Kuulutus

28.5.2021

KaivNro 2746

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 28.5.2021 antanut
seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:
Kaivosoikeuden haltija:
Kaivospiiri ja KaivNro:
Alueen sijainti:

Elementis Minerals B.V.
Lipasvaara, 2746
Polvijärvi

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen 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).
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Polvijärven kunnan yleisessä tietoverkossa.

Lisätietoja:

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

Kuulutettu 28.5.2021
Pidetään nähtävänä 5.7.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.
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KaivNro 2746

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA

Kaivospiirin haltija
Elementis Minerals B.V.
Alankomaat
Yhteystiedot:
Elementis Minerals B.V. Branch Finland
y-tunnus: 2137749-9
PL 603
87101 Kajaani
puh. 010 562 11
Lisätietoja antaa:
Ilari Kinnunen, puh. 050 464 9554
Kaivospiiri
Lipasvaara (KaivNro 2746)
Sijainti
Polvijärvi (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Elementis Minerals B.V.:lle
päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Lipasvaara-kaivospiiriä (KaivNro 2746).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Tukesin antama päätös 24.6.2014, Lupamääräys 5:
Lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistöiden uudelleen
aloittamista, kuitenkin viimeistään 1.6.2020.
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Tukesin tiedonanto
Kaivosluvan haltija on 20.5.2021 toimittanut Tukesille suunnitelman, jonka
mukaan Lipasvaaran kaivoksella tullaan tekemään koelouhintaa vuoden 2021
syksyn aikana. Tarkoitus on saada louhittua malmia pienen luokan rikastuskoetta
varten Lipasvaaran eteläisen talkkiesiintymän alueella (kuva 2). Louhinnan tavoite
on saada irrotetuksi noin 2000 tonnin erä malmia, joka riittää pieneen koeajoon
Vuonoksen tehtaalla.
Tukesin katselmus kaivospiirillä 19.5.2021
Tukesin katselmuksessa on perehdytty edellä kuvattuun suunnitelmaan
koelouhinnan toteuttamiseksi ja tarkastettu koko kaivospiiri kaivosvakuuden
suuruuden määrittämiseksi (kuvat 1-2).

Kuva 1. Lipasvaaran vedellä täyttynyt avolouhos (Tukesin katselmus alueella
19.5.2021).
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Kuva 2. Lipasvaaran suunnitellun koelouhinta-alueen sijainti vedellä täyttyneen
päälouhoksen eteläpuolella, entisen koelouhoksen kaakkoispuolella (kuva
kaivosyhtiön koelouhinnan toteuttamissuunnitelmasta).
Kaivosturvallisuusvaatimukset
Kaivosyhtiön tulee päivittää kaivosturvallisuusasiakirjat (sisäinen
pelastussuunnitelma, toimintaperiaateasiakirja ja riskien arviointi sekä
yleissuunnitelma sen muutoksien osalta) ennen varsinaisen kaivostoiminnan
aloittamista. Tukes suorittaa kaivoksen käyttöönottotarkastuksen ennen
varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista ja valvontakäynnin
koelouhintatoiminnan aikana.
Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
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.
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Lupamääräys 1
Kaivosluvan haltijan on asetettava 10 000 euron suuruinen pankkitalletusvakuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia kaivostoiminnan lopetusja jälkitoimenpiteitä varten.
Määrätty vakuus on asetettava Tukesille viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa päätöksen antamisesta tai ennen koelouhinnan aloittamista.
Perustelut:
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja
jälkitoimenpiteet kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon:
1.
2.
3.
4.
5.

