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KUULUTUS  
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (621/2011) 40 §:n nojalla 
 
kaivospiiriä koskevan kuulemisasiakirjan 
 
Yhtiö:  Otso Gold Oy 
Kaivospiiri ja KaivNro: Laiva 7803 
Alueen sijainti: Raahe 

 
Kuvaus kuulemisasiakirjasta 
  

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien tarpeellisten määräysten tarkistaminen 
 
Mielipiteet ja muistutukset 
 

Mielipiteet ja muistutukset kuulemisasiakirjasta voi lähettää 18.10.2021 mennessä KaivNro 
7803 mainiten Tukesiin, osoitteeseen PL 66, 00521 Helsinki tai sähköisesti osoitteeseen  
kaivosasiat@tukes.fi 

 
Kuulutuksen nähtävilläolo 
 

Kuulutusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin verkkosivuilla  
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta 
 
 
Lisätietoja:  kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132 
 
 
Kuulutettu 10.9.2021 
 
Pidetään nähtävänä 18.10.2021 saakka. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. 

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edut-kaivostoiminta
mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN 
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Kaivoslaki (621/2011) 62§ 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta kohteesta 

 

Kaivospiirin haltija  
Otso Gold Oy 
y-tunnus: 2296579-4 
Raahe 
Suomi 
   
Yhteystiedot:  
Otso Gold Oy 
Laivakankaantie 503 
92230 Mattilanperä 
puh. 044 4229 600 
 
Lisätietoja antavat: 
Riina Mäkelä, puh. 044 4229 603 
 

Kaivospiiri 
  Laiva (KaivNro 7803) 
 
Sijainti   

Raahe (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1) 
 
 
Kuulemisen peruste 
  Kuulemisen peruste on kaivoslain (621/2011) 52.3 §, 108 § ja 109 §. 

 
Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi 
tarpeelliset määräykset: 
 
1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai 

rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden 
varmistamiseksi; 
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2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta 
ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa 
käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta; 

3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja tuloksia koskevasta 
selvitysvelvollisuudesta; 

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä 
poronhoitoalueella; 

5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta 
saamelaisten asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja 
kolttien kolttalain mukaisia oikeuksia koltta-alueella; 

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti 
sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä 
velvollisuuksista; 

• Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja 
jälkitoimenpiteitä varten vakuus, jonka on oltava riittävä 
kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa varten annettavat 
lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon 
ottaen.  

• Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden 
asianomaisessa luvassa. Vakuuden suuruutta on tarvittaessa 
tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 62 §:n mukaisesti. 

7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimittamiseen 
asetettavasta määräajasta; 

8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen 
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa kiellettyä seurausta; 

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan 
edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 

 

 

Tukes viittaa Laivan kaivospiirille annettuihin lupamääräyksiin 9.9.2016, erityisesti 
lupamääräykseen 1: 
 
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020. Tarkistusväliä voidaan aikaistaa, jos 
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) 
oleellisia muutoksia. 
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Tukesin päätöksessä sovellettavat säädökset 
 
  Kaivoslaki 56.1 § 
 
  Kaivoslupaa koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai 
  liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on otettava 
  kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
     
  Kaivoslaki 62.2 § 
 

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan 
määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. Lupaviranomaisen on 
ilmoitettava tarkistusväli luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun 
turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan 
kaivosluvan määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin. 

 
  Kaivoslaki 38 § 
  

Asian selvittämisessä saamelaisten kotiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä 
poronhoitoalueella noudatetaan kaivoslain 38 §:ää. 

 
  Kaivoslaki 108 §, Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten 
 

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä 
varten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa 
varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet 
huomioon ottaen. 
 

  Kaivoslaki 109 §, Vakuuden asettamista koskeva menettely 

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa. 
  
Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 
62 §:n mukaisesti taikka kaivoslupaa muutetaan 69 §:n mukaisesti tai luvan 
voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti. 
  
Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan 
etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia vakuuden rahaksi 
muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa. 
 

  Kaivoslaki 110 §, Vakuudesta suoritettavat kustannukset 

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen tässä laissa 
säädettyjen tai asianomaisessa luvassa määrättyjen velvoitteiden suorittamiseksi. 
 
Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun luvanhaltija on täyttänyt 1 
momentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mahdollista vapauttaa myös 
osittain. 
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Tukesin 9.9.2016 antamat lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi  
 

Päätöksellä on todettu, että 30.6.2014 annetut määräykset jäävät voimaan, 
lukuun ottamatta lupamääräystä 6, joka on korvattu 9.9.2016 annetun päätöksen 
lupamääräyksellä. 
 
Lupamääräys 1 
 
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020. Tarkistusväliä voidaan aikaistaa, jos 
kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa) 
oleellisia muutoksia. 
 
Perustelut: Kaivoslaki 62 § 
 

Tukesin tiedonanto kaivosvakuutta koskien 
 

Kaivosyhtiö on asettanut määrätyn kaivosvakuuden suuruudeltaan 65 000 euroa.  
 

Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta 
 

Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta on esitetty 
liitteessä 2. 
 

