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Viranomainen ja päätöksen antopäivämäärä
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto Tukes 27.8.2020 
Lupatunnus ML2019:0050

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (jäljempänä Tukes) on yhtiön hakemuksen 
johdosta myöntänyt yhtiölle malminetsintäluvan ML2019:0050 (Kangaslampi 
1). Päätös on voimassa enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla 
luvassa mainitulla alueella (malminetsintäalueella) tutkia geologisten muodos
tumien rakenteita ja koostumusta sekä tehdä muita kaivostoimintaa valmistele
via tutkimuksia ja muuta malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä 
sen laadun, laajuuden ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan 
kuin tässä malminetsintäluvassa tarkemmin määrätään. Malminetsintälupa ei 
oikeuta esiintymän hyödyntämiseen.

Malminetsintäalue sijaitsee Kuusamon kaupungin alueella Käylän kylän kaak
koispuolella ja sen pinta-ala on 1 313,59 hehtaaria. Malminetsintäalueen kes
kellä sijaitsee Juomasuon kaivospiirialue (KaivNro 3965). Malminetsintäalue
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sijoittuu Pohjois-Pohjaumaan maakuntakaavassa osoitetulle mineraalipotenti- 
aali-vyöhykkeelle, jolla on erityistä yhteensovittamistarvetta esimerkiksi asu
misen, matkailun tai muun merkittävän alueellisen erityispiirteen kanssa. Alue 
sisältyy myös matkailun vetovoima-alueeseen Ruka-Oulanka-Kitka (mv-1), 
jota kehitetään maaseudun monielinkeinoihin tukeutuvana asumisen ja vapaa- 
ajan vyöhykkeenä. Maakuntakaavassa osoitetut suojelualueet (SL) ja melonta- 
ja moottorikelkkareiteille varatut alueet rajautuvat malminetsintäalueen ulko
puolelle. Kuusamon strategisessa yleiskaavassa lupa-alue sijoittuu maa-ja 
metsätalousvaltaiselle alueelle, jota voidaan käyttää pääkäyttötarkoituksen li
säksi luontomatkailuun, loma-asumiseen sekä pysyvään asumiseen. Lupa-alu
een läpi kulkee pohj ois-eteläsuunnassa seudullinen moottorikelkkareitti varaus 
ja itä-länsisuunnassa moottorikelkkareitin kehittämistarvemerkintä. Malminet- 
sintäalueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai suojeluohjelma-alueita, Natura 
2000 -verkoston kohteita tai valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. 
Alueella ei sijaitse pohjavesialueita. Alue sijaitsee Alakitkan paliskunnan po
ronhoitoalueella. Alueelta olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen yhtiö 
otaksuu alueella olevan kultaa (Au) ja kobolttia (Co).

Päätökseen sisältyvät muun muassa seuraavat lupamääräykset:

1. Määräys malminetsintätutkimusten sallituista ajankohdista ja menetel
mistä sekä malminetsintään liittyvistä laitteista ja rakennelmista

Tämän malminetsintäluvan nojalla on sallittua suorittaa seuraavia malminet- 
sintätoimenpiteitä ja soveltaa seuraavia malminetsintämenetelmiä:
1. Geofysikaaliset ja geokemialliset tai vaikutuksiltaan niihin verrattavat tutki
musmenetelmät
2. Koneellisesti tehtävät maaperä-ja kallioperänäytteenotto (moreeni-, ura-ja 
pistenäytteet, kairaus)
3. Tutkimuskaivannot ja tutkimusojat

Perustelut: Hakija on esittänyt hakemuksessaan nämä menetelmät ja kaivo s vi
ranomainen arvioi ne tarpeellisiksi, jotta alueen mineraalipotentiaali saadaan 
tehokkaasti tutkittua. Jotta mahdolliselle jatko luvalle edellytetty vaade tehok
kaasta malminetsinnästä toteutuu, tässä lupamääräyksessä tarkoitettujen toi
menpiteiden tulee olla pääosin suoritettuina.

2. Määräys tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta

Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle 
selvitys suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Tutkimustöitä ja -tu
loksia koskevaan vuosittaiseen selvitykseen on sisällytettävä: käytetyt tutki
mus- ja työmenetelmät, yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja pääasialliset tu
lokset. Kaivo s viranomainen voi ohjeistaa hakijoita tarkemmin raportoinnin 
muodostaja ajankohdasta. Ohje löytyy Tukesin intemet-sivuilta. Kunkin ka
lenterivuoden tutkimustöistä ja -tuloksista on raportoitava seuraavan vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä, ellei toisin ohjeisteta.

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 14 § ja VNa kai
vostoiminnasta (391/2012) 4 §.
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3. Määräys jälkitoimenpiteiden ajankohdasta ja ilmoittamisesta viran
omaiselle

Kun malminetsintälupa on rauennut tai peruutettu, malminetsintäluvan haltijan 
on:

1) välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan 
kuntoon, poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava alueen 
kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luon
nonmukaiseen tilaan. Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoi
tus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen 
omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun toimenpiteet on saatettu loppuun. 
Ilmoitus on lisäksi tehtävä poronhoitoalueella asianomaiselle Alakitkan palis
kunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot jälkitoimenpiteiden päättymispäi
västä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä.

(--)

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 15 § ja VNa kai
vostoiminnasta (391/2012) 5 §.

4. Määräys kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudatta
misesta

Malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehtimaan maa- ja kiviainesjät- 
teen synnyn ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen 
hyödyntämisestä tai käsittelemisestä.

Malminetsinnästä tässä luvassa myönnetyillä menetelmillä ei synny kaivan- 
naisjätettä. Hakijan maininta kaivannaisjätteen määrästä ja käsittelystä lupaha
kemuksen liitteenä esitetyssä dokumentissa (yhteenveto malminetsintätutki- 
muksen toimintatavoista) on riittävä. Töiden loputtua kohteella on alue välittö
mästi saatettava mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan ja korjattava mah
dolliset maastovahingot.

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 13 § ja VNa kai
vostoiminnasta (391/2012) 3 §.

5. Määräys ilmoitusvelvollisuudesta koskien malminetsintäalueen maasto- 
töitä ja rakennelmia

Malminetsintäluvan haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kirjalli
sesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille (sekä näihin 
rinnastettaville, kaivoslaki 5.2 §) ja muille oikeudenhaltijoille kaikista maasto- 
töistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennel
mista. Ilmoitus on lisäksi tehtävä Alakitkan paliskunnalle. Malminetsintäluvan 
haltijan on ilmoitettava maastotöistä toimialallaan yleistä etua valvoville viran
omaisille Tukesille ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuu- 
alueelle. Mikäli lupa-alueelta löydetään tutkimusten yhteydessä muinaismuis
tolaissa tarkoitettuja kohteita, tulee luvanhaltijan toimia siten kuin muinais
muistolaissa todetaan ja ilmoittaa löydöksistä viipymättä Museovirastoon.



Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 12 § ja VNa kai
vostoiminnasta (391/2012) 2 §.

(--)

7. Määräys vakuuden asettamisesta

Malminetsintäluvassa ML2019:0050 määrätään asetettavaksi lupakohtainen 
2 500 euron suuruinen vakuus. Vakuus asetetaan pankkitalletuksena Turvalli
suus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettu)en jälki- 
toimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista sekä 
muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten. Määrätty va
kuus on asetettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on tul
lut lainvoimaiseksi luvanhaltijan malminetsinnästä mahdollisesti aiheutuvaa 
vahinkoa, haittaa tai muuta kaivoslaissa mainittua velvoitetta varten pankkiin 
avatulle vakuustalletustilille. Kaivoslain 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei va
pauta vakuutta.

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 107, 109, 110 ja 
111 §. Vakuus asetetaan kaivosviranomaisen arvion perusteella. Kaivosviran- 
omainen on arvioinut toiminnan laatua ja laajuutta (lupamääräys 1), toiminta- 
alueen erityispiirteitä sekä luvassa säädettyjä velvoitteita lupamääräykset huo
mioiden ja päätynyt määrättyyn vakuuteen. Kaivosviranomaisen on luvan siir
ron tai muuttamisen yhteydessä harkittava, onko vakuuden lajia tai suuruutta 
tarkistettava.

8. Määräykset malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista 
seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu kaivoslaissa 
(621/2011) kiellettyä seurausta

Malminetsintäluvan haltijan on tulpattava kairareiät, mikäli kairareiästä nousee 
pohjavettä maanpinnalle. Kairaputket on katkaistava mahdollisimman läheltä 
maanpintaa ja kairakohteiden jätehuolto sekä siistiminen on tehtävä välittö
mästi töiden loputtua kohteella. Jos kairauksessa tarvittavan käytettävän veden 
määrä ylittää 100 m3/vrk, on toimittava kuten vesilain (587/2011) 2 luvun 
15 §:ssä todetaan. Tutkimustöitä tehtäessä on otettava huomioon ympäristön- 
suojelulain (527/2014) 17 §:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Malminet- 
sintäalueella sijaitsevat lähteet (Pohjasvaaran etelärinne ja Välilamminsuon 
itäreuna) on huomioitava kulkureittien suunnittelussa ja tutkimustoiminnassa 
asianmukaisin suojavyöhykkein.

Malminetsinnän toimenpiteistä ei saa aiheutua lähteen, puron, noron tai enin
tään yhden hehtaarin lammen luonnontilan säilymisen vaarantamista (vesilaki 
2 luku 11 § ja 3 luku 2 §). Malminetsintäluvan haltijan tulee huolehtia, ettei 
tutkimustoiminnan johdosta irtonaista maa-ainesta tai kairaussoijaa pääse alu
een vesistöihin.

Malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua mer
kittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa eikä merkittävää maisemallista haittaa.

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 11 § ja 15 §. Mal
minetsintäluvan haltijan on luovuttuaan malminetsintäalueesta tai sen menetet
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tyään viipymättä saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaati
maan kuntoon sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan.

