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Liite
Rinnakkaisteksti

Laki
kaivoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan
lisätään
kumotaan
[Lukuohje: Luonnoksessa pohjana kaivoslain uudistamisen HE-luonnos 10/2020, jonka mukaiset muutosehdotukset voimassaolevaan kaivoslakiin on merkitty keltaisella. Myöhemmin valmistellut muutokset merkitty
vihreällä (kesäkuun 2021 muutokset) tai sinisellä (elokuun 2021 muutokset). Valmistelu on kesken, ja tämä
on luonnosversio.]
Voimassa oleva laki

Ehdotus
1§

1§

Lain tarkoitus

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa ja järjestää sen edellyttämä alueiden
käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Lain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten etujen
turvaamista ottaen erityisesti huomioon:
1) kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset;
2) kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema;
3) toiminnan vaikutukset ympäristöön ja
maankäyttöön sekä luonnonvarojen säästävä
käyttö.
Lain tarkoituksena on myös turvata kuntien
vaikuttamismahdollisuudet sekä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja
torjua tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot ja varmistaa haitan
tai vahingon aiheuttajan korvausvelvollisuus.
Tässä laissa tarkoitettu toiminta sovitetaan
yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana turvataan. Yhteensovittamisessa otetaan huomioon myös, mitä kolttalaissa (253/1995) säädetään kolttaväestön ja alueen elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien edistämisestä sekä kolttakulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä.

Tämän lain tarkoituksena on edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää
malminetsintää ja kaivostoimintaa, ja järjestää sen edellyttämä alueiden käyttö. Lain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja
yksityisten etujen turvaamista ottaen erityisesti huomioon:
1) kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset;
2) kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema;
3) toiminnan vaikutukset ympäristöön ja
maankäyttöön, luonnon monimuotoisuuteen
sekä luonnonvarojen kestävä käyttö.
Lain tarkoituksena on myös turvata kuntien
vaikuttamismahdollisuudet sekä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää ja
torjua tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat haitat ja vahingot ja varmistaa haitan
tai vahingon aiheuttajan korvausvelvollisuus.
Tässä laissa tarkoitettu toiminta sovitetaan
yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana turvataan. Yhteensovittamisessa otetaan huomioon myös, mitä kolttalaissa (253/1995) säädetään kolttaväestön ja alueen elinolosuhteiden ja toimeentulomahdollisuuksien edistämisestä sekä kolttakulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä.
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3§

3§

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai muuta
asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia (527/2014), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), vesilakia
(587/2011), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia
(592/1991),
ydinenergialakia
(990/1987), muinaismuistolakia (295/1963),
maastoliikennelakia (1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009).

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai muuta
asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa luonnonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuojelulakia (527/2014), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), vesilakia
(587/2011), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia
(592/1991),
ydinenergialakia
(990/1987), muinaismuistolakia (295/1963),
maastoliikennelakia (1710/1995), patoturvallisuuslakia (494/2009), lakia ulkomaalaisten
yritysostojen seurannasta (172/2012), lakia
eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019), lakia valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla (469/2019) ja laki
kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi (468/2019).

6§

6§

Yleiset periaatteet

Yleiset periaatteet

Tässä laissa tarkoitetussa toiminnassa on
periaatteena, että:
1) käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus ja
muutoin riittävät edellytykset;
2) toiminnan vaikutuksista sekä vahinkojen
ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja vähentämismahdollisuuksista on riittävä selvyys;
3) toiminnan turvallisuudesta huolehditaan
tarpeellisilla toimenpiteillä ja tällöin otetaan
huomioon tekniikan kehittyminen;
4) niin pitkälle kuin mahdollista:
a) estetään vahingot ja toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset;
b) poistetaan käytöstä haitallisia vaikutuksia
aiheuttavat toiminnot tai, jos tämä ei ole mahdollista, korvataan ne vähemmän haitallisilla;
c) varaudutaan häiriö- ja vaaratilanteisiin;

Tässä laissa tarkoitetussa toiminnassa on
periaatteena, että:
1) käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus ja
muutoin riittävät edellytykset;
2) toiminnan vaikutuksista sekä vahinkojen
ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja vähentämismahdollisuuksista on riittävä selvyys;
3) toiminnan turvallisuudesta huolehditaan
tarpeellisilla toimenpiteillä ja tällöin otetaan
huomioon tekniikan kehittyminen;
4) niin pitkälle kuin mahdollista:
a) estetään vahingot ja toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaikutukset;
b) poistetaan käytöstä haitallisia vaikutuksia
aiheuttavat toiminnot tai, jos tämä ei ole mahdollista, korvataan ne vähemmän haitallisilla;
c) varaudutaan häiriö- ja vaaratilanteisiin;
d) varmistetaan, että kaivostoiminnan kaikissa vaiheissa hyödynnetään kaikki alueen

[uusi alakohta]
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tavatut kaivosmineraalit, jotka ovat teknistaloudellisesti hyödynnettävissä;
e) kaivosmineraalien hallinta järjestetään
5) toiminnasta aiheutuneet haitat ja vahingot asianmukaisesti;
korvataan.
5) toiminnasta aiheutuneet haitat ja vahingot
korvataan.
11 §

11 §

Malminetsintä luvan nojalla

Malminetsintä luvan nojalla

Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava
malminetsintä ja muu malminetsintäalueen
käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin
toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen
edun loukkausta.
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta
malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;
5) merkittävää maisemallista haittaa.
[uusi kohta]

Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava
malminetsintä ja muu malminetsintäalueen
käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin
toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen
edun loukkausta.
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta
malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua:
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle;
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;
5) merkittävää maisemallista haittaa;
6) muuta merkittävää vahingollista ympäristövaikutusta.
Malminetsintäluvan myöntäminen edellyttää, ettei malminetsinnästä, asetettavat lupamääräykset ja malminetsintäalueen sijainti
huomioon ottaen, aiheudu edellä 2 momentissa tarkoitettua seurausta.

[uusi momentti]

12 §

12 §

Ilmoitus malminetsintäalueen maastotöistä ja
rakennelmista

Ilmoitus malminetsinnästä, malminetsintäalueen maastotöistä ja rakennelmista

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava
kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille etukäteen kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, poronhoitolaissa säädetyllä erityisesti poronhoitoa varten
tarkoitetulla alueella (erityinen poronhoito-

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava
kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille etukäteen kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille ja kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.
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alue) asianomaisille paliskunnille ja kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.
[uusi momentti]

Ilmoitus on tehtävä poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille.

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava
Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava maastotöistä toimialallaan yleistä etua valvomaastotöistä toimialallaan yleistä etua valvo- ville viranomaisille sen mukaan kuin malminville viranomaisille sen mukaan kuin malmin- etsintäluvassa tarkemmin määrätään.
etsintäluvassa tarkemmin määrätään.
Mikäli malminetsintää toteutetaan 9 §:n 1
[uusi momentti]
momentissa tarkoitetulla kiinteistön omistajan suostumuksella, on malminetsinnästä
vastaavan ennen etsinnän aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus malminetsinnästä
kaivosviranomaiselle.
Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenetteTarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelystä lyistä voidaan antaa valtioneuvoston asetukvoidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
sella.
14 §

14 §

Selvitys malminetsintäalueen tutkimustöistä
ja –tuloksista

Selvitys malminetsintäalueen tutkimustöistä
ja –tuloksista

Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain
Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain
toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys
suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tulok- suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista.
sista.
Edellä 1 momentin lisäksi malminetsintäluvan haltija on velvollinen vuosittain järjestä[uusi momentti]
mään yleisölle avoimen tilaisuuden, jossa on
annettava selvitys:
1) suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista;
2) suoritettujen tutkimustöiden ympäristöja muista vaikutuksista;
3) tulevista tutkimustöistä;
4) tulevien tutkimustöiden arvioiduista ympäristö- ja muista vaikutuksista.
Tarkempia säännöksiä selvityksessä annettavista tiedoista sekä yleisölle avoimesta tilaisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston aseTarkempia säännöksiä selvityksessä annet- tuksella.
tavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

15 §

15 §

Malminetsintäalueen jälkitoimenpiteet

Malminetsintäalueen jälkitoimenpiteet

Kun malminetsintälupa on rauennut tai peKun malminetsintälupa on rauennut tai peruutettu, malminetsintäluvan haltijan on:
ruutettu, malminetsintäluvan haltijan on:
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1) välittömästi saatettava malminetsintäalue
yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon,
poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet,
huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan;
2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava
kaivosviranomaiselle
tutkimustyöselostus,
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava
osa kairasydämistä.
Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet
on saatettu loppuun.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, erityisellä
poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille ja koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.
[uusi momentti]

1) välittömästi saatettava malminetsintäalue
yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon,
poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet,
huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan;
2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava
kaivosviranomaiselle
tutkimustyöselostus,
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava
osa kairasydämistä.
Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet
on saatettu loppuun.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille ja kolttaalueella kolttien kyläkokoukselle.

18 §

18 §

Kaivosluvan haltijan velvollisuudet

Kaivosluvan haltijan velvollisuudet

Kaivosluvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että:
1) kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) kaivostoiminnasta ei aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä
kaivostoiminnan kokonaiskustannukset huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä olevaa
yleisen tai yksityisen edun loukkausta;
3) louhinnassa ja hyödyntämisessä ei tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta;
4) kaivoksen ja esiintymän mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta tai
vaikeuteta.

Kaivosluvan haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että:
1) kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;
2) kaivostoiminnasta ei aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle eikä
kaivostoiminnan kokonaiskustannukset huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä olevaa
yleisen tai yksityisen edun loukkausta;
3) louhinnassa ja hyödyntämisessä ei tapahdu kaivosmineraalien ilmeistä tuhlausta;

Ilmoitus on tehtävä poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille.

