Kuulutus

21.5.2021

KaivNro 1962 ja 4029

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 21.5.2021 antanut
seuraavan päätöksen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisten määräysten tarkistamisesta:
Kaivosoikeuksien haltija:
Kaivospiirit ja KaivNro:
Alueiden sijainti:

Nordkalk Oy Ab
Ryytimaa ja Vesterbacka, 1962 ja 4029
Vimpeli

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 Vimpelin kunnan yleisessä tietoverkossa.

Lisätietoja:

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

Kuulutettu 21.5.2021
Pidetään nähtävänä 28.6.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.
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21.5.2021

KaivNro 1962 ja 4029

PÄÄTÖS KAIVOSLUVASSA ANNETTAVIEN YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN
MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA
Kaivospiirien haltija
Nordkalk Oy Ab
y-tunnus: 1796277-5
Parainen
Suomi
Yhteystiedot:
Nordkalk Oy Ab
Skräbbölentie 18
21600 Parainen
puh. 020 753 7000
Lisätietoja antaa:
Mikko Lumiaho, puh. 020 753 7884
Kaivospiirit
Ryytimaa ja Vesterbacka (KaivNro 1962 ja 4029)
Sijainti
Vimpeli (kaivospiirien kartta on esitetty liitteessä 1)

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa Nordkalk Oy Ab:lle päätöksen
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeellisista määräyksistä koskien Ryytimaa- ja Vesterbacka-kaivospiirejä
(KaivNro 1962 ja 4029).
Perustelut: Kaivoslaki 52 §, 125 § ja 181 §
Peruste määräysten tarkistamiselle
Tukesin antama päätös 30.6.2014, Lupamääräys 7:
Lupamääräykset tarkistetaan 1.6.2020. Mikäli kaivospiirikokonaisuuden
(Ryytimaa ja Vesterbacka) toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin
kaivostarkastuksissa) oleellisia muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.
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Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset
Kaivostoiminnan harjoittajan on toiminnassaan huomioitava, mitä kaivoslain
181 §:n nojalla säädetään.
Tukesin uudet lupamääräykset ja perustelut
Tämän päätöksen lupamääräykset korvaavat 30.6.2014 annetun päätöksen
lupamääräykset.
Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toimintaan sovelletaan, mitä kaivoslain 6,
17, 18, 97, 101 ja 108-111 §:ssä, 11 ja 13-15 luvussa sekä 171 ja 172 §:ssä
säädetään.
Lupamääräys 1:
Kaivosyhtiön on ennen mahdollisten kaivostoiminnan laajentamistöiden tai
aitauksen rakentamistöiden aloittamista tiedotettava hyvissä ajoin suunnitelluista
toimenpiteistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sen varmistamiseksi, ettei
toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjä
luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla.
Perustelut: Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa
myöntäessään varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole
luonnonsuojelulain säännöksien vastaista.
Lupamääräys 2
Kaivosluvan haltijan on asetettava 28 000 euron suuruinen omavelkainen
pankkitakaus Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.
Määrätty vakuus on asetettava Tukesille viimeistään kolmen (3) kuukauden
kuluessa päätöksen antamisesta.
Perustelut:
Kaivosvakuudella katetaan seuraavat kaivostoiminnan lopetus- ja
jälkitoimenpiteet kaivosalueen saattamiseksi yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon:
1. Aitauksen (noin 1700 m) rakentaminen ja varoituskylttien asentaminen
Vesterbackan kaivospiirille (26 000 euroa).
2. Ryytimaan kaivospiirin nykyisen aitauksen (1662 m) ylläpito (2 000
euroa).
Vesterbackan louhos on varustettu varoituskyltein ja merkitty lippusiimalla. Ajo
Vesterbackan louhokselle on estetty lukittavalla puomilla. Ryytimaan louhoksella
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ei ole lisäaitaustarvetta eikä porttien ja puomien asentamiselle ole tarvetta.
Louhokset täyttyvät vedellä.
Rakennusten purkamiseksi ei varata vakuutta, koska olemassa olevat rakennukset
sijaitsevat kaivosoikeuden haltijan mailla. Alueelta ei tule purettavaksi
sähkölinjoja.
Kaivoslaki 108 §, 109 § ja 181 §
Lupamääräys 3
Lupamääräykset tarkistetaan 1.4.2031. Mikäli Ryytimaan ja Vesterbackan
kaivospiirien toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksissa)
oleellisia muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.
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 1.2.2031
mennessä.
Perustelut: Kaivoslaki 62 §
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 Vimpelin kunnan ilmoitustaululla. Asia on kuulutettu
27.10.2020 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 7.12.2020 saakka.
Asiasta on 27.10.2020 ilmoitettu asianosaisille kirjeitse. Asiasta on tiedotettu
