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KUULUTUS 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla  
 
 Malminetsintälupahakemuksen  
 

Hakija:  Sotkamo Silver Oy 
Lupa-alueen nimi: Talassuo 

 Lupatunnus:  ML2016:0017 
 Alueen sijainti ja koko: Sotkamo, 168,67 ha. 
 
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta 

Hakija etsii alueelta kyaniittia, kultaa ja hopeaa. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat  
geofysikaaliset mittaukset, kallioperäkartoitus, lohkare-etsintä ja moreeninäytteenotto. 
Moreeninäytteenottoon käytetään lapiota tai kevyttä kairakonetta. Tarvittaessa kaivetaan 
tutkimusojia ja suoritetaan syväkairausta. Mahdolliseen raskaampaan näytteenottoon 
käytetään kairakonetta ja kaivinkonetta. 
 

Mielipiteet ja muistutukset 
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 3.9.2018 mennessä lupatunnus mainiten 
Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf-tiedostona 
osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi 

 
Hakemuksen nähtävilläolo 

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Sotkamon ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 
12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tukesin in-
ternet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset  

 
Lisätietoja  Esa Tuominen puh. 029-5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi 
 
 Kuulutettu 3.8.2018 
 
 Pidetään nähtävänä 3.9.2018 asti. 
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MALMINETSINTÄ- 
LUPAHAKEMUS

1.1 Hakija (ei sivuliike)

2.1 Hakijan ehdotus nimeksi 2.2 Hakemusmusalueen pinta-ala ja sijainti 2.3 Kaavoitustilanne

1.3 Kotipaikka

Liittyvä lupatunnus

1.4 Sähköposti 1.5 Y-tunnus

1.2 Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero)

1.8 Malminetsinnän rahoitus esitettyyn toimintaan 1.9 Henkilöstö ja sen asiantuntemus

1.6 Virkatodistus (liitteenä)

Uusi malminetsintälupahakemus

1.7 Kaupparekisteriote (liitteenä)

Jatkoaikahakemus 
(valtaus, malminetsintälupa)

1. Tiedot hakijasta ja tämän edellytyksistä haettavaan toimintaan

2. Alue, sen sijainti ja sen käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset

Ennen lomakkeen täyttämistä, tutustu erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat  (klikkaa linkkiä).

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

Tyhjennä lomake

✔
VA2014:0012

Sotkamo Silver Oy

arttu.ohtonen@silver.fi

Kidekuja 2 88610 Vuokatti Sotkamo

2029706-7

✔

Emoyhtiö Sotkamo Silver AB rahoittaa kunnes 
oma kaivostoiminta alkaa tuottaa.

Hakija on kaivosyhtiö, jolla on asiantuntevaa 
henkilöstöä malminetsinnän suorittamiseen. 

Talassuo 168,67 ha 
 
Sotkamo

Hakijan tietojen mukaan alue on yksityisten ja 
Metsähallituksen metsätalousmaana eikä alue ole 
yleiskaavoitusalueella tai kaavoitusmuutoksen kohteena.  
 
Selvityspyyntö kaavoitustilanteesta on lähetetty 
Sotkamon kuntaan 
 

OHJE
1. Tiedot hakijasta ja hänen edellytyksensä toimintaan- Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:- Hakijasta sekä hakijan edellytyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa;- hakijan nimi, yhteystiedot, kotipaikka, virkatodistus tai kaupparekisteriote.(Kohtaan 1.1; Hakijaksi ei voi merkitä yhtiölle perustettua sivuliikettä)Kaivoslaki (621/2011):Malminetsintälupaa saisi hakea täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella ja joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei holhoustoimesta annetun lain (442/1999) nojalla ole rajoitettu. Luonnolliselle henkilölle asetetut rajoitukset ovat tarpeen luvan nojalla perustuvaan toimintaan liittyvien velvoitteiden ja vastuiden takia. Lupaa saisi hakea suomalainen yhteisö ja säätiö. Lisäksi lupaa saisi hakea Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.)-Yhteystiedot kohtaan 1.2 hakijan ja mahdollisen asianhoitajan tiedot- selvitys hakijan asiantuntemuksesta, teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa. - selvitys hakijan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä

OHJE
2. Alueen sijainti ja sen käyttöä mahdollisesti koskevat rajoitukset- Hakija voi ehdottaa malminetsintäalueelle nimeä. - Malminetsintäalueelta on ilmoitettava kokonaispinta-ala ja jokaisen kiinteistön osalta pinta-ala vähintään 0.1 hehtaarin tarkkuudella.- Hakemuksessa on ilmoitettava myös tiedot alueen ympäristöstä, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueista, kaavoitustilanteesta sekä alustava arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja mihin arvio perustuu. - Hakemusta varten on myös selvitettävä kaivoslain ja muun lainsäädännön mahdolliset rajoitukset (Sovelletaan hautaustoimilakia, maankäyttö- ja rakennuslakia, maantielakia, ilmailulakia, ratalakia, luonnonsuojelulakia, ympäristönsuojelulakia, erämaalakia, vesilakia, poronhoitolakia, säteilylakia, ydinenergialakia, muinaismuistolakia, maastoliikennelakia ja patoturvallisuuslakia). Nämä esteet tulee rajata pois toimitettavasta hakemusaluetta koskevasta paikkatiedostosta



2.4 Luonnonsuojelutilanne

2.6 Arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja selvitys, mihin arvio perustuu

2.5 Muun lainsäädännön rajoitukset

3.2 Muut kuin yksityiset asianosaiset (alueeseen liittyvät elinkeinot ja yhteiset alueet)

3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianosaiset ja heidän tietonsa
3.1 Malminetsintälupahakemus alueeseen liittyvien asianosaisten ja maanomistajien osalta pyynnöstä toimitetaan 
erilliset liitteet (Excel-tiedostot). Tiedostoista käy ilmi asianomaisen nimi, osoite, tilarekisterinumero, yksittäisen tilan 
rajat sekä pinta-ala.

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

Hakijan tietojen mukaan alue ei sijaitse 
luonnonsuojelualueella.

Hakijan tiedossa ei ole hakemuksen kohteena 
oleviin alueisiin vaikuttavia kaivos- ja muun 
lainsäädännön rajoituksia.

Alue kuuluu Tipaksen vihreäkivivyöhykkeeseen.  Haetulla alueella on tehty malminetsintätutkimuksia 
useiden organisaatioiden toimesta, viimeksi GTK 2005-2007. Alueella esiintyy kaivosmineraaliksi 
luokiteltua kyaniittia ja siellä on viitteitä kullasta ja hopeasta. 
Alla viite Silverin ja GTK:n tutkimusraportteihin alueelta 
http://www.silver.fi/tiedostot/reports/Technical%
20reports/130311_MINERAL_PROPERTIES_OF_SOTKAMO_SILVER.pdf 
http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/m10_4_4322_2008_27.pdf 

✔

Ei tiedossa

OHJE
3. Malminetsintäalueeseen liittyvät asianomaiset ja heidän tiedot- Selvitys niistä tahoista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta malminetsintäasia saattaa koskea (elinkeinonharjoittajat, yhteisöt, viranomaiset ja edunhaltijat), sekä selvitys missä asiayhteydessä malminetsintähakemus liittyy asianomaisiin.Kaivoslaki (621/2011) 40§ "Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta antamalla siitä tieto yhteisaluelain "http://www.edilex.fi/saadokset/smur/19890758"(758/1989) 26 §:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle. Jollei tällaista edustajaa ole nimetty, tieto toimitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta tiedotetaan lisäksi 1 momentin mukaisesti kuulutuksella sanomalehdessä."

OHJE
3.1. Malminetsintäalueen maanomistajat-  Maanomistajat on esitettävä koko malminetsintäalueelta erillisessä Excel-tiedostossa. Tiedot on toimitettava ennen hakemuksen kuuluttamista viranomaisen pyynnöstä.



4.1 Tutkimusmenetelmät, -välineet ja aikataulu

5.1 Vaikutukset ympäristön- ja luonnonsuojeluun, vesistöihin, pohjaveteen, ihmiseen ja maa- tai kallioperään

4.2 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista

5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset

6.2 Työstä vastaa 6.4 Käyttötarkoitus ja käytön kesto6.3 Rakennelmien tiedot ja sijainti

6. Ilmoitus malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmista

6.1 Hakija ei aio rakentaa malminetsintäalueelle väliaikaisia rakennelmia

(liite- 
tiedosto)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

Tutkimusten aikataulusta ei ole vielä tietoa. Alkuvaiheessa tutkimukset keskittyvät vanhan aineiston 
läpikäymiseen. Myöhemmässä vaiheessa tulevat mukaan mahdolliset maastotutkimukset osana Tipaksen 
liuskejakson tutkimuksia. 
 
Moreeninäytteenottoon käytetään lapiota tai kevyttä kairakonetta. Geofysikaalisiin maanpintamittauksiin 
käytetään johtokeloja, antureita ja päätelaitetta. Mahdolliseen raskaampaan näytteenottoon käytetään 
kairakonetta ja kaivinkonetta. 
 
