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KL2019:0005
Kuusamo (kaivospiirin kartta on esitetty liitteessä 1)
Asia on tullut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä (lausunto 19.12.2018)
vireille 30.4.2019 Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon Latitude 66 Cobalt Oy:n
jättämällä hakemuksella, jolla on haettu Juomasuon kaivospiirille kaivosluvan
raukeamisen lykkäämistä eli uutta määräaikaa kaivostoiminnan aloittamiseksi.
Hankkeen moninaisten uusien tutkimustulosten ansiosta kaivostoimintaan
liittyviä suunnitelmia on hakemuksen jättämisen jälkeen päivitetty ja
täsmennetty, joten alkuperäistä hakemusta on päivitetty useaan otteeseen.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto jäi hakemuksen jättämisen jälkeen odottamaan
näitä päivityksiä, jotta kuulemisvaiheessa pystyttiin esittämään ajan tasalla olevat
tutkimustulokset ja kaivossuunnitelmat.
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Hakemuksen tarkoitus

Hakemus koskee Juomasuon kaivospiirin (KaivNro. 3965) raukeamiseen liittyvää
asiaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyysi lausunnossaan 19.12.2018, että
yhtiön tulee toimittaa Juomasuon kaivosta koskevat päivitetyt suunnitelmat
toukokuun 2019 loppuun mennessä kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä
koskevan päätöksen antamista varten. Päivitetyt kaivossuunnitelmat pyydettiin
sen johdosta, jotta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi käsitellä kaivosluvan
raukeamisen lykkäystä koskevan hakemuksen määrätäkseen uuden päivämäärän,
mihin mennessä kaivostyöhön on ryhdyttävä. Yhtiö toimitti alkuperäisen
hakemuksen Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon 30.4.2019 ja on sen jälkeenkin
vielä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä päivittänyt hakemusta.
Kaivosluvan raukeamisen lykkäämishakemuksen lisäksi yhtiön tuli esittää selvitys
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi.

PÄÄTÖS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ratkaisee tässä päätöksessä Juomasuon
kaivospiirin osalta kaksi asiaa:
- kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen
- yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
antamisen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kaivoslain (621/2011) nojalla
Latitude 66 Cobalt Oy:lle kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä
Juomasuo -kaivospiirille lupatunnuksella KL2019:0005. Kaivostyöhön on
ryhdyttävä viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen saatua lainvoiman.
Päätökseen liittyvät lupamääräykset on esitetty jäljempänä.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEEN LIITTYEN
Tässä osiossa on esitetty:
1. Kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyvä kaivoslainsäädäntö
2. Hakemuksen sisältö suhteessa kaivoslainsäädännössä edellytettyyn
3. Kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevan päätöksen perustelut
1. Kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyvä kaivoslainsäädäntö
Aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) nojalla annetun kaivosoikeuden
raukeamiseen ja raukeamista koskevan asian käsittelyyn sovelletaan, mitä
kaivosluvan raukeamisesta säädetään kaivoslain (621/2011) 68 ja 72 §:ssä. Mikäli
kaivosoikeuden raukeamista lykätään 68 §:n 3 momentin mukaisesti, sovelletaan
vastaavasti, mitä kaivoslain 100 §:n 4-7 momentissa säädetään, ja tällöin otetaan
huomioon aiemmin voimassa olleen kaivoslain (503/1965) 50 §:n nojalla
myönnetyt lykkäykset. Kaivoslaki 182 §
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Kaivostoiminnalla tarkoitettaisiin 1 momentin 4 kohdan mukaan
kaivosmineraalien louhintaa kaivoksessa sekä siihen liittyvää kiviaineksen siirtoa
ja nostoa. Lisäksi kaivostoimintaan katsottaisiin kuuluvan välittömästi louhinnan
yhteydessä tapahtuva kaivosmineraalien hyödyntämiseksi tarpeellinen
rikastustoiminta ja muu käsittely sekä kaivosmineraalien louhintaan välittömästi
liittyvät valmistelevat ja muut tukitoimenpiteet. HE 273/2009 5 §
Kaivostoiminnalla tarkoitetaan kaivosmineraalien louhintaa kaivoksessa, siihen
liittyvää kiviaineksen siirtoa ja nostoa, välittömästi louhinnan yhteydessä
tapahtuvaa kaivosmineraalien hyödyntämiseksi tarpeellista rikastustoimintaa ja
muuta käsittelyä sekä kaivosmineraalien louhintaan välittömästi liittyviä
valmistelevia ja muita tukitoimenpiteitä. Kaivoslaki 5 §
Kaivosluvan voimassaolon raukeamista koskeva asia käsiteltäisiin kuten vastaava
lupa-asia noudattaen, mitä muun muassa 37—42 §:ssä säädetään
lupahakemuksen käsittelystä, 45—54 §:ssä lupaharkinnasta, 56—59 §:ssä
lupapäätöksestä ja 60—65 §:ssä luvan voimassaolosta. HE 273/2009 72 §
Kaivosluvan voimassaolon raukeamista koskeva asia on käsiteltävä noudattaen
vastaavasti, mitä tässä laissa säädetään asianomaista lupaa koskevasta
lupamenettelystä, lupaharkinnasta sekä lupapäätöksestä ja sen voimassaolosta.
Kaivoslaki 72 §
Kaivosluvan hakijan tulee 34 §:n mukaisesti esittää hakemuksessaan riittävän
yksityiskohtainen ja luotettava suunnitelma, jonka perusteella lupaviranomaisen
on mahdollista arvioida, että hakijalla on tarvittavat edellytykset ja myös
tarkoitus ryhtyä kaivostoimintaan tai ainakin huolehtia kaivostoiminnan
aloittamisedellytysten olennaisesta paranemisesta. Kaivosluvan hakijan tulee
lupahakemuksessaan erityisesti selvittää kaivostoiminnan toteuttamisen
mahdollistava rahoitussuunnitelma, kaivostoiminnan aloittamiseksi toteutetut ja
vireillä olevat toimenpiteet (esimerkiksi muun lain nojalla vaadittavia lupia
koskevat hakemukset).
HE273/2009 48 §
Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos on painavia perusteita epäillä, että hakemuksen
käsittelyn yhteydessä ilmenneistä syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti
tarkoitustakaan huolehtia kaivostoiminnan aloittamisesta, taikka hakija on
aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia.
Kaivoslaki 48 §
Pykälän 2 momentin nojalla kaivosluvassa olisi asetettava määräaika, jonka
kuluessa kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun
sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän
varsinaiseen kaivostoimintaan. Määräaika voisi olla enintään kymmenen vuotta
luvan lainvoimaiseksi tulosta. Vastaava säännös on kumottavan lain 50 §:ssä. Jos
kaivostoimintaa ei ole aloitettu kaivosluvassa annetussa määräajassa eikä
luvanhaltija myöskään ole ryhtynyt merkittävällä tavalla kaivostoimintaa
valmistavaan työhön, sovellettaisiin kaivosluvan raukeamista koskevaa 68 §:ää.
HE273/2009 52 §
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Kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on
ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka
osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan.
Kaivoslaki 52 §
Toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan raukeamisesta olisi voimassa, mitä 2
momentissa säädetään. HE 273/2009 68.1 §
Kaivoslaki sisältää valtausjärjestelmän piirteitä, ja tähän järjestelmään on
perinteisesti katsottu voitavan liittää velvoite kaivostoimintaan. Velvoitteen
taustalla on tarve varmistaa, että lupaan perustuvat hyödyntämisoikeudet tulevat
tehokkaasti käytetyksi eikä kilpailijoiden toimintaedellytyksiä tai esimerkiksi
kiinteistöjen omistajien oikeuksia tarpeettomasti rajoiteta. HE 273/2009 68.2 §
Kaivosluvan haltijan olisi haettava 3 momentissa tarkoitettua lykkäystä, ennen
kuin kaivoslupa raukeaa 2 momentin nojalla. Hakemuksessa tulisi esittää syy
lykkäykselle sekä suunnitellut toimenpiteet kaivostoiminnan aloittamiseksi tai
jatkamiseksi ja niiden aikataulu. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle olisi,
että hakijan esittämää syytä on pidettävä perusteltuna ja suunnitelmaa riittävän
yksityiskohtaisena siten, että kaivostoiminnan aloittamiselle tai jatkamiselle on
todennäköiset edellytykset. Päätöksestä ei myöskään saisi aiheutua kohtuutonta
haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Harkinnassa olisi merkitystä muun muassa,
jos kaivosalueen tai sen lähellä olevien alueiden jatkotutkimuksissa on
paikallistettu lisää malmia siten, että kaivostoiminnan kannattavuus paranisi.
Harkinnassa olisi myös mahdollista ottaa huomioon kaivosmineraalien kysynnän
ja hintojen syklisyys, joka on voinut estää tai viivästyttää toiminnan aloittamista
tai kaivoksen uudelleen avaamista, sekä kysyntätilanteen oleellinen
parantuminen. Harkintaan voi vaikuttaa myös, jos kaivostoiminnan harjoittaja on
vaihtunut ja uudella toiminnanharjoittajalla on paremmat taloudelliset ja muut
edellytykset kaivostoimintaan taikka jos kaivostoiminnan harjoittaja on saanut
järjestetyksi rahoituksen tai yhteistyösopimuksen vahvan yhteistyökumppanin
kanssa. HE 273/2009 68.7 §
Hallituksen esityksessä Eduskunnalle kaivoslain muuttamiseksi kaivoslain 68 §:ään
tehtiin lisäys (5 mom.) ja lakimuutos tuli voimaan 1.6.2017:
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 5 momentti, joka loisi poikkeuksen pykälän 3
momentin pääsääntöön, jonka mukaan kaivosluvan raukeamista voidaan lykätä
enintään yhteensä kymmenen vuotta.
Ehdotettu muutos vastaisi osittain kumotun kaivoslain 50 §:n 1 momenttia, sillä
erotuksella, että poikkeuksen soveltaminen edellyttäisi hakijaa osoittamaan
kaivosalueen hallinnan perustuvan kaivosluvan haltijan omistukseen tai
kiinteistön omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Käytännössä kiinteistön
omistajien kanssa tehty sopimus voisi tarkoittaa muun muassa pitkäaikaista
maanvuokrasopimusta. Kaivosalueen tulisi olla kokonaisuudessa edellä
tarkoitetulla tavalla kaivosluvan haltijan hallinnassa.
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Koska ehdotetun momentin soveltamisen edellyttäisi, että kaivosalue olisi yllä
selostetulla tavalla kaivosluvan haltijan hallinnassa, ei ehdotetulla muutoksella
ole vaikutusta muiden oikeusasemaan. Pääsääntöisesti kaivosviranomaisen tulisi
edelleen käyttää kymmenen vuoden määräaikaa kaivosluvan raukeamisen
lykkäämistä koskien mutta luvanhaltijan osoittaessa käsillä olevan ehdotetun
muutoksen mukaiset perusteet, voisi kaivosviranomainen lykätä kaivosluvan
raukeamista senkin jälkeen, kun pykälän 3 momentissa säädetty kymmenen
vuoden enimmäisaika on kulunut umpeen.
Käytännössä poikkeus soveltuisi teollisuusmineraalikaivoksiin, mutta poikkeusta
voidaan soveltaa yleisesti kaikkiin kaivoksiin.
Hyväksyttävänä perusteena kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle voisi, yleinen
etu huomioiden, pitää muun muassa kaivoskivennäisreservin tarvetta. Tyypillisesti
kyseessä olisi tilanne, jossa reserviesiintymän hyödyntäminen ei olisi
taloudellisesti perusteltua tuotannollisessa toiminnassa olevan kaivoksen takia.
HE10/2017 68 §
Kaivoslaki 68 §:
Kaivoslupa raukeaa määräajan päättyessä.
Lupaviranomaisen on päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole
kaivosluvassa annetussa määräajassa aloittanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt
muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti
pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. Lupaviranomaisen on myös päätettävä,
että kaivoslupa raukeaa, jos kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä
luvanhaltijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai
kaivostoiminnan voidaan katsoa tosiasiallisesti päättyneen. Asian voi panna
vireille lupaviranomainen omasta aloitteestaan, kunta tai haittaa kärsivä
asianosainen.
Lupaviranomainen voi kuitenkin 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa enintään
kahdesti lykätä kaivosluvan raukeamista ja antaa uuden määräajan
kaivostoiminnan aloittamiseksi tai määräajan toiminnan jatkamiseksi. Luvan
raukeamista voidaan lykätä enintään yhteensä kymmenellä vuodella. Kaivosluvan
haltijan on toimitettava lupaviranomaiselle hakemus ennen kaivosluvan
raukeamista sekä hakemuksessa esitettävä syy määräajan myöntämiselle ja
suunnitelma kaivostoiminnan aloittamiseksi tai jatkamiseksi. Edellytyksenä
hakemuksen hyväksymiselle on, että hakijan esittämää syytä on pidettävä
perusteltuna ja suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisena eikä päätöksestä
aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Tarkempia
säännöksiä hakemuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Lupaviranomaisen on lisäksi päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos kaivosalue
ei kuulu luvanhaltijalle tai luvanhaltija ei ole saanut sitä haltuunsa 82 §:n
mukaisesti viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä taikka luvanhaltija tekee
asiaa koskevan hakemuksen. Luvanhaltija on velvollinen tekemään hakemuksen,
jos sen tarkoituksena ei enää ole harjoittaa kaivostoimintaa.
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Jos kaivosalueen hallinta perustuu kaivosluvan haltijan omistukseen tai kiinteistön
omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin, kaivosviranomainen voi kaivosluvan
haltijan hakemuksesta lykätä kaivosluvan raukeamista vaikka 3 momentissa
säädetty kymmenen vuoden enimmäisaika on kulunut umpeen. Lisäksi
lykkäämisen edellytyksenä on, että luvanhaltija osoittaa, että luvan raukeamista
on lykättävä yleisen edun tai muiden erityisten syiden perusteella.
(24.5.2017/307)
2. Hakemuksen sisältö suhteessa kaivoslainsäädännössä edellytettyyn
Hakijayhtiö on hakemuksessaan seuraavassa esitetyn mukaisesti esittänyt
tukitoimenpiteet ja kaivoshankkeen suunnitelmat kaivostoiminnan aloittamiseksi
sekä sellaiset selvitykset, joiden perusteella kaivostoiminnan aloittamisedellytyksiä
(myös taloudelliset edellytykset) on parannettu. Lisäksi on esitetty syyt
kaivosoikeuden raukeamisen lykkäämiseksi sekä hankkeen aikataulu. Yleisten ja
yksityisten etujen osalta ei ole ilmennyt niin kohtuutonta kaivoslainsäädännön
tarkoittamaa haittaa, että ne muodostaisivat esteen kaivosoikeuden raukeamisen
lykkäämiseksi. Myöskään kaivosalueen hallinta ei muodosta estettä lykkäämiselle.
Hakemuksesta poimittua:

