitteessä 1.
Kaivosalueen pinta-ala on 13,16 ha.
Alue sijoittuu seuraavan kiinteistön alueelle:

Kaivosalue
Tilan nimi Tilan RN:o pinta-ala, ha

Vuossavaara 261-407-30-1 13,16
Yhteensä, ha 13,16

Kaivosalueen pinta-ala on 13,16 ha. Kaivosalue sijaitsee Arktiira Oy:n omistamallakiinteistöllä.
Huoltotienä on tarkoitus käyttää Vuossavaaralle olemassa olevaakulkuoikeusrasitetta.
Alue sijaitsee Kuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärvi (FI1300606) -nimiselläNatura-alueella. Kaivosaluetta ympäröi Kuortanovuoman-Saivinvuomansoidensuojelualue.
Alue sijaitsee erityisellä poronhoitoalueella ja kuuluu Kuivasalmen paliskunnanalueeseen.

Kaivosalueen kuvaus ja käyttösuunnitelma hakijayhtiön mukaan
Liitteessä 2 on esitetty yhtiön toimittama ”Natura-kynnysarvio”, jossa on esitettymyös kuvaus kaivostoiminnasta ja huoltotiestä.
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Lupahakemuksen käsittely sekä annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Lupahakemuksesta tiedottaminen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä30 päivän ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Rovaniemen toimipaikan ilmoi-tustaululla ja osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat sekä Kittilän kunnan ilmoitustaululla. Hakemus kuulutettiin 5.5.2017ja on ollut nähtävillä 5.6.2017 saakka. Hakemuksesta kuulutettiin myös Kittilä -lehdessä. Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet tuli toimittaa viimeistään5.6.2017. Lausunnot pyydettiin Kittilän kunnalta, Lapin ELY-keskukselta, Lapinliitolta ja Kuivasalmen paliskunnalta.
Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta
Lausunnon toimittivat Kittilän kunta, Lapin ELY-keskus ja Lapin liitto.
LAUSUNNOT
Kittilän kunta (lausunto on annettu 30.5.2017)
”Kaivosalue on erityistä poronhoitoaluetta, joka tulee huomioidakaivostoiminnassa.”
Lapin liitto (lausunto on annettu 30.5.2017)
” Perustettava kaivosalue sijaitsee 16.5.2012 lainvoiman saaneessa Tunturi-Lapinmaakuntakaavassa luonnonsuojelualueella Kuortanovuoma-Saivinvuoma(SL4021). Maakuntakaavassa kyseisen luonnonsuojelualueen varausperusteenaon laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisestasoidensuojelualueiksi (851/1988, valtioneuvoston päätös Natura-alueista(20.8.1998) ja valtioneuvoston päätös soidensuojelun perusohjelmasta(26.3.1981).”
Lapin ELY-keskus (lausunto on annettu 1.6.2017)
Uhanalaiset lajit
Kaivosalueella ei ole tiedossa uhanalaista lajistoa.
Suojeluohjelma-alueet ja suojeluohjelma
Kuortanovuoman-Saivinvuoman soidensuojelualue ympäröi kaivosaluetta.Kaivosalueen toiminnoilla ei saa muuttaa suojelualueen luonnonmukaistavesitasapainoa eikä aluetta saa ojittaa. Teiden rakentaminen on kielletty.