4) kaivosalueen tulevaa käyttöä tai esiintymän tulevaa hyödyntämistä ei vaaranneta tai
vaikeuteta;
[uusi kohta]
5) kaivostoiminnan suunnittelussa otetaan
huomioon niin pitkälle kuin mahdollista kaivoksen vaiheittaisen sulkemisen mahdollisuus;
[uusi kohta]
6) vahingollisia ympäristövaikutuksia vältetään niin pitkälle kuin mahdollista;
[uusi kohta]
7) kaivoksen sulkemiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan siten, ettei suljetusta kaivoksesta aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai
Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosit- vaaraa yleiselle turvallisuudelle tai huomattatain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvi- via vahingollisia ympäristövaikutuksia.
tyksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta
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ja tuloksista sekä ilmoittamaan, jos tiedot mineraalivarannoista muuttuvat olennaisesti.
Tarkempia säännöksiä kaivosviranomaiselle
toimitettavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen esiintymän hyödyntämisen laajuudesta
ja tuloksista sekä ilmoittamaan, jos tiedot mineraalivarannoista muuttuvat olennaisesti.
Tarkempia säännöksiä kaivosviranomaiselle
toimitettavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Edellä 2 momentissa säädetyn lisäksi kaivosluvan haltija on velvollinen vuosittain järjestämään yleisölle avoimen tilaisuuden,
jossa on annettava selvitys:
1) esiintymän hyödyntämisen aikataulusta,
laajuudesta ja tuloksista sekä ilmoittamaan,
jos tiedot mineraalivarannoista muuttuvat
olennaisesti;
2) kaivostoiminnan vaikutuksista.
Tarkempia säännöksiä yleisölle avoimesta
tilaisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

[uusi momentti]

[uusi momentti]

27 §

27 §

Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä

Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä

Kullanhuuhtojan on ilmoitettava kirjallisesti
alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle
tai laitokselle etukäteen kaikista maastotöistä,
jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, erityisellä
poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille ja koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle.
[uusi momentti]

Kullanhuuhtojan on ilmoitettava kirjallisesti
alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle
tai laitokselle etukäteen kaikista maastotöistä,
jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa.
Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille ja kolttaalueella kolttien kyläkokoukselle.

28 §

28 §

Selvitys kullanhuuhdonnasta

Selvitys kullanhuuhdonnasta

Kullanhuuhtoja on velvollinen vuosittain
toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen talteen otetun kullan ja käsitellyn irtomaan
määrästä sekä rakentamisesta kullanhuuhdonta-alueella ja muusta alueen käytöstä.

Kullanhuuhtoja on velvollinen vuosittain
toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityksen talteen otetun kullan ja käsitellyn irtomaan
määrästä sekä rakentamisesta kullanhuuhdonta-alueella ja muusta alueen käytöstä.

[uusi momentti]

Ilmoitus on tehtävä poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille.

Kaivosviranomaisen on vuosittain järjestettävä yleisölle avoin tilaisuus, jossa on esitettävä selvitys:
1) kullanhuuhdontalupiin perustuvasta kullanhuuhdonnasta
2) kullanhuuhdonnan arvioiduista vaikutuksista poronhoidolle, muille elinkeinoille, saamelaisten ja kolttien oikeuksille
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Tarkempia säännöksiä selvityksessä annettavista tiedoista sekä yleisölle avoimesta tilaisuudesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Tarkempia säännöksiä selvityksessä annettavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

30 §

30 §

Kullanhuuhdonta-alueen lopputarkastus

Kullanhuuhdonta-alueen lopputarkastus

Saatuaan 29 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Jos kullanhuuhtoja laiminlyö
mainitun ilmoitusvelvollisuuden, voi kaivosviranomainen omasta aloitteesta käynnistää
lopputarkastuksen.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava lopputarkastuksesta kullanhuuhtojalle ja alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle tai laitokselle sekä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle ja erityisellä poronhoitoalueella
alueen paliskunnille.

Saatuaan 29 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Jos kullanhuuhtoja laiminlyö
mainitun ilmoitusvelvollisuuden, voi kaivosviranomainen omasta aloitteesta käynnistää
lopputarkastuksen.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava lopputarkastuksesta kullanhuuhtojalle ja alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle tai laitokselle sekä saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle ja poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille.
31 a §

[uusi pykälä]

Hakijan neuvonta
Sen lisäksi, mitä hallintolain (434/2003) 8
§:ssä säädetään viranomaisen velvollisuudesta antaa hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa, lupaviranomaisen on annettava pyynnöstä hakijalle sähköisessä muodossa tietoa:
1) lupahakemuksessa esitettävistä tiedoista
ja hakemukseen liitettävistä selvityksistä;
2) asian selvittämiseksi hankittavista lausunnoista ja niiden antamiselle varattavasta
määräajasta;
3) päätöksen arvioidusta antamisajankohdasta.
Lupaviranomainen voi lisäksi hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan järjestää tapaamisen lupa-asiasta hakijan ja viranomaisen välillä neuvonnan järjestämiseksi. Tapaamiseen voidaan kutsua myös muita hankkeen
viranomaiskäsittelyissä toimivaltaisia viranomaisia.
Neuvonta on maksutonta.

32 §

32 §
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Etuoikeusjärjestys [varausilmoituksen ja lupahakemuksen perusteella]

[uusi momentti]

[siirretty momentti]

Etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka
on ensimmäisenä hakenut lupaa 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Mainitun pykälän 3 momentin
2 kohdassa tarkoitettu selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaiset arviointi-selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
voidaan kuitenkin toimittaa kaivosviranomaiselle etuoikeutta menettämättä myös lupahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta ennen tämän lain 37 §:ssä tarkoitettua lausuntomenettelyä ja 40 §:n mukaista lupahakemuksesta
tiedottamista.
Jos kaivoslupaa haetaan malminetsintäalueella olevaan esiintymään, on edellä 1 momentista poiketen etuoikeus kaivoslupaan
malminetsintäluvan haltijalla, jos tämä tekee
kaivoslupahakemuksen 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen malminetsintäluvan raukeamista
tai peruuttamista.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu etuoikeus
kaivoslupaan säilyy malminetsintäluvan haltijalla myös siinä tapauksessa, että 34 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta arvioinnista
sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä toimitetaan kaivosviranomaiselle vasta malminetsintäluvan raukeamisen tai peruuttamisen
jälkeen.
Malminetsintälupahakemuksen valmistelua
varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varausilmoitus). Varausilmoitukseen

Etuoikeuden malminetsintälupaan voi
saada tekemällä varausilmoituksen tai jättämällä malminetsintälupahakemuksen ensimmäisenä. Etuoikeuden kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan voi saada jättämällä ensimmäisenä kaivoslupahakemuksen tai kullanhuuhdontalupahakemuksen.
Malminetsintälupahakemuksen valmistelua
varten hakija voi varata itselleen alueen tekemällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomaiselle (varausilmoitus). Varausilmoitukseen
perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty 44 §:ssä säädetyllä tavalla
eikä varauksen hyväksymiselle ole tässä laissa
säädettyä estettä. Etuoikeuden voimassaolo
päättyy, kun kaivosviranomaisen varausilmoituksen johdosta tekemä päätös (varauspäätös) raukeaa tai se peruutetaan.
Etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslupaan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka
on ensimmäisenä hakenut lupaa 34 §:ssä säädetyllä tavalla. Mainitun pykälän 3 momentin
2 kohdassa tarkoitettu selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaiset arviointi-selostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
voidaan kuitenkin toimittaa kaivosviranomaiselle etuoikeutta menettämättä myös lupahakemuksen jättämisen jälkeen, mutta ennen tämän lain 37 §:ssä tarkoitettua lausuntomenettelyä ja 40 §:n mukaista lupahakemuksesta
tiedottamista.
Jos kaivoslupaa haetaan malminetsintäalueella olevaan esiintymään, on edellä 1 momentista poiketen etuoikeus kaivoslupaan
malminetsintäluvan haltijalla, jos tämä tekee
kaivoslupahakemuksen 34 §:ssä säädetyllä tavalla ennen malminetsintäluvan raukeamista
tai peruuttamista.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu etuoikeus
kaivoslupaan säilyy malminetsintäluvan haltijalla myös siinä tapauksessa, että 34 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitys luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesta arvioinnista
sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus ja
yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä toimitetaan kaivosviranomaiselle vasta malminetsintäluvan raukeamisen tai peruuttamisen
jälkeen.
[Momentti siirretty ylle 2 momentiksi]
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perustuva etuoikeus on voimassa, kun varausilmoitus on tehty 44 §:ssä säädetyllä tavalla
eikä varauksen hyväksymiselle ole tässä laissa
säädettyä estettä. Etuoikeuden voimassaolo
päättyy, kun kaivosviranomaisen varausilmoituksen johdosta tekemä päätös (varauspäätös) raukeaa tai se peruutetaan.
36 §

36 §

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemuksen täydentämisestä säädeLupahakemuksen täydentämisestä säädetään hallintolain (434/2003) 22 ja 33 §:ssä.
tään hallintolain (434/2003) 22 ja 33 §:ssä.
[uusi momentti]

Jos asiaa käsiteltäessä kaivosviranomaisella ilmenee tarve pyytää hakijalta asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä, tätä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä ja
millä perusteella niiden esittäminen on tarpeen.

39 §

39 §

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutukset ja mielipiteet

Lupaviranomaisen on ennen malminetsintälupaa, kaivoslupaa, kullanhuuhdontalupaa ja
kaivosaluelunastuslupaa koskevan asian ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus
tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskevassa asiassa.
Muistutusten ja mielipiteiden esittämistä
varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika.

Lupaviranomaisen on ennen malminetsintälupaa, kaivoslupaa, kullanhuuhdontalupaa ja
kaivosaluelunastuslupaa koskevan asian ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus
tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.
Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskevassa asiassa.
Muistutusten ja mielipiteiden esittämistä
varten on asetettava asian laatuun nähden riittävä määräaika.

[uusi momentti]

Edellä 1-3 momentissa säädetyn lisäksi, kaivosviranomaisen on järjestettävä yleisölle
avoin tilaisuus muistutusten ja mielipiteiden
tekemisen tueksi, kun kyseessä on kaivoslupaa, kaivosluvan muuttamista tai kaivosluvan
voimassaolon jatkamista koskeva hakemus,
ellei tilaisuuden järjestämistä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Tilaisuudessa on annettava selvitys lupahakemuksen sisällöstä.
Tarkempia säännöksiä tilaisuudesta voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.
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44 §

44 §

Varausilmoitus

Varausilmoitus

Varausilmoitus on toimitettava kaivosviranomaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys:
1) varaajasta;
2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee
(varausalue);
3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja
muista malminetsintälupahakemusta valmistelevista toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta.

