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Työ- ja elinkeinoministeriölle

Kauppa- ja teollisuusministeriö (1.1.2008 alkaen työ- ja elinkeinoministeriö) aset-
ti 6.4.2005 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kaivoslain (503/1965) ja
sen nojalla annettujen säännösten muuttamiseksi.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko
työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä jäseniksi kaivosylitarkastaja Krister Söderholm
kauppa- ja teollisuusministeriöstä, neuvotteleva virkamies Pia Jokinen sosiaali- ja
terveysministeriöstä, ylitarkastaja Jukka Reinikainen ympäristöministeriöstä ja
johtaja Päivi Rantakoski Turvatekniikan keskuksesta. Työryhmä nimesi pysyvik-
si asiantuntijoikseen yli-insinööri Sanna-Mari Karjalaisen ja yli-insinööri Anne-
Mari Lähteen Turvatekniikan keskuksesta sekä tutkimusjohtaja Pekka Nurmen
Geologian tutkimuskeskuksesta. Työryhmän sihteerinä on toiminut hallitussihtee-
ri Sari Rapinoja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tammikuussa 2007 työryhmän
määräaikaa jatkettiin 31.10.2007 saakka. Samalla työryhmän kokoonpanoa muu-
tettiin siten, että työryhmän jäseneksi määrättiin johtaja Päivi Rantakosken tilalle
yli-insinööri Anne-Mari Lähde Turvatekniikan keskuksesta ja kaivosylitarkastaja
Krister Söderholmin tilalle kaivosylitarkastaja Pekka Suomela työ- ja elinkeino-
ministeriöstä. Työryhmä sai 25.10.2007 lisäaikaa 30.4.2008 saakka. Samalla pää-
töksellä ylitarkastaja Jukka Reinikaisen virkavapauden ajaksi työryhmän jäsenek-
si määrättiin ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä sekä neuvotte-
leva virkamies Pia Jokisen tilalle vanhempi hallitussihteeri Antti Posio sosiaali- ja
terveysministeriöstä.

Kaivoslakityöryhmän esityksen taustaksi on teetetty seuraavat selvitykset:

• OTT, ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula: Perustuslain 20 §
ja sen merkitys kaivoslainsäädännön valmistelussa, 2006.

• OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti, julkisoikeuden yliassistentti Pek-
ka Länsineva: Perustuslain perusoikeussäännösten suhde huuhdonta-
kullan valtauksiin ja kaivosoikeuteen, 2006.

• OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti, julkisoikeuden yliassistentti Pek-
ka Länsineva: Malminetsinnän ja kaivostoiminnan suhde maanomistaji-
en ja muiden haitankärsijöiden perusoikeussuojaan, 2006.

• HTT, julkisoikeuden professori Eija Mäkinen: Perustuslain 121 §:n mu-
kaisen kunnallisen itsehallinnon huomioon ottaminen kaivoslain uudis-
tamisessa, 2007.

• HTL, VT, Leila Suvantola: Luonnonsuojelutavoitteiden huomioonotta-
minen malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa, 2006.



Työryhmä on kuullut työnsä aikana eri alojen asiantuntijoita ja sidosryhmiä, joista
osa on toimittanut kirjallisia kommentteja.

Työryhmässä ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne oi-
keusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Leena Halila oikeusministeriöstä, lainsää-
däntöneuvos Jari Salila oikeusministeriöstä, erityisasiantuntija Veli-Pekka Hauta-
mäki oikeusministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio oikeusministeriöstä,
hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Helena
Korhonen ympäristöministeriöstä, hallitusneuvos Hannu Karjalainen ympäristö-
ministeriöstä, neuvotteleva virkamies Tuomas Kuokkanen ympäristöministeriös-
tä, vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina maa- ja metsätalousministeriöstä, yli-
tarkastaja Toivo Niskanen sosiaali- ja terveysministeriöstä,

hallintoneuvos Kari Kuusiniemi korkeimmasta hallinto-oikeudesta, hallintoneu-
vos Pekka Vihervuori korkeimmasta hallinto-oikeudesta,

professori Erkki Hollo Helsingin yliopistosta, professori Olli Mäenpää Helsingin
yliopistosta, professori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta, oikeustieteen tohtori,
dosentti Pekka Länsineva Turun yliopistosta, professori Veli-Pekka Viljanen
Turun yliopistosta, professori Anne Kumpula Turun yliopistosta, tutkija Leila
Suvantola Joensuun yliopistosta, professori Tapio Määttä Joensuun yliopistosta,
professori Eija Mäkinen Vaasan yliopistosta, professori Pekka Särkkä Teknillises-
tä korkeakoulusta, professori Ari Ekroos Teknillisestä korkeakoulusta,

ympäristönsuojelupäällikkö Tiina Kämäräinen Lapin ympäristökeskuksesta, yli-
tarkastaja Juhani Itkonen Lapin ympäristökeskuksesta, ympäristöneuvos Sami
Koivula Pohjois-Suomen ympäristölupavirastosta, ympäristöneuvos Mika Seppä-
lä Länsi-Suomen ympäristölupavirastosta,

aluepäällikkö Pirkko Seurujärvi Metsähallituksesta, maankäytön esimies Erkki
Luukkonen Metsähallituksesta, kiinteistöasiantuntija Pekka Pamppunen Metsä-
hallituksesta, lakimies Marketta Rosti Metsähallituksesta,

ylijohtaja Pauli Karvinen Maanmittauslaitokselta, maanmittausinsinööri Aune
Rummukainen Maanmittauslaitokselta, ylitarkastaja Timo Kukkola Turvateknii-
kan keskuksesta, pääjohtaja Elias Ekdahl Geologian tutkimuskeskuksesta, alue-
johtaja Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskuksesta, johtaja Antti Niittylä Sätei-
lyturvakeskuksesta, johtaja Janne Peräkylä Raha-automaattiyhdistyksestä,

aluekehityspäällikkö Raimo Turunen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, maakun-
tajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitosta, edunvalvontapäällikkö Jaakko Ylitalo
Lapin liitosta, kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi Pohjois-Pohjanmaan liitosta, tekni-
nen johtaja Arto Leppälä Inarin kunnasta, lakimies Ulla Hurmeranta Suomen
Kuntaliitosta, erityisasiantuntija Jarkko Huovinen Suomen Kuntaliitosta,



puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi Saamelaiskäräjiltä, puheenjohtaja Pekka
Aikio Saamelaiskäräjiltä, lakimiessihteeri Heikki Hyvärinen Saamelaiskäräjiltä,
lakimiessihteeri Aimo Guttorm Saamelaiskäräjiltä, käräjäedustaja Jan Saijets Saa-
melaiskäräjiltä, toiminnanjohtaja Pertti Viik Paliskuntain yhdistyksestä, puheen-
johtaja Jukka Knuuti Paliskuntain yhdistyksestä, porotalousneuvoja Merja Mattila
Paliskuntain yhdistyksestä,

Vuorimiesyhdistys – Bergsmannaföreningen r.y:n ja Kaivannaisteollisuusyhdis-
tys ry:n edustajina pääsihteeri Olavi Paatsola Kaivannaisteollisuusyhdistys ry:stä,
toimitusjohtaja Pekka Perä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oy:stä, toimitusjohtaja
Teuvo Jurvansuu Pyhäsalmi Mine Oy:stä, lakiasiainjohtaja Veli-Matti Tarvainen
Yara Suomi Oy:stä, toimitusjohtaja Krister Söderholm Kevitsa Mining Oy:stä,
vanhempi konsultti Reijo Anttonen Kevitsa Mining Oy:stä, tuotantopäällikkö
Seppo Voutilainen Kemphos Oy:stä, laki- ja ympäristöpäällikkö Tiina Leino
Outokumpu Oyj:stä, Vice President Ingmar Haga Agnico-Eagle Finland, ferro-
kromituotannon johtaja Jaakko Ahtiainen Outokumpu Chrome Oy:stä, Vice Presi-
dent Håkan Pihl Nordkalk Ab:stä, lakimies Mikko Siltanen Yara Suomi Oy:stä, la-
kimies Casper Herler Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:stä
(Suomen Asianajajaliiton ja Kaivannaisteollisuusyhdistyksen edustajana),

Kiviteollisuusliitto ry:n edustajina toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen Kiviteolli-
suusliitto ry:stä, ympäristöpäällikkö Olavi Selonen Palin Granit Oy:stä, vuolukivi-
tuotannon päällikkö Ismo Mäkeläinen Tulikivi Oyj:stä,

johtaja Kimmo Viertola Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä, Senior Advisor Tuomo
Mäkelä Suomen Teollisuussijoitus Oy:stä, toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen
Invest in Finland:sta,

Infra ry:n edustajina toiminnanjohtaja Ari Huhtala Infra Häme ja Keski-Suomi,
kehitys-, tuotanto- ja hankintajohtaja Martti Kärkkäinen Rudus Oy:stä,

päälakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä,
työehtosihteeri Kauno Koskela Metallityöväen Liitto ry:stä,

lakimies Tommi Siivonen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä,
toimitusjohtaja Aulikki Kiviranta Maanomistajien Arviointikeskus Oy:stä, laki-
mies Helena Ålgars Svenska landbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.,
puheenjohtaja Björn von Konow Maanomistajain liitosta, toiminnanjohtaja Tuija
Nummela Maanomistajain liitosta,

toiminnanjohtaja Antti Peronius Lapin Kullankaivajainliitto ry:stä, varapuheen-
johtaja Mika Telilä Lapin Kullankaivajainliitto ry:stä, harrastajakullankaivaja
Leila Kostiainen Lapin Kullankaivajainliitto ry:stä,



Suomen Luonnonsuojeluliiton edustajina luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola,
varatuomari Raisa Tarasuo ja asianajaja Sakari Niemelä Asianajotoimisto Ympä-
ristölaki Oy:stä.

Työryhmä on 20 päivänä lokakuuta 2006 tutustunut Geologian tutkimuskeskuk-
sen malminetsintäkohteisiin Huittisissa. Lisäksi työryhmä on tutustunut 6 päivänä
kesäkuuta 2007 Kemin kaivokseen.

Saatuaan työnsä päätökseen, työryhmä jättää yksimielisen mietintönsä kunnioitta-
vasti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2008

Anja Liukko

Markus Alapassi Anne-Mari Lähde

Antti Posio Pekka Suomela

Sanna-Mari Karjalainen Pekka Nurmi

Sari Rapinoja



   
  
 
TYÖRYHMÄN ESITYS 8.10.2008 
 
 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on kai-
vostoiminnan ja malminetsinnän edellytysten 
turvaaminen yhteiskunnallisesti, taloudelli-
sesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Ta-
voitteen toteuttaminen edellyttää erilaisten 
yleisten ja yksityisten etujen sovittamista yh-
teen siten, että sääntely kokonaisuudessaan 
turvaisi mahdollisimman hyvin kilpailevien 
etujen samanaikaisen toteutumisen. Tavoit-
teena on myös turvata kuntien vaikuttamis-
mahdollisuudet, varmistaa oikeusturvan to-
teutuminen sekä ottaa huomioon kansalais-
vaikuttamista ja osallistumista koskevat vaa-
timukset. Valitusoikeus lupapäätöksistä olisi 
nykyistä useammalla taholla.  

Kaivoslaki perustuisi edelleen niin sanot-
tuun valtausjärjestelmään, jossa oikeus esiin-
tymän hyödyntämiseen olisi kiinteistön omis-
tuksesta riippumatta esiintymän löytäjällä 
(valtaajalla). Kaivoslain soveltamisalaan ei 
ehdoteta muutoksia. Uraani olisi jatkossakin 
vallattava kaivosmineraali. 

Malminetsintää saisi tilanteen ja olosuhtei-
den mukaan harjoittaa yleisen näytteenotto-
oikeuden nojalla, etsintätyönä tai valtauslu-
valla. Esiintymän hyödyntämisoikeus perus-
tuisi kaivoslupaan. Kaivosluvassa voitaisiin 
samalla myöntää lupa lunastaa käyttöoikeus 
toiselle kuuluvaan alueeseen kaivosaluetta 
varten silloin, kun kaivoshanke on yleisen 
tarpeen vaatima. Kaivostoimituksessa lunas-
tettaisiin kaivosluvan haltijalle tulevat käyt-
tö- ja muut oikeudet alueisiin, määrättäisiin 
korvaukset ja tehtäisiin tarvittavat kiinteistö-
tekniset toimenpiteet. Maaperässä esiintyvän 
kullan hyödyntäminen huuhtomalla valtion 
mailla edellyttäisi kullanhuuhdontalupaa. 

Kaivoslaissa säädettäisiin täsmällisesti 
malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullan-
huuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja vel-
vollisuuksista toiminnan aikana sekä lopetus- 

ja jälkitoimenpiteistä. Viranomaisella olisi 
käytössään valvontaan tarvittavat valtuudet ja 
hallinnolliset pakkokeinot. Aiheuttaja olisi 
nykyiseen tapaan velvollinen korvaamaan ai-
heuttamansa vahingot ja haitat täysimääräi-
sesti. Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdonta-
luvan haltija maksaisi myös edelleen kiinteis-
tön omistajalle vuotuisen korvauksen, jonka 
tasoa tarkistettaisiin. Valtiolle maksettavasta 
valtausmaksusta luovuttaisiin. 

Lupaharkinta perustuisi kokonaisvaltaiseen 
tarkasteluun. Tällöin otettaisiin huomioon 
muun muassa kiinteistön omistajien ja yksi-
tyisten haitankärsijöiden asema, toiminnan 
vaikutukset ympäristöön, maisemaan, maan-
käyttöön ja turvallisuuteen, luonnonvarojen 
säästävä käyttö ja luonnonsuojelu, säteilytur-
vallisuus sekä erilaisten alueiden käyttötar-
peiden yhteensovittaminen. Luvassa annetta-
villa määräyksillä voitaisiin vähentää ja ra-
joittaa toiminnasta aiheutuvia haittoja yleisel-
le ja yksityiselle edulle. Lupaan perustuvaa 
toimintaa ei saisi aloittaa, ennen kuin lupa on 
lainvoimainen ja vaaditut vakuudet asetettu. 

Kaivosturvallisuus perustuisi toiminnan-
harjoittajan johtamisjärjestelmälle asetettui-
hin vaatimuksiin ja kaivosturvallisuusluvan 
nojalla tapahtuvaan ennakkovalvontaan. Kai-
vosten työturvallisuuden valvonta perustuisi 
kokonaisuudessaan työturvallisuuslakiin. 

Esityksessä on otettu huomioon malminet-
sintään ja kaivostoimintaan sovellettava muu 
keskeinen lainsäädäntö, kuten ympäristön-
suojelulaki, luonnonsuojelulaki, erämaalaki, 
maankäyttö- ja rakennuslaki sekä saamelais-
ten kotiseutualuetta, koltta-aluetta ja poron-
hoitoaluetta koskeva lainsäädäntö. Kaivosla-
ki on pyritty sovittamaan yhteen muun lain-
säädännön kanssa johdonmukaiseksi koko-
naisuudeksi.  
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Kaivoslain lupa-, valvonta- ja muut viran-
omaistehtävät keskitettäisiin Turvatekniikan 
keskukselle. Kaivoslupahakemus ratkaistai-
siin kuitenkin valtioneuvostossa, kun siinä on 
vaadittu käyttöoikeuden lunastusta kaivos-
alueeseen. 

