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1 Esityksen pääasiallinen sisältö 

Esitys sisältää kaivoslainsäädännön uudistuksen. Lakiehdotus korvaisi vuoden 1965 
kaivoslain. Samalla on tarpeen uudistaa kaivoslain nojalla annettu kaivosase- tus sekä 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoksen turvallisuusmääräyksistä vuodelta 
1975 sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nostolaitoksista kaivoksissa (372/1969) 
ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista (1218/1995). Lakiehdotuksessa 
säilytettäisiin voimassa olevan kaivoslain perusteet. Toimeksiannossa mainittuihin 
muutosta kaipaavien kohtien lisäksi esityksessä on kiinnitetty huomiota menettelyjen 
nykyaikaistamiseen, asianosaisten kuulemiseen sekä päätösharkinnan edellytysten 
selkeyttämiseen. 

Kaivoslaki olisi edelleen kaivoskivennäisten etsimistä, tutkimista ja hyödyntämistä 
koskeva laki, jolla turvattaisiin toiminnanharjoittajan oikeus esiintymän hyödyntämiseen 
toisenkin omistamalla alueella sekä turvattaisiin yksinoikeus esiintymään. 

Toiminnanharjoittajan oikeusasema kaivoslain mukaisessa systematiikassa vahvistuu 
vähitellen. Etsintätyöhön kaivoskivennäisiä koskevien havaintojen ja mittausten 
tekemiseksi ei eräin poikkeuksin tarvittaisi viranomaisen myötävaikutusta. Seuraavassa 
vaiheessa - usein pitkänkin aikajakson kuluttua - etsintätyö käsittää jo sellaisia 
toimenpiteitä, ettei niitä voida tehdä ilman erillistä sääntelyä. Kaivoslain mukaan 
tarkoitetaan tällöin sellaista tutkimustyötä, johon tarvitaan valtausoikeus. Pääsääntönä 
edelleen olisi, että valtausoikeus ei oikeuta kaivoskivennäisten hyödyntämiseen. 
Valtausoikeuden myöntämisen yhteydessä tarkistettaisiin tutkimusalueen suhde sekä 
maankäyttöön että luonnonsuojelun tavoitteisiin. Tutkimusvaiheessa säilyisi valtaajan 
velvollisuus minimoida toiminnan haittoja sekä korvata aiheuttamansa vahingot. 

Varsinainen kaivoskivennäisten hyödyntäminen tapahtuu kaivostoiminnassa. Tätä varten 
toiminnanharjoittajalla on oikeus saada esiintymää koskeva kaivosoikeus. 
Kaivosoikeuden myöntämisen yhteydessä kuultaisiin asianosaisten lisäksi kansalaisia 
sekä myös viranomaisia. Toimintaa varten varataan tietty nimenomainen alue, jota 
kaivoslaissa kutsutaan kaivospiiriksi. Maanomistajan omistusasema kaivoskivennäisten 
osalta säilyisi ennallaan. Korvauksena maanomistajan kiinteistön käytöstä 
kaivostoimintaan hänelle suoritetaan erilaisia maksuja ja korvauksia, jotka liittyvät 
kaivostoimintaan varattavaan alueeseen ja sen käytön estymiseen sekä myös 
hyödynnettävään esiintymään. 

Lakiin ei otettaisi muun lainsäädännön alaan kuuluvia säädöksiä esimerkiksi ympäristön- 
tai luonnonsuojelun alalta. Sen sijaan lakiin otettaisiin viittaussäännöksiä 
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muun lain soveltamisesta tai yhteistyöstä eri lainsäädäntöä valvovien viranomaisten 
välille. 

Toiminnanharjoittajaa koskevalta osalta lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
rajoitukset toiminnanharjoittajan kansallisuudelle poistetaan. 

Kaivoslain suhdetta maankäytön suunnitteluun ei esitetä muutettavaksi. Maankäyttö- ja 
rakennuslain voimaantulon myötä asia ratkaistiin kaivoslain muutoksella, joka tuli 
voimaan vuoden 2001 alussa. 

Päätösharkinnassa korostuu kaivoslain sääntelemien taloudellisten oikeuksien käsittely, 
"elinkeino-oikeudellinen" lähestymistapa. Hakemuksen on täytettävä kaivoslaissa 
säädetyt varsinaiset edellytykset. Kaivoslain mukaisessa päätösharkinnassa kiinnitetään 
huomiota sellaisiin lainsäädännön vaatimuksiin, jotka on otettava huomioon kaivoslain 
mukaisessa toiminnassa. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 
säännökset. Päätösharkinnassa huomioidaan lisäksi läpäisyperiaatteen mukaisesti ne 
säännökset, joiden tavoitteet tulisi täyttyä myös kaivoslain mukaisessa toiminnassa. 
Esimerkkinä voidaan mainita eräät jätelainsäädännön tavoitteet. 
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2 Yleisperustelut 

2.1 Nykytila 

2AA Kaivostoiminta Suomessa 

Kaivosteollisuus 

Kaivostoiminta on yksi vanhimmista teollisuudenhaaroista Suomessa. Kaivostoiminnan 
myötä kehittynyt suomalainen teknologiaosaaminen ja laitevalmistus ovat tunnettuja 
kautta maailman. Metallisten malmien osalta rauta, kupari, nikkeli, sinkki ja kromi ja 
niihin liittyvä jatkojalostus ovat muodostaneet pohjan perusteollisuudelle. 
Teollisuusmineraalien ja -kivien osalta kalkkikivi, talkki, wollastoniitti, vuolukivi ja 
apatiitti ovat merkittävimmät hyödynnettävät kaivoskivennäiset. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2001 37 
kaivosta, joiden kokonaislouhintamäärä oli yhteensä 32 miljoonaa tonnia. Nostettujen 
tonnimäärien perusteella suurimmat olivat Siilinjärven, Kemin, Paraisten, Pyhäsalmen ja 
Lahnaslammen kaivokset. Malmikaivoksia oli käynnissä 4, kalkkikaivoksia 16, 
teollisuusmineraali ja -kivikaivoksia 14 sekä muita 3 kappaletta. 

Kaivosteollisuudessa on ollut käynnissä voimakas rakennemuutos. Tekninen kehitys ja 
ennen kaikkea voimakas kansainvälistyminen on näkynyt myös Suomessa. Samalla 
kertaa myös vaihteleva taloudellinen kehitys on tuonut oman vaikutuksensa. 
Kustannustietoisuus ja työvoiman väheneminen on toteutunut myös suomalaisessa 
kaivosteollisuudessa. Toisaalta toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Kestävä 
kehitys ja elinkaariajattelu ovat korostuneet. Ympäristönsuojelu ja luonnonsuojelu ovat 
tulleet kaikkialla kaivostoiminnan merkittäväksi viitekehykseksi. 

Etsintätoiminta 

Suomessa tehdään vuosittain noin 350 valtaushakemusta. Kahden viime vuoden kuluessa 
valtaushakemusten määrä on kasvanut voimakkaasti, mikä johtuu maailmanlaajuisesta 
panostuksesta platinametallien etsintään. Kehitys näkyy myös Poh jois-Suomessa. 
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Malminetsintään arvioidaan käytettävän vuosittain noin 40 miljoonaa euroa. Etsin- 
tätoimintaan kohdistuvien investointien kasvu on ollut viime vuosina keskimäärin 20 %. 

Suomessa on perinteisesti myös valtio osallistunut suoraan malminetsintään. Maassamme 
on kehitetty toimintamalli, jonka mukaan Geologian tutkimuskeskus 
maailmanlaajuisestikin korkealuokkaiseen ja monipuoliseen geodataan nojautuen 
suorittaa tehokkaasti ensivaiheen etsintätoimintaa. Löydetyt esiintymät luovutetaan 
kansainvälisten tarjouskilpailujen perusteella. Menettely on osoittautunut hyvin 
toimivaksi ja maahamme onkin saatu toiminnanharjoittajiksi useita kansainvälisiä etsintä- 
ja kaivostoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen 
Geologian tutkimuskeskus käytti vuonna 2001 malminetsintään noin 17 miljoonaa euroa. 

Viime vuosina Suomessa tehtävälle malminetsinnälle on ollut tunnusomaista kan-
sainvälistyminen. Yhä merkittävämpi osa esiintymien etsinnästä ja tutkimisesta tapahtuu 
ulkomaisten yhtiöiden toimesta. Viime vuosina Suomeen ovat saapuneet myös sellaiset 
varsinaiset etsintäyhtiöt, joilla ei ole omaa kaivostuotantoa. Näiden ns. junior-yhtiöiden 
kautta tapahtuva malminetsintä hankkii merkittävän osan tarvittavasta riskirahoituksesta 
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kautta. 

Kaivoslainsäädäntö 

Voimassa oleva kaivoslaki on vuodelta 1965. Se perustuu selkeästi varausjärjestelmään 
mutta tunnustaa myös maanomistajan oikeuden kaivoskivennäisiin. Ruotsissa omaksuttu 
konsessiotyyppinen lähestysmistapa ei ole saavuttanut Suomessa kannatusta 
lukuunottamatta mannermaajalustalakia (149/1965). 

Kaivoslain lisäksi keskeinen säädös on kaivosasetus (663/1965) vuodelta 1965. Lisäksi on 
annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä 
(921/1975), kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nostolaitoksista kaivoksissa 
(372/1969) ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivoskartoista (1218/1995). 
Sellaiseen kaivos- ja rikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin 
tuottaminen, sovelletaan lisäksi ydinenergialakia (990/1987). 

Vuoden 1965 kaivoslaki säilyi pitkään muuttumattomana. Suomen liittyminen Euroopan 
talousaluetta koskevaan sopimukseen pakotti ulkomaalaisten kiinteistönhankintaa 
koskevan lainsäädännön uudistuksen yhteydessä muuttamaan myös kaivoslakia. 
Sittemmin 1990-luvun aikana kaivoslakia muutettiin ympäristö- ja 
luonnonsuojelulainsäädännön kehittymisen myötä. Viimeksi muutos kaivoslakiin on tehty 
uuden maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) myötä. 
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Hallinto ja päätöksentekojärjestelmä 

Kaivoslain mukaisena hallinto- ja päätösviranomaisena toimii kauppa- ja teolli-
suusministeriö. Mineraalisten raaka-ainevarojen etsimisen ja hyödyntämisen luvat 
käsitellään ja niistä päätetään kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ministeriö pitää 
kaivosrekisteriä, jossa on tiedot kaivosoikeuksista. Ministeriö myös suorittaa kaivoslain 
mukaista valvontaa. 

Ministeriöllä on apunaan kaivoslautakunta kaivosasioiden periaatteellista laatua olevien 
ja laajakantoisten kysymysten käsittelyyn. 

Kaivosten turvallisuuden ja kaivoskivennäisten hyödyntämisen valvonnasta vastaa 
Turvatekniikan keskus. Turvallisuuteen kuuluu yleisen kaivosturvallisuuden lisäksi 
kaivosten nostolaitteiden valvonta ja rikastushiekka-altaiden patoturvallisuuden valvonta. 
Turvatekniikan keskuksen tehtävänä on myös valvoa, ettei kaivoskivennäisten 
hyödyntämisessä harjoiteta ilmeistä tuhlausta. 

Lisäksi kaivostoimintaa valvovat työsuojeluviranomaiset oman toimialansa osalta. 

Geologian tutkimuskeskus ylläpitää kaivoslaissa tarkoitettua kairasydänarkistoa, jonne 
toimitetaan osa valtausalueilta saaduista kairasydämistä sekä niihin liittyvät 
kairasydänraportit. 

2.1.2 Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö 

Lainsäädäntö eräissä maissa 
Kaivostoiminnan järjestäminen eri maissa riippuu siitä oikeudellisesta periaatteesta, jolla 
kaivosoikeus järjestetään. Konsessiojärjestelmässä kaivostoiminnan harjoittajalle 
myönnetään konsessio hyödyntämistä varten. Konsessio myönnetään laissa mainittujen 
edellytysten nojalla tai tarkoituksenmukaisuusharkinnalla. Kon- sessiojärjestelmän 
tunnustavissa maissa omistusoikeus kaivoskivennäisiin kuuluu yleensä valtiolle. 
Toisentyyppistä lähestymistapaa noudatetaan maissa, joissa oikeus raaka-aineiden 
hyödyntämiseen katsotaan kuuluvaksi maanomistajan oikeuteen eikä hyödyntämistä 
voida tehdä ilman maanomistajan suostumusta. Kolmas tapa ratkaista kaivostoiminnan 
harjoittaminen on käyttää löytäjäkeskeistä lähestymistapaa eli varausjärjestelmää. 
Valtausjärjestelmässä raaka-ainevarojen ei katsota olevan kenenkään omistuksessa, valtio 
on säilyttänyt oikeutensa antaa hyödyntämisoikeuden valtaajalle tai - Suomen tavoin - 
maanomistajan oikeusasema huomioidaan suostumusta lievemmillä järjestelyillä. 
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Mikään edellä esitetyistä malleista ei kuitenkaan ole puhtaana käytössä. Eri maissa valittuihin 
ratkaisuihin on vaikuttanut geologian lisäksi kiinteistöoikeudellinen lähestymistapa, käsitys 
valtion omistusoikeudesta sekä raaka-aineiden hyödyntämisessä vallinneet suuntaukset. 

Ruotsi 

Ruotsi tuottaa vuosittain n. 140 miljoonaa tonnia malmeja ja mineraaleja yhteisarvoltaan n. 13 
miljardia kruunua. Länsi-Euroopan suurin rautakaivos toimii Ruotsin Kiirunassa. Ruotsi on 
Länsi-Euroopan suurin kullan tuottaja ja suurimpien joukossa kuparin, lyijyn ja sinkin 
tuotannossa. 

Ruotsin kaivoslaki on vuodelta 1991 (Minerallagen 1991:45). Kaivoskivennäisten määrä on 
Suomeen verrattuna vähäisempi, erityisesti teollisuusmineraalien osalta. Sen sijaan 
mineraalilainsäädäntö sisältää myös energiamineraalit, kuten kaasun, öljyn ja hiilen. 

Alkuvaiheen malminetsintä on sallittu jokamiehenoikeuden nojalla samaan tapaan kuin 
Suomessa. Varsinaisessa tutkimustoiminnassa tarvitaan tutkimuslupa (under- 
sökningstillstånd), jonka nojalla tutkimustyötä (undersökningsarbete) voidaan suorittaa. 
Tutkimuslupa myönnetään hakemuksen perusteella sille, joka ensiksi on hakemuksen jättänyt. 
Edellytyksenä tutkimusluvan myöntämiselle on, ettei hakijalta ilmeisesti puutu kykyä ja 
tarkoitusta esiintymän löytämiselle. Hakijalla ei ole ehdotonta oikeutta saada tutkimuslupaa. 
Käytännössä edellytykset ovat samantyyppiset kuin Suomessa. 

Hyödyntäminen edellyttää, että hakijalle on myönnetty konsessio mineraalilain- säädännön 
mukaisesti. Konsession myöntämisen edellytyksenä on, että haetulla alueella on esiintymä, jota 
voidaan todennäköisesti taloudellisesti hyödyntää. Edellytyksenä myös on, ettei esiintymän 
sijainti ja laatu ole sopimattomia konsession myöntämiselle. Kaivosviranomaisen lisäksi 
konsession myöntämiseen osallistuu lääninhallitus, joka tarkistaa hakemukseen liittyvät 
ympäristö- ja maankäyt- töseikat. 

Toimintaa varten tulee myös saada ympäristölupa. Maanhankinta toteutetaan pääasiassa 
kiinteistökaupalla tai maanvuokralla. Pakkolunastus on kuitenkin myös mahdollista. 
Kaivoksen rakentaminen vaatii rakennusluvan. 

Maankäytön osalta Ruotsissa katsotaan, että kaivoskivennäisten hyödyntäminen voi olla 
yhteiskunnalle siinä määrin merkittävää, ettei tunnetulla esiintymäalueella 
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saada vaarantaa tulevaa hyödyntämistä. Toisaalta konsessiota ei voitane myöntää, jos se 
on vastoin yksityiskohtaista kaavaa tai aluemääräyksiä. 

Kaivoksen sulkemisen osalta mineraalilaki sisältää varsin yleispiirteiset määräykset 
jälkihoitoa ja turvallisuutta koskevista seikoista. Lopettamisen yhteydessä kon- 
sessioviranomainen määrittelee konsessionhaltijan velvollisuudet. Mineraalilain lisäksi 
toimintaan sovelletaan ympäristökaaren (miljöbalken) määräyksiä toiminnan 
lopettamisesta. 

Norja 

Öljyn ja kaasun tuotantoon verrattuna on kaivostoiminnan merkitys vähäistä Norjassa. 
Metallimalmikaivosten määrä on vähentynyt viime vuosina. Sen sijaan kal- 
liokiviaineksen osalta tuotantoja erityisesti vienti eräisiin Länsi-Euroopan maihin on 
lisääntynyt. 

Kaivoslainsäädäntö koostuu seuraavista laeista: 
 

- kalkkikiveä koskeva laki (3.7.1914, nro 5); 

- teollisuuskonsessiolaki (14.12.1917, nro 16); 

- kvartsia koskeva laki (17.6.1949, nro 3); 

- maan luovuttaminen ei-vallattavien mineraaliesiintymien hyödyntämistä varten 
(21.3.1952, nro 1); 

-  vuorityölaki (30.6.1972, nro 70). 

Norjassa on ollut vuodesta 1993 lähtien vireillä kaivoslainsäädännön uusiminen. Hallitus 
jätti esityksen asiasta helmikuussa 1999, mutta peruutti sen myöhemmin maaliskuussa 
2000. Nyttemmin asian valmistelua on jatkettu. 

Keskeisenä viranomaisena Norjassa toimii Bergvesenet. Hyödyntämisluvan (kon- 
session) myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Keskeistä Norjassa on jako valtauskelpoisiin mineraaleihin, jotka omistaa valtio, ja 
ei-valtauskelpoisiin, jotka kuuluvat maanomistajalle. Valtauskelpoisiksi mineraalit 
luokitellaan ominaispainon avulla. 

Etsintä- ja valtauskelpoisia ovat Norjan ja ETA-alueen kansalaiset ja oikeushenkilöt. 
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Valtausoikeuden nojalla tehtävät toimenpiteet on rajattu samantyyppisesti kuin Ruotsissa. 
Valtausoikeus on voimassa 10 vuotta mutta sitä voidaan hakemuksesta jatkaa. Ennen 
valtausoikeutta on mahdollista hakea edeltävää lupaa (pre-claim), joka voi olla voimassa 
seitsemän vuotta. 

Kaivostoimintaa varten myönnettävän yksinoikeuden, konsession, lisäksi toimin-
nanharjoittaja tarvitsee muiden lakien mukaan myönnettävät luvat. Tärkein kokonaisuus 
on suunnittelu- ja rakennuslupakokonaisuus, johon kuuluu myös toimintasuunnitelma. 
Luvan myöntää pääsääntöisesti kunta. Ennen luvan myöntämistä suunniteltu hanke 
tarvitsee ympäristövaikutusten arvioinnin, jonka menettelyn käsittelee 
kaivosviranomainen. 

Toimintaa varten tarvitaan lisäksi kulttuurisesti tärkeiden alueiden selvitys sekä päästöjä 
koskeva lupa. 

Irlanti 

Irlanti on Euroopan merkittävimpiä lyijyn ja sinkin tuottajia. Malminetsintään ja 
kaivostoimintaan liittyvistä linjakysymyksistä, kehittämisestä ja lupa-asioista vastaa 
ministeriö (Department of Communications, Marine and Natural Resources) ja sen osasto 
(Exploration and Mining Division). 

Kaivoslainsäädäntö koostuu kaivoslaista (Minerais Development Acts 1940-1999), joka 
jakautuu viiteen eri säädökseen, sekä asetuksista (Régulations). Lainsäädäntö on 
ulkopuoliselle vaikeasti lähestyttävissä. 

Lainsäädäntö kattaa useimmat mineraalit. Vuodesta 1979 lukien hiekka, sora, kivi ja savi 
eivät kuitenkaan ole enää kuuluneet tämän lainsäädännön pariin. Suomalaisen 
lainsäädännön tuntemaa etsintävaihetta varten ei tarvita erillistä lupaa tai oikeutta. 
Varsinaista malminetsintää varten tarvitaan lisenssi, jonka myöntää ministeriö enintään 
kuudeksi vuodeksi. Määräaikaa on mahdollista myöhemmin jatkaa. Vuoden 2001 lopussa 
lisenssejä oli voimassa 428 kappaletta. 

Mineraalien hyödyntämistä koskevan oikeudellisen instrumentin muoto riippuu siitä, 
omistaako mineraalit valtio vaiko maanomistaja. State Mining Lease on kyseessä silloin, 
kun valtio omistaa mineraalit ja se myönnetään koko kaivostoiminnan ajaksi. 
Maanomistajan omistusoikeuden kattamilla mineraaleilla hyödyntämisoikeus 
myönnetään State Mining License -oikeudella. 

Kaivoslainsäädännön mukaisen luvan lisäksi toiminnanharjoittaja tarvitsee suunnittelu- ja 
rakennusluvan (Planning Permission), jonka myöntää paikallisvi- 
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ranomainen, sekä ympäristöluvan (Integrated Pollution Control License), jonka myöntää 
valtiollinen ympäristöviranomainen. 

Mineraalien hyödyntämislupa myönnetään, jos hakijalla on etsintälupa ja luvan ehtoja on 
noudatettu. Lisäksi hakijan tulee osoittaa, että esiintymää voidaan kaupallisesti 
hyödyntää ja että kaivostoiminnan loppumisen jälkeen jälkihoitotyöt ovat toteutettavissa. 
Kaivosoikeuksia ei voida siirtää ilman kaivosviranomaisen lupaa. 

Australia 

Australia on eräs maailman suurimmista mineraalisten raaka-aineiden tuottajista. 
Kaivostoiminnan tuotteiden sekä öljyn ja kaasun vienti edustavat merkittävää osaa maan 
viennistä. 

Australiassa liittovaltion osavaltioilla on pitkälle viety itsehallintoja omaa lainsää-
däntövaltaa. Jokaisella osavaltiolla on oma kaivoslainsäädäntö. Seuraavassa esimerkiksi 
on otettu Victorian osavaltio. 

Tärkeimmät säädökset ovat Mineral Resources Development Act 1990 (Vie) ja 
Extractive Industry Development Act 1995 (Vie). Edellistä muutettiin marraskuussa 
2000. Osavaltion lainsäädännössä toimintaa säädellään lisäksi ympäristövaikutusten 
osalta (the Environment Effects Act 1978), suunnittelun ja rakentamisen osalta (the 
Planning and Environment Act 1987) sekä arkeologisten ja aboriginaali- kysymysten 
osalta (the Archaeological and Aboriginal Relics Preservation Act 1972). Lisäksi on 
joitakin liittovaltion tasolla annettuja säädöksiä. 

Lupa-asioista vastaa ministeriön osasto (Department of Natural Resources and 
Environment, Energy and Minerals Division (EMD)). Ministeriö myös vastaa, että 
kaivostoiminnan yhteydessä terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät 
näkökohdat ja yhteiskunnan tarpeet tulevat huomioiduksi. 

Kaivosmineraalien omistus kuuluu valtiolle. Etsimisessä keskeiset oikeudelliset käsitteet 
ovat Miner's Right (etsintä), Exploration Licence (malminetsintä) ja Mining Licence 
(kaivos- eli hyödyntämisoikeus). 

Miner's Right antaa oikeuden etsiä valtionmaalla sekä yksityisellä maalla, jos tähän on 
saatu maanomistajan suostumus. Miner's Right -käsite määrittää kuitenkin enemmän 
oikeuden haltijan eikä siten ole verrattavissa kaivoslain mukaiseen, maa-alueeseen 
liittyvään varausoikeuteen. Etsintää voidaan tehdä yksinkertaisin menetelmin. Oikeuden 
haltija saa myös omistusoikeuden näin löydettyihin kaivos- kivennäisiin. Lupa on 
voimassa kaksi vuotta. 
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Malmietsintään oikeuttava lisenssi on voimassa kaksi vuotta, mutta voimassaoloa voidaan 
jatkaa enintään kolme vuotta. Osavaltion hallitus voi myöntää lisää pidennystä 
voimassaoloon. Malminetsintälisenssi oikeuttaa geologisiin, geofysiikan ja geokemian 
tutkimuksiin, näytteenottoon ja kairaukseen sekä koelouhintaan. Tutkimustöiden 
aloittaminen on myös riippuvainen siitä, kuka omistaa maa-alueen. Eräät alueet, muun 
muassa eräät luonnonsuojelualueet ja aboriginaaliväestön alueet ovat tietyin ehdoin 
suljettu pois tutkimukselta. 

Lisenssi ei anna omistusoikeutta kaivoskivennäisiin eikä hyödyntämisoikeutta, ainoastaan 
etsintäoikeuden. 

Kaivosoikeus antaa haltijalleen omistusoikeuden kaivoskivennäisiin. Hakemukseen on 
liitettävä työsuunnitelma ja maatalousmaan osalta myös taloudellisia vaikutuksia koskeva 
selvitys. Oikeus myönnetään, jos viranomainen katsoo hakijan olevan kykenevä 
harjoittamaan kaivostoimintaa. Kaivosoikeus on voimassa 20 vuotta mutta sitä voidaan 
pidentää yhdessä tai useammassa erässä enintään 40 vuoteen. Voimassaolon jatkamisen 
yhteydessä voidaan ehtoja tiukentaa tai oikeuksia rajata. 

Kaivostyö voidaan aloittaa, kun lisenssinhaltija on esittänyt hyväksyttävän työ-
suunnitelman, joka sisältää mm. lopettamissuunnitelman. Ennen aloittamista on myös 
asetettava vakuus lopettamistoimenpiteistä ja sovittava maanomistajan kanssa alueen 
käytöstä. 

Yksityisellä maalla kummankin lisenssin käyttö vaatii sopimusta maanomistajan kanssa. 
Varsinaista lunastuksentyyppistä oikeutta ei ole. 

Kanada 

Kanada on maailman kaivostoiminnan ja kaivosteollisuuden johtavia maita ja tuottaa 
merkittävän osan maailman kaivostuotannosta. Monet maailman suurista kaivosyhtiöistä 
ovat sijoittuneet Kanadaan. Lisäksi maa näyttelee huomattavaa roolia maailman 
kaivostoiminnan rahoituksessa, erityisesti Vancouverin ja Toronton pörssien kautta, 
joiden osuus maailman kaivostoiminnan osakemarkkinoiden volyymista vuonna 2001 oli 
34 %. 

Kaivostoimintaan tehdyt investoinnit ja panostukset vuonna 2001 olivat 4,3 mrd CAD. 
Kaivostuotannon arvo oli 19,3 mrd CAD. Malminetsinnän kulut vuonna 2001 olivat 491 
milj. CAD. 
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Kanadan perustuslain mukaan malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvä lainsäädäntö 
kuuluu alueiden eli provinssien lainsäädäntövaltaan. Liittovaltion lainsäädännöllä 
hallinnoidaan liittovaltion hallinnassa olevien maa-alueiden malminetsintää ja 
kaivostoimintaa. 

Seuraavaksi esitellään Brittiläinen Columbia, joka on tuotannon osalta maan kol-
manneksi merkittävin provinssi Ontarion ja Quebecin jälkeen. 

Tärkeimmät säädöskoonnokset ovat Mineral Tenure Act (1988) ja The Mines Act. 

Mineraalien omistusoikeus kuuluu provinssille. Liittovaltio omistaa rannikon lähi-
alueiden ulkopuolella olevat mineraalivarat sekä mannerjalustaan kuuluvaksi katsottavat 
mineraalivarannot. Mineraalien osalta yksityinen maanomistus on vähäistä. 

Kaivostoiminnasta vastaa ministeriö (Ministry of Energy and Mines), jonka osaston 
(Energy and Minerals Division) eri toimistot vastaavat etsintä-ja kaivosoikeuksista, 
etsintä-ja kaivostoiminnan luvituksista sekä provinssin mineraalivarojen tutkimuksesta ja 
inventoinnista. Ministeriön alaisuudessa toimivat paikallisviranomaiset. 

Malminetsinnän suorittamiseen tarvitaan lupa (Free miners certificate). Kyseessä on 
todistus siitä, että henkilö tai yhtiö on kykeneväinen tekemään valtauksia. Todistuksen 
voi saada 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka asuu tietyn vähimmäisajan vuodessa 
Kanadassa tai jolla on työlupa. Luvan saaminen edellyttää malminetsintään liittyvää 
perustietoa, joka mitataan kokeella. 

Malminetsintää varten tulee tehdä valtaus, joita on kolmea eri tyyppiä. Yhteistä 
valtauksille on, että ne tulee ensin valtaajan toimesta merkitä maastoon ("staking"). 
Maastomerkinnän jälkeen valtaus tulee rekisteröidä viranomaisessa 20 päivän kuluessa 
valtaamisesta. Valtaus on voimassa vuoden. Jotta oikeus mineraaleihin säilyisi, tulee 
valtaajan tämän jälkeen vuosittain raportoida tietty työmäärä tehdyksi tai tallettaa 
vastaava rahamäärä. Jos valtauksella halutaan tehdä pidemmälle meneviä toimenpiteitä, 
esimerkiksi koelouhintaa enemmän kuin 10 000 tonnia, tulee valtaajan hakea alueelle 
vuokraoikeus (mining lease), joka on voimassa 30 vuotta. Vuokraoikeus on valtausta 
pidemmälle menevä oikeus, ja sitä voidaan pitää myös turvatumpana 
varallisuusoikeudellisessa mielessä. 

Valtausoikeuden nojalla tehtävä tutkimustyö tarvitsee toimintaluvan, jonka toimin-
nanharjoittaja saa samalta viranomaiselta, joka myöntää valtausoikeuden. Lupamenettely 
on aluksi melko pelkistettyjä nopea, lähinnä ilmoitustyyppinen. Sen tar- 
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koituksefia on palvella paitsi kaivosviranomaisia ja muita viranomaisia, myös alku-
peräiskansojen edustajia. Luvassa kiinnitetään huomiota siihen, että etsintätyö toteutetaan 
terveys- ja turvallisuusvaatimukset huomioiden ja että toiminnan vaikutukset muihin 
arvoihin (metsätalous, kalastus, luontoarvot, vesi, kulttuuriarvot) on huomioitu. 
Toiminnasta raportoidaan vuosittain viranomaisille. Lupaa voidaan tarvittaessa muuttaa. 

Kaivostoiminnan harjoittamista varten tulee olla erillinen kaivoslupa. Lupaprosessi alkaa 
toiminnanharjoittajan hakemuksella, jossa on esitettävä perusteelliset tiedot toiminnan 
laadusta, vaikutuksista ympäristöön ja alueen ominaispiirteet. Viranomainen asettaa 
tämän jälkeen erityisen komitean selvittelemään hanketta. Komiteaan tulee monipuolinen 
edustus liittovaltion, provinssin ja alueen viranomaisista. Suurissa hankkeissa voi 
lupamenettelyyn sisältyä tiedottamisen lisäksi erillisiä yleisiä kuulemistilaisuuksia, 
intressiryhmien kuuleminen osana komitean työskentelyä sekä laajemman 
kansalaisryhmän perustaminen komitean avuksi. Intressiryhmien kuulemisessa 
merkittävintä on alkuperäiskansojen kuuleminen. 

Suurina hankkeina pidetään ja tarkempi ympäristövaikutusten arviointi tehdään, jos 
tuotannon arvioidaan nousevan yli 75 000 malmitonnin. Arviointi tehdään ennen luvan 
myöntämistä. Arvioinnissa hakemus tutkitaan, annetaan tiedoksi yleisölle ja hankkeesta 
laaditaan raportti, joka myös annetaan tiedoksi kuulemista varten. Tämän jälkeen 
järjestetään vielä mahdollisesti kuulemistilaisuus. Lopullisen päätöksen hankkeen 
hyväksymissuosituksesta tekee provinssin hallitus. Varsinaisen luvan myöntää tämän 
jälkeen alueellinen viranomainen. 

Pienemmissä kaivoshankkeissa alueellisilla viranomaisilla on merkittävämpi rooli. Koska 
hakemukseen liitettävä selvitys on kallis, voi toiminnanharjoittaja saada viranomaisilta 
alustavan luvan edetä hankkeessa. Tarkoituksena on, että hakija ja viranomaiset voivat 
käydä joustavasti keskustelua hankkeen toteuttamismahdollisuuksista. 

Kaivoslupaan sisältyy myös kaivostoiminnan teknisen suunnitelman hyväksyminen, 
jälkihoitosuunnitelma vakuuksineen sekä ympäristön suojeluun liittyvät ehdot ja 
vaatimukset. 

Varsinainen kaivoslupa tarkistetaan kerran viidessä vuodessa. 

Alueiden käytön suunnittelua on kehitetty ja kaivannaissektori on siinä mukana. 
1990-luvulla käyty prosessi oli perusteellinen ja herätti kiivasta keskustelua. Kai-
vosteollisuus on kokenut, ettei sitä tukevia seikkoja huomioitu tarpeeksi prosessissa. 
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Euroopan unionin lainsäädäntö ja ylikansalliset sopimukset 

Kansainvälistyminen on vaikuttanut Suomessa harjoitettavan etsintä- ja kaivostoiminnan 
sääntelyn kehittymiseen vaikka sitovaa ylikansallista normistoa ei huomattavissa määrin 
ole. Keskeisin suoraan kaivosoikeuden alaan liittyvä sääntely koskee terveyttä ja 
turvallisuutta kaivoksissa. 

Vähimmäisvaatimuksista kaivosteollisuuden työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 
suojelun parantamiseksi annettu neuvoston direktiivi (94/104/ETY, 3.12.1992) on 
huomioitu turvaryhmän esityksessä. Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimus nro 
176 koskee myös terveyttä ja turvallisuutta kaivoksissa. Suomi on ratifioinut sopimuksen 
ja myös se on käsitelty turvaryhmän esityksessä. 

Vaikka Euroopan unionin lainsäädännön toimivaltaan eivät suoranaisesti kuulu 
raaka-ainevarojen hyödyntämistä tai omistamista koskevat kysymykset, vaikuttaa EU:n 
sääntely kuitenkin välillisesti myös kaivostoimintaan muissakin kuin terveyteen tai 
turvallisuuteen kuuluvissa seikoissa. Erityisesti luonnon- ja ympäristönsuojelua koskeva 
EU:n lainsäädäntö vaikuttaa myös suoraan Suomen kaivostoimintaa koskevaan 
lainsäädäntöön. Esimerkkinä voidaan mainita luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY 
(luontodirektiivi) ja luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 
79/409/ETY (lintudirektiivi). 

2.2 Keskeiset ehdotukset 

2.2.1 Kaivosten sivutuotteiden varastointia koskevat kysymykset 
ja kaivosten sivutuotteen ja jätteen määritelmät 

Kaivoslain mukainen sivutuotteen määritelmä 

Voimassa olevan kaivoslain 40 §:n 2 momentissa säädetään siitä, milloin kaivos-
toiminnasta syntyviä maamassoja on pidettävä kaivostoiminnan sivutuotteina, joihin 
toiminnanharjoittajalla on oikeus. Sivutuotteena pidetään kaivostoiminnassa syntyviä 
maanpoistomassoja, sivukiveä ja rikastushiekkaa, jotka varastoidaan kaivospiirin 
alueelle tai sen apualueelle ja joilla on käyttöä kaivostoiminnassa tai joita voidaan 
jalostaa edelleen. 

Kaivoslakiin vuonna 1995 tehdyllä muutoksella pyrittiin saattamaan kaivoslain 40 § 
vastaamaan silloin vallinnutta käytäntöä. Lainmuutos omalta osaltaan on aihe- 
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uttanut epäselvyyttä siitä, sovelletaanko sivutuotteisiin vain kaivoslakia vai myös jätelain 
vaatimuksia ja lupamenettelyä. Ongelma on ympäristönsuojelulain myötä siirtynyt 
koskemaan ympäristöluvassa annettavien lupamääräysten laajuutta jätteen osalta, sillä 
epäselvyyttä ei ole siitä, etteikö kaivostoiminta tarvitsisi ympäristölupaa. 

Yleisesti sivutuotteen ja jätteen välistä rajanvetoa on EY:ssä pohtinut komission vuonna 
1993 asettama työryhmä, jonka työ perustui pitkälti EY:n tuomioistuimen ratkaisujen 
tulkintaan. Työryhmän mukaan tahattomasti tuotettu jäännösmateriaali olisi jätettä, mutta 
tarkoituksella tuotettu jäännösmateriaali, joka käytetään välittömästi sivutuotteen 
syntymiseen liittyvässä prosessissa tai joka on tarkoitettu edelleen myytäväksi, ei ole 
jätettä. Yhteisölainsäädännön rakenteesta huolimatta jätedirektiivin vaatimukset voidaan 
kansallisesti täyttää myös useampiin lakeihin sisältyvillä säännöksillä. Kaivostoiminnan 
sivutuotteista voidaan siis myös säätää kaivoslaissa, vaikka niitä jätedirektiivin mukaan 
pidettäisiinkin jätteinä. 

Kaivoslain 23 §:n mukaan kaivospiirihakemukseen tulee jo nykyisin liittää muun muassa 
kaivospiirin ja sen apualueen käyttösuunnitelma, joka sisältää selvityksen tuotteiden ja 
sivutuotteiden sekä jätteiden sijoittamisesta kaivospiirin alueelle tai sen apualueelle siten, 
että kaivostoiminnan tarpeiden lisäksi tarpeelliset näkökohdat kaivoksen lähialueen 
turvallisuuden ja haittavaikutusten kannalta on otettu huomioon. Lisäksi myös 
kaivostoimintaa koskevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset 
jätteistä ja jätehuollosta. Onkin tärkeää jatkossa huolehtia siitä, että nämä kaivoslain 
mukaiseen käyttösuunnitelmaan ja ympäristönsuojelulain mukaiseen ympäristölupaan 
sisältyvät määräykset eivät ole keskenään ristiriidassa. 

Jätelain ja -direktiivin mukainen jätteen määritelmä 

Jätteen käsite 

Jätelain soveltamisalaan kuuluvat sen 2 §:n mukaan ympäristönsuojelulainsäädännön 
uudistuksen jälkeen jäte, sen syntymisen ehkäiseminen sekä sen vaarallisen tai haitallisen 
ominaisuuden vähentäminen, jätteen hyödyntämisen edistäminen, jätehuollon muu 
järjestäminen, roskaantumisen ehkäiseminen sekä roskaantuneen alueen puhdistaminen. 
Jäteasetuksen jätelain hyväksymismenettelyjä tarkentavan 1 §:n 1 ja 2 momentit kumottiin 
ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä. Näin poistui myös asetuksen 1 §:n 1 
momentin 2 kohta, jonka mukaan jätelain hyväksymismenettelyjä koskevia säännöksiä ei 
sovellettu kaivostoiminnassa syntyvään ja siinä tai muualla harjoitettavan 
kaivostoiminnan yhteydessä hyödynnettä- 



 

25

vään tai käsiteltävään vaarattomaan maa-ja kiviainesjätteeseen, jos jäte hyödynnetään tai 
käsitellään kaivoslain nojalla hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. 