9. Määräykset yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja lu
van edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista

Hakemukseen saatujen lausuntojen perusteella malminetsintäalueelta ei ole 
tullut tietoon sellaisia ympäristö- tai luontoarvoja, jotka olisivat esteenä mal- 
minetsintäluvan myöntämiselle. Malminetsintäalueella ei sijaitse luonnonsuo
jelu- tai suojeluohjelma-alueita, Natura 2000 -verkoston kohteita tai muita suo
jelualueita. Alueella ei sijaitse valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita. 
Lähin Natura-alue (FI1101622) sijaitsee noin 180 metrin etäisyydellä alueen 
itäpuolella ja Kokkojärvi-Kuivajärvi (FI1101639) Natura-alue sijaitsee noin 
1,4 kilometrin etäisyydellä.

Lupa-alueella on useita luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla rauhoitettujen ja 
uhanalaisten kasvilajien esiintymiä (muun muassa ruskoruosteheinä, lettoher- 
nesara, lapinkämmekkä ja suonpunakämmekkä). Rauhoitettujen ja uhanalais
ten kasvilajien esiintymät tulee huomioida reittejä suunniteltaessa ja tutkimuk
sia tehtäessä asianmukaisin suojavyöhykkein. Rauhoitetun lajin hävittäminen 
on luonnonsuojelulain 42 §:n 2 momentin mukaan kiellettyä, ellei suojelusta 
poikkeamiseen ole saatu asianmukaista lupaa ELY-keskukselta (luonnonsuoje
lulaki 49 § 3 momentti).

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnon mukaan Ampiaissuolla, Juo
masuon reunoilla, Sakarinkaivulamminsuolla, Hangassuolla, Soidinsuolla, Vä- 
lilamminsuolla ja Välijoen varsilla on ojittamatonta suoaluetta, joiden alueelle 
edellä mainittujen lajien esiintymät sijoittuvat. Malminetsintäluvan haltijan 
tulee olla tietoinen esiintymispaikoista ja tarvittaessa pyytää tarkemmat tiedot 
esiintymistä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta ennen tutkimusten aloitta
mista.

Ojittamattomilla suoalueilla suoritettavat kairaukset on suoritettava talviai
kaan, jolloin routa ja lumi suojaa kasvillisuutta. Ojittamattomilla suoalueilla 
kairaussoija on kerättävä talteen. Koeojitusten sijoittamista ojittamattomille 
suoalueille tulee välttää. Alueella olevat metsälain 10 §:n mukaiset erityisen 
tärkeät elinympäristökuviot tulee myös huomioida tutkimustoiminnassa.

Malminetsintäluvan haltijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden 
aloittamista tarkka tutkimussuunnitelma toimenpiteineen ja sijaintitietoineen 
Tukesille. Lisäksi tutkimussuunnitelma tulee toimittaa tiedoksi toimivaltaiselle 
Pohj ois-Pohj anmaan ELY-keskukselle.

Perustelut: Tutkimussuunnitelman esittämisvelvollisuudella varmistetaan, että 
toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa valvonnallisesti puuttua. Samalla Tukesin 
on mahdollista kaivoslain valvonnan toteuttamiseksi arvioida toimenpiteiden 
vaikutusta ja tarvittaessa antaa tarkempia lisämääräyksiä toimenpiteiden suo
rittamisesta. Kaivoslaki (621/2011) 11 § ja 12 §, VNa (391/2012) 2 §.

Vaikka tässä malminetsintäluvassa sallitut tutkimusmenetelmät eivät vaikuta 
laajasti ympäristöön, malminetsintäluvan haltijan on oltava kuitenkin riittä
västi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuu
della voidaan edellyttää.
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Siirtyminen lupa-alueelle ja lupa-alueella liikkuminen sulanmaan aikana on 
pyrittävä suunnittelemaan niin, että olemassa olevia uria ja luontaisia aukko- 
paikkoja käytetään mahdollisimman paljon hyväksi. Kosteikkoalueilla liikku
mista tulee välttää sulanmaan aikana.

(--)

Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsin- 
täalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toi
menpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella vältettä
vissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Malminetsintäluvan no
jalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei 
saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittu
mista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.

Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 11 §:ään.

(--)
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa

1) Pro Kuusamo ry: n valitus

Pro Kuusamo ry on vaatinut Tukesin päätöksen kumoamista sekä yhtiön ja Tu- 
kesin velvoittamista yhteisvastuullisesti korvaamaan yhdistyksen oikeuden
käyntikulut laillisine korkoineen.

Valituksen mukaan kuulutettu lupahakemuksen aineisto ja malminetsintälupa- 
hakemus eivät ole täyttäneet kaivoslain 34 §:n ja kaivosasetuksen 12 §:n vaati
muksia. Kuulutettu aineisto tai lupahakemus eivät ole sisältäneet kaivoslain 
34 §:n 2 momentin 3, 5, 6 ja 7 kohdissa tarkoitetulla tavalla riittävää selvitystä 
asianosaisista, toimintaa koskevista suunnitelmista, toiminnan ympäristövaiku
tuksista, toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälki- 
toimenpiteistä tai kaivosasetuksen 12 §:ssä tarkoitetuista suojelun kannalta 
merkittävistä luonto-ja kulttuuriarvoista malminetsintäalueella. Lupahake
muksen mukaan yhtiön emoyhtiöllä on olemassa oleva rahoitus ja mahdolli
suudet lisärahoitukseen. Valituksenalaisesta päätöksestä ei kuitenkaan ilmene, 
millaisin tiedoin toimijan taloudelliset edellytykset on osoitettu. Lupahake
muksessa esitetty selvitys tutkimusmenetelmistä ja -välineistä on ollut yleis
piirteinen eikä se ole antanut konkreettista kuvaa toiminnan laajuudesta ja vai
kutuksista osallisten kuulemisen tietoperustaksi. Kuulutettu aineisto ei ole si
sältänyt riittävää tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista, koostetta tehdyistä 
selvityksistä tai yhteenvetoa tarvittavien selvitysten sisällöstä. Lupaharkin
nassa hakemustiedot eivät ole tarjonneet riittäviä tiedollisia edellytyksiä hank
keen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Kuulutetut hakemusasiakirjat tai lu
pahakemus eivät ole sisältäneet objektiivista ja kattavaa luontoselvitystä ja Na- 
tura-arvioinnin tarvetta koskevaa selvitystä, vaikka lupa-alue sijaitsee Natura



2000 -verkostoon kuuluvan alueen läheisyydessä ja Kitkajokeen laskevien ve
sistöjen alueella (Säkkilänjärvi-Välilampien alue). Tukes on katsonut, etteivät 
suunnitellut toimenpiteet vaaranna malminetsintäalueen ulkopuolella sijaitse
via Natura-alueita, vaikka tämän päätelmän tueksi ei ole esitetty selvitystä. 
Velvollisuus luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun Natura-arvioinnin tekemi
seen perustuu luontodirektiivin 6 artiklaan. Euroopan komission tulkintaohjeen 
mukaan mainitun artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn noudattaminen 
ei edellytä varmuutta vaan todennäköisyyttä merkittävistä vaikutuksista, jotka 
aiheutuvat sekä suojeltavan alueen sisällä että sen ulkopuolella toteutettavista 
suunnitelmista ja hankkeista. Valituksenalainen malminetsintähanke edellyttää 
toiminnasta todennäköisesti aiheutuvien vaikutusten perusteella luonnonsuoje
lulain 65 §:ssä tarkoitettua Natura-arviointia. Vaikka malminetsintäalue sijait
see poikkeuksellisen arvokkaiden vesistöjen tuntumassa ja kalastusmatkailun 
kannalta tärkeällä alueella, ei luvan myöntämisen perusteena olevan aineiston 
perusteella ole mahdollista arvioida toiminnan vaikutuksia alueen pinta-ja 
pohjavesiin. Myös esitetty kuvaus toiminnan lopettamisesta, siihen liittyvistä 
toimenpiteistä ja jälkitoimenpiteistä on ollut yleispiirteinen ja puutteellinen. 
Lupa-alue kuuluu Geologian tutkimuskeskuksen määrittelemään uraanivyöhy- 
kealueeseen, eikä toiminnan suunnittelussa ja toiminnasta aiheutuvien ympä
ristövaikutusten osalta ole huomioitu tutkimusalueen korkeita uraanipitoisuuk- 
sia.

Koska malminetsintäalue sijaitsee Natura-alueen läheisyydessä, ei kaivostoi
minnan harjoittamiselle alueella tule olemaan myöhemminkään oikeudellisia 
edellytyksiä kaivostoiminnasta aiheutuvien vaikutusten luonteen ja Kuusamon 
kaupungin maankäyttötavoitteiden vuoksi. Korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätöksen 2013:192 perusteella luvan myöntäminen voisi tässä tilan
teessa olla tarkoituksetonta ja merkitä myös kohtuutonta puuttumista maa-alu
een omistajan oikeuksiin.

Kuusamon kaupungin kaavoitukseen ja alueiden käyttöön liittyvät tavoitteet 
muodostavat kaivoslain 46 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun luvan 
myöntämisen esteen. Kunnan esittämät maankäytön tavoitteet muodostavat 
estesäännöksessä tarkoitetun pätevän syyn malminetsinnän kieltämiseksi eikä 
erityistä syytä estesäännöksestä poikkeamiselle ole esitetty. Kuusamon strate
gisen yleiskaavan hyväksymisprosessista ja Kuusamon kaupungin yhdyskunta
tekniikan lautakunnan Tukesille antamasta lausunnosta ilmenee, ettei kaupunki 
ole aikonut laatia kaavoja matkailun ydinalueelle (rm-1) kaivostoimintaa var
ten. Yleiskaava osoittaa malminetsintälupahakemuksen kohdistuvan alueelle, 
jonka osalta Kuusamon kaupunki on selkeästi ilmaissut kaupungin tavoitteena 
ja tarpeena olevan luonnon ja luontopohjaisten elinkeinojen toimintaedellytys
ten säilyttäminen. Kaupunki on yleiskaavoituksen yhteydessä korostanut, että 
kaivostoimintaa voidaan harkita vain alueilla, joiden luontoarvoille, luonnon
tuotteille, elintarviketuotannolle, maisemalle, vesistölle, matkailulle tai asutuk
selle ei aiheudu toiminnasta merkittäviä haittoja. Malminetsintä on ristiriidassa 
edellä mainittujen tavoitteiden kanssa. Malminetsintä tarkoittaa kaivostoimin
nan valmistelua alueella, jossa toiminnan käynnistämiselle ei olisi myöhem
minkään maankäytöllisiä edellytyksiä. Malminetsintä kohdistuu myös luonto
ja maisema-arvoiltaan herkälle alueelle, jolla on erityistä merkitystä Kuusa
mon luontopääkaupunki-imagon kannalta. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaa- 
vassa osoitetulla matkailun veto voima-alueella/matkailun ja virkistyksen ke
hittämisen alueella Oulanka-Ruka-Kitka (mv-1) on lisäksi erityistä merkitystä
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luontoon pohjautuvien elinkeinojen kannalta. Nämä maankäytön tavoitteet pe
rustuvat laajaan ja yksityiskohtaiseen maankäytön suunnitteluun. Laajamittai
nen malminetsintä heikentäisi alueen imagoa sekä luonto-ja matkailuelinkei
nojen toimintaedellytyksiä ja niihin kohdistuvaa investointihalukkuutta. Toi
minnan vaikutusalueen kiinteistöjen arvon pohjautuessa alueen luontoimagoon 
ja matkailuun, toiminnasta aiheutuva uhka on vaarassa romahduttaa kiinteistö
jen arvon laajalla alueella. Enemmistö alueen asukkaista vastustaa kaivostoi
mintaa alueella.