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi ydin-
energialain muuttamisesta. Uraanin ja to-
riumin kaivos- ja rikastustoimintaan vaadit-
taisiin asianomaisen kunnan suostumus. Li-
säksi ydinenergialain lupamenettelyjä ja vali-
tusoikeutta koskevat säännökset sovitettaisiin 
yhteen kaivoslain kanssa. 

Esitys sisältää myös lähinnä teknisinä pi-
dettäviä muutoksia maastoliikennelakiin, sä-
teilylakiin, erämaalakiin, yrityskiinnitysla-
kiin, luonnonsuojelulakiin, ympäristövahin-
kojen korvaamisesta annettuun lakiin ja 
Suomen talousvyöhykkeestä annettuun la-
kiin.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2011. 
 
 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Geologisesti Suomi kuuluu Fennoskandian 
kilpialueeseen, joka tarjoaa hyvät edellytyk-
set kaivostoiminnassa hyödynnettäville kai-
vosmineraaliesiintymille. Metallisista mal-
meista Suomen kallioperästä hyödynnetään 
kultaa ja perusmetalleja. Muiden kuin metal-
listen malmien osalta yleisimpiä louhittavia 
kaivosmineraaleja ovat kalkkikivi, talkki, 
apatiitti ja vuolukivi. Malminetsinnässä sel-
vitetään edellä mainittujen lisäksi raudan, ti-
manttien, uraanin ja platinametallien sekä 
eräiden harvinaisempien metallien hyödyn-
tämismahdollisuuksia. Malmipotentiaalin li-
säksi Suomi kiinnostaa alan yhtiöitä myös 
turvallisena toiminta- ja investointiympäris-
tönä. Suomessa on alan osaamista, palveluja 
ja toimiva infrastruktuuri. Lisäksi tarjolla 
oleva geologinen tietoaineisto antaa pohjaa 
uusien esiintymien löytymiselle. 

Lainsäädännössä rajoitettiin malminetsintä 
ja kaivostoiminta kotimaisen teollisuuden 
yksinoikeudeksi vuoteen 1994 asti. Toimin-
taa harjoittivat valtionyhtiöt, Geologian tut-
kimuskeskus (jäljempänä GTK) ja eräät ko-
timaiset yhtiöt. Etsinnän painopiste oli koti-
maisen teollisuuden raaka-aineen saannin 
turvaamisessa. Enimmillään vuonna 1974 
Suomessa oli 22 metallikaivosta. Teollisuu-
den kapasiteetin kasvu ja kotimaisten kaivos-
ten ehtyminen sekä kansainvälinen hintakehi-
tys johtivat merkittävään raaka-aineiden 
tuontiin. Samalla kotimaista malminetsintää 
supistettiin.  

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuk-
sen voimaantulon yhteydessä vuoden 1994 
alussa lainsäädännöstä poistettiin ulkomaa-
laisrajoitukset. Tämän jälkeen malminetsintä 
ja kaivostoiminta on siirtynyt pääosin kan-
sainvälisten yritysten haltuun ja on nykyisin 
osa yhtiöiden globaalia toimintaa.  Kaivos-
toimintaa harjoittaneista valtionyhtiöistä Ou-
tokumpu-konserni sekä Rautaruukki-ryhmä 
ovat lopettaneet tai myyneet malminetsintään 
tai kaivostoimintaan liittyvän liiketoiminnan 
lukuun ottamatta Outokumpu-konsernin Ke-

min kromikaivosta.  Syiksi on mainittu stra-
tegiset muutokset yhtiöiden toiminnassa, 
kannattavuuteen liittyvät ongelmat, markki-
noiden syklisyys, suuri pääoman tarve ja 
luottamus edullisten raaka-aineiden riittävyy-
teen vastaisuudessa.  

Suomessa kaivosmineraalien etsintä on täl-
lä hetkellä myös koko Euroopan mittakaa-
vassa merkittävää. Etsintätoiminta on hyvin 
riskialtista ja tutkituista alueista vain murto-
osa johtaa jatkotutkimuksiin.  

Suurin osa Suomessa malminetsintää har-
joittavista yrityksistä on riskirahoituksella 
toimivia etsintäyhtiöitä, jotka keskittyvät 
malminetsintään ja esiintymien kehittämi-
seen myyntiä varten. Näillä etsintäyhtiöillä ei 
ole kaivostoimintaa ja niiden rahoitus tulee 
pääosin kansainvälisiltä markkinoilta. Yhti-
öiden omistus on myös pääosin ulkomailla, 
mutta malminetsintää varten ne ovat rekiste-
röityneet Suomeen. Etsintäyhtiöiden merki-
tys uusien malmiaiheiden löytymisessä on 
viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti 
samalla kun perinteiset suuret kaivosyhtiöt 
ovat muuttaneet toimintatapojaan. Usein 
esiintymät tai kehitteillä olevat kaivoshank-
keet myydään varsinaisille kaivosyhtiöille. 
Etsintäyhtiöitä toimii Suomessa noin 30—40. 
Niiden liikevaihto on 0,5—5 miljoonaa ja 
henkilöstöä niissä on Suomessa yleensä alle 
10. 

Toisen ryhmän malminetsinnässä muodos-
tavat suomalaisten ja ulkomaisten kaivosyh-
tiöiden etsintäorganisaatiot, joita toimii 
Suomessa muutamia. Nämä yhtiöt ovat tyy-
pillisesti pörssinoteerattuja yhtiöitä, joiden 
etsintätoimintaan osoitettu liikevaihto Suo-
messa on 5—50 miljoonaa euroa. Henkilös-
töä näissä on 10—50 ennen kaivoshankevai-
hetta.  

Suomessa malminetsintää harjoittaa myös 
valtio. Toimijana on työ- ja elinkeinoministe-
riön hallinnonalaan kuuluva GTK. Viime 
vuosina GTK:n toimintaa on suunnattu pe-
rustiedon tuottamiseen ja mineraalisten raa-
ka-ainevarantojen kartoitukseen. Osana tätä 
perustehtävää GTK on suorittanut kaivos-
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lainsäädännön mukaista malminetsintää, 
mutta sen hallinnoimien valtausten määrä on 
vähentynyt merkittävästi vuodesta 2006 läh-
tien. Läpinäkyvyyden varmistamiseksi 
GTK:n tulee luovuttaa paikallistamansa 
esiintymät ja malmiaiheet työ- ja elinkeino-
ministeriölle. Ministeriö myy nämä valtauk-
set tarjouskilpailulla noudattaen lakia valtio-
neuvoston oikeudesta luovuttaa toisen omak-
si valtion omistamia kivennäislöydöksiä sekä 
niiden hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-
alueita (174/1940). Myyntiin tarjottavia val-
tauksia on vuosittain ollut enintään muuta-
mia. GTK ei harjoita kaivostoimintaa eikä 
sillä ole kaivosoikeuksia hallinnassaan. 

Malminetsintä on Suomessa koko 2000-
luvun ollut kasvussa ja siihen on arvioitu 
käytettävän vuosittain noin 40—50 miljoo-
naa euroa, josta osa on GTK:n saamaa bud-
jettirahoitusta. Malminetsinnän työllisyys-
vaikutuksen on arvioitu olevan yhteensä noin 
400 henkilötyövuotta.  Malminetsintää har-
joitetaan koko maassa, mutta sen painopiste 
on Pohjois- ja Itä-Suomessa.  

Varsinaista kaivostoimintaa harjoittavat 
Suomessa pääasiassa ulkomaiset pörssiyhtiöt, 
joilla on Suomessa tytäryhtiö tai sivuliike. 
Poikkeuksia ovat Kemin kromikaivos sekä 
kalkkikiven ja vuolukiven hyödyntäminen, 
jotka ovat pääosin suomalaisessa omistukses-
sa.  

Kaivosalan yritykset toimivat globaalissa 
kilpailutilanteessa. Kaivosmineraalien kysyn-
tä on voimakkaasti maailmanmarkkinasidon-
naista. Yritysten kannattavuuteen vaikuttaa 
raaka-aineiden maailmanmarkkinahinta. Uu-
sien kotimaisten kaivosalan yritysten kasvua 
vaikeuttaa lähinnä kotimaisen rahoituksen 
puute. Osaavan henkilöstön puute on myös 
tällä hetkellä ongelma. Valtionyhtiöiden ai-
kaisempi vahva rooli kaivostoiminnassa ja 
1990-luvun heikko suhdannetilanne ovat 
keskeisiä syitä sille, ettei yksityisiä kaivosyh-
tiöitä ole sanottavasti perustettu. 

Suomessa on toiminnassa vajaa 50 kaivos-
ta, joista suurin osa on avolouhoksia. Kaivos-
toimintaa harjoittavia yhtiöitä on hieman alle 
20. Tällä hetkellä vireillä on useita kai-
voshankkeita. Niiden kehitysaste vaihtelee. 
Kaksi suurta kaivosta (Kittilän kultakaivos ja 
Talvivaaran perusmetallikaivos) aloittavat 
toimintansa tänä vuonna. Osalla hankkeista 

lupapäätökset ovat olemassa, mutta inves-
tointipäätöstä ei ole tehty, ja osa hankkeista 
on pidemmälle edenneitä etsintähankkeita.  
Suurin osa suunnitteilla tai vireillä olevista 
kaivoshankkeista sijaitsee Pohjois- ja Itä-
Suomessa.  

Louhintamäärällä tai malmivarojen perus-
teella mitattuna Suomessa on muutama suuri 
kaivos. Merkittäviä metallikaivoksia ovat 
Kemin kromikaivos, Pyhäsalmen sinkki-
kupari-kaivos sekä toimintaansa käynnistävät 
Kittilän kultakaivos ja Talvivaaran perusme-
tallikaivos. Siilinjärven apatiittikaivos ja 
Sotkamon talkkikaivokset ovat merkittäviä 
ei-metallisten malmien tuottajia. Kaivosten 
louhintamäärät ovat kasvaneet voimakkaasti 
viime vuosien aikana ja vuoden 1984 huippu-
tason odotetaan ylittyvät vuonna 2008.  

Kaivosteollisuus ja malminetsintä työllis-
tävät noin 2 500 henkilöä. Koko kaivan-
naisalan työvoimatarve on noin 4 700 henki-
löä. Lähivuosina kaivosteollisuudessa on ar-
vioitu syntyvän noin 1 500 uutta työpaikkaa. 
Alan liikevaihto on yli 600 miljoonaa euroa. 
Vaikka kaivosteollisuuden merkitys Suomen 
kansantaloudessa on suhteellisen pieni, se on 
merkittävä raaka-ainetoimittaja tärkeille teol-
lisuudenaloille, metsä- ja metalli- ja kemian-
teollisuudelle, jotka ovat hyvin riippuvaisia 
mineraalisista raaka-aineista. Lisäksi kaivos-
teollisuuden ympärille on kehittynyt moni-
puolinen kone- ja laitevalmistus, jonka tuot-
teista valtaosa menee vientiin. 

Suomalainen teollisuus on hyvin riippuvai-
nen useiden metallien ja muiden mineraalis-
ten raaka-aineiden tuonnista. Vuonna 2007 
malmien ja metallien sekä tuonnin että vien-
nin arvo oli 9,4 miljardia euroa. Mineraalis-
ten raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää 
säästämällä, kierrättämällä tai käyttämällä 
korvaavia raaka-aineita. Monen metallin tai 
mineraalin kohdalla mahdollisuudet nykyistä 
suurempaan kierrättämiseen ovat kuitenkin 
rajalliset.  

Kaivostoiminnan käytössä olevien kaivos-
piirien yhteispinta-ala vuonna 2008 on noin 
14 000 hehtaaria (noin 0,04 prosenttia Suo-
men maapinta-alasta). Kaivostoiminta aiheut-
taa muutoksia ympäristöönsä ja toiminta kes-
tää yleensä vuosikausia, jopa vuosikymme-
niä. Ympäristövaikutukset ovat toiminnan 
aikaisia, mutta ne ovat mahdollisia myös 
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toiminnan päättymisen jälkeen. Vaikutukset 
kohdistuvat pääosin hankkeen lähialueelle. 
Suoria ympäristövaikutuksia ovat muun mu-
assa melu, pöly ja sivutuotteiden varastointi. 
Kaivos muuttaa yleensä myös alueen maise-
makuvaa ja luonnonolosuhteita erityisesti sil-
loin, kun toimintaa harjoitetaan avolouhinta-
na. Ympäristövaikutusten laajuuteen ja laa-
tuun vaikuttavat hankkeen sijainti ja koko, 
käytettävä louhinta- ja jalostustekniikka sekä 
hyödynnettävä mineraali- tai malmityyppi.  
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Kaivoslaki  

Kaivoslaissa (503/1965), jäljempänä ku-
mottava laki, säädetään kaivoskivennäisten 
(esityksessä kaivoskivennäisten sijasta käyte-
tään käsitettä kaivosmineraali) etsinnästä ja 
hyödyntämisestä. Lain soveltamisalaan kuu-
luvat kaivosmineraalit ovat metallisia mal-
meja ja teollisuusmineraaleja. Sen sijaan 
maa-ainesten (kivi, sora, hiekka, savi ja mul-
ta) ottamiseen sovelletaan maa-aineslakia 
(555/1981).  

Kumottavan lain nojalla oikeus esiinty-
mään edellyttää valtauskirjan hakemista alu-
eeseen tai samanaikaisesti myös kaivospiriin 
määräämistä koskevaa hakemusta. Valtaus-
kirjan nojalla valtaajalla on valtausoikeus 
valtausalueella kaivosmineraaleihin kohdis-
tuvaan tutkimustyöhön esiintymän laadun ja 
laajuuden selvittämiseksi. Oikeus kullan-
huuhdontaa valtion mailla perustuu valtaus-
kirjaan. Valtauskelpoisella on oikeus enna-
kolta varata itselleen etuoikeus mahdollisen 
esiintymän valtaamiseen. Kaivosmineraalien 
löytämiseksi tarpeellisiksi katsottavat geolo-
giset havainnot ja mittaukset sekä vähäinen 
näytteenotto on sallittua myös ilman valtaus-
kirjaa. 

Valtaaja on velvollinen suorittamaan täy-
den korvauksen aiheuttamastaan vahingosta 
ja haitasta sekä maanomistajan vaatimuksesta 
asettamaan vakuuden. Lisäksi valtaajan on 
maksettava valtausalueen maanomistajille 
valtauskorvaus ja valtiolle valtausmaksu.  
Valtaaja on velvollinen toimittamaan vuoden 

kuluessa valtauksen päättymisestä selostuk-
sen valtausalueella suoritetuista tutkimustöis-
tä ja niiden tuloksista. Valtaajan on myös 
luovuttuaan valtauksesta tai sen menetettyään 
viipymättä saatettava valtausalue yleisen tur-
vallisuuden vaatimaan kuntoon. 