Jäte sekä jätteen hyödyntäminen ja käsittely määritellään siis edelleen jätelaissa. Jätelain 
3 §:n 1 momentin mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on 
poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. 
Ympäristöministeriöllä on toimivalta vahvistaa luettelo yleisimmistä jätteistä ja 
ongelmajätteistä. Jätteen luokitteluja luettelo perustuvat jätelain perustelujen mukaan 
suoraan EY:n vastaaviin säännöksiin ja luetteloihin. 

Jätedirektiivi 

Keskeisin jätteitä koskeva EY:n direktiivi on vuoden 1975 jätedirektiivi (75/422/ETY), 
jota on muutettu vuonna 1991 direktiivillä (91/156/ETY). EY-oikeudellisessa 
käsitteistössä jätteet ovat tavaroita, joita voidaan tietyin edellytyksin siirtää paikasta ja 
maasta toiseen ja joita koskevan sääntelyn yhtenäisyydellä on tärkeä osa kaupan esteiden 
poistamisessa. Jätedirektiiviä muutettaessa on ympäristönsuojelun vaatimuksilla ollut 
kuitenkin jo tärkeä sijansa. 

Jätedirektiivin 1 artiklan a-alakohdassa säädetään, että jätteellä tarkoitetaan mitä tahansa 
liitteessä I esitetyissä luokissa mainittua ainetta tai esinettä, jonka haltija hävittää, aikoo 
hävittää tai on velvollinen hävittämään. Direktiivin 2 artiklan b-ala- kohdassa säädetään 
toisaalta, ettei direktiiviä sovelleta mineraalivarojen etsimisestä, louhimisesta, 
käsittelystä ja varastoinnista sekä louhosten toiminnasta syntyviin jätteisiin, milloin ne 
kuuluvat muun lainsäädännön alaan. On jossain määrin epäselvää, tarkoitetaanko muulla 
lainsäädännöllä 2 artiklassa EY:n lainsäädäntöä vai kansallisia lainsäädäntöjä. 
Mineraalivarojen hyödyntämisestä tai siinä syntyvistä jätteistä ei ole erikseen säädetty 
EY:n lainsäädännössä, mikä on direktiivin sanamuotoa harkittaessa myös ollut tiedossa. 

Tutkintatilanne oikeuskäytännössä 

Korkein hallinto-oikeus on 31.12.1999 esittänyt ennakkoratkaisupyynnön EY:n 
tuomioistuimelle siitä, onko tarvekiven louhinnassa syntyvää sivukiveä pidettävä 
jätedirektiivin 1 artiklan a-alakohdassa tarkoitettuna jätteenä (KHO 1999/4426). 
Tarvekiven louhintaa säädellään maa-aineslaissa ja kyseessä on maa-aineslain so-
veltamispiiriin kuuluvasta ratkaisusta. Sivukiven tulkinta on kuitenkin ajankohtainen 
myös kaivoslain kannalta. 

EY:n tuomioistuin on 18.4.2002 antamassaan tuomiossa todennut, että tarvekiven 
louhinnassa syntyvän, mahdollista myöhempää käyttöä varten varastoidun ja tois- 
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täiseksi alueelle jäävän sivukiven haltija hävittää tai aikoo hävittää sivukiven, minkä 
vuoksi sitä on pidettävä jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa neuvoston 
direktiivissä 75/442/ETY tarkoitettuna jätteenä. 

Sivukiven varastointipaikka, sen koostumus, ja se, ettei siitä aiheudu todellista vaaraa 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos tämä oletetaan näytetyksi toteen, eivät ole tältä 
osin olennaisia perusteita sen ratkaisemiseksi, onko sivukivi luokiteltava jätteeksi. 

Korkein hallinto-oikeus on 5.3.2001 esittänyt ennakkoratkaisupyynnön EY:n tuo-
mioistuimelle siitä, onko kaivostoiminnassa malmia louhittaessa syntyvää sivukiveä ja/tai 
malmia rikastettaessa syntyvää rikastushiekkaa pidettävä jätteistä 15.7.1975 annetun 
neuvoston direktiivin 75/442/ETY, sellaisena kuin direktiivi on muutettuna 18.3.1991 
annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY, 1 artiklan a-alakohdassa tarkoitettuina 
jätteinä. Lisäksi ennakkoratkaisupyynnössä pyydettiin selvitystä siihen, tarkoittaako 
jätedirektiivin 2 artiklan (91/156/ETY) 1 kohdan b-alakohdassa mainittu "muu 
lainsäädäntö", jonka alaan kuuluviin jätteisiin jätedirektiiviä ei sovelleta, ainoastaan 
Euroopan yhteisön omaa lainsäädäntöä. Vai voiko kansallinenkin lainsäädäntö, kuten 
Suomessa voimassa olevan kaivoslain ja jäteasetuksen eräät säännökset, olla 
jätedirektiivin tarkoittamaa "muuta lainsäädäntöä"? 

Tapauksissa kosketellaan paitsi EY-oikeuden soveltamisalaa ennen kaikkea kotimaisen 
lainsäädännön soveltamista. Viime kädessä kotimainen tuomioistuin ratkaisee asian. 
Vireillä olevat tuomioistuinratkaisut eivät kuitenkaan estä kaivoslain kehittämistä omalta 
osaltaan. 

Euroopan unionin kaivosjätedirektiivin valmistelu 

Komissio esitti vuonna 2000 kaivoksia koskevan toimintasuunnitelman (Commission 
communication COM 2000, 664), jonka tavoitteena on parantaa kaivosjätteiden 
loppusijoittamisen ja varastoinnin ympäristönsuojelun tasoa. Toimintasuunnitelman 
keskeisin osa on kaivosjätedirektiiviehdotuksen laatiminen vuoden 2002 aikana. Muut 
toimintasuunnitelman hankkeet ovat Seveso II direktiivin soveltamisalan laajentaminen 
koskemaan myös kaivoksia ja raportin laatiminen parhaasta käytettävissä olevasta 
tekniikasta vähennettäessä kaivoksista aiheutuvaa pilaantu mis-  ja onnettomuusriskiä. 

Kaivosjätedirektiivillä täsmennettäisiin jätedirektiivissä (75/442/ETY, muutettu 
91/156ETY) ja kaatopaikkadirektiivissä (99/31/EC) asetettuja hyödyntämistä ja käsittelyä 
koskevia vaatimuksia ottaen huomioon kaivostoiminnassa syntyvien jät- 
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teiden erityispiirteet. Direktiivi tulisi sisältämään jätteiden ympäristövaikutuksia ja 
jätealtaiden patoturvallisuutta koskevia vaatimuksia, minkä vuoksi se aiheuttaisi 
muutostarvetta sekä kansalliseen ympäristönsuojelu- että kaivoslainsäädäntöömme. 
Komission työryhmässä käydyn keskustelun pohjalta näyttää siltä, että komissio tekisi 
ehdotuksensa loppuvuodesta 2002. 

Ehdotukset 

Esitys pohjautuu käsitykseen, jonka mukaan kaivostoiminnan sivutuotteisiin voidaan 
soveltaa sekä kaivoslakia että ympäristönsuojelulainsäädäntöä. Työryhmä on halunnut 
esitystä tehdessään samalla kuitenkin tuoda esiin kaivostoiminnan sivutuotteisiin, 
erityisesti rikastushiekka-altaisiin liittyvät ominaispiirteet. Kaivostoiminnan 
erityispiirteenä on, että tapauskohtaisesti on tarkka tieto kaivostoiminnan sivutuotteiden 
maamassan, rikastushiekan ja sivukiven koostumuksesta, niiden käyttäytymisestä 
sijoituspaikoilla ja niiden sijoituspaikkoihin liittyvistä turvallisuus- ja 
ympäristösuojelullisista ominaisuuksista, joiden perusteella kaivosten sivutuotteiden 
sijoituspaikkavaatimukset tapauskohtaisesti voidaan asettaa. 

Kaivoslain näkökulmasta esitys painottuu ensinnäkin sivutuotteen määrittelyn sel-
ventämiseen. Sivutuotteista käytetään esityksessä nimitystä kaivossivutuote. Kai- 
vossivutuotteella tarkoitettaisiin kaivostoiminnasssa syntyviä, kaivospiirin alueella 
olevia tai sinne varastoituja maamassoja, rikastushiekkaa, louhittua sivukiveä ja niistä 
tuotettuja tuotteita, joita voidaan käyttää hyväksi. Tällä puolestaan on yhteys kaivoslain 
mukaisen hyödyntämisen määrittelyyn. Esityksessä todetaan aikaisempaa selvemmin 
kaivosoikeuden haltijan oikeus käyttää hyväksi kaivossivutuotteet. Esityksen 63 §:n 
ensimmäisen momentin mukaan kaivosoikeus käsittäisi myös omasta toiminnasta 
syntyvät tai syntyneet sekä aikaisemmasta kaivostoiminnasta kaivospiiriin jääneet 
kaivossivutuotteet. 

Edelleen ehdotus sisältää toiminnanharjoittajalle asetetun velvoitteen pyrkiä saamaan 
kaivossivutuotteet hyötykäyttöön. Edellytyksenä on, että hyödyntäminen on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista. Jos hyötykäyttö ei ole mahdollista kaivostoiminnan aikana, 
tulee kaivossivutuotteet varastoida mahdollista tulevaa käyttöä varten. 

Lupamenettelyssä ilmenneiden ristiriitaisuuksien vähentämiseksi työryhmä esittää, että 
yleissuunnitelmaa hyväksyttäessä Turvatekniikan keskuksen tulisi pyytää lausunto 
alueelliselta ympäristökeskukselta. Vastaavasti työryhmä esittää, että ym- 
päristönsuojeluasetusta muutettaisiin siten, että toimivaltaisen viranomaisen tulisi 
kaivoksen ympäristölupaa käsitellessään pyytää lausunto kaivoslain valvontavi- 



 

28

ranomaiselta. Lausuntomenettelyllä varmistettaisiin osaltaan eri viranomaisten yhteistyö 
kaivoshankkeissa. 

Ehdotukseen sisältyy lisäksi kaksi muuta muutosesitystä ympäristönsuojelulain-
säädäntöön. 

2.2.2 Kaivospiirin vuokraamista ja käyttöä koskevat 
kysymykset 

Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen 

Kaivoslain mukaisten oikeuksien osalta siirrossa on kaksi ulottuvuutta. Koska oikeudet 
viime kädessä antavat oikeuden hyödyntää kaivoslain mukaisia kaivoskivennäisiä, 
voidaan siirrolla tarkoittaa varallisuuspitoisten oikeuksien siirtämistä normaalina 
vaihdantana. Toisaalta valtaus- ja kaivosoikeus käsittävät lupaan liittyviä piirteitä, minkä 
vuoksi viranomaiselle on asetettava mahdollisuus tarkastaa siirto mahdollisten 
velvoitteiden toteutumista ajatellen. 

Lakiehdotuksen mukaan kaivoslain mukaisten oikeuksien siirtäminen olisi edelleen 
mahdollista eräin tarkennuksin. Siirtämismahdollisuus koskisi sekä valtausoikeutta että 
kaivosoikeutta. Varausoikeutta ei esitettäisi siirtokelpoiseksi, koska varausoikeus tuottaa 
etuoikeuden valtausoikeuden saamiseen. Varausoikeuden siirtokelpoisuus olisi 
suhteellisen yksinkertaisen menettelyn vuoksi altis keinottelulle. 

Ehdotuksessa luovuttaisiin erillisestä säännöksestä, joka koskee valtaus- ja kaivos-
oikeuden siirtymistä perinnön tai muun vastaavan saannon nojalla. Tällaisessa tilanteessa 
kaivoslain mukaisten oikeuksien siirtyminen voisi toteutua parhaiten tavanomaisen 
perintöoikeudellisen menettelyn mukaisesti. 

Kaivosoikeuden vuokraaminen 

Voimassaolevassa kaivoslaissa ei ole annettu kaivosoikeuden vuokrausta koskevia 
nimenomaisia säännöksiä. Kaivosoikeuden vuokrausta koskevia kysymyksiä ei ole 
käsitelty myöskään kaivoslakiin liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 122/1962). 
Vuoden 1957 kaivoslakikomitean mietintöön sisältyi lausuma, jonka mukaan kai-
vosoikeuteen kohdistuvan nautintaoikeuden luovuttaminen olisi komitean mukaan ollut 
edelleen mahdollista. 

Kaivospiirin käyttöoikeuden vuokraamista ei voida jättää pelkästään sopimusoi-
keudellisen järjestelyn varaan. Vuokrauksen sallimisesta olisi otettava nimenomai- 
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nen säännös kaivoslakiin, koska vuokraamisella on yhteyksiä vuokranantaja-vuok- 
ramies suhteen ulkopuolellekin, erityisesti maanomistajaa koskien. 

Ehdotus mahdollistaisi kaivospiirin käyttöoikeuden vuokraamisen kolmannelle. 
Vuokramies olisi kaivosoikeuden haltijan kanssa yhteisvastuussa kaivosoikeuteen 
kuuluvista velvoitteista. Vastuun jakaminen muulla tavoin suhteessa kolmanteen olisi 
hankalaa kaivostoiminnan monimuotoisuuden vuoksi. Myös toiminnan pitkäkestoisuus 
tekisi hankalaksi erotella vastuuta. Käyttöoikeuden vuokraamista esimerkiksi 
rikastuslaitoksen tai rikastushiekka-altaiden osalta olisi pidettävä perusteltuna, koska 
näin saataisiin laajempaan käyttöön suuria taloudellisia panoksia vaatineita 
kaivostoiminnan rakenteita. 

Kaivoslain mukaisen oikeuden panttaaminen 

Valtaus- tai kaivosoikeuden panttaus ei enää olisi ehdotuksen mukaan mahdollinen 
kaivoslain nimenomaisena menettelynä. Kaivoslain mukaiset oikeudet olisivat kuitenkin 
edelleen vakuuskelpoisia. Panttaus toteutettaisiin yrityskiinnityslaissa (634/1984). 

Työryhmä ehdottaa, että yrityskiinnityslakiin tehtäisiin kaivoslain mukaisia oikeuksia 
koskeva muutos, jolla yrityskiinnityslain kiinnityskelpoisen omaisuuden piiriä 
laajennettaisiin kaivoslain valtaus- ja kaivosoikeudella. Yrityskiinnityslain mukaisesta 
kiinnityksestä tehtäisiin merkintä kaivosrekisteriin. 

2.2.3 Kaivostoiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

Voimassa olevassa laissa määräykset kaivostoiminnan lopettamisesta ovat niukat. 
Kaivoslain 51 §:ssä olevat säännökset liittyvät kaivosoikeudesta luopumiseen tai 
menettämiseen. Pääpaino on alueen hallintaan, kaivosrakennelmiin ja -rakennuksiin sekä 
yleiseen turvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Pykälän viimeisessä momentissa asetetaan 
kaivosoikeuden haltijalle velvollisuus saattaa alue viipymättä yleisen turvallisuuden 
vaatimaan kuntoon. 

Lakiehdotuksessa kiinnitettäisiin huomiota lopettamista ja jälkihoitoa koskeviin 
toimenpiteisiin. Suunnittelu käynnistyy jo kaivostoiminnan alkuvaiheessa. Suunnittelun 
ja toiminnanaikaisten toimenpiteiden valvonta tapahtuisi säännöllisissä tarkastuksissa. 
Menettelyllä pyrittäisiin siihen, että toiminnanharjoittajalla olisi osana yleissuunnitelmaa 
erityinen lopetussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä. 

Suunnitelman lopullinen hyväksyminen kytkettäisiin kaivostoiminnan loppumiseen 
riippumatta kaivosoikeuden voimassaoloajasta. 
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Luvussa ehdotetut toiminnanharjoittajaa koskevat velvoitteet ja oikeudet rajattaisiin kaivoslain 
määräyspiiriin kuuluviin seikkoihin. Ympäristön pilaantumisen rajoittamista tai korjaamista 
koskevia velvoitteita annetaan ympäristösuojelulain mukaisessa ympäristöluvassa ja 
vesitalousasioita koskevia velvoitteita vesilain mukaisessa luvassa. Päällekkäisten 
lupamääräysten ehkäisemiseksi kaivoslain lupaviranomaiselle säädettäisiin laajahko 
velvollisuus kuulla muita keskeisiä lupa- tai valvontaviranomaisia. Toiminnanharjoittajan 
näkökulmasta lopetussuunnitel- ma voisi sisältää myös ympäristöluvassa tarkoitettuja 
toiminnan lopettamiseen liittyviä toimenpiteitä, jotka muu viranomainen muun lainsäädännön 
edellyttämässä menettelyssä voisi erikseen hyväksyä. 

Lopettamissuunnitelman hyväksymismenettelyssä kuultaisiin asianosaisten lisäksi 
sijaintipaikan kuntaa sekä varattaisiin asianosaisille mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. 

Kokonaan uutena välineenä kaivosviranomaiselle asetettaisiin mahdollisuus vaatia vakuus 
lopettamisesta aiheutuvien toimenpiteiden suorittamisen varalle. Viranomaiselle jäisi 
harkintavalta vakuuden tarpeellisuudesta. 

Muutoksenhaku käsiteltäisiin erillisessä muutoksenhakua koskevassa luvussa. 

2.2.4 Kaivoslaissa toiminnanharjoittajalta edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset 

Rajoitukset toiminnanharjoittajan kansallisuudelle poistettaisiin. Voimassa olevan lain 
tarkoittama valtauskelpoisuus sisältää kriteerinä kuitenkin enemmän muita kuin juridisia 
aineksia, eikä kansallisuuteen liittyvää kelpoisuuden rajoittamisen poistamista ole kaivoslain 
perinteen valossa pidettävä itsestään selvänä. Voimassa olevan kaivoslain mukaan rajoitus 
liittyy elinkeinon harjoittamisen luvanvaraisuuteen. Vuoden 1992 lopulla hyväksytyssä 
kaivoslain muutoksessa eduskunta katsoi, että kaivostoimintaa ei ollut syytä vapauttaa täysin, 
vaan oikeus toiminnan harjoittamiseen tuli noudattaa elinkeinon harjoittamista koskevaa 
lainsäädäntöä. Tämän vuoksi kaivoslakiin otettiin nykyisin voimassa olevat säännökset 
luvanvaraisuudesta. Pääsääntö on, että ETA-alueen ulkopuolelta tuleva toimija tarvitsee 
kauppa- ja teollisuusministeriön luvan kaivoslain mukaiseen toimintaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa lupaa ulkomaalaisen yhtiön perustamalle sivuliikkeelle. Sen sijaan ulkomaalaisen 
täysin omistama suomalainen tai ETA-alueella toimiva yhtiö ei tarvitse kaivoslain mukaista 
lupaa. Tällöin saattaa tulla edelleen sovellettavaksi laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 
annettu (122/1919). 
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Ehdotukseen ei sisälly toiminnanharjoittajalle asetettavaa kelpoisuusvaatimusta 
asiantuntemuksen suhteen. Riittävä asiantuntemus olisi hankala määritellä. Lisäksi 
erityisen asiantuntemuksen edellyttäminen olisi vastoin kaivoslain varallisuusoi-
keudellisia elementtejä ja lain perusrakennetta, jossa kuka tahansa voi etsinnän, tut-
kimuksen ja lopulta kaivospiirin nojalla harjoittaa kaivostoimintaa. Eräs kaivoslain 
periaatteista on, ettei kaivoslain tarkoittama elinkeino-oikeudellinen asema voi joutua 
uhatuksi esimerkiksi oikeutta siirrettäessä. Toisaalta ehdotukseen sisällytetyt 
vaatimukset esiintymän hyödynnettävyydestä välttämättä edellyttävät toimin-
nanharjoittajalta riittävää asiantuntemusta. 

"Piiloedellytyksenä" kaivosviranomainen voi hakemuksia käsitellessään arvioida hakijan 
osaamista ja tässä vaiheessa edellyttää lisätietoja. Ehdotukseen sisältyvät viranomaisen 
tarkastusmahdollisuuksia lisäävät elementit turvaavat myös sen, ettei kaivostoiminnassa 
ole todennäköistä terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle haittaa aiheuttavien riskien 
toteutuminen. 

Ehdotukseen sisältyvää sekä valtausoikeuden että kaivosoikeuden haltijalta edelly-
tettävää vakuuden asettamista tai muutoin todettua riittävää taloudellista kantokykyä 
voidaan luonnehtia pääosin toiminnanharjoittajaan kohdistuvaksi vaatimukseksi. 
Vakuuden vaatiminen tapahtuu kuitenkin myöhemmin, ei kaivospiirihake- muksen 
yhteydessä. Hakija on kuitenkin tietoinen vakuusvaatimuksesta, ja tämän voidaan omalta 
osaltaan katsoa toimivan eräänlaisena kelpoisuusvaatimuksena. 

2.3 Esityksen vaikutukset 

2.3.1 Vaikutukset kansalaisiin 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset lisäävät ja parantavat kansalaisten mahdollisuuksia 
saada tietoja kaivoslain mukaisesta toiminnasta ja viranomaisten päätöksenteosta. 
Vaikutukset ulottuvat toiminnan koko elinkaareen. 

Tiedonsaantioikeudet sekä viranomaisille ehdotetut velvollisuudet tiedottaa vireillä 
olevista hakemuksista sekä päätöksistä parantavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa 
viranomaisten ratkaistavina oleviin asioihin joko säädettyjen osallistumisjärjestelmien 
avulla tai muutoksenhakukeinoin. 

Esitys myös parantaa kaivoslain mukaisten toiminnanharjoittajien ja kansalaisten välistä 
tiedonkulkua. 
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2.3.2 Vaikutukset elinkeinoelämään 

Esityksellä pyrittäisiin ylläpitämään kaivostoiminnan edellytyksiä. Esitykseen sisältyvät 
viranomaisten toimintaa ja yhteistyötä selkeyttävät ehdotukset yhdenmukaistaisivat 
pidemmällä tähtäyksellä menettelyjä sekä toisivat varmuutta kaivostoimintaan. 

Ehdotettu kaivoslaki merkitsi jossain määrin lisävelvoitteita sekä kaivoslain mukaisia 
oikeuksia haettaessa, niitä käytettäessä että toimintaa lopetettaessa. Kokonaan uutena 
velvoitteena olevaa kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvää suunnittelua tai vakuuksien 
asettamista ei kuitenkaan voitaisi pitää lisärasituksena, sillä toiminnanharjoittajien 
omaksumat käytännöt jo nyt vastaavat asetettuja vaatimuksia. 

2.3.3 Taloudelliset vaikutukset 

Esitys rakentuu osittain sille ajatukselle, että viranomaistoiminnan roolia kehitetään ja sen 
resursseja lisätään. Ehdotettu laki edellyttää henkilöstön kouluttamista sekä sen 
varmistamista, että noudatetut menettelyt vastaavat uuden lainsäädännön vaatimuksia. 

Tarkoituksena on ollut, että useimmat kehittämistoimenpiteet voidaan suorittaa osana 
viranomaisten normaalia toimintaa ja että uudistus ei siten edellytä määrärahojen 
huomattavaa lisäämistä. Tarvittavat henkilöstöresurssit ovat kuitenkin vain noin 2-3 
henkilötyövuotta. Kustannuksia arvioitaessa ei erikseen ole otettu huomioon 
tietojärjestelmien uudistamisesta aiheutuvia kustannuksia, koska tarvittavat muutostyöt 
voidaan siirtymäsäännösten vuoksi ajoittaa tehtäväksi osana tietojärjestelmien yleistä 
kehittämistä. 

Esitys ei myöskään muuttaisi viranomaisen mahdollisuuksia periä erilaisia maksuja. 

Toiminnanharjoittajien kannalta esitys pyrkii yksinkertaistamaan nykyistä, usein 
ristiriitaista eri lakien soveltamista kaivostoimintaan. Tavoitteena on korostaa kauppa- ja 
teollisuusministeriön ja Turvatekniikan keskuksen toimivaltaa ja velvoitteita toimia 
kaivosviranomaisena ja ohjata kaivostoimintaan liittyvää viranomaisyhteistyötä. Samoin 
laki painottaa ennakkosuunnittelua ja suunnitelmien ennakkohyväksyntää sekä 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Täten on mahdollista välttää viime hetken muutosten 
aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia. Toisaalta ajallisesti toiminnan alkuun painottuva 
suunnitteluvaatimus ja sen aiheuttamat etupai- 
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notteiset kustannukset vaikuttavat käytönaikaisiin kustannuksiin ja saattavat jopa estää 
kaivostoiminnan aloittamisen tai lyhentää toiminta-aikaa. 

2.3.4 Vaikutukset hallintoon 

Viranomaisia koskevat uudet velvoitteet luovat perusteet viranomaisten yhteistyölle. 
Kauppa- ja teollisuusministeriö säilyisi edelleen keskeisenä viranomaisena. 

Ehdotetut uudistukset luovat perusteet yhtenäistää ja parantaa viranomaisten välistä 
tietojenvaihtoa sekä tarvittaessa yhdistää resursseja valvontatehtävissä. Kaivoslaissa 
säädettäisiin yleisistä perusteista luovuttaa tietoja toisille viranomaisille. 

Ehdotetulla lailla siirrettäisiin osittain valvontaan liittyviä tehtäviä ja päätösvaltaa 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä Turvatekniikan keskukselle. 

Kaivoslautakunnan tehtäväkenttää laajennettaisiin siten, että kauppa- ja teollisuus-
ministeriön ohella myös muut viranomaiset voisivat pyytää siltä asiantuntijalausuntoja. 

2.3.5 Vaikutukset ympäristöön 

Esityksen tarkoituksena on viranomaisten tehtävien selkeyttämisellä sekä yhteis-
työvelvoitteen korostamisella pyrkiä mahdollistamaan aikaisempaa paremmin kai-
vostoiminnan haittavaikutusten minimointia ympäristölle. Esityksellä ei suoraan 
puututtaisi varsinaisiin ympäristönsuojelun aineellisiin kysymyksiin. Esityksen suoria 
vaikutuksia ympäristön tilaan on siten vaikea luotettavasti arvioida. 

Esitys kuitenkin osaltaan mahdollistaisi kaivostoiminnan ympäristön tilaan vaikuttavien 
tekijöiden aikaisempaa kokonaisvaltaisemman käsittelyn viranomaisessa. Tavoitteeksi 
asetettu tiedonkulun paraneminen saattaa pidemmällä aikavälillä edesauttaa 
ympäristötekijöiden huomioimisen kaivostoiminnan suunnittelussa. 

Ehdotetulla tarkennuksella, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain (468/1994) mukainen arviointiselostus tulee liittää aina kaivos- 
piirimääräystä koskevaan hakemukseen, pyritään varmistamaan ympäristövaikutusten 
selvittäminen aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. 
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3 Yksityiskohtaiset perustelut 

1 LUKU 
Yleiset säännökset 

1 § Lain tavoite 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi lain tavoitteeksi kaivoskivennäisten etsinnän ja 
kaivostoiminnan turvaamisen ottaen huomioon kestävän kehityksen tavoite. Kestävä 
kehitys kaivostoiminnassa tarkoittaa osaavaa ja valvottua kaivostoimintaa, joka pyrkii 
parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tuottamaan yhteiskunnan tarpeisiin luonnonvaroja. 
Kestävän kehityksen käsitettä täsmennettäisiin kolmella keskeisellä ulottuvuudella. 
Ekologisesti kestävä kehitys tarkoittaa kaivostoiminnan yhteensovittamista biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämisen kanssa ja ympäristökuormituksen sopeuttamista 
luonnon sietokykyyn. Taloudellisesti kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että kaivostoiminnan 
ratkaisut ovat yhtä aikaa sekä taloudellisesti että ekologisesti järkeviä ja tehokkaita. 
Kaivostoiminnassa käytetään luonnonvaroja harkiten; uusiutumattomia luonnonvaroja ei 
tuhlata mutta toisaalta kaikki kulloinkin kaivostoiminnan kohteena olevat maa- ja 
kallioperän ainekset pyritään saattamaan hyötykäyttöön. Sosiaalisesti kestävä kehitys 
liittyy muun muassa alueiden käytön tasapainoon, eri alueet huomioon ottavan 
yhteiskunnallisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eri väestöryhmien ja 
kulttuuristen arvojen huomioimiseen. 

2 § Lain soveltamisala 

Pykälän 1 momentin mukaan lain soveltamisala käsittäisi etsintätyön, valtauksilla 
tehtävän tutkimustyön sekä kaivostoiminnassa kaivospiirin alueella ja huuhdottavan 
kullan osalta valtauksilla tapahtuvan kaivoskivennäisten hyödyntämisen. Soveltamisalan 
perustan muodostaisivat edelleen kaivoskivennäinen ja esiintymä. 

Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellettaisiin myös kaivossivutuotteiden hyö-
dyntämiseen. Lain nojalla voitaisiin hyödyntää muitakin kallio- ja maaperään kuuluvia 
aineita, jotka eivät samalla ole kaivoskivennäisiä. Muutoksen tarkoituksena olisi selventää 
nykyistä käytäntöä ja se myös parantaisi mahdollisuutta sivutuotteiden hyötykäyttöön. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaivoskivennäisten hyödyntäminen ja siihen liittyvä muu 
kaivospiirin alueella tapahtuva kaivoslain mukainen hyödyntäminen voisi tapahtua vain 
kaivoslain mukaisen kaivosoikeuden nojalla. Säätämällä kaivosoikeus 
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hyödyntämisen edellytykseksi tarkennettaisiin tilannetta nykyiseen verrattuna. 
Tarkoituksena on parantaa ja selkeyttää kaivosviranomaisen toimivaltaa sekä valvonnan 
että tiedottamisen osalta. Maanomistajien, kuntien ja muiden toiminnanharjoittajien sekä 
viranomaisten on voitava luottaa, että kaivoslain mukaista hyödyntämistä tapahtuu vain 
kaivosviranomaisen myöntämän kaivosoikeuden nojalla. Samalla todettaisiin jo 
nykyisin laissa oleva säännös valtion alueella tapahtuvasta maalajeista huuhdottavan 
kullan osalta. Kaivoslaki sitä vastoin ei estäisi sellaista etsintä- ja tutkimustoimintaa, 
joka tapahtuisi joko jokamiehenoikeuden nojalla tai maanomistajan luvalla. Näiden 
toimenpiteiden saattaminen yksinomaan kaivoslaissa säädellyiksi toimenpiteiksi 
aiheuttaisi rajanveto-ongelmia. 

3 § Muu lainsäädäntö 

Pykälässä säädettäisiin velvollisuudesta noudattaa luonnonsuojelulakia sekä muuta 
lainsäädäntöä kaivoslain mukaan toimittaessa. Lisäksi tulisi noudattaa Suomea sitovia 
kansainvälisiä sopimuksia. Säännöksen velvoittavuus kohdistuisi sekä viranomaisiin että 
toiminnanharjoittajiin. Luonnonsuojelulain noudattaminen mainittaisiin 
nimenomaisesti, koska kaivoslaissa säännellyt toimenpiteet saattavat vaikuttaa Natura 
2000 -alueeseen tai muuhun luonnonsuojelulailla suojeltuun luonnonarvoon. Muina 
lakeina kyseeseen tulisivat muun muassa maastoliikennelaki (1710/1995), erämaalaki 
(62/1991), maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja ympäristönsuojelulaki (86/2000). 

Keskeisiä kaivoslain mukaisia viranomaispäätöksiä ovat valtaushakemuksen hy-
väksyminen ja kaivosoikeuden määrääminen. Jotta luonnonsuojelulain noudattaminen 
kaivoslain mukaisessa viranomaisharkinnassa ei tuottaisi ristiriitaisia ratkaisuja, tulisi 
kaivosviranomaisen kiinnittää huomiota eri viranomaisten väliseen yhteistyöhön sekä 
lausuntomenettelyyn. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) myötä kaivoslakia uudistettiin valtausoi- 
keuden ja kaivosoikeuden esteiden osalta. Kaavoituksen ja kaivostoiminnan suhde 
voidaan tyydyttävästi jäljestää noudattaen 1.1.2001 voimaan tulleen kaivoslain 
muutoksen periaatteita. Kunkin hankkeen osalta kaavoitustarpeen harkinta tapahtuu 
MRL:n lähtökohtien mukaisesti. Suunnitellun kaivospiirin kaavoittaminen voi olla myös 
toiminnanharjoittajan intressissä. Toisaalta on huomattava, että ehdotukseen sisältyvät 
yleis- ja käyttösuunnitelmat ovat hyvin yksityiskohtaisia alueidenkäyttösuunnitelmia. 
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4 § Määritelmät 

Pykälässä määriteltäisiin kaivoskivennäiset, joihin lakia sovellettaisiin. Sen lisäksi 
määriteltäisiin eräät lain soveltamisen kannalta keskeisimmät käsitteet. Määritelmät 
vastaisivat keskeisimmiltä osiltaan voimassa olevan lain käsitteitä. 

Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin kaivoskivennäiset. Määrittely vastaisi muutoin 
voimassa olevaa lakia mutta b-kohtaan lisättäisiin flogopiitti ja d-kohdassa kaivos- 
kivennäisiin lisättäisiin kalkkikivi. Voimassa olevan lain osalta kalkkikivi on pitänyt 
määrittää kaivoskivennäiseksi joko sen dolomiitti- tai kalsiittipitoisuuden kautta. 
Flogopiittia hyödynnetään jo tällä hetkellä, joten sen lisääminen kaivoskivennäisiin 
täsmentää nykykäytäntöä. 

Pykälän 2 kohdassa määriteltäisiin soveltamisalan kannalta keskeinen käsite esiintymä. 
Esiintymällä tarkoitettaisiin voimassa olevan lain tapaan maankamaran osaa, jossa 
esiintyy lain tarkoittamia kaivoskivennäisiä. Määrittely vastaisi täysin voimassa olevaa 
lakia. 

Pykälän kohdassa 3 määriteltäisiin kaivosoikeus, jolla tarkoitettaisiin kaivosoikeuden 
haltijan oikeuksien kokonaisuutta toisaalta hyödyntämiseen ja kaivospiirin alueen 
käyttöön sekä toisaalta kaivoslain mukaisen hallinnollisen menettelyn tuloksena syntyvää 
oikeustilaa. 

Pykälän kohdassa 4 määriteltäisiin kaivosoikeuden haltija. 

Pykälän kohdassa 5 määriteltäisiin kaivospiiri. Määrittelyä muutettaisiin siten, että 
kaivospiiri käsittäisi kattavasti kaivostoimintaa varten tarvittavan alueen. Kaivospiirin 
apualueen määrittelyä muutettaisiin siten, että myös se olisi kaivospiirin alueella. 
Kaivospiiri muodostuisi siten käyttöalueesta ja apualueesta. Kaivospiirin määräämistä 
koskevia säännöksiä muutettaisiin enemmän kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetun lain (603/1977) eli lunastuslain menettelyä koskevien säädösten 
mukaisiksi lain 7 luvussa. 

Kohdassa 6 määriteltäisiin kaivossivutuotteet. Uudella määritelmällä pyritään sel-
ventämään sivutuotteen käsitettä. Kaivossivutuotteita olisivat kaivospiirin alueella olevat 
tai sinne varastoidut maamassat, kaivoskivennäisten jalostuksessa syntyvä rikastushiekka 
ja muut tuotteet sekä louhittu sivukivi. Kaivossivutuotteelle on ominaista, että sitä voidaan 
sellaisenaan tai edelleen jalostettuna tuotteena jossain vaiheessa kaivoksen elinkaaren 
aikana tai sen jälkeen käyttää hyväksi. Määrittelemällä entistä tarkemmin kaivossivutuote, 
rajataan nykyistä selkeämmin kaivoslain mu- 
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kainen kaivosoikeus ja hyödyntäminen. Määrittelyllä ei pyritä tekemään rajanvetoa 
muuhun lainsäädäntöön. 

Kohdan 7 mukaisella kaivostoiminnalla tarkoitettaisiin nykyistä kattavammin kaikkea 
kaivosoikeuden nojalla kaivospiirin alueella tehtäviä kaivoskivennäisten ja 
kaivossivutuotteiden hyödyntämiseen liittyviä toimenpiteitä. Määrittelyn laajuudella 
varmistettaisiin toisaalta se, että kaivosoikeuden haltija olisi aina viime kädessä 
saatettavissa vastuuseen kaivospiirin alueella tehdystä työstä. Toisaalta avoimella 
määrittelyllä pyrittäisiin nykyistä paremmin varmistamaan, että kaikki kaivostoimintaan 
luettavat toimenpiteet kaivospiirin alueella kuuluvat ensi kädessä kaivoslain kautta 
viranomaisvalvontaan. 

Kohdan 8 mukaisella kaivostyön määrittelyllä mahdollistetaan 9 luvun mukaisten 
turvallisuutta koskevien säännösten soveltaminen kaivostoimintaan. 

Kohdassa 9 määriteltäisiin valtausoikeus. 

Kohdassa 10 määriteltäisiin varauksen haltija. 

5 § Eräät kaivoskivennäiset maalajeissa 
Voimassa olevan lain tapaan ehdotetaan maalajeissa esiintyvien raudan, alumiinin, 
kvartsin ja maasälvän tutkiminen valtausoikeuden nojalla ja hyödyntäminen kai-
vosoikeuden nojalla kielletyksi. Kiellolla ei edelleenkään tarkoitettaisi kuntokalliossa 
olevien esiintymien tutkimista välillisesti lohkare-, sora- ja pohjamoreeni- näyttein. 
Kaivoslain mukainen hyödyntämiskielto ehdotetaan pidettäväksi voimassa, koska 
hyödyntämiselle ei ole nähtävissä käytännön merkitystä. Ehdotettu rajaus on myös 
todettu toimivaksi maa-aineslain (555/1981) suhteen. 

2 LUKU 
Viranomaiset ja niiden tehtävät 

6 § Yleisohjaus 

Pykälässä ehdotetaan keskitettäväksi voimassa olevan lain tapaan toiminnan yleinen 
ohjaus, seuranta, valvonta ja kehittäminen kauppa- ja teollisuusministeriölle. 
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7 § Kaivosviranomainen 

Pykälän 1 momentin mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö toimisi voimassa olevan lain 
tapaan kaivoslain viranomaistoiminnasta vastaavana viranomaisena. Tarkemmat 
säännökset annettaisiin valtioneuvoston asetuksella. 