Varausilmoitus on toimitettava kaivosviranomaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys:
1) varaajasta;
2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee
(varausalue);
3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja
muista malminetsintälupahakemusta valmistelevista toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta.

[uusi momentti]

Varausalueesta on rajattava 7 §:n 2 momentissa sekä 9 §:n 4 momentissa tarkoitetut
alueet.

Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka
kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-alueeseen. Varausilmoitus ei myöskään saa koskea aiemmin varausalueena ollutta aluetta, ennen kuin vuosi
on kulunut varauspäätöksen raukeamisesta tai
peruuttamisesta.
[uusi momentti]

Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka
kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-alueeseen. Varausilmoitus ei myöskään saa koskea aiemmin varausalueena ollutta aluetta, ennen kuin vuosi
on kulunut varauspäätöksen raukeamisesta tai
peruuttamisesta.
Varaajan on tiedotettava varausilmoituksen
jättämisestä sitä kuntaa tai niitä kuntia, joilla
varausalue sijaitsee. Jos varausalue sijoittuu
saamelaisten kotiseutualueelle, on tiedotettava myös saamelaiskäräjiä ja kolttien kyläkokousta, jos varausalue sijoittuu koltta-alueelle.

Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta
Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
46 §

46 §

Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
myöntämisen esteet

Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
myöntämisen esteet

Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää:
1) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle alueelle;
2) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle alueelle;
3) aiemmin malminetsintäalueena olleelle
alueelle ennen kuin malminetsintäluvan raukeamisesta tai peruttamisesta on kulunut kaksi
vuotta luvan viimeisestä voimassaolopäivästä
lukien;
4) aiemmin kaivosalueena olleelle alueelle
ennen kuin kaksi vuotta on kulunut kaivostoiminnan lopettamispäätöksen lainvoimaiseksi
tulemista edeltäneestä päivästä;
5) alueelle, joka kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-

Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa ei saa myöntää:
1) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle alueelle;
2) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle alueelle;
3) aiemmin malminetsintäalueena olleelle
alueelle ennen kuin malminetsintäluvan raukeamisesta tai peruttamisesta on kulunut kaksi
vuotta luvan viimeisestä voimassaolopäivästä
lukien;
4) aiemmin kaivosalueena olleelle alueelle
ennen kuin kaksi vuotta on kulunut kaivostoiminnan lopettamispäätöksen lainvoimaiseksi
tulemista edeltäneestä päivästä;
5) alueelle, joka kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuhdonta-
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alueeseen tai josta on tehty varausilmoitus 44
§:ssä säädetyllä tavalla;
6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta
vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista;
7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta
tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole
erityistä syytä;

alueeseen tai josta on tehty varausilmoitus 44
§:ssä säädetyllä tavalla;
6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta
vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista;
7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta
tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä painavasta syystä, jollei tärkeä yleinen etu edellytä
luvan myöntämistä;

[uusi kohta]

8) jos on painavia perusteita epäillä, että
haetun alueen laajuuden johdosta taikka hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä
muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai
ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin
olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus,
niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.

Malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa
voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 1–4
kohdassa tarkoitetulle alueelle asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen taikka
asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella, ei kuitenkaan 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle alueelle. Luvan myöntämisen esteenä ei myöskään pidetä sellaista asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta
tai muuta tilaa, joka on kaivostoimintaa tai
kullanhuuhdontaa varten ja sijaitsee kaivosalueella tai kullanhuuhdonta-alueella.
Malminetsintälupaa ei saa myöntää, ellei
alueella voida perustellusti arvioida olevan
kaivosmineraaleja.
47 §

8) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta
aiheuttaa olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;
9) jos on painavia perusteita epäillä, että
haetun alueen laajuuden johdosta taikka hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä
muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai
ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin
olennaisesti laiminlyönyt tämän lain mukaisessa toiminnassa toimintaan sovellettavaan
lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia;
laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on
otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien
suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus
sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.
Malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa
voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 1–4
kohdassa tarkoitetulle alueelle asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen taikka
asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuksella, ei kuitenkaan 7 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle alueelle. Luvan myöntämisen esteenä ei myöskään pidetä sellaista asumiseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta
tai muuta tilaa, joka on kaivostoimintaa tai
kullanhuuhdontaa varten ja sijaitsee kaivosalueella tai kullanhuuhdonta-alueella.
Malminetsintälupaa ei saa myöntää, ellei
alueella voida perustellusti arvioida olevan
kaivosmineraaleja.

47 §
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Kaivosluvan myöntämisen edellytykset

Kaivosluvan myöntämisen edellytykset

Esiintymän tulee olla kooltaan, pitoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyödyntämiskelpoinen.
Kaivosalue ja kaivoksen apualue eivät saa
sijaita alueella, jolle ei 46 §:n 1 momentin 1–
5 kohdan mukaan voida myöntää malminetsintälupaa eikä kullanhuuhdontalupaa.

Esiintymän tulee olla kooltaan, pitoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyödyntämiskelpoinen.
Kaivosalue ja kaivoksen apualue eivät saa
sijaita alueella, jolle ei 46 §:n 1 momentin 1–
5 kohdan mukaan voida myöntää malminetsintälupaa eikä kullanhuuhdontalupaa.

[uusi momentti]

Kaivoslupa voidaan kuitenkin myöntää 46
§:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetusta esteestä huolimatta, jos:
1) 46 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät; tai
2) kaivosalue ei muutoin ole mahdollista 19
§:n mukaisesti toteuttaa ja kyseinen alue ei ole
7 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka 9 §:n
4 momentissa tarkoitettu alue.
Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde
muuhun alueiden käyttöön tulee olla selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan
vaikutukset huomioon ottaen asian tulee olla
muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne
ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaavan oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja
rakennuslaissa.

Hakijalla tulee olla käytettävissä haettuun
lupaan perustuvaan toimintaan nähden tarpeellinen asiantuntemus ja muutoin riittävät
edellytykset.
Kaivoslupa voidaan kuitenkin myöntää 46
§:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetusta esteestä huolimatta, jos:
1) 46 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät; tai
2) kaivosalue ei muutoin ole mahdollista 19
§:n mukaisesti toteuttaa ja kyseinen alue ei ole
7 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka 9 §:n
4 momentissa tarkoitettu alue.
Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen yleiskaavaan tai asemakaavaan, jossa kaivosalueen ja
kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muuhun
alueiden käyttöön on selvitetty. Jos kaivosalue
sijaitsee useamman kunnan alueella, tulee
kunnan kuulla kaavoittamisen yhteydessä
muita kaivosalueen kuntia ja maakunnan liittoa siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa
säädetään.

48 §

48 §

Kaivosluvan myöntämisen esteet

Kaivosluvan myöntämisen esteet

Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos on painavia
perusteita epäillä, että hakemuksen käsittelyn
yhteydessä ilmenneistä syistä hakijalla ei ole
edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan
huolehtia kaivostoiminnan aloittamisesta,
taikka hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia velvollisuuksia. Laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto
ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.

Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos on painavia
perusteita epäillä, että hakemuksen käsittelyn
yhteydessä ilmenneistä syistä hakijalla ei ole
käytettävissä haettuun lupaan perustuvaan
toimintaan nähden tarpeellista asiantuntemusta tai muutoin riittäviä edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan huolehtia kaivostoiminnan aloittamisesta taikka hakija on aikaisemmin olennaisesti laiminlyönyt tämän lain
mukaisessa toiminnassa toimintaan soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia. Laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa
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Vaikka kaivosluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole
tässä laissa säädettyä estettä, lupaa ei saa
myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa
yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus- ja
elinkeino-oloja eikä mainittua vaaraa tai vaikutuksia voida lupamääräyksin poistaa.

on otettava huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.
Vaikka kaivosluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole
tässä laissa säädettyä estettä, lupaa ei saa
myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa
yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia taikka
heikentää merkittävästi paikkakunnan asutustai elinkeino-oloja eikä mainittua vaaraa tai
vaikutuksia voida lupamääräyksin poistaa.

51 §

51 §

Malminetsintäluvassa annettavat määräykset

Malminetsintäluvassa annettavat määräykset

Malminetsintäluvassa on määrättävä malminetsintäalueen sijainti ja rajat.
Malminetsintäluvassa on annettava yleisten
ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset
määräykset:
1) malminetsintätutkimusten ajankohdista
ja menetelmistä sekä malminetsintään liittyvistä laitteista ja rakennelmista;
2) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
3) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten
asemaa alkuperäkansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;
4) tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
5) jälkitoimenpiteistä ja ajankohdasta, jolloin jälkitoimenpiteitä koskeva ilmoitus on
viimeistään tehtävä;
6) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta;
7) velvollisuudesta ilmoittaa tutkimustöistä
asianomaiselle toimialallaan yleistä etua valvovalle viranomaiselle;
8) malminetsintäalueen koon pienentämisen
aikataulusta;
9) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;

Malminetsintäluvassa on määrättävä malminetsintäalueen sijainti ja rajat.
Malminetsintäluvassa on annettava yleisten
ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset
määräykset:
1) malminetsintätutkimusten ajankohdista
ja menetelmistä sekä malminetsintään liittyvistä laitteista ja rakennelmista;
2) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
3) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten
asemaa alkuperäkansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;
4) tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
5) jälkitoimenpiteistä ja ajankohdasta, jolloin jälkitoimenpiteitä koskeva ilmoitus on
viimeistään tehtävä;
6) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta;
7) velvollisuudesta ilmoittaa tutkimustöistä
asianomaiselle toimialallaan yleistä etua valvovalle viranomaiselle;
8) malminetsintäalueen koon pienentämisen
aikataulusta;
9) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;

[uusi kohta]