Jos valtaaja osoittaa, että valtausalueella on 
kaivosmineraaleja niin runsaasti ja siinä 
muodossa, että esiintymän hyödyntäminen 
on todennäköistä, on tällä oikeus saada mää-
rätyksi alue kaivostyön suorittamista varten 
(kaivospiiri) ja siten saada kaivosoikeus kai-
vospiirissä olevien kaivosmineraalien hyö-
dyntämiseen. Kaivospiiriä määrättäessä on 
otettava huomioon alueiden käytön suunnit-
telutarpeet ja valtauksen esteet. Kaivospiirin 
määrääminen edellyttää ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetussa laissa 
(468/1994) tarkoitettua arviointiselostusta. 

Jos kaivospiirihakemus täyttää kumotta-
vassa laissa säädetyt edellytykset, annetaan 
päätös kaivospiirin määräämisestä. Määräys 
toimitetaan asianomaiselle maanmittaustoi-
mistolle, jonka on viipymättä annettava mää-
räys kaivospiiritoimituksen suorittamiseksi. 
Kun kaivospiiritoimitus on muulta kuin kor-
vausta koskevalta osalta tullut lainvoimaisek-
si, tehdään siitä rekisterimerkintä. Kaivoskir-
ja annetaan todistukseksi kaivosoikeudesta ja 
rekisterimerkinnästä. 

Kaivosoikeuden haltijalla on käyttöoikeus 
kaivospiirin alueeseen sekä oikeus hyödyntää 
kaikki kaivospiirissä tavatut kaivosmineraalit 
ja eräin rajoituksin kaivospiirin muitakin kal-
lio- ja maaperään kuuluvia aineita. Kaivosoi-
keuden haltijan on suoritettava maanomista-
jalle pinta-alan mukaan määräytyvä kaivos-
piirimaksu sekä alueelta louhituista ja maan-
pinnalle nostetuista kaivosmineraaleista lou-
himismaksu. Kaivosoikeus velvoittaa ryhty-
mään kaivostyöhön kaivoskirjassa määrätys-
sä ajassa.  

Kun kaivosoikeuden haltija luopuu oi-
keudestaan tai se julistetaan menetetyksi, pa-
lautuu kaivospiirin alue maanomistajalle ja 
kaivosoikeuden haltijan on viipymättä saatet-
tava alue yleisen turvallisuuden vaatimaan 
kuntoon. 

Kaivostyön turvallisuudesta säädetään ku-
mottavassa laissa varsin yleisellä tasolla. 
Kaivostyön harjoittajan on huolehdittava eri-
tyisesti siitä, että koneistot, kalustot, tervey-
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delliset ja muut tarpeelliset laitteet, käytössä 
olevat kulkutiet ja kaivostilat sekä kaivos- ja 
rikastustoimintaan liittyvät padot jatkuvasti 
pysyvät asianmukaisessa kunnossa ja että 
niiden rakenteesta, laadusta ja käytöstä an-
nettuja sekä muita hengen ja omaisuuden tur-
vaamista koskevia määräyksiä noudatetaan 
niin, että työntekijöiden ja muiden henkilöi-
den turvallisuutta tai omaisuutta ei vaaranne-
ta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee ja 
ratkaisee kumottavan lain hakemusasiat sekä 
valvoo lain noudattamista. Turvatekniikan 
keskus (jäljempänä Tukes) valvoo kaivosten 
turvallisuutta. 

Kumottavan lain nojalla on annettu kai-
vosasetus (663/1965), jossa säädetään tar-
kemmin muun muassa varauksesta, valtauk-
sesta, kaivospiiristä ja kaivostyön valvonnas-
ta. Kaivosasetuksen 29 §:ssä olevan valtuu-
tuksen nojalla on annettu kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätös kaivosten turvalli-
suusmääräyksistä (921/1975), kauppa- ja te-
ollisuusministeriön päätös nostolaitoksista 
kaivoksissa (372/1969) ja kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätös kaivoskartoista 
(1218/1995). 

Kumottava laki perustuu keskeisiltä osin 
kaivoslakikomitean mietintöön ehdotukseksi 
kaivoslainsäädännön uudistamiseksi peruste-
luineen (komiteanmietintö n:o 14/1957). Eh-
dotuksen taustalla oli kaivostyön kansanta-
loudellisen merkityksen kasvu sekä siihen 
liittyen ajatus kaivostyön edistämisen välttä-
mättömyydestä ja tarpeesta antaa sille entistä 
suurempi merkitys etunäkökohtien vertailus-
sa. Keskeiset ehdotetut muutokset liittyivät 
kaivosmineraalien lukumäärän lisäämiseen, 
kaivosmineraalien etsinnän ja siihen liittyvän 
tutkimuksen edistämiseen ja turvaamiseen, 
kaivosmineraalien hyväksikäytön edistämi-
seen ja turvaamiseen, valtaus- ja kaivosoike-
uksista keinottelun ehkäisemiseksi valtiolle 
suoritettaviin maksuihin, maanomistajan ta-
loudelliseen oikeusasemaan, turvallisuutta 
koskeviin säännöksiin, menettelyjen yksin-
kertaistamiseen, oikeusturvan parantamiseen 
ja viranomaisresurssien lisäämiseen. 

Kumottavaa lakia on sen säätämisen jäl-
keen vuonna 1965 muutettu useita kertoja. 
Lakiin tehdyt muutokset eivät kuitenkaan pe-
rustu kokonaisvaltaiseen arviointiin, vaan 

niissä on kyse yksittäisistä asioista, muun 
muassa kumottavan lain ja muun lainsäädän-
nön yhteensovittamisesta (esimerkiksi muu-
tokset 474/1994, 1103/1996 ja 1102/2000). 
Nykyisin malminetsintään ja kaivostoimin-
taan sovelletaan muun muassa ympäristö-, 
luonnonsuojelu- ja turvallisuusnäkökohtien 
huomioon ottamiseksi lukuisia muita lakeja, 
joita on selostettu jäljempänä. 

Kumottavan lain mukaisten oikeuksien lu-
pahakemusten käsittely ja valvontamenette-
lyä työ- ja elinkeinoministeriössä (aikaisem-
min kauppa- ja teollisuusministeriö) on uu-
distettu järjestelmällisesti vuodesta 2006 al-
kaen. Hakijayhtiöiltä on edellytetty tarkem-
pia tietoja ja suunnitelmia hakemusten käsit-
telyn pohjaksi. Hakemusten käsittelyssä on 
erityistä huomiota kiinnitetty maanomistajien 
kuulemiseen, kunnan näkökohtien selvittämi-
seen lausuntomenettelyn avulla ja luonnon-
suojelulakiin (1096/1996) perustuvien aineel-
listen vaatimusten soveltamiseen. Lupapää-
töksissä valtausoikeutta on ryhdytty rajoitta-
maan lupamääräyksillä sekä tutkimustoi-
menpiteiden laadun että keston suhteen. Oi-
keusturvan kannalta keskeinen muutos on ol-
lut päätösten antaminen tiedoksi myös muille 
kuin hakijalle. Samalla on kehitetty viran-
omaisen eri osapuolille antaman tiedon mää-
rää ja laatua. Malminetsinnässä valvon-
tanäkökulmasta tärkeä muutos on ollut val-
taajien vuosiraportoinnin kehittäminen ja 
kumottavan lain mukaisten valtausraporttien 
valvontajärjestelmän rakentaminen. Muutok-
sien taustalla on ollut korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisukäytännön kehitys (esimer-
kiksi KHO:n vuosikirjaratkaisut 1999:14, 
2005:42 ja 2008:10) ja muualla lainsäädän-
nössä tapahtuneet muutokset sekä lupahake-
musten käsittelyssä ja toiminnan valvonnassa 
havaitut puutteet. 
 
 
2.1.2 Ympäristönsuojelu 

Ympäristönsuojelulaki 
 

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) on ympä-
ristön pilaantumisen torjunnan yleislaki. La-
kia sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai 
saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. 
Lakia sovelletaan myös toimintaan, josta 
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syntyy jätettä, sekä jätteen hyödyntämiseen 
ja käsittelyyn. 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin 
mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa ai-
heuttavaan toimintaan on oltava ympäristö-
lupa. Luvanvaraisista toiminnoista säädetään 
tarkemmin ympäristönsuojeluasetuksessa 
(169/2000). Ympäristönsuojeluasetuksen 1 
§:n 1 momentin 7 kohdan a alakohdan mu-
kaan kaivostoiminta ja koneellinen kullan-
huuhdonta (ympäristönsuojeluasetuksessa 
kullankaivuu) edellyttää aina ympäristölupaa. 
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momen-
tin 7 kohdan b alakohdan mukaan malmin ja 
mineraalin rikastamolla on oltava ympäristö-
lupa. 

Ympäristöluvassa annetaan ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi lupamääräyksiä 
muun muassa päästöistä, jätteistä ja niiden 
synnyn ja haitallisuuden vähentämisestä sekä 
toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, 
kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen 
ehkäisemisestä. Jos toimintaan sisältyy jät-
teiden hyödyntämistä tai käsittelyä, on toi-
minnanharjoittajan asetettava riittävä vakuus 
tai esitettävä muu vastaava järjestely asian-
mukaisen jätehuollon varmistamiseksi. 

Kaivostoimintaa valmisteleva toiminta, ku-
ten valtausoikeuteen perustuva koelouhinta, 
ei sen sijaan yleensä edellytä ympäristölupaa. 
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 
1—4 kohdan nojalla ympäristölupa kuitenkin 
vaaditaan, jos toiminnasta saattaa aiheutua 
vesistön, uoman tai altaan pilaantumista, 
eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
(26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta tai toimintaan sisältyy 
hyödynnettävän tai käsiteltävän jätteen läjit-
tämistä tai muuta sijoittamista alueelle. 

Koetoiminnasta voidaan vaatia ympäris-
tönsuojelulain 30 §:n 2 momentin ja 61 §:n 
mukainen kirjallinen ilmoitus. Tätä menette-
lyä on käytännössä sovellettu eräiden kai-
voshankkeiden koetoimintavaiheisiin. Ilmoi-
tuksen johdosta annettavassa päätöksessä 
voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä toi-
minnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja 
tiedottamisesta asukkaille sekä toiminnan jär-
jestämiseen liittyvien jätelain (1072/1993) 
mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. 

Ympäristöluvanvaraisesta tai 61 §:n mu-
kaan ilmoituksenvaraisesta kaivostoiminnas-
ta sekä sitä valmistelevasta tai siihen rinnas-
tettavasta toiminnasta on ympäristönsuojelu-
lain 103 a §:n (346/2008) nojalla tehtävä kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.  

Kaivostoimintaa tai siihen rinnastettavaa 
toimintaa koskevassa ympäristöluvassa on 
ympäristönsuojelulain 45 a §:n (346/2008) 
nojalla annettava tarpeelliset määräykset kai-
vannaisjätteistä sekä toimintaa koskevasta jä-
tehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamises-
ta. Kaivannaisjätteen sijoittamiseen käytettä-
vän alueen luvassa on annettava tarpeelliset 
jätealuetta koskevat määräykset. 

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavista 
kaivannaisjätteiden jätealueista säädetään 
ympäristönsuojelulain 103 b §:ssä (346/ 
2008).  

Ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetään 
maaperän pilaamiskiellosta ja 8 §:ssä pohja-
veden pilaamiskiellosta. Näitä ehdottomia 
kieltoja on suoraan ympäristönsuojelulain 
nojalla noudatettava myös valtaus- ja kaivos-
oikeuteen perustuvassa toiminnassa. 

 
 

Laki eräistä naapuruussuhteista 
 
Kaivostoiminta saattaa aiheuttaa sellaista 

rasitusta naapurikiinteistölle, josta säädetään 
eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa. 
Lain 17 §:n 1 momentin mukaan kiinteistöä, 
rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, 
että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteis-
töä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle 
aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle 
haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, 
hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, sätei-
lystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavis-
ta vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen koh-
tuuttomuutta on otettava huomioon paikalli-
set olosuhteet, rasituksen muu tavanomai-
suus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasi-
tuksen syntymisen alkamisajankohta sekä 
muut vastaavat seikat. 

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ym-
päristölupa vaaditaan toimintaan, josta saat-
taa aiheutua eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 § 1 momentissa tarkoitettua koh-
tuutonta rasitusta.  
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Vesilaki 
 

Kaivoskohteiden rakentaminen, kaivos- ja 
rikastustoiminta sekä kaivosten jälkihoito-
toimenpiteet edellyttävät lähes poikkeuksetta 
myös veden käyttöä, vesistörakentamista, 
veden johtamista ja kuivatusta, jätevesien kä-
sittelyä sekä pohja- ja pintavesien suoje-
lunäkökohtien huomioon ottamista. Vesi ja 
vesien käyttö tai veden rajaaminen ovat kai-
vostoiminnassa joko raaka-aineisiin, kulje-
tusvälineisiin taikka jätteisiin liittyviä kysy-
myksiä.  

 Vettä ja vesien käyttöä sekä veden rajaa-
mista koskevat edellytykset otetaan huomi-
oon ympäristönsuojelulain nojalla, kun kyse 
on pilaantumisesta tai sen riskistä.  

Vesitalousasiat ja siihen liittyvät korvaus-
asiat käsitellään vesilain (264/1961) mukaan. 
Kaivoshanke tai jokin sen osa voi valtaus- tai 
kaivospiirivaiheessa edellyttää vesilain mu-
kaista lupaa silloin, kun siihen sisältyy vesi-
taloushanke. Valtausvaiheessa tarve vesilu-
paan voi käytännössä tulla esille lähinnä koe-
louhintavaiheessa. Myös koneellinen kullan-
huuhdonta voi edellyttää vesilain mukaista 
lupaa. 

Vesilain mukaisen luvan tarve riippuu 
hankkeen arvioiduista vaikutuksista vesis-
töön eli siitä, rikkooko hanke vesilaissa ase-
tettuja vesistön sulkemiskieltoa (vesilain 1 
luvun 12—14 §) tai muuttamiskieltoa (vesi-
lain 1 luvun 15 §) taikka pohjaveden muut-
tamiskieltoa (vesilain 1 luvun 18 §). Tyypil-
lisiä vesilain mukaisia toimintoja ovat: lou-
hosten kuivatus ja kuivana pito, pohjaveden 
ottaminen, veden johtaminen, poikkeukset 
vesilain 1 luvun suojelusääntöihin, vesi- ja 
maa-alueiden kuivatus, vesialueiden muodos-
tus, vesistöjen säännöstely ja erilaiset vesi-
lain 2 luvun mukaiset rakennushankkeet 
(esimerkiksi uomien siirrot, sillat, alitukset, 
pengerrykset, padot). Lupa-asian käsittelee 
ympäristölupavirasto.  

Vedenottamon ja pohjavedenottamon suo-
ja-alueesta säädetään vesilain 9 luvun 19 ja 
20 §:ssä. Suoja-alueen määrää ympäristölu-
pavirasto, joka voi päätöksessä antaa määrä-
yksiä tarvittavista suojatoimenpiteistä.  