8 § Kaivosviranomaisen tehtävät 

Pykälässä säädettäisiin kaivosviranomaisen keskeisistä tehtävistä. Pykälän 1. momentin 
mukaan varauksia, valtausoikeuksia ja kaivosoikeuksia koskevat viranomaispäätökset 
tekee kaivosviranomainen. Kaivosviranomaisen tehtävänä olisi myös valvoa kaivoslain 
nojalla myönnettyjen varausten, valtausoikeuksien ja kaivosoikeuksien noudattamista 
sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviranomaisen tehtävänä olisi vastata kaivosrekisterin 
ylläpidosta. 

9 § Kaivostoiminnan valvontaviranomainen ja sen tehtävät sekä asiantuntijaviranomaiset 

Muutoksena voimassa olevaan lakiin ehdotetaan kaivostoiminnan valvontaviranomaisen 
roolia täydennettäväksi. Turvatekniikan keskukselle esitetään turvallisuutta koskevan 
valvontatehtävän lisäksi koko kaivostoimintaa koskevaa valvontatehtävää. 
Valvontatehtävässä painottuisi kaivostoiminnan muu kuin edellä 8 §:ssä 
kaivosviranomaiselle säädetty valvontatehtävä. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin työsuojeluviranomaisille kuuluva tehtävä toimia 
valvontaviranomaisina kaivoksissa tehtävän työn turvallisuutta ja terveydensuojelua 
koskevien säännöksien mukaisesti. Työsuojeluviranomaisten muista tehtävistä on säädetty 
työturvallisuuslaissa (299/1958). 

Pykälän 3 momentin mukaan alueelliset ympäristökeskukset toimisivat asiantunti-
javiranomaisina omalla toimialallaan kaivostoimintaa koskevissa, lähinnä ympä-
ristönsuojelu- ja luonnonsuojeluasioissa. 

Pykälän 4 momentissa annettaisiin valtuus säätää tarkemmin valvontaviranomaisen 
tehtävistä valtioneuvoston asetuksella. Samalla todettaisiin selvyyden vuoksi, ettei 
kaivoslailla säädetä muiden viranomaisten kuin kaivosviranomaisen ja val-
vontaviranomaisen tehtävistä. 
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10 § Viranomaisten yhteistyö 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi säännös viranomaisten yhteistyövelvoitteesta. 
Yhteistyön johtaminen tarvittaessa kuuluisi kaivosviranomaiselle. Korostamalla 
yhteistyön merkitystä pyrittäisiin varmistamaan, etteivät toiminnanharjoittaja tai muu 
kaivoslain mukaan toimiva joudu tarpeettomasti kohtaamaan ristiriitaisia määräyksiä tai 
muuta viranomaistoimintaa. 

11 § Kaivoslautakunta 

Pykälässä säädettäisiin kaivoslautakunnasta ja sen tehtävistä. Lautakunta toimisi 
neuvoa-antavana elimenä. Lautakunnan tehtäviin kuuluisivat periaatteelliset ja laa-
jakantoiset kysymykset kaivoslain osalta. Uudentyyppisinä tehtävinä kaivoslauta- 
kunnalle voisivat kuulua esimerkiksi tutkimustoiminnan sekä jälkihoitovelvoitteiden 
vakuudeksi annettujen sitoumusten määrän ja laadun arviointi. Kaivoslauta- kunnan ja 
viranomaisten suhdetta täsmennettäisiin siten, että myös muut kaivoslain tarkoittamat 
viranomaiset voisivat kääntyä kaivoslautakunnan puoleen. 

Kaivoslautakunta voisi myös tehdä ministeriölle kaivostoiminnan lainsäädäntöä 
koskevia aloitteita ja ehdotuksia. Kokoonpanosta säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 

3   
LUKU 
Etsintä 

12 § Etsintä 

Pykälässä määriteltäisiin etsintä pääosin voimassa olevan lain tapaan. Esimerkiksi 
geologisilla havainnoilla ja mittauksilla tarkoitettaisiin kaivoskivennäisten etsinnän 
alkuvaihetta ja se olisi verrattavissa tavanomaiseen geologiseen kartoitukseen. 
Määrittelyalaa kuitenkin kavennettaisiin poistamalla pykälästä voimassa olevan lain 
mukainen mahdollisuus vahingoittaa ja kaataa kasvavia puita etsintätyön yhteydessä 
pelkästään ilmoituksen nojalla. Kehittyneet kartoitusmenetelmät mahdollistavat 
esimerkiksi geofysikaalisen kartoituksen ilman mittauslinjojen auki hakkuuta. 
Vähäisellä näytteenotolla tarkoitetaan hallituksen esityksessä 312/1994 määriteltyä 
näytteenottoa, esimerkiksi purojen pohjasta otettavaa muutaman litran näytemäärää tai 
käsin liikuteltavalla laitteella muutaman metrin syvyydestä näytteenottoputkella 
otettavaa näytettä. Tällainen näytteenotto tapahtuu useasti talvella moottorikelkkaa 
hyväksikäyttäen. Näistä näytteenotoista ei jää juurikaan havaittavaa jälkeä maastoon. 
Tämän johdosta ehdotetaan vähäinen näytteenotto sallittavaksi etsinnässä. 
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13 § Etsintä toisen alueella 

Pykälän mukaan lähtökohtana olisi voimassa olevan lain mukaisesti oikeus tehdä etsintää 
ilman maanomistajan tai alueen haltijan suostumusta. Oikeus suorittaa etsintää esitetyllä 
tavalla olisi rinnastettavissa jokamiehenoikeuteen perustuvaan oikeuteen maastossa 
kulkemiseen. Alueen haltijalla tarkoitettaisiin henkilöä, joka vuokrasuhteen tai muun 
erityisen oikeuden nojalla hallitsee aluetta. Näytteenottoa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ilmoitus tulisi tehdä maanomistajalle. Riittäväksi 
katsottaisiin ilmoituksen lähettäminen kirjeellä kiinteistön kiinteistörekisteriin merkitylle 
omistajalle. Muutos parantaisi maanomistajan asemaa eikä toisaalta kohtuuttomasti 
merkitsisi lisärajoituksia etsintä- työhön, koska nykyaikaisessa etsintätyössä näytteenotto 
on entistä tarkemmin suunniteltua ja maanomistajatiedon selvittäminen nopeampaa. 

14 § Etsinnän yleiset periaatteet 

Pykälän 1 momentissa ehdotettaisiin etsintään liittyvästä yleisestä velvollisuudesta varoa 
tuottamasta tarpeetonta häiriötä. Kaivoslain mukainen etsintä olisi verraten heikko oikeus 
ja se olisi lähinnä rinnastettavissa jokamiehenoikeuteen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin etsintätyöstä aiheutuneen vahingon korvaamisesta 
maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle. Vahingolla tarkoitettaisiin esimerkiksi 
taimikolle aiheutuneita vahinkoja tai muita alueella kulkemisesta aiheutuneita vahinkoja. 
Muutoksena voimassa olevaan lakiin ehdotetaan haitan korvausvelvollisuus 
poistettavaksi. Muutos olisi perusteltu, koska etsintä ei käytännössä voi estää esimerkiksi 
maanomistajan oikeuksien toteutumista tai aiheuttaa siihen verrattavaa muuta haittaa. 

15 § Etsinnän aluerajoitukset 

Pykälän 1 momentissa kiellettäisiin etsintätyön suorittaminen kirkko- tai hautausmaalla. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin alueet, joissa etsintätyö olisi mahdollista vain 
viranomaisen luvalla. Aluetta, joilla liikkumisoikeudesta on erikseen säädetty tai jolle 
sivulliselta on pääsy kielletty, koskee erillinen lainsäädäntö (rajavyöhykelaki (403/1947), 
luonnonsuojelulaki (1096/1996), aluevalvontalaki 755/2000/755 tai puolustusvoimien 
hallinnassa olevien alueiden käyttöä koskevat säännökset), jonka sisältämät määräykset 
usein myös muodostavat valtauksen esteen tai edellyttävät 27 §:n mukaista suostumusta. 
Liikenne-ja kulkuväylien kohdalla etsintätyötä suorittava kantaa riskin siitä, että alueelle 
ei mahdollisesti voida myöntää valtaus- kirjaa. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa etsintätyölle olisi joko kaivoslain 
mukaisia esteitä tai etsinnän katsottaisiin olevan vastoin maanomistajan tai muun 
oikeudenhaltijan etua. Valtausalueella tai kaivospiirissä etsintää ei saisi suorittaa ilman 
valtaus- tai kaivosoikeuden haltijan suostumusta. Etsintä kaivoslain tuella olisi tällöin 
vastoin valtaus- tai kaivosoikeuden haltijan intressiä. Asuinrakennuksen pihapiirissä tai 
viljelyksessä olevalla pellolla etsinnälle tulisi saada maanomistajan tai muun 
oikeudenhaltijan suostumus. Muulla oikeudenhaltijalla tarkoitettaisiin esimerkiksi sitä, 
joka vuokrasopimuksen tai muun oikeustoimen nojalla hallitsee aluetta. 

4 
LUKU 
Valtaus 

Yleiset säännökset 

16 § Valtausalue 

Varausalueelta edellytettäisiin, että alue olisi yhtenäinen ja rajat luettaisiin syvyys-
suuntaan pystysuorasti. Valtausalueen pinta-ala säilyisi yhden neliökilometrin suu-
ruisena nykyisen lain 5 §:n tavoin. Rajoituksella pyrittäisiin edelleen siihen, etteivät 
valtausalueet muodostuisi tarpeettoman suuriksi. Nykyinen valtausalueen koko on 
havaittu käytännössä tarkoituksenmukaiseksi. 

17 § Valtausoikeus 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi valtausoikeudesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
valtausoikeuden haltija saisi hakemuksesta myönnetyn valtausoikeuden perusteella 
yksinoikeuden valtausalueella kaivoslain mukaiseen tutkimustyöhön, jonka 
tarkoituksena on esiintymän tutkiminen sen laadun ja laajuuden selvittämiseksi. 
Tutkimustyö käsittää tarpeelliset valtausalueella tehtävät toimenpiteet, esimerkiksi 
kaivamisen, syväkairauksen, koelouhinnan, koerikastamisen ja koemarkkinoinnin. 
Pykälään ei ehdoteta otettavaksi yksityiskohtaista listaa sallituista toimenpiteistä, koska 
tutkimustyötä rajoitetaan toisaalta 20 §:n yleissäännöksellä. Kaivosviranomaisen on 
lisäksi mahdollista antaa valtausta koskevassa päätöksessä tarkempia määräyksiä 
tutkimustöiden suorittamisesta. Myönnetty valtausoikeus ei vapauta noudattamasta, 
mitä muualla lainsäädännössä säädetään toimenpiteiden luvanvaraisuudesta. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin kaivosoikeuden osalta, että valtausoikeus antaa 
etuoikeuden sen saamiseen. 
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18 § Käyttöoikeus toisen alueeseen valtausoikeuden perusteella 

Pykälän 1 momentissa todettaisiin kaivoskivennäisten tutkimisen osalta voimassa olevan 
lain periaate. Tutkimustoiminnan harjoittaminen ei olisi riippuvainen siitä, omistaako 
valtausoikeuden haltija tutkimusalueen tai onko hänellä sopimukseen perustuva oikeus. 
Valtausoikeus antaa sen haltijalle erityisen pakkotoimioikeuden, jonka nojalla 
valtausoikeuden haltija voi suorittaa tutkimustyötä. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtaajalla olisi oikeus tarvittaessa saada käyttöoikeus 
valtausalueen ulkopuolisiin alueisiin kulkemista varten sekä oikeus saada käyttöoikeus 
sähkö-, vesi- ja muita johtoja varten. Momentti antaa oikeuden käyttää tarvittaessa muita 
alueita momentissa mainittuja tarkoitusperiä varten. Maanomistajalle syntyy tietty 
sietämisvelvollisuus. Ko. lainkohta ei kuitenkaan vapauta noudattamasta, mitä muualla 
lainsäädännössä on säädetty kunkin käyttötarpeen edellytyksistä. 

19 § Kaivoskivennäisten hyödyntäminen valtausoikeuden perusteella 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtausoikeuteen kuuluvan hyödyntämisoikeuden 
rajoituksesta. Valtausoikeus ei anna oikeutta esiintymän taloudelliseen hyödyntämiseen. 
Voimassa olevan lain tapaan valtaus antaisi oikeuden esimerkiksi analysoimisen, 
koerikastuksen, koesulatuksen tai muun sellaisen menettelyn avulla selvittää ja tutkia 
esiintymän hyödynnettävyyttä. Tällä tavoin rajattu hyödyntäminen saisi käsittää sekä 
esiintymän teknisluonteisia että taloudellisuutta koskevia selvityksiä. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin 40 §:ään, jossa erikseen säädettäisiin valtion 
omistamalta alueelta maalajeista huuhdottavan kullan ja sen huuhdonnan yhteydessä 
muun talteen otetun kaivoskivennäisen hyödyntämisestä. 

Valtausoikeuden haltijaa koskevat velvoitteet 

20 § Tutkimustoiminnan harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet 

Pykälän 1 momentin mukaan valtausoikeuden nojalla tehtävät toimenpiteet ja alueen 
käyttö tulisi rajoittaa tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tällä tarkoitettaisiin sitä, että 
toimenpiteet tulisi mitoittaa oikeassa suhteessa esiintymästä jo hankittuun tietämykseen. 
Tutkimustoiminnan kannalta tarpeellisilla toimenpiteillä tarkoitettaisiin ettei ryhdyttäisi 
esimerkiksi koelouhintaluonteisiin toimenpiteisiin ennen kuin esiintymästä on riittävästi 
tietoa. 
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Kyseeseen voisivat tulla ainoastaan tarkoituksen kannalta tarpeelliset toimenpiteet. 
Tutkimustyössä olisi noudatettava lisäksi sellaista huolellisuutta ja varovaisuutta, että 
vahinkojen ja haitan syntyminen olisi mahdollisimman vähäistä. Säännös vastaa 
asiallisesti voimassaolevaa valtausoikeutta. Kaivosviranomainen voi tarvittaessa 
täydentää tarkoituksenmukaisuusvelvoitetta ja huolellisuusvelvoitetta yksittäisillä 
valtausoikeuteen liitettävillä määräyksillä. 

Pykälän 2 momentin mukaan tutkimustyössä tarvittavan rakentamisen tulisi olla 
tutkimustyön kannalta tarpeellista. Viime kädessä harkintavaltaa käyttäisi kaivos- 
viranomainen valtausta koskevaan päätökseen liitettävillä määräyksillä. 

21 § Tutkimustoiminnasta tiedottaminen 

Pykälän mukaan valtausoikeuden haltijan tulisi tiedottaa tutkimustoiminnan aloit-
tamisesta valtausalueen maanomistajille kaksi viikkoa ennen tutkimusten aloittamista. 
Samalla tulisi ilmoittaa keskeisimmät tiedot tutkimustoiminnan laadusta sekä 
suunnitellusta aikataulusta. 

Tiedossa olevilla omistajilla tai haltijoilla tarkoitettaisiin kiinteistörekisteriin merkittyjä 
maanomistajia. Siten pykälä ei sisältäisi selvitysvelvollisuutta omistus- tai 
hallintasuhteista. 

22 § Rakennusten ja laitteiden poistaminen 

Pykälän mukaan valtausoikeuden haltijan on vietävä tutkimustyössä käytetyt laitteet ja 
rakennukset sekä muu omaisuutensa pois valtausalueelta tai muulta alueelta, jota on 
käytetty valtausoikeuden turvin. Tutkimustyössä käytetty omaisuus ei välttämättä ole 
maanomistajalle tarpeen tai sen vastaanottaminen muuten taloudellisesti mielekästä. 
Tämän seurauksena ei enää pidettäisi hyväksyttävänä sitä, että omaisuus ilman 
sopimusta jäisi maanomistajalle. Poistamisesta voitaisiin sopia valtausoikeuden haltijan 
ja maanomistajan välillä. 

Mikäli rakennusten ja laitteiden poistamisesta valtausoikeuden lakkaamisen jälkeen ei 
ole sovittu maanomistajan kanssa eikä siihen ole muuta laista johtuvaa estettä, tulisi 
poistamisen tapahtua välittömästi valtausoikeuden loputtua. Muuna laista johtuvana 
esteenä pidettäisiin esimerkiksi huuhdontakullan valtausalueilla olevien rakennusten 
säilyttämistarvetta. Rakennusten purkamisen luvanvaraisuudesta ja ilmoituksesta 
säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. 

Kaivosviranomainen voisi kuitenkin hakemuksesta myöntää enintään yhden vuoden 
pidennyksen laskettuna valtausoikeuden lakkaamisesta. Pykälässä mainittuna 



 

44

erityisenä syynä voitaisiin pitää esimerkiksi kelirikkoa, jos poistaminen tästä syystä 
johtuen ei olisi mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia. 

Mikäli valtausoikeuden haltija ei noudata tässä pykälässä asetettua velvollisuutta, voisi 
kaivosviranomainen käyttää 12 luvun valvonta- ja pakkokeinoja. 

23 § Jälkitoimet tutkimustoiminnan päätyttyä 

Pykälässä säädettäisiin valtausoikeuden haltijan yleisestä velvollisuudesta siistiä 
valtausoikeuden nojalla käytetty alue valtausoikeuden loputtua sekä velvollisuudesta 
saattaa alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon. Pykälän sanamuoto kattaisi myös 
18 §:n 2 momentissa tarkoitetut alueet. Pykälä muodostaa yhdessä 22 §:n kanssa 
kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on ehkäistä vahinkojen ja haitan syntyminen. 
Siistimisellä tarkoitettaisiin maanomistajan maa-alueen siivousta. Sen lisäksi siistimisellä 
tarkoitettaisiin valtausoikeuden haltijaan kohdistettua puhdistamisvastuuta silloin, kun 
ympäristönsuojelulain (86/2000) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden 
puhdistamisvelvollisuutta koskevat säännökset eivät vielä sovellu. Tutkimustoiminnan 
harjoittaminen ei vaadi ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. 
Vastuu kattaisi paitsi valtausalueen myös valtausoikeuden nojalla tutkimustoiminnan 
käyttöön otetun muun alueen. 

Yleisen turvallisuuden vaatima kunto edellyttäisi esimerkiksi koelouhosten aitaamista, 
tutkimuskuoppien peittämistä tai luiskaamista ja kairareikien suojaputkien katkaisemista 
turvalliseen pituuteen. 

24 § Vahingonkorvausvelvollisuus 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi valtausoikeuden haltijan yksityisoikeudellisesta 
vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

Korvausvelvollisuus koskisi sekä tutkimustyöstä aiheutuneita että muita toiminnasta 
aiheutuneita vahinkoja. Korvattavana vahinkona voisi kyseeseen tulla esimerkiksi 
taimikon ja puuston sekä teiden vahingoittuminen. 

Korvattavana haittana voisi olla koelouhinnasta aiheutunut maapohjan arvon vä-
heneminen sekä maa-aineksen läjitykseen liittyvä haitta. Muita korvattavia vahinkoja tai 
haittoina voisivat olla muun muassa rasitteen tilapäinen menetys tai siirtäminen, alueiden 
käyttöhaitta ja kiinteää omaisuutta koskevien sopimusten purkautumisesta johtuvat 
edunmenetykset. 
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Vahingon tai haitan kärsineiden piiriä ei rajata valtausalueen maanomistajiin. Oikeus 
korvaukseen on niilläkin, jotka kyseisten alueiden ulkopuolella kärsivät vahinkoa tai 
haittaa. 

Vahingonkorvausvelvollisuus rakentuisi ankaran vastuun periaatteelle. 

Ympäristölle aiheutuneet vahingot korvattaisiin ympäristövahingoista annetun lain 
(737/1994) perusteella. 

Pykälän 2 momentin mukaan korvausta olisi vaadittava kolmen vuoden kuluessa 
valtausoikeuden keskeyttämisestä tai peruuttamisesta. Maanomistaja tai alueen haltija 
voi todeta valtausoikeuden säännönmukaisen päättymisen hänelle toimitetusta 
valtausoikeutta koskevasta päätöksestä, tai jos valtausoikeus päättyy keskeyttämiseen 
tai peruuttamiseen, hänelle erikseen lähetetystä ilmoituksesta. 

Jos vahinko tai haitta on aiheutettu tuottamuksellisella toiminnalla tai laiminlyönnillä, ei 
korvausvelvollisuus vanhene edellä mainitussa kolmen vuoden määräajassa. Jos 
muualla laissa on säädetty teolle tai laiminlyönnille edellä mainittua pidempi 
vanhenemisaika, jää se voimaan. 

25 § Vakuuden asettaminen 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtausoikeuden haltijan yksityisoikeudellisten 
velvoitteiden täyttämiseksi annettavasta vakuudesta. Vakuus tulisi asettaa ennen 
tutkimustyön aloittamista. Tämä ei kuitenkaan estäisi vaatimasta vakuuden asettamista 
myöhemminkin valtausoikeuden voimassa ollessa. Vakuus annettaisiin 24 §:n mukaisen 
vahingonkorvausvelvollisuuden vakuudeksi. Vakuuden määräisi kaivosviranomainen 
valtausoikeutta koskevassa päätöksessä. Kaivosviranomaisella olisi harkintavalta sen 
suhteen, tarvitaanko vakuutta. Vakuutena hyväksyttäisiin pankkitakaus tai 
kaivosviranomaisen hyväksymä muu vakuus. Tällaisena voitaisiin hyväksyä jossain 
tapauksessa myös valtausoikeuden haltijan vakuus tai osakeyhtiölain tarkoittaman 
konsernin emoyhtiön antama takaus. 

Pykälän 2 momentin vakuus voidaan vaatia alueen siistimisen varalle sekä julkis-
oikeudellisen kunnostamisvastuun kattamiseksi. 

Mikäli 24 §:n mukaisen korvausvelvollisuuden kattamiseksi määrätty vakuus on 
annettu, tulisi jälkitoimien varalle annettava vakuus yhdistää siihen. Kyseessä ei ole 
automaattinen kaikissa tapauksissa asetettava vakuus vaan harkinnanvarainen 
poikkeustapauksissa sovellettava menettely. 
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Pykälän 3 momentin mukaan vakuuden määrän tulisi olla suhteessa tutkimustoiminnan 
laatuun ja laajuuteen. Vakuuden arvoa voitaisiin tarkentaa tutkimustyön edetessä. Mikäli 
esimerkiksi suunniteltu tutkimustyö olennaisesti jää vähäisemmäksi, voidaan vakuuden 
arvoa vastaavasti vähentää. Tämä tapahtuisi 31 §:n mukaisesti. 

Pykälän 4 momentin mukaan vakuus asetetaan kaivosviranomaiselle, jolla on toimivalta 
vakuuden käyttöä koskevissa asioissa. Vakuus tulee vapauttaa, kun val- tausoikeus on 
päättynyt ja korvausvelvollisuus on tullut täytetyksi. 

Pykälän 5 momentin mukaan vakuuden käytössä korvausten suorittamiseen tai 23 §:n 
mukaisten jälkitoimien maksamiseen päättäisi kaivosviranomainen. Mikäli 
vahingonkorvausvelvollisuus käsitellään 24 §:n 2 momentin mukaisesti käräjäoikeudessa, 
on kaivosviranomaisen päätettävä vakuuden käytöstä käräjäoikeuden ratkaisun 
mukaisesti. 

Valtausoikeuden edellytykset 

26 § Valtauksen esteet 

Pykälässä säädettäisiin ehdottomista valtauksen esteistä. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa 
valtauksen esteinä olisivat voimassa olevat valtausoikeus, kaivosoikeuden kaivospiiri tai 
vireillä oleva kaivospiirihakemuksessa yksilöity alue. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan aikaisemman valtausalueen tai kaivospiirin 
alueelle voitaisiin nykyiseen tapaan myöntää valtauskirja vain viranomaisen tar-
koituksenmukaisuusharkinnalla, ellei valtauksesta tai kaivospiiristä ole kulunut viittä 
vuotta. Säännös vastaisi täysin nykyistä 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa (1625/1992). 
Erityisinä syinä tarkoitettaisiin tavallista valtaushakemusta huomattavasti 
perusteellisempaa selvitystä seikoista, joiden perusteella voidaan uskoa, että 
varausalueelta on saatavissa uutta tutkimustietoa, tutkimuksessa voitaisiin soveltaa uusia 
tai aikaisemmassa tutkimuksessa käyttämättömiä menetelmiä, aikaisemmassa 
tutkimuksessa on jätetty huomioimatta jokin olennainen, tutkimukseen vaikuttava tieto tai 
olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos. 

3 kohdassa täsmennettäisiin voimassa olevan varauksen estovaikutusta. Kohdan mukaan 
varaus olisi edelleen valtauksen esteenä. Lainkohtaa täsmennettäisiin siten, että varauksen 
haltijan suostumuksella voisi myös muu kuin varauksen haltija saada varatulle alueelle 
valtausoikeuden. Säännös ei mahdollistaisi edelleenkään varauksen luovuttamista. Mikäli 
osapuolten välille syntyy sopimus varatun alueen 
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käyttämisestä muun kuin varauksen haltijan valtaushakemukseen, vältetään voimassa 
olevan lain edellyttämä kahden peräkkäisen valtauksen menettely. 

2 momentin kirkkomaalla ja hautausmaalla tarkoitettaisiin hautausmaan lisäksi sellaisia 
uskonnollisten yhteisöjen hallitsemia vastaavia alueita, joilla on kirkkorakennus tai 
vastaava. 

2 7 § Valtausoikeuden myöntämisen edellytykset 

Pykälässä säädettäisiin valtausoikeuden myöntämisen edellytyksistä. Voimassa olevan 
kaivoslain edellytykset valtausoikeuden myöntämiselle ovat niukat liittyen 
varausalueeseen sekä myös valtauksen esteisiin. 

Ehdotuksessa edellytyksenä valtausoikeuden myöntämiselle olisi, että hakemus täyttäisi 
kaivoslain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Kyse olisi voimassa olevan 
lain tapaan suhteesta muihin valtauksiin tai kaivospiireihin sekä hakemuksen 
tarkoittaman alueen vertaamisesta muihin julkisiin tai yksityisiin intresseihin 26-27 
§:ssä mainituin tavoin. Valtausoikeus voitaisiin myöntää vain sille osalle haetusta 
alueesta, johon ei kohdistu 26-27 §:ssä mainittuja valtausalueita koskevia rajoituksia. 
Säännös vastaisi tältä osin asiallisesti voimassa olevaa lakia. 

Päätösharkinta olisi oikeusharkintaa ja siinä olisi mahdollisuus antaa määräyksiä, joilla 
varmistettaisiin tutkimustyöstä aiheutuvien haittojen ja vahinkojen minimointi sekä 
tarpeellinen tapauskohtainen ohjaus. 

Pykälässä säädettäisiin valtausoikeuden myöntämisestä silloin, kun kunnalla tai vi-
ranomaisella saattaisi olla alueiden käytöstä, yleisestä turvallisuudesta tai muusta 
vastaavasta syystä johtuva painava intressi vastustaa valtausoikeuden myöntämistä. 

1 momentin 1 kohdan mukaan valtauskirja voitaisiin myöntää asemakaavan tai oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan alueella vain erityisestä syystä, jos kunta vastustaa luvan 
myöntämistä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä. Säännös vastaa nykyistä 6 
§:n 1 momentin 8 kohtaa (1102/2000). 

1 momentin 2 kohdan mukaan kaivosviranomainen voisi myöntää valtauskirjan ra-
javyöhykkeelle, jos sisäasiainministeriö lausunnossaan puoltaisi hakemusta. Säännös 
vastaisi asiallisesti voimassa olevan lain 6 §:n 3 kohtaa muutoin mutta valtioneuvoston 
sijaan päätösvalta olisi sisäasiainministeriöllä. 
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1 momentin 3 kohdan mukaan puolustusministeriön hallitsemalle alueelle voitaisiin 
myöntää valtauskirja, jos puolustusministeriö puoltaisi hakemusta. Muutoksella 
selkeytettäisiin lakia voimassa olevaan verrattuna siten, että nykyisen linnoitusalueen 
sijasta valtauksen edellytyksiä tutkittaisiin tarkemmin koko puolustusministeriön 
hallitsemalta alueelta. Muutos ei kuitenkaan koskisi alueita, jotka ovat puolustusvoimien 
käytössä, mutta kuuluvat metsähallituksen hallintaan. 

1 momentin kohta 4 vastaisi voimassa olevan lain 6 §:n 1 momentin 5 kohtaa. 

Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin ne tilanteet, joissa valtausoikeus olisi mahdollista 
myöntää vain maanomistajan, alueen haltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumuksella. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan rakennuksella tarkoitettaisiin maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 113 §:ssä määriteltyä rakennusta. Suostumuksenvaraisena olisi myös 
rakennuksen paikka, jolle on rakennuslupa myönnettyjä rakentaminen aloitettu. Voimassa 
olevaan kaivoslakiin verrattuna ehdotuksessa luovuttaisiin tontin tai rakennuspaikan 
käsitteistä. 

2 momentin 2 kohdan mukaan yli 35 000 voltin sähkölinjalle tai muuntoasemalle ei 
valtauksenoikeutta voitaisi ilman oikeudenhaltijan suostumusta myöntää. Säännös vastaa 
nykyisin voimassa olevaa lakia. 

2 momentin 3 kohdan mukaan valtauksenoikeutta ei voitaisi ilman oikeudenhaltijan 
suostumusta myöntää teollisuuslaitoksen alueelle. Säännös vastaa nykyisin voimassa 
olevaa lakia. 

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momentissa mainituissa tilanteissa ei suostumusta 
kuitenkaan tarvittaisi, jos rakennus tai laitos jo sijaitsee toisella valtausalueella, joka on 
lähellä haettua valtausaluetta. 

28 § Valtaushakemuksen hylkääminen 

Pykälässä säädettäisiin valtaushakemuksen hylkäämisen edellytyksistä. Säännöksen 
tarkoituksena olisi selventää oikeustilaa valtausoikeuden epäämisen osalta. 

Hakemuksessa hakijan tulisi perustella otaksuntansa kaivoskivennäisten löytämisen 
mahdollisuudesta sekä esittää perustelut tarpeellisten tutkimusten laadusta ja määrästä. 
Hakemus voitaisiin hylätä, jos hakemuksen perustelu kaivoskivennäisten löytämisen 
mahdollisuudesta yhdessä muiden seikkojen kanssa antaisi aihetta epäilyyn, että 
valtausoikeutta haetaan muuhun kuin kaivoslain tarkoitukseen. Mui- 
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na seikkoina tulisi ottaa huomioon haetun alueen koko, olosuhteet, valtaajan oikeudet 
sekä perustuslaissa maanomistajalle myönnetty omaisuudensuoja. 

Nykyisen lain sananmuodon mukaan valtaushakemusta ei lain 10 § 1 momentin mukaan 
voida evätä sen täyttäessä kaivoslaissa säädetyt edellytykset. Epävarmuutta on kuitenkin 
vallinnut sen suhteen voiko muusta laista johtuva este edellyttää valtaushakemuksen 
epäämistä. Tämä on koskenut muun muassa poronhoidon ja luonnonsuojelun suhdetta 
valtaustoimintaan. Myös tilanteet, jossa valtausta haetaan aivan muussa tarkoituksessa 
kuin kaivoskivennäisten tutkimiseksi, esimerkiksi muun alueidenkäytön estämiseksi tai 
valtaustoimintaan liittymättömän rakentamisen mahdollistamiseksi on aiheuttanut 
epävarmuutta siitä, voidaanko näitä vailla valtaustarkoitusta tehtyjä hakemuksia evätä 
yleisten oikeuden väärinkäytön kieltämistä koskevien oppien perusteella. 
Oikeuskäytännössä mahdollisuus hylätä valtaushakemuksia on tietyissä tapauksissa 
vahvistettuja myös muutamia valtaushakemuksia, joiden motiivina selkeästi on ollut 
valtauksen synnyttämien oikeuksien väärinkäyttö, on hylätty. 

Eduskunnan ympäristövaliokunta on lausunnossaan talousvaliokunnalle YmVL 11/2000 
vp hallituksen esityksestä kaivoslain muuttamiseksi 148/2000 vp pitänyt tärkeänä, että 
kaivoslainsäädäntöä uudistettaessa valtauksen edellytyksiä koskevat säännökset 
kirjoitetaan sellaisiksi, että ne estävät muussa kuin kaivostoiminnan 
aloittamistarkoituksessa tehdyt valtaukset. "Kiusantekomielessä" tai kevyin perustein 
tehdyt valtaukset haittaavat lausunnon mukaan yhdyskunnan kokonaisetujen mukaista 
maankäyttöä ja sen suunnittelua. 

Valtausoikeuden epäämismahdollisuuden määrittelemistä laissa puoltaa myös 
kansalaisten kuulemista turvaavat perusoikeudet ja kansainväliset velvoitteet. Jotta 
valtaushakemuksista ei tarvitsisi uuden lain mukaan pyytää asianosaisilta lausuntoa, 
tulisi ilman todellista valtaustarkoitusta tehtyjen valtaushakemusten epääminen 
mahdollistaa, jolloin asianosaisten intressiä tulla kuulluksi ei enää voitaisi katsoa yhtä 
suureksi. 

Menettely, päätös ja määräykset 

29 § Valtausoikeutta koskeva hakemus 

Hakemus olisi tehtävä kirjallisesti kaivosviranomaiselle. Hakemuksen vireilletulo- 
ajankohdasta ja sen vaikutuksista säädettäisiin 101 §:ssä ja useiden hakemusten 
etuoikeusjärjestyksestä 102 §:ssä. 
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Pykälän 1 momentin mukaan hakemuksessa tulisi ilmetä hakijan ja valtausalueen yksilöivät 
tiedot sekä tarpeelliset tiedot siitä, ettei 26 §:ssä mainittuja esteitä ole olemassa ja että 27 §:n 
mukaiset edellytykset ovat olemassa. 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukaisen Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen 
osalta edellytettäisiin selvitystä siitä, ettei valtausoikeus todennäköisesti merkittävästi 
heikennä Natura-alueella suojeltavia luonnonarvoja. Kaivosviranomaisen on edellytettävä 
luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaista arviointia. 

2 momentissa ehdotetaan hakijalta vaadittavaksi ilmoitusta niistä geologisista ja muista 
perusteista, joihin ilmoitus otaksutuista kaivoskivennäisistä perustuu, sekä perusteluita 
tarpeellisten tutkimusten arvioidusta määrästä ja laadusta. Käyttämällä käsitettä "perusteltu 
otaksunta" halutaan voimassa olevan lain tapaan rajata keinottelutarkoituksessa tehtyjä 
hakemuksia. Ehdotettu sanonta antaisi kaivosviranomaiselle mahdollisuuden käyttää 
harkintavaltaa arvioidessaan hakijan tarkoitusta. Harkinta vaikuttaisi siihen, kuinka pitkäksi 
aikaa valtausoikeus myönnetään. Hakemuksen tueksi ei toisaalta voida vaatia tarkempia 
selvityksiä kaivoskivennäisistä mutta hakijalla on mahdollisuus esimerkiksi julkisen 
tutkimusaineiston tai näytteiden antaman tiedon perusteella arvioida alueen malmipotentiaalia. 

3 momentti sisältäisi valtuussäännöksen antaa ministeriön asetuksella tarkempia määräyksiä 
hakemuksen sisällöstä. 

4 momentissa täydennettäisiin hallintomenettelylain säännöksiä. Koska valtauksen 
hakemiselle ei ole varsinaista määräaikaa, on hakemuksen täydentämiselle määrättävä 
täsmällinen määräaika lisäselvityksen esittämiselle. Kun hakemuksen käsittelyssä on 
arvioitava käsillä olevan hakemuksen puutteellisuuden aste suhteessa myöhemmin tulleeseen 
mutta mahdollisesti vaatimukset täyttävään hakemukseen, ei ensiksi tulleelle hakemukselle 
varattava täydennysaika saa olla liian pitkä. Erityisellä lisäselvityksellä muista seikoista 
tarkoitetaan tilannetta, jossa hakemusta sinänsä voidaan pitää riittävän kattavana mutta hakijan 
otaksunta ei ole perusteltavissa yleisen geologisen tiedon valossa. 

30 § Lausunnot 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviranomaisen olisi varattava alueelliselle ym-
päristökeskukselle ja asianomaiselle kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin 27 §:n 1 momentin 2-4 kohtiin. 
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Pykälän 3 momentin mukaan kaivosviranomainen voisi lisäksi pyytää muita pää-
tösharkinnan kannalta tarpeellisia lausuntoja tai selvityksiä. Jos valtausalue ulottuu 
alueelle, jota tarkoitetaan saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995), erämaalaissa 
(62/1991) tai poronhoitolaissa (848/1990), tulisi lausunto pyytää paliskunnalta ja 
saamelaiskäräjiltä. 

Saaduilla lausunnoilla olisi pääasiassa informatiivinen vaikutus kaivosviranomaisen 
päätöksentekoon ja mahdollisiin päätökseen liitettäviin määräyksiin. Jos lausunnoissa 
on tuotu esiin seikkoja, jotka kaivosviranomaisen on muun lainsäädännön nojalla 
otettava huomioon päätöksenteossa, tulee lausunnot tältä osin läpäisyperiaatteen 
mukaisesti ottaa huomioon. 

31 § Päätökseen liitettävät määräykset 

Pykälässä ehdotetaan säädettäviksi niistä seikoista, joista kaivosviranomainen voisi 
tarvittaessa antaa määräyksiä valtausoikeutta koskevassa päätöksessä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa mainittuihin ajankohtiin saattaisivat liittyä esimerkiksi 
poronhoitoalueella tehtävät tutkimukset. 

2 kohdassa mainitut seikat voisivat liittyä laitteiden ja rakennelmien rakentamisai- 
katauluihin. 

3 kohdassa ehdotettu tietojen esittämisvelvollisuus liittyisi niihin valtausalueisiin, jolla 
aiotaan suorittaa pidemmälle edennyttä tutkimustoimintaa, esimerkiksi kuivattamista, 
vähäistä merkittävämpää koelouhintaa tai koerikastusta. 

4 kohdassa mainittu määräys antaisi kaivosviranomaiselle tarvittaessa mahdollisuuden 
kiinnittää valtausoikeuden haltijan huomiota ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetun lain (468/1994) 25 §:ään. 

5 kohdan mukaan annettavilla määräyksillä voitaisiin vähentää tutkimustoiminnan 
arvioituja haittavaikutuksia esimerkiksi työskentelyaikoja koskevilla määräyksillä. 
Samoin voitaisiin kiinnittää huomiota kunnan esille tuomiin näkökohtiin valtaus- alueen 
suhteesta alueen muuhun suunniteltuun käyttöön. 

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin 25 §:n mukaiseen vakuuden antamista koskevaan 
kaivosviranomaisen päätökseen. Kaivosviranomainen voisi antaa vakuutta koskevan 
määräyksen valtausoikeutta koskevassa päätöksessä. Ehdotus mahdollistaisi myös, että 
määräys annettaisiin myöhemmin. Tämä olisi tarpeen erityisesti silloin, kun 
valtausalueen omistaja saatuaan tiedon valtausoikeuden myöntämisestä 
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toisi kaivosviranomaisen tietoon sellaisia seikkoja, jotka edellyttäisivät vakuutta 
koskevan määräyksen antamista. 