myös Järviseudun Sanomissa ja Virallisessa lehdessä.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 27.10.2020 Vimpelin kunnalle, EteläPohjanmaan ELY-keskukselle ja Etelä-Pohjanmaan liitolle.
Lausunnot sekä muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään
7.12.2020. ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen toimittamiseen on
pyynnöstä annettu lisäaikaa 8.1.2021 saakka.
Yhtä Vesterbackan kaivospiirin maanomistajaa on 20.5.2021 kuultu uudelleen
kaivosyhtiön päivitettyä kaivospiirien maanomistajatiedot.
Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä kaivosyhtiön selitys
LAUSUNNOT
Kuulutuksen johdosta lausunnon ovat antaneet Vimpelin kunta, EteläPohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus. Lausunnot on esitetty
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kokonaisuudessaan liitteessä 2. Etelä-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut, ettei se
anna asiassa lausuntoa.
Vimpelin kunnalla ei ollut huomauttamista Ryytimaan ja Vesterbackan
kaivosalueiden kaivosluvan määräyksiin.
Lausunnossa on todettu myös seuraavasti:
”Vimpelin kunnan ympäristötoimen tietoon ei ole tullut, että Nordkalk Oy Ab:n
toiminnasta olisi aiheutunut ympäristön- tai naapuruussuhdelain mukaisesta
haittaa tai vaaraa. Alueiden sijainnit ja toiminnan pitkäaikainen jatkuminen ovat
taanneet toiminnan haitattomuuden luonnolle ja ihmisille. Kunnanhallitus
muistuttaa, että lupamääräyksillä tulee edelleen huomioida lehtojen- ja Natura
2000 suojelualueiden sekä Poikkijoen luontoarvot sekä virkistyskäyttö.”
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen mukaan
Vesterbackan kaivospiiri sijoittuu osittain luonnonsuojeluohjelma-alueille ja
lehtojensuojelualueelle sekä rajautuu Natura 2000 -alueeseen.
Lisäksi kaivospiirien alueiden on todettu olevan lajistollisesti erittäin arvokkaita.
Alueilla esiintyy runsaasti uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja. Yksi
merkittävimmistä lajeista on ketokatkero (erittäin uhanalainen ja erityisesti
suojeltava), jota on kahdesti siirtoistutettu pois louhinnan tieltä, mutta vain
toinen siirtoistutuksista on onnistunut. Lausunnoissa on lueteltu myös
kaivospiireillä havaittua muita lajeja.
Sekä ELY-keskus että Metsähallitus pitävät esitettyä 10 000 euron vakuutta
alimitoitettuna, joten toiminnanharjoittajan esittämä vakuuden suuruus
tulee tarkistaa. Esitetyn vakuuden tulee perustua selkeisiin laskelmiin
alueen sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteiden kustannuksista. Vakuuden
mitoituksessa tulee myös huomioida lajiston seurannasta ja mahdollisesta
luonnonhoidosta aiheutuvat lisäkustannukset. Lisäksi ELY-keskuksen lausunnon
mukaan siirtoistutusten osalta seuranta tulisi jatkua myös kaivostoiminnan
päättymisen jälkeen.
ELY-keskuksen lausunnossa on myös esitetty seuraavaa:
”Kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi
ELY-keskus esittää, että kaivosyhtiön tulisi laatia suunnitelma luonnon
monimuotoisuuden ja alueella todettujen uhanalaisten sekä
rauhoitettujen lajien esiintymien turvaamistoimista. Tämän lisäksi
kaivosyhtiön, Nordkalk Oy:n tarkkailuohjelma tulisi sisältää velvoite
kaivostoiminnan kasvillisuusvaikutusten seurannasta.
Alueen aitauksessa ja louhoksien luiskauksessa tulee huomioida
louhoksien, paikoin välittömässä läheisyydessä todettu suuri lajimäärä.
Kaivosyhtiön tulee olla ELY-keskukseen yhteydessä lajiesiintymien
tarkemman sijainnin tarkistamiseksi, jolloin niiden heikentämistä ja
hävittämistä voidaan estää.”
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Lisäksi ELY-keskuksen lausunnon mukaan Poikkijoen vedenlaadun (erityisesti
typpipitoisuuksien) seurantaa on jatkettava.
Metsähallitus on esittänyt lausunnossaan myös seuraavaa:
”Yleisen luonnonsuojeluedun perusteella Tukesin tulisi määrätä
toiminnanharjoittaja seuraamaan kaivostoiminnan lajistovaikutuksia.
Kaivostoiminnan, tai sen laajenemisen uhatessa olemassa olevia uhanalaisten,
rauhoitettujen ja/tai erityisesti suojeltujen lajien esiintymiä, tulisi
toiminnanharjoittaja velvoittaa neuvottelemaan mahdollisesti tarvittavista
siirtoistutuksista ja muista luonnonhoitotoimista, sekä seuraamaan
niiden onnistumista ELY-keskuksen ja Metsähallituksen hyväksymän suunnitelman
mukaisesti ja siten, että seurantaa ja hoitotoimenpiteitä jatketaan myös
kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Nordkalk Oy:n tulee jättää kalkkipitoista
sivukiveä esille Vesterbackan alueella kalkista riippuvaisen ja siitä hyötyvän
lajiston elinolosuhteiden säilyttämiseksi. Metsähallituksen mielestä olisi myös
aiheellista antaa määräys koskien velvoitetta hakea tarvittaessa lupaa
poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä.”
Ryytimaan kaivospiiriä koskien Metsähallitus on todennut, että alueella
toimittaessa on kaivosyhtiön tarkistettava ELY-keskukselta ajantasainen tieto