Valituksenalaisessa päätöksessä annetut lupamääräykset eivät täytä kaivoslain 
vaatimuksia. Lupamääräyksiä annettaessa olisi pitänyt huomioida kysymyk
sessä olevan malminetsintäalueen keskellä sijaitsevaa kaivospiiriä koskenut 
korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.11.2017 T 6029. Myös malminetsin- 
täluvan osalta määräysten tulee perustua sellaiseen selvitykseen, jonka perus
teella määräysten tarvetta ja sisältöä voidaan arvioida yksityiskohtaisesti ja 
kulloisenkin hankkeen ominaispiirteet ja vaikutukset huomioon ottaen. Koska 
valituksenalaista päätöstä tehtäessä ei ole noudatettu mainittua korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöstä, määräykset ovat jääneet yleispiirteisiksi ja epämää
räisiksi. Lupamääräyksessä 1 lähinnä luetellaan tai nimetään yhtiön ilmoitta
mat malminetsintämenetelmät ilman konkreettisia perusteluja niiden soveltu
vuudesta. Lupamääräyksissä 2 ja 3 siteerataan kaivoslakia. Lupamääräyksessä 
4 esitetään perustelematon väite, jonka mukaan malminetsinnästä myönne
tyillä menetelmillä ei synny kaivannaisj ätettä. Lupamääräyksen 5 vaatimus 
maastotöiden ilmoittamisesta hyvissä ajoin on epämääräinen ja täytäntöönpa- 
nokelvoton. Lupamääräyksessä 7 asetetun vakuusvaatimuksen riittävyyttä ei 
ole perusteltu. Määrätty vakuus on riittämätön, kun otetaan huomioon malmin
etsintäalueen laajuus ja sen sijoittuminen erityisen arvokkaalle luontoalueelle 
muun muassa Kitkajoen, Käy Iän kylän ja S äkkilänkankaan pohjavesialueen 
välittömään läheisyyteen. Lisäksi vakuutta määrättäessä olisi tullut huomioida 
alueen luontoon pohjautuvat elinkeinot, asuminen ja loma-asuminen. Vakuu
den riittävyyttä ei ole osoitettu selvityksin. Lupamääräyksessä 9 edellytetään 
huomioon otettavaksi Natura-alue sekä rauhoitettujen ja uhanalaisten kasvila
jien esiintymät, mutta ei esitetä, miten vaatimuksen toteutuminen varmistetaan. 
Tutkimussuunnitelman esittämiseksi ei ole asetettu selkeää määräaikaa. Li
säksi määräyksessä edellytetään malminetsijän olevan riittävästi selvillä hank
keen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edel
lyttää. Näin muotoiltuna lupamääräys 9 on tulkinnanvarainen, epäselvä ja täy- 
täntöönpanokelvoton. Valituksenalainen päätös on edellä todetuin perustein 
virheellinen mainittujen lupamääräysten osalta.

Malminetsintälupa on myönnetty alueelle, jonka ominaispiirteet asettavat lu
van hyväksymiselle erityisiä vaatimuksia. Valituksenalainen päätös perustuu 
puutteellisiin tietoihin ja malminetsintälupahakemukseen, joka ei täytä kaivos
laissa ja -asetuksessa asetettuja vaatimuksia. Näin ollen lupaviranomainen ei 
ole hallintolain 31 §:n mukaisesti huolehtinut asian riittävästä ja asianmukai
sesta selvittämisestä ennen lupahakemuksen kuuluttamista ja hakemuksen hy
väksymistä.

2) Kitkan Viisaat ry: n valitus

Kitkan viisaat ry on vaatinut Tukesin päätöksen kumoamista Ärhusin yleisso
pimuksen, perustuslain oikeusturvatakuun, hallintolain ja kaivoslain vastaisena 
sekä yhtiön hakemuksen hylkäämistä. Lisäksi Kitkan Viisaat ry on vaatinut,
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että yhtiö ja Tukes velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan yhdistyksen 
oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

Valituksen perusteina yhdistys on viitannut lupahakemuksesta antamaansa 
muistutukseen ja todennut muun ohella, että Tukes on puutteellisesti selvitetyn 
lupahakemuksen vuoksi tehnyt edellä mainittujen lakien ja sopimuksen vastai
sen menettelyvirheen hakemuksen vireilletulon kuulutusmenettelyssä sekä lu
papäätöksen hyväksymismenettelyssä. Tukesin kuulutusasiakirjat ovat olleet 
oleellisen puutteellisia ja päätös on perustunut riittämättömiin selvityksiin eikä 
yhtiön Tukesille toimittama lupahakemuksen täydennys ole korjannut lupaha
kemuksen puutteita. Tukesin menettely on estänyt asianosaisia saamasta riittä
vää oleellista tietoa oman elinpiirinsä tulevaisuuteen vaikuttavassa asiassa.

Tukes ei ole hakemuksen vireilletulon kuulutusasiakirjassa tai lupapäätöksessä 
selostanut yhtiön hankekokonaisuutta, malminetsintähankkeen keskellä olevan 
Juomasuon kaivospiirin tilannetta, Juomasuon kaivospiirillä vuonna 2018 teh
tyjä syväkairauksia, kaivannaisjätesuunnitelmaa tai esittänyt selvittäneensä 
hankekokonaisuuden ja lupa-alueen vaikutusalueen asianosaisia, asianosaisille 
toiminnasta aiheutuvia haittoja ja keinoja haittojen estämiseksi, hankealueen 
sijoittumista Geologian tutkimuskeskuksen määrittelemälle Kuusamon uraani- 
vyöhykkeelle ja yhtiön hankekokonaisuuteen ja hakemusalueeseen sisältyviä 
ympäristölle ja asianosaisten edulle haitallisia mineraaleja ja niiden vaikutuk
sia. Tukes on menetellyt asiassa kaivoslain 34 §:n 2 momentin 6 kohdan ja hal
lintolain 31 §:n vastaisesti, koska hakija ei ole selvittänyt eikä kuulutusasiakir
jassa ole esitetty selvitystä hakemusalueen haitallisista mineraaleista aiheutu
vista ympäristö-, vesistö- ja ekologisista riskeistä tai kaivospiirin ja malminet- 
sintälupahakemuksen yhteisistä vaikutuksista ympäristön- ja luonnonsuoje
luun, vesistöihin ja pohjaveteen. Tukesin olisi pitänyt vaatia mainittua selvi
tystä yhtiöltä, kun yhtiö ei ole tätä selvitystä lupahakemuskaavakkeessa esittä
nyt.

Kuulutusasiakirjasta ja lupapäätöksestä ei myöskään ilmene, että hankealue on 
määritelty Kuusamon kaupungin luonnonvarasuunnitelmassa luonnonarvoil
taan herkäksi ja matkailun kannalta keskeiseksi alueeksi, jolla kaivostoimintaa 
ei riskittömästi voida käynnistää. Tukes ei ole hankkinut lupamääräysten mää
rittelyyn vaikuttavaa elinkeinojen yhteensovittamiseen liittyvää selvitystä tai 
selvittänyt riittävästi hankealueen toiminnoista muulle alueen käytölle aiheutu
via haittoja. Lupahakemuksessa ei ole esitetty kaivoslain 34 §:n 2 momentin 
5 kohdassa tarkoitettua selvitystä toimintaa koskevista suunnitelmista.

Lupahakemuksen mukaan toiminta kohdistuu malminetsintäalueen keskellä 
sijaitsevan Juomasuon kaivospiirin alueella olevaan malmioon, eikä tätä ole 
selostettu kuulutusasiakirjassa. Kuulutusasiakirjasta ja lupapäätöksestä ei il
mene, miten yhtiölle on voitu myöntää lupa kairausten suorittamiseen malmin
etsintäalueen rajojen yli kaivoslain 173 §:n vastaisesti Juomasuon kaivospii- 
riin. Tukes ei ole myöskään ennen lupahakemuksen kuuluttamista selvittänyt 
tai lupapäätöksessä osoittanut, olisiko yhtiön hankekokonaisuuteen kuuluvan 
Juomasuon kaivospiirin raukeamista koskeva asia pitänyt käsitellä hallintolain 
25 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhdessä kysymyksessä olevan malminetsintälupa- 
hakemuksen kanssa toimintojen kohdistuessa kaivospiirin alueella sijaitsevaan 
malmioon.
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Päätösharkinnassa ei ole otettu huomioon yhdistyksen lupahakemuksen joh
dosta antamassa muistutuksessa esitettyjä yksilöityjä vaatimuksia. Tukes on 
pyytänyt yhtiöltä selityksen lupahakemuksesta annetuissa lausunnoissa ja 
muistutuksissa esitettyyn, mutta yhdistykselle ei ole annettu kaivoslain 42 §:n 
mukaista vastaselitysmahdollisuutta. Lupapäätöksessä ei ole vastattu yhtiön 
selitykseen eikä yhtiö ole vastannut selityksessään yhdistyksen muistutukses
saan esittämiin yksilöityihin seikkoihin. Yhtiön selityksen allekirjoittajalla ei 
ole ollut oikeutta edustaa yhtiötä asiassa.

