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Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta 391/2012 

 

LUONNOSTELUA (lisäysehdotuksia tummennetulla tekstillä)  

 

Lupamenettelyt 

 

11 §. Lupahakemuksen lisäkappaleet 

 

Kaivoslain 33 §:ssä tarkoitettua asiaa koskevasta lupahakemuksesta on lupaviranomaisen pyynnöstä 

toimitettava lisäkappaleita, jo se on tarpeen asiasta tiedottamisen ja lausuntojen pyytämisen vuoksi. 

 

12 §. Malminetsintälupahakemus 

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 14 §:ssä säädetään, malminetsintälupahakemuksessa tai sen liitteissä on 

esitettävä: 

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka; 

2) yhteyshenkilön nimi, asema, ja yhteystiedot; 
3) selvitys hakijan asiantuntemuksesta, teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä 

harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa; 

4) selvitys hakijan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä; 

5) malminetsintäalueen maantieteellinen sijainti sisältäen kiinteistön tai muiden rekisteriyksi-

köiden nimen ja kiinteistötunnuksen; 

6) malminetsintäalueen kokonaispinta-ala ja jokaisen kiinteistön tai muiden rekisteriyksiköiden 

osalta pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella; 

7) suunnitelma tarpeellisten tutkimusten määrästä, laadusta ja aikataulusta; 

8) tutkimussuunnitelman toteutumiseen liittyvät tiedot suojelun kannalta merkittävistä luonto- 

ja kulttuuriarvoista malminetsintäalueella; 

9) kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot malminetsintäalueen kiinteistön omistajista ja nii-

den muiden henkilöiden tai yhteisöjen nimistä ja osoitteista, joiden etua, oikeutta tai velvol-

lisuutta malminetsintäluvan myöntäminen saattaa koskea; 

10) hakijan ehdotus malminetsintäalueen nimeksi; 

11)  muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä varten tar-

peelliset tiedot 
 

 

13 § Malminetsintälupahakemuksen liitteet 

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, malminetsintälupahakemukseen on liitettävä: 

 

1) yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin; 

2) kaivosviranomaisen niin pyytäessä valtakunnallisessa koordinaatiossa ja tarkoituksenmukai-

sessa mittakaavassa oleva maastokartta-tai ilmakuvapohja, johon on lisätty viivapiirroksina 

ajantasainen kiinteistöjaotus, rakennukset sekä haettuun lupaan vaikuttavat malminetsinnän 

esteet sekä tarpeellinen nimistö; 

3) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatiossa malminetsintäalueen rajat, malmin-

etsintäalueen ja siihen välittömästi rajautuvan alueen kiinteistöjaotuksen sekä malminetsin-

nän esteet; 

4) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote; 

5) muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä varten tar-

vittavat liitteet. 
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14 § Varausilmoitus  

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 14§:ssä säädetään, varausilmoituksessa on esitettävä:  

 

1) varaajan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka 

2) yhteyshenkilön nimi, asema yhtiössä ja yhteystiedot; 

3) mitä kaivosmineraaleja varaaja otaksuu alueella olevan ja mihin tieto perustuu; 

4) varausalueen kartta, jossa on merkittynä varausalueen ulkopuolelle jäävät 

alueet ja peruste ulkopuolelle jättämisestä; 

5) varausalueen pinta-ala sekä kunta, jonka alueella varausalue sijaitsee; 

6) haettu varauspäätöksen voimassaoloaika  

7) varaajan ehdotus varausalueen nimeksi; 

8) tiedotussuunnitelma; 

9) muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä 

varten tarpeelliset tiedot.  

 

15 § Varausilmoituksen liitteet 

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 44 §:ssä säädetään, varausilmoitukseen on liitettävä: 

 

1) yleispiirteinen kartta varausalueesta, poissuljetut alueet selkeästi merkittyinä; 

2) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa varausalueen rajat; 

3) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote; 

4) muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä varten tar-

vittavat liitteet. 