Maastotutkimukset sisältävät alkuvaiheessa kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää, geofysikaalisia 
maanpintamittauksia ja moreeninäytteenottoa. Tarvittaessa kaivetaan tutkimusojia ja suoritetaan syväkairausta. 

Alkuvaiheen tutkimuksissa ei synny kaivannaisjätettä.

Toiminnan ympäristön- ja luonnonsuojelulliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. 
 
Toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin tai pohjaveteen. 
 
Toiminnan vaikutukset maa- ja kallioperään jäävät vähäisiksi. 
 
Toiminnan vaikutukset ihmiseen ovat vähäiset.

✔

OHJE
4. Selvitys toimintaa koskevista suunnitelmista- Hakemuksessa on esitettävä suunnitelma tarpeellisten tutkimusten määrästä, laadusta ja aikataulusta. - Selvityksestä on käytävä ilmi, mitä maastotöitä tehdään, mitä työmenetelmiä ja koneita käytetään sekä arvio toimenpiteiden määrästä, arvioitu maastotöiden aloitusajankohta ja kesto. - Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava maastotöistä toimialallaan yleistä etua valvoville viranomaisille sen mukaan kuin malminetsintäluvassa tarkemmin määrätään. Malminetsintäalueen maa- ja kiviainesjätettä koskevat toimenpiteet- Malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehtimaan maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai käsittelemisestä.- Malminetsintäluvan hakijan/haltijan on laadittava toimenpiteistä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, johon on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, maa- ja kiviainesjätteistä, jätealueista, vaikutuksista ympäristöön, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimista, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Jätehuoltosuunnitelmaa ei kuitenkaan vaadita, jos luvanhaltijan on laadittava sellainen ympäristönsuojelulain nojalla.Malminetsintäalueen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman tavoite ja sisältö Malminetsintäaluetta koskevan kaivoslain 13 §:n mukaisen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisessa on otettava huomioon, että: - Malminetsinnän suunnitteluvaiheessa selvitetään toimenpiteiden vaikutukset jätehuoltoon; - Maa- ja kiviainesjätteet sekä pintamaa palautetaan ottamispaikkaan, jos se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu muutoin kiellettyä ympäristön pilaantumista; - Toiminnasta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti. Jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää: - pääpiirteiset tiedot maa- ja kiviainesjätteistä ja niiden ominaisuuksista;- arvio maa- ja kiviainesjätteen kokonaismäärästä ja suunnitelma niiden hyödyntämisestä ja käsittelystä;- tiedot maa- ja kiviainesjätteen aiheuttamista merkittävistä ympäristövaikutuksista;- tiedot maa- ja kiviainesjätealuetta koskevista jälkitoimenpiteistä malminetsintäalueella.Kaivosviranomainen voi vaatia, että jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä muita tarpeellisia tietoja sen arvioimiseksi, että maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisy ja haitallisuuden vähentäminen sekä jätteen hyödyntäminen ja käsittely on järjestetty kaivoslain ja tämän asetuksen mukaisesti.

Malminetsintälupa myönnetään sille ajalle, jolle hakemuksessa tutkimussuunnitelma on esitetty perustellusti. Kohdassa 4.1 voidaan myös mainita tarkasti malminetsintälupa-aika, jolle lupaa anotaan.

OHJE
5. Toiminnan ympäristö- ja muut vaikutukset- ympäristövaikutuksella tarkoitetaan luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuotoisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.- Selvityksestä on käytävä ilmi suunniteltujen toimenpiteiden toiminnan laadun ja laajuuden huomioon ottaen ympäristö- ja muut vaikutukset.- malminetsintälupahakemuksessa olisi selvitettävä, miten alueella liikuttaisiin moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja miten malminetsintäalueelle siirtyminen tapahtuisi.- Tarvittaessa on annettava luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus.- Toimittaessa Natura 2000 -alueella, on toimitettava asianmukainen Natura-arvio.

OHJE
6. Selvitys malminetsintäalueelle rakennettavista väliaikaisista rakennelmistaMalminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille etukäteen kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.Väliaikaisia rakennelmia koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi: - töistä vastaavan henkilön nimi, asema sekä yhteystiedot; - väliaikaisen rakennelman pinta-ala; - väliaikaisen rakennelman käyttötarkoitus; - väliaikaisen rakennelman vaikutus ympäristöön; - arvio väliaikaisen rakennelman käyttöajasta sekä purkamisajankohdasta. Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, poronhoitolaissa säädetyllä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella (erityinen poronhoitoalue) asianomaisille paliskunnille ja kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.Mikäli hakijalla on tiedossa, ettei alueelle tulla rakentamaan väliaikaisia rakennelmia, voi tämä tieto nopeuttaa kaivosviranomaisen lupakäsittelyä.