Yhtiö on valmistellut esiintymien hyödyntämistä kenttätutkimuksilla ja
kairaustutkimuksilla, laboratorioanalyyseilla ja mallintamisella. Toimenpiteiden
tavoitteena on tuottaa tietoa esiintymien teknistaloudellisesti optimaalisista
hyödyntämistavoista.
Heti kaivosoikeuden hankkimisen jälkeen vuosina 2017–2020 yhtiö on teettänyt
18 tutkimus- tai selvitysprojektia eri toimijoiden toteuttamana. Kyseiset projektit
ovat tuottaneet tietoa kaivostoiminnan suunnittelua varten. Tulokset antavat
viitteitä siihen, että mineraaliesiintymät saattavat olla aiemmin arvioitua
suurempia. Metallurginen testaus aloitettiin 2018 syksyllä. Tehdyt tarkentavat
metallurgiset testit ovat antaneet uutta tietoa esiintymien mineraalikoostumuksesta, erityisesti koboltin osalta. Tästä syystä on tärkeää saada lisää tietoa
sekä mineraaliesiintymien koosta että sen tarkasta koostumuksesta.
Mineraalivarantotiedon tarkentuessa voidaan edetä tarkempaan
mineraaliesiintymien teknistaloudelliseen arviointiin, ja tätä kautta toiminnan
aloittamiseen. Tarkemmassa teknistaloudellisessa arvioinnissa tarvitaan
geologisen ja mineralogisen tiedon lisäksi tarkempaa tietoa kaivospiirin
ympäristöstä ja sen ominaisuuksista. Osana teknistaloudellista arviointia
tuotetaan tarkentavaa tietoa esiintymistä ja niiden ympäristöstä mm.
mallintamisella. Mallintamistulokset antavat tarkentavaa tietoa, jonka perusteella
voidaan edetä mm. vesienhallinnan, ympäristöturvallisuuden ja rikastusprosessin
tekniseen ja taloudelliseen suunnitteluun. Lisäksi rikastamolle tullaan etsimään
sijoituspaikkavaihtoehtoja myös kaivospiirin ulkopuolelta systemaattisella
tarkastelulla, joka huomioi mm. ympäristön herkkyyden.
Tähänastiset tulokset tukevat yhtiön näkemystä taloudellisesti hyödynnettävän
malmivarannon koosta. Tämä antaa perustellut syyt olettaa, että malmivarantoa
voidaan hyödyntää aiempia arvioita pidempään. Tähänastisten tulosten pohjalta
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tehtyjen ammattilaisarvioiden vahvistaminen edellyttää esiintymien laajuutta ja
koostumusta koskevia lisätutkimuksia ennen kaivostoiminnan aloittamista. Uudet
kairaustulokset osoittavat kullan ja koboltin osalta merkittäviä pitoisuuksia.
Etenkin koboltin ja mahdollisten muiden hyödyntämiskelpoisten mineraalien
talteenotto edellyttää kuitenkin sekä louhintaan että talteenottoon liittyviä
lisätutkimuksia. Näin kaivostoiminta voidaan suunnitella kaivoslain 52.3.2 §:n
mukaisesti siten, että kaivosmineraalien talteenotto optimoidaan eikä kaivoksen
mahdollista tulevaa käyttöä tai louhimistyötä vaaranneta tai vaikeuteta.
Hakemuksen täydennysvaiheessa 28.2.2021 annettiin seuraava arvio:
Juomasuon kaivospiirin esiintymistä K1, K2 sekä K3 tehtiin vuonna 2020 JORC
2012 -standardin mukainen malmivarantoarvio, joka pohjautuu niin aikaisempiin
kuin myös Latitude 66 Cobalt Oy:n tekemiin kairaustutkimuksiin. Siinä esiintymiä
tarkasteltiin ensisijaisesti sen perusteella, missä esiintymien osissa kultaa esiintyy
(kullan raja-arvona käytettiin 0.5-1 grammaa tonnissa).
Tässä malmivarantoarviossa kullan kokonaismäärä on yhteensä 647.000 unssia,
mikä on 51 % enemmän kuin vuoden 2014 varantoarviossa ja koboltin määrä on
5.840 tonnia, mikä on 73 % enemmän kuin vuoden 2014 varantoarviossa
vertailukelpoisesti kullan kanssa yhdessä esiintyvän koboltin määrä. Vuoden 2020
varantoarviossa tarkasteltiin esiintymiä myös pelkästään koboltin osalta (koboltin
raja-arvona 200 ppm tonnissa). Tämän perusteella Juomasuon kaivospiirin
esiintymät sisältävät vuoden 2020 varantoarvion mukaan yhteensä 16.490 tonnia
kobolttia, mikä on 43 % enemmän kuin vertailukelpoinen määrä vuoden 2014
varantoarviossa. Vuoden 2020 varantoarviossa olevan kullan kokonaismäärän
647.000 unssia nykymarkkina-arvo on EUR 924 miljoonaa ja koboltin
kokonaismäärän 16.490 tonnia nykymarkkina-arvo on EUR 706 miljoonaa (hinnat
ja valuuttakurssit 28. helmikuuta 2021). Yhtiön teknisen suunnittelun keskeinen
tavoite on esiintymien tehokas hyödyntäminen ympäristönäkökulmat ja
taloudelliset tekijät huomioiden. Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella
esiintymien sisältämä koboltti ja kulta voidaan kaivos- sekä rikastusvaiheissa
hyödyntää tehokkaasti.
Kaivostoiminnan suunnittelu on konseptivaiheessa. Suunniteltava kokonaisuus
tarkentuu teknisen suunnittelun edetessä. Kaivossuunnittelu tähtää
maanalaiseen kaivostoimintaan. Kaivoksen vuosittainen malmimääräarvio on 360
000 tonnia/vuosi. Sivukiven määriä minimoidaan mm. räjäytystyön suunnittelulla
ja sivukivet käytetään joko maarakentamisessa tai onkaloiden täyttämisessä.
Kivennosto kaivoksesta tulee tapahtumaan ajoneuvoilla tai kuljettimilla
Tämänhetkisen arvion mukaan Juomasuon malmion louhintamenetelmäksi
soveltuu parhaiten pitkittäinen pengertäyttölouhinta. Täsmällinen louhintatavan
kuvaus vaatii lisää geoteknistä tietoa. Louhintatapa tulee täsmentymään
toteutettavuusselvityksen myötä.
Hakijayhtiö on esittänyt louhintasuunnitelmien lisäksi hakemuksessaan myös
toimintojen sijoittamisen kaivospiirille. Rikastamon sijaintipaikasta yhtiö ei ole
vielä tehnyt päätöstä, kuten hakemuksesta ilmenee. On siis mahdollista, ettei
rikastamoa rakenneta Juomasuon kaivospiirille.
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Kaivosyhtiö on siis esittänyt hakemuksessaan esiintymän
hyödyntämiskelpoisuuden ja taloudelliset edellytykset, kaivostoiminnan
suunnitteluperusteet, toimintojen sijoittamisen kaivospiirille, toiminnan
lopettamissuunnitelman sekä kaivoshankkeen toteuttamisen aikataulun.
Yhtiö tulee laatimaan hankkeesta uuden ympäristövaikutusten arvioinnin. YVAmenettelyn mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen ja sen
vaihtoehtojen mahdollisten ympäristövaikutusten sekä mahdollisesti tarvittavien
lieventämis- tai estämistoimien selvittämiseen.
Yhtiö tulee kiinnittämään erityistä huomiota kaivostoiminnan vaikutusalueen
vesikierron ja ekosysteemien toiminnan tarkentavaan selvittämiseen ja näihin
kohdistuvien vaikutusten tunnistamiseen sekä arviointiin.
Hakemuksen täydennyksessä (28.2.2021) on todettu, että yhtiö tulee aloittamaan
kenttävaiheen ja ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki,
252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisen vuoden
2021 aikana.
Kaivosyhtiö päivitti asiaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston pyynnöstä 24.1.2022
todeten, että yhtiö on vuoden 2021 aikana valinnut ympäristövaikutusten
arvioinnista annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaan liittyvät keskeiset yhteistyökumppanit ja aloittanut prosessia
tarkentavan suunnitteluyhteistyön kyseisten tahojen kanssa. Vuoden 2022
ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiön yhteistyökumppanit aloittavat
ympäristövaikutusten arviointiin liittyvän näytteenoton.
Yhtiö on pitänyt lokakuussa 2019 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa
YVA-menettelyä ja sen eri vaiheita koskevan kokouksen.
3. Kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevan päätöksen perustelut
Yhteenveto hakemuksessa esitettyyn (kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen
kannalta)
Latitude 66 Cobalt Oy ei ole vielä varsinaisesti tehnyt kaivoslain 5 §:n
tarkoitettuja kaivosmineraalien louhintaan välittömästi liittyviä valmistelevia töitä,
mutta on tehnyt muita kaivoslain tarkoittamia tukitoimenpiteitä, joilla tähdätään
kaivostoiminnan aloittamiseen.
Kaivosviranomainen toteaa yhteenvetona hakemuksessa annetuista selvityksistä
seuraavaa:
Kaivosyhtiön geologisilla ja metallurgisilla tutkimuksilla pyritään selvittämään
Juomasuon hyödynnettävän esiintymän sijainti, geometriset jatkuvuudet sekä
arvoainepitoisuudet ja laatimaan tuotantotekninen malmiarvio, jotta
yksityiskohtainen kaivossuunnittelu (kaivoksen yleissuunnitelma ja
louhintasuunnitelma) voidaan aloittaa.
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Kaivostoiminnan aloittaminen Juomasuon kaivospiirillä ei ole vielä mahdollista, koska
edellä esitetyt toimenpiteet ovat vielä kesken. Yhtiö on kuitenkin esittänyt
hakemuksessaan jo alustavat suunnitelmat kaivostoiminnan aloittamiseksi. Tutkimusja suunnittelutyö kuitenkin vielä jatkuu ja sillä pyritään turvaamaan myöskin se, ettei
kaivostoiminnan aikana louhinnassa ja hyödyntämisessä tapahdu kaivoslain 18
§:ssä tarkoitettua kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta (koboltin hyödyntäminen
kullan lisäksi).
Yksityiskohtainen kaivostoiminnan suunnittelun arvioitu aikataulu ja kaivoksen
alustava sulkemissuunnitelma esitettiin kuulemisasiakirjoissa.
Sulkemissuunnitelma tarkentuu teknisen työn edetessä ja YVA-menettelyn
aikana, samoin alueen jatkokäyttö ja siihen sopiva maisemointi. Kaivoksen
sulkeminen toteutetaan lopullisen sulkemissuunnitelman mukaisesti.
Yhtiön palveluksessa työskenteli hakemuksen jättämishetkellä Suomessa 5
palkattua henkilöä ja yhtiö oli tekemässä kahta uutta rekrytointia. Yhtiöllä on
vakiintunut yhteistyökumppaneiden verkosto geologisessa tutkimustoiminnassa
ja kaivostoimintaan liittyvässä suunnittelutyössä. Yhtiön omistus, johto ja
toiminta on ajantasaisesti ja tarkemmin kuvattu yhtiön verkkosivuilla
(https://lat66.com/yritys/). Kaivoslain (621/2011) 34 §:n mukaisesti, hakijalla on
edellytykset kaivostoimintaan niin osaamisen kuin taloudellisten voimavarojen
kannalta.
Hakijayhtiö on esittänyt kaivosluvan raukeamisen lykkäämisen syiksi:
1. Jatkotutkimusten tarve kaivossuunnittelua ja toimintojen sijoittamista varten
2. Luonto- ja ympäristöselvitysten laadinta
3. Louhinta- ja rakentamisvaiheen käynnistämiseen tarvittavien selvitysten
laadinta ja erilaisten lupien hankinta
4. Ympäristövaikutusten arviointi (YVA-ohjelman toteuttaminen ja
arviointiselostuksen laadinta)
Yhtiö on todennut lisäksi, että Kuusamon yleiskaavasta käyty pitkällinen
oikeusprosessi koskien kaivoselinkeinon toimintaedellytyksiä alueella on
viivästyttänyt hankkeen etenemistä.
Päätöksen perustelut
Kaivosluvan hakija on esittänyt hakemuksessaan riittävän yksityiskohtaisen ja
luotettavan suunnitelman, jonka perusteella lupaviranomainen voi todeta, että
hakijalla on tarvittavat edellytykset ja myös tarkoitus ryhtyä kaivostoimintaan tai
ainakin huolehtia kaivostoiminnan aloittamisedellytysten olennaisesta paranemisesta
siten kuin HE273/2009 48 §:n osalta on tarkoitettu.

Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät, eikä luvan
myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Kaivoslaki 45 § ja 48 §
Kaivoslain 68 §:ssä tarkoitetun mukaisesti hakemuksessa on esitetty syy
lykkäykselle sekä suunnitellut toimenpiteet kaivostoiminnan aloittamiseksi ja
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niiden aikataulu. Hakijan esittämää syytä on pidettävä perusteltuna ja
suunnitelmaa riittävän yksityiskohtaisena siten, että kaivostoiminnan
aloittamiselle on todennäköiset edellytykset. Päätöksestä ei myöskään aiheudu
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.
Kaivosoikeuden haltijalla on rahoitussuunnitelman mukaan taloudelliset ja muut
edellytykset kaivostoimintaan.
Kaivosoikeuden haltija on toimittanut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon
kaivospiirin kaikkien maanomistajien kanssa laaditut suostumukset kaivospiirin
raukeamisen lykkäämiseen.
Koska kaivosoikeuden haltija on toimittanut kaikkien kaivospiirin maanomistajien
kirjalliset suostumukset kaivospiirin raukeamisen lykkäämiseksi, kuten kaivoslain
68 §:ssä edellytetään, ei kaivosoikeuden lykkäämisen raukeamiselle tai uuden
määräajan asettamiselle kaivostyöhön ryhtymiseksi ole tältä osin estettä.
Kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen liittyvä hakemus on käsitelty kaivoslain 72
§:n nojalla siten kuin HE273/2009 72 §:ssä on esitetty:
Kaivosluvan voimassaolon raukeamista on käsitelty noudattaen, mitä muun
muassa 37—42 §:ssä säädetään lupahakemuksen käsittelystä, 45—54 §:ssä
lupaharkinnasta, 56—59 §:ssä lupapäätöksestä ja 60—65 §:ssä luvan
voimassaolosta.
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT YLEISTEN JA YKSITYISTEN ETUJEN TURVAAMISEKSI
TARPEELLISISTA MÄÄRÄYKSISTÄ
Tässä osiossa on esitetty:
1) Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
antamiseen liittyvä kaivoslainsäädäntö
2) Hakemuksen sisältö suhteessa kaivoslainsäädännössä edellytettyyn
3) Määräysten perustelut
1. Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten
antamiseen liittyvä kaivoslainsäädäntö
Kaivosluvan haltija olisi velvollinen kaivoslain 18 §:n 1 momentin 1 kohdan
mukaan huolehtimaan siitä, että kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten
terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Tarvittaessa asiasta annettaisiin
52 §:n nojalla lupamääräyksiä. HE 273/2009 18 §
Kaivosluvan haltija olisi velvollinen kaivoslain 18 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaan huolehtimaan siitä, ettei kaivostoiminnasta aiheudu huomattavia
haitallisia ympäristövaikutuksia taikka muutoin haittaa yleisille tai yksityisille
eduille. Tarvittaessa kaivosluvassa annettaisiin asiasta tarkempia määräyksiä.
Kaivosluvan haltija olisi myös velvollinen huolehtimaan siitä, että toiminnasta ei
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aiheutuisi kaivostoiminnan kokonaiskustannukset huomioon ottaen kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. HE 273/2009 18 §
Kaivosluvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että:
1) Kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle
turvallisuudelle.
2) Kaivostoiminnasta ei aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle eikä kaivostoiminnan kokonaiskustannukset huomioon ottaen kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Kaivoslaki 18 §
HE 273/2009 52 §:n nojalla:
3 momentissa säädettäisiin kaivosluvassa yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi annettavista tarpeellisista määräyksistä. Yleistä etua on tarkemmin
selostettu 49 §:n perusteluissa. Yksityinen etu voi olla esimerkiksi taloudellinen
taikka alueiden käyttöön, asuinympäristön viihtyisyyteen tai yksilön terveyteen
liittyvä intressi. Kaivoshankkeiden vaikutukset yleisten ja yksityisten etujen
kannalta voivat vaihdella huomattavasti. Lupaharkinnassa olisi mahdollista
tilanteen kokonaisarvioinnin perusteella ottaa huomioon alueelliset ja paikalliset
olosuhteet ja intressit sekä lupamääräyksin varmistaa yksittäistapauksessa
olosuhteisiin nähden saavutettavan oikeudenmukaisen ratkaisun.
Lupamääräykset voisivat sisältää velvoitteita tai rajoituksia.
Lupamääräyksissä olisi 3 momentin 1 kohdan perusteella tarkennettava
kaivosluvan haltijan velvollisuutta huolehtia kaivostoiminnasta aiheutuvien
haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden
ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisista seikoista. Lupamääräys
liittyy kiinteästi kaivosluvan haltijalle 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
säädettyyn velvollisuuteen. Lupamääräyksissä olisi annettava kaivostoimintaa
koskevat velvoitteet ja rajoitukset, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnasta ei
aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle taikka kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Luvanhaltijaa
voitaisiin myös velvoittaa huolehtimaan muun muassa alueella liikkuvan väestön
turvallisuudesta.
Lupamääräyksissä olisi 3 momentin 6 kohdan nojalla tarkennettava 108 §:ssä
säädettyä vakuusvelvoitetta sekä 15 luvussa säädettyjä lopettamiseen liittyviä ja
lopettamisen jälkeisiä velvollisuuksia. Toistaiseksi voimassa olevassa luvassa ja
olisi 62 §:n 2 momentin nojalla määrättävä lupaehtojen tarkistamisen ajankohta.
Lupamääräyksissä olisi 7 kohdan nojalla asetettava määräaika, jolloin
luvanhaltijan on viimeistään toimitettava kaivosviranomaiselle lupamääräysten
tarkistamiseen liittyvät selvitykset. Lupamääräyksissä voitaisiin 8 kohdan nojalla
antaa 1—7 kohtaa täydentäviä ehtoja ja rajoituksia kaivosluvan nojalla
tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista, joilla varmistettaisiin, ettei
toiminnasta aiheutuisi kaivoslaissa kiellettyä seurausta. Lupamääräykset voisivat
koskea esimerkiksi 17 §:n 2 momentin nojalla tapahtuvaa malminetsintää.
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Yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi merkittävät näkökohdat tulisivat suoraan
turvatuksi lainsäädännön nojalla. Lisäksi kaivosviranomainen voisi 3 momentin 9
kohdan nojalla antaa täydentäviä lupamääräyksiä muista yleisen ja yksityisen
edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen liittyvistä
seikoista. Täydentäviä kaivosturvallisuuteen liittyviä lupamääräyksiä voidaan
antaa 125 §:n nojalla kaivosturvallisuusluvassa.
Kaivostoiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.
Tarvittavat määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä,
kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen jälkihoidosta sekä kaivannaisjätteistä,
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta annetaan
ympäristöluvassa.
Kaivoslain 52 §:n nojalla:
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;
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;
6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti sekä
muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista;
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.
HE 273/2009 62 §:n nojalla:
Pykälän 2 momentin nojalla lupaviranomaisen olisi määräajoin tarkistettava
toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä. Tarkistamistarpeen
arviointiväli olisi määriteltävä luvassa, ja se voisi olla enintään kymmenen vuotta.
Kaivosluvan tarkistaminen tarkoittaisi lupamääräysten tarkistamista. Esimerkiksi
kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvää vakuutta ja muita lopettamiseen liittyviä
velvollisuuksia on yleensä tarpeen arvioida määräajoin.
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Pykälän 3 momentin nojalla lupamääräysten tarkistaminen ei saisi sanottavasti
vähentää kaivoshankkeesta saatavaa hyötyä. Tarkistamisesta ei siten saisi
seurata esimerkiksi sellaisia lisäkustannuksia kaivostoiminnalle, jotka
vähentäisivät kaivostoiminnasta saatavaa hyötyä enemmän kuin momentissa
säädetään.
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan
määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. Lupaviranomaisen on
ilmoitettava tarkistusväli luvassa. Lupamääräysten tarkistaminen ei saa
sanottavasti vähentää kaivoshankkeesta saatavaa hyötyä. Kaivoslaki 62 §
HE 273/2009 108 §:n nojalla:
Kaivosluvan haltija olisi velvollinen asettamaan vakuuden 15 luvussa säädettyjen
lopetus- ja jälkitoimenpiteitä koskevien velvoitteiden suorittamista varten.
Vakuuden tulisi olla riittävä ottaen huomioon kaivostoiminnan laatu ja laajuus,
toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut
vakuudet, erityisesti ympäristönsuojelulain 42 §:n nojalla vaadittava vakuus.
Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus on tarkoitettu varmistamaan
asianmukaisen jätehuollon toteutuminen. Se kattaa siten lähinnä rikastushiekkaaltaiden, sivukivialueiden ja vastaavien jätehuoltoalueiden sulkemiskustannukset
tilanteissa, joissa kaivostoiminnan harjoittaja ei itse pysty niitä hoitamaan.
Pykälässä ehdotettu vakuus kattaisi muut kaivostoiminnan lopettamiseen ja
jälkihoitoon tarvittavat toimenpiteet.
Vakuuden asettamista koskeva asia ratkaistaisiin asianomaisessa kaivosluvassa.
Vakuuden lajia ja suuruutta olisi arvioitava tarkistettaessa kaivosluvan
määräyksiä 62 §:n mukaisesti.
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 108 §
HE 273/2009 109 §:n nojalla:
Lupaviranomainen määräisi 1 momentin nojalla vakuuden lajin ja suuruuden
asianomaisessa lupapäätöksessä tai luvan voimassaolon jatkamista koskevassa
päätöksessä. Niihin vaikuttaisivat toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten
annettavat lupamääräykset.
Kaivoslupaan liittyvän vakuuden määrää asetettaessa lupaviranomaisen olisi
erityisesti arvioitava 143, 144 ja 150 §:ssä säädettyjen velvoitteiden hoitamisesta
aiheutuvat kustannukset. Koska ympäristönsuojelulain nojalla vaadittava vakuus
kattaa kaivosalueen rikastushiekka- ja muiden jätealueiden
jätehuoltokustannukset, ei kyseisten alueiden kunnostamiseen liittyviä
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kustannuksia olisi tarpeen ottaa huomioon kaivoslupaan liittyvää vakuutta
asetettaessa.
Vakuus voi olla esimerkiksi pankkitalletus tai pankkitakaus taikka vakuutus.
Pykälän 3 momentin nojalla vakuus asetettaisiin kaivosviranomaiselle, jonka
tehtävänä on valvoa korvauksen saajan etua sekä tarvittaessa huolehtia
vakuuden rahaksi muuttamisesta ja varojen jakamisesta. Vakuus olisi 168 §:n
nojalla asetettava, ennen kuin toiminta luvan nojalla aloitetaan.
Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan
62 §:n mukaisesti. Kaivoslaki 109 §
Kaivosviranomaisen olisi annettava kaivosturvallisuusluvassa yleisten ja
yksityisten etujen kannalta tarpeelliset määräykset etenkin 113 §:ssä
tarkoitetuista kaivosturvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä, 115 §:ssä
tarkoitetusta kaivoksen sisäisestä pelastussuunnitelmasta, 117 ja 118 §:ään
perustuvista toimenpiteistä, 119 §:ssä tarkoitetusta kaivoskartasta ja
varautumisesta kaivostoiminnan turvalliseen lopettamiseen 120 §:n mukaisesti.
Määräykset liittyvät 11 luvussa säädettyjen velvollisuuksien toteuttamiseen. HE
273/2009 125 §
Kaivosturvallisuusluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. Kaivoslaki 125 §
Hakemuksen sisältö suhteessa kaivoslainsäädännössä edellytettyyn
Kaivospiirin haltija on hankkeen tässä vaiheessa tuonut selvityksessään esiin
periaatteet, joiden mukaan kaivostoiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia
pyritään välttämään tai minimoimaan sekä miten pyritään varmistamaan
ihmisten terveys ja turvallisuus. Näiden seikkojen varmistamiseksi ja toiminnan
ohjaamiseksi yhtiön tarkoituksena on luoda turvallisuus- ja
ympäristöjohtamisjärjestelmä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto huomauttaa, että toimintaa ohjataan eri
lupaviranomaisten antamien lupamääräysten ja määräysten noudattamisen
valvonnan sekä toiminnan valvonnan avulla.
Kaivospiirin haltija on jatkanut ja jatkaa edelleen esiintymän hyödyntämiseksi
tarpeellisten geologisten tietojen hankkimista sekä toteuttanut erilaisia
rikastettavuus- ja metallurgisia selvityksiä kaivos- ja louhintasuunnitelmien
laatimista varten osoittaen pyrkimystä, ettei kaivosmineraalien tuhlausta tulisi
toiminnassa tapahtumaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tulee
kaivostarkastuksin valvomaan, että esiintymää hyödynnetään suunnitelmien
mukaisesti eikä kaivoksen mahdollista jatkokäyttöä vaaranneta.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