Tukes ei ole hakemuksen kuulutusasiakirj assa esittänyt lainkaan selvitystä ky
symyksessä olevasta hankkeesta yleiselle ja yksityiselle edulle aiheutuvista 
haitoista ja ehdotusta yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista 
määräyksistä, joihin asianosaiset olisivat jo kuulutusvaiheessa voineet esittää 
muistutuksia. Kuulutusasiakirj a ei ole sisältänyt asianosaisen ennakollisen oi
keussuojan toteutumisen kannalta riittäviin selvityksiin perustuvia tietoja, jotta 
asianosainen olisi voinut harkita asian merkittävyyttä oman oikeusturvansa ja 
elinpiirinsä tulevaisuuteen vaikuttavana seikkana. Lupapäätöksessä ei ole an
nettu todellisia kaivoslain velvoittamia yleisten ja yksityisten etujen turvaa
miseksi tarpeellisia määräyksiä.

Määrättävän vakuuden osalta Tukes ei ole selvittänyt lupapäätöksen kohteena 
olevan malminetsintäalueen ja yhtiön hankealueen erityispiirteitä, alueen hai
tallisia mineraaleja ja niistä aiheutuvia riskejä, kaivannaisjätesuunnitelmaa tai 
alueen jälkihoito suunnitelmaa. Mainitut seikat ovat oleellisia myös kaivoslain 
mukaisen vakuuden suuruutta määritettäessä. Edellä todettujen selvityspuuttei- 
den vuoksi valituksenalaisessa päätöksessä määrätty vakuus on määritetty kai
voslain 103, 107 ja 109 §:n vastaisesti. Tukes ei ole perustellut, miksi vakuus- 
summa on määrätty yhtiön ehdotusta pienemmäksi. Kuulutusasiakirj assa ei ole 
ollut selvitystä tai periaatteita, jonka perusteella lupa-aluekohtainen vakuus 
voitaisiin määrätä.

Kuulutusasiakirj assa ja lupapäätöksessä ei ole selostettu, onko hakijan hanke
kokonaisuudesta ja malminetsintälupahakemuksesta käyty viranomaisneuvot
teluja tai ilmene niiden pöytäkirjoja. Näin ollen ja kun otetaan huomioon 
edellä vastaselitysmahdollisuuden varaamisesta ja hankekokonaisuuden kuulu- 
tusmenettelystä todettu, Tukes on toiminut asian käsittelyssä tavalla, joka vaa
rantaa luottamusta hallintoviranomaisen puolueettomuuteen ja tasapuoliseen 
toimintaan.

Asian käsittely ja selvittäminen

Tukes on antamassaan lausunnossa vaatinut Pro Kuusamo ry:n ja Kitkan Vii
saat ry:n valitusten ja oikeudenkäyntikuluvaatimusten hylkäämistä.

Yhtiö on antanut selitykset Pro Kuusamon ry:n ja Kitkan Viisaat ry:n valitusten 
johdosta. Yhtiö on vaatinut yhdistysten valitusten ja oikeudenkäyntikuluvaati
musten hylkäämistä sekä Pro Kuusamo ry:n ja Kitkan Viisaat ry:n velvoitta
mista korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkolain 4 §:n 1 momentin 
mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua hallinto-oikeuden päätök
sen antamisesta lukien. Lisäksi yhtiö on vastineissaan todennut muun ohella, 
että Kitkan Viisaat ry:n valituksessa mainitulla yhtiön työntekijällä on ollut 
valtuutus edustaa lupaprosessissa yhtiötä ja että malminetsintälupa-alueen
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etäisyys lähimmästä Natura-alueesta (FI1101622) on tosiasiassa Tukesilta var
mistetun tiedon mukaan 500 metriä.

Pro Kuusamo ry on antamassaan vastaselityksessä vaatinut yhtiön oikeuden- 
käyntikuluvaatimuksen hylkäämistä ja todennut muun ohella, että valituksen
alaisen päätöksen perustelut ovat riittämättömät, koska Tukes ei ole päätökses
sään ottanut huomioon valituksessa mainitusta korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjapäätöksestä ilmenevää oikeusohjetta ja lupa-alueen poikkeuksellisen 
arvokkaisiin luontoarvoihin ja niihin pohjautuvien elinkeinojen vaikutusta lu- 
vanmyöntämisen edellytyksiin.

Kitkan Viisaat ry on antamassaan vastaselityksessä vaatinut yhtiön oikeuden- 
käyntikuluvaatimuksen hylkäämistä ja todennut muun ohella, että asiassa olisi 
pitänyt selvittää, olisiko hankkeen johdosta pitänyt suorittaa erillinen ympäris
tövaikutusten arviointi. Hallinto-oikeuden on myös oikaistava yhtiölle lupa
päätöksestä virheellisesti liian pieneksi määrätty päätösmaksu. Lisäksi yhdis
tys on esittänyt eri viranomaisten toimintaan kohdistuvaa hallintokantelun 
luonteista arvostelua.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki Kitkan Viisaat ry:n valitusta siltä osin kuin siinä on ky
symys viranomaistoimintaan kohdistuvasta yleisestä laillisuusvalvonnasta tai 
hallintokantelun luonteisesta arvostelusta. Hallinto-oikeus ei myöskään tutki 
Kitkan Viisaat ry:n vastaselityksessään esittämää vaatimusta Tukesin päätöstä 
koskevan päätösmaksun oikaisemisesta.

Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valitukset.

Hallinto-oikeus hylkää yhdistysten ja yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaa
mista koskevat vaatimukset.

11 (24)

Perustelut

Tutkimatta jättäminen

Sovelletut säännökset

Tuomioistuintani 4 luvun 1 §:n mukaan hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee 
ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka sää
detään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne
tussa laissa (808/2019) tai muussa laissa.

Hallintolain 53 a §:n 1 momentin mukaan viranomaisen, siihen palvelussuh
teessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menet
telystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voi jokainen tehdä hallinto
kantelun toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Kaivoslain 162 §:n 1 momentin (1005/2015) mukaan kaivosviranomaisen pää
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei jäljempänä muuta säädetä. Saman 
pykälän 3 momentin mukaan kaivosviranomaisen päätöksestä perittävästä 
maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
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Hallintolainkäyttölaki (586/1996) on kumottu 1.1.2020 voimaan tulleella oi
keudenkäynnistä hallintoasioissa annetulla lailla.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan 
hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on kohdis
tettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos valituksen tutkiminen ei 
kuulu sen toimivaltaan. Saman momentin 4 kohdan mukaan tuomioistuin jät
tää valituksen tutkimatta, jos valittajalla ei ole valitusoikeutta.

Oikeudellinen arviointi

Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei tuomioistuinlain 4 luvun 1 §:n ja hallintolain 
53 a §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen kuulu viranomaisten toimin
taa koskevan hallintokantelun luonteisen arvostelun tutkiminen tai viranomais
toimintaan kohdistuva yleinen laillisuusvalvonta. Tämän vuoksi hallinto-oi
keus jättää Kitkan Viisaat ry :n valituksen näiltä osin tutkimatta.

Siltä osin kuin Kitkan Viisaat ry on vaatinut hallinto-oikeutta oikaisemaan Tu- 
kesin päätöksestä perittävää maksua, hallinto-oikeus toteaa, ettei maksua ole 
määrätty yhdistykselle eikä se muutoinkaan välittömästi vaikuta yhdistyksen 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Näin ollen Kitkan Viisaat ry:llä ei ole oi
keutta hakea muutosta yhtiölle määrättyyn päätösmaksuun, ja hallinto-oikeus 
jättää tätä koskevan vaatimuksen tutkimatta.

Lupahakemuksesta tiedottamista, vastaselitysmahdollisuuden varaamista 
ja mielipiteen huomioon ottamista koskevat valitusperusteet

Keskeiset sovellettavat oikeusohjeet ja hallituksen esitys

Kaivoslain 39 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen malminet- 
sintälupaa koskevan asian ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus tehdä 
muistutuksia lupa-asian johdosta. Pykälän 2 momentin mukaan muille kuin 
asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä malminetsintälupaa 
koskevassa asiassa.

Kaivoslain (621/2011) 40 §:n 1 momentin (621/2011) mukaan lupaviranomai
sen on tiedotettava malminetsintälupaa koskevasta hakemuksesta kuulutta
malla siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitustaulullaan sekä asianomaisten 
kuntien ilmoitustauluilla. Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin 
yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei 
asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. 
Kuuluttamisesta säädetään muutoin julkisista kuulutuksista annetussa laissa 
(34/1925).

Valtioneuvoston kaivostoiminnasta antaman asetuksen (391/2012) 26 §:n mu
kaan kaivoslain 40 §:ssä tarkoitetusta kuulutuksesta tulee käydä ilmi ainakin:
1) hakijan nimi;
2) kuvaus hakemuksen mukaisen toiminnan laadusta, kestosta ja laajuudesta;



13 (24)
3) tieto alueesta, jolla hakemuksen mukaista toimintaa suoritettaisiin;
4) tieto hakemusasiakirjojen nähtävillä pidosta;
5) tieto muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi;
6) tieto mahdollisesta julkisesta kuulemistilaisuudesta.

Kaivoslakia koskevan hallituksen esityksen (HE 273/2009 vp) yksityiskohtai
sissa perusteluissa todetaan lain 40 §:n osalta muun ohella, että pykälässä sää
dettäisiin, millä tavoin ja miten lupaviranomaisen tulisi tiedottaa malminetsin- 
tälupaa koskevasta hakemuksesta. Tieto lupahakemuksen vireilläolosta annet
taisiin kuuluttamalla. Kuulutuksen tulisi sisältää kuvaus hakemuksesta sekä 
tieto muistutuksen ja mielipiteiden antamiseen varatusta määräajasta ja muista 
tarpeellisista seikoista.