3 momentissa kaivosviranomaiselle annettaisiin mahdollisuus tarvittaessa antaa 
tarkennuksia 1 ja 2 momenttien mukaisiin määräyksiin. Kaivosviranomainen voisi myös 
antaa kokonaan uusia määräyksiä. 

32 § Päätöksen antaminen 

Pykälässä todettaisiin valtausoikeuden myöntämisen olevan hallintopäätös. Pykälän 
mukaan päätös annettaisiin yleistiedoksiantona julkipanon jälkeen. Julkipanoa 
täydennettäisiin 33 §:n mukaisella laajalla tiedottamisella. 

33 § Valtausoikeutta koskevasta päätöksestä tiedottaminen 

Pykälässä säädettäisiin myönnettyä valtausoikeutta koskevasta tiedottamisvelvol-
lisuudesta. Ehdotetulla muutoksella pyritään parantamaan maanomistajan asemaa 
kaivoslain mukaisessa tutkimustyössä. 

1 momentin mukaan tieto myönnetystä valtausoikeudesta olisi lähetettävä hakijalle, 
alueelliselle ympäristökeskukselle ja asianomaisille kunnille. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kaivosviranomaisen velvollisuudesta viipymättä 
kuuluttaa myönnetystä valtausoikeudesta. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaivosviranomaisen tulisi lähettää tieto myönnetystä 
valtauskirjasta kiinteistöjen omistajille. Jotta maanomistajilla olisi mahdollisuus saada 
tieto kiinteistöään koskevan rasituksen poistumisesta, ehdotetaan samalla, että 
kaivosviranomaisen tulisi tiedottaa myös valtausoikeudesta luopumisesta tai val-
tausoikeuden peruuttamisesta. Maanomistajalle ei sen sijaan tarvitse lähettää ilmoitusta 
valtausoikeuden päättymisestä määräajan loppuunkulumisen vuoksi, koska päättyminen 
ilmenee jo hänelle toimitetusta valtausoikeutta koskevasta päätöksestä. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan lisäyksenä voimassa olevaan lakiin valtausoikeuden 
myöntämistä, päättymistä, siitä luopumista tai sen menettämistä koskevan merkinnän 
tekemistä kiinteistörekisteriin. Muutoksella pyrittäisiin paitsi selkeyttämään 
maanomistajan asemaa myös parantamaan kolmannen osapuolen mahdollisuutta saada 
tietoa kaivoslain mukaisista vaikutuksista kiinteistöihin. 
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Valtausoikeudesta suoritettavat maksut 

34 § Valtaus korvaus maanomistajalle 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin maanomistajalle maksettavasta valtauskor- 
vauksesta. Säännös vastaa voimassa olevaa lakia muutoin mutta korvaukselle eh-
dotetaan säädettäväksi yhtä pinta-alayksikköä vastaava vähimmäismaksu. Muutoksella 
halutaan välttää nykyisin tapahtuvat hyvin pienten euromäärien maksamiset 
maanomistajalle. 

2 momentissa annettaisiin asetuksenantovaltuutus kauppa- ja teollisuusministeriölle 
korvauksen suorittamisen ajankohdasta ja tavasta. Edelleen ehdotetaan pidettäväksi 
voimassa kielto tutkimustoiminnan harjoittamiselle, mikäli valtauskorvausta ei ole 
suoritettu. 

35 § Valtausmaksu valtiolle 

Pykälässä säädettäisiin valtausmaksua ja maksun suorittamiseen liittyvistä seikoista 
sekä valtion vapauttamisesta valtausmaksusta voimassa olevan kaivoslain mukaisesti. 
Vapauttaminen ei koskisi valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/1987) 
tarkoitettua valtion liikelaitosta. 

Valtausoikeuden voimassaolo ja päättyminen 

36 § Valtausoikeuden voimassaolo 

Pykälän 1 momentin mukaan valtausoikeuden kestoksi määrättäisiin kaivosvi- 
ranomaisen harkinnalla vähintään vuosi ja enintään viisi vuotta. Säännös vastaisi 
asiallisesti nykyisen lain 10 § 2 momenttia (1102/2000). Nykyisillä tutkimus-
menetelmillä pinta-alaltaan pienen valtauksen tutkimiseen yksi vuosi on riittävä. 
Tavanomaisissa tutkimuskohteissa 5 vuoden voimassaoloaika on katsottava riittäväksi. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan, että kaivosviranomainen voisi jatkaa luvan voi-
massaoloa. Enintään valtausoikeus voisi olla voimassa yhteensä 10 vuotta. Val-
tausoikeuden voimassaoloajan enimmäisajan jatkamisella pyritään antamaan riittävän 
pitkä aika tutkimustoiminnan suorittamiselle. Uuden enimmäisajan mahdollisia 
haittavaikutuksia pyrittäisiin vähentämään 3 momentin määräyksillä. Uusi pidempi 
voimassaoloaika toisaalta vähentäisi tarvetta hakea kaivospiirimääräystä pelkästään sen 
vuoksi, että mahdollinen esiintymä pyrittäisiin turvaamaan ikäänkuin reservinä. 
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Pykälän 3 momentin mukaan määräaikaa jatkettaessa 2 momentin mukaisissa tapauksissa 
voisi kaivosviranomainen muuttaa valtausoikeutta koskevassa päätöksessä annettuja 
määräyksiä tai myös antaa kokonaan uusia määräyksiä. Tämä olisi tarpeen 2 momenttiin 
ehdotetun pidemmän valtausoikeuden vuoksi. 

37§ Valtausoikeudesta luopuminen 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin valtausoikeuden haltijan mahdollisuudesta luopua 
valtausoikeudesta kokonaan tai osittain ennen valtausoikeuden päättymistä. 
Kaivosviranomainen ratkaisisi asian hakemuksesta. Mikäli luopuminen koskee vain osaa 
valtausalueesta, on kaivosviranomaisen tehtävä tarpeellinen muutos val- tausaluetta 
koskeviin tietoihin ja karttaan. 

2 momentissa todettaisiin luopumiseen liittyvät samat velvoitteet, jotka koskevat 
säännönmukaista valtausoikeuden päättymistä. 

38 § Valtausoikeuden peruuttaminen 

Pykälässä säädettäisiin tilanteista, jolloin kaivosviranomaisen olisi joko ehdottomasti 
peruutettava valtausoikeus tai tilanteista, jolloin peruuttamista tulisi harkita. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtausoikeus olisi peruutettava, jos valtausoikeuden haltija 
laiminlyö valtausoikeuteen liittyvät maksut. 

2 momentin mukaan valtausoikeus olisi peruutettava, jos valtausoikeuden haltija on 
valtausoikeutta koskevassa hakemuksessa antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai 
laiminlyönyt noudattaa tutkimustyötä koskevia tämän lain tai valtausoikeutta koskevassa 
päätöksessä asetettuja määräyksiä. 

3 momentissa annettaisiin kaivosviranomaiselle mahdollisuus peruuttaa valtausoikeus, 
jos 24 §:n mukaista vakuutta ei asetettaisi määrätyssä ajassa. 

4 momentin mukaan peruuttaminen olisi käsiteltävä soveltuvin osin kuten hakemus. 
Käytännössä tämä tarkoittaisi lähinnä valtausoikeuden haltijan kuulemista ennen 
peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä. Valtauskorvauksen laiminlyöntiä koskevan 
ilmoituksen voisi tehdä maanomistaja. 
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Huuhdontakulta 

39 § Huuhdontakulta 

1 momentissa määriteltäisiin valtion omistamalta alueelta maalajeista huuhdottava kulta. 

2 momentissa määriteltäisiin huuhdontakullan valtausalueen suuruudeksi enintään 7 
hehtaaria. 

3 momentissa säädettäisiin huuhdontakullan osalta valtausoikeuden voimassaoloajasta. 
Pääsääntönä olisi 36 §:n 1 momentissa mainittu voimassaoloaika. Lähinnä 
ammattimaisen kullanhuuhdonnan osalta kaivosviranomainen voisi myöntää enintään 
viiden vuoden pidennyksen, kun kyseessä on pääsääntöisesti koneellinen kullankaivuu. 

4 momentissa säädettäisiin huuhdontakullan osalta erityisestä karenssiajasta. Muutosta 
perustellaan toiminnan erityispiirteillä. 

40 § Huuhdontakullan hyödyntäminen 

Pykälän 1 momentissa vahvistettaisiin hyödyntämisoikeus valtausoikeuden perusteella 
ilman kaivosoikeutta voimassa olevan lain tapaan. 

2 momentin mukaan alueelle ei voida myöntää kaivosoikeutta. Huuhdontakullan 
hyödyntäminen vastaa mittasuhteiltaan valtauksilla tehtävää koelouhintaa ja koeri- 
kastamista. 

41 § Vakuuden määrääminen 

Pykälässä vahvistettaisiin nykyisen lain mukainen ja toimivaksi osoittautunut käytäntö 
vakuuden asettamisesta. Käytännössä huuhdontakullan valtausalueilla alueen haltijana 
toimii metsähallitus. 

5 LUKU 
Varaus 

42 § Varaus 

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin varaus. Määrittely vastaa pääosin voimassa olevan 
kaivoslain määrittelyä mutta varauksen ehtoja tarkennettaisiin jäljempänä. 
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Varaamalla etuoikeuden esiintymän valtaamiseen toiminnanharjoittajalla olisi 
pääsäännön mukaan yksi vuosi aikaa tutkia esiintymästä tehtyjä selvityksiä ja tutkimuksia 
sekä yhdistellä eri aineistojen sisältämää tietoa. Pinta-alarajoitus vastaisi voimassa olevaa 
lakia. Varauksen luonne vain etuoikeuden hankkimisena säilyisi ja etsintätyön rajoitusten 
ylittävien maastotöiden tekeminen olisi edelleenkin mahdollista vain valtauksen tai 
kaivospiirin alueella. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin varauksen voimassaolosta. Pääsääntönä säilyisi yhden 
vuoden määräaika. Kaivosviranomainen voisi harkintansa mukaan määrätä lyhyemmästä, 
neljän kuukauden varausajasta, mikäli varaajalla ei ole edellytyksiä tai tarkoitustakaan 
tehdä esiselvityksiä alueesta. Tällä haluttaisiin voimassa olevan lain tapaan säilyttää 
kaivosviranomaisella mahdollisuus ehkäistä pelkästään keinotteluluonteisia varauksia. 

43 § Varausilmoitus 

Varaus tehtäisiin ilmoituksella ja varaus tulisi voimaan, kun sitä koskeva merkintä on 
tehty kaivosrekisteriin. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ilmoituksessa mainittavista tiedoista sekä annettaisiin 
valtuutus säätää asiasta kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. 

Pykälän 3 momentissa annettaisiin kauppa- ja teollisuusministeriölle asetuksenan-
tovaltuus varauksesta valtiolle suoritettavan maksun suuruuden määräämisessä. 

44 § Varauksen esteet 

1 momentissa säädettäisiin kaivoslain mukaisten muiden oikeuksien estävästä vai-
kutuksesta varausilmoitukselle. Momentti vastaisi sisällöltään voimassa olevaa lakia. 

2 momentissa säädettäisiin aikaisemman varauksen estävästä vaikutuksesta varauksen 
tekemiselle. Säännöstä muutettaisiin siten, että ehdottoman esteen muodostaa kahden 
vuoden aikajakso edellisestä varauksesta. Säännöksestä poistettaisiin voimassa olevan 
lain mukainen mahdollisuus poiketa kiellosta kaivosviran- omaisen harkinnalla. 

45 § Varauksesta päättäminen 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kaivosviranomaisen velvollisuudesta lähettää 
varaajalle varausilmoituksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva ilmoitus. Kos- 
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ka varauksella ei perusteta muita oikeuksia kuin etuoikeus suhteessa kilpailevaan 
hakijaan, ei varausilmoituksen vireilläolosta tarvitsisi kuulla varausalueen maan-
omistajia tai alueen haltijoita. Varausta koskeva päätös sisältää elinkeino-oikeudellisia 
tai varallisuusoikeudellisia piirteitä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin varausilmoituksen hylkäämisestä. Momentti vastaisi 
voimassa olevan lain määräyksiä. Lisäksi laissa mainittaisiin hylkäysperusteena 
aiemmin asetuksella säädetty ilmoituksen epämääräisyys. Muutoksenhausta 
kaivosviranomaisen varausilmoitusta koskevaan päätökseen säädettäisiin lain 
muutoksenhakua koskevassa luvussa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin varauksesta luopuminen. Säädös vastaisi voimassa 
olevaa lakia. 

6 LUKU 
Kaivospiirin määrääminen 

46 § Kaivospiirin alue 

Pykälässä säädettäisiin kaivospiirin alueesta. Säännös perustuisi voimassa olevaan 
kaivoslakiin. Kaivospiirin tulisi olla yhtenäinen, jolloin esimerkiksi tarvittavat tiealueet 
tai johtojen ja linjojen tarvitsemat alueet tulisi ottaa kaivospiiriin. Apualue voitaisiin 
määrätä erillään käyttöalueesta vain erityisistä syistä. Esimerkiksi varsinaisen 
kaivosalueen ulkopuolella saatetaan tarvita tie- tai lastausalueita. 

Kaivospiirin alueen suuruus olisi viime kädessä kaivosviranomaisen harkittava sen 
määrätessä kaivospiiriä. Vaatimus kohdistuisi myös toimitukseen. 

47 § Kaivospiirin käyttö- ja apualue 

Pykälän mukaan kaivospiiri muodostuisi käyttöalueesta ja apualueesta. Voimassa olevan 
lain tuntemaa muuta kaivospiirin aluetta ei enää otettaisi lakiin. Käyttöalueen käsite tulisi 
entistä merkittävämmäksi ja se ratkaisisi louhimismaksun suorittamisen. 

Kaivosviranomainen voisi poiketa hakemuksessa ilmoitetusta käyttöalueen ja apu- 
alueen rajauksesta vain erityisin syin. Tällaisia syitä voisivat olla esimerkiksi hake-
muksessa ilmeisen todennäköisesti tehty liian suppea tai laaja käyttöalueen rajaus 
suhteessa suunniteltuun kaivostoimintaan, jolla puolestaan voisi olla merkitystä 
louhimismaksun jakautumiselle. 
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48 § Kaivospiirin määräämisen edellytykset 

Pykälän mukaan kaivospiiriä koskeva määräys annettaisiin voimassa olevan lain tapaan 
hakemuksesta. Hakemuksen voisi tehdä se, jolla on valtausoikeus haettuun alueeseen tai 
osaan siitä. Kaivospiirin määräämistä olisi mahdollista hakea samanaikaisesti 
valtaushakemuksen kanssa. Valtauksen kanssa samanaikaisesti jätettävään kaivosoikeutta 
koskevaan hakemukseen voi perusteena olla esimerkiksi se, että alueella on aikaisemmin 
ollut voimassa valtaus- tai kaivosoikeus, jonka tutkimustietoja hakija voi käyttää hyväksi. 
Kaivoslain mukainen kaivoskivennäisten hyödyntämisoikeus muotoutuu vaiheittain 
etsinnän ja tutkimustoiminnan kautta varsinaiseen kaivostoimintaan. Näitä vaiheita 
vastaavat oikeudet velvollisuuksineen muodostavat kaivoslain pääsisällön. Oikeuksien 
keskinäisestä riippuvuudesta seuraa, että kaivosoikeus voidaan myöntää ainoastaan 
sellaiselle, jolla on valtaus- oikeus alueeseen tai joka samanaikaisesti hakee 
valtausoikeutta. Valtausoikeus pysyy voimassa siihen saakka, kunnes kaivosoikeutta 
koskeva hakemus on ratkaistu. 

Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla tulee olla valtausoikeus osaan haettavasta 
kaivospiiristä. Hakija voi hakea samanaikaisesti sekä valtausoikeutta että kaivospiirin 
määräämistä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kaivosoikeuden edellytyksiksi kaivoskivennäisten 
todennäköisen esiintymisen siinä määrin, että esiintymää voidaan hyödyntää. Tällä 
tarkoitetaan sekä taloudellista että teknistä mahdollisuutta hyödyntää esiintymää. 
Pääsääntöisesti selvitys hyödynnettävyydestä perustuu alueella val- tausoikeuden 
perusteella aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Pykälän 3 momentin mukaan 
edellytyksenä olisi, ettei alueella ole 26-27 §:ssä mainittuja valtausoikeutta koskevia 
rajoituksia. Lisäksi momentissa viitattaisiin 3 §:ään, jonka mukaan harkinnassa 
edellytyksinä tulisi ottaa myös luonnonsuojelulain ja muun lainsäädännön vaatimukset. 

Ympäristön suojelua koskevat vaatimukset tulisivat pääasiallisesti huomioitua ym-
päristöluvan kautta. 

Voimassa olevan lain tavoin pykälän 4 momentissa todettaisiin velvollisuus ottaa 
huomioon alueiden käytön suunnittelun tarpeet. 

49 § Kaivospiirin määräämistä koskeva hakemus 

Pykälän 1 momentin mukaan hakemus olisi tehtävä kirjallisesti. Hakemuksen voisi jättää 
se, jolla on voimassa oleva valtausoikeus. Jos haettavana olevaan kaivospiirin alueeseen ei 
kohdistu valtausoikeutta, voi kaivospiirin määräämistä hakea sa- 
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manaikaisesti valtaushakemuksen kanssa. Hakemusten tulisi tällöin yhdessä kattaa 
kummaltakin oikeudelta edellytettävät tiedot. Hakemus voitaisiin tehdä myös yhdellä 
asiakirjalla. 

Pykälän 2 momentissa on lueteltu hakemuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat. Luettelo 
vastaa pääosin voimassa olevaa kaivoslakia. 

Kohta 1 olisi keskeinen kaivospiirin määräämisen edellytysten kannalta. Kohdat 2 ja 3 
sisältäisivät hakemuksen käsittelyä ja tiedoksiantamista helpottavia seikkoja. Kohdan 4 
mukaan hakemukseen liitettävä luettelo niistä kiinteistöistä ja alueista, joita kaivospiiri 
koskee, on riittävä yksilöimään toimituksen kohteen. Mikään hakemusta käsittelevistä 
viranomaisista ei nykyisin tarvitse kiinteistörekisteriotetta hakemuksen liitteenä. 
Kaivospiiritoimituksen toimitusinsinööreillä on käytössään atk-pohjaisen 
kiinteistörekisterin tiedot. 

Kohdan 5 käyttösuunnitelman merkitystä on muutosehdotuksessa korostettu. Hyväksytty 
käyttösuunnitelma rajaa kaivospiirin kokoaja muotoa. Siinä myös otetaan yleispiirteinen 
kanta kaivostoiminnan sijoittumiselle alueelle. Käyttösuunnitelmaan sisältyvä alustava 
suunnitelma kaivostoiminnan lopettamisen varalle muodostaa ensimmäisen vaiheen 
kaivostoiminnan elinkaaren loppuvaiheen käsittelylle ja toimii siten myös 
valvontaviranomaisen apuna sen ratkaistessa yleissuunnitelman hyväksymistä 
tuotannollista toimintaa aloitettaessa. Käyttösuunnitelmaan tulee liittää myös selvitys 
suunnitellun kaivostoiminnan arvioiduista ympäristövaikutuksista ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain 25 §:n tarkoittamassa laajuudessa. Tällä 
selvilläolovelvollisuudella täydennetään käyttösuunnitelmassa muutoin edellytettyjä 
haittavaikutusnäkökohtia. 

Kohdan 6 mukaan hakemukseen tulisi liittää luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen 
arviointi silloin, kun hakemus koskee Natura 2000 -verkoston alueella tai sen vai-
kutuspiirissä olevaa esiintymää. 

Kohta 7 sisältää vaatimuksen kaivospiirin nimeämisestä. 

Pykälän 3 momentissa edellytettäisiin, jos hanke kooltaan tai vaikutuksiltaan edellyttää 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, hakemukseen liitettäväksi arviointiselostus ja 
yhteysviranomaisen lausunto. Ehdotus merkitsisi muutosta voimassa olevaan 
kaivoslakiin. Muutos vastaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain 13 
§:ssä ja muussakin lainsäädännössä olevaa periaatetta, jonka mukaan viranomainen ei 
saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa 
päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen 
siitä antaman lausunnon. Ehdotuksen 36 §:n 2 momen- 
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tin mukaan valtausoikeuden voimassaolon enimmäisaikaa ehdotetaan pidennettäväksi 
kymmeneen vuoteen. Yhdessä näillä muutoksilla pyrittäisiin siihen, että valtausoikeuden 
nojalla olisi mahdollista päästä riittävän kattaviin tutkimustuloksiin. Kaivospiirin 
määräämiseksi tehtävät hakemukset kohdistuisivat tällöin aikaisempaa useammin 
tilanteisiin, jossa toiminnanharjoittaja vakavasti harkitsee esiintymän hyödyntämistä. 
Samassa pykälässä viitattaisiin yhteisaluelakiin (758/1989) 1.9.1989 kumotun eräistä 
yhteisistä alueista ja niihin verrattavista etuuksista (204/40) annetun lain sijasta. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin hakemuksen täydentämismahdollisuudesta silloin, 
kun hakemus tai sen liitteet ovat puutteellisia. Hakijalle on tällöin hylkäämisen uhalla 
varattava määräaika täydennyksen esittämiselle. Hakemus olisi kuitenkin hylättävä ilman 
täydentämismahdollisuutta, jos hakemukseen on tehty niin puutteellisin tiedoin, ettei sen 
voida katsoa sisältävän 48 §:ssä edellytettyä selvitystä. 

50 § Lausunnot 

Pykälän mukaan kaivosviranomaisen tulisi viran puolesta aina varata tilaisuus alu-
eelliselle ympäristökeskukselle ja kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen. Haettavan 
kaivospiirin sijainnista tai suunnitellun kaivoshankkeen luonteesta riippuen 
kaivosviranomaisen tulisi pyytää lausunto myös muilta yleistä etua valvovilta vi-
ranomaisilta. Tällä tarkoitettaisiin esimerkiksi metsähallitusta silloin, kun kaivospiirin 
alueeseen liittyy luonnonsuojelullisia näkökohtia. Saamelaisalueiden osalta lausunto tulisi 
pyytää paliskunnalta ja tarvittaessa myös saamelaiskäräjiltä. 

Kaivosviranomainen voisi omasta aloitteestaan hankkia myös muita tarpeellisia 
lausuntoja ja selvityksiä. 

Kunnan lausunnon antaisi kunnanhallitus, ellei sitä olisi määrätty kunnan muun vi-
ranomaisen tehtäväksi. Kunnan lausunto olisi asiassa kunnan kokonaisetua koskeva 
lausunto, jossa voitaisiin tuoda esiin ympäristönsuojelua ja esimerkiksi alueen 
maankäyttöä ja elinkeinotoimintaa koskevia näkemyksiä. 

51 § Vireilläolosta tiedottaminen ja kuuleminen 

Pykälässä säädettäisiin hakemuksesta tiedottamisesta eri tahoille ja siitä, miten tie-
dottaminen tapahtuisi. 

Pykälän 1 momentin mukaan tieto hakemuksen vireilläolosta annettaisiin kuuluttamalla. 
Kuuluttaminen tapahtuisi julkisista kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) 
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säädetyllä tavalla. Ilmoitus kuulutuksesta on oltava nähtävillä 30 vuorokautta kai- 
vosviranomaisen ja kunnan ilmoitustaululla. Kuuluttaminen tulisi tehdä kaikissa 
kunnissa, joiden alueelle hakemuksessa tarkoitetun toiminnan vaikutukset ilmeisesti 
ulottuvat. Kuulutuksen tulisi sisältää kuvaus toiminnasta ja sen sijoittumisesta sekä tieto 
muistutusten antamiseen varattavasta määräajasta ja muut tarpeelliset tiedot samaan 
tapaan kuin voimassa olevassa ympäristölupamenettelyasetuksessa ja vesilaissa 
säädetään. Kuulutuksen tarkemmasta sisällöstä säädettäisiin asetuksessa. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuulutuksesta tulisi julkaista lisäksi tieto paikkakunnalla 
yleisesti leviävässä sanomalehdessä, ellei ilmoittamista olisi pidettävä ilmeisen 
tarpeettomana. Esimerkiksi kaivospiirin vähäistä muutosta koskeva hakemus ei 
edellyttäisi aina lehti-ilmoituksen julkaisemista. Lehdessä ilmoitettaisiin tieto kuu-
lutuksen nähtävillä olosta. Ilmoituksessa tulisi olla myös tarvittavilta osin hakemusta 
kuvaavat tiedot. Kuulutusta ei sen sijaan tarvitsisi kokonaisuudessaan julkaista lehdessä. 
Kuulutuksesta tulisi myös erikseen antaa tieto niille asianosaisille, joita hakemus 
erityisesti koskee. Tiedon antaminen ei tarkoittaisi koko hakemuksen lähettämistä 
tiedoksi, vaan ainoastaan riittävän yksilöityä ilmoitusta hakemuksesta. Säännöksessä 
tarkoitettaisiin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 9 §:n edellyttämää 
erityistiedoksiantoa. Käytännössä tiedoksianto tapahtuisi virkakirjeellä. 

Ehdotettua tiedoksiantoa käyttäen annettaisiin tieto hakemuksesta asianosaisille, joita 
hakemus erityisesti koskee. Tällaisina pidettäisiin paitsi hakemuksessa tarkoitetun alueen 
maanomistajia myös alueen asukkaita ja lähinaapureita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asianosaisten kuulemisesta. Lisäksi säädettäisiin 
muiden kuin asianosaisten oikeudesta lausua mielipiteensä asiassa. 

Mahdollisuus tehdä muistutuksia olisi asianosaisilla, eli henkilöillä tai yhteisöillä, joiden 
etua asia saattaisi koskea. Muistutuksien tekemiseen varattaisiin määräaika, joka 
ilmoitettaisiin hakemuksesta tiedottamisen yhteydessä. Asia voitaisiin ratkaista, vaikka 
muistutuksia ei olisi jätetty. Toisaalta muistutuksen jättämisen laiminlyönti ei myöskään 
johtaisi esimerkiksi puhevallan menettämiseen muutoksenhaussa. 

Myös muille kuin asianosaisille olisi varattava tilaisuus mielipiteen esittämiseen. 
Mielipiteen voisi siten esittää esimerkiksi muu kunnan asukas, joka ei muutoin olisi 
asianosainen. 



 

62

52 § Päätösharkinta 

Pykälän mukaan kaivosoikeus tulisi myöntää, mikäli hakemus täyttää vaaditut 
edellytykset. Kyseessä olisi oikeusharkintainen päätös. Harkinnassa tulisi ottaa saadut 
lausunnot huomioon mutta kaivosviranomainen ei olisi sidottu niihin. Samoin 
kaivosviranomaisen tulisi ottaa huomioon asianosaisten muistutukset sekä annetut 
mielipiteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan hakemukseen annettavasta päätöksestä olisi käytävä ilmi, 
miten ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointi on 
otettu kaivoslain säännösten nojalla huomioon. 

53 § Kaivospiirin määräämistä koskevassa päätöksessä asetettavat määräykset 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin niistä määräyksistä, jotka kaivosviranomaisen tulee 
antaa hakemusta koskevassa päätöksessä. 

Määräykset tulisi liittää kaivoskirjaan. 

Momentin 1 kohdan mukaan tulisi säätää enintään kymmenen vuoden määräajasta, jonka 
kuluessa kaivostoiminta tai siihen liittyvät toimenpiteet tulisi aloittaa. Säännös perustuu 
voimassa olevaan kaivoslakiin. Määräaika laskettaisiin kaivospiiritoimituksen 
päättymisestä lukien. 

Momentin 2 kohdan mukaan kaivosviranomaisen tulisi kaivoskirjaan otettavalla 
määräyksellä tarkentaa yleissuunnitelmaan liittyvää kaivostoiminnan lopettamista 
koskevaa suunnitelmaa. Tarkentaminen voisi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun 
suunniteltua kaivostoimintaa on pidettävä lyhytkestoisena. Lyhytkestoisena pidettäisiin 
alle kymmenen vuoden suunniteltua toimintaa. Määräys voisi koskea myös lopettamista 
koskevilta osin yleissuunnitelman hyväksymistä koskevaa sitä ajankohtaa, jolloin 
hyväksymisen olisi viimeistään tapahduttava. 

Momentin 3 kohdan mukaan kaivosviranomaisen tulisi antaa määräyksiä toimenpiteistä, 
joilla vältettäisiin tai rajoitettaisiin hyödyntämisestä aiheutuvia haittoja. 

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu määräys tulisi kyseeseen silloin, hakijan hake-
muksessaan hakemaa kaivospiirin aluetta on pidettävä alueeltaan epäsuhtaisana 
hakemuksen mukaiseen toimintaan nähden. Kaivosviranomaisen on otettava määräystä 
harkitessaan huomioon käyttöalueen ja apualueen raja sekä hakijan ilmoittama eri 
toimintojen sijoittelu alueelle. 
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54 § Päätöksestä tiedottaminen 

Pykälän 1 momentin mukaan päätös annettaisiin julkipanon jälkeen. Julkipano on vakiintunut 
tiedoksiantotapa sellaisessa päätöksenteossa, joka saattaa vaikuttaa monien asianosaisten 
etuun. Julkipanon jälkeen annetun päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon sinä 
päivänä, jolloin päätös on annettu. Tällöin kaikkien asianosaisten, hakijan ja yleistä etua 
valvovien viranomaisten, valitusaika alkaa kulua samana päivänä. Ellei päätöksestä valiteta, 
lupapäätös saa lainvoiman 30 päivän kuluttua antamispäivästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan päätös on toimitettava luvan hakijalle sekä jäljennös niille 
asianosaisille, jotka sitä ovat erikseen pyytäneet, alueelliselle ympäristökeskukselle, 
asianomaisille kunnille sekä niille viranomaisille, joille on asian käsittelyn aikana annettu 
tieto asiasta. Päätöksen antamisesta tulisi ilmoittaa muistutuksen tehneille sekä niille 
asianosaisille, joille on erikseen annettu hakemuksen vireilläolosta tieto. 

Pykälän 3 momentin mukaan jäljennös päätöksestä tulisi lisäksi pitää yleisesti nähtävänä 
asianomaisissa kunnissa. Tieto nähtävänä pitämisestä julkaistaisiin kunnan ilmoitustaululla 
julkisista kuulutuksista annetun lain mukaisesti. 

Päätöksestä tulisi tiedottaa viivytyksettä päätöksen julkipanon jälkeen.  

7 LUKU 
Kaivospiiriä koskevat säännökset 

55 § Kaivospiirin käyttöoikeus 

Kaivospiirin käyttöoikeuden lunastaminen on rinnastettavissa erityisen oikeuden 
lunastamiseen. Kaivospiirin käyttöoikeuden lisäksi voi olla tarpeen lunastaa muita erityisiä 
oikeuksia kuten vuokra-oikeuksia, tieoikeuksia, rasitteita, eläkeoikeuksia tai 
metsänhakkuuoikeuksia. Lunastuslaki on yleislaki, jota sovelletaan lunastustoimitusten 
lisäksi mm. yleistietoimitukseen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin lunastuksiin. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kaivospiirin määräämisestä on uudistuksen jälkeen 
lunastuslain 5 §:n 3 momentissa tarkoitettu muu päätös. Lunastuslain soveltaminen 
kaivospiiritoimituksissa antaa mahdollisuuden yksityistiejärjestelyihin, joista aiemmin ei ole 
ollut selkeitä säännöksiä, sekä tilajärjestelyihin, joita aiemmin ei ole voitu tehdä. Pykälä 
vastaa yleistielain 61 §:ää. 

Lunastuslain 29 §:n mukaan lunastettavan omaisuuden omistajalla on oikeus saada täysi 
korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Lunas- 
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tuskorvaus muodostuu kohteen-, haitan- ja vahingonkorvauksista. Muutos on linjassa 
voimassa olevan kaivoslain 37 §:n kanssa. Kaivospiiritoimituksessa tulisi määrätä myös 
vahingon- ja haitankorvauksesta. Korvauksia voitaisiin määrätä osoitettavissa olevista 
vahingoista. 

56 § Kaivospiiritoimituksen vireilletulo 

Pykälässä säädettäisiin toimituksen vireilletulosta voimassa olevan kaivoslain mukaisesti. 

57 § Toimituksen sisältö, muuttaminen ja raukeaminen 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin käyttöoikeuden lunastamisesta. Pääsäännön mukaan 
käyttöoikeus tulisi lunastaa kaivosviranomaisen määräyksen mukaisesti. Päätökseen on 
voitu tehdä vähäisiä rajojen tarkistuksia asianosaisten suostumuksella. Erityisenä syynä 
poikkeamiseen voisi olla esimerkiksi tilanne, jossa hakija kuitenkin haluaa käyttöönsä 
joltain osin vähemmän aluetta kuin päätöksessä on määrätty. Tällöin olisi joustavaa että 
alueen pienentäminen käy päinsä ilman toimituksen keskeyttämistä ja 
kaivosviranomaisen ratkaisua asiassa. 

Pykälän 2 momentin mukaan toimituksessa tarpeelliseksi havaittu kaivospiirin 
olennainen laajentaminen tai muuttaminen edellyttäisi edelleen kaivosviranomaisen 
päätöstä. 

3 momentin mukaan hakija voisi kokonaan tai osittain luopua lunastuksesta. Luo- 
pumismenettelyyn sovelletaan lunastuslain 19 §:ää. Vastaava säännös on lunastuslain 73 
§:ssä. 

4 momentin mukaan kaivospiiritoimitukseen ei sovellettaisi lunastuslain 73 §:ää. 
Lunastuslain 73 §:ssä on säädetty lunastuksesta luopumisesta ja lunastuksen rau-
keamisesta, jotka kaivospiirin osalta on säädetty edellä 3 momentissa. Lunastuslain 73 §:n 
2 momentin mukaan lunastus raukeaa, mikäli lunastaja saa lunastuksen kohteen 
sopimuksella omistukseensa ennen haltuunottoa. Kaivospiiritoimituksessa raukeaminen 
johtaisi siihen, että joku muu kuin lunastaja voisi myöhemmin valtauksen rauettua tehdä 
valtauksen kyseessä olevalle alueelle. 

58 § Kaivospiiritoimituksen asianosaiset 

Uusi 58 § takaa mahdollisuuden haitan ja vahingonkorvauksiin myös niille joille haittaa 
tai vahinkoa aiheutuu, mutta joilta ei lunasteta mitään. Vastaava säännös on yleistielain 68 
§:ssä, jonka osalta on kirjallisuudessa katsottu, ettei lunastuslain 



 

65

38 §:ää sovelleta tämän pykälän johdosta yleistietoimituksiin. Lunastuslain 38 §:ssä 
korvauksiin oikeutetaan eräissä tapauksissa työntekijät, naapurit ja muut henkilöt, 
uudessa 58 §:ssä kiinteän omaisuuden omistajat ja käyttöoikeuden haltijat. 

Pykälän 2 momentin mukaan korvattaisiin myös poistettavan tai siirrettävän omaisuuden 
tarpeelliset poistamis- tai siirtämiskustannukset. 

59 § Asiakirjojen toimittaminen ja kaivosrekisteriin merkitseminen 

Kaivospiiritoimituksen toimitusinsinööri lähettää jäljennökset kaivospiiritoimituksessa 
laadituista kartoista ja asiakirjoista kaivosviranomaiselle. Kiinteistötoimitusten 
toimitusasiakirjat arkistoi kiinteistönmuodostamisviranomainen. Arkistolain 6 §:n 
mukaan arkistoon kuuluvat mm. asiakirjat, jotka ovat syntyneet arkistonmuodostajan 
toiminnan yhteydessä. Kiinteistörekisterinpitäjä tekee lunastustoimituksista merkinnät 
kiinteistörekisteriin lunastuslain 53 §:n ja kiinteistörekisterilain mukaan. Lunastuslain 54 
§:n 1 momentin mukaan toimitus katsotaan päättyneeksi kun kiinteistörekisterimerkinnät 
on tehty. Kauppa- ja teollisuusministeriö tarvitsee jäljennökset toimitusasiakirjoista 
tehdäkseen merkinnät toimituksesta kaivosrekisteriin ja kaivoskirjaan. 

60 § Kaivospiirin muuttaminen 

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevan lain 39 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentin mukaan käyttö- ja apualueen välisen rajan muuttamiseen 
noudatettaisiin 1 momentin mukaista menettelyä. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaivospiirin käyttöoikeuden luonteen vuoksi lunastuslain 
72a-72c§:iä ei voitaisi soveltaa. Kaivospiirin käyttöoikeuden muuttamisesta ja 
lakkaamisesta säädettäisiin kaivoslaissa. 

8 LUKU 
Kaivosoikeus 

Yleiset säännökset 

61 § Yleistä 

Pykälän vahvistaisi kaivosoikeuden muodostumisen riippuvan kahdesta keskeisestä 
osasta. Ensimmäisen vaiheen muodostaisi kaivospiirin määräämistä koskeva 
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hakemus ja sen käsittely. Kaivospiirin määräämisen jälkeen suoritettaisiin kaivos-
piiritoimitus, joka on itsenäinen menettely ja josta vastaa toimitusinsinööri. 

62 § Käyttöoikeus kaivospiiriin 

Pykälän ensimmäisen momentin mukaan vasta myönnetty kaivosoikeus antaa 
käyttöoikeuden kaivospiiriin. 

Pykälän toisessa momentissa vahvistettaisiin voimassa olevan lain tapaan toimin-
nanharjoittajan oikeuden riippumattomuus alueen omistajan tai haltijan suostumuksesta. 

Pykälän kolmannen momentin mukainen kaivosoikeuden haltijan suostumus ra-
kentamiselle tarvitaan toiminnanharjoittajan oikeusturvan vuoksi sekä varmistamaan 
turvallisuusnäkökohtien huomioiminen kaivospiirin alueella tapahtuvassa 
rakentamisessa. 

63 § Kaivosoikeuden sisältö 

Pykälän ensimmäisessä momentissa määritettäisiin kaivosoikeuden mukaisen hyö- 
dyntämisoikeuden laajuus. Kaivosoikeus kattaa kaikki kaivospiirin alueella tavatut 
kaivoskivennäiset. Oikeus koskee myös aikaisemmasta toiminnasta kaivospiiriin jääneitä 
kaivoskivennäisiä. Kaivosoikeus antaa myös oikeuden kaivossivutuotteiden 
hyödyntämiseen. 