lausunnossa mainittujen uhanalaisten kasvien esiintymistä ja huomioitava ne
kaikessa toiminnassaan.
MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Uudelleen
kuultu maanomistaja on ilmoittanut, ettei asiaan ole huomautettavaa.
HAKIJAN SELITYS
Tukes on pyytänyt kaivosyhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen selityksen
annettujen lausuntojen johdosta. Selitys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä
2.
Kaivosyhtiö on esittänyt selityksessään, että Tukes pitäisi lupamääräykset yleisten
ja yksityisten etujen turvaamiseksi samanlaisena tai vastaavina kuin vuonna 2014
annetussa päätöksessä. Kaivostoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
Kaivosyhtiö katsoo 10 000 euron suuruisen pankkitakauksen olevan riittävä
vakuus kattamaan sulkemistoimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia
turvallisuuden varmistamiseen liittyviä kuluja.
Kaivosyhtiö on viitannut Poikkijoen vedenlaadun seurannan osalta kaivospiirien
toimintaa koskevaan ympäristölupaan, jossa on velvoitteet kuivatusvesien
tarkkailua ja Poikkijoesta otettavia pintavesinäytteitä koskien. Kaivosyhtiö
suorittaa vesientarkkailua jatkossakin ympäristöluvan edellyttämällä tavalla, ja
tarkkailun mahdollisista muutoksista sovitaan erikseen ELY-keskuksen kanssa
ympäristöluvassa määrätyn mukaisesti.
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Kaivosyhtiö on selityksessään katsonut, että kaivosviranomaisen v. 2014 antama
lupamääräys 1 turvaa riittävällä tavalla yleisen luonnonsuojeluedun
huomioimisen kaivoslupa-asiassa. Selityksessä on myös todettu, että
luonnonsuojeluasioissa oikea toimivaltainen viranomainen on
luonnonsuojelulainkin perusteella ELY-keskus, joka on lisäksi ympäristölupaasioissa valvova viranomainen.
Selityksessä on myös viitattu ELY-keskuksen lokakuussa 2020 suorittamaan
sammalien lajikartoitukseen ja näytteiden ottoon kaivospiirien alueella.
Tarkoituksena on ollut talven 2020-2021 aikana (ELY-keskuksen, Metsähallituksen
ja kaivosyhtiön keskustelujen perusteella) laatia hoitosuunnitelma alueen lajiston
suojelemiseksi. Lausunnoissa mainitun ketokatkeron suojelutoimet tulee
selityksen mukaan hoitaa kaivosyhtiön ja ELY-keskuksen kanssa sovittavan
suunnitelman mukaisesti.
Tukesin vastaus lausunnoissa esitettyyn
Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
Tukes toteaa ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntoihin, että tämän
päätöksen lupamääräys 1 on riittävä varmistamaan sen, ettei toiminnasta
kaivospiireillä aiheudu luonnonsuojelulain vastaisia vaikutuksia. Lupamääräystä on
täydennetty aiemmin 30.6.2014 annetun päätöksen lupamääräyksestä 1 siten,
että siinä otetaan huomioon myös aitauksen rakentamistyöt. Tukesilla ei ole
toimivaltaa antaa tätä yksityiskohtaisempia, luonnonsuojelulaista johtuvia
lupamääräyksiä.
Lausunnoissa mainittuun ketokatkeroon liittyen todetaan, että mikäli tämän tai
jonkin muun erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajat on määritelty tai
määritellään ELY-keskuksen antamalla päätöksellä, on lajin esiintymispaikan
hävittämis- ja heikentämiskieltoa noudatettava suoraan luonnonsuojelulain 47
§:n nojalla. Poikkeukset rauhoitussäännöksistä haetaan ja voidaan myöntää
luonnonsuojelulain 48 §:n perusteella.
Poikkijoen vedenlaadun seurantaa tehdään ympäristöluvassa määrätyn
mukaisesti. Tukesilla ei ole toimivaltaa ympäristönsuojelulain nojalla
päätettävissä asioissa tai sen nojalla annettavissa lupamääräyksissä.
Lupamääräyksen 2 mukaisesti määrätään aiempaa vakuutta (10 000 euroa)
suurempi vakuus (28 000 euroa). Vakuuden määrä perustuu lupamääräyksessä
esitettyyn laskelmaan ja kaivosyhtiön toimittamaan tietoon pääasiassa
Vesterbackan kaivospiirin lisäaitaamistarpeesta johtuen, vaikka
kaivostoiminnassa sinällään ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tukes määrää
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteiden varmistamiseksi tarvittavan
vakuuden suuruuden kaivoslain nojalla eikä kaivoslain mukainen vakuus kata
muun lainsäädännön nojalla annetuista määräyksistä aiheutuvia kustannuksia.
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Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Nordkalk Oy Ab:lle, Vimpelin
kunnalle, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Etelä-Pohjanmaan liitolle.
Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan Säteilyturvakeskukselle ja
Maanmittauslaitokselle.
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti 40 §:n 1
momentissa tarkoitetuille asianosaisille.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Vimpelin kunnan yleisessä
tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös Järviseudun
Sanomissa.
Kaivoslaki 58 §