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
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Alueella ei sijaitse pohjavesialueita.Natura-alue
Kaivosalue sijaitsee kokonaisuudessaan Kuortano - Saivinvuoma – Launijärvi(FI1300606) Natura -alueella.
Lapin ELY-keskus edellytti lausunnossaan, että toiminnanharjoittajan tuleetoimittaa luonnonsuojelulain 65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu Natura-arviointi.
MUISTUTUKSET
Muistutus 1 (saapunut kaivosviranomaiseen 30.5.2017)
”Kaivoslupahakijan ja maanomistajan välillä on meneillään neuvottelut koskienkiinteistöä ja toimintaa. Ne ovat keskeneräiset. Lupahakemuksen eräpäivä onaikaisemmin kuin neuvottelumme tulos valmistuu joten siksi maanomistajanoikeudella täten toistaiseksi kiellän kaivoksen perustamisen ja sen toiminnanharjoittamisen omistamallani kiinteistöllä ennen kuin virallinen sopimus ArktiiraOy:n kanssa valmistuu.”
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kuulemisen jälkeinen ratkaisulupahakemuksen jatkokäsittelyyn
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi heti edellä mainittujen lausuntojensaavuttua kaivosviranomaiseen hakijayhtiötä toimittamaan Natura-arvioinnin.
Yhtiö toimitti 21.8.2017 päivätyn ”Natura-kynnysarvion” Turvallisuus- jakemikaalivirastoon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi ”Natura-kynnysarviosta” lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta.
Lapin ELY-keskus (lausunto Natura-arvioinnista 18.11.2019)
Rasitetie
”Kulku kaivosalueelle on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 1962 kiinteistöllevahvistettua 5 metrin levyistä rasitetietä pitkin. Rasitetien pituus on noin 2 000metriä ja se sijoittuu kokonaan Kuortanovuoma-Saivinvuomansoidensuojelualueelle (SSA120143).
Selvityksessä on todettu, että kulku-urasta noin 300 metrin osuus onumpeenkasvanut. 1700 metrin osuus on ollut säännöllisessä käytössä.
Luonnonsuojelulain 71 §:n mukaisesti luonnonsuojelulaki tai sen nojalla tehdytpäätökset eivät rajoita sellaisen oikeuden käyttämistä, joka ennenrauhoitusmääräysten voimaantuloa perustettuna rasitteena, vuokraoikeutena taimuuna vastaavana oikeutena kohdistuu luonnonsuojelualueeseen. ELY-keskuskatsoo, että pajukon raivaus ja puiden poistaminen noin 300 metrin osuudelta on
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välttämätöntä luonnonsuojelulain 71 §:ssä tarkoitetun kulkuoikeudentoteuttamiseksi.
Hakija on selvittänyt kulku-uran kunnostuksen ja käytön vaikutusta Natura-alueeseen. Kulkuneuvona on telalla varustettu mönkijä (Argo 8*8) tai vastaavakevyt kulkuneuvo, ja lisäksi kulku tapahtuu pääosin talviaikaan, jolloinvaikutukset suon vesitasapainoon jäävät vähäisiksi.”
Kaivostoiminnan vaikutukset Natura-2000 alueen suojeluperusteisiin
Lapin ELY-keskus katsoi, että hakijan tulee selvittää kaivostoiminnan vaikutuksetasianmukaisella Natura-arvioinnilla.
Metsähallitus (lausunto Natura-arvioinnista 14.11.2019)
Metsähallitus totesi lausunnossaan, ettei esitetty Natura-arviointi täytä Natura-arvioinnille asetettuja vaatimuksia. Lausunnossa todettiin lisäksi, että mikälikaivosviranomainen tästä huolimatta myöntää kaivosluvan, tulee luvassaannettavin määräyksin varmistaa, ettei toiminnalla ole merkittävästi heikentäväävaikutusta Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin tailajeihin.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupahakemuksen jatkokäsittely vuoden 2019lausuntojen jälkeen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi heti edellä mainittujen lausuntojensaavuttua kaivosviranomaiseen hakijayhtiötä toimittamaan uuden Natura-arvioinnin.
Yhtiö toimitti 1.6.2020 päivätyn täydennetyn ”Natura-kynnysarvion”kaivosviranomaiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi täydennetystä”Natura-kynnysarviosta” 5.6.2020 lausunnot Lapin ELY-keskukselta jaMetsähallitukselta.
Lapin ELY-keskus (lausunto on annettu 15.9.2020)
ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että huomioitaessa lausunnossa esitetty, ontodennäköistä, ettei suunniteltu kaivostoiminta merkittävästi heikennäKuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärven Natura 2000 -alueensuojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Lisäksi tulee lupamääräyksin varmistaa,ettei toiminnalla ole merkittävästi heikentävää vaikutusta Natura-alueen suojelunperusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittaja toimittaa yksityiskohtaisensuunnitelman kiviaineksen ottamisesta hyvissä ajoin ELY-keskukselle jaMetsähallitukselle (luontopalvelut) ennen kutakin toimintajaksoa.
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Lausunnossa todetaan myös, että lupamääräyksin tulee varmistaa harjoitettavantoiminnan vastaavan lupahakemuksessa ja 1.6.2020 hakijan toimittamassaselvityksessä esitettyä.
Rasitetien osalta lausunnossa todetaan aiemmin lausutun lisäksi, että
- kulkuyhteyden merkitsemisen (pajukon raivaus ja puiden poistaminen 300metrin matkalta) yhteydessä on varmistettava, ettei alueella esiinny ko.Natura-alueen suojeluperusteena olevaa lettorikkoa, lapinleinikkiä taikiiltosirppisammalta
- kulku-uran käytöstä ja mahdollisista rajoituksista tulee sopiaMetsähallituksen (luontopalvelut) kanssa ennen uran raivaamista jakäyttöönottoa
Metsähallitus (lausunto on annettu 25.9.2020)
Metsähallitus toteaa lausunnossaan, että asiasta saadun lisäselvityksen ja muunkäytettävissä olevan tiedon perusteella on mahdollista varmistua, että toiminnastaei aiheudu merkittävästi heikentäviä vaikutuksia niille Natura-alueen suojelunperusteena oleville luonnonarvoille, jotka sijaitsevat Metsähallituksen hallinnassaolevilla alueilla.
Metsähallitus ilmoittaa merkitsevänsä yhdessä toiminnanharjoittajan kanssakiinteistölle Vuossavaara (RN:o 30:1) kuuluvan kulkurasitteen sijainnin ja samallavarmistamaan, ettei kulkureitillä esiinny Natura-alueen suojelun perusteena olevialajeja tai muita luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen lajien elinympäristöjä.
Metsähallitus toteaa lisäksi, että yleisenä etuna tulee tarkastella Natura-alueenluonnonarvoja ja niiden turvaamista kaivosalueella. Yleistä etua turvaavienlupamääräysten tulee olla riittävän konkreettisia ja niissä tulee esittää toimintaakoskevat velvoitteet. Kaivosalueella esiintyvän suojelun perusteena olevanluontotyypin (boreaaliset luonnonmetsät) säilyttämistä tulee pyrkiälupamääräyksin edesauttamaan, siltä osin kun kyse ei ole keskeisestä toiminta-alueesta.
Kaikki asiasta annetut lausunnot ja muistutus on esitetty kokonaisuudessaanliitteessä 3.

Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset esitettiin kuulemisasiakirjassa, jotenseuraavassa on esitetty niistä tiivistelmä.
Hakijayhtiö on arvioinut ympäristövaikutukset vähäisiksi, koska toiminta onpienimuotoista, kivien jalostusaste on korkea, eikä louhinnassa käytetä räjähteitäeikä kemikaaleja. Kaivosalueen ulkopuoliset toiminnot suoritetaan talviaikaan.Kaivostoiminnan jäljet maisemoidaan kaivostoiminnan etenemisen myötä.
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Timanttisahauksessa terän jäähdytykseen käytetään vettä enintään 2 m3vuodessa, vesi imeytetään maahan ja sahausliete otetaan talteen.
Kaivoksella ei ole vaikutusta pohjaveteen, koska kaivosalue ei ole pohjavedenmuodostumisaluetta eikä alueella käytetä pohjavettä pilaavia kemikaaleja taimenetelmiä.
Kaivosalueen läheisyydessä ei ole latu- tai moottorikelkkareittejä.

Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § :n ja liitteen 1 taulukon 2 mukaankaivostoiminta on ympäristönluvanvaraista toimintaa.
Yhtiön tulee hakea ympäristönsuojelulain mukainen lupa Pohjois-Suomenaluehallintovirastolta..Muuta huomioitavaa Yhtiöllä on jätehuoltosuunnitelma.

Kaivosmineraali Kvartsi (Jaspis koostuu pääasiassa mikrokiteisestä kvartsista). Kaivoslaki 2 § ja HE273/2019, Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksilaeiksi
Kaavatilanne

Kaivosalue sijaitsee 16.5.2012 lainvoiman saaneessa Tunturi-Lapinmaakuntakaavassa luonnonsuojelualueella Kuortanovuoma-Saivinvuoma (SL4021). Kaavatilanne on selvitetty Lapin liiton antamassa lausunnossa (30.5.2017).
Kaivostoimitus Kaivostoimitus suoritetaan kaivoslain 8 luvun mukaisesti. Kaivostoimitustakoskeva Maanmittauslaitoksen esite löytyy Maanmittauslaitoksen sivuiltaosoitteesta:www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/kaivostoimitus-esite.pdf
Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi ja esitys kaivosvakuuden suuruudesta