Vesilain 1 luvun 18 §:ssä säädetty pohja-
veden muuttamiskielto tarkoittaa, että ilman 

ympäristölupaviraston lupaa ei saa ryhtyä 
toimenpiteisiin, joista voi aiheutua esimer-
kiksi pohjavettä ottavan laitoksen veden-
saannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun ve-
denhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-
alueen antoisuuden olennainen väheneminen 
tai sen hyväksikäyttömahdollisuuden muu 
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä ta-
lousveden saannin vaikeutuminen. Vesilain 
mukainen ympäristölupaviraston lupa pohja-
veden muuttamiskiellosta poikkeamiseen 
voidaan tarvita, jos suunniteltu kaivoshanke 
kohdistuu pohjaveden pinnan alapuolelle, 
pohjavedenottamon suoja-alueelle tai laaja-
alaisesti pohjavesialueelle.  

Vesilain kokonaisuudistus on parhaillaan 
vireillä.  
 
 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä 
 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annetussa laissa säädetään hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyssä (jäljem-
pänä YVA-menettely) selvitetään ja arvioi-
daan vuorovaikutteisesti ympäristöön merkit-
tävästi vaikuttavien hankkeiden ympäristö-
vaikutukset päätöksenteon perustaksi. 

YVA-menettelyä sovelletaan aina ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
asetuksen (713/2006) 6 §:n hankeluettelossa 
mainittuihin hankkeisiin. YVA-menettelyä 
sovelletaan metallimalmien tai muiden kai-
vosmineraalien louhintaan, rikastamiseen ja 
käsittelyyn, kun irrotettavan aineksen koko-
naismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuo-
dessa tai avokaivoksen pinta-ala on yli 25 
hehtaaria (2 kohdan a alakohta). YVA-
menettelyä sovelletaan aina myös asbestin ja 
uraanin louhintaan sekä niiden rikastamiseen 
ja käsittelyyn lukuun ottamatta koelouhintaa, 
koerikastamista ja muuta vastaavaa käsittelyä 
(2 kohdan c ja d alakohta). 

YVA-menettelyä voidaan yksittäistapauk-
sessa soveltaa muuhunkin kuin asetuksen 
hankeluettelossa mainittuun hankkeeseen tai 
hankkeen muutokseen, jos siitä todennäköi-
sesti aiheutuu hankeluettelon hankkeisiin 
rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia. Tämä edellyttää ympäristövai-



   
  

 

20 

kutusten arviointimenettelystä annetun lain 6 
§:n mukaista päätöstä YVA-menettelyn so-
veltamisesta. Näin ollen YVA-menettelyä 
voidaan tapauskohtaisesti soveltaa muihinkin 
kumottavan lain soveltamisalaan kuuluviin 
hankkeisiin kuin edellä mainittuihin asetuk-
sen hankeluettelon kaivoshankkeisiin. Lisäk-
si niitäkin hankkeita, joihin ei sovelleta 
YVA-menettelyä, koskee ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annetun lain 25 §:n 
velvollisuus olla riittävästi selvillä hankkeen 
ympäristövaikutuksista. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annetun lain 13 §:n mukaan viranomainen 
ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttami-
seen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa 
päätöstä, ennen kuin se on saanut käyttöönsä 
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja 
yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. 
Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai sii-
hen rinnastettavasta muusta päätöksestä on 
käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä 
annettu yhteysviranomaisen lausunto on otet-
tu huomioon. 

Kumottavan lain 23 a §:n 1 momentin 
(474/1994) mukaan ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetussa laissa tarkoitet-
tua hanketta koskevaan kaivospiirihakemuk-
seen on liitettävä laissa tarkoitettu arvioin-
tiselostus. Siltä osin kuin selostukseen sisäl-
tyy kumottavan lain säännösten soveltami-
seksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuk-
sista, ei samaa selvitystä vaadita uudestaan. 
Kaivospiirihakemukseen annettavasta pää-
töksestä on käytävä ilmi, miten ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain mukainen arviointi on otettu huomioon. 
Työ- ja elinkeinoministeriön on siten päätök-
sen perusteluissa otettava kantaa siihen, mi-
ten YVA-menettelyn tulokset vaikuttavat 
kumottavan lain nojalla tehtävään ratkaisuun. 
Käytännössä YVA-menettelyn merkitys ku-
mottavan lain mukaisessa päätöksenteossa 
korostuu luonnonsuojelulain soveltamiseen 
sekä maankäytön suunnitteluun liittyvissä ar-
vioinneissa. Kumottavan lain aineelliset har-
kintaperusteet tulevat peilatuiksi YVA-
menettelyyn liittyvään arviointiselostukseen 
ja siitä annetun yhteysviranomaisen lausun-
toon lähinnä kaivosalueen alueellista ulottu-
vuutta rajattaessa.  

Kaivoshankkeissa YVA-menettelyn käytet-
tävyyttä vähentävät käytännössä hankkeiden 
ajoitukseen liittyvät piirteet. Tyypillisesti 
YVA-menettely käynnistyy hankkeen ollessa 
vielä hyvin alkuvaiheessa, jolloin kokonais-
kuvan saaminen on vaikeaa. Toisaalta kai-
voshankkeiden varsinkin viime vuosina ko-
rostunut ripeys sekä useiden lupamenettely-
jen päällekkäisyys ovat omiaan hämärtämään 
YVA-menettelyn tavoitteita. 

YVA-menettelyn matriisivaikutus vaikut-
taa myös ympäristön pilaantumisen torjunnan 
osalta ympäristöluvassa. YVA-menettelyn 
tulokset voivat lisäksi välittyä kaivoshanketta 
koskevaan päätöksentekoon myös kaivok-
seen mahdollisesti vaadittavan vesilain mu-
kaisen luvan kautta. 

Kumottavan lain 23 a §:n 2 momentin 
(1076/1995) poikkeussäännöstä, jonka mu-
kaan ministeriö voi eräin edellytyksin päät-
tää, että arviointiselostus liitetään vasta kai-
voksen yleissuunnitelmaan, on nykyisen kor-
keasuhdanteen vallitessa sovellettu erittäin 
harvoin. 

 Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetussa 
laissa (200/2005), jäljempänä SOVA-laki, 
säädetään myös muualla lainsäädännössä 
edellytettyjen arviointien sekä niihin liittyvi-
en selvitysten yhteensovittamisesta. SOVA-
lain tavoitteena on edistää ympäristövaiku-
tusten arviointia ja huomioon ottamista vi-
ranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien val-
mistelussa ja hyväksymisessä, parantaa ylei-
sön tiedonsaantia ja osallistumismahdolli-
suuksia sekä edistää kestävää kehitystä. Kai-
voshankkeissa SOVA-laki ei pääsääntöisesti 
tule sovellettavaksi, vaan hankkeen ympäris-
tövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä. 
 
 
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 
 

Ympäristövahinkojen korvaamisesta anne-
tun lain (737/1994) 12 §:n mukaan lain sään-
nöksiä korvausvelvollisuudesta ja korvauk-
sen määräämisen perusteista sovelletaan 
muun muassa silloin, kun kumottavan lain 
mukaisessa menettelyssä tulee määrättäväksi 
korvaus ympäristövahinkojen korvaamisesta 
annetussa laissa tarkoitetusta ympäristöva-
hingosta. Jos kumottavan lain mukaisesta 
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toiminnasta seuraa ympäristövahingoksi luet-
tava henkilövahinko, sovelletaan ympäristö-
vahinkojen korvaamisesta annettua lakia. 
 
 
Terveydensuojelulaki 
 

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoi-
tuksena on väestön ja yksilön terveyden yllä-
pitäminen ja edistäminen sekä ennalta eh-
käistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympä-
ristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat ai-
heuttaa terveyshaittaa. Lain 2 §:n nojalla 
elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa, esi-
meriksi malminetsintää tai kaivostoimintaa, 
on harjoitettava siten, että terveyshaittojen 
syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.  
 
 
2.1.3 Luonnonsuojelu 

Luonnonsuojelulaki 
 

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon 
ja maiseman suojeluun ja hoitoon. Luonnon-
suojelulakia ja siihen perustuvaa suojelua on 
noudatettava myös kumottavan lain mukai-
sessa päätöksenteossa ja muussa toiminnassa. 
Tästä on yksilöity viittaussäännös kumotta-
van lain 71 §:n 2 momentissa (1103/1996), 
jonka mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa ja 
muuta viranomaispäätöstä tehtäessä sekä 
muutoin kumottavan lain mukaista toimenpi-
dettä suoritettaessa on sen lisäksi, mitä ku-
mottavassa laissa säädetään, noudatettava, 
mitä luonnonsuojelulain 4, 9, 39, 42, 47—49, 
55 ja 56 §:ssä sekä 4, 5 ja 10 luvussa sekä 
mainittujen säännösten nojalla säädetään. 
Luonnonsuojelualueella on niin ikään nouda-
tettava, mitä erikseen on säädetty tai määrät-
ty. 

Kumottavan lain 71 §:n 2 momentissa vii-
tatut luonnonsuojelulain säännökset koskevat 
Suomea velvoittavia kansainvälisiä luonnon-
suojelusopimuksia (luonnonsuojelulain 4 §), 
luonnonsuojeluohjelmien oikeusvaikutuksia 
(9 §), luontotyyppien suojelua (4 luku), mai-
seman suojelua (5 luku), eläinten ja kasvien 
rauhoitussäännöksiä (39 ja 42 §), erityisesti 
suojeltavia lajeja (47—49 §), toimenpidekiel-
toja (55 ja 56 §) ja Natura 2000 -verkostoa 
(10 luku). Kun lisäksi on noudatettava luon-

nonsuojelualueita koskevia säännöksiä ja 
määräyksiä, kattaa kumottavan lain 71 §:n 2 
momentin viittaussäännös alueiden käytön 
kannalta olennaiset luonnonsuojelulain sään-
nökset. 

Kaivosmineraalien ottaminen on suoraan 
luonnonsuojelulain 13 §:n 2 kohdan perus-
teella kielletty luonnonsuojelulain nojalla pe-
rustetuissa kansallispuistoissa ja luonnon-
puistoissa. Lisäksi geologinen tutkimus ja 
malminetsintä on näillä alueilla sallittua vain 
alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen 
luvalla (luonnonsuojelulaki 15 §:n 6 kohta). 
Vastaavanlaiset rauhoitussäännökset ja -
määräykset ovat yleensä voimassa muillakin 
luonnonsuojelualueilla. 

Kaivosmineraalien hyödyntäminen on kiel-
letty myös useimmilla aikaisemman luon-
nonsuojelulain (71/1923) nojalla muodoste-
tuilla suojelualueilla. Tästä pääsäännöstä on 
kuitenkin poikkeuksia. Valtausoikeuden pe-
rusteella tapahtuva perinteinen kullanhuuh-
donta, osana 1800-luvun lopulta jatkunutta 
kullanhuuhdontaa, on sallittua Lemmenjoen 
ja Urho Kekkosen kansallispuistoissa. Sen si-
jaan koneellinen kullanhuuhdonta on sallittua 
ainoastaan eräillä Lemmenjoen kansallispuis-
ton vanhoilla kaivospiireillä. Eräistä valtion 
omistamille alueille perustetuista kansallis- ja 
luonnonpuistoista annetun asetuksen 
(932/81) muutoksen 583/91 mukaisesti ko-
neellinen kullanhuuhdonta ei ole sallittua 
Lemmenjoen kansallispuiston alueella 10 
päivänä huhtikuuta 1991 jälkeen. Luonnon-
suojelulaki ja sen nojalla tehdyt päätökset ei-
vät rajoita ennen rauhoitusmääräyksen voi-
maantuloa hankittua oikeutta luonnonsuoje-
lualueeseen. Nykyisin kullanhuuhdonnan 
keskeisimmät alueet ovat Lemmenjoen alue 
sekä Ivalonjoki sivuhaaroineen. 

Geologisten tutkimusten ja malminetsinnän 
sallittavuus aikaisemman luonnonsuojelulain 
nojalla perustetuilla luonnonsuojelualueilla 
riippuu alueen rauhoitusmääräyksistä. 

Luonnonsuojelulain 10 luvun Natura 2000 
-verkostoa koskevia säännöksiä sovelletaan 
kaikkeen toimintaan, joka tapahtuu Natura 
2000 -verkoston alueella tai jonka vaikutuk-
set voivat ulottua Natura 2000 -verkoston 
alueelle. Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädet-
tyä arviointi- ja lausuntomenettelyä sovelle-
taan sellaisiin hankkeisiin, jotka joko yksis-
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tään tai tarkasteluna yhdessä muiden hank-
keiden ja suunnitelmien kanssa todennäköi-
sesti merkittävästi heikentävät niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on si-
sällytetty Natura 2000 -verkostoon. Jos arvi-
ointi- ja lausuntomenettely osoittaa, että han-
ke merkittävästi heikentää Natura 2000 -
verkostoon kuuluvan alueen suojelun perus-
teena olevia luonnonarvoja, ei viranomainen 
saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen. 
Myöskään kumottavan lain mukaista valtaus- 
tai kaivosoikeutta tällaisia seurauksia aiheut-
tavan hankkeen toteuttamiseen ei siten voida 
myöntää, ellei valtioneuvosto ole myöntänyt 
hankkeelle poikkeuslupaa luonnonsuojelulain 
66 §:n 2 momentin perusteella. 

Valtausoikeuden nojalla suoritettavan 
malminetsinnän ei pääsääntöisesti katsota ai-
heuttavan luonnonsuojelulain nojalla kielle-
tyiksi katsottavia vaikutuksia. Poikkeuksen 
muodostavat luonnonpuistot ja kansallispuis-
tot, joiden alueelle kohdistuvat hakemukset 
ovat harvinaisia ja vaativat usein tavanomais-
ta laajemman tarkastelun eri viranomaisissa. 
Luontotyyppien ja eliölajien suojelun osalta 
valtauspäätöksiin liitetään tutkimustoimenpi-
teitä rajaavia lupaehtoja tai ajallisia rajoituk-
sia. Natura 2000 -verkoston alueelle sijoittu-
vien valtaushakemusten osalta hakijalta edel-
lytetään selvitystä mahdollisista vaikutuksis-
ta Natura-alueen luonnonarvoihin. Kaikki 
valtaushakemukset lähetetään paikalliselle 
alueelliselle ympäristökeskukselle lausunnol-
le ja Metsähallituksen hallinnassa olevien 
alueiden osalta myös Metsähallitukselle. 
Lausuntomenettelyllä ministeriö varmistaa 
mahdollisten lupamääräysten tarpeen tai Na-
tura-arvioinnin kynnyksen ylittymisen. 
Luonnonsuojelulaissa mainitut ja alueellisesti 
rajatut suojelualueet sekä luonnonarvot voi-
daan helpohkosti selvittää lupamenettelyssä. 
Eliölajien ja myös luontotyyppien suhteen 
yleinen tietopohja on vajavaisempi, koska 
niiden alueellinen paikantaminen voi olla 
muille kuin viranomaisille hankalaa. Toisaal-
ta on huomattava, että kaivoslain viittaus-
säännöksen nojalla luonnonsuojelulain vel-
voitteet koskevat paitsi viranomaisia myös 
valtaajaa ja kaivostoiminnan harjoittajaa. 

Metsäluontotyyppien suojelu perustuu met-
sälakiin (1093/1996). Metsälain 10 §:n sään-
nöstä monimuotoisuuden säilyttämisestä ja 

erityisen tärkeistä elinympäristöistä on nou-
datettava, kun malminetsintää harjoitetaan 
metsätalousmaaksi luettavalla alueella. Met-
sälain 3 §:n mukaan metsätalousmaata voi-
daan ottaa myös muuhun käyttöön, jonka 
seurauksena metsälakia ei enää sovelleta. 
Kaivostoiminta on katsottava tällaiseksi 
muutokseksi alueen käyttötarkoituksessa.  