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 2 000 €.
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku
toimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 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
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Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut johtava
asiantuntija Ossi Leinonen.
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Liite 1
Ryytimaa- ja Vesterbacka-kaivospiirien KaivNro 1962 ja 4029 sijainti (mittakaava ja rajat ohjeelliset)

LIITE 2

Annetut lausunnot, maanomistajan ilmoitus ja kaivosyhtiön selitys
-

Vimpeli kunta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan liitto (ilmoitus: ei anna lausuntoa)
Metsähallitus
Maanomistajan ilmoitus (ei huomautettavaa)

-

Kaivosyhtiön selitys annettuihin lausuntoihin

Kunnanhallitus

256 §

PÖYTÄKIRJANOTE
16.11.2020

Sivu

1

Kunnanhallitus

Otteen oikeaksi todistaa
Vimpeli 20.11.2020

PÖYTÄKIRJANOTE
16.11.2020

_______________________________________
Riitta Bergbacka

Sivu

2

Lausunto

EPOELY/2342/2020

8.1.2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 Helsinki
Viite

Lausuntopyyntö 27.10.2020, KaivNro 1962 ja 4029

ELY-keskuksen lausunto Ryytimaa ja Vesterbacka kaivosluvan määräysten
tarkistamisen kuulemisasiakirjasta