10) toimenpiteistä, joilla varmistutaan, ettei
malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen käytöstä aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle,
olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle, merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista,
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10) muista malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä
laissa kiellettyä seurausta;

merkittävää maisemallista haittaa tai muuta
merkittävää vahingollista ympäristövaikutusta;
11) muista malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä
11) muista yleisen ja yksityisen edun kan- laissa kiellettyä seurausta;
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
12) muista yleisen ja yksityisen edun kantoteuttamiseen liittyvistä seikoista.
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
Tarkempia säännöksiä malminetsintäluvassa annettavista määräyksistä voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
[uusi momentti]

52 §

52 §

Kaivosluvassa annettavat määräykset

Kaivosluvassa annettavat määräykset

Kaivosluvassa on määrättävä muodostettavan kaivosalueen ja kaivoksen apualueen sijainti ja rajat ottaen huomioon, mitä 19 ja 47
§:ssä säädetään, sekä kaivoksen apualuetta
koskevien käyttö- ja muiden erityisten oikeuksien sisältö. Lupaviranomainen voi tehdä
hakemuksessa esitettyyn kaivosalueeseen tai
kaivoksen apualueeseen sellaisia sijaintia ja
rajoja koskevia muutoksia, jotka ovat tämän
lain säännökset huomioon ottaen tarpeellisia.
Kaivosluvassa tulee asettaa määräaika,
jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan. Määräaika voi olla enintään
kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta.
Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen
turvallisuuden varmistamiseksi;
2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että
kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen
mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä
ei vaaranneta tai vaikeuteta;
3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja
tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten

Kaivosluvassa on määrättävä muodostettavan kaivosalueen ja kaivoksen apualueen sijainti ja rajat ottaen huomioon, mitä 19 ja 47
§:ssä säädetään, sekä kaivoksen apualuetta
koskevien käyttö- ja muiden erityisten oikeuksien sisältö. Lupaviranomainen voi tehdä
hakemuksessa esitettyyn kaivosalueeseen tai
kaivoksen apualueeseen sellaisia sijaintia ja
rajoja koskevia muutoksia, jotka ovat tämän
lain säännökset huomioon ottaen tarpeellisia.
Kaivosluvassa tulee asettaa määräaika,
jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa luvanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan. Määräaika voi olla enintään
kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta.
Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen
turvallisuuden varmistamiseksi;
2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että
kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen
mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä
ei vaaranneta tai vaikeuteta;
3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja
tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
5) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten
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asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;
6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti sekä
muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista;
7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien
selvitysten toimittamiseen asetettavasta määräajasta;
8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa
toimintaa koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa
kiellettyä seurausta;
9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;
6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti sekä
muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista;
7) lupamääräysten tarkistamiseen liittyvien
selvitysten toimittamiseen asetettavasta määräajasta;
8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa
toimintaa koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa
kiellettyä seurausta;
9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.;

[uusi kohta]

10) puuston, muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista istutuksista
kaivostoiminnan aikana;
11) toimenpiteistä, joilla estetään huomattavien vahingollisten ympäristövaikutusten
aiheutuminen;

[uusi kohta]
[uusi kohta]
[uusi kohta]

12) toimenpiteistä, joilla estetään paikkakunnan asutus- tai elinkeino-olojen merkittävä heikentyminen;
13) kaivoksen vaiheittaisesta sulkemisesta.

[uusi momentti]

Tarkempia säännöksiä kaivosluvassa annettavista määräyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

54 §

54 §

Kullanhuuhdontaluvassa annettavat määräykset

Kullanhuuhdontaluvassa annettavat määräykset

Kullanhuuhdontaluvassa on määrättävä kullanhuuhdonta-alueen sijainti ja rajat.
Kullanhuuhdontaluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
1) kullanhuuhdonnan ajankohdista ja menetelmistä;
2) kullanhuuhdonta-alueen kunnossapidosta;
3) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
4) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten
asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;

Kullanhuuhdontaluvassa on määrättävä kullanhuuhdonta-alueen sijainti ja rajat.
Kullanhuuhdontaluvassa on annettava yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset määräykset:
1) kullanhuuhdonnan ajankohdista ja menetelmistä;
2) kullanhuuhdonta-alueen kunnossapidosta;
3) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;
4) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tarkoitetulla toiminnalla vaaranneta saamelaisten
asemaa alkuperäiskansana saamelaisten kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;
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5) kullanhuuhdontaa koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
6) jälkitoimenpiteistä;
7) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta;
8) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;
9) muista kullanhuuhdontaa ja kullanhuuhdonta-alueen käyttöä koskevista seikoista sen
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu
tässä laissa kiellettyä seurausta;
10) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

5) kullanhuuhdontaa koskevasta selvitysvelvollisuudesta;
6) jälkitoimenpiteistä;
7) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta;
8) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;
9) muista kullanhuuhdontaa ja kullanhuuhdonta-alueen käyttöä koskevista seikoista sen
varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu
tässä laissa kiellettyä seurausta;
10) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

[uusi momentti]

Tarkempia säännöksiä kullanhuuhdontaluvassa annettavista määräyksistä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

[uusi pykälä]

55 a §
Varauspäätöksen sisältö
Varausta koskevassa päätöksessä on selostettava varauksen tarkoitus ja vaikutukset.
Varauspäätöksessä on vahvistettava varausalueen sijainti ja rajat. Kaivosviranomaisen on varmistettava, että vahvistettava varausalue ei sijaitse 7 §:n 2 momentissa sekä 9
§:n 4 momentissa tarkoitetuilla alueilla.
Päätöksessä on ilmoitettava varauspäätöksen voimassaoloaika ja siitä on käytävä ilmi
voimassaoloaikaa koskeva harkinta. Päätöksestä on käytävä ilmi kaivoslain 55 §:ssä säädettyjen varausilmoituksen ratkaisuperusteiden soveltaminen.
Tarkempia säännöksiä varauspäätöksen sisällöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

56 §

56 §

Lupapäätöksen sisältö

Lupapäätöksen sisältö

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa
koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on
otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuksissa
esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslupaa
koskevassa päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on
vastattava lausunnoissa, muistutuksissa ja
mielipiteissä esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, päätökseen on sisällytettävä
yhteysviranomaisen tekemä perusteltu päätelmä. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ym-

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, päätökseen on sisällytettävä
yhteysviranomaisen tekemä perusteltu päätelmä. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ym-
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päristövaikutusten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29
§:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista
koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

päristövaikutusten arviointiselostus, perusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29
§:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista
koskevat asiakirjat on otettu huomioon.
Kaivoslupaa koskevaan päätökseen on liitettävä kartta kaivosalueesta. Tarkempia
säännöksiä lupapäätöksen liitekartasta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

[uusi momentti]

58 §

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös malminetsintäluvasta, kaivosluvasta ja kullanhuuhdontaluvasta on toimitettava hakijalle, ja niille, jotka ovat sitä erikseen
pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.
Päätös on lisäksi toimitettava niille kunnille,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille
ja muille tahoille, joille on asian käsittelyn aikana annettu tieto ja joilta on pyydetty lausunto.
Tieto päätöksen antamisesta on lähetettävä
kirjeellä tai sähköisesti 40 §:n 1 momentissa
tarkoitetuille asianosaisille, ja asiassa muistutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.
Tieto päätöksen antamisesta annetaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä tarkoitettuna tavallisena sähköisenä tiedoksiantona.
Lisäksi kaivosluvan myöntämisestä koskevasta päätöksestä on viipymättä toimitettava
jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Jos päätöksestä on annettava tieto yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle,
sovelletaan, mitä lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 §:n 3 momentissa säädetään.
Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseutualueelle tai se koskee 38 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätöksestä
toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-alueelle kohdistuvasta päätöksestä on toimitettava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta päätöksestä jäljennös asianomaiselle paliskunnalle.

Lupapäätös malminetsintäluvasta, kaivosluvasta ja kullanhuuhdontaluvasta on toimitettava hakijalle, ja niille, jotka ovat sitä erikseen
pyytäneet, sekä valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.
Päätös on lisäksi toimitettava niille kunnille,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille
ja muille tahoille, joille on asian käsittelyn aikana annettu tieto ja joilta on pyydetty lausunto.
Tieto päätöksen antamisesta on lähetettävä
kirjeellä tai sähköisesti 40 §:n 1 momentissa
tarkoitetuille asianosaisille, ja asiassa muistutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.
Tieto päätöksen antamisesta annetaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä tarkoitettuna tavallisena sähköisenä tiedoksiantona.
Lisäksi kaivosluvan myöntämisestä koskevasta päätöksestä on viipymättä toimitettava
jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja Maanmittauslaitokselle.
Jos päätöksestä on annettava tieto yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle,
sovelletaan, mitä lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 §:n 3 momentissa säädetään.
Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseutualueelle tai se koskee 38 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätöksestä
toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-alueelle kohdistuvasta päätöksestä on toimitettava jäljennös kolttien kyläkokoukselle.

[uusi momentti]
Tieto 57 §:n mukaisesta kuulutuksesta on
julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksesta säädetään kuntalain 108 §:ssä. Kuulutuksen julkaisemisesta

Jäljennös päätöksestä on toimitettava asianomaisille paliskunnille.
Tieto 57 §:n mukaisesta kuulutuksesta on
julkaistava toiminnan vaikutusalueen kunnissa. Kunnan ilmoituksesta säädetään kuntalain 108 §:ssä. Kuulutuksen julkaisemisesta
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on tiedotettava ainakin yhdessä päätöksessä
tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai jos sen julkaiseminen on muutoin tarpeetonta.
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevasta päätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa
laissa (453/2002) tarkoitettuun kiinteistötietojärjestelmään.
Jos lupapäätökseen sovelletaan eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia, päätöksestä tiedottamiseen sovelletaan sen sijaan, mitä 1–6 momentissa säädetään, mainitun lain 15 §:ää.

on tiedotettava ainakin yhdessä päätöksessä
tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian
merkitys ole vähäinen tai jos sen julkaiseminen on muutoin tarpeetonta.
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevasta päätöksestä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmästä ja
siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa
laissa (453/2002) tarkoitettuun kiinteistötietojärjestelmään.
Jos lupapäätökseen sovelletaan eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettua lakia, päätöksestä tiedottamiseen sovelletaan sen sijaan, mitä 1–6 momentissa säädetään, mainitun lain 15 §:ää.