Kaivosyhtiön selvitys esitettiin kuulemisasiakirjoissa.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn

LAUSUNNOT
Lapin liiton lausunto selvensi alueen kaavatilannetta ja maankäyttöä.Lapin ELY-keskuksen ja Metsähallituksen antamien lausuntojen osaltaTurvallisuus- ja kemikaalivirasto viittaa lupakäsittelyn vaiheiden systemaattiseenetenemiseen ja päätöksen lupamääräyksiin.

http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/kaivostoimitus-esite.pdf


9 (14)
KaivNro K20171Lupatunnus KL2017:0001

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Alue sijaitsee Kuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärvi (FI1300606) -nimiselläNatura-alueella. Koska annettujen lausuntojen perusteella suunniteltukaivostoiminta ei merkittävästi heikennä Natura2000 -alueen suojeluarvoja,katsoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ettei tältä osin ole estettä kaivosluvanmyöntämiselle annettujen lupamääräysten nojalla.
MUISTUTUKSET
Muistutus 1
Muistutuksen osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, ettei muistutuksenantaja enää omista kyseessä olevaa kiinteistöä, joten muistutuksessa esitetty asiaraukesi.
Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksi-löityihin vaatimuksiin. Kaivoslaki 56 §

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupaharkinnan perusteista (kaivoslaki 3 §, 45 § ja 47 §)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on huomioinut lupapäätöksen osalta, etteikaivosluvan myöntämiselle ole esteitä kaivoslain 3 §:n, 45 §:n ja 47 §:n osaltahuomioiden kuulemisessa saadut lausunnot ja päätöksen lupamääräykset sekäseuraavat perustelut:
1. Lupamääräyksissä on annettu luonnonsuojelulain 64 a §:n mukainenheikentämiskielto.2. Hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä luonnonsuojelulain 65 §:ssätarkoitetun valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitäluonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Samassa pykälässä säädetyn mukaisesti hakija on arvioinuttoiminnan vaikutukset ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on pyytänytarvioinnista lausunnot Lapin ELY-keskukselta ja Metsähallitukselta. Lapin ELY-keskuksen lausunnon mukaan huomioitaessa heidän lausunnossa esitetty, ontodennäköistä, ettei suunniteltu kaivostoiminta merkittävästi heikennäKuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärven Natura 2000 -alueensuojeluperusteena olevia luonnonarvoja. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto onhuomioinut lupamääräyksissä Lapin ELY-keskuksen ja Metsähallituksenlausunnoissa esitetty. Lisäksi lupamääräyksin on varmistettu, etteitoiminnalla ole merkittävästi heikentävää vaikutusta Natura-alueen suojelunperusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää lisäksi huomioimaan, ettätoiminnanharjoittajan tulee muutoinkin noudattaa toiminnassaanluonnonsuojelulakia ja tässä tapauksessa erityisesti sen säännöksiä 39 §, 42 §, 47§, 48 § ja 49 § sekä ympäristönsuojelulakia.
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lupamääräykset
LUPAMÄÄRÄYS 1
Toiminnanharjoittaja ei saa toiminnallaan kaivosalueella heikentääKuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärven Natura 2000 -alueensuojeluperusteena olevia luontotyyppejä ja lajeja.
Tämän johdosta toiminnanharjoittajan tulee toimittaa Lapin ELY-keskukselle jaMetsähallitus (luontopalvelut) aina yksityiskohtainen käyttösuunnitelma ennenkutakin toimintajaksoa, jotta voidaan varmistaa:
A) ettei Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin ja lajeihinkohdistu merkittävästi heikentävää vaikutusta tai että heikentäviä vaikutuksiavoitaisiin minimoida
B) että alueella esiintyvän suojelun perusteena olevan boreaalisenluonnonmetsän säilyttämistä voitaisiin edesauttaa
Perustelut:
Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessäänvarmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole luonnonsuojelulain säännöksienvastaista.
LUPAMÄÄRÄYS 2
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto määrää vuosittaiseksi maksimiottomääräksi 5kuutiometriä/vuosi.
Perustelut:
Natura-alueen suojeluarvojen heikentämistä arvioitaessa, on asiaa tarkasteltuhakemuksessa ja selvityksessä esitettyihin ottomääriin perustuen.
Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessäänvarmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole luonnonsuojelulain taiympäristönsuojelulain säännöksien vastaista.
LUPAMÄÄRÄYS 3
Toiminnanharjoittajan tulee ennen rakentamistoimenpiteiden aloittamista ollayhteydessä Kuivasalmen paliskuntaan, jotta voidaan varmistua ettei toiminnastaole erityistä haittaa poronhoidolle tai että mahdollisia haittoja voitaisiin vähentääerityisellä poronhoitoalueella.
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Tarvittaessa lupaviranomainen voi järjestää tilaisuuden, johon kutsutaankuultavaksi asianomaisen paliskunnan ja hakijan edustajat.
Perustelut
Kaivoslaki 38 § ja 52 §
LUPAMÄÄRÄYS 4
Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tässä päätöksessätarkoitetulla kaivosalueella kymmenen vuoden kuluessa.
Perustelut:
Kaivoslain 52 §:n perusteella kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaantai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavastipyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Määräaika voi olla enintään kymmenenvuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta.
LUPAMÄÄRÄYS 5
Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselleselvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta ja tuloksista tämän luvan mu-kaiselta alueelta. Selvityksessä on ilmoitettava louhitun malmin ja sivukiven mää-rä, kaivoksella käsitellyn pintamaan määrä tonneina, kaivoksella tuotetun rikas-teen tai vastaavan välituotteen määrä tonneina, kaivoksella työskentelevien hen-kilöiden määrä henkilötyökuukausina ja erittely kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2kohdassa tarkoitetuista kaivostoiminnan sivutuotteista.
Perustelut:
Kaivoslaki 18 § 2 momentti ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta(391/2012) 31 §
LUPAMÄÄRÄYS 6
Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosviran-omaisen lupa (kaivosturvallisuuslupa).
Perustelut: Kaivoslaki 121 §
LUPAMÄÄRÄYS 7
Kaivosluvan haltijan on asetettava 5 000 euron suuruinen omavelkainenpankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetus- jajälkitoimenpiteitä varten.
Vakuus tulee asettaa kolmen kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksitulosta.