Kaivoslain 42 §:n mukaan hakijalle ja muille asianosaisille on varattava tilai
suus selityksen antamiseen sellaisista lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyistä 
vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Seli
tyksen johdosta asianosaisille on varattava tilaisuus vastaselityksen antami
seen, jos selitys saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun.

Kaivoslain 56 §:n 1 momentin mukaan malminetsintälupaa koskevassa päätök
sessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus tarpeellisilta 
osin päätökseen. Päätöksessä on otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa 
esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Tuke s on 17.10.2019 julkaistulla kuulutuksella tiedottanut yhtiön Kangaslampi 
1 -nimisestä malminetsintälupaa koskevasta hakemuksesta Kuusamon kaupun
gin ilmoitustaululla, Tukesin Helsingin ja Rovaniemen toimipaikoissa sekä 
kuulutuksessa mainitulla Tukesin intemet-sivuilla. Tukes on täydentänyt kuu
lutusta 11.11.2019 kuulutuksesta pois j ääneen yhtiön malminetsintätutkimus- 
ten toimintatapoja koskevan liiteasiakirjan osalta. Kuulutuksen 11.11.2019 mu
kaan kuulutus on ollut nähtävillä 11.12.2019 saakka. Kuulutuksesta, kuulutuk
sen liitteinä olleista yhtiön malminetsintälupahakemuksesta, haettua malminet- 
sintäaluetta koskevasta kartasta ja edellä mainitusta liiteasiakirjasta on käynyt 
ilmi muun ohella hakijan nimi, kuvaus hakemuksen mukaisen toiminnan laa
dusta, kestosta ja laajuudesta, tieto alueesta, jolla hakemuksen mukaista toi
mintaa suoritettaisiin, tieto hakemusasiakirjojen nähtävillä pidosta sekä tieto 
muistutusten ja mielipiteiden jättämiseksi. Hakemuksesta ja kuulutusajan jat
kamisesta on tiedotettu Koillis Sanomat -nimisessä sanomalehdessä 
17.10.2019 ja 11.11.2019. Muunmuassa Kitkan Viisaat ry asiakumppaneineen 
on ilmaissut asiassa mielipiteensä ennen asian ratkaisemista.

Hallinto-oikeus toteaa, että kuulutuksen tarkoituksena on tiedottaa asian vireil
läolosta ja varata tilaisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoit
teista sekä tarjota mahdollisuus vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koske
vaan päätöksentekoon varaamalla tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kuu
lutuksesta on käytävä ilmi ainakin valtioneuvoston kaivostoiminnasta antaman 
asetuksen 26 §:ssä edellytetyt kuulutuksen sisällöllisiä vähimmäisvaatimuksia 
koskevat tiedot sekä ratkaistavana olevan asian olosuhteista riippuen myös 
muut tarpeelliset tiedot.



Asiassa saadun selvityksen perusteella kuulutuksista ja niiden liitteinä olleista 
malminetsintälupahakemuksesta ja edellä mainitusta liiteasiakirjasta on käynyt 
ilmi muun ohella valtioneuvoston kaivostoiminnasta antaman asetuksen 
26 §:ssä edellytetyt tiedot. Kuulutuksen liitteenä olleesta lupahakemuksesta on 
myös ilmennyt, että nyt kysymyksessä oleva hakemusalue sijoittuu Juomasuon 
kaivospiirin välittömään läheisyyteen.

Asiassa saadun selvityksen perusteella kuulutusasiakirj öistä on käynyt asian
mukaisten vaikuttamismahdollisuuksien varaamisen kannalta ilmi riittävät tie
dot, eikä valittajien valituskirjelmissään tai vastaselityksissään tarkemmin yk- 
silöimien lupahakemuksen liitteenä toimitettavista asiakirjoista ilmenevien tie
tojen ilmeneminen kuulutuksessa ole ollut asianmukaisten vaikuttamismahdol
lisuuksien varaamisen kannalta välttämätöntä.

Malminetsinnästä aiheutuvat vaikutukset kohdistuvat lähtökohtaisesti kulloi
sellekin malminetsintäalueelle. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei sen 
laatuja laajuus huomioon ottaen aiheudu sellaisia yhteisvaikutuksia, joiden 
vuoksi nyt kysymyksessä olevaan malminetsintäalueeseen rajautuvaa kaivos- 
piiriä koskevien tietojen tarkempi ilmeneminen kuulutuksesta olisi ollut välttä
mätöntä.

Kitkan Viisaat ry:tä ei voida pitää kaivoslain 39 §:n 1 momentissa tarkoitettuna 
muistutuksen tekemiseen oikeutettuna asianosaisena vaan pykälän 2 momen
tissa tarkoitettuna mielipiteen ilmaisemiseen oikeutettuna muuna kuin asian
osaisena. Koska kaivoslain 42 §:ssä edellytetään vastaselityksen antamismah- 
dollisuuden varaamista ainoastaan asianosaisille, yhdistykselle ei ole ollut tar
peen varata tätä mahdollisuutta. Lupapäätöksessä on myös otettu kaivoslain 
56 §:n 1 momentissa edellytetyllä tavalla riittävästi kantaa Kitkan Viisaat ry:n 
mielipiteessään esittämiin vaatimuksiin.

Siltä osin kuin Kitkan Viisaat ry on vedonnut tiedon saannista, yleisön osallis
tumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeu
desta ympäristöasioissa tehtyyn yleissopimukseen (SopS 122/2004, Ärhusin 
yleissopimus), yleissopimuksen oikeusturvajärjestelmän on yleisesti katsottu 
toteutuneen Suomessa sekä perustuslain säännöksillä ja hallintomenettelyä 
koskevilla säännöksillä, joita edellä lausuttu huomioon ottaen on nyt kysymyk
sessä olevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä noudatettu.

Asiassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä kuulutusasiakirjojen ja kuulutuksen 
puutteellisuudesta, vastaselitysmahdollisuuden varaamisesta taikka mielipitei
den ja selityksen huomioon ottamisesta esitetyillä valitusperusteilla.

Selvitysten riittävyyttä sekä lupahakemuksen ja -päätöksen lainmukai
suutta koskevat valitusperusteet

Keskeiset sovellettavat oikeusohjeet

Kaivoslain (621/2011) 9 §:n 1 momentin mukaan malminetsintään on oltava 
kaivo s viranomaisen lupa (malminetsintälupa), jos malminetsintää ei voida to
teuttaa 7 §:n mukaan etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole antanut siihen 
suostumustaan.
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Kaivoslain 11 §:n 1 momentin mukaan malminetsintäluvan haltijan on rajoitet
tava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta 
välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että niistä 
ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun louk
kausta.

Pykälän 2 momentin mukaan malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malmin- 
etsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittu
mista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.

Kaivoslain 34 §:n 2 momentin mukaan lupahakemuksessa on esitettävä lupa
harkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:
1) hakijasta sekä hakijan edellytyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa 
toimintaa;
2) hakemuksen kohteena olevasta alueesta ja sen kaavoitustilanteesta sekä 
alueen käyttöä koskevista rajoituksista ja niiden huomioon ottamisesta;
3) niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea {asianosai
nen)’,
5) toimintaa koskevista suunnitelmista;
6) toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunniteltu
jen toimenpiteiden laatuja laajuus;
7) toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoi- 
menpiteistä.

Pykälän 4 momentin mukaan malminetsintälupaa koskevaan hakemukseen on 
lisäksi liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos hakija ei ole vel
vollinen tekemään sellaista ympäristönsuojelulain nojalla.

Kaivoslain 45 §:n mukaan malminetsintälupa myönnetään, jos hakija osoittaa, 
että tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole 
tässä laissa säädettyä estettä. Lupa voidaan kuitenkin tässä laissa säädetystä 
esteestä huolimatta myöntää, jos este on mahdollista poistaa lupamääräyksillä 
tai pienentämällä alueen kokoa.

Kaivoslain 46 §:n 1 momentin mukaan malminetsintälupaa ei saa myöntää:
6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen 
kaavan toteuttamista;
7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta 
johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei lu
van myöntämiselle ole erityistä syytä.

Kaivoslain 51 §:n 2 momentin mukaan malminetsintäluvassa on annettava 
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
5) jälkitoimenpiteistä ja ajankohdasta, jolloin jälkitoimenpiteitä koskeva il
moitus on viimeistään tehtävä;
6) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta;
9) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;
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10) muista malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista sei
koista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa kiellettyä 
seurausta;
11) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edel
lytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

Kaivoslain 107 §:n mukaan malminetsintäluvan haltijan on asetettava vakuus 
mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suoritta
mista varten, jollei tätä ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatuja laajuus, 
toiminta-alueen erityispiirteet, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja 
luvan hakijan vakavaraisuus huomioon ottaen.

Kaivoslain 173 §:n mukaan malminetsintäalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan 
pystysuorasti.

Kaivoslain 3 §:n mukaan sen lisäksi, mitä kaivoslaissa säädetään, sovelletaan 
kaivoslain mukaista lupa- tai muuta asiaa ratkaistaessa ja muutoin kaivoslain 
mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996).

Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan jos hanke tai suunnitelma 
joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 - 
verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmu
kaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai 
suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia.

Luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaan kaikki suunnitelmat tai hank
keet, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeel
lisia, mutta ovat omiaan vaikuttamaan tähän alueeseen merkittävästi joko erik
seen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai hankkeiden kanssa, on arvioitava 
asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suojelutavoitteisiin. 
Alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perus
teella ja jollei 4 kohdan säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle suunnitelmalle tai hankkeelle vasta 
valmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta kyseisen alueen kos
kemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia.

Hallintolain 25 §:n mukaan jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittä
västi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa samanaikaisesti vireillä olevan 
asian ratkaisemiseen, viranomaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkais
tava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista viivy
tystä tai jollei se ole asian laadun taikka luonteen vuoksi tarpeetonta.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian 
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaise
miseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.