Kaivosyhtiön esitys kaivosvakuuden suuruudesta ja vakuuden lajista 
 

Kaivosyhtiön näkemyksen mukaan nykyistä vakuutta (65 000 euroa) ei tarvitse 
korottaa, mutta vakuutta tulee tarkastella uudelleen, kun louhintasuunnitelma 
tarkentuu ja louhosten rakenne selkiytyy (esim. kulkureittien määrä louhokseen). 
 
Yhtiön laskelmien mukaan vakuus kattaisi seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja 
jälkitoimenpiteet: 

- Aitaaminen: aitaustarve kokonaisuudessaan on 3,5 km (52 500 €) 

- Mahdollisesti tarvittavat ylimääräiset kivivallit, 5 kpl a´ 300 € (1 500 €) 

- Murskan sulkeminen (2 000 €) 

- Yhtiön aliurakoitsijan rakennusten poistaminen (5 000 €) 
 
Tällä hetkellä kivivallit on rakennettu sulkemaan pääsy louhoksiin sekä kaikille 
sivukivi- ja maa-aineskasoille. Louhoksia ei ole aidattu. Kaikki kaivosalueelle 
tuovat ajoreitit on suljettu lukituilla puomeilla/ketjuporteilla. Kaivosalueen 
ympäristössä on kaivostoiminnasta varoittavia kylttejä. 
 
Yksityisten maanomistajien mailla ei sijaitse yhtiön rakennuksia. Yhtiön 
aliurakoitsijan rakennusten poistamiseksi varataan em. summa, vaikka yhtiöiden 
välisen sopimuksen mukaan rakennusten poistamisesta vastaa kyseinen 
aliurakoitsija.  
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Sähkölinjoja ei voida poistaa, sillä alueen kuivatuspumppaus sulkemisen jälkeen 
tarvitsee sähköä. Lisäksi aluetta ympäröi useampi tuulivoimapuisto, jotka on 
liitetty sähköverkkoon. 

 
Muuta huomioitavaa kaivospiiristä 

 
Kaivostoiminta on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2019 lähtien, mutta 
kaivostoiminta on kaivosyhtiön selvityksen mukaan tarkoitus käynnistää 
uudelleen vuoden 2021 aikana. 
 

Tukesin lisätietoja maanomistajille 
   

  Tukes pyytää huomioimaan seuraavaa: 
 

Kaivospiiritoimituksessa tai kaivostoimituksessa määrätyt kiinteistökohtaiset 
korvaukset sekä korvaukset mahdollisista kaivostoiminnan aiheuttamista 
vahingoista ja haitoista eivät kuulu tähän kuulemismenettelyyn eivätkä sen 
jälkeiseen päätöksentekoon.  
 
Näihin asioihin liittyviä mielipiteitä ei siis huomioida tässä kuulemismenettelyssä 
eikä sen jälkeisessä päätöksenteossa.  
 
Edellä mainituissa asioissa toimivaltainen viranomainen on Maanmittauslaitos.   

 
Lausuntopyynnöt, asianosaisten kuuleminen ja asiasta tiedottaminen 
 

Tukes pyytää ennen päätöksentekoa asiasta lausunnot Raahen kaupungilta, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta, Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja tarvittaessa 
muussa lainsäädännössä mainituilta tahoilta.  
 
Ennen asian ratkaisemista Tukes varaa asianosaisille tilaisuuden tehdä 
muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille Tukes varaa 
tilaisuuden ilmaista mielipiteensä lupaa koskevassa asiassa.  
 
Asia annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla. Tieto 
kuulutuksesta julkaistaan myös Raahen kaupungin yleisessä tietoverkossa. 
 
Tukes tiedottaa kuulutuksen julkaisemisesta Kaleva-sanomalehdessä. 
Kuulutuksesta annetaan erikseen tieto asianosaisille. 
 
Kaivoslaki 37 §, 39 § ja 40 § sekä valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 25 § 

 
 
Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jälkeen 
 

Kaivosyhtiölle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 
sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, 
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta asianosaisille on 
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varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian 
ratkaisuun.  
 
Kaivoslaki 42 §  

 
Liitteet    

1. Kaivospiirin kartta 
2. Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta sekä esitys 

vakuudesta 
 



Liite 1

Laiva-kaivospiirin KaivNro 7803 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset)










	KUULUTUS
	Kuvaus kuulemisasiakirjasta
	Mielipiteet ja muistutukset
	Kuulutuksen nähtävilläolo

	Laiva_7803_kuulemisasiakirja_ylyks_20210910
	KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
	Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) laatima yhteenveto kuultavasta kohteesta
	Kaivospiirin haltija
	Kaivospiiri
	Sijainti
	Kuulemisen peruste
	Tukesin päätöksessä sovellettavat säädökset
	Tukesin 9.9.2016 antamat lupamääräykset yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
	Tukesin tiedonanto kaivosvakuutta koskien
	Kaivosyhtiön selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta
	Kaivosyhtiön esitys kaivosvakuuden suuruudesta ja vakuuden lajista
	Muuta huomioitavaa kaivospiiristä
	Tukesin lisätietoja maanomistajille
	Lausuntopyynnöt, asianosaisten kuuleminen ja asiasta tiedottaminen
	Jatkotoimenpiteet kuulemismenettelyn jälkeen
	Liitteet

	1b_liite1_kartta_Laiva.docx
	1c_liite2_selvitys