Pykälän toinen momentti antaisi kaivosoikeuden haltijalle oikeuden hyödyntää muitakin 
kallio-ja maaperään kuuluvia aineita. Edellytyksenä on, että niiden käytön tulee olla 
tarpeen kaivostoiminnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa louheen ja 
maamassojen käyttöä patojen rakentamisessa sekä rikastushiekka-altaiden pohja- ja 
muihin maarakenteisiin. Pykälän mukaisessa hyödyntämisessä ei tarvita maa-aineslain 
mukaista lupaa. Mikäli hyödynnettävistä aineista ei ole suoritettu korvausta 
kaivospiiritoimituksen yhteydessä, on korvauksista sovittava erikseen kaivosoikeuden 
haltijan ja maanomistajan välillä silloin, kun kallio- ja maaperään kuuluvia aineita ei 
käytetä kaivostoiminnassa vaan ne myydään ulkopuolisille. Käytännössä tämä tarkoittaa 
apualueelta tapahtuvaa maa-ainesten ottamista. 

Kolmannessa momentissa todetaan kaivosoikeuden haltijan oikeus kaivostoimintaan, 
jotta hän voisi käyttää hyödyntämisoikeuttaan 1 momentin mukaisesti. Käytännössä tämä 
tarkoittaa erityisesti rikastustoimintaa ja muuta kaivoskivennäisten jatkojalostusta 
kaivospiirissä. Kaivostoimintaa edistävällä toiminnalla puolestaan tarkoitetaan 
esimerkiksi 65 §:ssä tarkoitettua kaivossivutuotteiden hyödyntämistä. 
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Momentissa myös nimenomaisesti todettaisiin kaivosoikeuden sisältävän 4 luvun 
mukaisen oikeuden tutkimustoiminnan harjoittamiseen kaivospiirin alueella (val- 
tausoikeus). 

Pykälän 4 momentissa on viittaussäännös 71 §:ssä todettuun kaivosoikeuden muuttamista 
koskevaan pykälään. 

Kaivosoikeuden haltijan velvoitteet 

64 § Yleiset velvoitteet 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kaivostoiminnan harjoittamisen yleisestä huo-
lellisuusvelvollisuudesta. Vahingon tai haitan vähentämiseen voitaisiin päästä esi-
merkiksi työaikojen, kuljetustapojen ja räjäytysajankohtien järjestelyillä. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi voimassa olevan kaivoslain 47 §:n. Esiintymää ei saisi 
hyödyntää sillä tavoin, että louhinnassa valittaisiin lyhyellä aikavälillä edullisimmat 
kohdat taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi vaarantaen samalla esiintymän muiden 
hyödyntämiskelpoisten osien käyttömahdollisuudet. Tällainen louhintatapa saa aikaan 
sen, ettei esiintymää ole kannattavaa myöhemmin hyödyntää muun muassa sivukiven 
suuren määrän vuoksi. Kaivostoiminnassa olisi myös kiinnitettävä huomiota siihen, ettei 
sinänsä tarpeellisia toimenpiteitä, esimerkiksi täyttämistä, tehtäisi ennen kuin esiintymän 
hyödyntämismahdollisuudet on selvitetty. 

65 § Kaivossivutuotteiden hyödyntäminen 

Pykälän tarkoittamalla hyödyntämisellä pyrittäisiin siihen, että kaivostoiminnan koko 
elinkaaren aikana saavutettaisiin entistä parempi hyväksikäyttö. Samalla vältettäisiin 
kaivossivutuotteiden enempi jääminen kaivospiiriin ja omalta osaltaan vähennettäisiin 
myös jälkihoidon tarvetta. Kaivossivutuotteita käytetään kaivostoiminnan eri vaiheissa 
muun muassa patorakenteisiin, kaivostilojen täyttämiseen tukemistarkoituksessa sekä 
kaivoslaueen maisemointiin. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että kaivossivutuotteiden varastoinnista säädettäisiin 
erikseen valtioneuvoston asetuksella. 

66 § Kaivospiirimaksu 

Pykälässä säädettäväksi ehdotettu kaivospiirimaksu ei sisältäisi muutoksia voimassa 
olevaan kaivoslakiin. 
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67 § Louhimismaksu 

Pykälän ensimmäisessä momentissa säädettäisiin louhimismaksun perusteista. 
Louhimismaksun tulisi olla kohtuullinen ja sitä määritettäessä otettaisiin huomioon 
kaivoskivennäisten taloudelliseen arvoon liittyvät perusteet. Arvioinnissa tulisi ottaa 
huomioon kyseessä olevan kaivoksen taloudelliset ja tekniset erityispiirteet. Edelleen olisi 
arvioitava, onko louhimismaksun perusteena olevalla kaivoskivennäisryhmällä tiettyä 
vakiintunutta korvauskäytäntöä kotimaisessa tai kansainvälisessä käytännössä. Toisaalta 
maanomistajan kannalta olisi pidettävä kohtuullisena, että maksu ei vaihtelisi vaan olisi 
vakaalla tasolla. Esityksen mukaan louhimismaksu suoritettaisiin vain käyttöalueesta. 
Muutoksella pyrittäisiin, kun otetaan huomioon kaivospiirin osalta esityksessä oleva 
tavoite yksinkertaistaa kaivospiirin käsitettä, kohdistamaan louhimismaksu niille 
maanomistajille, joiden alueelta kaivos- kivennäiset louhitaan. Samalla on kuitenkin 
katsottu kohtuulliseksi, että myös ne käyttöalueen omistajat, joiden alueella sijaitsevat 
kaivostoiminnan ydintoiminnot, tulisivat huomioitua louhimismaksua määritettäessä. 
Esityksellä haluttaisiin muutoin säilyttää nykyinen käytäntö. 

Pykälän 2 momentissa vahvistettaisiin osapuolten mahdollisuus sopia maksun suu-
ruudesta ja määräytymisen perusteista. Edelleenkin olisi kuitenkin mahdollista hakea 
vahvistamista kaivosviranomaiselta. Tätä perustellaan sillä, ettei maanomistajilla 
useinkaan ole mahdollista löytää asiantuntemusta ja tällöin kaivoslautakunnan 
kuulemisella taattaisiin tasapuolinen harkinta maksua vahvistettaessa. 

Pykälän kolmannessa momentissa vahvistettaisiin voimassa olevan lain sisältämä periaate 
louhimismaksun jakamisesta useamman maanomistajan kesken. 

68 § Edellyttämätön vahinko 

Pykälän mukaan niin sanottua edellyttämätöntä vahinkoa tai haittaa koskevaa korvausta 
haettaisiin erikseen käräjäoikeudessa ellei asiasta toisin sovittaisi. Säännös vastaisi 
voimassa olevaa kaivoslakia. Säännöstä voitaisiin soveltaa myös sellaisen maa-aineksia 
koskevan ottamisen korvaamiseen, jota ei ole kaivospiiritoimituksessa huomioitu ja joka 
ei kuulu kaivosoikeuden sisällön piiriin. Momentissa mainittu kolmen vuoden määräaika 
ei vakiintuneen tulkinnan mukaan koskisi tuottamuksellisella teolla tai laiminlyönnillä 
aiheutettua vahinkoa tai haittaa. Säännös ei estäisi korvauksen määräämistä 
ympäristövahingosta YvahL:n nojalla. 
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Kaivosoikeuden voimassaolo ja päättyminen 

69 § Kaivosoikeuden voimassaolo 

Pykälässä todettaisiin kaivosoikeuden olevan voimassa toistaiseksi. Säännös vastaisi 
voimassa olevaa kaivoslakia. Kaivosoikeuden voimassaoloaikaa ei voitaisi siten suoraan 
kaivos viranomaisen määräyksillä rajoittaa. Kaivosviranomainen voisi valvoa 
kaivosoikeuden käytön tarkoituksenmukaisuutta lähinnä normaalilla valvonnalla. 

70 § Kaivosoikeuden lakkaaminen 

Pykälässä säädettäisiin edellytyksistä, joiden nojalla kaivosviranomainen voisi päättää 
kaivosoikeuden lakkaamisesta. Päätökseen sovellettaisiin normaalia hallintomenettelyä. 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosoikeus voisi lakata kaivosoikeuden haltijan ha-
kemuksesta, jos varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut. Lakkaamista koskeva 
päätös tehtäisiin hakemuksesta. Jos kaivosviranomainen katsoisi, ettei edellytyksiä 
kaivosoikeuden lakkauttamiselle ole olemassa, tulee kaivosviranomaisen ohjata hakijaa 
toimimaan 11 luvun mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviranomainen voisi päättää kaivosoikeuden 
lakkaamisesta myös silloin, kun kaivostoiminta on päättynyt ja 87 §:n mukainen 
lopputarkastus on suoritettu. Edellytyksenä lakkaamispäätöksen tekemiselle olisi lisäksi, 
ettei kaivostoiminnan jatkamiselle ole ilmeisiä edellytyksiä. Tällä tarkoitettaisiin 
tilanteita, jossa valvontaviranomainen on todennut 86 §:n 3 momentin mukaisesti 
kaivostoiminnan tosiasiallisesti loppuneen. Tällöin on johdonmukaista, että toiminnan 
loppuessa myös kaivosoikeus voidaan tarvittaessa lakkauttaa. Kaivosoikeuden 
lakkaamispäätös ei tällöin välttämättä edellyttäisi kaivosoikeuden haltijan hakemusta 
vaan asia voisi tulla kaivosviranomaisessa vireille valvontaviranomaisen tai muunkin 
asianosaisen taholta. Käytännössä toiminnan loppumisesta ei välttämättä kuitenkaan 
seuraa kaivosoikeuden lakkaaminen. Esimerkiksi konkurssitilanteessa kaivosoikeuteen 
liittyvä varallisuusarvo voi olla vaikeasti arvioitavissa eikä edellytyksiä kaivosoikeuden 
välittömälle lakkauttamiselle lopputarkastuksen jälkeen aina ole olemassa. 

71 §' Kaivosoikeuden muuttaminen 

Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta käyttää kaivospiiriä toisesta kaivospiiristä 
peräisin olevien kaivoskivennäisten tai kaivossivutuotteiden hyödyntämiseen. 
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Pykälällä mahdollistettaisiin olemassa olevien kaivospiirin laitosten ja alueiden sekä 
rakennelmien käyttäminen toisesta kaivospiiristä tuotavien kaivoskivennäisten tai 
kaivossivutuotteiden hyödyntämistä varten. Kaivosoikeutta voitaisiin myös muuttaa 
silloin, kun kaivosoikeuden nojalla hyödynnettävät kaivoskivennäiset ovat kaivospiirin 
alueella loppuneet tai hyödyntäminen ei ole muutoin perusteltua. Kaivosoikeuden haltija 
voisi hakemuksesta saada kuitenkin jatkoaikaa kaivospiirin käyttöoikeudelle muuta 
kaivostoimintaa varten. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 1 momentissa tarkoitetun käyttöoikeuden aihe-
uttaman haitan tai vahingon korvaamisesta. Korvaaminen olisi poikkeuksellista, koska 
laajennettu käyttöoikeus useimmiten tulisi korvattua kaivospiiritoimituksessa. 
Useimmissa tapauksissa käyttöoikeuden laajentaminen ei aiheuttaisi muutosta suhteessa 
maanomistajaan verrattuna alkuperäiseen kaivosoikeuteen. Esimerkkinä korvauksen 
tarpeellisuudesta voisi olla kuitenkin tilanne, jossa alkuperäisen kaivospiirin 
kaivoskivennäiset olisi taloudellisesti hyödynnetty loppuun mutta kaivostoiminnan 
lopettaminen siirtyisi alueen muun käytön vuoksi. Korvauksen määräämisessä olisi 
tarkoituksenmukaista käyttää kaivosviranomaista, jolla olisi korvauksen arviointiin 
liittyvä asiantuntemus sekä tieto kaivospiirin alkuperäisestä käytöstä. 

72 § Kaivosoikeuden peruuttaminen 

Pykälässä säädettäisiin niistä edellytyksistä, joiden vallitessa kaivosoikeus olisi pe-
ruutettava. Peruuttamisella tarkoitettaisiin kaivosviranomaisen sitä koskevaa ni-
menomaista päätöstä, johon sovellettaisiin hallintomenettelyä. Peruuttamista koskevan 
asian voisi laittaa vireille kaivosoikeuden haltija, valvontaviranomainen tai 
kaivosviranomainen omasta aloitteestaan tai muutoin. 

Pykälän 1 momentin mukainen peruuttaminen koskisi kaivoskirjassa määrättyä aikarajaa 
kaivostoiminnan aloittamiselle tai sitä valmisteleville toimenpiteille. Säännös vastaa 
voimassa olevaa kaivoslakia ja sen tarkoituksena olisi varmistaa, että kaivoskivennäisiä 
sisältävä esiintymä saataisiin kaivoskirjassa määrätyn ajan kuluessa tuotannolliseen 
käyttöön. Säännöksellä pyrittäisiin varmistamaan, ettei esiintymiä tarpeettomasti 
pidettäisi poissa tuotannollisesta toiminnasta mutta toisaalta varmistettaisiin 
toiminnanharjoittajalle kohtuullinen aika valmistautua kaivostoiminnan usein mittaviin 
taloudellisiin ja teknisiin vaatimuksiin. Säännöksen ajatuksena olisi myös jättää 
kohtuullinen aika huomioida taloudellisissa edellytyksissä tapahtuneet normaalit 
vaihtelut. 

Pykälän 2 momentissa annettaisiin kaivosviranomaiselle mahdollisuus peruuttaa 
kaivosoikeus, jos kaivosoikeuden haltija laiminlyö kaivosoikeuden perustamiseen 
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tai sen voimassapitämiseen liittyvät korvaukset ja maksut. Kaivosviranomaiselle ei 
kuitenkaan asetettaisi ehdotonta velvollisuutta peruuttamiseen, jotta kaivosoikeuden 
haltijan mahdollisesta vähäisestä laiminlyönnistä ei seuraisi kohtuutonta seuraamusta. 

Pykälän 3 momentissa kaivosviranomaiselle annettaisiin harkinnanvarainen mah-
dollisuus kaivosoikeuden peruuttamiseen. Ensinnäkin peruuttaminen olisi mahdollista, 
jos kaivospiiriä haettaessa on annettu olennaisesti vääriä tietoja. Olennaisilla tiedoilla 
tarkoitettaisiin esimerkiksi tarkoituksellisesti annettuja vääriä tietoja tutkimustuloksista, 
alueen muuhun käyttöön tai luonnonarvoihin liittyvien tietoja salaamista. Toiseksi 
kaivosoikeus voitaisiin peruuttaa, jos kaivostoiminnassa toimittaisiin kaivoslain tai sen 
nojalla annettujen määräysten vastaisesti. Käytännössä peruuttaminen tulisi kyseeseen 
lain tarkoittamien valvontamenettelyjen jälkeisenä toimenpiteenä. 

Pykälän 4 momentisssa annettaisiin kaivosoikeuden haltijalle mahdollisuus oikaista 
virheensä tai laiminlyöntinsä. 

73 § Kaivospiirin palautuminen 

Pykälän 1 momentissa vahvistettaisiin voimassaolevan kaivoslain periaate kaivospiirin 
käyttöoikeuden määräaikaisuudesta. Kaivospiiritoimituksessa ei lunasteta kaivospiirin 
omistusoikeutta, joten kaivospiirin alue palautuu maanomistajalle kaivosoikeuden 
päättymisen jälkeen. Kaivostoiminnan luonne huomioon ottaen on pidettävä 
kohtuullisena, että kaivosoikeuden haltijalle jäisi riittävä aika poistaa rikastettu malmi, 
muut kaivostoiminnan tuotteet, rakennukset ja laitteet maan pinnalta. Maanalaisen 
louhinnan vaatimien rakennelmien ja laitteiden poistamisesta säädetään erikseen. Eräissä 
tilanteissa on kuitenkin tärkeää turvata kaivostoiminnan jatkamisen mahdollisuus. Näin 
olisi esimerkiksi silloin, kun kaivosoikeus peruutetaan muun syyn kuin 
kaivoskivennäisten ehtymisen vuoksi. Tämän vuoksi kaivostoimintaa varten 
perustettujen rakennusten ja rakennelmien poistamiseen tai siirtämiseen tulisi saada 
kaivosviranomaisen suostumus. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin rakennusten ylläpidon sekä haitan ja vahingon 
korvaamisesta silloin, kun viranomaiset eivät anna lupaa purkamiseen. Korvaus-
velvollisuus soveltuisi myös tilanteeseen, jossa kaivosoikeuden haltija omistaa kai-
vospiirin alueen. Jos korvauksesta ei päästäisi sopimukseen, tulisi korvausta hakea 
käräjäoikeudelta 68 §:n mukaisesti. 
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9 LUKU 

Kaivostyötä ja turvallisuutta koskevat säännökset 

74 § Kaivostyön turvallisuus 

Pykälässä säädettäisiin kaivostoimintaan liittyvän työn turvallisuudesta. 
Pykälän ensimmäisessä momentissa säädetään, että kaivostoimintaan liittyvän työn 
turvallisuus on valtausalueella ja kaivospiirissä järjestettävä noudattaen kaivoslakia ja 
työturvallisuuslakia sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä. 

Pykälän toisessa momentissa säädetään kaivostyön harjoittajien velvollisuuksista sekä 
erityisesti työn turvallisuuden kannalta huolehdittavista asioista. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaivosoikeuden haltijan rinnalle voitaisiin kaivosre- 
kisteriin merkitä kaivoksesta vastaava kaivostyön harjoittaja. Kaivostyön harjoittajan 
olisi nimettävä ennen toiminnan aloittamista. Kaivosrekisteriin tehtävällä merkinnällä 
pyrittäisiin parantamaan viranomaisten mahdollisuuksia kohdistaa tiedotteet ja valvonta 
oikealle taholle. Esimerkiksi urakointitapauksissa kaivosoikeuden haltija voisi valtuuttaa 
pääurakoitsijan toimimaan vastaavana kaivostyön harjoittajana. 

75 § Kaivoksen ja sen ympäristön turvallisuus 

Pykälässä säädettäisiin kaivoksen ja sen ympäristön turvallisuudesta. 

Pykälän ensimmäisessä momentissa säädettäisiin, että kaivoksen ja sen ympäristön 
turvallisuus on valtausalueella ja kaivospiirissä järjestettävä noudattaen kaivoslakia ja sen 
nojalla annettuja säännöksiä sekä muita hengen, ympäristön ja omaisuuden turvaamista 
koskevia säännöksiä. 

Pykälän toisessa momentissa säädetään kaivosoikeuden haltijan ja kaivostyön har-
joittajien velvollisuuksista, yhteistoiminnasta sekä erityisesti kaivoksen ja sen ympäristön 
turvallisuuden kannalta huolehdittavista asioista. 

Pykälällä pyritään myös varmentamaan kaivoskivennäisten myöhempi talteenotto ja 
hyödyntäminen. 

Vastuu on ensisijaisesti kohdistettu kaivosoikeuden ja valtausoikeuden haltijaan 
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76 § Kaivosturvallisuudesta säätäminen 

Kaivosturvallisuudesta säädettäisiin tarkemmin asetuksessa kaivosturvallisuudesta. 
Kaivosturvallisuus kattaisi sekä kaivostyön, kaivoksen että sen ympäristön tur-
vallisuuden. 

77 § Työpaikan yhteistoiminnan järjestäminen 

Direktiivin 3 artikla 3 kohta, ILO sop. 12 artikla 
Tässä pykälässä kaivostyön harjoittaja vastaa EY-direktiivissä ja ILO-sopimukses- sa 
käytettyä työnantaja-termiä. Pykälän ulottuvuus on laajennettu koskemaan työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden lisäksi työpaikan turvallisuutta. 

Yhteisölainsäädännön mukaan, kun samassa työpaikassa on eri yritysten työntekijöitä, 
kukin työnantaja vastaa kaikista valvonnassaan olevista henkilöistä. Työnantajan, joka on 
kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan vastuussa työpaikasta, on 
yhteensovitettava kaikkien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevien 
toimenpiteiden täytäntöönpano ja ilmoitettava turvallisuus- ja terveys- asiakirjassaan 
yhteensovittamisen tavoite ja sen täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet ja 
menettelyt. Yhteensovittaminen ei vaikuta direktiivissä 89/391/ETY säädettyyn 
yksittäisten työnantajien vastuuseen. 

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan, jos samalla kaivoksella toimii useita 
työnantajia, kaivoksesta vastaavan työnantajan on koordinoitava kaikkien työntekijöiden 
turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanoja tätä työnantajaa on 
pidettävä ensisijaisesti vastuussa toiminnan turvallisuudesta. Tämä ei vapauta yksittäisiä 
työnantajia vastuusta panna täytäntöön kaikki ne toimenpiteet, jotka koskevat heidän 
työntekijöidensä turvallisuutta ja terveyttä. 

78 § Patojen ja altaiden turvallisuustarkkailuohjelma ja turvallisuuskansio 

Pykälässä säädettäisiin patojen ja altaiden turvallisuustarkkailuohjelmasta ja tur-
vallisuuskansiosta. 

Pykälän ensimmäisessä momentissa säädettäisiin, että padoista ja altaista aiheutuvan 
vahingonvaaran minimoimiseksi on kaivosoikeuden haltijan laadittava asetuksessa 
kaivosturvallisuudesta määritellyille padoille turvallisuustarkkailuohjelma, jossa kaikki 
turvallisuuteen vaikuttavat seikat tulevat tarkkailun ja tarkastusten kohteeksi. 
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Pykälän toisessa momentissa säädettäisiin, että kaivosoikeuden haltijan on säilytettävä 
patoturvallisuuden kannalta merkityksellinen aineisto erityisessä turvallisuuskansiossa. 
Asetuksessa kaivosturvallisuudesta säädetään turvallisuustarkkailuohjelmasta ja 
turvallisuuskansiosta tarkemmin. 

79 § Nostolaitokset 

10 LUKU 
Yleissuunnnitelma ja toiminnan aloittaminen 

80 § Yleissuunnitelma 

Pykälässä säädettäisiin yleissuunnitelmasta, joka olisi keskeisin kaivostoiminnan 
suunnitteluasiakirja. Yleissuunnitelmaa korostamalla pyrittäisiin korostamaan en-
nakkosuunnittelun merkitystä. Kaivostoiminnan elinkaariajattelussa yleissuunnitelma 
pohjautuisi kaivospiirihakemuksessa esitettyyn käyttösuunnitelmaan, jolloin jo 
kaivostoiminnan suunnitteluvaiheessa viranomaisilla ja asianosaisilla sekä muilla on 
mahdollisuus saada tieto suunnitellusta toiminnasta. Kaivostoiminnan pitkä-
kestoisuudesta johtuen käyttö- ja yleissuunnitelman suhde olisi kuitenkin väljä. 
Kaivostoiminnan loppuvaiheessa yleissuunnitelmasta nousisi esille puolestaan 
kaivostoiminnan lopettamista ja jälkihoitoa koskevat elementit. 

Hallinnollisesti yleissuunnitelman hyväksyminen on kaivostoimintaan liittyvä keskeinen 
päätösvaihe, jossa kaivosoikeuden haltija esittää toiminnan keskeiset järjestelyt 
viranomaisen hyväksyttäväksi. 

Yleissuunnitelman tulee pitää sisällään kaivostoimintaan liittyvät ajantasaiset tek- 
nis-taloudelliset, turvallisuus- ja terveys-, pato- sekä ympäristönäkökohdat. Aikaisempaa 
korostetummin yleissuunnitelma sisältää myös kaivostoiminnan lopettamiseen ja 
jälkihoitoon liittyviä näkökohtia jo kaivoksen perustamisesta lähtien. Kaivostoiminnan 
aikana toiminnanharjoittajalle asetettu velvollisuus suunnitelman laatimiseen sekä 
tietojen keräämiseen tähtäisi valmistautumiseen sekä toiminnan lopettamisesta 
aiheutuviin suoranaisiin toimenpiteisiin että jälkihoitoon liittyviin velvoitteisiin. 
Tavoitteena olisi samalla kuitenkin joustavuus ottamalla huomioon kaivoshankkeiden 
pitkäkestoisuus. Lopettamista koskevilta osin yleissuunnitelmassa tulisi varautua paitsi 
toiminnan kokonaan loppumiseen myös osittaiseen lopettamiseen. Tällä tarkoitettaisiin 
myös lyhytaikaisia käyttökatkoksia sekä niin sanottuja satelliittikaivoksia. 

Yleissuunnitelma sisältää myös aiempaa enemmän patoturvallisuuteen ja sitä kautta 
ympäristönsuojeluun liittyviä näkökohtia. 



 

75

81 § Yleissuunnitelman hyväksyminen 

Pykälän 1 momentin mukaan yleissuunnitelman hyväksyisi valvontaviranomainen. 
Hyväksymisen tulisi tapahtua ennen tuotannollisen toiminnan aloittamista. Ennen 
tuotantovaihetta kaivoksella voitaisiin voimassa olevan lain tapaan suorittaa valmistavia 
toimenpiteitä, kuten esimerkiksi koerikastusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan yleissuunnitelman hyväksymiskäsittelyssä käsiteltäisiin 80 
§:ssä asetetut vaatimukset. Valvontaviranomaisella olisi mahdollisuus vaatia 
kaivosoikeuden haltijalta täydennyksiä esitettyyn yleissuunnitelmaan. Näin vältyttäisiin 
tarpeettomilta hylkäyspäätöksiltä. 

Pykälän 3 momentissa annettaisiin säännöksiä yleissuunnitelman hallinnollisesta 
käsittelystä. Koska aikaisemmassa vaiheessa kaivosoikeutta muodostettaessa kai- 
vospiirihakemus annetaan tiedoksi asianosaisille ja kaivospiirin määräämiseen liittyy 
myös muutoksenhakumahdollisuus, voidaan yleissuunnitelman hyväksymistä pitää 
enemmän teknisenä käyttölupana. Tämän vuoksi ei yleissuunnitelman hyväksymiseen 
liittyisi laajaa asianosaisten kuulemisvaihetta. Sen sijaan valvontaviranomaisen saattaisi 
olla kuitenkin joissakin tapauksissa olla hyvä pyytää lausuntoja. Esimerkiksi, jos 
kaivoshanketta koskeva ympäristölupa on samanaikaisesti vireillä, olisi suositeltavaa 
pyytää yleissuunnitelmasta lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta sekä muilta 
yleisiä etuja valvovilta valtion viranomaisilta, esimerkiksi työsuojeluviranomaisilta. 
Usein myös kaivoksen sijaintipaikan kunnalta tulisi pyytää lausunto. Harkintansa 
mukaan valvontaviranomainen voisi teettää tai hankkia muitakin asian käsittelyn 
kannalta tarpeellisia lausuntoja ja selvityksiä. Tällaisena saattaisi olla myös lausunnon 
pyytäminen kaivoslautakunnalta. 

Pykälän 4 momentin mukaan yleissuunnitelman olennaiset muutokset olisi toimitettava 
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi erikseen. Olennaisella muutoksella 
tarkoitettaisiin menetelmä- ja tekniikkamuutoksia, jotka merkitsisivät aiempaan 
verrattuna huomattavaa laajentamista tai supistamista menetelmissä, alueiden käytössä 
tai raaka-aineissa. Tällaisia olisivat esimerkiksi louhintamenetelmien ja ri- 
kastushiekka-altaiden käyttämiseen liittyvät tekniset muutokset tai sivukivikasoille 
varattujen alueiden suunnitelmasta poikkeava käyttö. Vähäiset muutokset sen sijaan 
käsiteltäisiin kaivostarkastuksen yhteydessä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin lausuntojen pyytämisestä. Tarvittaessa valvon-
taviranomainen voisi pyytää lausuntoa suoraan kaivoslautakunnalta. 
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11 LUKU 
Kaivostoiminnan lopettaminen ja jälkihoito 

Lopettamistoimenpiteiden vaatimukset, suunnittelu ja käsittely 

Kaivostoiminnan lopettamista koskevassa 11 luvussa säädettäisiin toiminnan lo-
pettamisen ja jälkihoidon suunnittelusta, suunnitelman käsittelystä kaivostoiminnan 
jatkuessa, lopettamista koskevasta ilmoitusmenettelystä, lopetussuunnitelman 
hyväksymistä, toimenpiteiden määräämisestä sekä toimenpiteiden suorittamisen varalle 
vaadittavasta vakuudesta ja kaivoksen vaikutusalueesta. 

82 § Lopettamistoimenpiteiden ja jälkihoidon vaatimukset 

Pykälässä säädettäisiin kaivostoiminnan lopettamisen ja lopettamisen jälkeisten 
toimenpiteiden yleisvaatimuksista. Voimassa olevan kaivoslain tapaan alueen saat-
taminen yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon olisi edelleen keskeisimpiä vaa-
timuksia. Yleisellä turvallisuudella tarkoitettaisiin esimerkiksi alueen aitaamista tai muuta 
suojaamista niin, ettei alueesta aiheudu vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Toinen 
keskeinen vaatimus olisi vaatimus kaivostoiminnasta aiheutuvien haittavaikutusten 
vähentäminen. Tällä tarkoitettaisiin ensinnäkin koko kaivostoiminnan ja sen käyttöön 
varatun alueen suunnittelua siten, että mahdollisia haittoja syntyisi mahdollisimman 
vähän. Toiseksi tällä tarkoitettaisiin myös viranomaisille asetettua vaatimusta siitä, että 
lopettamisvaiheessa olisi pyrittävä mahdollisimman kattavaan yhteistyöhön. 
Kolmanneksi kaivostoimintaa lopetettaessa tulisi ottaa huomioon myös kaivostoimintaa 
koskevat muussa lainsäädännössä tai sen nojalla annetut määräykset lopettamisen varalle. 

Kolmas keskeinen vaatimus olisi pyrkimys varmistua riittävässä määrin kaivostoiminnan 
vaikutusten selvittämisestä ja niiden tarkkailusta. Tämä kohta edellyttäisi myös tietoa 
siitä, onko esiintymä hyödynnetty loppuun. Näin varmistuttaisiin siitä, ettei 
kaivostoimintaa varten luotuja puitteita lakkautettaisi turhaan. 

83 § Lopettamista koskeva suunnitelma 

Pykälässä lueteltaisiin ne pääasialliset asiakokonaisuudet, jotka lopetussuunnitelmassa 
tulisi ilmetä. Valitulla sanamuodolla pyrittäisiin välttämään ylisuunnittelu tilanteissa, 
joissa kaivostoiminta on vasta alkanut tai joissa lopettamista ei ole järkevää edelleen 
suunnitella toiminnan vakiintuneisuuden tai laajentumisen vuoksi. Hyväksyttäessä 
yleissuunnitelmaa ensimmäisen kerran kaivostoimintaa aloitettaessa ei voida edellyttää 
tarkkaa ja yksityiskohtaista lopettamissuunnitelmaa. 
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Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan lopetussuunnitelmassa esitettäisiin itse toiminnan 
lopettamisen vuoksi tarvittavat toimenpiteet. Näitä olisivat esimerkiksi alueen 
turvallisuuteen liittyvät aitaukset, massojen siirtämiset ja ohjeistukset. Maanalaisten 
tilojen purkutyöt sekä louhitun alueen täyttäminen esitetään myös. Lopet- 
tamistoimenpiteinä tulisi esittää myös kaivossivutuotteiden käsittely, siirrot sekä 
peittämiset tai muu käsittely. Suunnitelmassa tulisi esittää myös johdotuksia, putkilinjoja 
ja tieverkkoa koskevat toimenpiteet. Suunniteltava alue käsittäisi kaivospiirin alueen ellei 
toiminnan vaikutuksista kaivospiirin ulkopuolelle muuta johdu. 

Kohdan 2 mukaan tulisi esittää rakennuksiin ja rakennelmiin liittyvät toimenpiteet. Näitä 
olisivat esimerkiksi purkaminen, säilyttäminen tai suojaaminen. 

Kohdan 3 mukaan lopetussuunnitelmassa tulisi esittää suunnitelma jälkihoitotoi-
menpiteiksi, joilla kaivoslaissa tarkoitettaisiin alueen siistimistä toiminnan päätyttyä, 
alueen muotoilua, mahdollista pintamateriaalin levitystä sekä mahdollista kasvillisuuden 
palauttamista 

Kohdan 4 mukainen selvitys alueen tulevasta käytöstä palvelisi paitsi maanomistajaa 
myös maankäytön suunnittelusta vastaavia viranomaisia. Toiminnanharjoittaja voisi 
esittää alueen tulevaan käyttöön liittyviä näkökohtia. Turvallisuus saattaa esimerkiksi 
edellyttää rakentamisrajoituksia sekä muun, alueelle soveltumattoman käytön estämistä. 

Kohdan 5 mukaan esitettävät aikatauluja arvio kustannuksista olisivat tarpeen vakuuden 
oikean tason määrittelyssä. Aikataulua koskevat tiedot hyödyntäisivät myös eri 
viranomaisia toimenpiteiden ja lupamääräysten yhteensovittamisessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin seikoista, jotka toiminnanharjoittajan tulisi esittää 
lopettamiseen liittyen yleissuunnitelmassa. Tietoja ei tarvitsisi toimittaa siltä osin kuin ne 
on jo aikaisemmin toimitettu. Kaivosviranomaisella on käytössään kaivostoimintaa varten 
aikaisemmin esitetyt kaivoslain mukaiset hakemukset sekä mahdollisesti hankkeesta 
tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus. Momentin säännöksellä myös pyrittäisiin siihen, 
että yleissuunnitelma tarkentuisi vuosittaisissa tarkastuksissa. 

Pykälän 3 momentissa lopettamisen ja jälkihoidon suunnittelun kytkentä yleis-
suunnitelman hyväksymiseen toteutettaisiin myös siten, että merkittävät muutokset tulisi 
erikseen esittää valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. 
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84 § Vakuus lopetustoimenpiteiden suorittamisesta 

Pykälässä säädettäisiin vakuudesta, jonka kaivosoikeuden haltijan tulisi antaa kai- 
vosviranomaiselle lopetustoimenpiteiden suorittamisen varalta. 

Pykälän 1 momentin mukaan kyseeseen tulisi pankkitakaus tai muu hyväksyttävä vakuus. 
Vakuus asetettaisiin sekä suunniteltujen että valvontaviranomaisen määräämien 
toimenpiteiden suorittamiseksi. Vakuutta ei tarvitsisi välttämättä asettaa 
yleissuunnitelmaa hyväksyttäessä vaan valvontaviranomainen voisi yleissuunnitelmaa 
hyväksyessään asettaa myös myöhemmän määräajan vakuudelle. Tällöin olisi mahdollista 
ottaa huomioon yksittäistapauksessa kaivostoiminnan erityispiirteet. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviranomainen voisi jättää vakuuden vaatimatta. 
Tällöin kyseeseen tulisivat lähinnä toiminnanharjoittajat, joiden kohdalla kyseinen 
kaivostoiminta ei olisi merkittävää suhteessa yhtiön kokoon ja joilla olisi Suomessa 
sellaista omaisuutta, joka voitaisiin tarvittaessa saada käyttöön lopettamis- toimenpiteiden 
kattamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan vakuuden määrää voitaisiin tarkistaa määräajoin tai 
tarvittaessa. Momentissa luetellaan myös ne keskeiset seikat, joiden nojalla vakuuden 
määrää olisi arvioitava. Kaivostoiminnan piirteisiin kuuluu, että sen elinkaaren aikana 
lopettamista ja siihen tähtääviä toimenpiteitä tapahtuu koko ajan, olisi kai- 
vosviranomaisen otettava tämä huomioon vakuuden määrästä päättäessään. Toisaalta 
esimerkiksi kaivosoikeutta siirrettäessä tai vuokrattaessa saattaa syntyä tilanteita, jossa 
vakuutta vaativan viranomaisen saattaa olla tarpeen vaatia vakuuden määrän korottamista. 

Pykälän 4 momentin mukaan vakuus asetettaisiin kaivosviranomaiselle. Vakuudesta 
katettaisiin ne kustannukset, jotka olisivat tarpeen yleisuunnitelmaan sisältyvän 
lopettamista ja jälkihoitoa koskevan osuuden toteuttamista varten sekä valvon-
taviranomaisen määräämien toimenpiteiden suorittamista varten. 

Pykälän 5 momentin mukaan vakuus olisi vapautettava tai sen määrää vähennettävä, kun 
kaivosoikeuden haltija on täyttänyt yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä mainitut 
velvoitteet. Jos kaivostoiminta on lopetettu vain osittain, tulee vakuuden määrää tarkistaa 
vastaavasti. 
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85 § Kaivostoiminnalta vaadittavat muut vakuudet 

Pykälän ensimmäisen momentin mukaan kaivoslain mukaisesti asetettua vakuutta 
voitaisiin käyttää myös silloin, kun tässä laissa tarkoitetulta toiminnalta vaaditaan vakuus 
muun lain nojalla. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla vaadittavana 
vakuutena toimisi tämän lain nojalla asetettu vakuus. Pyrkimyksenä olisi välttää useiden 
päällekkäisten vakuuksien vaatiminen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vakuuden riittävyyttä arvioitaessa tai vakuutta va-
pautettaessa tulisi kaivosviranomaisen pyytää lausunto vakuutta vaativalta muulta 
viranomaiselta. 

Kaivostoiminnan lopettaminen ja lopputarkastus 

86 § Kaivostoiminnan lopettaminen 

Pykälän ensimmäisen momentin mukaan kaivosoikeuden haltijan tulisi suorittaa 
yleissuunnitelmassa hyväksytyt ja vuositarkastuksissa tarkennetut toimenpiteet 
valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi yleisviittauksen muualla laissa säädettyyn. Tällä pyrittäisiin 
siihen, että sekä viranomaiset että kaivosoikeuden haltija sovittaisivat yhteen eri lakien 
nojalla annettuja lopettamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 

Pykälän 3 momentin mukaan myös erityisistä syistä kaivosviranomainen voisi katsoa 
toiminnan loppuneen. Erityiset syyt voisivat liittyä sekä toiminnanharjoittajan 
taloudelliseen tilanteeseen että kaivostoiminnan laajuuteen. Lisäksi edellytettäisiin 
kaivostoiminnan tosiasiallisesti vähentyneen tai toiminnan seisokkien jatkuvan il-
moitettua pidempään. 

87 § Lopetustoimenpiteiden valvonta ja lopputarkastus 

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan tulisi ilmoittaa toimenpiteiden tultua 
suoritetuksi loppuun. 

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomaisen tulisi pitää lopputarkastus saatuaan 1 
momentin mukaisen ilmoituksen tai jos todettuaan toiminnan loppuneen 86 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla. 
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Pykälän 3 momentin mukaan lopputarkastukseen olisi varattava asianosaisille tilaisuus 
tulla kuulluksi. Asianosaisina pidettäisiin maanomistajia, naapureita sekä kuntaa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin lopputarkastuksen sisällöstä. Valvontaviranomaisen 
tulisi ensinnäkin todeta, onko kaivosoikeuden haltija toteuttanut yleissuunnitelman siten, 
kuin sitä koskevassa hyväksymispäätöksessä on todettu. Lopputarkastuksessa tulisi 
niinikään todeta, onko kaivosoikeuden haltija täyttänyt ne velvoitteensa, jotka on asetettu 
kaivoslain nojalla yleissuunnitelmassa ja sitä koskevissa tarkastuksissa. 
Lopputarkastuksessa voitaisiin antaa määräyksiä, joiden toteuttaminen todettaisiin 
normaalilla jälkivalvonnalla. Lopputarkastuksessa olisi myös todettava, että 
kaivosoikeuden haltija on täyttänyt hänelle kaivoslain nojalla kuuluvat ja asetetut 
määräykset. 