Kahden räjähdevaraston poistaminen (2 000 euroa)
Sivukivialueelle pääsyn estäminen lohkareilla (1 000 euroa)
Sähkölinjojen ja pumppulinjojen poisto (4 000 euroa)
Pumppaamorakennusten poisto (2 500 euroa)
Varoituskyltit alueelle (500 euroa)

Alueen aitaamiseen ei tässä vaiheessa määrätä vakuutta, koska päälouhos on
täynnä vettä. Louhinnan jatkaminen päälouhoksessa edellyttäisi veden
pumppaamisen louhoksesta. Syksylle 2021 suunnitellulla koelouhinnalla ei ole
vaikutusta kaivoslain nojalla määrättävään vakuuteen.
Kaivospiiri on kokonaisuudessaan kaivosyhtiön omistuksessa. Nykyisten
suunnitelmien mukaan vakuuden lopullinen suuruus lopetus- ja jälkitoimenpiteitä
varten tulee olemaan 40 000 euroa. Lopullisella kaivosvakuudella katetaan myös
päälouhoksen aitaus.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 2
Lupamääräykset tarkistetaan 1.9.2026. 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 1.7.2026
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
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Asian käsittely
Asiasta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Tukes on tiedottanut asiasta kuuluttamalla siitä Tukesin ilmoitustaululla ja
osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/yleiset-ja-yksityiset-edutkaivostoiminta sekä Polvijärven kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu
12.10.2020 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 11.11.2020 saakka. Asiasta on
tiedotettu myös Outokummun Seutu -lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 12.10.2020 Polvijärven kunnalle, PohjoisKarjalan ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
11.11.2020.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta ei ole annettu lausuntoja. ELY-keskus on ilmoittanut, ettei
se anna asiassa lausuntoa.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Kuulutuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.
HAKIJAN SELITYS
Tukes ei ole pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaista selitystä.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Elementis Minerals B.V. Branch
Finlandille, Polvijärven kunnalle, Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ja PohjoisKarjalan maakuntaliitolle. Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan
Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Polvijärven kunnan yleisessä
tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Outokummun Seutu
-sanomalehdessä.
Kaivoslaki 58 §
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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). Kaivosviranomaisen 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

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut johtava
asiantuntija Ossi Leinonen.

Liitteet
1. Kaivospiirin kartta
2. ELY-keskuksen ilmoitus
3. Valitusosoitus
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Liite 1
Lipasvaara-kaivospiirin KaivNro 2746 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset)
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LIITE 2

Annetut lausunnot
-

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: ilmoitus, ettei anna lausuntoa

Kivi Maria (Tukes)
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Tukes KaivosAsiat
keskiviikko 11. marraskuuta 2020 12.52
Leinonen Ossi (Tukes); Kivi Maria (Tukes)
VL: Asia KaivNro 2746

Lähettäjä: Heikkinen Mari (ELY) <mari.heikkinen@ely-keskus.fi>
Lähetetty: keskiviikko 11. marraskuuta 2020 12.40
Vastaanottaja: Tukes KaivosAsiat <Asiat.Kaivos@tukes.fi>
Aihe: Asia KaivNro 2746
Pohjois-Karjalan ELY-keskus ei anna lausuntoa ko. asiassa.
Terveisin,
Mari Heikkinen
Ympäristöasiantuntija
mari.heikkinen@ely-keskus.fi
0295 026 176
Ympäristövastuu
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kauppakatu 40 B (3. kerros), PL 69, 80101 Joensuu
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Tämä viesti on tarkoitettu ainoastaan henkilölle tai yhteisölle, jolle se kuuluu. Viesti saattaa sisältää luottamuksellista
tietoa. Jos olet saanut viestin erehdyksessä, sinulla ei ole siihen käyttöoikeutta. Tässä tapauksessa ilmoita siitä
lähettäjälle ja poista viesti postilaatikostasi.
Detta meddelande är endast avsett för den person eller sammanslutning som meddelandet hör till. Meddelandet kan
innehålla konfidentiell information. Du har inte rätt att läsa meddelandet om det har skickats till dig av misstag.
Meddela avsändaren och radera meddelandet från din brevlåda i detta fall.
This message is intended exclusively for persons or groups for whom it is intended. The message may include
confidential information. If you have received the message in error, you do not have the right to use it. In such a case
please inform the sender and delete the message from your mailbox.
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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 5.7.2021.
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. 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.