Asiassa saatu selvitys
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Malminetsintäalue sijaitsee Kuusamon kaupungissa noin 10 kilometrin etäi
syydellä Rukan matkailukeskuksesta. Kuusamon strategisessa yleiskaavassa 
malminetsintäalue sijaitsee maa-ja metsätalousvaltaisella alueella, jota koske
vassa tavoitemääräyksessä on todettu muun ohella, että metsiä hoidetaan ja 
käytetään kestävällä tavalla turvaten niiden monimuotoisuus, uusiutumiskyky, 
tuottavuus ja työpaikat sekä virkistys- ja kulttuuriarvot. Metsätalouden harjoit
tamiselle tulee jatkossakin säilyttää hyvät mahdollisuudet. Malminetsintäalu- 
eelle ei sijoitu Natur a 2000 -verkoston kohteita. Lähin Natura-alue Harjasuo- 
Laurinkorpi (FI1101622) sijaitsee lähimmillään noin 500 metrin etäisyydellä 
malminetsintäalueen itäpuolella. Harj asuon-Laurinkorven Natura-alue on lii
tetty Natura 2000 -verkostoon luontodirektiivin mukaisena SAC-alueena, ja 
sen suojeluperusteena ovat aluetta koskevasta Natura 2000 tietolomakkeesta 
ilmenevät luontotyypit ja kasvilajit. Kokkojärvi-Kuivajärven (FI1101639) Na
tura-alue sijaitsee noin 1,4 kilometrin etäisyydellä malminetsintäalueesta, ja se 
on liitetty Natura 2000 -verkostoon lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena, 
jonka suojeluperusteena ovat aluetta koskevasta Natura 2000 tietolomakkeesta 
ilmenevät lintulajit.

Yhtiön malminetsintälupaa koskevasta hakemuksesta on ilmennyt muun 
ohella, että alueella sijaitsevat Juomasuon, Hangaslammen ja Pohjasvaaran 
tunnetut kupari-kulta -esiintymät. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella yhtiö 
on arvioinut todellisen mineralisaation olevan tähän asti määritettyä huomatta
vasti laajempi, ja lisätutkimuksilla on haluttu selvittää, onko Juomasuon tun
nettu malmio osa laajempaa geologista jatkumoa. Yhtiön kokoaman tutkimus
tiedon sekä Juomasuon, Hangaslammen ja Pohjasvaaran kupari-kulta -esiinty
mien johdosta yhtiö on pitänyt hakemusaluetta potentiaalisena esiintymien 
löytämiseksi. Yhtiö on suunnitellut toteuttavansa malminetsintäalueella tutki
mustöiden alkuvaiheessa muun muassa lohkareiden, kalliopaljastumien ja 
maaperän näytteenottoa, geologisia kartoituksia ja geofysikaalisia tutkimuksia 
sekä pohjamoreenin näytteenottoa ja kallioperäkairauksia. Alueelle on myös 
tarkoitus avata tutkimusojia. Tutkimustöiden loppuvaiheessa toiminnan on 
suunniteltu painottuvan kallioperäkairauksiin, joiden määrä riippuu aiempien 
vuosien tutkimustuloksista.

Yhtiön malminetsintälupahakemuksen liitteenä olleessa yhtiön malminetsintä- 
tutkimusten toimintatapoja kuvaavassa yhteenvedossa on kuvattu tarkemmin 
yhtiön käyttämiä tutkimusmenetelmiä, niistä aiheutuvia ympäristö-ja muita 
vaikutuksia sekä keinoja vaikutusten vähentämiseksi ja korjaamiseksi. Yhteen
vedon mukaan geologiset kartoitukset sekä kallioperän, lohkareiden ja geoke- 
miallisten näytteiden otto suoritetaan useimmiten kävellen ja käsityökaluja 
hyödyntäen. Ajoneuvoilla alueelle saavuttaessa hyödynnetään ensisijaisesti 
olemassa olevia teitä, reittejä ja uria. Reittejä ei suunnitella puroja tai muita 
vesistöjä pitkin ja niiden rakentamisessa, käytössä ja kunnostuksessa huomioi
daan sääolosuhteet sekä mahdollisuudet reittien hyödyntämiseen myöhemmin 
muissa yhteyksissä. Geofysikaaliset mittaukset käsittävät maasto-ja lentomit
tauksia. Tutkimusojien tavoitteena on kallioperän paljastaminen ja tutkimus- 
ojien avaaminen tehdään tarvittaessa kaivinkoneella tai kaivurikuormaajalla. 
Kairauksen osalta on todettu muun ohella, että kairauksissa otetaan näytteitä 
maanpinnan alta. Kairausmenetelmiä on monta ja laitteiden ja varusteiden koot 
vaihtelevat. Mitä isompi kairakone, sen isompi vaikutus sillä on ympäristöön 
esimerkiksi melun vuoksi. Mahdollisia ympäristövaikutuksia syntyy kaira-
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alustan rakentamisesta (maaperähäiriöt, kasvillisuuden poistaminen ja muutok
set), kaira-alueelle siirtymisestä (urista johtuvat maaperähäiriöt, kasvillisuuden 
poisto tai muutokset), jätekaivosta, tilapäisestä melusta sekä pohjaveden leik
kauksesta.

Yhtiö on arvioinut, ettei suunnitelluilla tutkimustöillä ole oikein toteutettuna ja 
valvottuna merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kairauksen osalta yhtiö on to
dennut, että kairaaminen on kallista eikä sitä yleensä tehdä, ellei ole kannusta
via tuloksia muista halvemmista menetelmistä. Kairapaikat pyritään rajaamaan 
niin pienelle alueelle kuin toiminnan harjoittamiseksi on kohtuudella mahdol
lista. Kairareiän läpäistessä pohjavesialueen tai pohjavettä sisältävän kerroksen 
ylös pulppuava pohjavesi eristetään kuoppaan kairapaikan viereen. Merkittäviä 
määriä pohjavettä kohdattaessa kairaus lopetetaan, kunnes toiminnan jatka
miseksi on järjestetty viranomaisen hyväksymä käsittelymenetelmä.

Tutkimuksista aiheutuneiden vaikutusten korjaamisen osalta yhtiö on todennut 
muun ohella, että tutkimustöiden aikana maastoon syntyneet jäljet, kuten reitit, 
tutkimus-ja kairauspaikat sekä -kaivannot entisöidään mahdollisimman hyvin. 
Mahdolliset puusto vahingot korvataan maanomistajille. Maaperävaikutusten 
osalta on todettu muun ohella, että kunnostamisen yhteydessä läjitetty maaperä 
ja kasvillisuus asetetaan takaisin paikoilleen ja maakuoppia ja tutkimusojia 
täytettäessä huomioidaan mahdollinen maanpinnan vajoaminen. Yhtiö seuraa 
maaperän kunnostamisen edistymistä säännöllisesti ja suorittaa tarvittaessa uu
sia kunnostustoimenpiteitä. Kasvillisuusvaikutusten osalta alueen kunnostami
sessa tavoitellaan mahdollisuuksien mukaan alkuperäistä vastaavaa kasvilli
suutta. Siemennys-ja istutusmenetelmistä keskustellaan ympäristö vastaavien 
tai valtion hyväksymien konsulttiryhmien kanssa. Yhtiö seuraa kasvillisuuden 
palautumista määräajoin toteutettavilla tarkastuksilla. Malminetsintätyöt suori
tetaan mahdollisimman kaukana veden luonnollisista virtauksista ja valumalin- 
joista. Poikkeuksen muodostavat geologinen kartoitus ja geokemiallinen näyt
teenotto, joiden osalta toiminnan ja vesistöjen väliin jätetään riittävä puskuri
vyöhyke (esimerkiksi vähintään 15 metriä). Myös toiminnassa käytettävien 
poltto-, voitelu- ja kairausaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä huomioidaan 
vesistöt ja muut luonnonympäristöt.

Yhtiön malminetsintälupahakemuksesta ilmenee edelleen, että yhtiö on liittä
nyt lupahakemukseen muun ohella selvityksen hakemuksen kohteena olevasta 
alueesta sekä malminetsintälupa-alueen maanomistajia ja muita asianosaisia 
koskevat tiedot. Lupahakemuksen mukaisen toiminnan rahoituksen osalta yh
tiö on ilmoittanut australialaisen emoyhtiön rahoittavan yhtiön malminetsintää 
Suomessa, ja että yhtiöllä on olemassa oleva rahoitus ja mahdollisuudet lisära
hoitukseen Kuusamon liuskevyöhykkeen malminetsinnän ja suunniteltujen 
kaivoshankkeiden kehittämisen osalta.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus (jäljempänä Poh- 
jois-Pohjanmaan ELY-keskus) on Tukesille asian johdosta antamassaan lau
sunnossa todennut muun ohella, että malminetsintäalueella on metsälain 10 §:n 
mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristökuvioita, kuten pienvesien lähiympä
ristöjä, suoelinympäristöjä, kangasmetsäsaarekkeita ja reheviä lehtolaikkuja. 
Malminetsintäalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähimmät veden
hankintaa varten tärkeät pohjavesialueet Säkkilänkangas ja Mäntyniemi sijait
sevat lähimmillään yhden kilometrin etäisyydellä malminetsintäalueesta. Mal-
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minetsintäalueella sijaitsee lähteitä Pohjasvaaran etelärinteellä ja Välilammin- 
suon itäreunalla. Lausunnon mukaan lähteet ja pienvedet on huomioitava kul
kureittien suunnittelussa ja koneellisissa malminetsintätöissä suojavyöhyk
keellä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan viitannut vesilain 
2 luvun 11 §:nja 3 luvun 2 §:n säännöksiin ja todennut, että malminetsinnästä 
ei saa aiheutua lähteen, puron, noron tai enintään yhden hehtaarin suuruisen 
lammen luonnontilan säilymisen vaarantumista. Malminetsintäalueen vesistöt 
laskevat Kitkajokeen. Alueen länsiosa kuuluu Keltingin alueeseen ja itäosa 
Kitkajoen yläosan valuma-alueeseen. Tutkimusojien ja kairausten paikat tulee 
sijoittaa siten, että irtonaista maa-ainesta tai kalliosoijaa ei pääse vesistöihin 
suoraan tai sulamisvesien kautta.