59 §

59 §

Kaivosaluelunastuslupaa koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Kaivosaluelunastuslupaa koskevasta päätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on toimitettava kaivosaluelunastuslupaa koskeva päätös hakijalle.
Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös
päätöksestä kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä viipymättä Maanmittauslaitokselle.

Lupaviranomaisen on toimitettava kaivosaluelunastuslupaa koskeva päätös hakijalle.
Lupaviranomaisen on toimitettava jäljennös
päätöksestä kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä viipymättä kaivosviranomaiselle ja Maanmittauslaitokselle.
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
tieto päätöksestä julkaistaan noudattaen, mitä tieto päätöksestä julkaistaan noudattaen, mitä
lupapäätöksestä tiedottamisesta 58 §:n 6 mo- lupapäätöksestä tiedottamisesta 58 §:n 6 momentissa säädetään.
mentissa säädetään.

61 §

61 §

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen

Malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan
jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan siten,
että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.
Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) malminetsintä on ollut tehokasta ja järjestelmällistä;

Malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan
jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan siten,
että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.
Malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) luvanhaltija on olennaisilta osin toteuttanut malminetsintäluvan perusteena olevan
tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimustoimenpiteet ja malminetsintä on muutoinkin ollut tehokasta ja järjestelmällistä;
2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuk2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuk- sien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia;
sia;
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3) luvanhaltija on noudattanut tässä laissa
3) luvanhaltija ei ole olennaisesti laiminlyösäädettyjä velvollisuuksia samoin kuin lupa- nyt hakemuksen kohteena olevaan lupaan pemääräyksiä;
rustuvassa toiminnassa toimintaan soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia taikka hakemuksen kohteena olevassa luvassa annettuja lupamääräyksiä; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen
määrä.
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle.
edulle.
61 a §
[uusi pykälä]
Maanomistajan suostumus malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiselle
Sen lisäksi mitä 61 §:ssä säädetään malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksistä, on malminetsintäluvan voimassaolon
jatkamisen edellytyksenä alueen hallinnasta
vastaavan viranomaisen tai laitoksen tai kiinteistöjen omistajien suostumus, kun malminetsintäluvan voimassaololle haetaan jatkoa siten, että hakemuksen kohteena oleva malminetsintälupa on ollut voimassa vähintään kymmenen vuotta. Annettu suostumus päättyy, kun
malminetsintälupa raukeaa tai se peruutetaan.
1 momentissa säädetty edellytys täyttyy, jos
hakija osoittaa, että suostumuksen ovat antaneet ne alueen hallinnasta vastaavat viranomaiset tai laitokset tai kiinteistöjen omistajat, joiden omistamat kiinteistöt kattavat vähintään puolet malminetsintäalueesta.
Mikäli edellä 1 momentissa tarkoitettu suostumus ei täyty 2 momentissa säädetyllä tavalla, voi toiminnanharjoittaja hakea valtioneuvostolta puoltoa malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiselle, jos hanke on tärkeän
yleisen edun vaatima. Tärkeän yleisen edun
vaatimusta arvioidaan erityisesti hankkeen
paikallis- ja aluetaloudellisten sekä työllisyysvaikutusten ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon tarpeen perusteella.
[uusi pykälä]

61 b §
Malminetsintäluvan voimassaolon jatkaminen poikkeuksellisissa tilanteissa
Jos lainvoimaiseen lupaan perustuva malminetsintä on luvan voimassa ollessa täytynyt
ylivoimaisen esteen takia tai muista toiminnanharjoittajasta johtumattomista erityisistä
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syistä keskeyttää, voi kaivosviranomainen toiminnanharjoittajan hakemuksesta pidentää
luvan voimassaoloa enintään niin pitkän ajan
kuin työ on ollut keskeytettynä. Hakemuksen
käsittelyyn sovelletaan, mitä 37–40 ja 42
§:ssä säädetään lupahakemuksen käsittelystä.
Päätökseen sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä,
57 §:ssä lupapäätöksen antamisesta ja 58
§:ssä lupapäätöksestä tiedottamisesta. Tässä
momentissa tarkoitettua luvan voimassaolon
pidennystä ei huomioida 1 momentissa tarkoitettua luvan enimmäiskestoa tarkasteltaessa.
62 §

62 §

Kaivosluvan määräaikainen tarkistaminen ja
määräaikaisuus

Kaivosluvan määräaikainen tarkistaminen ja
määräaikaisuus

Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Kaivoslupa voidaan
myös myöntää määräajaksi, jos se on perusteltua ottaen huomioon esiintymän laatu ja laajuus, hakijan edellytykset huolehtia kaivostoiminnan aloittamisesta sekä muut hakemuksen
käsittelyn yhteydessä ilmenneet seikat. Määräaikainen kaivoslupa voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein.
Lupaviranomaisen on ilmoitettava tarkistusväli luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä voidaan määrätä
tarkistettavaksi määräajoin.

Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Kaivoslupa voidaan
myös myöntää määräajaksi, jos se on perusteltua ottaen huomioon esiintymän laatu ja laajuus, hakijan edellytykset huolehtia kaivostoiminnan aloittamisesta sekä muut hakemuksen
käsittelyn yhteydessä ilmenneet seikat. Määräaikainen kaivoslupa voi olla voimassa enintään kymmenen vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.
Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein.
Lupaviranomaisen on ilmoitettava tarkistusväli luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä voidaan määrätä
tarkistettavaksi määräajoin. Kaivosluvan
määräyksiä tarkistettaessa lupaviranomaisen
tulee lisäksi varmistua, että kaivosluvan haltija täyttää 48 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen edellytykset.
Lupamääräysten tarkistaminen ei saa sanotLupamääräysten tarkistaminen ei saa sanottavasti vähentää kaivoshankkeesta saatavaa tavasti vähentää kaivoshankkeesta saatavaa
hyötyä.
hyötyä.

63 §

63 §

Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen

Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen

Määräajan voimassa olevalle kaivosluvalle
Määräajan voimassa olevalle kaivosluvalle
voidaan myöntää jatkoaikaa toistaiseksi tai voidaan myöntää jatkoaikaa toistaiseksi tai
enintään kymmenen vuotta kerrallaan sen mu- enintään kymmenen vuotta kerrallaan sen mukaan kuin on edelleen tarpeen esiintymän hyö- kaan kuin on edelleen tarpeen esiintymän hyö-

21(33)

Voimassa oleva laki

Ehdotus

dyntämiseksi ja ottaen huomioon muut hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet seikat.
Kaivosluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) esiintymää on hyödynnetty tehokkaasti ja
järjestelmällisesti;
2) esiintymä on kooltaan, pitoisuudeltaan ja
teknisiltä ominaisuuksiltaan edelleen hyödyntämiskelpoinen;
3) luvanhaltija ei ole olennaisesti rikkonut
tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia taikka
lupamääräyksiä.

dyntämiseksi ja ottaen huomioon muut hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet seikat.
Kaivosluvan voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) esiintymää on hyödynnetty tehokkaasti ja
järjestelmällisesti;
2) esiintymä on kooltaan, pitoisuudeltaan ja
teknisiltä ominaisuuksiltaan edelleen hyödyntämiskelpoinen;
3) luvanhaltija ei ole olennaisesti laiminlyönyt hakemuksen kohteena olevaan lupaan perustuvassa toiminnassa toimintaan soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia taikka hakemuksen kohteena olevassa luvassa annettuja lupamääräyksiä; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen
määrä.

65 §

65 §

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkaminen

Kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kymmenen vuotta kerrallaan. Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon
jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) kullanhuuhdonta on ollut tehokasta ja järjestelmällistä;
2) kullanhuuhdonta-alueella on edelleen
maalajeista huuhdottavaa kultaa niin runsaasti
ja sellaisessa muodossa, että kullanhuuhdonnan jatkamiselle on edellytykset;
3) kullanhuuhtoja on noudattanut tässä
laissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin
lupamääräyksiä;

Kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään kymmenen vuotta kerrallaan. Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon
jatkamisen edellytyksenä on, että:
1) kullanhuuhdonta on ollut tehokasta ja järjestelmällistä;
2) kullanhuuhdonta-alueella on edelleen
maalajeista huuhdottavaa kultaa niin runsaasti
ja sellaisessa muodossa, että kullanhuuhdonnan jatkamiselle on edellytykset;
3) kullanhuuhtoja ei ole olennaisesti laiminlyönyt hakemuksen kohteena olevaan lupaan
perustuvassa toiminnassa toimintaan soveltuvaan lainsäädäntöön perustuvia velvollisuuksia taikka hakemuksen kohteena olevassa luvassa annettuja lupamääräyksiä; laiminlyöntien olennaisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen
määrä.;
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle.
edulle.

73 §

73 §
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Luvan siirto

Luvan siirto

Malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullanhuuhdontalupa voidaan siirtää toiselle. Siirron
saajan tulee täyttää vastaavat vaatimukset
kuin luvanhaltijalta tämän lain mukaan edellytetään. Uraanin tai toriumin tuottamista koskevan kaivosluvan siirron saajalla tulee lisäksi
olla ydinenergialain mukainen lupa kaivostoimintaan.
Luvanhaltija voi hakea luvan siirtoa tekemällä asiasta hakemuksen kaivosviranomaiselle. Hakemuksessa on esitettävä siirron kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys siirron
saajasta sekä siirron käsittelyn kannalta muut
merkitykselliset seikat. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat viranomaisen todistukset,
rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla
varmennetaan hakemuksessa esitetyt tiedot ja
siirron saajan suostumus. Tarkempia säännöksiä hakemuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullanhuuhdontalupa voidaan siirtää toiselle. Siirron
saajan tulee täyttää vastaavat vaatimukset
kuin luvanhaltijalta tämän lain mukaan edellytetään. Uraanin tai toriumin tuottamista koskevan kaivosluvan siirron saajalla tulee lisäksi
olla ydinenergialain mukainen lupa kaivostoimintaan.
Luvanhaltija voi hakea luvan siirtoa tekemällä asiasta hakemuksen kaivosviranomaiselle. Hakemuksessa on esitettävä siirron kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys siirron
saajasta, siirron tarkoituksesta ja siirron saajan suunnitelmasta toteuttaa siirrettävään lupaan perustuvaa toimintaa sekä siirron käsittelyn kannalta muut merkitykselliset seikat.
Hakemukseen on liitettävä tarvittavat viranomaisen todistukset, rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmennetaan hakemuksessa esitetyt tiedot ja siirron saajan suostumus. Tarkempia säännöksiä hakemuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä luvan
siirto, jos siirron saaja täyttää 1 momentissa
mainitut edellytykset ja viranomaiselle on toimitettu 2 momentissa tarkoitetut selvitykset.
Kaivosviranomainen voi kuitenkin hylätä
malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
siirtoa koskevan hakemuksen 46 §:n 1 momentin 9 kohdassa mainituin perustein sekä
kaivosluvan siirtoa koskevan hakemuksen 48
§:n 1 momentissa mainituin perustein.

Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä luvan
siirto, jos siirron saaja täyttää 1 momentissa
mainitut edellytykset ja viranomaiselle on toimitettu 2 momentissa tarkoitetut selvitykset.
Kaivosviranomainen voi kuitenkin hylätä
malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
siirtoa koskevan hakemuksen 46 §:n 1 momentin 8 kohdassa mainituin perustein sekä
kaivosluvan siirtoa koskevan hakemuksen 48
§:n 1 momentissa mainituin perustein.
74 §

74 §

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen
ja siitä tiedottaminen

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen
ja siitä tiedottaminen

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskevan päätöksen
antamiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava päätös
hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle.
Malminetsintäluvan siirron saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja kaivosluvan siirron
saaja kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistön
omistajille.
Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskevan päätöksen
antamiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava päätös
hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle
sekä ilmoitettava asiasta kirjallisesti lupaalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille.

Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.
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Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä
kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista
säädetään kuntalain 108 §: ssä.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava kaivosaluelunastusluvan siirrosta luvanhaltijalle ja
siirron saajalle.

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös koskee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä
kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista
säädetään kuntalain 108 §: ssä.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava kaivosaluelunastusluvan siirrosta luvanhaltijalle ja
siirron saajalle sekä kaivosaluelunastusluvan
kohteena olevien kiinteistöjen omistajille.

75 §

75 §

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan,
mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava varauspäätös varaajalle.
Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetulla varausalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä ja tarvittaessa sellaisessa sanomalehdessä, josta alueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon asiasta.
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan,
mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta.
Kaivosviranomaisen on toimitettava varauspäätös varaajalle.
Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoitetulla varausalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä ja tarvittaessa sellaisessa sanomalehdessä, josta alueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon asiasta.
Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kunnan ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä.

[uusi]

Jos varausalue sijoittuu saamelaisten kotiseutualueelle, on jäljennös päätöksestä toimitettava saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokoukselle, jos varausalue sijoittuu koltta-alueelle.

[uusi]

Jos varausalue sijoittuu poronhoitoalueelle,
on päätöksestä toimitettava jäljennös asianomaiselle paliskunnalle.

76 §

76 §

Varauspäätöksen voimassaolo

Varauspäätöksen voimassaolo

Varauspäätös on voimassa enintään kaksikymmentäneljä kuukautta siitä, kun varausilmoitus on tehty. Kaivosviranomaisen on varauspäätöksen voimassaolon pituutta harkitessaan otettava huomioon erityisesti tutkimussuunnitelman laadintaan ja muihin malminetsintälupahakemuksen valmisteleviin toimenpiteisiin tarvittava aika.

Varauspäätös on voimassa enintään kaksitoista kuukautta siitä, kun varausilmoitus on
tehty. Kaivosviranomaisen on varauspäätöksen voimassaolon pituutta harkitessaan otettava huomioon erityisesti tutkimussuunnitelman laadintaan ja muihin malminetsintälupahakemuksen valmisteleviin toimenpiteisiin
tarvittava aika.
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Varauspäätös raukeaa määräajan päättyessä.
Varauspäätös raukeaa myös kokonaan tai osittain, kun sen tuottamalla etuoikeudella on haettu malminetsintälupaa 34 §:ssä säädetyllä
tavalla. Kaivosviranomaisen on lisäksi päätettävä, että varauspäätös raukeaa, jos varaaja tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle.
Kaivosviranomainen voi peruuttaa varauspäätöksen, jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia
tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet varauspäätökseen liittyvään harkintaan.

Varauspäätös raukeaa määräajan päättyessä.
Varauspäätös raukeaa myös kokonaan tai osittain, kun sen tuottamalla etuoikeudella on haettu malminetsintälupaa 34 §:ssä säädetyllä
tavalla. Kaivosviranomaisen on lisäksi päätettävä, että varauspäätös raukeaa, jos varaaja tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle.
Kaivosviranomainen voi peruuttaa varauspäätöksen, jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteellisia
tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet varauspäätökseen liittyvään harkintaan.

[uusi]

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään varauspäätöksen voimassaolosta, voi
kaivosviranomainen päättää, että varauspäätös on voimassa enintään kaksikymmentäneljä
kuukautta siitä, kun varausilmoitus on tehty,
jos varaaja osoittaa erityisten syiden puoltavan 1 momentissa säädetystä varauksen voimassaolosta poikkeamista, ellei varausilmoituksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet muut
syyt estä varauspäätöksen myöntämistä kahtatoista kuukautta pidemmäksi ajaksi.

77 §

77 §

Kaivostoimitus

Kaivostoimitus

Kaivosalueeksi ja kaivoksen apualueeksi
tarvittavien alueiden käyttöoikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien lunastaminen suoritetaan kaivostoimituksessa. Lunastamisessa
noudatetaan, jollei jäljempänä muuta säädetä,
mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta
annetussa
laissa
(603/1977), jäljempänä lunastuslaki, säädetään. Kaivostoimituksessa havaitun virheen
korjaamisesta tai oikaisemisesta sekä toimituksen tai päätöksen purkamista koskevasta
esityksestä on voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) kiinteistötoimituksesta säädetään.
Toimitusinsinööri voi kuitenkin suorittaa
kaivostoimituksen ilman uskottuja miehiä, jos
kukaan 81 §:ssä tarkoitetuista kaivostoimituksen asianosaisista ei sitä vaadi eikä toimituksessa ole kysymys korvauksista.

Kaivostoimituksessa suoritetaan kaivosalueeksi ja kaivoksen apualueeksi tarvittavien
alueiden käyttöoikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien lunastaminen sekä määritetään
kaivosalueen ulottuvuus. Lunastamisessa
noudatetaan, jollei jäljempänä muuta säädetä,
mitä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta
annetussa
laissa
(603/1977), jäljempänä lunastuslaki, säädetään. Kaivostoimituksessa havaitun virheen
korjaamisesta tai oikaisemisesta sekä toimituksen tai päätöksen purkamista koskevasta
esityksestä on voimassa, mitä kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995) kiinteistötoimituksesta säädetään.
Toimitusinsinööri voi kuitenkin suorittaa
kaivostoimituksen ilman uskottuja miehiä, jos
kukaan 81 §:ssä tarkoitetuista kaivostoimituksen asianosaisista ei sitä vaadi eikä toimituksessa ole kysymys korvauksista.

[uusi pykälä]

98 a §
Varausmaksu
Varaajan on suoritettava […:lle] varausalueen koon mukaan määräytyvä varausmaksu, joka on [x] euroa hehtaarilta.
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Varausmaksu on maksettava viimeistään 30
päivänä siitä, kun varauspäätös on tullut lainvoimaiseksi.
[Säännökset verovelvollisen oikeusturvasta ja
muut perustuslain edellyttämät veroa koskevat säännökset tulisi vielä lisätä kaivoslakiHE-luonnokseen.]

107 §

107 §

Vakuus malminetsintää ja kullanhuuhdontaa
varten

Vakuus malminetsintää ja kullanhuuhdontaa
varten

Malminetsintäluvan haltijan ja kullanhuuhMalminetsintäluvan haltijan ja kullanhuuhtojan on asetettava vakuus mahdollisen vahin- tojan on asetettava vakuus mahdollisen vahingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpi- gon ja haitan korvaamista sekä jälkitoimenpiteiden suorittamista varten, jollei tätä ole pi- teiden suorittamista varten.
dettävä tarpeettomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-alueen erityispiirteet, toimintaa
varten annettavat lupamääräykset ja luvan hakijan vakavaraisuus huomioon ottaen.
Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään
vakuuden
asettamisesta, voi kaivosviranomai[uusi]
nen malminetsintäluvassa päättää, että vakuutta ei tarvitse asettaa, mikäli malminetsintäluvan haltija on 31 §:n 2 momentin tarkoitettu valtion laitos.

108 §

108 §

Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Vakuus kaivostoiminnan lopettamista ja
eräitä poikkeavia tilanteita varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten
vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.
[uusi momentti]

[uusi momentti]

Kaivosluvan haltijan on asetettava vakuus:
1)
kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten, joiksi luetaan
a. kaivosluvassa erikseen määrätyt lopetus- ja jälkitoimenpiteet;
b. 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet;
c. kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä erikseen määrätyt
lopetus- ja jälkitoimenpiteet;
d. 150 §:n 1 ja 2 momenteissa tarkoitetut toimenpiteet 30 vuoden
ajalta;
2)
poikkeavien tilanteiden turvallisuustoimenpiteitä varten yhden vuoden
ajalle;
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3)

100 §:n 2 momentin mukaista louhintakorvauksen yhden vuoden
pinta-alaperusteista osaa vastaava
summaa varten siltä osin, kun kaivosluvan haltija ei osin tai kokonaan
omista kaivosalueeseen kuuluvia
kiinteistöjä.

Asetettavan vakuuden on oltava riittävä kaivostoiminnan laatu ja laajuus, toimintaa varten annettavat lupamääräykset ja muun lain
nojalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.
Valtioneuvosto voi antaa tarkempia säännöksiä vakuuden määrän laskemisesta.