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (621/2011) 37
§:n nojalla ELY-keskuksen lausuntoa kaivosluvassa annettavien
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
tarkistamisesta. Määräysten tarkistaminen koskee Nordkalk Oy Abn
hallinnassa olevia, Vimpelissä sijaitsevia Ryytimaan ja Vesterbackan
kaivospiirejä. Kuulemisen peruste on kaivoslain 52.3 §, 108 § ja 109 §.
ELY-keskuksen lausunto
Kaivospiirien yhteyteen sijoittuva Poikkijoki on luokiteltu v. 2019
alustavasti hyvään ekologiseen tilaan, mitä sekä vedenlaatu että
biologiset muuttujat ilmentävät. Vesienhoidon tavoitteena on hyvän tilan
säilyttäminen. Poikkijoki kuuluu tilaltaan parhaassa kunnossa oleviin
jokiin Etelä-Pohjanmaalla, eikä sen hyvää tilaa saa vaarantaa.
Poikkijoen
vedenlaatu
Ryytimaan
näytepaikalla
tummahkoa
humusvettä. Typpipitoisuudet ilmentävät hyvää tilaa ja pitoisuuksien
vaihtelu on hyvin vähäistä. Vähäinen näytteenottojen, vuodenaikojen ja
vuosien välinen vaihtelu pitoisuuksissa kertoo sekä kaivoksen että
jokeen kohdistuvan hajakuormituksen olevan kohtuullisen hyvin
hallinnassa.
ELY-keskus katsoo, että vedenlaadun seurantaa on jatkettava. Koska
räjähdysaineiden sisältämä typpi aiheuttaa ennalta arvioiden
suurimman riskin vedenlaadulle, tulee erityisesti typpipitoisuuksia
seurata.
Vesterbackan kaivos sijoittuu osittain luonnonsuojeluohjelma-alueille
Huosianmaankallion lehtoalue LHO100341 (lehtojensuojeluohjelma) ja
Moskovankallion-Huosionmaankallion
alue
SSO100321
(soidensuojeluohjelma). Osa alueesta on perustettu valtionmaiden
luonnonsuojelualueena (Lehtojensuojelualue LHA 100021).
Vesterbackan kaivos rajautuu myös Huosianmaankallion Natura 2000 alueeseen (FI0800071). Luonnonsuojelulain 64 a §:n mukaan Natura
ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat
Vaihde 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
Wolffintie 35
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
PL 156, 60101 Seinäjoki
PL 262, 65101 Vaasa
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PL 77, 67101 Kokkola

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser
Växel 0295 027 500
Alvar Aallon katu 8
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2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun
luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää.
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perusteena