Vesiluontotyyppien suojelu perustuu vesi-
lakiin. Lain 1 luvun 15 a ja 17 a §:ssä 
(1105/1996) säädetään eräistä pienistä vesis-
töistä, jotka on suojeltu suoraan vesilain no-
jalla.  
 
 
Erämaalaki 
 

Erämaalaissa (62/1991) tarkoitetut erämaa-
alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen 
säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luon-
taiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon 
monipuolisen käytön ja edellytysten kehittä-
miseksi. Erämaalain 2 §:n mukaan erämaa-
alueiden säilyttämisessä ja käytössä on nou-
datettava, mitä erämaalaissa säädetään. Tämä 
lisäksi on alueiden säilyttämisessä ja käytös-
sä noudatettava, mitä muualla laissa sääde-
tään. Lupa-asiaa ja muuta viranomaispäätöstä 
tehtäessä on lisäksi noudatettava, mitä luon-
nonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. 

Erämaalain tavoitteiden mukaisesti lailla 
asetetaan rajoituksia luonnon koskematto-
muuden vaarantaville hankkeille. Erämaalain 
6 §:n mukaan kumottavan lain mukaista kai-
vospiiriä ei saa määrätä erämaa-alueelle, ellei 
valtioneuvosto ole antanut siihen lupaa. Sen 
sijaan erämaalaki ei rajoita valtausoikeuden 
perusteella tapahtuvaa kullanhuuhdontaa. 
Erämaa-alueiden käyttöön vaikuttaa myös se, 
että erämaa-alueet kuuluvat pääosin Natura 
2000 -verkostoon. 
 
 
Maa-aineslaki  
 

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, 
hiekan, saven ja mullan ottamiseen (1 §:n 1 
momentti). Maa-aineslaki koskee siten lähtö-
kohtaisesti kaikkia kallioperän kiviaineksia ja 
muita maaperän aineksia paitsi turvetta. Täs-
tä lähtökohtaisesta soveltamisalasta on kui-
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tenkin maa-aineslain 2 §:ssä eräitä poikkeuk-
sia. 

Maa-aineslain 2 §:n 1 kohdan mukaan 
maa-aineslaki ei koske kumottavaan lakiin 
perustuvaa ainesten ottamista. Näin ollen 
maa-aineslain ja kumottavan lain sovelta-
misalat ovat toisensa pois sulkevia. Kaivos-
mineraalit määritellään kumottavan lain 2 
§:ssä. Käytännössä tulkintaongelmia voi ai-
heutua tilanteessa, jossa toimenpide täyttää 
samanaikaisesti maa-aineslain 1 §:n kriteerit 
ja ottaminen kohdistuu esiintymään, joka si-
sältää kumottavan lain mukaisia kaivosmine-
raaleja. Esimerkiksi marmori (kalkkikivi) ja 
vuolukivi kuuluvat kumottavan lain sovelta-
misalaan, kun taas muun kiven ottamista 
säännellään maa-aineslailla. 

Kumottavan lain 40 §:n 2 momentin 
(208/1995) perusteella kaivosoikeuden halti-
ja saa kaivosmineraalien lisäksi käyttää kai-
vospiirissä hyväkseen muitakin kaivospiirin 
kallio- ja maaperään kuuluvia aineita, jos se 
on tarpeen kaivos- tai siihen liittyvän jalos-
tustyön tarkoituksenmukaista toimittamista 
varten taikka tällaiset aineet saadaan talteen 
sivutuotteina tai jätteinä kaivosmineraalien 
louhinnassa tai jalostuksessa. Sen sijaan kai-
vosoikeuden haltija ei kumottavan lain 40 §:n 
3 momentin mukaan saa hyödyntää apualu-
een kaivosmineraaleja tai maa-aineksia. 
 
 
Muinaismuistolaki 
 

Muinaismuistolain (295/1963) nojalla kiin-
teät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja 
muistoina Suomen aikaisemmasta asutukses-
ta ja historiasta. Ilman muinaismuistolain no-
jalla annettua lupaa on kiinteän muinaisjään-
nöksen kaivaminen, peittäminen, muuttami-
nen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu 
siihen kajoaminen kielletty. Muinaismuisto-
laki on säädetty perustuslain säätämisjärjes-
tyksessä. 

Kaikkia kiinteitä muinaisjäänteitä ei ole 
kartoitettu Suomessa. Muinaismuistolain 14 
§:n mukaan, jos maata kaivettaessa tai muuta 
työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinais-
jäännös, jota aikaisemmin ei ole tunnettu, on 
työ muinaisjäännöksen kohdalta heti kes-
keytettävä ja työn johdon viipymättä saatet-

tava asia museoviraston tietoon tarpeellisia 
toimenpiteitä varten.  
 
 
Maastoliikennelaki 
 

Maastoliikennelain (1710/1995) tarkoituk-
sena on sen 1 §:n mukaisesti ehkäistä haitto-
ja, joita luonnolle tai muulle ympäristölle, 
luontaiselinkeinolle, yleiselle virkistyskäytöl-
le tai muulle yleiselle edulle taikka yksityi-
selle edulle aiheutuu moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen käyttämisestä maastossa ja mootto-
rikelkkailureitillä, sekä edistää liikennetur-
vallisuutta. 

Maastoliikennelain 4 §:n mukaan mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä 
sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa 
maa-alueella ilman maan omistajan tai halti-
jan lupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaus-
oikeuden ja kullanhuuhdontavaltausoikeuden 
haltija tarvitsee aina moottorikäyttöisten ajo-
neuvojen käyttämiseen maastoliikennelain 4 
§:n mukaisen luvan, jos liikutaan tiestön ul-
kopuolella. Kaivospiirin sisällä edellä mainit-
tua lupaa ei tarvita. Sen sijaan lupa on tar-
peen, jos moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
liikutaan kaivospiirin ulkopuolella. 
 
 
 
2.1.4 Maankäyttö- ja rakentaminen 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) on 
alueiden suunnittelua, rakentamista ja käyt-
töä sääntelevä yleislaki. Lain 3 §:n mukaan 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset aluei-
den käyttöä koskevat tavoitteet ja suunnitel-
mat on, siten kuin erikseen säädetään, otetta-
va huomioon suunniteltaessa ja päätettäessä 
muun lainsäädännön nojalla ympäristön käy-
tön järjestämisestä. Kumottavaan lakiin 
maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen jäl-
keen tehtyjen muutosten myötä kaavojen 
vaikutukset ulottuvat myös kumottavan lain 
mukaiseen päätösharkintaan. 

Valtauksen esteitä koskevan kumottavan 
lain 6 §:n 1 momentin 8 kohdan (1102/2000) 
mukaan valtausta ei saa suorittaa ilman eri-
tyistä syytä asemakaavan tai oikeusvaikuttei-
sen yleiskaavan alueella, jos kunta vastustaa 
sitä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä 
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syystä. Sama este koskee kumottavan lain 22 
§:n 1 momentin (1102/2000) nojalla myös 
kaivospiirin määräämistä. Korkein hallinto-
oikeus on katsonut kunnan vastustaneen val-
tausta alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä 
syystä, kun kunta oli viitannut muun ohella 
alueen luonto- ja virkistysarvoihin ja 
osayleiskaavan sisältöön (KHO 2005:42). 

Kaivospiiriä ja sen apualuetta määrättäessä 
on kumottavan lain 22 §:n 1 ja 4 momentin 
(1102/2000) perusteella otettava huomioon 
myös alueiden käytön suunnittelun tarpeet. 
Hallituksen esityksen perustelujen (HE 
148/2000 vp) mukaan alueella voimassa ole-
vat oikeusvaikutteiset kaavat olisi otettava 
huomioon siten, ettei merkittävästi vaikeuteta 
niiden toteuttamista. Lisäksi olisi otettava 
huomioon alueella mahdollisesti vireillä ole-
van kaavoituksen tarpeet siten, ettei kaavan 
laatimista vaikeuteta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella 
kaivostoiminnan alueet tulee mahdollisuuk-
sien mukaan ottaa huomioon kaavoja laadit-
taessa. Käytännössä erityisesti maakuntakaa-
voissa on osoitettu toiminnassa olevia kai-
vosalueita ja alueita, joilla kaivostoiminnan 
edellytykset on varsin pitkälle selvitetty. 
Kaavoissa voidaan ohjata kaivostoimintaan 
liittyvää muuta maankäyttöä, kuten liiken-
teen järjestelyjä, ja sovittaa muutenkin yh-
teen kaivostoimintaa ja muita maankäyttötar-
peita. 

Kaivoshankkeen toteuttaminen voi tapauk-
sesta riippuen edellyttää alueen yksityiskoh-
taisempaa kaavoitusta. Kaavoitustarpeeseen 
vaikuttaa erityisesti alueen voimassa oleva 
kaavatilanne sekä kaivoshankkeen sijainti, 
koko ja vaikutukset. Myös kumottavan lain 
muutosta 1102/2000 koskevan hallituksen 
esityksen perustelujen mukaan kaavaa saattaa 
olla tarpeen uudistaa kaivostoiminnan ja 
muun maankäytön välisten suhteiden ratkai-
semiseksi silloin, kun kaavoitetulta alueelta 
löytyy hyödynnettävä kaivosmineraaliesiin-
tymä. 

Valtausalueella ja kaivospiirin alueella ta-
pahtuvaan rakentamiseen sovelletaan maan-
käyttö- ja rakennuslain säännöksiä. Kumot-
tavan lain nojalla myönnettävät oikeudet ei-
vät siten poista maankäyttö- ja rakennuslais-
sa vaadittavien lupien tarvetta. Samoin val-
tausalueella ja kaivospiirin alueella olevien 

rakennusten purkamiseen sovelletaan maan-
käyttö- ja rakennuslain säännöksiä. Vanhojen 
kaivosrakennelmien osalta voivat sovelletta-
viksi tulla myös rakennussuojelulain 
(60/1985) säännökset. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään 
vaikutusten selvittämisestä kaavaa laadittaes-
sa (9 §) sekä myös kaavoitusmenettelyyn liit-
tyvästä vuorovaikutuksesta ja viranomaisyh-
teistyöstä (62 § ja 66 §), kaavan vaihtoehto-
jen ja niiden vaikutusten raportoinnista kaa-
vaselostuksessa (29 §, 40 § ja 55 §) sekä val-
tioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksis-
ta (199 §). Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa 
määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastel-
tavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäris-
tövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut 
vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä 
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida ole-
van olennaisia vaikutuksia. Mikäli kai-
voshanke edellyttää kaavatarkastelua, tulee 
kaavaa laadittaessa kaavan vaikutukset selvi-
tettäväksi maankäyttö- ja rakennuslaissa 
edellytetyllä tavalla. 

Kumottavan lain soveltamiskäytännössä 
työ- ja elinkeinoministeriö saa malminetsin-
tävaiheessa valtaushakemusten osalta tietoa 
alueen maankäyttösuunnitelmista kunnan 
lausunnosta. Valtauspäätöksiä on alueellisesti 
tai toimenpiteiden osalta rajattu kunnan lau-
sunnon perusteella lähinnä taajama-alueiden 
välittömässä läheisyydessä sekä silloin, kun 
haettu valtausalue kohdistuu rantarakentami-
seen tarkoitetulle alueelle. Valtaajat ovat ha-
kemuksissaan esittäneet erityisenä syynä lä-
hinnä alueen geologisia ominaispiirteitä sekä 
viitanneet tunnettuun malmipotentiaaliin. 

Viime vuosien merkittävät kaivoshankkeet 
ovat alueilla, joiden maakuntakaavassa on ol-
lut kaivostoimintaa koskevia varauksia tai 
joille on laadittu oikeusvaikutteinen yleis-
kaava. Käytännössä esimerkiksi Suhangon 
kaivoshanketta varten on laadittu yleiskaava 
ja Talvivaaran kaivoshankkeen tehdasalue on 
asemakaavoitettu. Vaikka kaavaan on saatet-
tu ottaa hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä 
kaivostoiminnan sijoittamisesta, ei tämä ole 
vaikeuttanut yhteensovittamista kumottavan 
lain mukaisessa päätöksenteossa. Kun kai-
voshankkeen kaavaratkaisuun ja kaivosoi-
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keuteen liittyvä valmistelu tehdään vuorovai-
kutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai 
etuihin ne vaikuttavat, voi usean eri viran-
omaismenettelyn samanaikaisuudesta aiheu-
tua sekaannusta maanomistajien ja asukkai-
den keskuudessa. Mahdollisesti samanaikai-
sesti meneillään oleva ympäristöluvan käsit-
tely voi lisätä osaltaan tilanteen monimutkai-
suutta.  

Valtion mailla kullanhuuhdontaan liittyvät 
rakentamista koskevat kysymykset työ- ja 
elinkeinoministeriö on pyrkinyt ratkaisemaan 
yhdessä Metsähallituksen ja Inarin kunnan 
kanssa.  
 
 
2.1.5 Kiinteistönmuodostus ja kiinteän omai-
suuden lunastus 

Kiinteistönmuodostamis- ja muista maan-
mittaustoimituksista säädetään kiinteistön-
muodostamislaissa (554/1995). Kiinteistön-
muodostamislaki on soveltamisalaltaan ylei-
nen. Kiinteistönmuodostamislain säätämisen 
yhteydessä muutettiin kumottavan lain 27, 
28, 30, 38 ja 66 §:ää (561/1995) siten, että 
kaivospiiritoimitusta koskeva erityissääntely 
sovitettiin yhteen kiinteistönmuodostamislain 
yleissäännösten kanssa. 

Kumottavan lain nojalla kaivosoikeuden 
haltija saa käyttöoikeuden kaivospiiriin. Kai-
vospiiritoimituksessa määrätään kiinteistön 
omistajan ja muiden asianosaisten korvauk-
sesta. Tällöin sovelletaan kiinteän omaisuu-
den ja erityisten oikeuksien lunastuksesta an-
netun lain (603/1977), jäljempänä lunastus-
laki, korvauksen perusteita koskevaa 29—39 
§:ää, korvaussopimusta koskevaa 40 §:ää, 
korvauksen määräämistä koskevaa 41—49 
§:ää ja korvauksen suorittamista koskevaa 52 
§:ää. Lunastuslain 29 §:n nojalla lunastetta-
van omaisuuden omistajalla on oikeus saada 
täysi korvaus lunastuksen vuoksi aiheutuvista 
taloudellisista menetyksistä. Sen sijaan esi-
merkiksi lunastuslain 2 luvun lunastuslupaa 
koskevia säännöksiä ei sovelleta kaivospiirin 
käyttöoikeuden lunastukseen. 
 
 
2.1.6 Turvallisuus 

Kaivosturvallisuus 

 
Tukes valvoo kaivosturvallisuutta. Valvon-

nan säädösperustana ovat kumottava laki, 
kaivosasetus, kauppa- ja teollisuusministeri-
ön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä, 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nos-
tolaitoksista kaivoksissa ja kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätös kaivoskartoista. Ku-
mottavan lain 60 §:n mukaan Tukes valvoo 
myös lain 47 §:ää, jossa kielletään kaivosmi-
neraalien ilmeinen tuhlaus kaivostoiminnas-
sa.  