15 (30)
KaivNro 3965
Lupatunnus KL2019:0005
Yhtiö on selvityksensä perusteella valmis käymään jatkuvaa keskustelua Alakitkan
paliskunnan kanssa, jotta kaivostoiminnasta mahdollisesti aiheutuvat kielteiset
vaikutukset poronhoitoon voitaisiin minimoida.
Kaivospiirin haltija on esittänyt hakemuksessaan kaivoslain tarkoittaman
vakuuden sillä tarkkuudella kuin mitä se hankkeen tässä vaiheessa on
mahdollista.
Kaivospiirin haltija toteaa olevansa sitoutunut noudattamaan kaivostoimintaa
ohjaavaa lainsäädäntöä sekä toimimaan kaivosviranomaisen määräysten ja
muiden viranomaismääräysten ja lupaehtojen mukaisesti varmistaakseen, ettei
yhtiön toiminnasta aiheudu laeissa kiellettyjä seuraamuksia.
Määräysten perustelut
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksessä annettujen yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten perustelut on esitetty
lupamääräyksissä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto pyytää huomioimaan, että yleisten ja yksityisten
etujen turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä tarkistetaan päätöksissä annettavien
tarkistusvälien puitteissa ja että määräyksiä tarkistetaan koko kaivoksen
elinkaaren ajan jatkuvana prosessina.
Päätöksen voimassaolo
Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä uudelleen kaivostoimintaan tai muuhun
sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän
varsinaiseen kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavien määräysten osalta
seuraava tarkistusajankohta määräytyy siten kuin jäljempänä päätöksessä on
määritetty.
Perustelut:
Kaivoslain 52 §:n mukaan kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, jonka kuluessa
kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen
valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan. Määräaika voi olla enintään kymmenen vuotta luvan
lainvoimaiseksi tulosta.
Lupaviranomaisen on kaivoslain 62 §:n mukaan ilmoitettava lupamääräysten
tarkistusväli luvassa.
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Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun kaivoslupapäätös on
lainvoimainen, kaivosluvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen liittyvät
määräykset on toteutettu, 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on lainvoimainen
ja päätöksessä luvanhaltijalle määrätyt lopulliset korvaukset on suoritettu, vakuus
on asetettu kaivosluvassa määrätyn mukaisesti ja asianosaisen toimenpiteen
kannalta merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat ovat lainvoimaisia tai
toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta.
Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa,
ennen kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimainen.
Valitus kaivostoimituksessa määrätyistä korvauksista ei estä kaivoslupaan ja
kaivosturvallisuuslupaan perustuvien toimenpiteiden aloittamista.
Kaivoslaki 168 §
Kaivospiirin alue
Kaivospiiri sijaitsee seuraavien kiinteistöjen alueella:
Käyttöalue
Tilan nimi
Juomasuo
Kaivospiiri