olevia

Vesterbackan ja Ryytimaan kaivospiirin alueet ovat lajistollisesti erittäin
arvokkaita
ja
alueilla
esiintyy
huomattavan
suuri
määrä
valtakunnallisesti uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia lajeja. Yksi
merkittävimmistä lajeista Vesterbackan alueella on ketokatkero
(Gentianella campestris), sillä sen lisäksi, että laji on sekä erittäin
uhanalainen (EN) että luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltava
laji, on Vesterbackan esiintymä käytettävissä olevien tietojen mukaan
ainoa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, jolloin
kasvupaikka on valtakunnallisesti merkittävä. Näin ollen esiintymän
säilyttäminen elinvoimaisena on yleisen luonnonsuojeluedun kannalta
erittäin tärkeää. Ketokatkeroita on kahdesti siirtoistutettu pois louhinnan
tieltä, mutta vain toinen siirtoistutuksista on onnistunut.
ELY-keskus
viittaa
aiempaan,
vuoden
2014
lausuntoonsa
(EPOELY/1591/07.00/2010), jossa on todettu Vesterbackan kaivospiirin
alueella esiintyvän myös useita muita erittäin uhanalaisia ja erityisesti
suojeltavia, sekä useita silmälläpidettäviä tai vaarantuneita lajeja.
Näiden lisäksi vuonna 2020 tehdyn lajistoinventoinnin mukaan uusina
havaintoina Vesterbackan alueella kirjattiin mm. erittäin uhanalainen ja
erityisesti suojeltava partanaava (Usnea barbata, EN), sekä
silmälläpidettävä lepännyppyjäkälä (Buellia disciformis, NT). Ryytimaan
alueelta löytyi mm. vaarantunut lupporustojäkälä (Ramalina thrausta,
VU) sekä lepännyppyjäkälä (Buellia disciformis, NT).
Putkilokasveista on vuoden 2014 jälkeen Vesterbackan alueella
havaittu erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava horkkakatkero,
Gentianella
amarella
(EN),
silmälläpidettävä
ketonoidanlukko
(Botrychium lunaria, NT) sekä luonnonsuojeluasteuksen mukaan
rauhoitettu valkolehdokki (Platanthera bifolia).
Kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi
ELY-keskus esittää, että kaivosyhtiön tulisi laatia suunnitelma luonnon
monimuotoisuuden ja alueella todettujen uhanalaisten sekä
rauhoitettujen lajien esiintymien turvaamistoimista. Tämän lisäksi
kaivosyhtiön, Nordkalk Oy:n tarkkailuohjelma tulisi sisältää velvoite
kaivostoiminnan kasvillisuusvaikutusten seurannasta.
Alueen aitauksessa ja louhoksien luiskauksessa tulee huomioida
louhoksien, paikoin välittömässä läheisyydessä todettu suuri lajimäärä.
Kaivosyhtiön tulee olla ELY-keskukseen yhteydessä lajiesiintymien
tarkemman sijainnin tarkistamiseksi, jolloin niiden heikentämistä ja
hävittämistä voidaan estää.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pitää esitettyä 10 000 euron vakuutta
alimitoitettuna, joten toiminnanharjoittajan esittämä vakuuden suuruus
tulee tarkistaa. Esitetyn vakuuden tulee perustua selkeisiin laskelmiin
alueen sulkemis- ja jälkihoitotoimenpiteiden kustannuksista. Vakuuden
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mitoituksessa tulee myös huomioida lajiston seurannasta ja
mahdollisesta luonnonhoidosta aiheutuvat lisäkustannukset. Siirtoistutusten osalta seuranta tulisi jatkua myös kaivostoiminnan
päättymisen jälkeen.
Tämän lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet ylitarkastaja Risto
Koljonen ja erikoistutkija Anssi Teppo.

Luonnonsuojeluyksikön päällikkö
Leena Rinkineva-Kantola
Ylitarkastaja
Jaana Höglund

Tämä asiakirja EPOELY/2342/2020 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument EPOELY/2342/2020 har
godkänts elektroniskt
Esittelijä Höglund Jaana 08.01.2021 14:01
Ratkaisija Rinkineva-Kantola Leena 08.01.2021 15:42
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Vastine