Kaivosten turvallisuusmääräyksistä anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on 
laadittava kaivokselle yleissuunnitelma en-
nen kaivostoiminnan aloittamista. Tukes hy-
väksyy suunnitelman, jossa on mainitun pää-
töksen 4 §:n mukaan esitettävä pääpiirteis-
sään maanpoiston rajat, pohja- ja pinta-
vesijärjestelyt, louhinnan suoritus, kuilut ja 
poistumistiet, vedenpoisto ja tuuletuksen 
yleisjärjestely, teollisuus- ja jätealueiden si-
jainti louhinta-alueisiin nähden sekä kaivok-
sen rakentamisaikataulu. Pohja- ja pinta-
vesijärjestelyt käsittävät myös maanpäälliset 
padot. Suunnitelmaan on liitettävä perustelut. 
Käytännössä suunnitelman hyväksyttäväksi 
jättäminen voi ajoittua lähelle kaivostyön 
aloittamista. Jos toiminnanharjoittaja joutuu 
muuttamaan yleissuunnitelmaa olennaisesti, 
muutossuunnitelma tulee toimittaa Tukesin 
hyväksyttäväksi.  

Kaivoskartoista annetun kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöksen 1 §:n mukaan kai-
vostyön harjoittajan on laadittava kartta kai-
voksesta, avolouhoksesta tai kaivupaikasta. 
Karttaan on liitettävä selitykset. Kumottavan 
lain 49 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan 
on toimitettava Tukesille kaivos- ja tutkimus-
töiden edistymistä osoittavat karttatiedot. 
Tiedot on toimitettava vuosittain ennen 1 
päivää toukokuuta. Tukes voi erityisistä syis-
tä myöntää poikkeuksia tästä velvoitteesta.  

Tukes tarkastaa kaivokset vähintään kerran 
vuodessa. Jos maanalaisessa kaivoksessa 
työskentelee 50 henkilöä tai enemmän, Tukes 
tekee tarkastuksen kaksi kertaa vuodessa ja 
tarpeen mukaan useamminkin (kumottava la-
ki 59 ja 60 §, kauppa- ja teollisuusministeri-
ön päätös kaivosten turvallisuusmääräyksistä 
125 §). Käytännössä kaivostarkastukset pyri-
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tään tekemään samaan aikaan työsuojelupii-
rin tarkastuksen kanssa. Tukes on lisäksi tar-
kastanut määräajoin kaivosten maanpäälliset 
padot kumottavan lain 57 §:n nojalla.  

Kaivostarkastuksessa varmistetaan, että 
kaivoksessa noudatetaan kumottavan lain 56 
ja 57 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Tarkas-
tuksessa käydään läpi myös yksityiskohtai-
semmat tekniset turvallisuusvaatimukset, 
joista säädetään kaivosten turvallisuusmäärä-
yksistä annetussa kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätöksessä. Lisäksi tarkastuksessa kä-
sitellään vakavat vaaratilanteet ja onnetto-
muuksien estämiseen liittyvät seikat.   

Tukes tarkastaa kaivosten nostolaitokset 
vuosittain nostolaitoksista kaivoksissa anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen 61 §:n nojalla ja tekee uudelle nostolai-
tokselle käyttöönottotarkastuksen päätöksen 
58 §:n nojalla.  

Kaivostoiminnan harjoittajan on haettava 
lupaa Tukesilta kaivoksen räjähdevarastoille 
vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsit-
telyn turvallisuudesta annetun lain 
(390/2005), jäljempänä kemikaaliturvalli-
suuslaki, mukaisesti. Kaivosten maanalaisia 
räjähdevarastoja koskee kaivosten turvalli-
suusmääräyksistä annettu kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätös. Räjähdeasetusta 
(473/1993) ei sovelleta kaivoksiin, koska asi-
asta säädetään erikseen kaivoslainsäädännös-
sä. Tukes tekee kaivosten räjähdevarastoille 
käyttöönottotarkastuksen ja määräaikaistar-
kastuksia. Määräaikaistarkastukset tehdään 
yhden, kahden tai viiden vuoden välein riip-
puen varaston laajuudesta.  

Kaivosten rikastamoissa tapahtuvaan vaa-
rallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastoin-
tiin sovelletaan kemikaaliturvallisuuslakia. 
Kemikaalien vaarallisuudesta ja määrästä 
riippuen valvontaviranomainen on joko Tu-
kes tai pelastuslaissa (468/2003) tarkoitettu 
pelastustoimen alueen pelastusviranomainen. 
Jos Tukes valvoo toimintaa, kemikaalien kä-
sittely ja varastointi vaatii luvan ja rikasta-
molle tulee tehdä käyttöönottotarkastus. Pe-
lastusviranomaiselle riittää toimintaa koske-
va ilmoitus, mutta silloinkin toiminta vaatii 
käyttöönottotarkastuksen. Tukes tekee val-
vomilleen rikastamoille määräaikaistarkas-
tuksen yhden, kolmen tai viiden vuoden vä-
lein riippuen toiminnan laajuudesta.  

Kaivosten turvallisuusmääräyksistä anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen 126 §:n mukaan kaivostyön harjoittajan 
on ilmoitettava Tukesille kaivoksen tai sen 
ympäristön turvallisuuteen oleellisesti vai-
kuttaneesta sortumasta, veden tai liejun pur-
kauksesta, tulipalosta tai räjähdysonnetto-
muudesta taikka muusta niihin verrattavasta 
tapahtumasta tai sellaisesta uhasta. Ilmoitus 
on tehtävä myös kuolemaan tai vakavaan 
vammaan johtaneesta tapaturmasta. Tukes 
tutkii kaikki kaivoksissa tapahtuneet kuole-
maan ja vakavaan loukkaantumiseen johta-
neet onnettomuudet. Tukes tutkii myös vaka-
via ympäristövahinkoja ja huomattavia omai-
suusvahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet 
sekä muutkin onnettomuudet, jos se on tar-
peen kaivoksen teknisen turvallisuuden, on-
nettomuuden syyn selvittämisen, onnetto-
muuksien ehkäisemisen tai vastaavan syyn 
takia.  

Kaivosten turvallisuusmääräyksistä anne-
tun kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen 128 §:n mukaan kaivosalue on saatettava 
yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon 
sen jälkeen, kun kaivostoiminta on lopetettu. 
Tukes saa tiedon kaivoksen lopettamisesta 
viimeistään vuositarkastuksen yhteydessä. 
Tukes tekee kaivokselle lopputarkastuksen, 
jossa varmistetaan, että kaivos on saatettu 
mainitun päätöksen 128—130 §:n mukaiseen 
kuntoon.  
 
 
Patoturvallisuus 
 

Patoturvallisuudesta säädetään patoturvalli-
suuslailla (413/1984) ja patoturvallisuusase-
tuksella (574/1984), joita on täydennetty 
maa- ja metsätalousministeriön patoturvalli-
suusohjeilla (MMM:n julkaisuja 7/1997). 

Kaivostoimintaan liittyvät padot eivät kuu-
lu patoturvallisuuslain piiriin, vaan niihin so-
velletaan kumottavan lain kaivosturvallisuut-
ta koskevia säännöksiä ja kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätöstä kaivosten turvalli-
suusmääräyksistä. Käytännössä maanpäällis-
ten kaivospatojen suunnittelussa ja viran-
omaisvalvonnassa on kuitenkin noudatettu 
soveltuvin osin patoturvallisuuslakia ja -
asetusta sekä patoturvallisuusohjeita.  
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Kaivoksissa tarvitaan sekä maanalaisia että 
maanpäällisiä patoja. Maanalaisia patoja käy-
tetään lähinnä louhosten täyttömateriaalin pa-
toamiseksi. Maanpäällisiä patoja käytetään 
puolestaan veden ja liejuuntuvan maa-
aineksen pitämiseksi erillään kaivoksesta, ri-
kastushiekan varastointiin sekä prosessivesi-
en selkeytykseen. Kaivospatoja on Suomessa 
noin kolmekymmentä yhteensä kymmenellä 
toiminnassa olevalla kaivoksella, minkä li-
säksi esimerkiksi avolouhoksilla on joitakin 
työpatoja. Maanalaisia patoja voi kaivosten 
teknisistä ratkaisuista riippuen olla ajoittain 
vaihteleva määrä. 

Patoturvallisuuslain kokonaisuudistus on 
vireillä. 

 
 
Kaivosten työturvallisuus  
 

Kaivosten työturvallisuudesta säädetään 
työturvallisuuslailla (738/2002) ja sen nojalla 
annetuissa säädöksissä samalla tavalla kuin 
muustakin työstä. Työturvallisuuslakia sovel-
letaan työsopimuksen perusteella tehtävään 
ja sitä vastaavaan työhön. Laissa määritellään 
vähimmäisvaatimukset työolosuhteille ja hy-
välle työturvallisuustoiminnalle työpaikoilla. 
Perustana on työstä aiheutuvien vaarojen ja 
haittojen tunnistaminen, arviointi ja poista-
minen. Laki sisältää säännökset työn turvalli-
suuteen vaikuttavien henkilöiden velvoitteis-
ta. Työnantajalla on yleinen velvollisuus 
huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä epätavallisia ja ennalta ar-
vaamattomia olosuhteita koskevin rajoituk-
sin. Työturvallisuuslaissa esiintyviä haitta- ja 
vaaratekijöitä ja niitä koskevat torjuntatoi-
menpiteet on säännelty aihepiireittäin.  

Kaivostyössä noudatetaan työterveyshuol-
tolakia (1383/2001), jossa säädetään työnan-
tajan velvollisuudesta järjestää työntekijöil-
leen työterveyshuolto ja terveystarkastukset 
erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa 
töissä. 

Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä työ-
turvallisuusvaatimuksista säädetään valtio-
neuvoston tai ministeriön asetuksilla. Valtio-
neuvoston päätöksessä räjäytys- ja louhinta-
työn järjestysohjeista (410/1986) säädetään 
työn suunnittelusta, henkilöstön pätevyysvaa-
timuksista ja turvallisista työmenetelmistä. 

Kaivostyöhön ei näitä säännöksiä tällä het-
kellä sovelleta. Räjähteiden käsittelyssä ja 
käyttämisessä vaadittavasta pätevyydestä 
säädetään yleisesti panostajalaissa 
(219/2000) ja valtioneuvoston asetuksessa 
panostajien pätevyyskirjoista (122/2002). 
Kaivospanostajan pätevyysvaatimukseksi 
kaikkeen panostukseen riittää panostajan pä-
tevyyskirjan suorittaminen. Kaivosten ulko-
puolella vaativat panostustyöt edellyttävät 
ylipanostajan pätevyyttä. 

Rakenteellisesti viimeisen 50 vuoden aika-
na on tapahtunut muutos maanalaisista kai-
voksista avolouhoksiin ja metallimalmi-
kaivoksista teollisuusmineraaleihin. Samalla 
tekniikka on kehittynyt ja työntekijäin määrä 
on vähentynyt. Tapaturmatiheys on miljoo-
naa työtuntia kohden ollut laskeva vuodesta 
1975 lähtien. Kaivoksissa sattuvat tapaturmat 
ovat edelleen melko vakavia. Viime vuosina 
tapaturmia koskeva laskeva trendi näyttää 
pysähtyneen. Syynä tähän pidetään kaivosten 
keskimääräistä vaikeampaa työympäristöä. 

Kaivostyön harjoittajan on varmistettava 
muun muassa kaivoksen suunnittelu siten, et-
tä olosuhteet kaivoksessa antavat mahdolli-
suuden turvalliseen toimintaan ja terveelli-
seen työympäristöön. Lisäksi on varmistetta-
va, että kaivostoiminta aloitetaan, kaivosta 
käytetään, huolletaan ja toiminta lopetetaan 
siten, että työntekijät voivat suorittaa heille 
osoitetut työt vaarantamatta terveyttään. 

Työturvallisuuslain, työterveyshuoltolain ja 
panostajalain noudattamista valvovat työsuo-
jeluviranomaiset myös kaivoksissa. Kaivok-
siin kohdistuvaa tarpeetonta päällekkäistä 
Tukesin ja työsuojeluviranomaisten valvon-
taa pyritään estämään ja viranomaisten yh-
teistoimintaa parantamaan valtioneuvoston 
päätöksellä viranomaisten yhteistoiminnasta 
räjähdysainetarkastusten suorittamisessa 
(280/1978) ja ministeriöiden antamalla oh-
jeella. Tukesin kaivostarkastukset pyritään 
suorittamaan yhteistarkastuksena työsuojelu-
viranomaisten kanssa ja tarkastuksiin osallis-
tuvat lisäksi työnantajan, toimihenkilöiden ja 
työntekijöiden edustajat. 
 
Säteilyturvallisuus  
 

Kallioperää louhittaessa ja kiviainesta käsi-
teltäessä louhoksesta vapautuu ilmaan luon-
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non radionuklideja, radonia, joka sisään hen-
gitettynä altistaa ihmisen ionisoivalle sätei-
lylle. Tästä syystä kaivostoimintaa järjestet-
täessä on otettava huomioon, että olosuhtei-
den tulee olla säteilyturvallisuuden kannalta 
hyväksyttävät. Radonaltistuksen torjuntakei-
no on kunnollisesti suunniteltu ilmanvaihto. 
Luonnonmukainen tuuletus riittää käytännöl-
lisesti katsoen aina, kun kyseessä on avo-
louhos. Sitä vastoin maan alla tai muuten 
umpinaisessa tilassa tehtävään kaivos- ja 
louhintatyöhön sisältyy aina mahdollisuus, 
että työntekijät altistuvat normaalista poik-
keavalla tavalla radonille.  

Radonpitoisuus ja sen pitoisuus hengi-
tysilmassa tunnistetaan erikoismittalaitteilla, 
joiden käyttäjällä tulee olla asiantuntemus 
radonmittauksiin. Kun säteilyolosuhteet on 
tunnistettu, tarvitaan toimenpiteet tehokkaan 
ilmanvaihdon järjestämiseksi. Kun toimenpi-
teet on tehty, tulee myös toiminnan aikana 
tehdyillä mittauksilla tarkkailla, että ilman 
radonpitoisuus on turvallisuusvaatimuksissa 
asetettujen rajojen alapuolella.  

Säteilyturvallisuuden yleislaki on säteilyla-
ki (592/1991). Säteilylaissa on säädetty pe-
rusteet puuttua säteilyaltistusta aiheuttavaan 
toimintaan, kun toiminnasta todetaan tai 
epäillään aiheutuvan terveydellistä haittaa. 
Alansa yleislakina säteilylaki on aina sovel-
lettavissa, kun säteilyturvallisuudesta ei huo-
lehdita muun lain nojalla. Säteilylain 12 lu-
vussa, joka koskee luonnonsäteilyä, on pe-
rusteet muun muassa malminetsinnästä ja 
kaivostoiminnasta aiheutuvan säteilyaltistuk-
sen tunnistamiseksi ja valvomiseksi. Kaivos-
toiminnassa lähtökohta on, että kaivostoi-
minnan harjoittaja on velvollinen Säteilytur-
vakeskuksen hyväksymällä tavalla selvittä-
mään tai selvityttämään toimintansa säteily-
turvallisuuden sekä suunnittelemaan toimen-
piteet, joilla turvallisuus toteutetaan ja turval-
lisuusvaatimusten täyttyminen varmistetaan 
myös toiminnan kestäessä. 