Tilan RN:o
305-422-156-0
305-422-94-5
Yhteensä, ha

pinta-ala, ha
47,28
5,87
53,15

Tilan RN:o
305-422-147-5
Yhteensä, ha

pinta-ala, ha
1,05
1,05

Apualue
Tilan nimi
Kurtti

Kaivosmineraali

Kulta, koboltti ja kupari

Hakemuksen täydentäminen
Hankkeen moninaisten uusien tutkimustulosten ansiosta kaivostoimintaan
liittyviä suunnitelmia on pystytty hakemuksen jättämisen jälkeen päivittämään ja
täsmentämään, joten hakemusta on päivitetty useaan otteeseen.
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Kaavatilanne

Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunnossa (3.5.2021) kaavatilanteesta on todettu
seuraavaa:
” Voimassa olevissa Pohjois-Pohjanmaan 1. (YM 23.11.2015, KHO 3.3.2017) ja 2.
(lainvoimainen 2.2.2017) vaihemaakuntakaavoissa ja voimaan määrätyissä
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa (maakuntahallitus määrännyt
voimaan 5.11.2018) kaivospiiriä ei ole osoitettu kaivosalueena (EK). Varsinaisia
aluevarauksia ei kaivospiiriin eikä aivan sen lähialueella ole. Lähimmät
maakuntakaavoissa osoitetut suojelualueet (SL) ovat Laurisuo-Harjunkorpi
Natura2000 -verkostoon kuuluvat suojelualueet vajaan 3 km etäisyydellä itään
kaivospiiristä. Kaivospiiri sisältyy 2. vaihemaakuntakaavassa esitettyyn RukaOulanka-Kitka matkailun vetovoima-alueeseen/matkailun ja virkistyksen
kehittämisen kohdealueeseen (mk-1). Merkinnällä osoitetaan ympäristöarvojen,
matkailun ja virkistyksen kannalta valtakunnallisesti ja kansainvälisesti
merkittäviä aluekokonaisuuksia. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen
maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota
virkistysalueiden ja -reittien verkoston muodostamiseen sekä maisema- ja
ympäristöarvojen säilymiseen ja matkailukeskusten rakentamisen
sopeuttamiseen ympäristöön. Aluekohtaisten kehittämisperiaatteiden mukaan
Ruka-Oulanka-Kitka alueen kehittäminen perustuu Kuusamon matkailukaupungin
palveluihin sekä kansallispuistoon, muuhun luontoon ja ulkoiluun liittyviin
virkistys- ja vapaa-aikatoimintoihin. Aluetta kehitetään maaseudun elinkeinoihin
tukeutuvana asumisen ja vapaa-ajan vyöhykkeenä. Kaivospiiristä noin 1 km
etäisyydellä virtaava Kitkajoki on osoitettu 3. vaihemaakuntakaavassa
arvokkaana vesistönä (av). Merkinnällä osoitetaan lohikannan elvytysohjelmaan
sisältyneiden jokien pääuomat, uhanalaisen eliölajiston kannalta erityisen
arvokkaita virtavesistöjä ja muita erityisiä luonnon- tai kalatalousarvoja omaavia
vesistöjä. Kaavamääräyksen mukaan av-merkinnällä osoitettujen vesistöjen tilaan
vaikuttavat toimenpiteet on suunniteltava siten, ettei vesistöjen luonnon- tai
kalatalousarvoja vaaranneta. Kitkajoki on osoitettu 2. vaihemaakuntakaavassa
tärkeänä melonta- tai vesiretkeilyreittinä, jolla osoitetaan ylimaakunnallisia
melonta- tai vesiretkeilyreittejä pääjokiuomien ulkopuolella. Kitkajoki virtaa itään
kohti Juumaa ja Oulangan kansallispuistoa. Kaivopiiristä noin 2 km luoteeseen
sijaitseva Käylän kyläalue on 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu
maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä. Merkinnällä
osoitetaan maakunnallisesti arvokkaat aluemaiset rakennetut kulttuuriympäristöt
ja tieosuudet. Suunnittelumääräyksen mukaan alueiden käytön suunnittelussa
tulee edistää kulttuuriympäristön maakunnallisten arvojen säilymistä.
Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa on otettava huomioon rakennettu
kulttuuriympäristö ja sen ominaislaatu. Suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää
huomiota Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 –selvitykseen
kirjattuihin arvoihin ja ominaispiirteisiin.
Pohjois-Pohjanmaan liitto katsoo, ettei maakuntakaavojen kannalta ole estettä
kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseen.”
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Muuta huomioitavaa kaivospiiristä