Lopputarkastuksessa ei enempien vaatimusten esittämiselle varattaisi tilaisuutta, koska 
asianosaiset ovat voineet esittää vaatimuksensa kaivospiiritoimituksessa tai n §:n 
perusteella myöhemminkin (edellyttämättömät vahingot). Asianosaiset voisivat esittää 
muistutuksia asian johdosta. Varsinaiset yksityisoikeudelliset vaatimukset käsiteltäisiin 
kuitenkin muussa menettelyssä. 

Jos kaivosoikeuden haltija ei ole ryhtynyt yleissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin tai 
jos valvontaviranomainen on 86 §:n 3 momentin nojalla todennut toiminnan loppuneen, 
tulisi lopputarkastuksen perusteella tehtävässä päätöksessä annettava määräys vakuuden 
käyttämisestä lopettamista ja jälkihoitoa koskeviin toimenpiteisiin. 

88 § Kaivoksen vaikutusalue 

Pykälän mukaan lopputarkastuksessa tulisi määrittää se alue, jolla olisi maankäyttöön 
liittyviä rajoituksia. Rajoitukset koskisivat esimerkiksi rakentamista tai alueen käyttöä 
virkistykseen tai elinkeinotoimintaan. Erityisen vaikutusalueen rajaamisella pyrittäisiin 
siihen, että tieto kaivostoiminnan erityispiirteistä välittyisi kunnalle ja muille maankäytön 
suunnittelijoille. Tiedon välittymiseen pyrittäisiin kiinteistörekisteriin tehtävällä 
merkinnällä sekä saattamalla lopputarkastusta koskeva päätös tiedoksi kunnalle. Kunnalla 
olisi tällöin mahdollisuus saattaa vaikutusalue tiedoksi alueen muuta käyttöä 
suunnittelevalle. 

Pykälässä myös säädettäisiin kunnalle velvollisuus pyytää tarvittaessa kaivosvi- 
ranomaiselta lausunto rakentamis- ja muita hankkeita valmisteltaessa. 
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12 LUKU 
Valvonta ja pakkokeinot 

89 § Valvontaviranomaisen kiellot ja määräykset 

Pykälä sisältäisi hallintopakkoa koskevan yleissäännöksen. Pykälän tarkoittamilla 
toimenpiteillä tarkoitettaisiin sekä valtausoikeuden nojalla tehtävää tutkimustoimintaa 
että kaivosoikeuden nojalla suoritettavia toimenpiteitä. Valvontaviranmaisen tulisi 
ensiksi kehottaa asianomaista noudattamaan annettuja säännöksiä tai määräyksiä. 
Tarvittaessa tulisi velvoittaa poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn vaikutuksia tai 
palauttamaan vallinnut olotila. Valvontaviranomainen voisi velvoittaa asianomaista 
täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan 
laiminlyöjän kustannuksella. Jos virhe on vähäinen, voidaan toimenpiteisiin olla 
ryhtymättä. 

90 § Erityiset valvontamääräykset 

Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomainen mahdollisuudesta kieltää sellaisen työn 
suorittamisen tai laitteen käyttämisen, jonka katsottaisiin saattavan hengen tai 
omaisuuden vaaran alaiseksi tai aiheuttavan vakavaa uhkaa terveydelle tai ympäristölle. 

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomaisen olisi määrättävä kaivos kokonaan tai 
osaksi suljettavaksi, jos 1 momentissa tarkoitettu vaara tai uhka olisi edelleen tarjolla eikä 
viranomaisen määräyksiä ole noudatettu. Kaivoksen sulkeminen olisi poikkeuksellinen 
keinoja sitä tulisi käyttää vain konkreettisen ja välittömän vaaran tai uhan välttämiseksi. 
Edellytyksenä olisi lisäksi, ettei vaaraa tai uhkaa voida muutoin poistaa tai riittävästi 
vähentää. Valvontaviranomaisen tulisi kuulla kaivostyön harjoittajaa ja kaivosoikeuden 
haltijaa, jos kuuleminen ei vaarantaisi sulkemisen tavoitetta. 

91 § Poikkeamisvalta 

Pykälässä säädettäisiin valvontaviranomaiselle kuuluvasta mahdollisuudesta poiketa 
kaivoslain tai sen nojalla annetusta määräyksestä. Poikkeamisvalta olisi määräaikainen ja 
sen keskeisenä edellytyksenä olisi turvallisuustason säilyminen tai paraneminen. 
Poikkeamiseen saattaisi olla peruste esimerkiksi silloin, kun teknisille laitteille tai 
välineille kaivostoiminnassa ei ole annettu nimenomaisia vaatimuksia. Tällöin muussa 
laissa oleva vaatimustaso saattaa olla sellainen, että muulla ratkaisulla voitaisiin 
nimenomaan kaivostoiminnassa saavuttaa yhtä hyvä tai parempi turvallisuustaso. 
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92 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

Pykälän 1 ja 2 momentin mukaan valvontaviranomaiselle tulisi vaadittaessa luovuttaa 
viranomaistoiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden 
estämättä tietoja, jotka ovat tarpeen valvonnassa tai lain täytäntöönpanemiseksi. 
Viranomaisella olisi oikeus saada tietoja kaikilta toimintaa harjoittavilta tai muilta, joihin 
lain velvoitteet kohdistuvat. Myös viranomaiset olisivat velvollisia luovuttamaan tietoja 
toisilleen. 

Pykälän 3 momentin mukaan viranomaisella olisi myös oikeus tarkastusten tekemiseen ja 
tutkimuksiin sekä oikeus tehdä mittauksia ja ottaa näytteitä. Tarkastuksien suorittamisesta 
voitaisiin säätää tarkemmin asetuksella. 

93 § Uhkasakko ja teettämisuhka 

Pykälän mukaan rikkomustilanteisiin liittyvää päävelvoitetta olisi tehostettava uh-
kasakolla tai teettämisuhalla, jollei se olisi ilmeisen tarpeetonta. Tehosteita ei olisi tarpeen 
käyttää 90 §:n mukaisen päätöksen antamisessa, koska toimenpide olisi välitöntä 
hallintopakkoa. Pykälä vastaisi voimassaolevia hallintopakkosäännöksiä. 

Hallintopakkoasiaan sovellettaisiin muutoin uhkasakkolakia (1113/1990). Esimerkiksi 
uhkasakko voitaisiin siten asettaa juoksevana tai kiinteämääräisenä. Uhkasakkolain 
mukaan viranomainen voisi myös luopua tehosteen tuomitsemisesta, jos siihen on 
uhkasakkolaissa tarkoitettuja perusteita. Lisäksi tulisi noudattaa uhkasakkolain 
säännöksiä velvoitteen asettamiseen liittyvästä ilmoittamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan uhkasakon asettaisi maksettavaksi valvontaviranomainen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin teettäen suoritetun toimenpiteen kustannusten 
maksamisesta sekä takaisin perinnästä. 

13 LUKU 
Muutoksenhaku 

94 § Muutoksenhaku 

Ehdotukseen ei muutoksenhaun osalta sisälly muutosta voimassa olevaan kaivoslakiin. 
Siten kaivosviranomaisen tekemään päätökseen haettaisiin muutosta hallinto-
lainkäyttölain mukaisesti korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
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Kaivospiiritoimituksessa tehtyyn päätökseen haettaisiin korvausta koskevalta osin 
muutosta maaoikeudessa. Asian käsittelystä ja muutoksenhausta maaoikeuden 
päätökseen olisi soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) 
säädetään. Toimitusmiesten muusta kuin korvausta koskevasta päätöksestä valitettaisiin 
kaivosviranomaiselle. 

Valvontaviranomaisen päätöksestä valitettaisiin hallinto-oikeuteen. Ehdotuksen mukaan 
kaivoslain mukaisia valituksia tältä osin käsittelisi Vaasan hallinto-oikeus. Kaivoslain 
valvontaviranomaisen päätöksistä tehtävät valitukset tulisivat olemaan lukumäärältään 
niin vähäisiä, että niiden käsittely tulisi keskittää yhteen hallinto-oikeuteen. Vaasan 
hallinto-oikeuteen on keskitetty myös ympäristölupien muutoksenhaku, mikä osaltaan 
puhuisi myös kaivoslain mukaisten asioiden käsittelyä tältä osin Vaasan 
hallinto-oikeudessa. 

95 § Valitusoikeus 

Pykälän 1 momentin mukaan valitusoikeus olisi asianosaisilla, joita olisivat hakija sekä 
ne, joiden etua tai oikeutta päätös koskee. Muiden asianosaisten kohdalla valitusoikeus ei 
riippuisi pelkästään kiinteistön omistusoikeudesta tai muusta oikeudesta kiinteään 
omaisuuteen. Asianosaisina voisivat olla jakamattomien vesialueiden osakaskunnat ja 
kalastuskunnat sekä erilaiset luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt. Myös muu etu, kuten 
omaisuuden omistuksesta riippumaton elinkeinon harjoittamisen intressi voisi olla riittävä 
peruste asianosaisasemaan. 

2 kohdan mukaan kunnalla olisi yleinen valitusoikeus. Toiminnan vaikutusalueella 
tarkoitettaisiin aluetta, jossa toimintaa harjoitettaisiin tai jossa toiminnan vaikutukset 
ilmenisivät. Kunnan puhevaltaa asiassa käyttäisi kunnanhallitus, joka valvoo asiassa 
yleistä kunnan etua. 

3 kohdan mukaan valitusoikeus olisi lisäksi yleistä etua valvovilla muilla viranomaisilla. 
Valitusoikeus vastaisi laajuudeltaan tältä osin ympäristölupamenettelylain ja vesilain 
mukaista valitusoikeutta. Muilla viranomaisilla tarkoitettaisiin esimerkiksi alueellista 
ympäristökeskusta, metsähallitusta sen toimiessa viranomaistehtävässä ja 
työsuojeluviranomaisia. 

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomaisella olisi lisäksi valitusoikeus sellaisesta 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla olisi kumottu tai muutettu sen ensiasteena 
tekemää päätöstä. 
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96 § Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa 

Pykälässä viitattaisiin hallintolainkäyttölakiin katselmuksen osalta kuitenkin sillä 
täsmennyksellä, että tarkastuksen voi suorittaa puheenjohtaja, jäsen tai esittelijä. 

97 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Pykälässä todettaisiin yleisen hallinnollisen periaatteen mukaisesti, että päätöksen 
lainvoimaisuus olisi toiminnan aloittamisen edellytys. Pykälä koskisi ainoastaan itse 
pääasiaa, mutta ei siihen liittyvää korvausasiaa. Valitus korvauksista ei siten estäisi 
toiminnan aloittamista. 

98 § Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviranomainen voisi hakijan pyynnöstä määrätä, että 
toiminta voidaan aloittaa valituksenalaista päätöstä noudattaen valituksesta huolimatta, 
jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden alueen saattamiseksi ennalleen päätöksen 
kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. Vaatimus vakuudesta ei koske 
valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai kuntayhtymää. Määräys voitaisiin antaa vain 
perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua 
hyödyttömäksi. Valitusviranomainen voisi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Asetettavan vakuuden tulisi olla lajiltaan esimerkiksi pankkitakaus tai talletustodistus. 
Sen tulisi lisäksi olla määrältään riittävä alueen ennalleen saattamiseksi. Määräys 
toiminnan aloittamisesta voitaisiin antaa päätöksen yhteydessä. Määräystä voitaisiin 
hakea myös erikseen sen jälkeen kun on selvinnyt, että päätöksestä on valitettu. Tällöin 
viranomaisen tulisi kuulla muutosta hakeneita ennen päätöstä. 

Pykälän 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voisi määrätä, että 53 §:n tar-
koittamaa määräystä tai päätöstä tulee muutoksenhausta huolimatta noudattaa. 
Muutoksenhakuviranomainen voisi kumota valvontaviranomaisen päätöksen. 

99 § Kaivospiiriä koskeva lausunto 

Pykälässä velvoitettaisiin maaoikeus tarvittaessa pyytämään kauppa- ja teollisuus-
ministeriön lausuntoa kaivospiiriä koskevassa asiassa. 
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14 LUKU 

Erinäiset säännökset 

Yleistä 

100 § Määräajan pidentäminen 

Pykälässä säädettäisiin mahdollisuudesta poiketa eräistä määräajoista. 

Viranomaisena toimisi valtioneuvosto, jolle yleisen edun harkitseminen kuuluisi. 

Yleinen etu tarkoittaisi yhteiskunnan tarvitsemien kaivoskivennäisten saannin var-
mistamista. Pykälällä ei tarkoitettaisi poikkeustilalainsäädäntöä. Yleinen etu mää-
riteltäisiin ottaen huomioon vallitsevat taloudelliset suhdanteet, alueiden käytön tarpeet, 
elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistaminen sekä korvauskysymykset 

101 § Vireilletulo 

Pykälässä täsmennettäisiin voimassa olevan kaivoslain tapaan hallintomenettelyä 
vireilletulon osalta. 

102 § Etuoikeusjärjestys 

Pykälän mukaan useiden ajallisesti lähellä toisiaan jätettyjen ilmoitusten tai hakemusten 
keskinäinen etuoikeus järjestettäisiin aikaprioriteetilla. Hakemukset, jotka eivät täytä 
varaus- tai valtausoikeutta koskeville hakemuksille säädettyjä vähim- mäisehtoja, tulisi 
hylätä, jotta selvästi puutteellisilla hakemuksilla ei saataisi aikaan hakemuksen 
vireilletuloa ja sitä kautta parempaa etuoikeutta. 

103 § Toiminta toisen alueella 

Pykälän 1 momentilla mahdollistettaisiin toiminnanharjoittajan pääsy toisen alueelle, 
vaikka kaivosoikeus ei olisi enää voimassa. 

2 momentin mukaan oikeus voitaisiin myöntää edellyttäen, ettei toimenpiteistä aiheudu 
sanottavaa haittaa. Oikeudesta ei suoritettaisi korvausta maanomistajalle. Oikeus 
myönnettäisiin toiminnanharjoittajan hakemuksesta. 
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Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen sekä vuokraaminen 

104 § Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen 

Pykälän 1 momentin mukaan valtaus- ja kaivosoikeus voitaisiin siirtää toiselle. 
Pykälän 2 momentin mukaan siirronsaajan tulisi hakea siirtoa kirjallisesti kaivosvi- 
ranomaiselta. Hakemukseen olisi liitettävä siirtäjän suostumus sekä siirronsaajaa koskeva 
selvitys. Siirronsaajaa koskevilla tiedoilla mahdollistettaisiin kaivosviranomaiselle keino 
tutkia mahdollisesti tarvittava vakuuden määrän tarkistamista. 

Pykälän 3 momentin mukaan hakemuksen siirrosta voisi tehdä myös siirtäjä, jolle saattaisi 
eräissä tilanteissa olla tarpeellista saada siirtoa koskeva merkintä tehdyksi 
kaivosrekisteriin. 

105 § Hakemuksen täydentäminen 

Pykälässä säädettäisiin hallintomenettelystä hakemuksen täydentämistilanteissa. 

Pykälän 2 momentin mukaan siirtoa ei merkitä kaivosrekisteriin, jos täydennyskehotusta 
ei noudateta. 

106 § Päätös 

Pykälän mukaan siirto olisi merkittävä kaivosrekisteriin viivytyksettä. Siirtoa koskeva 
ratkaisu olisi rinnastettavissa päätökseen ja asiassa voitaisiin tehdä myös lykkäyspäätös 
lisätiedon hankkimiseksi. 

107 § Siirron voimaantulo 

Pykälän mukaan siirto tulisi voimaan hakemuspäivästä. 

Pykälän 2 momentin mukaan siirtäjä vastaisi kuitenkin kaikista kaivosoikeuteen 
kuuluvista velvoitteista siihen saakka, kunnes siirtoa koskeva merkintä on tehty 
kaivosrekisteriin. Tällä varmistettaisiin se, ettei vastuu kaivosoikeuteen liittyvistä 
velvoitteista katkeaisi siirtoa koskevan päätösmenettelyn aikana. 
aikana. 
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108 § Siirrosta tiedottaminen 

Pykälän ensimmäisen momentin mukaan siirrosta tiedotetaan yleistiedoksiannolla 
kuuluttamalla. Tiedottaminen olisi tarpeen, jotta kiinteistöjen omistajat ja haltijat osaavat 
kohdistaa kaivoslain mukaiset vaatimukset oikein. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviranomaisen olisi lisäksi lähetettävä tieto siirrosta 
alueella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille. Tiedoksianto voitaisiin tehdä 
tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 9 §:n edellyttämänä erityistiedoksiantona. 
Käytännössä tiedoksianto tapahtuisi virkakirjeellä tai erityisestä syystä saantitodistusta 
vastaan annettavana lähetyksenä. 

109 § Kaivosoikeuden vuokraaminen 

Momentin 1 pykälän mukaan kaivosoikeus voitaisiin vuokrata kokonaan tai osittain. Tällä 
mahdollistettaisiin se, että samalla kaivospiirialueella voisi toimia kaksi tai useampia eri 
toiminnanharjoittajia. Myös koko oikeuden vuokraaminen eli määräaikainen siirto 
säädettäisiin mahdolliseksi. Määräaikaa ei katsottaisi tarpeelliseksi rajoittaa, koska viime 
kädessä kaivosoikeuden voimassaolo rajaa vuokrausajan. Maanomistajalle tulisi ilmoittaa 
kuten siirrossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan vuokraamisesta sopineet vastaavat yhteisvastuullisesti 
kaivosoikeuteen kuuluvista velvoitteista. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin vuokrausta koskevasta sopimuksesta ja sen 
kaivosrekisteriin merkitsemisestä. 

Kaivosrekisteriä koskevat säännökset 

110 § Kaivosrekisteri 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviranomaisen tehtävänä olisi pitää julkista rekisteriä 
varauksista, valtauskirjoista ja kaivoskirjoista sekä alueista ja esiintymistä. Rekisteriin 
merkittäisiin tiedot ilmoituksista, hakemuksista, päätöksistä sekä siirroista, vuokrauksista 
ja jakamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviranomaisen olisi lähetettävä tieto kaivosoikeuden 
myöntämisestä, muuttamisesta, peruuttamisesta tai kaivosoikeudesta luopumisesta 
kaivospiirissä olevien kiinteistöjen omistajille. Säännöksellä parannettaisiin kiinteistön 
omistajien mahdollisuuksia saada tieto hänen alueelleen myönnetyn kaivosoikeuden 
kehittymisestä. 



Pykälän 3 momentin mukaan kaivosviranomaisen tulisi lisäksi lähettää tieto kaivosoikeuden 
muuttamisesta, peruuttamisesta tai kaivosoikeudesta luopumisesta maanmittauslaitokselle 
kiinteistörekisteriin tehtävää merkintää varten. Muutosta koskeva tieto olisi kuitenkin 
lähetettävä vain, jos muutos vaikuttaisi kaivospiirin alueeseen. Säännöksellä parannettaisiin 
ulkopuolisten mahdollisuuksia saada aikaisempaa paremmin tieto kaivosoikeudesta ja sitä 
koskevista muutoksista. 

111 § Virheen korjaaminen 

112 § Teknisestä virheestä aiheutuneen vahingon korvaaminen 

Muut säännökset 

113 § Rangaistussäännökset 

114 § Raportointi  

Voimaantulosäännökset 

115 § Lain voimaantulo 

116 § Aikaisempien säännösten soveltaminen 

117§ Siirtymäsäännökset 
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4 Lakiehdotus 

1 LUKU 
Yleiset säännökset 

1 § Lain tavoite 

Tämän lain tavoitteena on turvata kaivoskivennäisten etsintä ja kaivostoiminta niin, että 
siinä otetaan huomioon ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys. 

2 § Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaivoskivennäisiä sisältävän esiintymän etsintään, tutkimukseen ja 
hyödyntämiseen. 

Tämän lain nojalla voidaan hyödyntää kaivossivutuotteita sekä muitakin kaivospiirin 
kallio- ja maaperään kuuluvia aineksia siten kuin jäljempänä säädetään. 

Kaivoskivennäisten hyödyntäminen voi tapahtua vain kaivosoikeuden nojalla. Valtion 
omistamalla alueella maalajeista huuhdottavaa kultaa voi hyödyntää val- tausoikeuden 
nojalla siten kuin jäljempänä säädetään. 

3 § Muu lainsäädäntö 

Kaivoskivennäisten etsinnässä, tutkimuksessa ja hyödyntämisessä sekä muuta tässä laissa 
tarkoitettua toimenpidettä suoritettaessa ja viranomaispäätöstä tehtäessä on sen lisäksi, 
mitä tässä laissa säädetään, noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja muualla laissa 
sekä Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa säädetään tai määrätään. 

Luonnonsuojelualueella on niin ikään noudatettava, mitä erikseen on säädetty tai 
määrätty. 
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4 § Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) Kaivos kivennäisellä seuraavia alkuaineita, mineraaleja tai muita aineita 
a) litium, rubidium, caesium, beryllium, magnesium, strontium, radium, 

boori, alumiini, skandium, ytrium, harvinaiset maametallit (lantanidit), 
aktinium, torium, uraani ja muut aktinidit, germanium, tina, lyijy, 
arseeni, antimoni, vismutti, rikki, seleeni, telluuri, kupari, hopea, kulta, 
sinkki, kadmium, elohopea, gallium, indium, tallium, titaani, zirkonium, 
hafnium, vanadiini, niobi, tantali, kromi, molybdeeni, volframi, 
mangaani, renium, rauta, koboltti, nikkeli sekä platina ja muut 
platinametallit; 

b) grafiitti, timantti, korundi, kvartsi, bauksiitti, oliviini, kyaniitti, an- 
dalusiitti, sillimaniitti, granaatti, wollastoniitti, asbesti, talkki, py- 
rofylliitti, muskoviitti, vermikuliitti, kaoliini, maasälpä, nefeliini, 
leusiitti, skapoliitti, apatiitti, flogopiitti, baryytti, kalkkisälpä, dolomiitti, 
magnesiitti, fluorisälpä ja kryoliitti; 

c) jalokivi; 

d) kalkkikivi, marmori ja vuolukivi. 

2) Esiintymällä maankamaran osaa, jossa esiintyy tässä laissa tarkoitettuja 
kaivoskivennäisiä; 

3) Kaivosoikeudella tämän lain mukaista oikeutta kaivoskivennäisten hyö-
dyntämiseen; 

4) Kaivosoikeuden haltijalla sitä, jolle on tämän lain mukaisesti myönnetty 
kaivosoikeus 

5) Kaivospiirillä tämän lain 7 luvun mukaisessa menettelyssä kaivostoimintaa 
varten määrättyä aluetta, joka jakautuu kaivospiirin kaivoskivennäisten 
ottamisalueen käsittävään käyttöalueeseen ja kaivostoiminnassa tarvittaviin 
muihin alueisiin eli kaivospiirin apualueisiin; 

6) Kaivossivutuotteella kaivostoiminnasssa syntyviä, kaivospiirin alueella olevia 
tai sinne varastoituja maamassoja, rikastushiekkaa, sivukiveä ja niistä 
tuotettuja tuotteita, joita voidaan käyttää hyväksi; 

7) Kaivostoiminnalla kaivosoikeuden nojalla kaivosoikeuden haltijan toimesta 
tai hänen toimeksiannostaan kaivospiirin alueella harjoitettavaa 
tutkimustoimintaa, työtä kaivoskivennäisten esille saamiseksi tai tai- 
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teen ottamiseksi, kuljettamista, rikastamista, varastoimista tai muuta 
vastaavaa kaivoskivennäisten hyödyntämiseen kuuluvaa toimenpidettä, työtä 
tai suoritusta; 

8) Kaivostyöllä kaivostoiminnan edellyttämää tai siihen liittyvää toimenpidettä, 
työtä tai suoritusta; 

9) Vapausoikeudella tämän lain mukaista oikeutta tutkimustoiminnan har-
joittamiseen; 

10) Varaajalla sitä, jolle on myönnetty 5 luvun mukainen etuoikeus valtaus- 
oikeuden saamiseen. 

5 § Eräät kaivoskivennäiset maalajeissa 

Rautaa, alumiinia, kvartsia ja maasälpää saadaan etsiä, vallata ja hyödyntää vain niiden 
esiintyessä kallioperässä. 

2 LUKU 
Viranomaiset ja niiden tehtävät 

6 § Yleisohjaus 

Tämän lain tarkoittaman toiminnan yleinen ohjaus, seuranta, valvonta ja kehittäminen 
kuuluu kauppa-ja teollisuusministeriölle. 

7 § Kaivosviranomainen 

Tämän lain tarkoittamana kaivosviranomaisena toimii kauppa- ja teollisuusministeriö 
siten kuin erikseen valtioneuvoston asetuksella säädetään. 

8 § Kaivosviranomaisen tehtävät 

Kaivosviranomainen vastaa varauksia, valtausoikeuksia ja kaivosoikeuksia koskevien 
viranomaispäätöksien antamisesta sekä muista tämän lain nojalla sille kuuluvista 
päätöksistä. Kaivosviranomaisen tehtävänä on valvoa annettujen päätösten noudattamista 
sekä suorittaa sitä varten tarkastuksia. 

Kaivosviranomainen vastaa kaivosrekisterin ylläpitämisestä. 
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9 § Kaivostoiminnan valvontaviranomainen ja sen tehtävät sekä asiantuntijavi-
ranomaiset 

Turvatekniikan keskus toimii kaivostoiminnan valvontaviranomaisena tämän lain ja sen 
nojalla annettujen säännöksien mukaisesti. 

Työsuojeluviranomaiset toimivat valvontaviranomaisina omalla toimialallaan kaivoksissa 
tehtävän työn turvallisuutta ja terveydensuojelua koskevien säännöksien mukaisesti. 

Alueelliset ympäristökeskukset toimivat omalla toimialallaan asiantuntijaviranomaisina 
kaivostoimintaa koskevisssa asioissa. 

Tarkemmat säännökset valvontaviranomaisen tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
Muiden viranomaisten tehtävistä säädetään erikseen. 

10 § Viranomaisten yhteistyö 

Viranomaisten on tämän lain mukaisessa toiminnassa oltava tarpeen mukaan yhteistyössä. 
Tarvittaessa yhteistyötä koordinoi kaivosviranomainen. 

11 § Kaivos lautakunta 

Kaivosasioiden periaatteellista laatua olevien ja laajakantoisten kysymysten sekä muiden tässä 
laissa mainittujen asiain valmistavaa käsittelyä varten on tässä laissa tarkoitetuilla 
viranomaisilla apunaan kaivoslautakunta. Kaivoslautakunta voi tehdä tämän lain mukaista 
toimintaa koskevia lainsäädäntö- ja kehittämisaloitteita ministeriölle. 

Lautakunnan kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

3 LUKU 
Etsintä 

12 § Etsintä 

Etsinnällä tarkoitetaan kaivoskivennäisten löytämiseksi tarpeelliseksi katsottavia havaintoja ja 
mittauksia sekä vähäistä näytteenottoa. 
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13 § Etsintä toisen alueella 

Etsintää voidaan jäljempänä säädetyin poikkeuksin tehdä ilman alueen omistajan tai 
haltijan suostumusta. Näytteenotosta on kuitenkin tehtävä etukäteen ilmoitus 
maanomistajalle. 

14 § Etsinnän yleiset periaatteet 

Etsintää on suoritettava siten, ettei siitä aiheudu tarpeetonta häiriötä. Etsinnästä 
maanomistajalle tai muulle oikeudenhaltijalle aiheutunut vahinko on täysin korvattava. 

15 § Etsinnän aluerajoitukset 

Etsintää ei saa suorittaa kirkko- tai hautausmaalla. Etsintää ei saa suorittaa ilman alueesta 
vastaavan viranomaisen lupaa 

1) alueella, jolla liikkumisoikeudesta on erikseen säädetty tai jolle sivulliselta on 
pääsy kielletty; 

2) yleisessä käytössä olevalla liikenne- tai kulkuväylällä, jos työt tuottavat 
haittaa liikenteelle. 

Etsintää ei saa suorittaa ilman valtaus- tai kaivosoikeuden haltijan suostumusta val- 
tausalueella tai kaivospiirissä. Etsintään asuinrakennuksen pihapiirissä tai viljelyksessä 
olevalla pellolla tulee saada maanomistajan tai muun oikeudenhaltijan suostumus. 

4 LUKU 
Valtaus 

Yleiset säännnökset 

16 § Valtausalue 

Valtausalue saa olla suuruudeltaan enintään yhden neliökilometrin. Valtausalueen on 
oltava yhtenäinen, ja sen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti. 
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17 § Valtausoikeus 

Vapausoikeuden haltijalla on oikeus harjoittaa kaivostoimintaa valmistelevaa tut-
kimustoimintaa valtausalueella esiintymän laadun ja laajuuden selvittämiseksi siten kuin 
jäljempänä säädetään. 

Valtausoikeuden haltijalla on etuoikeus kaivosoikeuden saamiseen siten kuin 6 luvussa 
säädetään. 

18 § Käyttöoikeus toisen alueeseen valtausoikeuden perusteella 

Valtausoikeuden nojalla voidaan tutkimustoimintaa harjoittaa jäljempänä säädetyin 
poikkeuksin ilman alueen omistajan tai haltijan suostumusta. 

Valtausoikeuden haltijalla on oikeus tarvittaessa saada käyttöönsä valtausalueen 
ulkopuolisia alueita kulkemista sekä sähkö-, vesi- ja muita johtoja varten. 

19 § Kaivoskivennäisten hyödyntäminen valtausoikeuden perusteella 

Valtausoikeuden perusteella ei saa hyödyntää esiintymää muulla tavoin eikä suuremmassa 
määrin kuin on tarpeen esiintymän teknisen ja taloudellisen käyttökelpoisuuden 
selvittämiseksi. 

Valtion omistamalta alueelta maalajeista huuhdottavan kullan ja sen huuhdonnan 
yhteydessä muun talteen otetun kaivoskivennäisen hyödyntämisestä säädetään 40 §:ssä. 

Valtausoikeuden haltijaa koskevat velvoitteet 

20 § Tutkimustoiminnan harjoittamista koskevat yleiset velvoitteet 

Tutkimustoiminnan harjoittaminen ja alueiden käyttö on rajoitettava tutkimustyön 
kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. Tutkimustoimintaa on harjoitettava siten, että siitä 
aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa tai haittaa. 

Varausalueelle ei saa rakentaa tai siirtää muita kuin tutkimustöiden suorittamista varten 
tarpeellisia rakennuksia ja laitteita. 
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21 § Tutkimustoiminnasta tiedottaminen 

Valtausoikeuden haltijan on kirjallisesti ilmoitettava kaksi viikkoa ennen tutkimustoiminnan 
aloittamista valtausalueen kiinteistöjen tiedossa oleville omistajille tai haltijoille 
tutkimustoiminnan laadusta ja aikataulusta siten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

22 § Rakennusten ja laitteiden poistaminen 

Valtausoikeuden haltijan on viimeistään valtausoikeuden lakatessa vietävä valtausalueelta tai 
muulta valtausoikeuden nojalla käytetyltä alueelta pois rakennuksensa, laitteensa ja muu 
omaisuutensa, ellei asiasta maanomistajan kanssa toisin sovita tai siihen ole muuta laista 
johtuvaa estettä. Kaivosviranomainen voi erityisistä syistä myöntää poistamiselle enintään 
yhden vuoden pidennyksen. 

23 § Jälkitoimet tutkimustoiminnan päätyttyä 

Valtausoikeuden haltijan on valtausoikeuden lakattua viipymättä, kuitenkin viimeistään yhden 
vuoden kuluessa valtausoikeuden lakkaamisesta, siistittävä valtausoikeuden nojalla käytetty 
alue sekä saatettava se yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon. 

24 § Vahingonkorvausvelvollisuus 

Jos valtausoikeuden nojalla harjoitetusta tutkimustoiminnasta taikka alueiden käytöstä 
aiheutuu jollekin vähäistä suurempaa vahinkoa tai haittaa, on valtausoikeuden haltija 
velvollinen suorittamaan siitä vahingon tai haitan kärsineelle täyden korvauksen. 

Korvausta on, ellei asiasta sovita, kanteella vaadittava käräjäoikeudessa kolmen vuoden 
kuluessa siitä päivästä lukien, jolloin valtausoikeus on päättynyt tai valtausoikeuden 
raukeamista tai menettämistä koskeva päätös on annettu. 

25 § Vakuuden asettaminen 

Kaivosviranomainen voi tarvittaessa ennen tutkimustoiminnan aloittamista määrätä 
valtausoikeuden haltijan antamaan hyväksyttävän vakuuden sellaisista korvauksista, jotka hän 
24 §:n mukaan saattaa olla velvollinen suorittamaan. 
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Kaivosviranomainen voi lisäksi tarvittaessa määrätä valtausoikeuden haltijan antamaan 
erikseen tai osana 1 momentissa määrättyä vakuutta vakuuden 23 §:ssä tarkoitettujen 
jälkitoimien täyttämiseksi. 

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisen vakuuden tulee olla suhteessa tutkimustoiminnan 
laatuun ja laajuuteen. Vakuus asetetaan kaivosviranomaiselle, jonka tulee tarvittaessa 
toimia vakuuden rahaksi muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa. 
Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa vakuus, kun valtausoikeus on päättynyt ja 
korvausvelvollisuus on tullut täytetyksi. 

Vakuuden käyttämisen 24 §:n mukaisen korvausvelvollisuuden suorittamiseen tai 23 §:ssä 
tarkoitettujen jälkitoimien maksamiseen ratkaisee kaivosviranomainen, ellei 24 §:n 2 
momentista muuta johdu. 

Valtausoikeuden edellytykset 

26 § Valtauksen esteet 

Valtausoikeutta ei voida myöntää siihen osaan hakemuksessa tarkoitetusta alueesta, joka 
sijaitsee: 

1) varausalueella, kaivospiirissä tai vireillä olevan kaivospiirihakemuksen 
tarkoittamalla alueella; 

2) aikaisemmalla varausalueella tai aikaisemmassa kaivospiirissä ilman erityisiä 
syitä, jollei viittä vuotta ole kulunut valtaus- tai kaivosoikeuden 
raukeamisesta; 

3) 42 §:n tarkoittamalla toisen varaamalla alueella ilman varauksen haltijan 
suostumusta. 

Valtausta ei kuitenkaan voida myöntää kirkko- tai hautausmaalle. 

27 § Valtausoikeuden myöntämisen edellytykset 

Valtausoikeus voidaan myöntää: 
1) asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella vain erityisestä 

syystä, jos kunta vastustaa valtausoikeuden myöntämistä alueiden käyttöön 
liittyvästä pätevästä syystä; 

2) rajavyöhykkeellä, jos sisäasiainministeriö puoltaa hakemusta; 
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3) puolustusministeriön hallitsemalle alueelle, jos puolustusministeriö puoltaa 
hakemusta; 

4) 30 metriä lähempänä lentokenttää, yleistä tietä, katua tai yleiseen liikenteeseen 
käytettyä rautatietä taikka kanavaa, jos liikennealueen haltija puoltaa 
hakemusta. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, valtausoikeuden myöntäminen edellyttää 
maanomistajan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta, jos valtausalue on 

1) rakennuksen pihapiirissä tai 50 metriä lähempänä rakennusta tai rakennuksen 
paikkaa, jolle on rakennuslupa myönnettyjä rakentaminen aloitettu; 

2) 50 metriä lähempänä yli 35 000 voltin jännitteistä sähkölinjaa tai muun-
toasemaa; 

3) teollisuuslaitoksen alueella. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettua suostumusta ei tarvita, jos rakennus tai laitos sijaitsee 
voimassa olevalla valtausalueella tai kaivospiirissä. 

28 § Valtaushakemuksen hylkääminen 

Valtaushakemus tulee hylätä, jos hakija ei ole antanut riittävää selvitystä 29 §:n 2 
momentissa tarkoitetuista seikoista tai jos on olemassa muusta laista johtuva este. 

Menettely, päätös ja määräykset 

29 § Valtausoikeutta koskeva hakemus 

Valtausoikeutta haetaan kirjallisesti kaivosviranomaiselta. Hakemuksesta tulee ilmetä 
hakijaa koskevat tiedot, valtausalueen sijainti ja koko, alueen kaavoitustilanne sekä 26-27 
§:ssä tarkoitettujen seikkojen arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä edellä 4 §:ssä tarkoitettuja kaivoskivennäisiä hakija 
perustellusti otaksuu alueella olevan, millaisia tutkimuksia alueella on tarpeen suorittaa 
sekä minkälaisia todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia tutkimustoiminnalla tulisi 
olemaan alueen maankäyttöön. 

Hakemuksen sisällöstä säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. 
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Jos hakemus tai siihen liitetty selvitys on puutteellinen tai erityistä lisäselvitystä muista 
seikoista on pidettävä tarpeellisena, hakijalle on määrättävä aika hakemuksen 
täydentämiseen uhalla, että hakemus muutoin voidaan hylätä. 

30 § Lausunnot 

Kaivosviranomaisen on varattava alueelliselle ympäristökeskukselle ja asianomaiselle 
kunnalle tilaisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta. 

Tarvittaessa lausunto on pyydettävä 27 §:n 1 momentin 2-A, kohdissa mainituilta 
viranomaisilta. 

Harkintansa mukaan kaivosviranomainen voi lisäksi hankkia muitakin asian käsittelyn 
kannalta tarpeellisia lausuntoja ja selvityksiä. 

31 § Päätökseen liitettävät määräykset 

Vapausoikeutta koskevaan päätökseen voidaan liittää määräyksiä: 

1) tehtävien tutkimustöiden ajankohdista; 
2) tutkimustyöhön liittyvistä laitteista ja rakennelmista; 

3) velvollisuudesta esittää kaivosviranomaiselle tarkempia tietoja tutki-
mustyössä suunnitelluista toimenpiteistä, jos tutkimustyössä on tarpeen 
suorittaa alueen kuivattamista tai vähäistä merkittävämpää koelouhintaa tai 
muita merkitykseltään vastaavia toimenpiteitä; 

4) velvollisuudesta suorittaa tutkimustyöstä aiheutuvien ympäristövaikutusten 
seurantaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 
25 §:ssä tarkoitetussa laajuudessa; 

5) tutkimustyöstä mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai ra-
joittamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. 

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu vakuus voidaan määrätä asetettavaksi valtausoikeuden 
myöntämistä koskevassa päätöksessä tai erikseen. 