Säteilylain noudattamista valvova viran-
omainen on Säteilyturvakeskus, jonka val-
vontaoikeuksista säädetään lain 14 luvussa. 
Säteilyturvakeskuksella on valtuudet muun 
muassa velvoittaa toiminnan harjoittaja sel-
vittämään toimintansa turvallisuusolosuhteet, 
sekä tarvittaessa määrätä toimenpiteistä tur-
vallisuuden varmistamiseksi. Jos terveydelli-

nen haitta tai haitan vaara on ilmeinen, Sätei-
lyturvakeskuksella on myös oikeus määrätä 
toiminta keskeytettäväksi tai rajoittaa sitä, 
kunnes selvyys toiminnan järjestämisestä 
turvallisuusvaatimukset täyttävällä tavalla on 
olemassa. 

Kaivosten säteilyturvallisuuden valvonta 
aloitettiin 1960-luvulla Säteilyturvakeskuk-
sen edeltäjän, Säteilyfysiikan laitoksen teke-
min radonpitoisuuden mittauksin. Samoihin 
aikoihin alettiin kaivosten olosuhteisiin, 
muun muassa hengitysilman laatuun, kiinnit-
tää muutenkin aikaisempaa enemmän huo-
miota. 1970-luvun loppupuolelta alkaen on 
kaivostyön säteilyturvallisuutta Suomessa 
valvottu järjestelmällisesti. Kaivosilman ra-
donpitoisuutta ja sen tarkkailua koskevat 
vaatimukset on lainsäädännön nojalla ohjeis-
tettu. Tarkastusmittauksia säteilyturvallisuu-
den valvomiseksi tehdään säännöllisesti. 

Luonnonsäteilyaltistuksen valvontaa kos-
kevat toimeenpanosäännökset ovat sätei-
lyasetuksen (1512/1991) 7 luvussa. Kaivos-
toiminnan osalta edellytetään asetuksen 29 
§:n 1 momentin 1 kohdassa, että Säteilytur-
vakeskukselle tulee tehdä ilmoitus ennen 
kumottavassa laissa tarkoitetun kaivostoi-
minnan aloittamista. Pykälän 2 momentin 
mukaan ilmoituksessa tulee esittää tiedot 
toiminnan laadusta, käsiteltäväksi suunnitel-
lusta ainesmäärästä, suunnitellusta aikatau-
lusta, maanalaisessa tai suljetussa tilassa suo-
ritettavan kaivos- ja louhintatyön osalta esi-
tettynä erikseen, tärkeimmät louhittavat kivi-
lajit siinä määrin kuin ne ovat tiedossa sekä 
arvio työntekijöiden lukumäärästä ja työs-
kentelyajoista. Nämä tiedot ovat käytännössä 
perusta Säteilyturvakeskuksen valvonnan 
käynnistämiselle, toiminnan turvallisuuden 
arvioimiselle ja toiminnan laadun mukaisen 
tarkastusohjelman laadinnalle. 
 
 
Uraanin kaivos ja -rikastustoiminnan turval-
lisuus 
 

Ydinenergialakia (990/1987) sovelletaan 
sen 2 §:n mukaan kaivos- ja rikastustoimin-
taan, jonka tarkoituksena on uraanin tai to-
riumin tuottaminen. Ydinenergialain voimas-
saolon aikana vuodesta 1988 ei maassamme 
ole louhittu eikä rikastettu uraania tai to-
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riumia. 1950-luvulla valtion sähkövoimayh-
tiö Imatran Voima Oy:n ja eräiden muiden 
yritysten perustama Atomienergia Oy suoritti 
verrattain laajamittaista uraanin koelouhintaa 
Enon kunnan Paukkajavaarassa. Uraanin-
louhinnan ja rikastamisen edellytyksiä tutkit-
tiin myös Itä-Uudellamaalla Askolan kunnas-
sa, mutta kumpikaan hanke ei johtanut varsi-
naiseen kaivostoimintaan. Paukkajanvaaran 
koelouhinta-alueella on 1990-luvun aikana 
tehty Säteilyturvakeskuksen hyväksymän 
suunnitelman mukaiset jälkihoitotoimet, joi-
den tarkoituksena oli pysyvästi varmistaa 
alueen säteilyturvallisuus ja samalla myös 
maisemoida aluetta. Töiden valmistuttua Sä-
teilyturvakeskus teki alueella lopputarkastuk-
sen. Säteilyturvakeskus on seurannut toi-
menpiteiden vaikuttavuutta sen jälkeenkin 
tekemillään mittauksilla. 

Ydinenergialain johtava ajatus on yhteis-
kunnan kokonaisetu niissä toiminnoissa, joita 
ydinenergialaki koskee. Lain tarkoitusperät 
määrittelevässä 1 §:ssä on yhteiskunnan ko-
konaisedun lisäksi erityisesti tuotu esiin ih-
misen ja ympäristön turvallisuus. Näiden pe-
riaatteiden pohjalta tultaisiin arvioimaan 
myös uraanin tai toriumin tuottamiseen täh-
täävä kaivos- tai rikastustoiminta, mikäli täl-
lainen hanke tulisi ajankohtaiseksi. Toimin-
taan vaadittaisiin ydinenergialain mukainen 
lupa, jonka myöntää ydinenergialain 16 §:n 
nojalla valtioneuvosto. Luvan myöntämisen 
edellytyksiä arvioitaessa tulisi tarkasteltavak-
si paitsi ydinenergialain mukaisten turvalli-
suusvaatimusten täyttyminen myös se, että 
hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukai-
nen. Käytännössä vaatimus yhteiskunnan ko-
konaisedun mukaisuudesta tarkoittaa, että 
uraanikaivoksen tai rikastuslaitoksen perus-
taminen on ydinenergialain mukaan aina yh-
teiskunnallinen kysymys. Hankkeen hyväk-
syminen riippuu poliittisesta tarkoituksen-
mukaisuusharkinnasta, mitä yhteiskunnan 
kokonaisedun punnitseminen viime kädessä 
on. Kenelläkään ei ole subjektiivista oikeutta 
perustaa uraanikaivosta, vaikka hakemukses-
sa pystyttäisiin osoittamaan, että hanke voi-
daan toteuttaa kaikki säädetyt vaatimukset 
täyttäen. 

Jos turvallisuusvaatimukset täyttävän uraa-
ni- tai toriumkaivoksen tai rikastuslaitoksen 
perustaminen harkitaan yhteiskunnan koko-

naisedun mukaiseksi ja lupa myönnetään, 
valvotaan ydinenergialain nojalla ydinturval-
lisuuteen liittyvät asiat, kuten tuotantoproses-
sit, ydinmateriaalit ja turvajärjestelyt. Sätei-
lyturvallisuutta koskevat yleiset edellytykset 
arvioitaisiin ydinenergialain periaatteiden 
mukaan, mutta käytännön säteilysuojelu, 
monitorointi kaivosalueella ja säteilyaltistuk-
sen tarkkailu tulisi järjestettäväksi säteilyla-
kiin perustuvien vaatimusten mukaan (61 §). 
Ydinenergialain 9 luvussa on muiltakin osin 
säännökset ydinenergialain ja muiden lakien 
suhteesta eri valvontatoimintoja järjestettäes-
sä. 
 
 
2.1.7 Saamelaisten kotiseutualue, koltta-alue 
ja erityinen poronhoitoalue 

Saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 
mukaan saamelaisilla on alkuperäiskansana 
saamelaisten kotiseutualueella omaa kieltään 
ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto. Itsehal-
lintoon kuuluvia tehtäviä varten saamelaiset 
valitsevat vaaleilla keskuudestaan saamelais-
käräjät. Saamelaiskäräjien tärkein tehtävä on 
huolehtia saamelaisille alkuperäiskansana 
taatusta kulttuuri-itsehallinnosta, johon kuu-
luvat perinteisinä elinkeinoina poronhoito, 
metsästys ja kalastus. Saamelaiskäräjistä an-
netun lain 4 §:ssä säädetään saamelaisten ko-
tiseutualueesta. Saamelaisten kotiseutualue 
kattaa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnan 
sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevan Lapin 
paliskunnan alueen.  

Saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n mu-
kaan viranomaisilla on neuvotteluvelvoite, 
ennen kuin tehdään saamelaisaluetta koske-
via laajakantoisia ja merkittäviä toimenpiteitä 
tai päätöksiä, jotka voivat välittömästi ja eri-
tyisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten ase-
maan alkuperäiskansana. Tällaisena toimen-
piteenä 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa on 
mainittu erikseen kaivosmineraalien valtaus 
ja kaivospiirin perustaminen. Tämä neuvotte-
luvelvoite koskee nimenomaisesti viran-
omaista. Käytännössä useimmat malminet-
sintää ja kaivostoimintaa harjoittavat yhtiöt 
ovat myös itse yhteydessä saamelaiskäräjiin 
ja paliskuntiin.   

Koltat eli kolttasaamelaiset ovat saamelais-
ten alkuperäiskansaan kuuluva etninen ryh-
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mä. Kolttien asuinalue käsittää nykyään Ina-
rin kunnan Sevettijärven ja Nellimin kylät 
ympäristöineen. Koltat ovat Kuolan niemi-
maan alkuperäisväestöä, jotka kuuluvat 
itäsaamelaisiin kielensä ja perinteensä puo-
lesta. Nykyisin heitä arvioidaan olevan kolt-
talain (253/1995) 2 §:ssä tarkoitetulla koltta-
alueella noin 700. Koltat asutettiin Suomeen 
toisen maailmansodan jälkeen. Kolttalain-
säädännön juuret ovat 1950-luvulla. Koltta-
lain tavoitteena on edistää koltta-alueella 
asuvien kolttasaamelaisten eli kolttien elin-
olosuhteita ja toimeentulomahdollisuuksia 
sekä ylläpitää ja edistää kolttakulttuuria. Lain 
mukaisissa toimenpiteissä on kiinnitettävä 
erityistä huomiota muun muassa luonnonva-
rojen kestävään käyttöön, perinneympäristön 
säilyttämiseen sekä muihin ympäristönäkö-
kohtiin. Koltta-alueella kumottavan lain mu-
kaisia hakemusasioita käsittelevän viran-
omaisen tulee kolttalain 44 §:n 1 kohdan ja 
56 §:n 1 momentin nojalla tarvittaessa kuulla 
kolttien kyläkokousta ja kolttaneuvostoa alu-
eelle suunnitelluista malminetsintä- ja kai-
voshankkeista.  

Poronhoitolaissa (848/1990) säädetään po-
ronhoitoalueesta, joka on noin kolmannes 
Suomen pinta-alasta. Poronhoidon harjoitta-
minen on poronhoitolaissa säädetyin rajoi-
tuksin sallittua poronhoitoalueella maan 
omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. 
Poronhoitolain 2 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla 
alueella (jäljempänä erityinen poronhoito-
alue) valtion maata ei saa käyttää siten, että 
siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoi-
dolle. Poronhoitolain 53 §:n mukaan suunni-
tellessaan valtion maita koskevia, poronhoi-
don harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia 
toimenpiteitä valtion viranomaisen on neuvo-
teltava asianomaisen paliskunnan kanssa. 
Malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvi-
en asioiden käsittelyn yhteydessä tämä vel-
voite koskee kumottavan lain mukaisia ha-
kemusasioita käsittelevää viranomaista.  Pa-
liskuntain yhdistys toimii paliskuntien yh-
dyssiteenä. Se ei edusta paliskuntia, mutta se 
toimii tärkeänä tiedonlähteenä ja tiedotus-
kanavana paliskuntiin päin. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu-
käytännön (KHO 1999:14) mukaan kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus 

(jäljempänä KP-sopimus), Suomen perustus-
lain (731/1999), jäljempänä perustuslaki, 17 
§:n 3 momentti ja poronhoitolain 2 §:n 2 
momentti on otettava huomioon kumottavan 
lain mukaisia viranomaispäätöksiä tehtäessä. 
Sen vuoksi valtauksesta aiheutuvat haitat 
saamelaisten poronhoidolle on ennen päätök-
sen tekemistä selvitettävä ja harkittava, onko 
poronhoidon turvaamiseksi tarpeen hylätä 
valtaushakemuksia tai hakemuksen johdosta 
annettavaan päätökseen otettavin määräyksin 
esimerkiksi tarpeen rajoittaa valtaukseen pe-
rustuvien toimenpiteiden suorittamista tiet-
tyinä aikoina tai tietyillä paikoilla. Lisäksi on 
otettava huomioon, millä poronhoidon kan-
nalta tärkeillä alueilla valtauksia on muiden 
päätösten nojalla voimassa sekä miten suuria 
poronhoidon kannalta herkkiä tai tärkeitä 
alueita kysymyksessä olevat valtaushake-
mukset koskevat. Samoin on otettava huomi-
oon muut poronhoitoa häiritsevät käyttö-
muodot kyseisillä alueilla.  

Työ- ja elinkeinoministeriö selvittää jo ny-
kyisin etukäteen, millä tavoin kumottavan 
lain mukainen toiminta tulisi vaikuttamaan 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin, 
kolttien asemaan ja mikä vaikutus toiminnal-
la tulisi olemaan poronhoidolle. Ministeriö 
pyytää saamelaiskäräjiltä, paliskunnilta ja 
kolttien kyläkokoukselta lausunnot, joissa 
esitetyt näkökohdat otetaan huomioon ku-
mottavan lain mukaista päätöstä tehtäessä. 
Valtausoikeudesta johtuvat vaikutukset ovat 
yleensä vähäiset, joten tarvittavaa yhteenso-
vittamista on pystytty hoitamaan päätöksessä 
annetuilla ehdoilla. Kumottavan lain nojalla 
annettuihin päätöksiin on saatettu ottaa erilli-
siä ehtoja, joilla on voitu ottaa huomioon 
esimerkiksi porojen rykimä- ja vasoma-ajat. 
Erityistapauksissa on jopa mahdollista hylätä 
kumottavan lain nojalla tehty hakemus, jos 
toimenpiteen kohteena olevat alueet ovat 
suuria ja herkkiä ja alueella on myös muuta 
poronhoitoa häiritsevää toimintaa. Ennen 
päätöksen tekemistä ministeriö selvittää 
myös alueella olevan muun toiminnan eri ta-
hoilta saatujen lausuntojen ja mahdollisesti 
julkisen kuulemisen perusteella sekä käytet-
tävissä olevista julkisista rekistereistä saadun 
tiedon perusteella.  
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2.1.8 Talousvyöhyke, aluevalvonta ja raja-
vyöhyke 

Laki Suomen talousvyöhykkeestä 
 

Suomen talousvyöhykkeellä sovelletaan 
kumottavan lain säännösten lisäksi Suomen 
talousvyöhykkeestä annetusta laista 
(1058/2004) ilmeneviä konsessiojärjestelmän 
piirteitä. Lain 2 §:n mukaan Suomen valtiolle 
kuuluu talousvyöhykkeellä oikeus muun mu-
assa luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyn-
tämiseen sekä muuhun toimintaan, jonka tar-
koituksena on vyöhykkeen taloudellinen 
hyödyntäminen ja tutkiminen. Pykälässä on 
vahvistettu Suomelle kansainvälisen oikeu-
den mukaan kuuluva toimivalta talousvyö-
hykkeellä, jota koskevia keskeisiä määräyk-
siä sisältyy Yhdistyneiden Kansakuntien me-
rioikeusyleissopimuksen (SopS 49 ja 
50/1996) 56 artiklaan.  