12 (14)
KaivNro K20171Lupatunnus KL2017:0001

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Perustelut:
Vakuus kattaa avolouhoksen ympärillä olevan aidan rakentamisen jakunnostamisen sekä  alueen jälkitöiden kustannukset.
Kaivoslaki 108 §, 109 §, 168 §
LUPAMÄÄRÄYS 8
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2026. Mikäli tämän kaivoslupa-alueentoiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) oleellisiamuutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.
Lupamääräysten tarkistamiseksi kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla olevaselvitys kaivoksen lopetus- ja jälkitoimenpiteistä 1.3.2026 mennessä.
Perustelut:
Kaivoslaki 62 §
Muut huomioitavat seikat
Rasitetien osalta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että rasitetie ei tuleolemaan kaivosaluetta eikä apualuettakaan. Tästä johtuen alueeseen ei voikohdistua kaivoslain nojalla annettavia määräyksiä. Toiminnanharjoittajan tuleekuitenkin ehdottomasti ottaa toiminnassaan huomioon seuraavaa:
1. Kulkuyhteyden merkitsemisen (pajukon raivaus ja puiden poistaminen 300metrin matkalta) yhteydessä on varmistettava, ettei rasitetiellä esiinny ko.Natura-alueen suojeluperusteena olevaa lettorikkoa, lapinleinikkiä jakiiltosirppisammalta tai muita luonnonsuojelulain nojalla suojeltujen lajienelinympäristöjä.

