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Kaivoslain HE-luonnoksen varauksia koskevat pykälät 
 

Muutosluonnoksessa pohjana kaivoslain uudistamisen HE-luonnos 10/2020, jonka mukaiset muu-

tokset maalattu keltaisella. Uudemmat muutokset maalattu vihreällä. 

 

Voimassa oleva kaivoslaki (621/2011) Muutosluonnos  

44 § 

Varausilmoitus 

 

Varausilmoitus on toimitettava kaivosviran-

omaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tarpeelli-

nen ja luotettava selvitys: 

 

1) varaajasta; 

 

2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee 

(varausalue); 

 

3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja muista 

malminetsintälupahakemusta valmistelevista 

toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta. 

 

 

 

 

 

Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka kuu-

luu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen 

tai kullanhuuhdonta-alueeseen. Varausilmoitus 

ei myöskään saa koskea aiemmin varausalu-

eena ollutta aluetta, ennen kuin vuosi on kulu-

nut varauspäätöksen raukeamisesta tai peruut-

tamisesta.  

 

 

 

 

 

Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta voi-

daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

44 § 

Varausilmoitus 

 

Varausilmoitus on toimitettava kaivosviran-

omaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tarpeelli-

nen ja luotettava selvitys: 

 

1) varaajasta [ja varaajan yhteyshenkilöstä]; 

 

2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee 

(varausalue); 

 

3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja muista 

malminetsintälupahakemusta valmistelevista 

toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta. 

 

Varausalueesta on rajattava 7 §:n 2 momen-

tissa sekä 9 §:n 4 momentissa tarkoitetut alu-

eet. 

 

Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka kuu-

luu malminetsintäalueeseen, kaivosalueeseen 

tai kullanhuuhdonta-alueeseen. Varausilmoitus 

ei myöskään saa koskea aiemmin varausalu-

eena ollutta aluetta, ennen kuin vuosi on kulu-

nut varauspäätöksen raukeamisesta tai peruut-

tamisesta. 

 

Varaajan on tehtävä ilmoitus varausilmoituk-

sen jättämisestä siihen kuntaan tai niihin kun-

tiin, joilla varausalue sijaitsee. 

 

Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta voi-

daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 

 55 a § 

Varauspäätöksen sisältö 

 

Varausta koskevassa päätöksessä on selostet-

tava varauksen tarkoitus ja vaikutukset. 

 

Varauspäätöksessä on vahvistettava varausalu-

een sijainti ja rajat. Kaivosviranomaisen on 

huolehdittava, että vahvistettava varausalue ei 
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sijaitse 7 §:n 2 momentissa sekä 9 §:n 4 mo-

mentissa tarkoitetuilla alueilla.  

 

Päätöksessä on ilmoitettava varauspäätöksen 

voimassaoloaika ja siitä on käytävä ilmi voi-

massaoloaikaa koskeva harkinta. Päätöksessä 

on otettava kantaa kaivoslain 55 §:ssä säädet-

tyihin varausilmoituksen ratkaisuperusteisiin. 

75 § 

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottami-

nen 

 

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 

57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta. 

 

Kaivosviranomaisen on toimitettava varauspää-

tös varaajalle. 

 

Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto pää-

töksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoite-

tulla varausalueella yleisesti leviävässä sano-

malehdessä ja tarvittaessa sellaisessa sanoma-

lehdessä, josta alueeseen kuuluvien kiinteistö-

jen omistajien ja haltijoiden voidaan otaksua 

parhaiten saavan tiedon asiasta. 

 

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 

kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee, jul-

kaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kunnan 

ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään 

kuntalain 108 §:ssä. 

75 § 

Varauspäätöksen antaminen ja siitä tiedottami-

nen 

 

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 

57 §:ssä säädetään lupapäätöksen antamisesta. 

 

Kaivosviranomaisen on toimitettava varauspää-

tös varaajalle. 

 

Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto pää-

töksestä ainakin yhdessä päätöksessä tarkoite-

tulla varausalueella yleisesti leviävässä sano-

malehdessä ja tarvittaessa sellaisessa sanoma-

lehdessä, josta alueeseen kuuluvien kiinteistö-

jen omistajien ja haltijoiden voidaan otaksua 

parhaiten saavan tiedon asiasta. 