109 §

109 §

Vakuuden asettamista koskeva menettely

Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin
ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 62 §:n
mukaisesti taikka malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa muutetaan
69 §:n mukaisesti tai lupien voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin
ja suuruuden asianomaisessa luvassa.
Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkistettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 62 §:n
mukaisesti taikka malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa muutetaan
69 §:n mukaisesti tai lupien voimassaoloa jatketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.
Lupaviranomaisen on omasta aloitteestaan
tarkistettava vakuuden suuruutta, jos toiminnan laatu ja laajuus tai toiminnasta aiheutuvat vaikutukset yleiseen turvallisuuteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön ovat luvan
myöntämisen jälkeen muuttuneet siten, että
vakuuden lajia tai suuruuttaa on tämän vuoksi
tarpeen tarkistaa. Samalla kaivosviranomaisen on määrättävä ajankohta, josta lukien
muutokset ovat voimassa.
Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle,
jonka tulee valvoa korvauksen saajan etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia
vakuuden rahaksi muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.

[uusi momentti]

Vakuus on asetettava kaivosviranomaiselle,
jonka tulee valvoa korvauksen saajan etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa toimia
vakuuden rahaksi muuttamista ja varojen jakamista koskevissa asioissa.

112 §

112 §

Yleinen velvollisuus huolehtia kaivosturvallisuudesta

Yleinen velvollisuus huolehtia kaivosturvallisuudesta

Kaivostoiminnan harjoittaja on velvollinen
huolehtimaan kaivosturvallisuudesta. Toiminnanharjoittajan on erityisesti huolehdittava
kaivoksen rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuudesta sekä kaivoksessa tapahtuvien vaa-

Kaivostoiminnan harjoittaja on velvollinen
huolehtimaan kaivosturvallisuudesta. Toiminnanharjoittajan on erityisesti huolehdittava
kaivoksen rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuudesta sekä kaivoksessa tapahtuvien vaaratilanteiden, onnettomuuksien ja muiden
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ratilanteiden ja onnettomuuksien ehkäisemi- poikkeuksellisten tilanteiden ehkäisemisestä
sestä ja niistä aiheutuvien haitallisten seuraus- ja niistä aiheutuvien terveydelle, ympäristölle
ten rajoittamisesta.
ja yleiselle turvallisuudelle haitallisten seurausten rajoittamisesta.
Kaivoksen työturvallisuudesta säädetään
erikseen.
Kaivoksen työturvallisuudesta säädetään
erikseen.

120 §

120 §

Varautuminen kaivostoiminnan lopettamiseen

Varautuminen kaivostoiminnan lopettamiseen

Kaivostoiminnan harjoittajan on kaivoksen
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä kaivostoiminnassa otettava huomioon, että kaivostoiminta voidaan lopettaa ja kaivos sulkea turvallisesti.

Kaivostoiminnan harjoittajan on kaivoksen
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä kaivostoiminnassa otettava huomioon kaivoksen vaiheittainen sulkeminen, alueen käyttö kaivostoiminnan loputtua sekä se, että kaivostoiminta voidaan lopettaa ja kaivos sulkea turvallisesti.

143 §

143 §

Alueen kunnostaminen

Alueen kunnostaminen

Kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden vuoden kuluttua kaivostoiminnan
päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apualue yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon, huolehdittava niiden kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista sekä
suoritettava kaivosluvassa ja kaivosturvallisuusluvassa määrätyt toimenpiteet.

[uusi momentti]

Kaivostoiminnan harjoittajan on viimeistään kahden vuoden kuluttua kaivostoiminnan
päättymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen apualue yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon, huolehdittava niiden kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoinnista sekä
suoritettava kaivosluvassa ja kaivosturvallisuusluvassa määrätyt toimenpiteet siten, että
suljetusta kaivoksesta ei aiheudu haittaa ihmisten terveydelle tai huomattavia vahingollisia ympäristövaikutuksia.
Tarkempia säännöksiä alueen kunnostamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

144 §

144 §

Louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten
ja rakennelmien poistaminen

Louhittujen kaivosmineraalien, kaivoksen
laitteistojen, laitteiden, rakennusten ja rakennelmien poistaminen

Kaivostoiminnan harjoittaja saa pitää paiKaivostoiminnan harjoittaja saa pitää paikallaan kaivoksesta louhitut kaivosmineraalit kallaan kaivoksesta louhitut kaivosmineraalit,
sekä maan pinnalla olevat rakennukset ja ra- kaivoksen laitteistot ja laitteet sekä maan pin-
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kennelmat kahden vuoden ajan siitä, kun kaivostoiminta on päättynyt. Tämän jälkeen ne
siirtyvät korvauksetta kiinteistön omistajalle,
joka voi vaatia niiden poistamista toiminnanharjoittajan kustannuksella.

nalla olevat rakennukset ja rakennelmat kahden vuoden ajan siitä, kun kaivostoiminta on
päättynyt. Tämän jälkeen ne siirtyvät korvauksetta kiinteistön omistajalle, joka voi vaatia niiden poistamista tai muuta asianmukaista loppusijoittamista toiminnanharjoittajan kustannuksella.
Edellä 1 momentista poiketen kaivosviranomainen voi väliaikaisesti kieltää kaivostoimintaan liittyvien rakennusten ja rakennelmien poistamisen, jos tämä vaikeuttaa tai vaarantaa kaivoksen mahdollisen tulevan käytön
tai louhimistyön. Väliaikainen kielto voi olla
voimassa enintään siihen asti, kunnes kaivostoiminnan lopettamispäätös on saanut lainvoiman.
Tarkempia säännöksiä louhittujen kaivosmineraalien, kaivoksen laitteistojen, laitteiden
sekä rakennusten ja rakennelmien poistamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 1 momentista poiketen kaivosviranomainen voi väliaikaisesti kieltää kaivostoimintaan liittyvien rakennusten ja rakennelmien poistamisen, jos tämä vaikeuttaa tai vaarantaa kaivoksen mahdollisen tulevan käytön
tai louhimistyön. Väliaikainen kielto voi olla
voimassa enintään siihen asti, kunnes kaivostoiminnan lopettamispäätös on saanut lainvoiman.
Tarkempia säännöksiä louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten ja rakennelmien
poistamisesta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.

146 §

146 §

Lopputarkastus

Lopputarkastus

Saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin
tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten
etujen turvaamisen kannalta välttämättömät
seikat.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava lopputarkastuksesta:
1) kaivostoiminnan harjoittajalle ja muille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee;
2) kaivoksen sijaintikunnalle ja muulle kunnalle, jonka alueella kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät ympäristö- tai turvallisuusvaikutukset saattavat ilmetä;
3) sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät ympäristövaikutukset saattavat ilmetä;
4) tarvittaessa muille toimialallaan yleistä
etua valvoville viranomaisille;
5) saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille, koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle ja erityisellä poronhoitoalueella alueen
paliskunnille.
[uusi kohta]

Saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin
tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten
etujen turvaamisen kannalta välttämättömät
seikat.
Kaivosviranomaisen on tiedotettava lopputarkastuksesta:
1) kaivostoiminnan harjoittajalle ja muille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee;
2) kaivoksen sijaintikunnalle ja muulle kunnalle, jonka alueella kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät ympäristö- tai turvallisuusvaikutukset saattavat ilmetä;
3) sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät ympäristövaikutukset saattavat ilmetä;
4) tarvittaessa muille toimialallaan yleistä
etua valvoville viranomaisille;
5) saamelaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjille ja koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle;

6) poronhoitoalueella asianomaisille paliskunnille.
Lopputarkastuksesta tiedotetaan noudatLopputarkastuksesta tiedotetaan noudat- taen, mitä 40 §:ssä säädetään lupahakemuktaen, mitä 40 §:ssä säädetään lupahakemuk- sesta tiedottamisesta.
sesta tiedottamisesta.
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Jos kaivostoiminnan harjoittaja laiminlyö
143–145 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden, kaivosviranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin lopputarkastuksen järjestämiseksi.
Lopputarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja siinä tehdyt havainnot sekä keskeisiltä osin esitetyt muistutukset ja mielipiteet.
Tarkempia säännöksiä lopputarkastuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Jos kaivostoiminnan harjoittaja laiminlyö
143–145 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden, kaivosviranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin lopputarkastuksen järjestämiseksi.
Lopputarkastuksesta on laadittava tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja siinä tehdyt havainnot sekä keskeisiltä osin esitetyt muistutukset ja mielipiteet.
Tarkempia säännöksiä lopputarkastuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

150 §

150 §

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toimenpiteisiin

Kaivostoiminnan päätyttyä kaivostoiminnan harjoittaja vastaa edelleen kaivosluvassa
annettujen määräysten tai kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä annettujen määräysten
mukaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta sekä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainittujen
velvoitteiden toteuttamiseksi.
Kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitettava kaivosviranomaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista
vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle ja toteutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa
määräyksiä tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.
Jos kaivostoiminnan harjoittajaa ei enää ole,
tätä ei tavoiteta tai ei saada täyttämään velvoitetta ja kaivosaluetta tai kaivoksen apualuetta
on tarpeen seurata yleiseen turvallisuuteen
liittyvistä syistä, seurannasta ja tarvittavista
korjaavista toimenpiteistä vastaa alueen haltija. Alueen haltija vastaa kuitenkin vain, jos
tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää
alueen kunto sitä hankkiessaan eikä vastuu
seurannasta ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ole ilmeisen kohtuutonta. Kun
alueen haltijaa ei voida velvoittaa vastuuseen
tai kyse on alueesta, jonka hallinta- ja käyttöoikeus on palautunut kiinteistön omistajalle
149 §:n nojalla, seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä vastaa kuitenkin kaivosviranomainen.