Toiminnanharjoittajan tulee tiedottaa hyvissä ajoin ennen kulkuyhteydenmerkitsemistä Lapin ELY-keskusta ja Metsähallitusta sen varmistamiseksi,ettei toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjäluonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla.
2. Toiminnanharjoittajan tulee sopia kulkuyhteyden merkitsemisestäMetsähallituksen kanssa ja merkitä kulkuyhteys yhdessä Metsähallituksenkanssa.
3. Rasitetien käytöstä ja sen mahdollisista rajoituksista, toiminnanharjoittajantulee sopia Metsähallituksen kanssa.
4. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että tuotekuljetukset kaivosalueeltarasitetietä pitkin tehdään pääsääntöisesti huoltoajojen yhteydessä taimuutoin talvella.
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Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Arktiira Oy:lle, Kittilän kunnalle,Lapin ELY-keskukselle, Lapin liitolle, Metsähallitukselle ja Kuivasalmenpaliskunnalle. Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle jaMaanmittauslaitokselle.
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1momentissa tarkoitetuille asianosaisille ja asiassa muistutuksen tehneille sekämielipiteen ilmaisseille.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Kittilän kunnan yleisessätietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Kittilä -lehdessä.
Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaalivirastonmaksullisista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 6 000 €.Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Laskutoimitetaan erikseen.
Perustelut: Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastonmaksullisista suoritteista (1579/2015)

Muutoksenhaku
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistähallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Kaivosviranomaisen päätöksestäperittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.Kaivoslaki 162 §
Liitteessä 4 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa onmeneteltävä.

Sovelletut säädökset Kaivoslaki (621/2011)HE 273/2019, Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihenliittyviksi laeiksiHallintolaki (434/2003)Luonnonsuojelulaki (1096/1996)Ympäristönsuojelulaki (527/2014)Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190808
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Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastonmaksullisista suoritteista (1579/2015)Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
Lisätietoja

Lisätietoja antaa Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205.
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt johtava asiantuntija Ossi Leinonen ja ratkaissutjohtaja Kirsi Levä.

LIITTEET
1. Kaivospiirin kartat2. Natura-kynnysarvio3. Annetut lausunnot ja muistutus4. Valitusosoitus
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi
kaivosasiat@tukes.fi

Kaivoslupahakemus KL2017:0001, Arktiira Oy, Lahti, Natura-vaikutusten selvittäminen

Lapin ELY-keskus on toimittanut 1.6.2017 Arktiira Oy:n 
kaivoslupahakemuksesta KL2017:000 Tukesille lausunnon, jossa luvan 
hakijaa on pyydetty toimittamaan luonnonsuojelulain 65 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu Natura-arviointi. Hakija on toimittanut 22.8.2017 
ELY-keskukselle ja Tukesille selvityksen "Natura-kynnysarvio". Selvitystä 
on täydennetty 17.12.2017 toimitetulla lisäselvityksellä, joka on tämän 
lausunnon liitteenä. ELY-keskus toteaa selvitysten perusteella seuraavaa.

Kaivosalue Natura-alueella

Kynnysarvion mukaan ottamistoimintaa harjoitetaan pienellä osalla, noin 
yhden hehtaarin alueella kerrallaan. Kaivostoiminnassa ei käytetä 
räjäytysaineita. Kiviaines irrotetaan timanttisahauksella avokalliosta ja 
pilkkomalla irtolohkareet. Kiviaines lohkotaan noin 15 kilon paloihin ja 
pakataan kuljetuslaatikoihin, jotka kuljetetaan tienvarteen jatkokuljetusta 
varten. Kaivosalueella ei huolleta koneita. 

Selvitysten mukaan esiintymä on maanpinnassa ja puhdas, jolloin 
toiminnassa ei muodostu sivukiveä. Suunniteltu kaivostoiminta tulee 
olemaan hyvin pienimuotoista, louhittavan kiviaineksen määrän ollessa noin 
10-20 m3 vuosittain. Tarvittava veden määrä timanttisahauksen yhteydessä 
on ilmoituksen mukaan noin kaksi kuutiota vuodessa. Kiviaineksen 
ottamistoimintaa harjoitettaisiin kausiluonteisesti jaksottuen yleensä 2-4 
jaksoon vuodessa. Kunkin jakson kesto 1-2 kuukautta. 

Rasitetie soidensuojelualueella ja Natura-alueella

Kulku kaivosalueelle on suunniteltu tapahtuvaksi vuonna 1962 kiinteistölle 
vahvistettua 5 metrin levyistä rasitetietä pitkin. Rasitetien pituus on noin 
2000 metriä ja se sijoittuu kokonaan Kuortanovuoma-Saivinvuoman 
soidensuojelualueelle (SSA120143). 