7. Kaivoslain edellyttämien liitteiden, aineistojen ja selvitysten tarkastuslista

7.1 Virkatodistus liitteenä

7.2 Kaupparekisteriote liitteenä

7.3 Sähköiset paikkatietotiedostot

7.3.1 Malminetsintälupa-alue (koko alueen rajat), josta esteet on rajattu pois (kts.liite 1)  (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.2 Yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin  (Pdf-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.3 Malminetsintälupa-aluetta leikkaavat tilarajat omana tiedostona (ei rajanaapureita)  (MapInfo-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.3.4 Malminetsintälupa-alueen maanomistajat
(Excel-tiedosto, joka toimitetaan vasta viranomaisen pyynnöstä ennen hakemuksen kuuluttamista. 
Malli: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/)

7.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä

7.6 Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on tehty ympäristönsuojelulain nojalla

7.7 Viranomaisen todistukset, rekisteriotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan
 hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen

7.4 Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen käyttöä koskevista 
 rajoituksista sekä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen).
 (Selvitys voidaan toimittaa myöhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan)

7.9.2 Tiivistelmä Natura-arviosta ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten (vain julkiset tiedot)*

7.10 Tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista kuulutusta varten*

7.11 Merkinnät hakemustietojen julkisuudesta*

7.12 Hakemukseen liittyy yhteisiä alueita**

7.9.1 Liitteenä tarkka tutkimussuunnitelma suojelualueelta, joka sisältää kulku-urat ja yksityiskohtaiset 
 tutkimuskohteet paikkatiedostoina (Tab-tiedosto ETRS-TM35FIN)

7.9 Liitteenä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
 annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus tai Natura-arvio.

*) Luvan hakijan tulee ilmoittaa lupahakemuksen toimittamisen yhteydessä perusteltu käsityksensä siitä, miltä osin lupahakemus tai sen 
liitteet sisältävät viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä 
tietoja. Hakijan tulee mahdollisuuksien mukaan toimittaa hakemuksen yhteydessä yleisluontoinen yhteenveto 1 momentissa tarkoitetuista 
hakemuksen tiedoista, joita voidaan esittää yleisölle.

**) Jos kaivoslain 34 §:n mukainen hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua yhteistä aluetta tai yhteismetsälaissa (109/2003) 
tarkoitettua yhteismetsää, hakemukseen on liitettävä sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseksi yhteisen alueen tai 
yhteismetsän osakaskunnalle. Vna (391/2012) 

7.8 Selvitys rakennelmista malminetsintäalueella ja niiden sijainti liitteenä tai ilmoitus ettei niitä ole

7.10.1 Tätä malminetsintälupahakemusta voidaan käyttää kuulutusasiakirjana, eikä erillistä tiivistelmää 
 hakemuksesta toimiteta

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

✔

✔

✔

✔

✔

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/
OHJE
Liitteet ja aineistotMalminetsintälupaa varten on toimitettava kaivosviranomaiselle seuraavat liitteet;Paikkatiedostot- Sähköisesti gis-tiedostot, jotka koskevat koko malminetsintäaluetta ja joista esteet on rajattu pois!- Sähköiset gis-tiedostot tilarajoista, joissa metatietona on kiinteistötunnus.- Gis-tiedostot sisältävät rajattuna alueet joihin väliaikainen rakennelma on suunniteltu sijoitettavaksi. - Gis-tiedostojen on oltava ETRS-TM35FIN - koordinaattijärjestelmässä.-  Sähköiset gis-tiedostot väliaikaista rakentamista koskevien alueiden sijainnin osalta.Natura- ja muut luonnonsuojelualueet-  Toimittaessa suojelualueella; sähköiset gis-tiedostot (myös kulku-urat) ja tarkat tutkimuskohteet eri menetelmien mukaisesti mainittuna.- Natura-arvio- Tiivistelmä Natura-arvioistaMuut liitteet- Malminetsintäaluetta leikkaavien tilojen osalta on toimitettava erillinen tiedosto (Excel), jossa on kaikkien kiinteistöjen tilanimet, kiinteistötunnukset sekä omistaja- ja osoitetiedot. Tiedot toimitetaan, kun viranomainen pyytää niitä ennen hakemuksen kuulutusta pohjalla joka löytyy: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Malminetsintaluvat-ja-jatkoajat/Malminetsintalupa/.- Selvitys hakemusalueeseen kuuluvien yhteisten alueiden edustajista tiedoksiannon toimittamiseen.-  Selvitys kunnalta hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta, alueen käyttöä koskevista rajoituksista sekä niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen). (Selvitys voidaan toimittaa myöhemmin, mutta ennen kuin hakemus kuulutetaan.)- Tarvittaessa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma liitteenä- Tiivistelmä hakemuksesta, tai merkintä että hakemusta voi käyttää kuulutusasiakirjana (ei sisällä salaisia tietoja).