Viite: Ryytimaa ja Vesterbacka (KaivNrot 1962 ja 4029)
Nordkalk Oy Ab:n vastine yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
tarkistamisasiassa annettuihin lausuntoihin
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää Nordkalk Oy Ab:lta (Nordkalk tai kaivosyhtiö) vastinetta
kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisasiassa
annetuista lausunnoista. Määräysten tarkistaminen koskee Nordkalkin hallinnassa olevia Vesterbackan ja
Ryytimaan kaivospiirejä Vimpelissä. Asiassa ovat antaneet lausunnon Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY-keskus) (8.1.2021, EPOELY/2342/2020), Metsähallitus (8.1.2021, MH 6544/2020) sekä
Vimpelin kunta (pöytäkirjanote 16.11.2020, D/163/11.01.00.05/2020).
Nordkalk esittää, että Tukes kaivoslain mukaisena kaivosviranomaisena pitäisi lupamääräykset yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi samanlaisena tai vastaavina kuin vuonna 2014 annetussa päätöksessä.
Kaivostoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt muun muassa, että kaivospiirien yhteyteen sijoittuvan Poikkijoen
vedenlaadun seurantaa on jatkettava ja erityisesti typpipitoisuuksia tulee seurata. Nordkalk haluaa todeta
vastauksena tähän, että Vimpelin Vesterbackan ja Ryytimaan kaivospiirien toimintaa koskevassa Länsi-Suomen
ympäristöviraston 26.1.2009 antamassa ympäristöluvassa (Nro 2/2009/2, Dnro LSY-2007-Y-8) on
lupamääräyksessä 26.1 jo asetettu Nordkalkille velvoite suorittaa kuivatusvesien tarkkailua kahdesti vuodessa ja
lupamääräyksessä 27 velvoite ottaa pintavesinäytteitä Poikkijoesta Länsi-Suomen ympäristökeskuksen (nyk.
ELY) hyväksymistä kohdista ja tavalla. Tarkkailu pitää sisällään myös typpipitoisuuksien määrityksen. Nordkalk
suorittaa vesientarkkailua jatkossakin ympäristöluvan edellyttämällä tavalla, eikä siten katso, että asiassa olisi
Tukesin syytä antaa erityisiä päätöksiä kaivoslain alaisissa määräyksissä. Mikäli vedenlaadun seurantaa halutaan
tulevaisuudessa tarkistaa tai tarkentaa, tarkkailun muutoksista sovitaan erikseen ELY-keskuksen kanssa
ympäristölupamääräyksen 27 mukaisesti.
Sekä ELY-keskus että Metsähallitus nostavat lausunnoissaan esiin luonnonsuojelun huomioimisen yleisenä
etuna. Vesterbackan kaivos sijoittuu osin kahden luonnonsuojeluohjelma-alueen sisälle (Huosianmaan lehtoalue
LHO100341 ja Moskovankallion-Huosianmaankallion alue SSO100321). Osa tästä alueesta on perustettu
valtionmaiden luonnonsuojelualueena (LHA 100021). Lisäksi Vesterbackan kaivos rajautuu Huosianmaankallion
Natura2000-alueeseen (FI0800071). Vesterbackan ja Ryytimaan kaivospiirien alueilla esiintyy erilaisia
luonnonsuojelulain (1096/1996) alla uhanalaisiksi ja erityisesti suojeltaviksi lajeiksi määriteltyjä lajeja. ELY-keskus
esittää mm., että kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi kaivosyhtiön tulisi laatia
suunnitelma luonnon monimuotoisuuden ja alueella todettujen uhanalaisten sekä rauhoitettujen lajien esiintymien
turvaamistoimista sekä tarkkailuohjelmassa olla velvoitettu seuraamaan kaivostoiminnan kasvillisuusvaikutuksia.
Metsähallitus esittää mm., että Tukesin tulisi määrätä toiminnanharjoittaja seuraamaan kaivostoiminnan
lajistovaikutuksia sekä velvoittaa toiminnanharjoittaja neuvottelemaan mahdollisesti tarvittavista siirtoistutuksista
ja muista luonnonhoitotoimista ja niiden seurannan onnistumisesta ELY-keskuksen ja Metsähallituksen kanssa.
Nordkalk katsoo, että kaivosviranomaisen 2014 antama lupamääräys 1 turvaa riittävällä tavalla yleisen
luonnonsuojeluedun huomioimisen kaivoslupa-asiassa, ja esittää sen vuoksi kyseisen lupamääräyksen pitämistä
ennallaan. Lupamääräyksen 1 mukaan kaivosyhtiön on ennen mahdollisten kaivostoiminnan laajentamistöiden
aloittamista tiedotettava hyvissä ajoin suunnitelluista toimenpiteistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle sen
varmistamiseksi, ettei toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjä luonnonsuojelulain
(1096/1996) nojalla. Nordkalk toteaa, että luonnonsuojeluasioissa oikea toimivaltainen viranomainen on
luonnonsuojelulainkin perusteella ELY-keskus, joka on lisäksi ympäristölupa-asioissa valvova viranomainen.
Member of Rettig Group
Nordkalk Oy Ab
Skräbbölentie 18
21600 Parainen
www.nordkalk.com