Kaivospiiri sijoittuu kokonaan Alakitkan paliskunnan alueelle. Paliskunnan suurin
sallittu eloporoluku on 1 600 ja paliskunnassa on 42 poronomistajaa, jotka saavat
kokonaan tai osittain elantonsa poroelinkeinosta.
Hakijayhtiön perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle
Hakijan esittämät perustelut kaivosluvan raukeamisen lykkäämiseksi on kuvattu
hakemuksen kuulutusasiakirjoissa 25.3.2021 Tukesin verkkosivuilla
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat.
Asian käsittely

Asiasta tiedottaminen, lausuntopyynnöt ja asianosaisten kuuleminen
Tukes on antanut asian tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla
osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat.
Asia on kuulutettu 25.3.2021 ja asiakirjat ovat olleet nähtävillä 3.5.2021 saakka.
Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kuusamon kaupungin yleisessä
tietoverkossa.
Asiasta on lähetetty lausuntopyynnöt 25.3.2021 Kuusamon kaupungille, PohjoisPohjanmaan ELY-keskukselle, Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja
Säteilyturvakeskukselle. Asiasta on 23.5.2021 annettu erikseen tieto
asianosaisille, kuten esimerkiksi Alakitkan paliskunnalle. Lausunnot sekä
muistutukset ja mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 3.5.2021.
Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettu myös Koillissanomat -sanomalehdessä.
Kaivosviranomainen pyysi yhtiötä tarkistamaan asianosaisuus -kysymystä
uudelleen 24.1.2022.
Tarkastelun perusteella yhtiö ilmoitti asianosaisten, joita asia erityisesti koskee,
tulleen kuulemismenettelyssä huomioiduksi.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto kuitenkin tiedusteli erikseen Virrankylän
osakaskunnalta tarvetta muistutuksen antamiseen. Puhelinkeskustelun (Pauli
Rajala/Ossi Leinonen) 1.3.2022 perusteella osakaskunta totesi, ettei tarvetta
muistutukselle ole tähän lupakäsittelyyn eikä hankkeen tämänhetkiseen tilaan
nähden.
Päätökseen liittyvät asianosaiset on esitetty liitteessä 4.

Annetut lausunnot, muistutukset ja mielipiteet sekä hakijan selitys
Lausunnot, muistutus ja hakijan selitys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2.
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LAUSUNNOT