9. Malminetsintäluvan jälkitoimenpiteet

9.1 Selvitys jälkitoimenpiteistä malminetsintälupa-alueella toiminnan lopettamisen jälkeen

8. Vakuus malminetsintälupaa varten

8.1 Hakijan ehdotus vakuudeksi hakemuksessa esitetylle toiminnalle ja perustelut

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

Hakijan näkemyksen mukaan vakuuden asettaminen ei ole tarpeellista ympäristövaikutusten 
vähäisyyden vuoksi.

Toiminta ei aiheuta tarvetta jälkitoimenpiteille

OHJE
8. Vakuus malminetsintälupaa vartenMalminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten, jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-alueen erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavaraisuus huomioon ottaen.

OHJE
9. Malminetsintäalueen jälkitoimenpiteetMikäli hakemuksessa ei esitetä jälkitoimenpiteitä, on ne esitettävä viimeistään kun malminetsintälupa on rauennut tai peruutettu. Malminetsintäluvan haltijan on:- välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan;- kuuden kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa kairasydämistä.Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun toimenpiteet on saatettu loppuun.Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, erityisellä poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille ja koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.Jos hakija ei esitä pyydettyä selvitystä hakemuksessa, selvitys on esitettävä kerran vuodessa kaivosviranomaiselle toimitettavassa ilmoituksessa, tai heti kun asia on selvillä.



10. Malminetsintäluvan voimassaolon edellytykset

10.1 Selvitys malminetsinnän tehokkuudesta, tehdyistä toimenpiteistä, tuloksista ja kustannuksista

10.2 Selvitys esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta

10.3 Perustelut alueen rajaukselle

JATKOAIKAHAKEMUS
(Tämä osa koskee edellisten lisäksi vain valtauksien 
ja malminetsintälupien jatkoaikahakemuksia)

Lomake jatkuu seuraavalla sivulla  >>

OHJE
10. Hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä.Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan haluamat muutokset lupa-alueeseen tai muut merkittävät muutokset sekä asianosaisissa tapahtuneet muutokset. Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskevassa hakemuksessa tulee esittää selvitys:1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista;2) alueelle kohdistuneiden tutkimuskustannusten määrästä;3) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta;4) perustelut aluerajaukselle.



11. Lisätietoja

11.1 Lisätietoja malminetsintälupaa varten

12. Lomakkeen lähettäminen

Voit tulostaa ja tallentaa lomakkeen itsellesi ao. painikkeiden avulla.

Tallenna ja lähetä lomake -painiketta painamalla; ohjelma pyytää sinua 
ensin tallentamaan lomakkeen jonka jälkeen sen voi lähettää oman tietokoneesi sähköpostiohjelmalla Tukesiin.

Voit lähettää lomakkeen myös itse suoraan osoitteeseen: kaivosasiat@tukes.fi.

Muistithan ennen lomakkeen täyttämistä tutustua erilliseen liitteeseen: Huomioitavat lain ja asetuksen kohdat  (klikkaa linkkiä).

Jotta hakemus saa kaivoslain (621/2011) 32 §:n mukaisen etuoikeuden kohteelle, on kaikki kaikkiin kohtiin vastattava ja kaivoslain 34§:n 
edellyttämällä tavalla, 7 § JA 9 §:n esteet huomioiden. Vastaa kaikkiin kohtiin ja POISTA ESTEET ALUERAJAUKSESTA.

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Lomake lähetetään sähköisesti Tukesiin 

Tulosta lomake Tallenna ja lähetä lomake

OHJE
11. LisätietojaMikäli malminetsintäluvanhakija haluaa esittää joitakin seikkoja joille ei ole osoitettu sopivaa kohtaa, ja jotka ovat tarpeellisiia hakemuksen kannalta, voidaan ne lisätä lisätietoja -kohtaan.

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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