 

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 

kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee, jul-

kaisevat viipymättä tiedon päätöksestä kunnan 

ilmoituksena. Kunnan ilmoituksista säädetään 

kuntalain 108 §:ssä. 

 

Jos varausalue sijoittuu saamelaisten kotiseu-

tualueelle, on jäljennös päätöksestä toimitet-

tava saamelaiskäräjille ja kolttien kyläkokouk-

selle, jos varausalue sijoittuu koltta-alueelle. 

 

Jos varausalue sijoittuu poronhoitoalueelle, on 

päätöksestä toimitettava jäljennös asianomai-

selle paliskunnalle. 

76 § 

Varauspäätöksen voimassaolo 

 

Varauspäätös on voimassa enintään kaksikym-

mentäneljä kuukautta siitä, kun varausilmoitus 

on tehty. Kaivosviranomaisen on varauspäätök-

sen voimassaolon pituutta harkitessaan otettava 

huomioon erityisesti tutkimussuunnitelman laa-

76 § 

Varauspäätöksen voimassaolo 

 

Varauspäätös on voimassa enintään kaksitoista 

kuukautta siitä, kun varausilmoitus on tehty. 

Kaivosviranomaisen on varauspäätöksen voi-

massaolon pituutta harkitessaan otettava huo-
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dintaan ja muihin malminetsintälupahakemuk-

sen valmisteleviin toimenpiteisiin tarvittava 

aika. 

 

Varauspäätös raukeaa määräajan päättyessä. 

Varauspäätös raukeaa myös kokonaan tai osit-

tain, kun sen tuottamalla etuoikeudella on ha-

ettu malminetsintälupaa 34 §:ssä säädetyllä ta-

valla. Kaivosviranomaisen on lisäksi päätet-

tävä, että varauspäätös raukeaa, jos varaaja te-

kee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosviran-

omaiselle. 

 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa varauspää-

töksen, jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä 

on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, 

jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet varauspää-

tökseen liittyvään harkintaan. 

mioon erityisesti tutkimussuunnitelman laadin-

taan ja muihin malminetsintälupahakemuksen 

valmisteleviin toimenpiteisiin tarvittava aika. 

 

Varauspäätös raukeaa määräajan päättyessä. 

Varauspäätös raukeaa myös kokonaan tai osit-

tain, kun sen tuottamalla etuoikeudella on ha-

ettu malminetsintälupaa 34 §:ssä säädetyllä ta-

valla. Kaivosviranomaisen on lisäksi päätet-

tävä, että varauspäätös raukeaa, jos varaaja te-

kee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosviran-

omaiselle. 

 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa varauspää-

töksen, jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä 

on annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, 

jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet varauspää-

tökseen liittyvään harkintaan. 

 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään 

varauspäätöksen voimassaolosta, voi kaivosvi-

ranomainen päättää, että varauspäätös on voi-

massa enintään kaksikymmentäneljä kuukautta 

siitä, kun varausilmoitus on tehty, jos varaaja 

osoittaa erityisten syiden puoltavan 1 momen-

tissa säädetystä varauksen voimassaolosta 

poikkeamista, ellei varausilmoituksen käsitte-

lyn yhteydessä ilmenneet muut syyt estä va-

rauspäätöksen myöntämistä kahtatoista kuu-

kautta pidemmäksi ajaksi. 

9 luku 

Malminetsinnästä, kaivostoiminnasta ja kullan-

huuhdonnasta suoritettavat korvaukset 

9 luku 

Varauksesta, malminetsinnästä, kaivostoimin-

nasta ja kullanhuuhdonnasta suoritettavat kor-

vaukset 

 98 a §  

Varausmaksu 

 

Varaajan on suoritettava […:lle] varausalueen 

koon mukaan määräytyvä varausmaksu, joka 

on [x] euroa hehtaarilta. 

 

Varausmaksu on maksettava viimeistään 30 

päivänä siitä, kun varauspäätös on tullut lain-

voimaiseksi. 

 