Hakemuksen johdosta lausunnon antoivat Kuusamon kaupunki, PohjoisPohjanmaan ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Säteilyturvakeskus ilmoitti
30.4.2021, ettei sillä ole lausuttavaa asiaan.
Pohjois-Pohjanmaan liitto (lausunto on annettu 3.5.2021)
Lausunnossa on esitetty alueen kaavatilanne, maankäyttö ja
suunnittelumääräykset. Lausunnossa on lisäksi todettu, että haitallisten
vesistövaikutuksien estämiseen on syytä kiinnittää erityishuomiota, ettei
vesistöjen luonnon- tai kalatalousarvoja vaaranneta.
Kuusamon kaupunki (lausunto on annettu 21.4.2021)
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta esitti lausunnossaan
(johon Mika Flöjt jätti eriävän mielipiteen) mm. seuraavaa:
” Kaivoslain 47.4 §:n mukaan mm. kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttöja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan
vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty
yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskuksen kanssa. Hakemuksessa on mainittu nykyinen
kaavoitustilanne, aikataulukaaviossa on varattu kaavoitukselle aikajana, mutta
kuvauksessa ei mainita lainkaan kaavoitusta.
Kuusamon kaupunki edellyttää, että alueelle laaditaan riittävän laaja
oikeusvaikutteinen osayleiskaava alueen toimintojen yhteen sovittamiseksi sekä
yleiskaavan pohjalta tarkempiasteinen asemakaava. Mahdollisen
kaivostoiminnan sijoittuminen näin keskeiselle alueelle vaatii ehdottomasti
kaavalliset tarkastelut tarpeellisine selvityksineen. Kaavoja laadittaessa on
tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ympäristövaikutukset, mukaan
lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset koko
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.
Kaupunki edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointi tehdään
louhintamäärästä riippumatta (YVA-laki 3.2 §) hankkeen riskialttiin ja
ongelmallisen vesien hallinnan sekä maaperän uraanipitoisuuden vuoksi.”
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (lausunto on annettu 23.4.2021)
” Kaivospiirin haltijalla ei ole ELY-keskuksessa vireillä olevaa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmaa tai -selostusta tai ympäristö- ja vesitalouslupaan liittyvää
hakemusta lausunnon antamista varten, joilla olisi merkitystä tai vaikutusta
kaivospiirin jatkoajan myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen.
ELY-keskus pyytää kaivosviranomaista antamaan päätökseensä
ympäristönsuojeluun liittyviä määräyksiä siltä osin kuin se on kaivoslain kautta
mahdollista. Aiempaan ja nykyiseen toimintaan liittyen kansalaisten
yhteydenottoja on muutamia tullut. Huolta on lähinnä kannettu avolouhoksen
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mahdollisten haitta-ainepitoisten vesien pääsemisestä ympäristöön kaivospiirin
ulkopuolelle. Myös säteilyyn ja pölyämiseen liittyviä kannanottoja on esitetty.”
MUISTUTUKSET
Hakemuksen johdosta muistutuksen jätti Alakitkan paliskunta.
Seppo Mustosen kannanotto käsitellään mielipiteenä, koska hänen omistamat
kiinteistöt eivät ole kiinteistöjä, jotka olisivat Juomasuon kaivospiirin
rajanaapureita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto katsoo, ettei Seppo Mustonen
ole tässä lupakäsittelyssä hallintolain (434/2003) 11 §:n nojalla asianosainen,
jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.
Timo Rapakko on esittänyt muistutuksensa alussa seuraavaa: ”Omistamme
yhteismetsän osuuden, metsäpalstoja, tieoikeuksia, asuinkiinteistön, ja vapaaajan asunnon hakemuksen vaikutusalueella, ja käytän aluetta myös
virkistyskäyttöön. Harjoitan sen vuoksi myös elinkeinotoimintaa hakemusalueella
ja hakemuksen vaikutusalueella.”
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, ettei julkisten rekisteritietojen mukaan
kaivosalueen läheisyydessä tai sen arvioitavissa olevalla vaikutusalueella ole
kiinteistöjä, jotka olisivat muistutuksen jättäjän omistuksessa tai hallinnassa.
Yhteismetsäkiinteistöt eli lähimmät Kuusamon yhteismetsän palstat ovat 4,2
km:n ja 4,6 km:n päässä kaivospiiristä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tiedossa
ei ole, että Rapakolla sijaitsisi Juomasuon kaivospiirin läheisyydessä kiinteistöjä.
Kaivosyhtiö ei ole merkinnyt ao. muistuttajaa asianosaiseksi, eikä Turvallisuus- ja
kemikaalivirastollakaan ole käytettävissä sellaisia tietoja, että muistuttuja olisi
asianosainen.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto katsoo, ettei Timo Rapakko ole tässä
lupakäsittelyssä hallintolain (434/2003) 11 §:n nojalla asianosainen, jonka
oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
katsoo Rapakon muistutuksen olevan mielipide.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto perustelee Seppo Mustosen ja Timo Rapakon
asianosaisuutta lisäksi HE72/2002 11 §:n nojalla seuraavasti:
Ehdotuksen mukaan asianosainen olisi ensinnäkin ratkaisutoimenpiteen välitön
kohde eli se, jonka oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta asiassa päätetään
taikka jonka kanssa viranomainen tekee hallintosopimuksen. Tällaiset
asianosaiset ovat menettelyn varsinaisia asianosaisia, joiden omasta asiasta
käsittelyssä voidaan katsoa olevan kysymys. Varsinaisia asianosaisia olisivat siten
hakija omassa asiassaan ja muut henkilöt, joihin asiassa annettava päätös
kohdistetaan.
Hallintoasioissa on tyypillistä, että asianosaisasema saattaa syntyä myös muun
kuin välittömäksi luonnehdittavan oikeusvaikutuksen perusteella. Ehdotuksen
mukaan asianosaisasema olisi myös sillä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta
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asia koskee, mutta johon asiassa tehtävä päätös ei nimenomaisesti tule
kohdistumaan.
Asianosaisaseman perusteita arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen,
millainen yhteys tällaisella henkilöllä on käsiteltävänä olevaan asiaan.
Ratkaisevaa on, voidaanko asiassa tehtävän ratkaisun katsoa koskevan siinä
määrin henkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, että se riittää tuottamaan tälle
asianosaisaseman. Asianosaisaseman määräytyminen edellyttää tapauskohtaista
harkintaa.
Hallintolaissa tarkoitettuja asianosaisia voisivat olla niin luonnolliset henkilöt kuin
oikeushenkilötkin.
Lähtökohtana kuitenkin olisi, etteivät pelkästään asiaan liittyvät tosiasialliset
intressit riittäisi tuottamaan laissa tarkoitettua asianosaisasemaa. Vaikutusten
tulee olla oikeudellisia.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto katsoo HE72/2002 11 §:n nojalla, ettei nyt
annettavalla päätöksellä ole oikeudellisia vaikutuksia Seppo Mustoseen ja Timo
Rapakkoon.
Alakitkan paliskunta (muistutus on annettu 30.4.2021)
Paliskunnan muistutuksessa todetaan mm. seuraavaa:
” Alueella voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
poronhoitoalueen rajaan kohdistuva kaavamääräys kuuluu “Poronhoitoalueella
on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset
toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa
alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät
alueet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat. Valtion maiden käytön
osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa.
Alueella voimassa olevan Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan
poronhoitoalueen rajaan kohdistuva kaavamääräys kuuluu “Poronhoitoalueella
on turvattava poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset
toiminta- ja kehittämisedellytykset. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa
alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon poronhoidolle tärkeät
alueet, kuten erotus- ja ruokintapaikat sekä pyyntiaidat. Valtion maiden käytön
osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan kanssa.
Alakitkan paliskunta katsoo, että kaivosluvan raukeamista ei tulisi lykätä. Mikäli
toiminta jatkuu, ympäristövaikutuksia koskevat selvitykset sekä kaivoslupa olisi
päivitettävä tähän päivään ja käytävä neuvottelut haitoista ja niiden
lieventämisestä paliskunnan kanssa. Nyt yhtiöllä on malminetsintää laajasti
ympäröivillä alueilla. Kaivostoiminnan poronhoidolle aiheutuvista haitoista ei
vielä tiedetä, kun ei tiedetä millaista toiminta kaiken kaikkiaan tulisi olemaan.
Olisi parasta, että hankkeen luvitus hoidetaan uudistettavana olevan kaivoslain
mukaisesti.”
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Mielipiteitä jätettiin yhteensä 9 kappaletta, joista 6 oli yksityisen henkilön
jättämää ja yksi osakeyhtiön nimissä. Mielipiteen jättivät myös Kitkan Viisaat ry ja
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy Pro Kuusamo ry:n ja Ruka-Kuusamo Matkailu
ry:n valtuuttamana.
Mielipiteissä esitettiin seuraavaa:
- kaivostoiminta aiheuttaa imagohaittaa Kuusamon matkailulle
- huomioita mineraalivarantoarviosta, kaivostoiminnan edellytyksistä ja
hankkeen taloudellisista edellytyksistä
- malminetsintää (kairaustoimintaa) tehdään määräysten vastaisesti
- mielipiteitä Kuusamon kaavoitushankkeista ja niiden suhteesta Juomasuon
kaivospiiriin sekä maankäyttö- ja kaavoitustilanteesta
- viittauksia muihin kaivoksiin tai Tukesin muihin sellaisiin luvituskohteisiin,
jotka eivät liity Juomasuon kaivospiiriin
- mielipiteitä kaivostoiminnan luvituskaaresta
- mielipiteitä rikastamolaitoksen sijoittamisesta
- arvioidaan Tukesin viranomaistoimintaa
- arvioidaan Tukesin kuulemismenettelyä ja todetaan sen olevan puutteellista
- lupahakemus ei täytä lainsäädännön vaatimuksia
- mielipiteitä asianosaisuuteen liittyen
- mielipiteitä ympäristön tilasta
- mielipiteitä toiminnanharjoittajan yleisistä perusteluista
- mielipiteitä kaivostoiminnan suunnitteluperusteista
- mielipiteitä tuotannollisen toiminnan suunnitteluperusteista
- mielipiteitä kaivoshankkeen aiheuttamasta haitasta yleiselle ja yksityiselle
edulle
- esitettiin kaivoslainsäädäntöä
- YVA- ja Natura -selvitykset puuttuvat
- mielipiteitä vakuuksista
HAKIJAN SELITYS
Tukes pyysi hakijayhtiöltä kaivoslain 42 §:n mukaisen selityksen. Hakijan selitys
on esitetty liitteessä 2.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 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
Kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen
valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan viiden (5) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi
tulosta.
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Kaivoslaki 52 § ja 68 §
LUPAMÄÄRÄYS 2
Koska kaivospiirin haltijalla ei ole Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa vireillä
olevaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa tai -selostusta tai ympäristö- ja
vesitalouslupaan liittyvää hakemusta, on kaivospiirin haltijan, ennen mahdollista
koelouhintaan verrattavaa näytteenottoa kalliosta tai maaperästä, otettava
hyvissä ajoin yhteyttä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen sen varmistamiseksi,
ettei suunnitelluista toimenpiteistä aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat
kiellettyjä ympäristönsuojelulain (574/2014) nojalla.
Perustelut:
Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessään
varmistauduttava, ettei suunniteltu toiminta ole ympäristönsuojelulain
säännöksien vastaista.
LUPAMÄÄRÄYS 3
Kaivopiirin haltijan, on ennen kallionäytekairausten aloittamista tai ennen
mahdollista koelouhintaan verrattavaa näytteenottoa kalliosta tai maaperästä,
ilmoitettava Säteilyturvakeskukseen sen varmistamiseksi, ettei toimenpiteistä
aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka olisivat kiellettyjä säteilylain (592/1991)
nojalla.
Perustelut:
Kaivoslain 3 §:stä johtuu, että kaivosviranomaisen on kaivoslupaa myöntäessään
varmistauduttava, että suunniteltu toiminta on säteilylain nojalla turvallista.
Kaivoslain 52 §:n nojalla kaivosluvassa tulee varmistaa ihmisten terveys.
LUPAMÄÄRÄYS 4
Kaivospiirin haltija tulee osallistua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston johdolla
käytäviin alueen poronhoitoa koskeviin neuvotteluihin Alakitkan paliskunnan
kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on vähentää ja minimoida kaivostoiminnan
aiheuttamia haittoja poronhoidolle. Neuvottelujen tarkoituksena on pohjustaa
tarvittavien lupamääräysten antamista tulevissa kaivoslupakäsittelyissä hankkeen
yksityiskohtien täsmentyessä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto järjestää aloitusneuvottelun heti, kun Alakitkan
paliskunta katsoo sen ajankohtaiseksi.
Perustelut:
Kaivoslaki 52 §
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a) Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolliseen toimintaan on oltava kaivosviranomaisen lupa (kaivosturvallisuuslupa).
Perustelut:
Kaivoslaki 121 §
b) Kaivosturvallisuuslupahakemuksessa on esitettävä mm. kaivoksen
rakentamista koskeva suunnitelma, kaivosalueelle sijoitettavat toiminnot ja
rakennukset, esiintymän geologinen ja kalliotekninen kuvaus, käytettävät
louhintamenetelmät sekä louhosten täytöt ja täyttömateriaalit,
kivennostojärjestelmä sekä kaivoksen rakentamisen suunniteltu aikataulu.
Perustelut:
Kaivoslaki 122 § ja valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 20 §
LUPAMÄÄRÄYS 6
Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaisen kaivosalueen
kiinteistöjen omistajille vuotuinen korvaus (louhintakorvaus).
Koska lupaviranomainen on lykännyt kaivosluvan raukeamista kaivoslain 68.3 §:n
mukaisesti, on louhintakorvauksen vuotuinen suuruus kiinteistöä kohti 100 euroa
hehtaarilta (korotettu korvaus) siihen saakka, kunnes kaivostoimintaa jatketaan.
Lisäksi louhintakorvauksena maksetaan:
1) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun ja hyödynnetyn metallimalmin
kaivosmineraalien lasketusta arvosta; sitä laskettaessa otetaan huomioon malmin
sisältämien hyödynnettyjen metallien keskiarvohinta vuoden aikana ja muiden
Velvollisuus korotettuun korvaukseen alkaa, kun päätös kaivostoiminnan uutta
aloittamisaikaa koskien on lainvoimainen.
Kaivosluvan haltijan on toimitettava kaivosviranomaiselle tiedot
louhintakorvauksen vahvistamista varten viimeistään seuraavan vuoden 15
päivänä maaliskuuta. Kaivosviranomainen vahvistaa päätöksellään
louhintakorvauksen suuruuden vuosittain.
Louhintakorvaus on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun
kaivosviranomaisen päätös louhintakorvauksesta on tullut lainvoimaiseksi.
Perustelut:
Kaivoslaki 100 §
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Kaivosluvan haltijan on maksettava tämän luvan mukaiseen kaivosalueeseen
kuuluvien kiinteistöjen omistajille muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä
kaivostoiminnan sivutuotteista saadusta hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen
korvaus (sivutuotekorvaus).
Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuullinen ottaen huomioon sivutuotteen
taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet. Jos kaivosluvan haltija ja kiinteistönomistaja eivät sovi korvauksesta, on se enintään 10 prosenttia sivutuotteesta
saadusta myyntitulosta.
Perustelut:
Kaivoslaki 101 §
LUPAMÄÄRÄYS 8
Kaivosluvan haltijalle määrätään asetettavaksi seuraavat kaivoslain tarkoittamat
vakuudet:
Vakuus kaivospiirin saattamiseksi yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon
nykytilanteessa
Kaivospiirin haltijan on asetettava 13 000 euron suuruinen vakuus omavelkaisena
pankkitakauksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain mukaisia lopetusja jälkitoimenpiteitä varten. Asetettua vakuutta korotetaan 3 000 eurolla.
Määrätty vakuus on asetettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kolmen (3)
kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.
Perustelut:
Määrätyllä kaivosvakuudella alue saatetaan kaivoslain mukaisesti yleisen
turvallisuuden edellyttämään kuntoon. Kaivosvakuudella katetaan seuraavat
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet:
-

Avoinna olevien louhosten aitaaminen 600 m (12 000 €)
Varoituskyltit ja niiden asettaminen (1 000 €)