Selvityksessä on todettu, että kulku-urasta noin 300 metrin osuus on 
umpeenkasvanut. 1700 metrin osuus on ollut säännöllisessä käytössä. 
Kulku-uran alle jäävä kasvillisuus on pääosin harvaa nuorta koivikkoa, 
koivun vesoja sekä pajukkoa, heinämättäitä. Selvityksissä on kuvattu uran 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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avaaminen enintään 3 metrin levyisenä, ja se vaatisi raivaamista, mm. 
puiden poistamista. Hakija on ilmoittanut selvityksessään, että avattava 
kulku-ura tullaan merkitsemään yhdessä soidensuojelualuetta hallinnoivan 
viranomaisen Metsähallituksen kanssa. 

Luonnonsuojelulain 71 §:n mukaisesti luonnonsuojelulaki tai sen nojalla 
tehdyt päätökset eivät rajoita sellaisen oikeuden käyttämistä, joka ennen 
rauhoitusmääräysten voimaantuloa perustettuna rasitteena, 
vuokraoikeutena tai muuna vastaavana oikeutena kohdistuu 
luonnonsuojelualueeseen. ELY-keskus katsoo, että pajukon raivaus ja 
puiden poistaminen noin 300 metrin osuudelta on välttämätöntä 
luonnonsuojelulain 71 §:ssä tarkoitetun kulkuoikeuden toteuttamiseksi.  

Hakija on selvittänyt kulku-uran kunnostuksen ja käytön vaikutusta Natura-
alueeseen. Kulkuneuvona on telalla varustettu mönkijä (Argo 8x8) tai 
vastaava kevyt kulkuneuvo, ja lisäksi kulku tapahtuu pääosin talviaikaan, 
jolloin vaikutukset suon vesitasapainoon jäävät vähäisiksi. 

ELY-keskuksen arvio Natura-vaikutusten selvittämisestä 

Kynnysarviossa ei ole tunnistettu Vuossavaaran kiinteistölle suunnitellun 
kaivosalueen sijoittumista Natura 2000 -alueelle. Vaikutuksia on arvioitu 
yleisellä tasolla ympäristönsuojelun näkökulmasta ilman, että niitä olisi 
selvitetty Vuossavaaran kiinteistön Natura-suojeluperusteisiin. 
Kynnysarvion mukaan hanke ei uhkaa luontotyyppejä tai lajien 
elinympäristöjä eikä kaivostoiminta vaikuta luonnonsuojelualueen 
vesitasapainoon. Hakijan mukaan alueen suojelun olennaiset arvot sekä 
ekologinen toimintakyky säilyvät hyvinä. 

Kuortanovuoma-Saivinvuoma-Launijärven Natura 2000 -alue sisältää 
vaihtelevaa aapasuo- ja järviluontoa. Kokonaisuutena alueesta noin 80 % 
on aapasoita (6500 ha). Lisäksi alueeseen kuuluu muita luontodirektiivin 
luontotyyppejä kuten ensisijaisesti suojeltavia boreaalisia luonnonmetsiä 
(400 ha), puustoisia soita (2460 ha) ja tulvametsiä (490 ha). Vuossavaaraan 
suunnitellulla kaivosalueella esiintyy boreaalisia luonnonmetsiä noin 10 
hehtaaria. Alueella on myös Natura-luontotyyppiä silikaattikalliot, jota ei 
kuitenkaan ole nimetty suojelun perusteeksi. 

Kynnysarviossa ei ole selvitetty, kuinka suureen osaan boreaalisia 
luonnonmetsiä tai muita alueella olevia luontotyyppejä kaivostoiminnan 
vaikutukset kohdistuvat eikä mitä lajeja suunnitellulla kaivosalueella 
sijaitsee. Kynnysarviosta puuttuu lisäksi mm. timanttisahausta koskevat 
tarkemmat tiedot melun määrästä ja melualueista. Natura -alue on liitetty 
Natura 2000 -verkostoon myös lintudirektiivin perusteella, jolloin 
lintudirektiivin liitteen I lajien suojelu tulee ottaa huomioon toimintaa 
suunniteltaessa. Vaikutuksia suojeluperusteena oleviin lintuihin ei ole 
arvioitu riittävästi. Kaivoshanketta koskevien tietojen mukaan toiminta voi 
laajimmillaan kestää kahdeksan kuukautta vuodessa (4 jaksoa, 1 jakso 2 
kk). 
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Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa keskeinen huomioon otettava 
tekijä on vaikutusten kesto ja palautuvuus. ELY keskus toteaa, että 
puustoon kohdistuvat vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja niiden palautuminen 
voi kestää kymmeniä vuosia. Tämä koskee erityisesti luonnonmetsien 
luontotyyppiä ja tulee näin olleen ottaa huomioon merkittävyyttä 
arvioitaessa. Kalliosahaukset puolestaan ovat vaikutuksiltaan 
palautumattomia. 