Edellä 1 ja 2 momenteissa tarkoitetuista seikoista voi kaivosviranomainen tarvittaessa 
antaa tarkempia tai uusia määräyksiä. 
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32 § Päätöksen antaminen 

Kaivosviranomaisen valtausoikeutta koskeva päätös annetaan kaivosviranomaisen 
ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen 
katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. Päätöksestä on tehtävä merkintä kaivosrekisteriin. 
Todistuksena valtausoikeuden myöntämisestä ja sen kaivosrekisteriin merkitsemisestä on 
hakijalle annettava valtauskirja. 

33 § Valtausoikeutta koskevasta päätöksestä tiedottaminen 

Kaivosviranomaisen on lähetettävä päätös hakijalle ja jäljennös päätöksestä alueelliselle 
ympäristökeskukselle, asianomaisille kunnille sekä niille viranomaisille, joille asiasta sen 
käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto. 

Jäljennös päätöksestä on viipymättä lähetettävä asianomaisiin kuntiin pidettäväksi yleisesti 
nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta kaivosviranomaisen on ilmoitettava näissä 
kunnissa julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) mukaisella julkisella kuulutuksella, 
jossa myös on mainittava, milloin muutoksenhakua varten säädetty aika päättyy. 

Kaivosviranomaisen on lähetettävä tieto valtausoikeuden myöntämisestä, keskeyttämisestä tai 
peruuttamisesta valtausalueella olevien kiinteistöjen omistajille sen mukaan, kuin ministeriön 
asetuksella säädetään. 

Kaivosviranomaisen tulee lisäksi lähettää 3 momentissa mainittu tieto maanmittauslaitokselle 
kiinteistörekisteriin tehtävää merkintää varten. 

Valtausoikeudesta suoritettavat maksut 

34 § Valtaus korvaus maanomistajalle 

Valtaajan on suoritettava jokaiselle varausalueeseen kuuluvan alueen omistajalle vuotuinen 
valtauskorvaus, jonka suuruus pinta-alayksikköä kohden määrätään ministeriön asetuksella. 
Se suoritetaan vähintään yhtä pinta-alayksikköä vastaavasta alueesta. 

Korvauksen suorittamisen ajankohdasta ja tavasta säädetään ministeriön asetuksella. 
Tutkimustyötä ei saa tehdä ennen vuotuisen valtauskorvauksen suorittamista. 
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35 § Valtausmaksu valtiolle 

Valtaajan on suoritettava valtiolle vuotuinen valtausmaksu, jonka suuruus pin- 
ta-alayksikköä kohden määrätään ministeriön asetuksella. Se on kuitenkin vähintään 10 
pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen. 

Maksun suorittamisen ajankohdasta ja tavasta säädetään ministeriön asetuksella. 

Valtiolle myönnetystä valtausoikeudesta ei suoriteta valtausmaksua. Jos valtio luovuttaa 
valtausoikeutensa, on valtausmaksu suoritettava siitä kalenterivuodesta alkaen, jonka 
aikana luovutus tapahtuu. 

Valtausoikeuden voimassaolo ja päättyminen 

36 § Valtausoikeuden voimassaolo 

Valtausoikeus myönnetään vähintään vuoden ja enintään viiden vuoden ajaksi. 
Voimassaoloaikaa harkitessaan kaivosviranomaisen tulee huomioida hakemuksessa 
esitettyjen tarpeellisten tutkimusten arvioitu määrä ja laatu sekä muut seikat. 

Määräaikaa voidaan jatkaa, enintään yhteensä kuitenkin kymmeneksi vuodeksi, jos 1 
momentissa mainittuna aikana suoritetuista järjestelmällisistä tutkimuksista huolimatta ei 
ole saatu riittävää selvyyttä mahdollisuudesta hyödyntää esiintymää. Määräajan 
jatkamista koskeva asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten hakemus. Jos tutkimustyö on 
keskeytynyt valtausoikeutta koskevan oikeudenkäynnin takia, voidaan määräaikaa jatkaa 
vastaavaksi ajaksi. 

Määräaikaa jatkettaessa voidaan valtausoikeutta koskevia määräyksiä muuttaa tai antaa 
uusia määräyksiä. 

37§ Valtausoikeudesta luopuminen 

Kaivosviranomainen voi päättää, että valtausoikeus lakkaa kokonaan tai osittain, jos 
valtausoikeuden haltija on tehnyt tätä koskevan hakemuksen. Jos hakemus koskee vain 
osaa valtausalueesta, tulee hakemukseen liittää valtauskirja. 

Edellytyksenä 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen hyväksymiselle on, että val-
tausalueesta on huolehdittu 23 §:n mukaisesti ja että valtausoikeutta koskevassa 
päätöksessä asetettuja määräyksiä on noudatettu. 
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38 § Valtausoikeuden peruuttaminen 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa valtausoikeuden, jos valtaaja on laiminlyönyt 34 §:n 
mukaisen valtauskorvauksen tai 35 §:n mukaisen valtausmaksun suorittamisen. Samoin 
voidaan menetellä, jos valtaaja on valtausoikeutta koskevassa hakemuksessa antanut 
olennaisesti virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt noudattaa tutkimustyötä koskevia tämän 
lain tai valtausoikeutta koskevassa päätöksessä asetettuja määräyksiä. 

Kaivosviranomainen voi valtausalueeseen kuuluvan tai siihen rajoittuvan alueen omistajan 
tai haltijan hakemuksesta peruuttaa valtausoikeuden, jos valtaaja ei aseta 25 §:n mukaista 
vakuutta kuukauden kuluessa vakuutta koskevan vaatimuksen esittämisestä tai vakuuden 
määrän vahvistamisesta. 

Peruuttaminen on käsiteltävä soveltuvin osin kuten hakemus. 

Huuhdontakulta 

39 § Huuhdontakulta 
 
Huuhdontakullalla tarkoitetaan valtion omistamalta alueelta maalajeista huuhdottavaa  
kultaa. Huuhdonnan yhteydessä muihin talteen otettuihin kaivoskivennäisiin 
sovelletaan, mitä huuhdontakullasta on säädetty. 
 
Huuhdontakullan valtausalue saa olla enintään seitsemän hehtaarin suuruinen. 

Huuhdontakullan valtausoikeuden voimassaolon osalta noudatetaan, mitä 36 §:n 1 
momentissa on säädetty. Jos huuhdontakullan valtausalueella osoitetaan järjestelmällisestä 
kullan huuhdonnasta huolimatta vielä esiintyvän huuhdontakultaa, voi 
kaivosviranomainen ennen määräajan päättymistä tehdystä hakemuksesta myöntää 
valtausoikeuden voimassaololle pidennystä enintään viisi vuotta. 
 
Poiketen, mitä 26 §:n 1 momentin 2 kohdassa on säädetty, voidaan huuhdontakullan 
valtausoikeuden päättymisen jälkeen samalle alueelle myöntää uusi valtaus, kun kaksi 
vuotta on kulunut edellisen valtausoikeuden päättymisestä. 

40 § Huuhdontakullan hyödyntäminen 

Huuhdontakultaa saadaan hyödyntää valtausoikeuden perusteella. 
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Huuhdontakullan hyödyntämiseksi alueelle ei voida myöntää kaivospiirin käyttöoikeutta eikä 
toiminnalle antaa kaivosoikeutta. 

41 § Vakuuden määrääminen 

Edellä 25 §:ssä tarkoitettu vaatimus vakuuden asettamisesta huuhdontakultaa koskevien 
valtausten osalta esitetään valtausoikeuden haltijalle, jonka tulee asettaa vakuus alueen 
haltijalle. Ellei vakuuden määrästä sovita, vahvistaa sen kaivosvi ranomainen. 

5 LUKU 
Varaus 

42 § Varaus 

Ennen valtausta voi hakija ilmoituksesta saada ennakolta etuoikeuden valtausoikeuden 
saamiseen enintään yhdeksän neliökilometrin alueelle. 

Varaus on voimassa siihen asti, kun sen tuottamalla etuoikeudella haetaan valtaus- kirjaa, 
enintään kuitenkin vuoden ilmoituksen vireilletulosta. Kaivosviranomainen voi määrätä 
varausajaksi neljä kuukautta, jos varausalueiden suuren määrän johdosta tai muista syistä on 
ilmeistä, ettei varaajalla ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan tutkia geologista 
aineistoa tai tehdä asianmukaisia esiselvityksiä varausalueista. 

43 § Varausilmoitus 

Varauksesta on ilmoitettava kaivosviranomaiselle, jonka on tehtävä ilmoituksesta merkintä 
kaivosrekisteriin. 

Ilmoitukseen on liitettävä tiedot varaajasta ja varattavasta alueesta sekä muista 
merkityksellisistä seikoista siten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. 

Varauksesta valtiolle suoritettavan maksun suuruudesta säädetään ministeriön asetuksella. 
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44 § Varauksen esteet 

Varaus ei saa koskea aluetta, joka sijaitsee yhtä kilometriä lähempänä toisen hakemaa 
valtausaluetta, toiselle valtauskirjassa myönnettyä aluetta tai toiselle myönnettyä kaivospiiriä. 

Varaus ei myöskään saa koskea aikaisemmin 1 momentin mukaisesti varattua aluetta, ellei 
edellisen varauksen raukeamisesta ole kulunut kahta vuotta. 

45 § Varauksesta päättäminen 

Kaivosviranomaisen on lähetettävä varaajalle ilmoitus varausilmoituksen hyväksymisestä tai 
hylkäämisestä. 

Kaivosviranomaisen tulee hylätä varausilmoitus, jos yhtenäinen varattava alue on merkitty 
varausilmoitukseen liitettyyn karttaan niin laajaksi, että syntyy epätietoisuutta enintään 9 
neliökilometrin suuruisen varausalueen maantieteellisestä sijainnista tai ilmoitus on muuten 
puutteellinen. Ilmoitus on myös hylättävä, jos varattavaksi ilmoitettu alue ei ole 44 §:n 
mukainen eikä ilmoituksentekijä hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta täydennä 
ilmoitustaan. 

Varaaja voi luopua varauksestaan tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen kaivosvi- 
ranomaiselle. 

6 LUKU 
Kaivospiirin määrääminen 

46 § Kaivospiirin alue 

Kaivospiirin on oltava yhtenäinen alue, joka vastaa suuruudeltaan ja muodoltaan käytännön 
vaatimuksia. Kaivospiiriä ei saa määrätä suuremmaksi kuin kysymyksessä olevan esiintymän 
laadun ja laajuuden kohtuudella voidaan katsoa edellyttävän. Kaivospiirin rajat luetaan 
syvyyssuuntaan pystysuorasti. Erityisistä syistä voidaan apualue määrätä erillään 
käyttöalueesta. 

47§ Kaivospiirin käyttö- ja apualue 

Käyttöalueen ja apualueen välinen raja kaivospiirialueella on määrättävä hakemuksen 
mukaisesti, ellei ole erityisiä syitä määrätä rajasta toisin. 
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48 § Kaivospiirin määräämisen edellytykset 

Kaivospiirin määräämistä voi hakea se, jolla on valtausoikeus esiintymän alueella. 

Kaivospiiri voidaan määrätä esiintymän alueelle, jos hakija esittää selvityksen tut-
kimustyön perusteella tai muutoin, että alueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja 
siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan hyödyntää. 

Kaivospiiriä ei voida määrätä alueelle, jolla on 26 §:n mukaisia valtausoikeuden 
esteitä tai jos alueelle ei ole 27 §:n mukaisia edellytyksiä valtausoikeuden myöntä-
miselle. Kaivospiiriä määrättäessä on otettava huomioon, mitä 3 §:ssä säädetään. 

Kaivospiiriä määrättäessä on lisäksi otettava huomioon alueiden käytön suunnittelun 
tarpeet. 

49 § Kaivospiirin määräämistä koskeva hakemus 

Kaivospiirin määräämistä haetaan kirjallisesti kaivosviranomaiselta. Hakemus on 
jätettävä valtausoikeuden ollessa voimassa, ellei hakemusta jätetä samanaikaisesti 
valtausoikeutta koskevan hakemuksen kanssa. Valtausoikeus ei pääty ennen kuin 
hakemus on ratkaistu. 

Hakemukseen on liitettävä: 

1) selvitys tutkimustuloksista; 

2) kartta, johon on merkitty kysymykseen tulevien kiinteistöjen, valtaus- 
alueen ja muodostettavan kaivospiirin sekä apualueiden sijainti ja rajat; 

3) ilmoitus niiden henkilöiden tai yhteisöjen nimistä ja osoitteista, joiden 
oikeutta kaivospiirin määrääminen koskee; 

4) luettelo niistä kiinteistöistä ja alueista, joita kaivospiirin määrääminen 
koskee; 

5) käyttösuunnitelma, josta ilmenee kaivospiirin kokoon ja muotoon vai-
kuttavat seikat, kaivostoiminnan sijoittaminen alueelle, kaivostoiminnan 
vaatimusten lisäksi tarpeelliset turvallisuus- ja haittavaikutusnäkö- 
kohdat, alustava suunnitelma kaivostoiminnan lopettamisen varalle sekä 
selvitys suunnitellun kaivostoiminnan arvioiduista ympäristövaiku-
tuksista ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 25 §:n 
tarkoittamassa laajuudessa; 
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6) tarvittaessa luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä tarkoitettu arviointi; 
7) ehdotus kaivospiirin nimeksi; 

siten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin säädetään. 

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 
tarkoitettua hanketta, on hakemukseen liitettävä mainitun lain mukainen arviointiselostus 
ja yhteysviranomaisen lausunto. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain 
säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä 
vaadita uudestaan. Jos hakemus koskee yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettua aluetta, 
vaaditaan yhteiseen alueeseen osallisista kiinteistöistä ja niiden omistajista kuitenkin vain 
sellainen selvitys, joka on tarpeen tiedoksiannon toimittamiseen. 

Jos hakemus tai siihen liitetty selvitys on puutteellinen tai erityistä lisäselvitystä muista 
seikoista on pidettävä tarpeellisena, hakijalle on määrättävä aika hakemuksen 
täydentämiseen uhalla, että hakemus muutoin voidaan hylätä. 

50 § Lausunnot 

Kaivosviranomaisen on varattava alueelliselle ympäristökeskukselle ja kunnalle tilaisuus 
lausunnon antamiseen hakemuksesta. Tarvittaessa lausunto on pyydettävä myös muilta 
etua valvovilta valtion viranomaisilta. Harkintansa mukaan kaivosviranomainen voi 
lisäksi hankkia muitakin asian käsittelyn kannalta tarpeellisia lausuntoja ja selvityksiä. 

51 § Vireilläolosta tiedottaminen ja kuuleminen 

Kaivosviranomaisen on tiedotettava hakemuksen vireilläolosta kuuluttamalla siitä 
kaivosviranomaisen ilmoitustaululla. Hakemuksesta on lisäksi tiedotettava asianomaisissa 
kunnissa sillä tavoin, kuin julkisista kuulutuksista säädetään. Kuulutus on pidettävä 
nähtävänä vähintään 30 päivän ajan kaivosviranomaisen määräämästä päivästä. 
Kuulutuksen sisällöstä säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. 

Kaivosviranomaisen tulee ilmoittaa kuulutuksen julkaisemisesta hakemuksessa 
tarkoitetulla alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, ellei ilmoittamista ole pidettävä 
ilmeisen tarpeettomana. Kuulutuksesta on annettava lisäksi erikseen tieto niille 
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 
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Kaivosviranomaisen on kuulutuksessa varattava niille, joiden etua tai oikeutta asia saattaa 
koskea, tilaisuus tehdä muistutuksia asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on 
varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet on esitettävä 1 
momentin mukaisessa kuulutuksessa mainittuna aikana. 

52 § Päätösharkinta 

Kaivospiirin määräämistä koskeva päätös tulee antaa, jos hakemus täyttää 48 §:ssä 
mainitut edellytykset. Päätöksen sisällöstä säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. 

Annettavasta päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 

53 § Kaivospiirin määräämistä koskevassa päätöksessä asetettavat määräykset 

Kaivospiirin määräämistä koskevassa päätöksessä tulee antaa kaivoskirjaan liitettäviä 
määräyksiä 

1) Kaivospiiritoimituksen päättymisestä lukien enintään kymmenen vuoden 
määräajasta, jonka kuluessa kaivosoikeuden haltijan on ryhdyttävä 
kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa 
kaivosoikeuden haltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan; 

2) 80 § :n mukaiseen yleissuunnitelmaan liittyvästä lopettamistoimenpiteiden 
suunnittelusta sekä tätä koskevan yleissuunnitelman hyväksy-
misajankohdasta; 

3) hyödyntämisestä mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai 
rajoittamiseksi tarpeellisista muista toimenpiteistä. 

Kaivospiirin määräämistä koskevaan päätökseen voidaan tarvittaessa liittää määräyksiä 
kaivospiirin alueen käytöstä. 

54 § Päätöksestä tiedottaminen 

Päätös annetaan kaivosviranomaisen ilmoitustaululle asetettavassa kuulutuksessa 
mainittuna päivänä (julkipano), jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon. 

Päätös on lähetettävä hakijalle ja jäljennös sitä pyytäneille asianosaisille, alueelliselle 
ympäristökeskukselle, asianomaisille kunnille sekä niille viranomaisille, joille asiasta sen 
käsittelyn aikana on annettu tieto. Päätöksen antamisesta on lisäksi il- 
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moitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa sekä niille, joille on annettu 
lupahakemuksesta erikseen tieto. 

Jäljennös päätöksestä on lähetettävä asianomaisiin kuntiin pidettäväksi yleisesti 
nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta kaivosviranomaisen on ilmoitettava näissä 
kunnissa julkisella kuulutuksella siten kuin 33 §:n 2 momentissa säädetään. 

7 LUKU 
Kaivospiiriä koskevat säännökset 

55 § Kaivospiirin käyttöoikeus 

Kaivospiirin käyttöoikeuden ja muiden kaivospiiriä koskevien erityisten oikeuksien 
lunastamisessa on noudatettava, mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annetussa laissa (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, säädetään, jollei tästä 
laista muuta johdu. Lunastuslain mukaista lunastustoimitusta kutsutaan tässä laissa 
kaivospiiritoimitukseksi. 

Kaivosoikeuden nojalla harjoitettavasta toiminnasta tai alueiden käytöstä aiheutuvasta 
vähäistä suuremmasta vahingosta tai haitasta määrätään korvaus kaivospiiritoimituksessa. 

Kaivospiiritoimituksen kustannuksista vastaa kaivospiirin hakija. 

56 § Kaivospiiritoimituksen vireilletulo 

Kaivospiirin määräämistä koskeva päätös on toimitettava asianomaiselle maanmit-
taustoimistolle, jonka on päätöksen saatuaan viipymättä annettava toimitusmääräys 
kaivospiiritoimituksen suorittamiseksi. 

57 § Toimituksen sisältö, muuttaminen ja raukeaminen 

Kaivospiiritoimituksessa on lunastettava kaivospiirin käyttöoikeus kaivosviranomaisen 
kaivospiirin määräämistä koskevan päätöksen mukaisesti. Päätöksestä voidaan vähäisessä 
määrin poiketa, jos siihen on erityinen syy, ottaen huomioon mitä 26-28 §:ssä on tässä 
laissa säädetty. 

Jos kaivospiirin olennainen laajentaminen tai muuttaminen osoittautuu tarpeelliseksi, on 
toimitus keskeytettävä, kunnes kaivosviranomainen on ratkaissut kysymyksen. 
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Kaivosoikeuden hakija voi luopua osittain tai kokonaan kaivospiirin käyttöoikeuden 
lunastuksesta kaivospiiritoimituksessa. Kun kaivosoikeuden hakija on luopunut 
lunastuksesta kokonaan, kaivospiiritoimitus raukeaa. 

Kaivospiiritoimitukseen ei sovelleta lunastuslain 73 §:ää. 

58 § Kaivospiiritoimituksen asianosaiset 

Kaivospiiritoimituksen asianosaisista on voimassa mitä lunastuslaissa säädetään. Lisäksi 
asianosaisia ovat ne kiinteän omaisuuden omistajat ja käyttöoikeuden haltijat, joilta ei 
lunasteta omaisuutta, mutta joiden oikeuksiin tai etuihin kaivoshankkeen haitallisten 
vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan. Vahingon korvaamiseen ei tällöin sovelleta, mitä 
lunastuslain 38 §:ssä säädetään. 

Jos kaivospiiriin luovutettavalta tai luovutetulta alueelta joudutaan poistamaan tai 
siirtämään rakennuksia, varastoja tai laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muuta 
kasvillisuutta, on siitä aiheutuvan vahingon tai haitan lisäksi korvattava asianomaiselle 
aiheutuneet tarpeelliset poistamis- tai siirtämiskustannukset. 

59 § Asiakirjojen toimittaminen ja kaivosrekisteriin merkitseminen 

Kun kaivospiiritoimitus on saanut lainvoiman, on toimitusinsinöörin viivytyksettä 
lähetettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kaivospiiritoimituksessa laadituista kartoista ja 
asiakirjoista kaivosviranomaiselle. 

Kun kaivospiiritoimitus on muulta kuin korvausta koskevalta osalta saanut lainvoiman, on 
kaivosviranomaisen tehtävä siitä merkintä kaivosrekisteriin. 

60 § Kaivospiirin muuttaminen 

Jos kaivospiiriä on tarpeen kaivospiiritoimituksen jälkeen laajentaa, supistaa, jakaa tai sen 
rajoja muutoin muuttaa, on sitä haettava kaivosviranomaiselta noudattaen soveltuvin osin 
6 luvun menettelyä. 

Jos käyttö- ja apualueen välistä rajaa on tarpeen muuttaa kaivospiiritoimituksen jälkeen, 
noudatetaan mitä 1 momentissa on säädetty. 

Kaivospiirin käyttöoikeuteen ei sovelleta lunastuslain 72a-72c §:iä. 
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8 LUKU 
Kaivosoikeus 

Yleiset säännökset 

61 § Yleistä 

Kaivosoikeus tulee voimaan, kun kaivosviranomainen on antanut päätöksen kaivospiirin 
määräämisestä ja kaivospiiritoimitus on suoritettu. Todistukseksi kaivosoikeudesta ja sen 
kaivosrekisteriin merkitsemisestä kaivosviranomaisen on annettava oikeuden haltijalle 
kaivoskirja. Kaivoskirjan sisällöstä säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. 

62 § Käyttöoikeus kaivospiiriin 

Kaivosoikeus antaa kaivosoikeuden haltijalle käyttöoikeuden kaivospiiriin. 

Käyttöoikeus kaivospiiriin voidaan perustaa ilman alueen omistajan tai haltijan 
suostumusta. 

Alueen omistajan tai haltijan on saatava kaivosoikeuden haltijan suostumus raken-
tamiseen tai muuhun vaikutuksiltaan vastaavaan toimintaan kaivospiirin alueella. 

63 § Kaivosoikeuden sisältö 

Kaivosoikeuden haltija saa ottaa työn alaiseksi ja käyttää hyväkseen kaikki kaivospiirissä 
tavatut kaivoskivennäiset. Kaivosoikeus käsittää myös omasta toiminnasta syntyvät tai 
syntyneet sekä aikaisemmasta kaivostoiminnasta kaivospiiriin jääneet kaivossivutuotteet. 

Kaivosoikeuden nojalla voidaan hyödyntää muitakin kaivospiirin kallio- ja maaperään 
kuuluvia aineita, jos niiden käyttö on tarpeen kaivostoiminnassa. 

Kaivosoikeuden haltija saa oikeuden kaivoskivennäisiin kohdistuvaan kaivostoimintaan 
tai sellaiseen toimintaan, jonka on katsottava edistävän kaivostoimintaa. Kaivosoikeuden 
haltijalla on kaivospiirin alueella oikeus tutkimustoiminnan harjoittamiseen. 

Kaivospiirin ulkopuolelta tuotujen kaivoskivennäisten ja kaivossivutuotteiden käsittelystä 
kaivospiirin alueella säädetään 71 §:ssä. 
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Kaivosoikeuden haltijan velvoitteet 

64 § Yleiset velvoitteet 

Kaivostoimintaa on harjoitettava siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän 
vahinkoa tai haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. Kaivostoiminnan turvallisuudesta 
säädetään tämän lain luvussa 9. 

Kaivosoikeuden haltijan on huolehdittava, ettei esiintymän myöhempää käyttöä 
vaaranneta ja ettei kaivoskivennäisten hyödyntämisessä harjoiteta ilmeistä tuhlausta. 

65 § Kaivossivutuotteiden hyödyntäminen 

Kaivossivutuotteet on mahdollisuuksien mukaan teknis-taloudelliset seikat huomioon 
ottaen kaivostoiminnan aikana saatava hyötykäyttöön. Jos se ei kaivostoiminnan aikana 
ole mahdollista, on sivutuotteet varastoitava mahdollista tulevaa käyttöä varten siten, ettei 
niiden käytettävyyttä vaaranneta ja ettei niistä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. 

Kaivossivutuotteiden varastoinnista säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. 

66 § Kaivospiirimaksu 

Kaivosoikeuden haltijan on kaivosoikeuden myöntämistä seuraavan kalenterivuoden 
alusta lukien suoritettava kaivospiirin maanomistajalle vuotuinen kaivospiiri- maksu 
korvaukseksi kaivosoikeudesta. 

Maksun suuruus pinta-alayksikköä kohden määrätään ministeriön asetuksella. Kai-
vospiirimaksu on jokaiselta kalenterivuodelta maksettava viimeistään seuraavan vuoden 
maaliskuun 15 päivänä. 

67 § Louhimismaksu 

Kaivosoikeuden haltijan on korvauksena hyödyntämistään kaivoskivennäisistä 
maksettava jokaiselta kalenterivuodelta kaivospiirin käyttöalueen maanomistajalle 
kaivospiirin alueelta louhituista ja maanpinnalle nostetuista kaivoskivennäisistä 
kohtuullinen louhimismaksu, jota vahvistettaessa on otettava huomioon kaivoski-
vennäisten arvo, käyttömahdollisuudet, markkinoiminen ja muut kaivoskivennäisten 
taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet. 
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Jos osapuolet eivät sovi asiasta, louhimismaksun suuruuden ja määräytymisperusteen 
vahvistaa kaivosviranomainen kaivoslautakuntaa kuultuaan. 

Jos maanomistajia on useita, on heille tuleva osuus louhimismaksusta jaettava siinä 
suhteessa, kuin heillä on osuutta kaivospiirin käyttöalueeseen. 

68 § Edellyttämätön vahinko 

Jos kaivostoiminnasta aiheutuu sellaista vahinkoa tai haittaa, jota kaivospiiritoimituksessa 
ei ole otettu huomioon, saa siitä erikseen hakea korvausta käräjäoikeudesta, ellei asiasta 
toisin sovita. Korvausvaatimus on pantava vireille kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
kaivosoikeus on lakannut tai peruutettu, uhalla, että oikeus korvaukseen muuten on 
menetetty. 

Kaivosoikeuden voimassaolo 

69 § Kaivosoikeuden voimassaolo 

Kaivosoikeus on voimassa toistaiseksi. 

70 § Kaivosoikeuden lakkaaminen 
Kaivosviranomainen voi päättää, että kaivosoikeus lakkaa, jos kaivosoikeuden haltija on 
tehnyt tätä koskevan hakemuksen. Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle on, että 
kaivosoikeuden haltija ei ole ryhtynyt kaivostoimintaan tai sen aloittamisen kannalta 
oleelliseen työhön. 

Kaivosviranomainen voi päättää kaivosoikeuden lakkaamisesta kaivostoiminnan 
loputtua, jos 87 §:ssä mainittu lopputarkastus on suoritettu eikä kaivostoiminnan 
jatkamiselle ole ilmeisiä edellytyksiä 

71 § Kaivosoikeuden muuttaminen 

Kaivosviranomainen voi kaivosoikeuden haltijan hakemuksesta myöntää oikeuden 
käyttää hallinnassaan olevaa kaivospiiriä toisesta kaivospiiristä peräisin olevien 
kaivoskivennäisten tai kaivossivutuotteiden hyödyntämiseen. 

Kaivospiirin alueen omistajalle tai haltijalle on suoritettava korvausta edellä 1 mo-
mentissa mainitusta käyttöoikeudesta sellaisen haitan tai vahingon osalta, jota ei ole 
aikaisemmin määrätty korvattavaksi tai jota kaivospiirimaksun ei voida katsoa kattavan. 
Korvauksen määrää hakemuksesta kaivosviranomainen. 
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72 § Kaivosoikeuden peruuttaminen 

Kaivosviranomaisen on peruutettava kaivosoikeus, jos 53 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukainen määräaika on kulunut, eikä kaivosoikeuden haltija ole aloittanut kai-
vostoimintaa tai ryhtynyt muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa 
kaivosoikeuden haltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimintaan. 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa kaivosoikeuden, jos kaivosoikeuden haltija laiminlyö 
kaivospiiritoimituksessa määrättyjen tai 66-68 §:n nojalla tulevien korvausten tai 
maksujen suorittamisen määräajassa. 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa kaivosoikeuden, jos kaivosoikeuden haltija on 
kaivospiiriä koskevassa hakemuksessa antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai 
laiminlyönyt noudattaa kaivostoimintaa koskevia tämän lain säännöksiä tai kaivos- 
kirjassa asetettuja määräyksiä. 

Ennen edellä 1-3 momenteissa tarkoitettua peruuttamista tulee kaivosviranomaisen varata 
kaivosoikeuden haltijalle tilaisuus oikaista virheensä tai laiminlyöntinsä, ellei tätä ole 
pidettävä ilmeisen tarpeettomana. 

73 § Kaivospiirin palautuminen 

Kun kaivosoikeus raukeaa tai se peruutetaan, palautuu kaivospiirin alue ja apualue 
korvauksetta maanomistajalle. Kaivoksen tuotteet sekä maan pinnalla olevat rakennukset 
ja laitteet saa kaivosoikeuden haltija kuitenkin pitää paikallaan kaksi vuotta. Jollei niitä 
viedä pois sanotun ajan kuluessa, jäävät ne korvauksetta maanomistajalle. 
Kaivostoimintaa varten perustettujen rakennusten ja rakennelmien poistamiseen tai 
siirtämiseen tulee kuitenkin saada kaivosviranomaisen suostumus. 

Ellei lupaa rakennusten tai rakennelmien poistamiseen tai siirtämiseen voida myöntää 
tästä laista johtuvasta syystä, on rakennusten haltija oikeutettu saamaan kaivos- 
viranomaiselta korvausta rakennusten ylläpitokustannuksista sekä mahdollisesta haitasta 
ja vahingosta. Ellei muuta sovita, määrätään korvaus siinä järjestyksessä kuin edellä 68 
§:ssä on säädetty. 



 

1 1 3  

9 LUKU 
Kaivostyötä ja turvallisuutta koskevat säännökset 

74 § Kaivostyön turvallisuus 

Kaivostoimintaan liittyvän työn turvallisuus on valtausalueella ja kaivospiirissä järjestettävä 
noudattaen tätä lakia ja työturvallisuuslakia (299/1958) sekä niiden nojalla annettuja 
säännöksiä. 

Kaivostyön harjoittajan on huolehdittava erityisesti siitä, että työolosuhteet, työjärjestelyt, 
työtilat, koneet, laitteet sekä työ-ja suojavälineet pysyvät jatkuvasti asianmukaisena niin, ettei 
työntekijöiden turvallisuutta tai terveyttä vaaranneta. 

Ellei kaivosoikeuden haltija itse toimi kaivostyön harjoittajana, on kaivoksesta vastaava 
kaivostyön harjoittaja merkittävä kaivosrekisteriin ennen kuin kaivostoiminta saadaan aloittaa. 

75 § Kaivoksen ja sen ympäristön turvallisuus 

Kaivoksen ja sen ympäristön turvallisuus on valtausalueella ja kaivospiirissä järjestettävä 
noudattaen tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä sekä muita hengen, ympäristön ja 
omaisuuden turvaamista koskevia säännöksiä. 

Kaivosoikeuden haltijan on yhteistoiminnassa kaivostyön harjoittajien kanssa huolehdittava 
erityisesti siitä, että kaivostilat, kaivoksen rakenteet, maanpinnan vakavuus ja muoto, 
kulkuväylät, varastoalueet, padot ja altaat, rakennukset ja rakennelmat sekä työn, liikenteen ja 
räjäytysten järjestelyt suunnitellaan, rakennetaan, ylläpidetään ja valvotaan niin, ettei 
kaivoksen toimintaa tai ympäristöä vaaranneta. 

Vastuu 2 momentissa mainitusta yhteistoiminnan järjestämisestä on kaivosoikeuden haltijalla. 
Valtausalueella yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa valtausoikeu- den haltija. 

76 § Kaivosturvallisuudesta säätäminen 

Kaivostyön, kaivoksen ja sen ympäristön turvallisuudesta sekä turvallisuuden edellyttämistä 
liikkumisrajoituksista kaivospiirin alueella säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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77 § Työpaikan yhteistoiminnan järjestäminen 

Jos samalla kaivoksella toimii useita kaivostyön harjoittajia, kaivosoikeuden haltijan tai 
edellä 74 §:ssä määrätyn vastaavan kaivostyön harjoittajan on yhteensovitettava kaivoksen 
turvallisuutta ja terveyttä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano. Tämä ei vapauta 
yksittäisiä kaivostyön harjoittajia vastuusta panna täytäntöön kaikki ne toimenpiteet, jotka 
koskevat heidän työntekijöidensä ja työpaikan turvallisuutta ja terveyttä. 

Valtausalueella yhteistoiminnan järjestämisestä vastaa valtausoikeuden haltija. 

78 § Patojen ja altaiden turvallisuustarkkailuohjelma ja turvallisuuskansio 

Padoista ja altaista aiheutuvan vahingonvaaran minimoimiseksi on valtioneuvoston 
asetuksessa määritellyille padoille kaivosoikeuden haltijan laadittava turvalli-
suustarkkailuohjelma, jossa kaikki turvallisuuteen vaikuttavat seikat tulevat tarkkailun ja 
tarkastusten kohteeksi. 

Kaivosoikeuden haltijan on säilytettävä patoturvallisuuden kannalta merkityksellinen 
aineisto erityisessä turvallisuuskansiossa. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 
tarkemmin turvallisuustarkkailuohjelmasta ja turvallisuuskansiosta. 

79 § Nostolaitokset 

Nostolaitoksista ja niiden turvallisuudesta säädetään erikseen ministeriön asetuksella. 

10 LUKU 
Yleissuunnitelma ja toiminnan aloittaminen 

80 § Yleissuunnitelma 

Kaivosoikeuden haltijan on laadittava yleissuunnitelma kaivostoimintaa varten. 
Yleissuunnitelmaan on sisällytettävä teknis-taloudelliset, turvallisuus-ja terveys-, pato- 
sekä ympäristönäkökohdat sekä 83 §:n mukaiset lopettamista koskevat seikat. 
Yleissuunnitelman on perustuttava 49 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaiseen 
käyttösuunnitelmaan. 

Yleissuunnitelmasta ja sen sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
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81 § Yleissuunnitelman hyväksyminen 

Yleissuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi. Tuotannollinen 
kaivostoiminta voidaan aloittaa, kun yleissuunnitelma on hyväksytty. 

Valvontaviranomaisen on tarkastettava, että suunnitelma täyttää 80 §:n vaatimukset. 
Tarvittaessa valvontaviranomaisen on pyydettävä kaivosoikeuden haltijaa täydentämään 
yleissuunnitelmaa määräajassa. 

Valvontaviranomaisen on varattava tilaisuus työsuojelupiirille ja alueelliselle ym-
päristökeskukselle antaa lausunto yleissuunnitelmasta sekä tarvittaessa pyydettävä 
lausunto muilta yleistä etua valvovilta viranomaisilta ja kaivoksen sijaintipaikan 
kunnalta. Valvontaviranomainen voi lisäksi hankkia muitakin asian käsittelyn kannalta 
tarpeellisia lausuntoja ja selvityksiä. 

Yleissuunnitelman olennaiset muutokset on toimitettava valvontaviranomaisen 
hyväksyttäväksi. Vähäiset muutokset käsitellään kaivostarkastuksen yhteydessä. 

11 LUKU 

Kaivostoiminnan lopettaminen ja jälkihoito                

Lopettamistoimenpiteiden vaatimukset, suunnittelu ja käsittely 

82 § Lopettamistoimenpiteiden ja jälkihoidon vaatimukset 
Kaivostoimintaa lopetettaessa tulee kaivostoimintaan käytetty alue saattaa yleisen 
turvallisuuden vaatimaan kuntoon, vähentää kaivostoiminnasta aiheutuvia haitta-
vaikutuksia sekä varmistua kaivostoiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. 

83 § Lopettamista koskeva suunnitelma 

Edellä 80 §:ssä tarkoitetusta yleissuunnitelmasta tulee ilmetä lopettamisen ajan-
kohtaisuuden kulloinkin vaatimassa laajuudessa ja tarkkuudella seuraavat tiedot 

1) lopettamistoimenpiteet ja niiden alueellinen ulottuvuus; 

2) rakennusten ja rakennelmien käsittely toiminnan päätyttyä; 

3) jälkihoitotoimenpiteiden tavoitteet ja pääasiallinen sisältö; 

4) arvio alueen tulevista käyttömahdollisuuksista; 
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5) lopettamistoimenpiteiden aikatauluja arvio kustannuksista. 

Yleissuunnitelmaan on liitettävä edellä 1 momentissa tarkoitettujen seikkojen riittävyyden 
arvioimiseksi tarpeellinen selvitys kaivostoiminnasta, sen vaikutuksista, maankäytöstä ja 
alueen oikeudenhaltijoista sekä muista merkityksellisistä seikoista siten kuin 
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. 

Yleissuunnitelman muuttamisesta kaivostoiminnan lopettamista koskevilta osin 
noudatetaan, mitä 81 §:n 4 momentissa säädetään. 

84 § Vakuus lopetustoimenpiteiden suorittamisesta 

Kaivosoikeuden haltijan on asetettava hyväksyttävä vakuus lopetussuunnitelmassa 
hyväksyttyjen tai kaivosviranomaisen määräämien toimenpiteiden suorittamiseksi. 
Vakuus tulee asettaa valvontaviranomaisen yleissuunnitelman hyväksymistä koskevassa 
päätöksessä määräämässä määräajassa. Vakuus asetetaan kaivosviran- omaiselle. 

Kaivosviranomainen voi jättää vakuuden vaatimatta, jos kaivosoikeuden haltija on 
riittävän vakavarainen eikä kaivosviranomaisen ole syytä epäillä kaivosoikeuden haltijan 
laiminlyövän velvoitteitaan. 