Kaivostoiminnan päätyttyä kaivostoiminnan harjoittaja vastaa edelleen kaivosluvassa
annettujen määräysten tai kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä annettujen määräysten
mukaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seurannasta sekä tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainittujen
velvoitteiden toteuttamiseksi.
Kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitettava kaivosviranomaiselle kaikista seurannassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista
vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle, ympäristölle tai ihmisten terveydelle ja toteutettava
viipymättä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.
Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä
tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.
Jos kaivostoiminnan harjoittajaa ei enää ole,
tätä ei tavoiteta tai ei saada täyttämään velvoitetta ja kaivosaluetta tai kaivoksen apualuetta
on tarpeen seurata yleiseen turvallisuuteen
liittyvistä syistä, seurannasta ja tarvittavista
korjaavista toimenpiteistä vastaa alueen haltija. Alueen haltija vastaa kuitenkin vain, jos
tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää
alueen kunto sitä hankkiessaan eikä vastuu
seurannasta ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä ole ilmeisen kohtuutonta. Kun
alueen haltijaa ei voida velvoittaa vastuuseen
tai kyse on alueesta, jonka hallinta- ja käyttöoikeus on palautunut kiinteistön omistajalle
149 §:n nojalla, seurannasta ja korjaavista toimenpiteistä vastaa kuitenkin kaivosviranomainen.
151 b §
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Kaivosviranomaisen valvontatehtävä
Kaivosviranomaisen on huolehdittava kaivoslain mukaisen toiminnan asianmukaisesta
ja riittävästä valvonnasta ja seurannasta hankkimalla tietoja ja tekemällä tarkastuksia.

156 §

156 §

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Kaivosviranomainen voi:
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen
nojalla annettua määräystä, jatkamasta tai
toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä;
2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen
nojalla annettua määräystä, täyttämään velvollisuutensa.
Kaivosviranomainen voi lisäksi kieltää sellaisen kaivoksen laitteiston tai laitteen käytön,
jonka katsotaan aiheuttavan vakavaa uhkaa
ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle, sekä
määrätä kaivostoiminnan harjoittaja tekemään
vaadittavat korjaukset määräajassa.
Jos kaivosviranomainen toteaa kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön hoitavan puutteellisesti tehtäväänsä siten, että siitä voi aiheutua
vaaraa kaivosturvallisuudelle, kaivosviranomainen voi määrätä kaivostoiminnan harjoittajan nimeämään uuden pätevyysvaatimukset
täyttävän vastuuhenkilön.
[uusi momentti]

Kaivosviranomaisen on:
1) kiellettävä sitä, joka rikkoo tätä lakia tai
sen nojalla annettua määräystä, jatkamasta tai
toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä;
2) määrättävä sen, joka rikkoo tätä lakia tai
sen nojalla annettua määräystä, täyttämään
velvollisuutensa.
Kaivosviranomaisen on lisäksi kiellettävä
sellaisen kaivoksen laitteiston tai laitteen käytön, jonka katsotaan aiheuttavan vakavaa uhkaa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle,
sekä määrättävä kaivostoiminnan harjoittaja
tekemään vaadittavat korjaukset määräajassa.
Jos kaivosviranomainen toteaa kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön hoitavan puutteellisesti tehtäväänsä siten, että siitä voi aiheutua
vaaraa kaivosturvallisuudelle, kaivosviranomainen voi määrätä kaivostoiminnan harjoittajan nimeämään uuden pätevyysvaatimukset
täyttävän vastuuhenkilön.
Kaivosviranomaisen on valvottava, että annettua kieltoa tai määräystä noudatetaan.

165 §

165 §

Valitusoikeus

Valitusoikeus

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen, mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen saa hakea muutosta:
1) asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen, mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen saa hakea muutosta:
1) asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
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3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua valvova viranomainen;
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että
luvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttaalueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
2
momentti
on
kumottu
L:lla
11.12.2020/966.
Edellä 67 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla ainoastaan luvan raukeamista koskevan ilmoituksen tehnyt luvanhaltija.
[uusi momentti]

3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät;
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua valvova viranomainen;
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että
luvassa tarkoitettu toiminta heikentää kolttaalueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
2
momentti
on
kumottu
L:lla
11.12.2020/966.
Edellä 67 §:n 3 momentissa tarkoitettuun
kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla ainoastaan luvan raukeamista koskevan ilmoituksen tehnyt luvanhaltija.
Edellä 61 b §:ssä tarkoitettuun kaivosviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla ainoastaan luvan haltija sekä asianosainen.

169 §

169 §

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta

Kaivosviranomainen voi perustellusta
syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan
tai kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista taikka kullanhuuhdontalupaa, kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa
päätöksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Sanottu ei koske uraanin tai toriumin tuottamista
koskevaa kaivoslupaa.

Kaivosviranomainen voi perustellusta
syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan
tai kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista taikka malminetsintälupaa, kullanhuuhdontalupaa, kaivoslupaa tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa päätöksessä määrätä,
että luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Kaivosviranomainen voi
tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi sekä määrätä täytäntöönpanon aloitusajankohdasta. Sanottu ei
koske uraanin tai toriumin tuottamista koskevaa kaivoslupaa.
Edellytyksenä määräykselle on, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja hakija asettaa kaivosviranomaisen
määräämän vakuuden niiden edunmenetysten
ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuteen sovelletaan
vastaavasti, mitä 10 luvussa säädetään. Kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan osalta
edellytyksenä määräykselle on lisäksi, että
kaivosalue ja kaivoksen apualue on otettu luvanhaltijan haltuun 82 §:n mukaisesti, jolleivät alueet kuulu luvanhaltijalle.

Edellytyksenä määräykselle on, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja hakija asettaa kaivosviranomaisen
määräämän vakuuden niiden edunmenetysten
ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuteen sovelletaan
vastaavasti, mitä 10 luvussa säädetään. Kaivosluvan ja kaivosturvallisuusluvan osalta
edellytyksenä määräykselle on lisäksi, että
kaivosalue ja kaivoksen apualue on otettu luvanhaltijan haltuun 82 §:n mukaisesti, jolleivät alueet kuulu luvanhaltijalle.
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Kaivosviranomainen voi päätöksellään antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen samoin edellytyksin valitusajan kuluessa tai 14
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä
erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä 37–40 ja 42
§:ssä säädetään lupahakemuksen käsittelystä.
Päätökseen sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä, 57
§:ssä lupapäätöksen antamisesta ja 58 §:ssä
lupapäätöksestä tiedottamisesta. Lisäksi kaivosviranomaisen on viipymättä toimitettava
jäljennös päätöksestä asianomaiselle hallintooikeudelle ja muutosta hakeneille. Se, joka on
valittanut asianomaisesta lupapäätöksestä, voi
hallinto-oikeudessa vaatia määräyksen kumoamista tai muuttamista ilman, että hänen
olisi siitä erikseen valitettava.
Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 1 ja 3 momentissa tarkoitetun
määräyksen tai muuttaa sitä taikka muutoinkin kieltää 1 ja 3 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden
päätöksestä täytäntöönpanoa koskevassa asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.
Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan haltijan on suoritettava malminetsintäkorvaus tai kullanhuuhdontakorvaus viimeistään
30 päivänä siitä, kun kaivosviranomainen on
antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Malminetsintäkorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 99 §:ssä säädetään. Kullanhuuhdontakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 102 §:ssä säädetään. Velvollisuus
louhintakorvaukseen alkaa, kun kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Louhintakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 100 §:ssä säädetään.

Kaivosviranomainen voi päätöksellään antaa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen samoin edellytyksin valitusajan kuluessa tai 14
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä
erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksen käsittelyyn sovelletaan, mitä 37–40 ja 42
§:ssä säädetään lupahakemuksen käsittelystä.
Päätökseen sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä, 57
§:ssä lupapäätöksen antamisesta ja 58 §:ssä
lupapäätöksestä tiedottamisesta. Lisäksi kaivosviranomaisen on viipymättä toimitettava
jäljennös päätöksestä asianomaiselle hallintooikeudelle ja muutosta hakeneille. Se, joka on
valittanut asianomaisesta lupapäätöksestä, voi
hallinto-oikeudessa vaatia määräyksen kumoamista tai muuttamista ilman, että hänen
olisi siitä erikseen valitettava.
Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 1 ja 3 momentissa tarkoitetun
määräyksen tai muuttaa sitä taikka muutoinkin kieltää 1 ja 3 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden
päätöksestä täytäntöönpanoa koskevassa asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.
Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan haltijan on suoritettava malminetsintäkorvaus tai kullanhuuhdontakorvaus viimeistään
30 päivänä siitä, kun kaivosviranomainen on
antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Malminetsintäkorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 99 §:ssä säädetään. Kullanhuuhdontakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 102 §:ssä säädetään. Velvollisuus
louhintakorvaukseen alkaa, kun kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun määräyksen. Louhintakorvaukseen sovelletaan muutoin, mitä 100 §:ssä säädetään.

170 a §
[uusi pykälä]
Kaivosrekisteri
Kaivosviranomainen pitää varausilmoituksia, malminetsintälupia ja kullanhuuhdontalupia sekä kaivoslupia koskevista asioista kaivosrekisteriä.
Jokaisella on oikeus saada otteita rekisteristä.
Kaivosrekisteriin tallennettavista tiedoista
voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
174 a §
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[uusi pykälä]
Panttaustietojen julkisuus
Kaivosrekisterin panttioikeuksia koskevat
tiedot ovat julkisia. Kaivosviranomaisen on
pyynnöstä annettava rekisteristä todistuksia.
Panttaustodistusten sisällöstä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 .
Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tai tuomioistuimessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevissa asioissa noudatetaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Jos
muutoksenhakutuomioistuin tämän lain voimaan tultua kumoaa päätöksen, johon on sovellettava tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, ja palauttaa asian
kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltäväksi,
asia käsitellään ja ratkaistaan tämän lain
säännösten mukaisesti.
Kaivosviranomaisen on annettava kaivosoikeuden haltijalle tämän lain mukaiset yleisten
ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset
määräykset ja tarkistettava vakuutta koskeva
lupamääräys 62 §:n mukaisen kaivosluvan
määräaikaisen tarkistamisen yhteydessä tai,
kun lupaa muutetaan 69 §:n 1 tai 4 momentin
perusteella, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
Siltä osin, kun kyse on olemassa olevalle
kaivokselle määrättävästä vähäisestä apualueesta tai alueesta, jolla vähäisesti laajennetaan olemassa olevaa kaivosta, tulee kaivostoiminnan perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan
taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon
ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maakunnan liiton
ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen
kanssa. Kaivosluvan haltijan on jätettävä kaivoksen laajentamista koskeva hakemus viimeistään viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.
—————