Natura-arviointi on luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan ja luonnonsuojelulain 
65 §:n 1 momentin mukaan tehtävä asianmukaisella tavalla. 
Luonnonsuojelulain mukaisen arviointi- ja hyväksymismenettelyn 
soveltamisessa on otettava huomioon myös luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 
artiklan 3 kohtaa koskeva Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta. 
Arviointi on suoritettava siten, että toimivaltaiset viranomaiset voivat olla 
varmoja siitä, ettei suunnitelmalla tai hankkeella ole haitallisia vaikutuksia 
kyseisen alueen koskemattomuuteen, koska jos on epävarmaa, että tällaisia 
vaikutuksia ei ole, kyseisten viranomaisten on evättävä pyydetty lupa. 
Viranomaisten on tukeuduttava alan parhaaseen tieteelliseen tietämykseen, 
ja arvioinnin perusteella on voitava sulkea pois kaikenlainen perusteltu 
tieteellinen epäilys hankkeen vaikutuksista kyseiseen Natura-alueeseen 
(EYTIn ratkaisut C-127/02 ja C-304/05).

ELY-keskus toteaa johtopäätöksenään, että Arktiira Oy:n laatima Natura-
kynnysarvio ei anna riittävästi tietoa sen arvioimiseksi, aiheutuuko 
kaivostoiminnasta merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -
alueen suojeluperusteisiin. Asianmukaisessa arvioinnissa on oltava 
eritellysti selvitys hankkeen vaikutuksista kuhunkin alueen olennaiseen 
suojeluperusteeseen. Hakijan laatimaa Natura-kynnysarviota ei voida pitää 
luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin tarkoittamana Natura-arviointina.

Näillä perusteilla ELY-keskus katsoo, että kaivoslupahakemusta ei tule 
hyväksyä eikä kaivoslupaa myöntää ennen kuin hakija on selvittänyt 
kaivostoiminnan vaikutukset asianmukaisella Natura-arvioinnilla.

Ympäristölupa
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 mukaan 
kaivostoiminta on ympäristöluvanvaraista toimintaa. Ympäristönsuojelulain 
mukaista lupaa tulee hakea Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

Muilta osin Lapin ELY-keskus viittaa 1.6.2017 annettuun lausuntoon.

Asian on ratkaissut luontoympäristöyksikön päällikkö Jari Pasanen ja 
esitellyt ympäristölakimies Pirkko Posio. Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. 
Merkintä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

Lisätiedot Lisätiedot esittelijältä, puh. 0295 037 489 tai pirkko.posio@ely-keskus.fi.

mailto:pirkko.posio@ely-keskus.fi
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Liitteet Arktiira Oy:n lisäselvitys 17.12.2017

Tiedoksi Arktiira Oy, Heikki Leino, arktiira@sci.fi,  (vain tämä lausunto)
Metsähallitus, Liinu Törvi, liinu.torvi@metsa.fi (vain tämä lausunto)
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VALITUSOSOITUS

ValitusviranomainenPäätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässäpäätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksenlopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudenkirjaamoon.
ValitusaikaPäätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitämääräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.Valitusaika päättyy 21.5.2021.
ValitusoikeusPäätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekävaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyydenedistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- jaympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella,että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittääomaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toimintaheikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
Valituksen sisältöValituskirjelmässä 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 onjoku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmäätoimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).
Valituksen liitteetValituskirjelmään on liitettävä- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettuviranomaiselle- asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perilleValituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaanmyös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että seehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamonaukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän onoltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajanviimeisenä 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:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 OuluPostiosoite: PL 189, 90101 OuluPuhelin: 029 56 42800Faksi: 029 56 42841Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessahttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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