Vakuuden lajin ja arvon määrää kaivosviranomainen valvontaviranomaisen esityksestä. 
Vakuuden on oltava suhteessa kaivostoiminnan laatuun ja laajuuteen ja sen suuruutta 
määrättäessä on otettava huomioon kaivosoikeuden haltijan vakavaraisuus, kaivoskirjassa 
asetetut määräykset, kaivostarkastuksessa todettu määräysten noudattaminen, käytössä 
oleva ympäristöjärjestelmä sekä toiminnassa noudatetut tekniset ratkaisut ja käytännöt. 

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustannukset, jotka ovat tarpeen edellä 81 §:ssä 
mainitussa päätöksessä asetettujen velvoitteiden suorittamiseksi. 

Vakuuden määrää voidaan tarkistaa määräajoin tai tarvittaessa. Kaivosviranomaisen tulee 
valvontaviranomaisen esityksestä vapauttaa vakuus, kun kaivosoikeuden haltija on 
täyttänyt hyväksymispäätöksessä mainitut velvoitteet. 

85 § Kaivostoiminnalta vaadittavat muut vakuudet 

Edellä 84 §:ssä tarkoitettua vakuutta voidaan käyttää kaivostoiminnan osalta myös silloin, 
kun toiminnalta vaaditaan vakuus muun lainsäädännön nojalla. 
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Tässä laissa tarkoitettua vakuuden riittävyyttä arvioitaessa tai vakuutta vapautettaessa tulee 
kaivosviranomaisen pyytää lausunto vakuutta vaativalta muulta viranomaiselta. 

Kaivostoiminnan lopettaminen ja lopputarkastus 

86 § Kaivostoiminnan lopettaminen 

Kun kaivosoikeuden haltija on päättänyt lopettaa kaivostoiminnan tai toiminta muutoin 
loppuu, on kaivosoikeuden haltijan suoritettava yleissuunnitelmassa määrätyt toimenpiteet 
asetetussa määräajassa. 

Lopettamistoimenpidettä suoritettaessa on tämän lain lisäksi otettava huomioon, mitä muualla 
laissa säädetään. 

Valvontaviranomainen voi erityisistä syistä muissakin kuin 1 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa päättää, että toiminta on loppunut. Erityisenä syynä pidetään sellaisia 
kaivosoikeuden haltijaan tai kaivosoikeuden tarkoittamaan kaivostoimintaan liittyviä 
taloudellisia tai ympäristöllisiä seikkoja, jotka yhdessä kaivostoiminnan vähäisyyden kanssa 
antavat perusteen olettaa kaivostoiminnan tosiasiallisesti päättyneen. 

87 § Lopetustoimenpiteiden valvonta ja lopputarkastus 

Kun kaivosoikeuden haltija on saattanut loppuun yleissuunnitelman hyväksymispäätöksessä 
määrätyt toimenpiteet, on kaivosoikeuden haltijan tehtävä tästä kirjallinen ilmoitus 
valvontaviranomaiselle. 

Saatuaan 1 momentin mukaisen ilmoituksen tai toiminta on 86 §:n 3 momentin mukaan todettu 
loppuneeksi valvontaviranomaisen on pidettävä lopputarkastus, ellei sitä ole pidettävä 
ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastus on pidettävä ilman aiheetonta viivästystä. 

Lopputarkastuksessa on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluiksi. Kutsu asianosaisille 
on lähetettävä tiedossa olevalla postiosoitteella vähintään seitsemän päivää ennen tarkastusta. 

Lopputarkastuksen perusteella valvontaviranomaisen on todettava, onko yleissuunnitelma 
toteutettu niin, kuin sitä koskevassa hyväksymispäätöksessä on määrätty. Samalla on 
todettava, onko kaivosoikeuden haltija täyttänyt tässä laissa ja sen nojalla asetetut velvoitteet. 
Päätöksessä voidaan asettaa määräyksiä kaivosoikeu- 



 

118 

den haltijan suorittamien lopettamistoimenpiteiden täydentämisestä. Päätökseen 
liitettävistä asiakirjoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kun on 
todettu, että kaivosoikeuden haltija on täyttänyt kaivoslain nojalla määrätyt velvoitteet, 
vapautuu kaivosoikeuden haltija tämän lain mukaisista vastuista. 

Päätös on lähetettävä tiedoksi maanmittauslaitokselle kiinteistörekisteriin merkitsemistä 
varten ja asianomaiselle kunnalle. 

88 § Kaivoksen vaikutusalue 

Lopputarkastuksen yhteydessä määritellään se kaivoksen vaikutusalue, jolla saattaa olla 
maankäyttöön liittyviä rajoituksia. Vaikutusalue merkitään kaivoskarttaan ja saatetaan 
tiedoksi kiinteistörekisteriin sekä kunnalle. Rakentamis- ja muita hankkeita 
valmisteltaessa tulee kunnan tarvittaessa pyytää kaivosviranomaiselta lausunto. 

12 LUKU 
Valvonta ja pakkokeinot 

89 § Valvontaviranomaisen kiellot ja määräykset 

Jos kaivoskivennäisten hyödyntämiseen ja niitä valmistaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka muutoin laiminlyödään 
niiden mukaisten velvollisuuksien täyttäminen, valvontaviranomaisen on velvoitettava 
asianomainen noudattamaan säännöksiä, poistamaan tai muuttamaan tehdyn työn 
vaikutukset taikka palauttamaan vallinnut olotila ja täyttämään velvollisuutensa sakon 
uhalla tai sillä uhalla, että tekemättä jätetty suoritetaan laiminlyöjän kustannuksella. Jos 
virhe on vähäinen, voidaan toimenpiteisiin olla ryhtymättä. 

90 § Erityiset valvontamääräykset 

Valvontaviranomainen voi kieltää sellaisen työn suorittamisen tai laitteen käyttämisen, 
jonka katsotaan saattavan hengen tai omaisuuden vaaran alaiseksi tai aiheuttavan vakavaa 
uhkaa terveydelle tai ympäristölle. 

Jos edellä 1 momentin nojalla annettua kieltoa tai määräystä ei noudateta, voi val-
vontaviranomainen määrätä kaivoksen tai osan siitä suljettavaksi, kunnes määräystä tai 
kieltoa on noudatettu. Valtausoikeuden haltijaa, kaivostyön harjoittajaa tai 
kaivosoikeuden haltijaa tulee mahdollisuuksien mukaan kuulla ennen sulkemista. 
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91 § Poikkeamisvalta 

Valvontaviranomainen voi antaa määräaikaisen luvan poiketa tämän lain tai sen nojalla 
annetuista säännöksistä, jos kaivostoiminnassa voidaan muuta ratkaisua tai menettelyä 
käyttäen saavuttaa vastaava turvallisuus. 

92 § Tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus 

Valvontaviranomaisella on oikeus saada tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajalta ja 
muulta henkilöltä, jota tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
velvoitteet koskevat. 

Tämän lain tai muiden säädösten nojalla kaivostoiminnan valvontaa suorittavilla 
viranomaisilla on oikeus saada valvontaa varten tarpeellisia tietoja toisiltaan. 

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia. Tarkastusten sisällöstä ja 
ajankohdista säädetään tarkemmin ministeriön asetuksella. 

93 § Uhkasakko ja teettämisuhka 

Valvontaviranomainen voi tehostaa tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä 
uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän 
kustannuksella. Uhkasakosta ja teettämisuhasta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. 

Valvontaviranomainen määrää maksettavaksi asettamansa uhkasakon. 

Teettäen suoritetun toimenpiteen kustannukset maksetaan ennakkoon valtion varoista. 
Kustannukset saadaan periä laiminlyöjältä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) 
säädetään. 
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13 LUKU 
Muutoksenhaku 

94 § Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

Kaivospiiritoimituksessa annettuun korvausta koskevaan päätökseen tyytymättömällä on 
oikeus hakea siihen muutosta maaoikeudessa. Asian käsittelystä ja muutoksenhausta 
maaoikeuden päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa 
(554/1995) säädetään. Toimitusmiesten muusta kuin korvausta koskevasta päätöksestä 
valitetaan kaivosviranomaiselle. 

Valvontaviranomaisen päätöksestä valitetaan Vaasan hallinto-oikeuteen hallinto-
lainkäyttölain mukaan. Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen haetaan valittamalla 
muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

 

95§ Valitusoikeus  

Valitusoikeus on: 

sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea; 

toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät; 

asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella. 

Valvontaviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa yleisen edun valvomiseksi sellaisesta 
päätöksestä, jolla Vaasan hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut 
päätöksen. 
 

96§ Menettely muutoksenhakutuomioistuimessa 

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään katselmuksesta, muutoksenha-
kutuomioistuin tai sen määräyksestä sen puheenjohtaja, jäsen tai esittelijä voi suorittaa 
paikalla tarkastuksen. 
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97 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava päätös on lain-
voimainen. Valitus korvauksesta ei estä toiminnan aloittamista. 

98 § Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Kaivosviranomainen voi luvan hakijan pyynnöstä määrätä, että toiminta voidaan 
muutoksenhausta huolimatta aloittaa 81 §:n mukaista yleissuunnitelman 
hyväksymispäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden alueen 
saattamiseksi ennalleen päätöksen kumoamisen tai määräysten muuttamisen varalle. 
Vaatimus vakuuden asettamisesta ei koske valtiota tai sen laitosta eikä kuntaa tai 
kuntayhtymää. Määräys voidaan antaa vain perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei 
täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakutuomioistuin voi 
kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

99 § Kaivospiiriä koskeva lausunto 

Maaoikeuden on tarvittaessa kaivospiiriä koskevassa asiassa pyydettävä kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä lausunto. 

14 LUKU 

Erinäiset säännökset 

Yleistä 
100 § Määräajan pidentäminen 

Yleisen edun vaatiessa ja kaivoskivennäisreservien tarpeen vuoksi tai muista erityisistä 
syistä voi valtioneuvosto myöntää hakemuksesta 36 §:n 2 momentissa, tai 72 §:n 1 
momentissa säädettyihin määräaikoihin enintään viisi vuotta pidennystä kerrallaan. 

101 § Vireilletulo 

Tässä laissa tarkoitetun ilmoituksen tai hakemuksen katsotaan tulleen vireille, kun se on 
saapunut kaivosviranomaiselle. 
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102 § Etuoikeusjärjestys 

Jos samaan alueeseen on tehty useita varausta koskevia ilmoituksia tai vapausoikeutta 
koskevia hakemuksia, on etuoikeus sillä, joka ensimmäisenä on tehnyt ilmoituksen tai 
hakemuksen. 

Valtausoikeutta koskevaa hakemusta ei saa ratkaista ennen kuin samaa aluetta koskevat 
paremmin etuoikeuksin tehdyt hakemukset on lopullisesti ratkaistu. 

103 § Toiminta toisen alueella 

Kaivosviranomainen voi kaivosoikeuden lakattua myöntää toiminnanharjoittajalle 
oikeuden pääsyyn toisen alueelle lopetussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä varten, 
jollei alueen omistaja tai haltija ole antanut suostumustaan tähän. 

Oikeus voidaan myöntää edellyttäen, ettei toimenpiteistä aiheudu sanottavaa haittaa. 
Alueen omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. 

Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen sekä vuokraaminen 

104 § Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen 

Valtaus- ja kaivosoikeus voidaan siirtää toiselle. 
Siirronsaajan on viipymättä haettava kirjallisesti siirtoa kaivosviranomaiselta. 
Hakemukseen on liitettävä siirtäjän suostumus ja siirronsaajaa koskeva selvitys sekä muut 
tiedot sen mukaan kuin ministeriön asetuksella säädetään. 

Hakemuksen voi tehdä myös siirtäjä. 

105 § Hakemuksen täydentäminen 

Jos hakemus on puutteellinen, hakijaa on kehotettava täydentämään hakemustaan. 
Hakijalle on ilmoitettava, millä tavoin hakemus on puutteellinen, mihin mennessä 
hakemusta on viimeistään täydennettävä ja mitkä ovat täydennyskehotuksen nou-
dattamatta jättämisen seuraukset. 

Jollei hakija noudata täydennyskehotusta, siirto jätetään merkitsemättä kaivosrekisteriin. 
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106 § Päätös 

Siirto on kirjattava kaivosrekisteriin viivytyksettä. Samoin menetellään, jos hakemus 
lykätään tai asiassa tehdään muu tähän verrattava asian käsittelyä koskeva päätös. 
Oikeudellinen seikka, joka on syntynyt hakemuksen vireilletulon jälkeen, ei estä 
kirjaamista. Toimituskirjaksi hakija saa todistuksen rekisteriin asian lopullisesta 
ratkaisusta tehdyistä merkinnöistä tai erillisen päätöksen. 

107 § Siirron voimaantulo 

Siirto tulee voimaan siitä päivästä, jona merkintään johtanut hakemus on saapunut 
kaivosviranomaiselle. 

Siirtäjä vastaa kuitenkin kaikista velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksen 
perusteella merkitty kaivosrekisteriin toinen haltija. 

108 § Siirrosta tiedottaminen 

Jäljennös siirtoa koskevasta merkinnästä on lähetettävä asianomaisiin kuntiin pidettäväksi 
yleisesti nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta kaivosviran- omaisen on 
ilmoitettava näissä kunnissa julkisella kuulutuksella. 

Kaivosviranomaisen on lähetettävä tieto siirrosta valtaus- tai kaivosalueella olevien 
kiinteistöjen omistajille tai haltijoille. 

109 § Kaivosoikeuden vuokraaminen 

Kaivosoikeuden haltija voi kaivostoiminnan harjoittamista varten vuokrata kaivospiirin 
käyttöoikeuden toiselle kokonaan tai osittain. Vuokramiehen on noudatettava, mitä 
kaivosoikeudesta on säädetty tai sen nojalla määrätty. Vuokraaminen ei vapauta 
noudattamasta, mitä 64 §:ssä on säädetty. 

Vuokraamisesta sopineet vastaavat yhteisvastuullisesti kaivosoikeuteen kuuluvista 
velvoitteista. 

Vuokraamista koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja siinä noudatetaan soveltuvin 
osin mitä kaivosoikeuden siirtämisestä on säädetty. Kaivosrekisteriin on merkittävä 
sopimuksen osapuolet ja vuokrasopimuksen kesto. 



 

124

Kaivosrekisteriä koskevat säännökset 

110 § Kaivosrekisteri 

Kaivosviranomaisen tehtävänä on pitää julkista rekisteriä varauksista, varauskirjoista ja 
kaivoskirjoista sekä alueista ja esiintymistä. Rekisteriin merkitään tiedot 

 

Tarkemmat säännökset rekisteriin merkittävistä tiedoista annetaan ministeriön ase-
tuksella. 

Kaivosviranomaisen on lähetettävä tieto kaivosoikeuden myöntämisestä, muuttamisesta, 
peruuttamisesta tai kaivosoikeudesta luopumisesta kaivospiirissä olevien kiinteistöjen 
omistajille. 

Kaivosviranomaisen tulee lisäksi lähettää tieto kaivosoikeuden muuttamisesta, jos muutos 
vaikuttaa kaivospiirin alueeseen, peruuttamisesta tai kaivosoikeudesta luopumisesta 
maanmittauslaitokselle kiinteistörekisteriin tehtävää merkintää varten. 

111 § Virheen korjaaminen 

Jos kaivosrekisteriin merkitty tieto poikkeaa merkinnän perusteena olleessa hakemus- tai 
toimitusasiakirjassa olevasta tiedosta tai merkintä on puutteellinen taikka jos muu 
kaivosrekisterissä oleva edellä tarkoitettu tieto on väärä tai rekisteristä puuttuu muuhun 
kuin toimitusasiakirjoihin perustuva siihen merkittävä tieto, rekisterin pitäjän on 
korjattava rekisterissä oleva virhe. 

Tiedon korjaamisesta on tiedotettava asianomaisen oikeuden haltijalle sekä kiinteistön 
omistajalle tai haltijalle, jos tiedolla, jota korjaus koskee, on asianomaiselle oleellista 
merkitystä, eikä tiedon muuttamisesta ole hänelle aikaisemmin tiedotettu. Jos kiinteistön 
omistavat useat yhdessä tai jos oikaisu koskee kiinteistöjen yhteistä 

1. ilmoituksista; 
2. hakemuksista; 

3. päätöksistä; 

4. siirroista; 

5. vuokrauksista; 

6. kaivosoikeuteen vahvistetuista yrityskiinnityksistä sekä 

7. vastaavista kaivostyön harjoittajista. 
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aluetta, riittää tiedon antaminen jollekulle kiinteistön omistajista tai haltijoista tai yhteisen 
alueen osakkaista. 

112 § Teknisestä virheestä aiheutuneen vahingon korvaaminen 

Sen lisäksi, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) on säädetty julkisyhteisön kor-
vausvastuusta, on valtion korvattava virheellisestä tiedosta aiheutunut vahinko, vaikkei 
vahingonkorvauslain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä olisikaan 
olemassa, jos tiedon virheellisyys on aiheutunut kaivosviranomaisessa. Edellytyksenä 
vahingon korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinko ole vähäinen ja ettei vahinkoa 
kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää merkinnän virheellisyydestä. 

Muutoin on tässä pykälässä tarkoitettuun vahingon korvaamiseen sovellettava, mitä 
vahingonkorvauslaissa on säädetty. 

Muut säännökset 

113 § Rangaistussäännökset 

Työryhmä esittää, että kaivoslain rangaistussäännökset tulee ajantasaistaa. 

114 § Raportointi 
Valtausoikeuden haltija on velvollinen toimittamaan vuoden kuluessa siitä, kun hän on 
luopunut valtauksesta tai valtausoikeus on menetetty, kaivosviranomaiselle 
seikkaperäisen selostuksen valtausalueella suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista 
asianmukaisine karttaliitteineen. Lisäksi edustava osa kairasydämistä ja niihin liittyvät 
kairasydänraportit tulee säilyttää ja luovuttaa geologian tutkimuskeskuksen 
valtakunnalliseen kairasydänarkistoon viimeistään viiden vuoden kuluttua valtauksen 
raukeamisesta tai tutkimuskeskuksen määräämän tätä pidemmän määräajan kuluessa. 
Tutkimuskeskus valitsee säilytettävän osan kairasydämistä. Jos tutkimukset jatkuvat 
samassa muodostumassa tai muodostetaan kaivospiiri, voidaan kairasydämet luovuttaa 
vastaavasti sen jälkeen, kun nämä oikeudet ovat rauenneet. Selostusta ja kairasydämien 
luovutusta koskevasta velvollisuudesta voi kaivosviranomainen erityisistä syistä myöntää 
määräämillään ehdoilla määräajaksi helpotuksen tai vapautuksen. Selostusta ja 
kairasydämien luovutusta koskevasta velvollisuudesta voidaan antaa tarkemmat 
määräykset ministeriön asetuksella. 

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää maaliskuuta ilmoitettava kai-
vosviranomaiselle, onko kaivospiirissä edellisenä kalenterivuotena harjoitettu kai- 
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vostoimintaa. Ilmoitukseen on liitettävä, jos kaivospiirissä harjoitetaan kaivostyötä, selvitys 
suoritettujen töiden määrästä, laadusta ja tuloksista, sen mukaan kuin ministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 

Kaivosoikeuden haltijan on vuosittain ennen 1 päivää toukokuuta toimitettava turvatekniikan 
keskukselle kaivos- ja tutkimustöiden edistymistä osoittavat karttatiedot. Tarkemmat 
vaatimukset karttatietojen toimittamiselle annetaan Ministeriön asetuksella. Keskus voi 
erityisistä syistä myöntää poikkeuksia tästä velvoitteesta. 

Voimaantulosäännös 

115 § Lain voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan  . . 200 . 

Tällä lailla kumotaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annettu kaivoslaki (503/65) siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

116 § Aikaisempien säännösten soveltaminen 

Aikaisemman lain voimassa ollessa tehty varausilmoitus, valtaushakemus tai kai- 
vospiirihakemus, jota kauppa- ja teollisuusministeriö ei ole ratkaissut ennen tämän lain 
voimaantuloa, on käsiteltävä ja ratkaistava tämän lain mukaan. Kaivospiiritoimitus, jonka 
suorittamiseen ministeriö on antanut määräyksen aikaisemman lain nojalla, on kuitenkin 
toimitettava aikaisemman lain mukaan. 

Kaivoskivennäisten etsintään ja valtausoikeuden perusteella tehtävään tutkimiseen, joka on 
tapahtunut ennen tämän lain voimaantuloa, sekä kaivosoikeuden nojalla harjoitettuun 
kaivostoimintaan, joka toiminta on päättynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

117 § Siirtymäsäännökset 

Aikaisemman lain voimassa ollessa myönnetyn valtausoikeuden nojalla harjoitettavaan 
tutkimustoimintaan ja kaivosoikeuden nojalla harjoitettavaan kaivostoimintaan sovelletaan tätä 
lakia. 



 

127

Ellei kaivosoikeuden haltija itse toimi kaivostyön harjoittajana, on kaivoksesta vastaava 
kaivostyön harjoittaja merkittävä kaivosrekisteriin viimeistään vuoden kuluessa tämän 
lain voimaantulosta. 

78 §:ssä mainittu patojen ja altaiden turvallisuustarkkailuohjelma ja turvallisuuskansio on 
laadittava viimeistään vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta, ellei 
valvontaviranomainen toisin määrää. 

Aikaisemman lain mukainen yleissuunnitelma on esitettävä valvontaviranomaisen 
hyväksyttäväksi 80 §:n mukaisessa laajuudessa viimeistään kahden vuoden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta, ellei valvontaviranomainen toisin määrää. Hyväksyessään 
yleissuunnitelman valvontaviranomaisen tulee tehdä kaivosviranomaiselle esitys 84 §:n 
mukaisen vakuuden asettamisesta. 
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5 Esitykseen sisältyvät muut ehdotukset 

1 Muutosesitys ympäristönsuojelulain (4.2.2000/86) 30 §:n 2 momenttiin 

Työryhmä pitää tärkeänä, että 30 §:n 2 momenttia muuttamalla tai muutoin järjestettäisiin 
niin, että kaivostoiminnassa valtausoikeuden nojalla tai kaivospiirissä ennen varsinaisen 
tuotannollista toimintaa kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaa koe- louhintaa ja -rikastamista 
ei pidettäisi ympäristöluvan varaisena. Edellytyksenä kuitenkin olisi, ettei YSL:n 30 §:n 3 
momentista muuta johdu. 

2 Muutosesitys ympäristönsuojeluasetuksen (18.2.2000/169) 17 §:ään 

Työryhmä esittää, että kaivoksen ympäristölupa-asiaa koskevaa hakemusta käsiteltäessä 
lausuntoa tulisi pyytää Turvatekniikan keskukselta. 

3 Muutosesitys ympäristönsuojeluasetuksen (18.2.2000/169) 12 §:ään 

Työryhmä esittää, että ympäristönsuojeluasetuksen 12 §:ää muuttamalla huomioidaan 
lakiehdotuksen 85 §. Esityksellä pyritään siihen, ettei samalta toiminnalta vaadittavat 
vakuudet olisi päällekkäisiä. 

4 Yrityskiinnityslain (24.8.1984/634) muuttaminen 

Lain 3 § 

Kiinnityskelpoinen omaisuus 

Yrityskiinnitys koskee 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan 
kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta; 

1) rakennuksia, rakennelmia, koneita, kalustoa ja näihin verrattavaa 
käyttöomaisuutta; 

2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, mallioikeutta, patenttioikeutta ja 
muuta immateriaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyttöoikeutta, 
irrottamisoikeutta, kaivoslain mukaisia oikeuksia ja muuta erityistä oikeutta 
sekä muuta käyttöomaisuutta; 

3) aineita, tarvikkeita, valmisteita, tavaroita ja muuta vaihto-omaisuutta; sekä 
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4) kassavaroja, saatavia, arvopapereita, arvo-osuuksia ja muuta rahoi-
tusomaisuutta. (17.5.1991/833) 

Yrityskiinnitys ei koske veronpalautusta.                               

5 Maa-aineslain (555/1981) tarkistaminen 

Maa-aineslaissa tarkoitettujen ainesten ottamiseen kaivospiirin alueella ei tarvita 
maa-aineslain mukaista lupaa silloin, kun esiintymän hyödyntämiseksi on tarpeen irrottaa 
maamassoja tai louhia kalliota. Muutos vastaa ehdotetun kaivoslain 63 §:n 2 momentin 
säännöstä. 

Maa-aineslain 1 §:n pääsääntö soveltamisalasta kattaa pääosin kaivostoiminnan mukaiset 
maa-ainesten ottamistilanteet. Muutoksella selvennettäisiin maa-aines- lain ja kaivoslain 
välistä suhdetta niin, ettei maa-aineslain mukaista ottamislupaa tarvittaisi silloin, kun 
ottaminen tapahtuu kaivoslaissa tarkoitettujen kaivoskivennäisten hyödyntämisen 
yhteydessä kaivospiirin alueella. Poikkeussäännös mahdollistaisi kaivostoiminnan 
tarpeista ylijäävän maa-aineksen hyödyntämisen. Tällaisessa tilanteessa ei olisi enää 
perusteltua maa-ainesluvan mukaiselle lupamenettelylle. 

Otetuista maa-aineksista maanomistajalle suoritettava korvaus määrätään kaivos-
piiritoimituksessa. Jos ottamista ei ole voitu huomioida kaivospiiritoimituksessa, voi 
maanomistaja vaatia korvausta myöhemmin ehdotetun 68 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Maa-aineslaki 24.7.1981/555 

2 § (4.2.2000/98)           

Poikkeukset soveltamisalaan                            

Tämä laki ei koske: 
1)  kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaa ainesten ottamista kaivospiirin alueella 

silloin, kun esiintymän hyödyntämiseksi on tarpeen irrottaa maamassoja tai 
louhia kalliota; 
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2) rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun 
toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään 
suunnitelmaan; 

3) sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain (264/1961) mukaan 
vaaditaan ympäristölupaviraston lupa 
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6 Eriävät mielipiteet 

Eriävä mielipide 1 

Työryhmän ehdotus kaivoslain uudistamiseksi merkitsee eräiltä osin menettelyjen 
nykyaikaistamista nykyiseen kaivoslakiin verrattuna. Tärkeää on myös ehdotuksen 
lähtökohta muun lainsäädännön soveltamisesta kaivoslain rinnalla kaivostoiminnassa ja 
sitä koskevassa päätöksenteossa. Ehdotukseen on kuitenkin jäänyt useita sellaisia 
puutteita, jotka jatkovalmistelussa on tarpeen korjata 

Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen 
muotoon. Säädösvalmistelu on kuitenkin jäänyt eräiltä keskeisiltä osin puutteelliseksi. 
Ehdotus ei perustu riittävään arvioon nykyisen lainsäädännön puutteista ja 
kehittämistarpeista. Myös työryhmän ehdotuksen vaikutusten arviointi on jäänyt erittäin 
puutteelliseksi. Jatkovalmistelussa nämä arvioinnit tulee asianmukaisella tavalla tehdä. 

Muun lainsäädännön soveltamista kaivoslain lisäksi koskevan 3 §:n 2 momenttiin tulisi 
selvyyden vuoksi lisätä maininta luonnonsuojelulain mukaisesta maisema-alueesta. 

Ehdotuksen mukaan kaivoshankkeelle voidaan määrätä perustettavaksi kaivospiiri ja 
kaivostoiminta voitaisiin ilman kaivoslaista tulevaa estettä aloittaa siitä huolimatta, että 
hankkeesta voisi aiheutua merkittävää ympäristön pilaantumista tai haittaa luonnon- tai 
maisema-arvoille. Hyvän lainsäädännön edellytyksenä on mahdollisuus huomioida 
ympäristöseikkoja läpäisyperiaatteen mukaisesti jo kaivoslain mukaisissa päätöksissä, jos 
ympäristövaikutusten arviointi selvästi osoittaa, ettei ympäristöllisiä edellytyksiä 
toiminnalle ole olemassa. Kaivoslain mukaiseen edellytysharkintaan (48 §) olisi saatava 
vahvempia ympäristöllisiä elementtejä tai, jos tämän ei katsota olevan mahdollista, 
kaivoslain mukaista päätöksentekoa olisi kyettävä lykkäämään kunnes 
ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa-asia on ratkaistu. Menettely koskisi 
hankkeita, joissa ympäristövaikutusten arviointi osoittaa hankkeella olevan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. 

Lakiehdotuksen 85 §, jonka mukaan toiminnanharjoittaja voisi käyttää kaivoslain nojalla 
määrättyä vakuutta myös muun lainsäädännön mukaisena vakuutena, on tavoitteiltaan 
epäselvä, teknisesti puutteellinen sekä käytännön soveltamistilanteiden kannalta 
riittämätön. Ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaan kaatopaikkatoimintaa harjoittavan on 
aina asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi sekä toiminnan 
lopettamisen ja jälkihoidon edellyttämien toimenpiteiden toteutta- 
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miseksi. Ehdotettu kaivoslain 85 § yhdessä perustelujen kanssa pyrkii rajaamaan 
ympäristölupaviranomaisen harkintaa vakuuden suuruutta arvioidessaan ja vakuutta 
määrätessään. Eri lakien soveltamisala on lähtökohtaisesti erilainen, jolloin kaivoslain 
mukaisen toiminnan lopettamiseen liittyvien toimien vakuudeksi asetettu vakuus ei 
välttämättä kata toisen lain, kuten esimerkiksi ympäristönsuojelulain, mukaan 
edellytettävien toimien suorittamisen kustannuksia. Säännös saattaisi siten olla riittämätön 
kaatopaikkadirektiivin (99/3 l/EC) vaatimuksen täytäntöönpanemiseksi. Sikäli kuin eri 
lakien mukaan vaadittavat toimet kohdistuvat samaan seikkaan, on luonnollisesti 
mahdollista, että toinen viranomainen ottaa huomioon toisen lain mukaan vaaditun 
vakuuden arvioidessaan vaadittavan vakuuden määrää. Tällaista menettelyä varten ei 
kuitenkaan ole syytä säätää omaa säännöstä. Ehdotettu säännös olisi ongelmallinen myös 
siihen liittyvien menettelymuotojen kannalta. Epäselväksi jää esimerkiksi se, tulisiko 
toisen lain mukaisen viranomaisen osallistua jollakin tavoin vakuuden asettamista 
koskevaan arviointiin. Kannan muodostaminen tarvittavan vakuuden suuruuteen voi olla 
vaikeaa, sillä usein asia ei olisi vielä vireillä toisessa viranomaisessa. Toisen viranomaisen 
asettamien velvoitteiden noudattamisen vuoksi annettua vakuutta ei tulisi myöskään 
palauttaa ennen kuin toinen viranomainen sen palauttamisen hyväksyy. 

Samanaikaisesti kaivoslain uudistamiseksi asetetun työryhmän kanssa on työskennellyt 
kaivosten turvallisuutta tarkastellut työryhmä. Sen toimeksiannossa on todettu, että 
työryhmän tehtävänä on valmistella kaivosturvallisuuteen liittyvät säädösehdotukset 
ottaen erityisesti huomioon muun muassa ympäristönsuojelusta kaivostoiminnalle 
aiheutuvat vaatimukset. Työryhmässä ei kuitenkaan ollut ympäristöministeriön edustajaa. 
Kun työryhmä oli toiminnassaan itsenäinen suhteessa kaivoslain uudistamista 
valmistelleeseen työryhmään, asian jatkovalmistelu tulisi suorittaa osana molempien 
työryhmien ehdotusten yhteistä jatkovalmistelua riittävän laajapohjaisena yhteistyönä, 
jossa myös ympäristöministeriö on mukana. 

Auvo Haapanala 
Sauli Viitasaari 
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Eriävä mielipide 2 

Kauppa-ja teollisuusministeriö asetti 24.9.1999 tekemällään päätöksellä työryhmän, jonka 
tehtävänä oli saattaa ajan tasalle kaivoskivennäisten etsintätoimintaa ja kaivostoimintaan 
koskevat säädökset lukuun ottamatta kaivosturvallisuutta koskevia säädöksiä. Työryhmän 
tuli erityisesti selvittää 

- kaivosten sivutuotteiden varastointia koskevat kysymykset ja kaivosten 
sivutuotteen ja kaivosjätteen määritelmät 

- kaivosten jälkihoitoon liittyvät kysymykset sekä kaivospiirin vuokraamista ja 
käyttöä koskevat kysymykset 

Työryhmän jäseniksi nimitettiin seuraavat ns. "toiminnanharjoittajien edustajat": 
varatuomari Salli Hara-Haikkala, Kiviteollisuusliitto ry (Tulikivi Oyj) ja laatu- ja 
ympäristöpäällikkö Anneli Salonen, Kaivannaisteollisuusyhdistys ry (Kemira Chemicals 
Oy, sittemmin TQM-päällikkönä Kemira Agro Oy:ssä, jolle myös kaivostoiminta 
kuuluu). 

Työryhmää täydennettiin kahdella jäsenellä. Jäseneksi kutsuttiin ympäristölakimies Tiina 
Leino, Outokumpu Oyj. 

Pysyvinä asiantuntijoina ovat toimineet teknologiajohtaja Esko Alopaeus, Kaivan-
naisteollisuusyhdistys ry (Outokumpu Mining Oy) sekä toimitusjohtaja Tommi Kainu, 
Kiviteollisuusliitto ry (Taivassalon Graniitti Oy). 

Toiminnanharjoittajien edustajat edustavat valtaosaa Suomen kaivoslain alaisesta 
toiminnasta. 

Lausunnonantajat katsovat, että tavoitteita ei kaikilta osin saavutettu. Kaivosten 
jälkihoitoon liittyvät säännökset tulivat suhteellisin hyvin käsiteltyä. Sivutuote- ja 
jäteproblematiikka jäi edelleen auki. 

Toiminnanharjoittajien asettamat tavoitteet lain uudistustyölle olivat mm: 

- Sivutuote- ja jäteongelman ratkaisu siten, ettei kaivossivutuotteiden tulevaa, 
teknologian kehityksen ja maailman raaka-ainetarpeiden mahdollistamaa 
pitkäjänteistä, kestävää käyttöä tai käytettävyyden turvaamista vaaranneta 
tarpeettomasti lyhyen aikavälin pragmaattisella viranomaistoiminnalla ja 
tulkinnalla; 

-  
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- rajanveto ympäristölainsäädännön ja kaivoslainsäädännön välille, koska tällä 
seikalla on käytännössä huomattava merkitys pyrittäessä turvaamaan edellä 
mainittujen tavoitteiden toteutuminen; sekä 

- yhden luukun periaate erilaisten ja eriaikaisten lupa- ym. prosessien ja niiden 
ajoittain tuottamien ristiriitaisten päätösten ja lupaehtojen sijasta. 

Kaivoslaki on erityislaki 

Toiminnanharjoittajat haluavat korostaa kaivoslain asemaa erityislakina. Kaivoslaki on 
ollut ja on edelleen erityislaki jo pelkästään sen pakko-oikeusluonteen johdosta. 
Kaivostoiminnan harjoittamisen erityispiirteet vaativat, että toimintaa koskevia päätöksiä 
tekevät viranomaiset tuntevat toiminnan todellisen luonteen ja laadun. Nyt esimerkiksi 
ympäristöviranomaiset eivät osaa tai halua ottaa huomioon toiminnan erityisluonteisuutta. 

Kaivostoiminnan harjoittaminen eroaa muusta teollisesta toiminnasta erityisesti siten, ettei 
sen harjoittamispaikkaa voida juuri valita. Toimintaa on harjoitettava siellä missä 
esiintymä on. Esiintymän hyödyntäminen on turvattava. 

Kaivoslaki kohdentuu primäärisesti kaivoskivennäisten etsintä-, tutkimis- ja hyödyntä-   
misoikeuteen ja vasta sekundäärisesti sen seurauksena oikeuteen käyttää maata (vs. 
lunastuslakiviittaukset). Kaivoslaki muodostaa jokamiehen oikeudesta lähtiessään latentin 
rasitteen kaikelle maanomistukselle ja muulle maankäytön suunnittelulle ja -määrittelylle. 

Eriävä mielipide 

Työryhmän työssä saatiin paljon yhteistyössä aikaiseksi, mutta toiminnanharjoittajat ovat 
kuitenkin pakotettuja ilmaisemaan eriävän mielipiteen seuraavista työryhmän esityksistä: 

1. Kansalaisuusrajoitus 
Toiminnanharjoittajat ovat koko työryhmän työskentelyn aikana esittäneet, että 
kaivoslakia ei ole tarpeen muuttaa tältä osin. Mikäli kansalaisuusrajoitus poistetaan, on 
pelkona, että menettely mukavuusliputtaa toimintoja ja taloudellista tulosta sellaisiin 
puitteisiin, että kaivosviranomaisen toimivalta loppuu. Saattaa olla olemassa myös riski 
mahdollisten vahinkojen ja vastuiden jäämisestä välittömästi tai välillisesti vastuullisten 
toiminnanharjoittajien tai yhteiskunnan hoidettavaksi viranomaistoimivallan loputtua. 
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2. Lunastuslakiviittaukset 
Toiminnanharjoittajat eivät ole hyväksyneet missään vaiheessa kaivospiiritoimituksen 
rinnastamista "tavanomaisiin lunastustoimituksiin". Lisääntyviä viittauksia lunastuslakiin 
ei voida hyväksyä vaan mahdollisesti sovellettavaksi tulevat lunastuslain kohdat tulee 
kirjoittaa auki. Tämä koskee lähinnä kaivoslain 7 lukua. Viittaukset vaikeuttavat 
kaivoslain ensisijaisesti kaivoskivennäisten etsintään, tutkimiseen ja hyödyntämiseen 
kohdentuvan sisällön hahmottamista ja ymmärtämistä. Tämä ei voi olla lainlaadinnan 
tarkoitus. 

3. Sivutuote- ja jäteproblematiikka 
Sivutuote- ja jäteproblematiikka oli yksi kolmesta keskeisestä asiasta, joka työryhmän tuli 
ratkaista toimikaudellaan. Lainvalmistelun olisi tullut ratkaista ja vetää raja 
kaivoslainsäädännön ja muun lainsäädännön välillä, erityisesti jätelainsäädännön. Tätä ei 
kuitenkaan tapahtunut. Toiminnanharjoittajat ovat työn aikana esittäneet, että tärkeintä 
kaivostoiminnan sivutuotteiden sääntelyssä on se, että ne on turvallisesti varastoitu. Tämä 
toteutuu parhaiten kaivoslain kautta. Kaivoslakityöryhmän esityksessä on esitetty joitain 
muutoksia ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Tämä on ollut hyvä piirre työskentelyssä ja 
sen tuloksessa, mutta ei kuitenkaan riittävä. Selkeä rajanveto olisi tullut tehdä sen suhteen, 
että jätelainsäädäntöä ei sovelleta sivutuotteisiin ja niiden varastointiin, koska ne kuuluvat 
kaivoslainsäädännön piiriin. Sivutuotteiden potentiaalinen käyttöjä kestävän kehityksen 
oikea ja kestävä tulkinta edellyttävät selkeää rajanvetoa. 

Salli Hara-Haikkala 
Anneli Salonen          
Tiina Leino 