puh. 020 753 7000
fax 020 753 7001

Y-tunnus 1796277-5
Kotipaikka Parainen
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Kaivosluvan alla annettavien määräysten osalta Nordkalk pitää siten riittävänä, että määräyksessä velvoitetaan
tiedottamaan suunnitelluista toimenpiteistä ELY-keskusta luonnonsuojeluasioissa toimivaltaisena viranomaisena.
Nordkalk haluaa lisäksi tuoda esiin, että ELY-keskus suoritti lokakuussa 2020 sammalien lajikartoitusta
Huosianmaankallion luonnonsuojelualueella sekä suoritti samalla näytteidenottoa kaivospiirien alueilla Nordkalkin
suostumuksella. Hakemuksessaan suorittaa kartoitustöitä kaivospiirien alueilla ELY-keskus toteaa, että talven
2020-2021 aikana on tarkoituksena käydä keskusteluja Nordkalkin ja Metsähallituksen kanssa alueen lajien suojaja hoitotoimenpiteistä ja sen perusteella muodostaa hoitosuunnitelma. Näitä keskusteluja varten tarvittiin
tarkempaa kartoitusta mm. alueella olevista sammallajeista. Nordkalkin näkemyksen mukaan tulisi ensisijaisesti
toimia ELY-keskuksen esittämän suunnitelman mukaisesti, ja ELY-keskuksen, Nordkalkin ja Metsähallituksen
tulisi käydä tarpeelliset keskustelut alueen tarvittavista lajistonsuojelutoimista. Joka tapauksessa, kuten yllä on
todettu, ELY-keskus on luonnonsuojeluasioissa toimivaltainen viranomainen.
Nordkalk haluaa lisäksi nostaa esiin, että sekä Metsähallituksen että ELY-keskuksen lausunnoissaan erityisesti
mainitsemalle erittäin uhanalaiselle ja erityisesti suojeltavalle ketokatkerolle (Gentianella campestris), ei
Nordkalkin käsityksen mukaan ole ELY-keskuksen päätöksellä määritelty luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisia
esiintymispaikan rajoja Vesterbacka-Ryytimaan alueella. Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on päätöksellään määritellyt lajin
esiintymispaikan rajat ja antanut päätöksen tiedoksi alueen omistajille ja haltijoille. Mikäli kyseisen kaltaista
päätöstä Vesterbacka-Ryytimaan alueelle ei ole annettu, ei ketokatkeron osalta varsinainen hävittämis- ja
heikentämiskielto ole voimassa. Ketokatkeron suojelutoimet tulee näin ollen hoitaa ensisijaisesti
yhteisymmärryksessä kaivosyhtiön ja valvovan viranomaisen välillä, ELY-keskuksen kanssa sovittavan
suunnitelman mukaisesti, esimerkiksi jatkamalla siirtoistutuskokeiluja alueella. Nordkalk muistuttaa, että kahdesta
jo suoritetusta siirtoistutuskokeilusta myöhempi oli onnistunut.
Kaivosluvassa asetettavan vakuuden määrän osalta sekä ELY-keskus että Metsähallitus pitävät 10 000 euron
suuruista vakuutta riittämättömänä ja katsovat, että vakuuden suuruuden määrittelyssä tulisi huomioida lajiston
seurannasta ja luonnonhoidosta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset.
Kuten 2014 lupamääräyksen perusteluissa on todettu, kaivosvakuudella on tarkoitus kattaa louhosten aitaustyöt,
varoituskylttien asentaminen ja louhoksien luiskaus, jotka ovat kaikki kaivoslain 15 luvun mukaisia yleisen
turvallisuuden varmistamiseen liittyviä kaivoksen lopettamistoimia. Kaivoslain 15 luvun 143 §:n mukaisten
sulkemistoimien ja niihin liittyvän vakuuden pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa kaivosalueen ja kaivoksen
apualueen kunnostaminen yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, sekä huolehtia niiden kunnostamisesta,
siistimisestä ja maisemoinnista. Nordkalk toistaa siten Tukesille aiemmin esittämällään tavalla katsovansa 10 000
euron suuruisen pankkitakauksen olevan riittävä vakuus kattamaan sulkemistoimenpiteistä mahdollisesti
aiheutuvia turvallisuuden varmistamiseen liittyviä kuluja. Kuten yllä on todettu, kaivostoiminnassa ei viime aikoina
ole tapahtunut myöskään oleellisia muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa vakuuden suuruuteen.
Vimpelin kunnan lausuntoon Nordkalkilla ei ole erityistä huomauttamista.
Nordkalk esittää yllä perustelluin tavoin, että Tukes pitää lupamääräyksen 1 ennallaan, ja että lupamääräyksessä
6 vakuuden määränä pidetään jatkossakin 10 000 euron suuruinen pankkitakaus kaivoslain (621/2011) mukaisia
lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten. Muiden lupamääräysten osalta Nordkalk esittää niiden pitämistä ennallaan.
Nordkalk Oy Ab:n puolesta,

___________________
Riikka Rantanen
Legal Counsel

___________________
Johanna Huitti
Environmental Manager

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 28.6.2021.
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:
Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin:
kirjaamo 029 56 42780, vaihde 029 56 42611
Faksi:
029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

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