Edelleen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnosta ilmenee, että mal- 
minetsintäalueella on useita uhanalaisten ja muuten huomioitavien lajien, ku
ten erittäin uhanalaisen ruskoruosteheinän, vaarantuneiden lettohemesaran ja 
lapinkämmekän sekä silmällä pidettävän suopunakämmekän esiintymispaik
koja. Ruskoruosteheinä ja lapinkämmekkä ovat lisäksi koko maassa rauhoitet
tuja. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on lausunnossaan esittänyt, että mainit
tujen lajien esiintymispaikat huomioidaan kulkureittien suunnittelussa ja ko
neellisessa malminetsinnässä vähintään 25 metrin suojavyöhykkeellä, ja että 
maastotöistä vastaavien tulee olla tietoisia esiintymispaikoista ja suojavyöhyk
keistä. Ampiaissuolla, Juomasuon reunoilla, Sakarinkaivulamminsuolla, Han- 
gassuolla, Soidinsuolla, Välilamminsuolla ja Välijoen varsilla on ojittamatonta 
aluetta. Tiedossa olevat uhanalaiset ja huomioitavat lajit keskittyvät soille ja 
niiden reunamille. Lajien tiedossa olevaa laajempi esiintyminen alueen soilla 
on myös mahdollista, minkä vuoksi ojittamattomat suot reunavyöhykkeineen 
tulee huomioida toiminnan suunnittelussa. Lausunnossa on tältä osin todettu, 
että ojittamattomilla suoalueilla välttämättä suoritettavat kairaukset tulee suo
rittaa talvella lumen suojatessa kasvillisuutta. Kalliosoija on kerättävä pois 
ojittamattomalta suolta. Tutkimusojia ei pitäisi sijoittaa ennestään ojittamatto
mille soille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on katsonut, että alueella voidaan suorittaa 
malminetsintää hakemuksessa esitetyillä menetelmillä, kun huomioidaan lau
sunnossa esitetyt kohteet kulkureittien ja tutkimuspaikkojen suunnittelussa ja 
sijoittelussa. Toiminnassa tulee välttää turmelemasta luontoa ja maisemaa 
enempää kuin on tutkimusten kannalta välttämätöntä. Tutkimusten jälkeen 
maastoon syntyneet jäljet tulee entisöidä mahdollisimman hyvin.

Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta on Tukesille asian joh
dosta antamassaan lausunnossa todennut muun ohella, että malminetsintäalue 
sijaitsee Kuusamon strategisessa yleiskaavassa maa-ja metsätalousvaltaisella 
alueella, jota voidaan käyttää pääkäyttötarkoituksen lisäksi luontomatkailuun, 
loma-asumiseen sekä pysyvään asumiseen. Strategisessa yleiskaavassa mal
minetsintäalue oli alun perin osoitettu matkailun ydinalueeksi (rm-1), jolla ei 
olisi kaavamääräysten perusteella voinut harjoittaa kaivos-, rikastus-ja jalos
tustoimintaa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin kumonnut kaikki mainitun 
yleiskaavan kaivostoimintaa koskevat määräykset ja merkinnät. Kaupungin 
tarkoituksena ei ole ollut alueen kaavoittaminen kaivostoimintaa varten, ja 
strategisen yleiskaavan hyväksymispäätös on ilmaissut valtuuston linjauksen.



Oikeudellinen arviointi
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Kysymystä siitä, voidaanko malminetsintälupa myöntää, arvioidaan kaivos
laissa säädettyjen edellytysten ja esteiden perusteella. Lupa on myönnettävä, 
jos hakija osoittaa, että kaivoslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä luvan 
myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Valituksenalaisella päätök
sellä ei ole eikä olisi voitukaan myöntää oikeutta varsinaisen kaivostoiminnan 
harjoittamiseen. Muilla kaivoslain mukaisilla lupamenettelyillä ei ole vaiku
tusta malminetsintäluvan myöntämisen edellytyksiä arvioitaessa. Asiassa ei ole 
myöskään ilmennyt perusteita hallintolain 25 §:ssä tarkoitettuun yhteiskäsitte
lyyn yhdessä muiden mahdollisten lupa-asioiden kanssa.

Valituksenalaisella päätöksellä hyväksytty malminetsintälupa oikeuttaa päätök
sessä mainittujen malminetsintätoimenpiteiden suorittamiseen lupapäätöksen 
karttaliitteestä ilmenevällä malminetsintäalueella. Valituksenalainen malmin
etsintälupa ei sellaisenaan mahdollista malminetsintätoimenpiteiden suoritta
mista kaivoslain 173 §:n vastaisesti malminetsintäalueen rajojen ulkopuolella.

Siltä osin kuin Pro Kuusamo ry:n valituksessa on vedottu luonnonsuojelulain 
65 §:n 1 momentin ja luontodirektiivin 6 artiklan 3 kohdan mukaisen arvioin
nin tekemiseen hallinto-oikeus toteaa, että arviointi on tehtävä sen varmista
miseksi, ettei hanke luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa ja luontodirektii
vin mainitussa kohdassa tarkoitetulla tavalla merkittävästi heikennä niitä luon
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 
Arviointi on tehtävä, jos hanke ennalta arvioiden todennäköisesti merkittävästi 
heikentää Natura-alueen edellä mainittuja luonnonarvoja.

Natura-arvioinnin tarveharkintaa varten laadituissa asiakirjoissa on esitettävä 
muun ohella Natura-alueen kokonaiskuvaus ja suojeluarvoon vaikuttavat sei
kat, kuvaus lajeista ja niiden elinympäristöistä sekä niiden säilymiseen vaikut
tavista tekijöistä sekä lajien elinympäristöjen esiintymispaikat ja niiden kuvaus 
kartalla. Linnustokohteen Natura-arvioinnissa tulee suojeluperusteena olevien 
lintulajien lisäksi ottaa huomioon lajien elinympäristöjen ominaispiirteet ja 
hankkeen vaikutus näihin ominaispiirteisiin.

Yhtiön lupahakemus tai Tukesin asian ratkaisemiseksi hankkima selvitys ei ole 
sisältänyt tietoja Natura-arvioinnin tarveharkintaa varten, eikä valituksenalai
sesta päätöksestä ilmene, että Tukes olisi arvioinut Natura-arvioinnin tarpeelli
suutta. Kun otetaan huomioon nyt kysymyksessä olevan malminetsintäalueen 
läheisyydessä sijaitsevien Natura-alueiden suojeluperusteet, niiden etäisyydet 
malminetsintäalueesta sekä malminetsintäluvan mukaisen toiminnan laatuja 
laajuus, asiassa ei jää tieteelliseltä kannalta järkevää epäilyä kysymyksessä 
olevien Natura-alueiden luontoarvoihin kohdistuvien merkittävästi heikentä
vien vaikutusten aiheutumatta jäämisestä. Näin ollen luonnonsuojelulain 
65 §:n mukainen arviointi-ja lausuntomenettely ei ole tämän lupa-asian ratkai
semiseksi ollut tarpeen, eikä valituksenalaista päätöstä ole tämän vuoksi syytä 
kumota ja palauttaa Tukesille uudelleen käsiteltäväksi.

Muilta osin valituksissa ei ole esitetty eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt 
sellaisia seikkoja, joiden perusteella olisi katsottava, että kaivoslain ja sen no
jalla annettujen säädösten mukaisen lupaharkinnan kannalta tarpeellisten ja 
luotettavien selvitysten esittäminen olisi laiminlyöty. Lupahakemus lii- 
teasiakirjoineen on sisältänyt lupaharkinnan kannalta riittävän kaivoslain



34 §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen valituksissa mainituista seikoista. 
Siltä osin kuin valittajat ovat vedonneet haitallisten mineraalien kuten uraanin 
esiintymisen selvittämiseen malminetsintäalueella, hallinto-oikeus toteaa, ettei 
asiassa ole valitusten tai yhtiön hakemuksen johdosta annettujen lausuntojen 
perusteella ilmennyt, että malminetsintäalueella olisi sellaisia haitallisia mine
raaleja, joiden esiintymistä olisi ollut lupaharkinnan kannalta tarpeen selvittää. 
Tukes on näiltä osin huolehtinut asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämi
sestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset.

Asiassa saadun selvityksen perusteella alueella voidaan perustellusti arvioida 
olevan kaivosmineraalej a. Valituksissa on katsottu malminetsintäalueen kaava- 
tilanteen estävän alueen käyttämisen kaivostoimintaan. Kuten edellä on to
dettu, valituksenalaisella päätöksellä ei ole myönnetty lupaa varsinaisen kai
vostoiminnan harjoittamiseen ja nämä kaivosluvan myöntämisen edellytykset 
ja esteet harkitaan tarvittaessa erikseen. Sen vuoksi malminetsintälupaa koske
vassa harkinnassa ei arvioida mahdollisen kaivostoiminnan vaikutuksia aluei
den käyttötarpeille sen varalta, että malminetsintä johtaisi kaivostoiminnassa 
hyödyntämiskelpoisen esiintymän paikallistamiseen. Edellä todettuja alueen 
kaavatilanne huomioon ottaen malminetsintäluvan mukaisen toiminnan ei 
voida katsoa vaikeuttavan alueella voimassa olevan yleiskaavan toteuttamista. 
Kuusamon kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunta ei ole lausunnossaan 
Tukesille vastustanut malminetsintäluvan myöntämistä. Asiassa ei siten tule 
arvioitavaksi, onko malminetsintäluvan myöntämiselle ollut kaivoslain 46 §:n 
1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu este. Asiassa ei ole yhtiön hakemuksen joh
dosta annettujen lausuntojen perusteella tai muutoinkaan ilmennyt, että mal
minetsintäluvan myöntämiselle olisi ollut kaivoslaissa mainittua estettä, jolloin 
malminetsintälupa on tullut myöntää.

Tukes on valituksenalaisella päätöksellä määrännyt malminetsintäaluetta kos
kevan malminetsintälupakohtaisen 2 500 euron vakuuden kaivoslain 
(621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoite
tun mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä muiden kaivoslakiin pe
rustuvien velvoitteiden täyttämistä varten.