 

16 §. Kaivoslupahakemus 

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §: n säädetään, kaivoslupahakemuksessa tai sen liitteissä on esitet-

tävä: 

 

1) hakijan nimi, yhteystiedot ja kotipaikka; 

2) yhteyshenkilön nimi, asema ja yhteystiedot; 
3) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen maantieteellinen sijainti sisältäen kiinteistöjen ja mui-

den rekisteriyksiköiden nimen ja kiinteistötunnuksen; 

4) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen kokonaispinta-ala sekä jokaisen kiinteistön osalta 

pinta-ala vähintään 0,1 hehtaarin tarkkuudella; 

5) kaivosalueen ja kaivoksen apualueen määräytymiseen vaikuttavat olennaiset seikat; 

6) selvitys alueen malminetsintää koskevista tutkimuksista ja niiden tuloksista, jotka osoittavat 

alueella olevan kaivosmineraaleja niin runsaasti ja sellaisessa muodossa, että esiintymän 

hyödyntäminen on todennäköistä ja taloudellisesti kannattavaa; 

7) selvitys kaivoshankkeen taloudellisista edellytyksistä; 

8) kiinteistötietojärjestelmässä olevat tiedot kaivosalueen ja kaivoksen apualueen kiinteistön ja 

naapuri kiinteistöjen omistajista ja niiden muiden henkilöiden nimistä ja osoitteista, ja tie-

dossa olevista sähköpostiosoitteista, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta kaivosluvan 

myöntäminen saattaa koskea; 

9) selvitys kaivosluvan teknisistä perusratkaisuista;  
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a. louhintalupa ja muut kaivostoiminnan perusratkaisut; 

b. louhosten alustavat mitoitus- ja suunnitteluperusteet sekä poikkileikkauskuvat; 

c. teiden, viemäreiden, ja sähkölinjojen sijoittaminen ja kaivostoiminnan tarvitsemien 

vesien käytön suunnitelma; 

d. muut tarpeelliset seikat. 

10) selvitys toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että kaivostoiminnassa ei harjoiteta (ilmeistä ?) 

kaivosmineraalien tuhlausta eikä kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä 

vaaranneta tai vaikeuteta;  

11) perusteltu selvitys kaivostoiminnan arvioiduista vaikutuksista yleisiin ja yksityisiin etuihin;  

12) yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä, joilla kaivostoiminnan haitalliset vaikutukset on 

tarkoitus poistaa tai joilla niitä on tarkoitus vähentää; 

13) selvitys suunnitellun kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista ympäristövaikutusten arvioin-

timenettelystä annetun lain (468/1994) 25 §:ssä tarkoitetussa laajuudessa, silloin kun hank-

keeseen ei sovelleta mainitun lain mukaista arviointimenettelyä; 

14) yksityiskohtainen selvitys kaivostoiminnan lopettamisen edellyttämistä toimenpiteistä ja 

niiden alueellisesta ulottuvuudesta; 

15) selvitys rakennuksia ja rakennelmia koskevista toimenpiteistä ja niiden alueellisesta ulottu-

vuudesta; 

16) selvitys jälkihoitotoimenpiteiden tavoitteista ja niiden pääasiallinen sisältö;  

17) selvitys alueen tulevista käyttömahdollisuuksista; 

18) arvio lopettamistoimenpiteiden aikataulusta ja kustannuksista; 

19) hakijan ehdotus kaivosalueen nimeksi; 

20) tiedostussuunnitelma; 

21) muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä varten tar-

peelliset tiedot.  

 

 

17 §. Lupahakemuksen liitteet  

 

Sen lisäksi, mitä kaivoslain 34 §:ssä säädetään, kaivoslupahakemukseen on liitettävä: 

1) yleispiirteinen kartta, joka osoittaa hakemuksen kohteena olevan alueen sijainnin ja sen suh-

teen muuhun alueen käyttöön siten kuin kaivoslain 47 §:n 4 momentissa edellytetään;  

2) tarvittaessa valtakunnallisessa koordinaatiossa ja tarkoituksenmukaisessa mittakaavassa 

oleva maastokartta- tai ilmakuvapohja, johon on lisätty viivapiirroksia ajantasainen kiinteis-

töjaotus, rakennukset sekä haettuun lupaan vaikuttavat kaivosluvan esteet sekä tarpeellinen 

nimistö. 

3) tiedosto, joka sisältää valtakunnallisessa koordinaatistossa kaivosalueen rajat, kaivosalueen 

ja siihen välittömästi rajautuvan alueen kiinteistöjaotuksen sekä kaivosluvan esteet; 

4) hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote; 

5) muut lupaviranomaisen edellyttämät asianmukaisen päätöksen tekemistä varten tar-

peelliset liitteet.  

 

 

 