Kaivoslaki 108 §, 109 §, 110 § ja 181 §
Vakuus kaivostoiminnan päätyttyä eli kaivoksen lopputilanteessa
Kaivospiirin haltijan on asetettava 425 800 euron suuruinen vakuus
omavelkaisena pankkitakauksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain
mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten.
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Määrätty vakuus on asetettava Tukesille ennen kaivoksen rakentamistöiden
aloittamista.
Perustelut:
Määrätyllä kaivosvakuudella alue saatetaan kaivoslain mukaisesti yleisen
turvallisuuden edellyttämään kuntoon. Kaivosvakuudella katetaan seuraavat
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kaivosalueelle johtavien teiden sulkeminen 3 km =
Malminnostoreitin kunnostus=
Piha-alueiden kunnostus ja siistiminen=
Vesienkäsittelylinjojen poistaminen=
Rakennukset omilla mailla =
Tietoliikennelinkkien poistaminen =
Tietoliikenneyhteyksien purku (myös maanalta) =
Voimajohdon purkaminen =
Voima-aseman purku =
Jäteveden ohjaustoimintojen poisto =
Alueen tarvittavat aitaukset ja varoituskyltit
aiemmin asetetun vakuuden lisäksi =
12. Vesivarastoaltaan tasaus =
13. Maanalaisen kaivostekniikan poistaminen (koneiden
ja laitteistojen poisto, tuuletuslinjojen, vesilinjojen ja
sähkökaapeleiden poisto ja maanalaiseen kaivokseen
pääsyn estäminen (vinotunnelin suuaukko ja
ilmanvaihtonousut tukitaan) =

5 500
2 000
23 000
2 600
0
6 300
22 000
12 000
19 000
3 200
11 000
9 700

310 000

Kaivoslaki 108 §, 109 §, 110 § ja 181 §
LUPAMÄÄRÄYS 9
Lupamääräykset tarkistetaan ennen kaivoksen rakentamistöiden aloittamista tai
kuitenkin viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua siitä, kun tämä päätös on saanut
lainvoiman. Tarkistusajankohtaa voidaan aikaistaa, jos kaivospiirin toiminnassa
tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivosvalvonnassa) oleellisia muutoksia.
Kaivosyhtiön tulee toimittaa ajan tasalla oleva selvitys kaivoksen lopetus- ja
jälkitoimenpiteistä kaksi (2) kuukautta ennen edellä tarkoitettua määräaikaa,
jotta Tukes voi arvioida ja tarkistaa vakuuden sisällön kattavuuden ja suuruuden
riittävyyden.
Perustelut:
Kaivoslaki 62 §
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tiedonanto

Valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27 §:n mukaan kaivosluvan voimassaolon
jatkamista koskeva hakemus on toimitettava lupaviranomaiselle kaksi kuukautta
ennen luvan voimassaolon päättymistä.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vastaus lausunnoissa ja muistutuksessa esitettyyn
Pohjois-Pohjanmaan liitto (lausunto on annettu 3.5.2021)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, että kaivospiiri on jo perustettu ja
voimassa. Lausunto selkeyttää alueen kaavatilannetta ja maankäyttöä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa lisäksi, että hankkeen vesistövaikutukset
arvioidaan YVA-menettelyssä ja ympäristöluvassa.
Kuusamon kaupunki (lausunto on annettu 21.4.2021)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toteaa, ettei Pohjois-Pohjanmaan liiton
lausunnon mukaan kaivospiirin raukeamisen lykkäämiselle ole
kaavoitustilanteesta johtuvaa estettä.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto viittaa kaivosvakuuden osalta päätöksen
lupamääräyksiin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (lausunto on annettu 23.4.2021)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto viittaa päätöksen lupamääräyksiin.
Alakitkan paliskunta (muistutus on annettu 30.4.2021)
Paliskunta esitti muistutuksessaan, että mikäli kaivosluvan raukeamisen
lykkäämiselle myönnetään lisäaikaa, tulisi aloittaa neuvottelut kaivostoiminnan
poronhoidolle aiheuttamista haitoista.
Kaivoslain 52 §:n nojalla kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen
turvaamiseksi tarpeelliset määräykset poronhoidolle aiheutuvien haittojen
vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella. Alakitkan paliskunta ei kuulu
erityiseen poronhoitoalueeseen, joten kaivoslain 38 § ei tule tässä päätöksessä
sovellettavaksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kuitenkin valmis
neuvotteluihin paliskunnan niin halutessa poronhoitolain 53 §:n nojalla.
Neuvotteluihin voidaan kutsua myös Paliskuntain yhdistys.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto viittaa tämän päätöksen lupamääräykseen 4.
Päätöksessä on kaivoslain 56 §:n mukaisesti otettava kantaa lausunnoissa ja
muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
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Tämä päätös koskee Juomasuon kaivospiiriä, ei muita hakijayhtiön tai
muidenkaan kaivosyhtiöiden lupa-alueita tai kaivoksia.
Kaivospiirin perustamisvaiheessa on jo todettu esiintymän olevan taloudellisesti
hyödynnettävissä. Muutoinhan kaivospiiriä ei olisi myönnetty.
Vesistöihin liittyvät kysymykset käsitellään ympäristönsuojelun ja vesilain
mukaisissa lupamenettelyissä.
On selvää, että pitkään jatkuneessa ja usean toimijan mukanaolosta johtuen
yksityiskohtaiset suunnitelmat muuttuvat (rikastamon sijainti ym.).
Mielipiteiden esittäjien tulee huomioida, ettei kaivosturvallisuuslupaa myönnetä,
ennen kuin sen liitteeksi tarvittava yleissuunnitelma on riittävän
yksityiskohtainen. Rikastamon sijainti tulee siinä vaiheessa olla selvillä.
Kaivosluvan raukeamisen lykkääminen ei siis tässä vaiheessa riitä vielä
kaivostoiminnan aloittamiseen kaivoslainsäädännönkään kannalta katsottuna.
Matkailuala ei ole esittänyt muita kaivostoiminnasta johtuvia haittoja alueen
matkailulle kuin imagosyitä. Asiakirjoista ei käy ilmi, että miten kaivostoiminta
aiheuttaa matkailuyrityksille haittaa tai vahinkoa eikä yksilöityjä vaatimuksia ole
esitetty. Imagosyyt eivät ole este kaivosluvan raukeamisen lykkäämiselle.
Kaivoslaki ei tunnista sosiaalista hyväksyntää, joten sen puute tai olemassaolo ei
ole lupaharkinnan perusteena.
Mielipiteissä on esitelty kaivoslakia sekä kaivostoiminnan edellyttämiä lupia ja
KHO:n tulkintoja kaivoslain mukaisiin päätöksiin. Mielipiteissä on myös käsitelty
asianosaisuus -kysymyksiä. Kaivosviranomaisella ei ole näihin kommentoitavaa.
Maankäyttö- ja kaavoitustilanteen osalta todetaan, että kysymys ei ole enää
ajankohtainen, koska kaivospiiri on jo perustettu.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa, että kuulemisvaiheessa olisi ollut
mahdollisuus pyytää lisätietoja hankkeesta yhtiön yhteyshenkilöltä, joka esitettiin
kuulemisasiakirjassa. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta ei ole pyydetty tätä asiaa
koskevien mielipiteiden jättäjien taholta lisätietoja.
Kaivoslupahakemus on kuulutettu kaivoslain ja hallintolain nojalla. Kuulemisessa
ei edellytetä aikaisempien viranomaispäätöksien liittämistä kuulemisasiakirjoihin.
Voimassa olevalla kaivospiirillä malminetsintä ja -kairaukset ovat sallittuja.
Kuusamon kunta ei sijaitse saamelaisalueella eikä erityisellä poronhoitoalueella.
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset perustuvat
lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
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Kaivoslainsäädännössä ei edellytetä lupamääräysten kuuluttamista etukäteen,
eikä niitä ole käytettävissäkään, koska jokainen tapaus on yksilöllinen ja
lupamääräykset muotoutuvat vasta kuulemismenettelyn jälkeen.
Kaivoslain 42 §:ssä säädetään hakijan ja muiden asianosaisten kuulemisesta.
Hakijalle ja muille asianosaisille on varattava tilaisuus selityksen antamiseen
sellaisista lausunnoista ja muistutuksista esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä,
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityksen johdosta asianosaiselle on
varattava tilaisuus vastaselityksen antamiseen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian
ratkaisuun. Tässä lupakäsittelyssä hakija tai muut asianosaiset eivät esittäneet
käsiteltävän asian osalta mitään sellaista, jonka johdosta vastaselityksen
antamiseen olisi tarvinnut varata tilaisuutta.
Lupapäätöksestä tiedottaminen
Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella Tukesin verkkosivuilla.
Kaivoslaki 57 §
Lupapäätös toimitetaan päätöksenantopäivänä Latitude 66 Cobalt Oy:lle,
Kuusamon kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan liitolle, Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskukselle ja Alakitkan paliskunnalle. Jäljennös lupapäätöksestä toimitetaan
Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Tieto päätöksen antamisesta lähetetään kirjeitse tai sähköisesti kaivoslain 40 §:n
1 momentissa ja hallintolain 11 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille.
Lupapäätöksen julkisesta kuulutuksesta tiedotetaan Kuusamon kaupungin
yleisessä tietoverkossa. Kuulutuksen julkaisemisesta ilmoitetaan myös
Koillissanomat -sanomalehdessä.
Kaivoslaki 58 §
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 5 000 €
(kaivosluvan raukeamisen lykkääminen), 2 000 € (vakuuden sekä yleisten ja
yksityisten etujen turvaamiseksi annettavat määräykset) sekä 20 h * 99 €.
Päätösmaksun suuruus on yhteensä 8 980 €. 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 §

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 505 2000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

30 (30)
KaivNro 3965
Lupatunnus KL2019:0005
Liitteessä 3 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.
Sovelletut säännökset

Lisätietoja

Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE
273/2009)
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Säteilylaki (592/1991)
Hallintolaki (434/2003)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
kaivosasiat@tukes.fi tai Ossi Leinonen puh. 029 5052 205
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