Siltä osin kuin Kitkan Viisaat ry on vedonnut siihen, ettei Tukes ole vaatinut 
yhtiöltä vakuuden määrittämistä varten kaivannaisjätesuunnitelmaa, hallinto- 
oikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella luvan mukaisin tutki
musmenetelmin toimittaessa toiminnasta ei synny maa- tai kiviainesjätettä, 
eikä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatiminen ole siten ollut tar
peen myöskään malminetsintälupakohtaisen vakuuden määrää arvioitaessa.

Määrättävän vakuuden tarkoitus on varmistaa kaivoslakiin perustuvien velvoit
teiden täyttäminen. Tukes on vakuutta määrätessään ottanut huomioon mal
minetsintäalueen olosuhteet, toiminnan laadun ja laajuuden sekä annetut lupa
määräykset. Asiassa ei ole Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tai Kuusamon 
kaupungin yhdyskuntatekniikan lautakunnan lausuntojen perusteella tai muu
toinkaan ilmennyt sellaisia malminetsintäalueeseen liittyviä erityispiirteitä, joi
den perusteella vakuuden määrää ei alueen olosuhteet sekä luvan mahdollista
man etsintätoimien laatuja laajuus huomioon ottaen olisi pidettävä riittävänä 
malminetsinnästä mahdollisesti aiheutuvan vahingon ja haitan sekä jälkitoi
menpiteiden suorittamista varten.
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Annetuissa lupamääräyksissä on otettu huomioon muun ohella Pohjois-Poh- 
janmaan ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt seikat suojeltujen lajien esiinty
mistä ja alueen luonnonolosuhteista sekä Kuusamon kaupungin yhdyskunta
tekniikan lautakunnan lausunnossa esitetyt seikat alueen maankäytöstä. Suun
nitellun malminetsinnän laatuja laajuus sekä annetut lupamääräykset huomi
oon ottaen valituksenalaisen malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta toimin
nasta ei voida valituksissa esitetyillä perusteilla katsoa aiheutuvan kaivoslain 
11 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä vaikutuksia. Näin ollen päätök
sessä annettuja lupamääräyksiä on pidettävä riittävinä.

Siltä osin kuin Kitkan Viisaat ry on vedonnut nyt kysymyksessä olevan mal- 
minetsintäalueen osalta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa 
laissa tarkoitettuun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamiseen, 
hallinto-oikeus toteaa, ettei mainitun menettelyn soveltaminen ole ollut tämän 
lupa-asian yhteydessä tarpeen.

Yhteenveto

Valituksenalainen päätös ei ole asian kuulutusasiakirj öistä, kuuluttamisesta, 
asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä tai lupahakemuksen ja -pää
töksen puutteellisuudesta esitetyillä valitusperusteilla lainvastainen. Päätös ei 
ole lainvastainen myöskään hallintolain 45 §:ssä säädetyllä päätöksen peruste
lemista koskevalla valitusperusteella.

Syytä valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen valituksissa esitetyillä perus
teilla ei ole.

Oikeudenkäyntikuluvaatimukset

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeu
denkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huo
mioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyn
tikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuulli
suutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäsel
vyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisuja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
95 §:n 1 momentti huomioon ottaen Pro Kuusamo ry:lle ja Kitkan Viisaat 
ry:lie ei tule määrättäväksi korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Harkitessaan valittajien velvoittamista korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntiku
lut hallinto-oikeus on ottanut huomioon, että asiaa on pidettävä valittajina asi
assa olevien yhdistysten toiminnan kannalta tärkeänä ja yhdistyksillä on tästä 
johtuen ollut perusteltu syy saattaa asia hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tä
hän nähden ja kun otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisuja asian laatu, 
kohtuuttomana ei ole pidettävä, että yhtiö joutuu pitämään oikeudenkäyntiku
lunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskeva vaatimus on hylättävä.
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Sovelletut oikeusohjeet
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Perusteluissa mainitut
Kaivoslaki (621/2011) 10 § 1 ja 3 momentti, 13 §, 34 § 2 momentti 4 a kohta,
3 momentti kohdat 1, 2 ja 3 ja 7 momentti, 37 § 1, 3 ja 4 momentti, 40 § 4 mo
mentti (621/2011), 46 § 1 momentti 1, 2, 3, 4 ,5 ja 8 kohta ja 3 momentti,
103 § 1 momentti, 109 § 1 momentti ja 110 § 1 momentti 
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 12 § ja 13 §
Hallintolaki 44 § 1 momentti 
Luonnonsuojelulaki 65 § 2 momentti 
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 127 §

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi
keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus valituslupa- 
hakemuksineen on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Selostus valitusluvan myöntämisen edellytyksistä ja hakumenettelystä on liit
teenä (Valituslupa, julkinen kuulutus).

Esittelevä j äsen Anni Kontturi

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marja-Riitta Tuisku, Laura 
Juntunen ja Anni Kontturi.



Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
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Päätös Pro Kuusamo ry:n asiamies, sähköpostitse

Oikeudenkäyntimaksu (01515/20/7203)
260 euroa

Kitkan Viisaat ry, sähköpostitse

Oikeudenkäyntimaksu (01525/20/7203)
260 euroa

Jäljennös maksutta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, sähköpostitse
Latitude 66 Cobalt Oy, sähköpostitse
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, ympäristöjä 
luonnonvarat vastuualue, kirjeitse
Kirjeitse Kuusamon kaupunginhallitus, jonka on julkaistava viipymättä tieto 
tästä päätöksestä kuntalain 108 §:ssä säädettynä kunnan ilmoituksena.

Oikeudenkäyntimaksun peruste

Tuomioistuinmaksulaki
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta (1383/2018)

Ohje oikeudenkäyntimaksua koskevan oikaisuvaatimuksen tekemiselle

Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun mää
ränneeltä päätöksen esittelijältä kuuden kuukauden kuluessa maksun määrää
misestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimus toimitetaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Toimituskirjan jäljennöksen oikeaksi todistaa

Lainkäyttösihteeri Asko Heikkilä



Liite hallinto-oikeuden päätökseen

Valitusosoitus

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella 
valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisperusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valitusluvan myöntämisen perus
teet ovat:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen 
ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto- 
oikeuden päätöksestä.

Valitusaika

Hallinto-oikeuden päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-oikeuden verk
kosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen 
tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän 
kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, joka sisältää myös valituslupahakemuksen, on ilmoitettava
• valittajan nimi ja yhteystiedot
• postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- 

sessiosoite)
• päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
• oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:ssä tarkoitettu peruste, jolla valituslupaa pyyde

tään, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tarkoitettu 
peruste

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimuk
set)

• vaatimusten perustelut
• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yh
teystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa valituksessa yhdyshenkilöksi. Jollei yhdyshen
kilöä ole ilmoitettu, yhdyshenkilönä toimii valituksessa ensimmäiseksi mainittu valittaja. Yhdyshenkilön ei tar
vitse esittää valtakirjaa.

Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
• hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran

omaiselle.

Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää, valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 
esittää, jos

• päämies on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa
• asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuo

mioistuimessa
• valtuutettu on asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista anne

tussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Valituksen toimittaminen

Valitus valituslupahakemuksineen on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Sen voi omalla vastuulla lähettää myös 
postitse, lähetin välityksellä, telekopiona, sähköpostina tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitus on toimitet
tava niin ajoissa, että se on perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä korkeimman hallinto-oikeuden 
virka-ajan päättymiseen (kello 16.15) mennessä. Valituksen toimittamisesta telekopiona, sähköpostina tai säh
köisen asiointipalvelun kautta säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa 
laissa (13/2003).



Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot ja aukioloaika

Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Postiosoite:
PL 180
00131 HELSINKI

Käyntiosoite:
Paasivuorenkatu 3 
00530 HELSINKI

Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
Faksi: 029 56 40382 
Puhelinnumero: 029 56 40200

Asiakaspalvelun aukioloajat maanantaista perjantaihin 8.00 -16.15.

Muutoksenhakuasian käsittelystä perittävät maksut

Hallinto-oikeuden päätöstä koskevan muutoksenhakuasian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peri
tään 530 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa 
tullut. Jos yhtä useampi asianosainen saattaa asian käsiteltäväksi samalla kirjelmällä, heiltä peritään vain yksi 
maksu. Jos tuomioistuin erottaa eri asianosaisia koskevat asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin 
erotetusta asiasta asianosaiselta maksu erikseen. Jos saman maksun suorittamisesta on vastuussa kaksi tai 
useampia maksuvelvollisia, he vastaavat siitä yhteisvastuullisesti. Yhden asianosaisen maksuvapautus ei vä
hennä muiden asianosaisten maksuvelvollisuutta.

Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista 
maksuttomista suoritteista. Lain mukaista maksua ei peritä:

yksityishenkilön vireille panemissa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) eikä terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 
tarkoitettua palvelua tai etuutta koskevissa asioissa;
lastensuojelulain (417/2007) mukaisissa asioissa, lukuun ottamatta mainitun lain 16 c §:ssä tarkoitettuja, 
kuntien keskinäisiä korvauksia koskevia asioita;
yksityishenkilön vireille panemissa ulkomaalaislain (301/2004) mukaisissa kansainvälistä suojelua koske
vissa asioissa;
maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) mukaisissa asioissa eikä maaseutuelinkeinotukea kos
kevissa asioissa, joissa on kyse luottojen maksuhelpotuksesta, vapaaehtoisesta velkajärjestelystä tai val
tion takautumisvaatimuksesta luopumisesta;
oikeusapulaissa (257/2002) tarkoitetun oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa eikä oikeudenkäyn- 
tiavustajalle maksettavaa palkkiota ja kulukorvausta koskevissa asioissa, ellei kyse ole muutoksenhausta 
palkkiota tai kulukorvausta koskevassa asiassa;
tartuntatautilain (1227/2016), päihdehuoltolain (41/1986) eikä mielenterveyslain (1116/1990) mukaisissa 
asioissa;
yleisiä vaaleja, kirkollisia vaaleja eikä saamelaiskäräjien vaaleja koskevissa asioissa; 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, mikäli maksun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste. Lain 
mukaista maksua ei myöskään peritä, jos korkein hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok
senhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkai
sua koskevassa muutoksenhakuasiassa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymak
suista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta.

Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäista
pauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)
Oikeusministeriön asetus tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta (1121/2021)

Valituslupa, julkinen kuulutus
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