Talousvyöhykkeellä olevan merenpohjan ja 
sen sisustan luonnonvarojen sekä tällaiseen 
hyödyntämiseen tähtäävään tutkimukseen tai 
muuhun toimintaan talousvyöhykkeellä, jon-
ka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudelli-
nen hyödyntäminen, vaaditaan Suomen talo-
usvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n 1 momen-
tin nojalla hyödyntämisoikeutta, jonka val-
tioneuvosto voi hakemuksesta myöntää. Val-
tioneuvoston päätöksessä on määrättävä eh-
dot, jotka ovat turvallisuuden tai mainitun 
lain mukaan valtiolle kuuluvien oikeuksien 
turvaamisen kannalta välttämättömiä. Luon-
nonvaroilla tarkoitetaan lain 6 §:n 2 momen-
tin nojalla muun muassa merenpohjan ja sen 
sisustan kaivosmineraaleja, kiviaineksia ja 
muita elottomia esiintymiä. 
 
 
Aluevalvontalaki 
 

Aluevalvontalain (755/2000) 3 luvussa sää-
detään merenpohjan tutkimisesta ja kartoit-
tamisesta sekä maaperän tutkimisesta ja il-
makuvauksesta ilma-aluksesta.  

Aluevalvontalain 12 §:n mukaan Suomen 
aluevesillä ei saa ilman lupaa harjoittaa me-
renpohjan tai sen sisustan muodon, rakenteen 
tai koostumuksen selvittämistä geologisilla 
tai geofyysisillä tutkimuksilla eikä meren-
pohjan topografisten muotojen järjestelmäl-

listä mittausta ja tallennusta. Lain 13 §:n no-
jalla Suomen alueella ei saa ilman lupaa suo-
rittaa ilma-aluksesta magneettikentän mitta-
usta, säteilyn tai sähkön johtavuuden mittaus-
ta taikka niihin rinnastettavaa maa- tai kal-
lioperän tutkimusta alle 150 metrin lentokor-
keudelta. 

Aluevalvontalain 17 §:n nojalla lain 12 ja 
13 §:ssä tarkoitettu lupa myönnetään, jollei 
toiminta vaaranna Suomen aluevalvontaa tai 
jos vaaraa voidaan lupamääräyksillä olennai-
sesti vähentää. Luvassa voidaan antaa alue-
valvonnan ja luvan hakijan turvallisuuden 
kannalta tarpeellisia määräyksiä toiminnasta 
ja siinä käytettävästä välineistöstä sekä toi-
minta-alueesta ja -ajasta. 
 
 
Rajavartiolaki 
 

Rajavartiolain (578/2005) 7 luvussa sääde-
tään rajavyöhykkeestä. Lain 49 §:n nojalla 
rajavyöhyke voidaan perustaa ulkorajalle, jos 
se on välttämätöntä rajajärjestyksen valvomi-
seksi ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. 
Rajavyöhyke voi ulottua maalla enintään 
kolmen ja merellä enintään neljän kilometrin 
etäisyydelle Suomea sitovissa kansainvälisis-
sä sopimuksissa tarkoitetusta Suomen valta-
kunnanrajasta.  

Rajavartiolain 52 §:n nojalla rajavyöhyke-
lupa vaaditaan muun muassa maa- ja ki-
viainesten ottamiseen ja mineraalien etsimi-
seen 20 metriä lähempänä rajaviivaa sekä rä-
jähdysaineiden hallussapitoon. Lupa anne-
taan, jos siihen on asumisesta, työstä, amma-
tista, elinkeinosta, liiketoiminnasta tai harras-
tuksesta johtuva tai muutoin hyväksyttävä 
syy eikä luvassa annetun oikeuden käyttämi-
sestä ilmeisesti aiheudu vaaraa rajajärjestyk-
sen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiselle. 
Lain 53 §:n nojalla rajavyöhykelupaan voi-
daan sisällyttää rajajärjestyksen ja rajaturval-
lisuuden ylläpitämisen kannalta välttämättö-
miä ehtoja, jotka koskevat rajavyöhykkeellä 
liikkumista.  

Rajavartiolain 57 §:n nojalla vaaditaan ra-
javyöhykeilmoitus muun muassa silloin, kun 
räjähdysainetta käytetään 500 metriä lähem-
pänä rajaviivaa.  
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2.1.9 Hallintomenettelyt ja muutoksenhaku 

Hallintolaki  
 

Hallintolaki (434/2003) on hallinnon toi-
mintaa säätelevä yleislaki, jota ei sovelleta 
lain 5 §:n 2 momentin nojalla, jos muussa 
lainsäädännössä on tästä poikkeavia sään-
nöksiä.  

Hallintolailla edistetään ja toteutetaan hy-
vää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasi-
oissa. Laki sisältää säännökset hallintoasioi-
den vireillepanosta, käsittelyssä noudatetusta 
menettelystä sekä asiakirjojen lähettämisestä 
ja tiedoksiantoon liittyvistä vastuista ja vel-
vollisuuksista. Lisäksi laissa on säädetty vi-
ranomaisen toimintaa koskevia vähimmäis-
vaatimuksia. 

Hallintolain 31 ja 33 §:ssä on säädetty, mi-
ten viranomaisen tulisi selvittää asia ennen 
sen ratkaisemista. Kumottavassa laissa on 
hakijan tehtäväksi annettu suurimmaksi 
osaksi asian selvittäminen. Hakijan on selvi-
tettävä ja todistettava, ettei kumottavan lain 
mukaisia esteitä ole olemassa. Kumottavassa 
laissa on myös osin päällekkäistä sääntelyä 
hallintolain kanssa, esimerkiksi hallintolain 
selvittämispyyntöä koskevan säännöksen 
kanssa (hallintolain 32 §; kumottavan lain 7 
§:n 3 momentti, 9 ja 26 §). Hallintolain 31 
§:n mukaista viranomaisen selvittämisvelvol-
lisuutta on käytännössä toteutettu tutkimalla 
viranomaisen halussa olevia julkisia rekiste-
reitä, peruskarttapohjaa sekä kuulemalla eri 
tahoja ja pyytämällä lausuntoja eri tahoilta ja 
viranomaisilta. Näin päätöksenteon pohjaksi 
on saatu hakijan esittämän tiedon lisäksi 
myös muuta tietoa. 

Koska kumottavassa laissa ei ole varsinai-
sia säännöksiä asianosaisen kuulemisesta, tu-
levat hallintolain asiaosaisen kuulemista kos-
kevat pykälät sovellettavaksi. Nykyisen, 
vuodesta 2006 noudatetun käytännön mu-
kaan asianosaisen kuuleminen ennen päätök-
sentekoa on yksi osa normaalia kumottavan 
lain nojalla tehtävien hakemusten käsittely-
prosessia. Lisäksi uraanivaltaushakemuksiin, 
kaivospiirihakemuksiin ja näihin rinnastetta-
viin hakemuksiin sovelletaan hallintolain 41 
§:ää. Sen mukaan muille kuin asianosaisille 
on annettava mahdollisuus saada tietoa asian 
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 

lausua mielipiteensä asiasta, jos asian ratkai-
sulla voi olla huomattava vaikutus muiden 
kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin. 

Hallintolaissa on tarkat säännökset päätök-
sen tiedoksiannosta. Lähtökohtana on hallin-
tolain 54 §:n mukaan on, että viranomaisen 
on annettava päätös viipymättä tiedoksi asi-
anosaisille ja muille tiedossa oleville, joilla 
on oikeus hakea päätökseen oikaisua tai 
muutosta valittamalla.   

Kumottavan lain 55 §:n mukaan päätös an-
netaan tiedoksi hakijalle ja siitä kuulutetaan 
alueen kunnan ilmoitustaululla sekä tehdään 
merkitä kaivosrekisteriin. Hallintolain 70 §:n 
2 momentin 3 kohdan nojalla kumottiin laki 
tiedoksiannosta hallintoasioissa (232/1966), 
minkä vuoksi kumottavan lain nojalla tehty-
jen päätösten tiedoksiannossa noudatettavaa 
menettelyä on pitänyt muuttaa vastaamaan 
hallintolain säännöksiä tiedoksiannosta. Ku-
mottavan lain nojalla annetun päätöksen tie-
doksiantoon sovelletaan nykyisen käytännön 
mukaan sekä kumottavan lain että hallinto-
lain säännöksiä. Päätös annetaan tiedoksi asi-
anosaisille, myös maanomistajille sekä muil-
le, joilla on oikeus hakea päätökseen oikaisua 
tai muutosta, joko henkilökohtaisena tiedok-
siantona tai yleisenä tiedoksiantona riippuen 
tiedoksi annettavien tahojen lukumäärästä.  

Jos kumottavan lain nojalla tehdyssä pää-
töksessä on kirjoitus- tai asiavirhe, virhe voi-
daan korjata hallintolain 8 luvun menettely-
jen mukaisesti. Tällöin selvät virheet saadaan 
korjattua ilman varsinaista muutoksenhakua.   
 
 
Hallintolainkäyttölaki 
 

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) on yleis-
laki keskeisistä hallintolainkäytön menettely-
säännöksistä. Laissa säädetään oikeuskei-
noista ja asian käsittelystä hallintolainkäyttö-
viranomaisissa. Lain tavoite on oikeussuojan 
tehostaminen. Lakia on luonnehdittu jälkikä-
teiseksi oikeussuojan antamiseksi julkisoi-
keudellisissa asioissa. Tämä pätee erityisesti 
hallintolainkäytön perusmuotoiseen valituk-
seen. Tällöin valitusmenettelyn kohteena on 
aina jo tehty hallintopäätös, joka ei ole vielä 
lainvoimainen. 
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Hallintolainkäyttölakia sovelletaan sen 1 
§:n 1 momentin mukaan lainkäyttöön yleisis-
sä hallintotuomioistuimissa sekä muun muas-
sa, kun hallintoasiassa tehtyyn päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla tai ylimääräi-
sellä muutoksenhakukeinoilla hallintoviran-
omaiselta.  

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin 
mukaan valtioneuvoston ja ministeriön pää-
töksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Muutoksenhaku on mahdol-
lista ainoastaan laillisuusperiaatteella. Lain-
vastaisuus voi tarkoittaa virhettä sekä pää-
töksentekomenettelyssä että asiasisällössä. 
Kumottavan lain mukaisista työ- ja elinkei-
noministeriön päätöksistä voi valittaa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenha-
ku on ollut yksiportainen. Tästä on johtunut, 
että korkein hallinto-oikeus on saanut käsitel-
täväkseen ensimmäisenä muutoksenhakuvi-
ranomaisena kaikki kumottavan lain nojalla 
tehtäviin lupa-asioihin liittyvät valitukset. 
Vaikka kumottavan lain nojalla tehtäviä lu-
papäätöksiä (varauspäätös, valtauspäätös ja 
kaivospiirin määräämispäätös) on melko pal-
jon, niistä on valitettu suhteellisen vähän. 
Varauspäätöksistä ei ole juuri valitettu, mutta 
nykyisin käytännössä kaikkiin kaivospiirin 
määräämistä koskeviin päätöksiin haetaan 
muutosta. 

Valitusoikeus määräytyy hallintolainkäyt-
tölain 6 §:n nojalla. Lain 6 §:n 1 momentin 
mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon 
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa. Lain 6 §:n 2 momentin mukaan vi-
ranomaisella on valitusoikeus muun muassa, 
kun valitusoikeus on viranomaisen valvotta-
vana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.  

Valtausalueen läheisyydessä sijaitsevien tai 
osin siihen välittömästi rajoittuvien alueiden 
kiinteistöjen omistajilla on katsottu olevan 
valitusoikeus muun muassa kumottavan lain 
12 §:n säännöksen takia (esimerkiksi KHO 
2005:42). Kaivospiirimääräyksen osalta vai-
kutukset ympäristöön ovat suuremmat ja 
myös valitusoikeus on katsottu olevan laa-
jemmalla joukolla eri tahoja. 

Hallintolainkäyttölain 22 §:n mukaan vali-
tus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kumot-

tavassa laissa on poikkeussäännös hallinto-
lainkäyttölain yleistä valitusaikaa koskevasta 
säännöksestä. Kumottavan lain 66 §:n nojalla 
valitusaika on 45 päivää päätöksen tiedok-
sisaannista. Kun laki tiedoksiannosta hallin-
toasioissa on kumottu, eivät siinä säädetyt 
määräajat enää ole voimassa, vaan määräajan 
laskemisessa noudatetaan hallintolain 59—
62 §:n säännöstä.  
 
 
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

2.2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö eräissä maissa 

Yleistä 
 

Eri maissa on valittu toisistaan poikkeavia 
perusratkaisuja kaivostoiminnan järjestämi-
seksi. Perinteisesti kaivostoiminta voidaan 
järjestää konsessioperiaatteella, jolloin valti-
on katsotaan omistavan maankamaran raaka-
ainerikkaudet. Kaivostoiminnan harjoittajalle 
myönnetään oikeus eli konsessio hyödyntä-
mistä varten. Toinen pääsuuntaus lähtee 
maanomistajan oikeudesta. Oikeus raaka-
aineiden hyödyntämiseen katsotaan kuuluvan 
maanomistajan oikeuteen eikä hyödyntämistä 
voida tehdä ilman maanomistajan suostumus-
ta. Kolmas tapa ratkaista kaivostoiminnan 
harjoittaminen on käyttää valtausoikeutta, 
jolloin raaka-ainevarojen ei katsota olevan 
kenenkään omistuksessa tai (kuten Suomes-
sa) maanomistajan oikeusasema otetaan 
huomioon suostumusta lievemmillä järjeste-
lyillä. Mikään kuvatuista malleista ei kuiten-
kaan ole puhtaana käytössä. Eri maissa valit-
tuihin ratkaisuihin on vaikuttanut geologian 
lisäksi kiinteistöoikeudellinen lähestymista-
pa, käsitys valtion omistusoikeudesta sekä 
raaka-aineiden hyödyntämisessä vallinneet 
suuntaukset. 

Eri maiden kuvauksissa ei käsitellä vero-
tuslainsäädäntöä tai veropolitiikkaa, joita 
käytetään erityisesti Kanadassa tehostamaan 
alan teollisuutta. 
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Ruotsi 
 

Ruotsi on merkittävimpiä metallien ja 
malmien tuottajia Euroopan unionissa. Rau-
tamalmin osalta Ruotsin osuus on lähes 90 
prosenttia tuotannosta. Ruotsi on myös Län-
si-Euroopan toiseksi suurin kullan tuottaja ja 
merkittävä toimija kuparin, lyijyn ja sinkin 
tuotannossa.  

Mineraalilainsäädännön tarkoittamien ai-
nesten (konsessiomineraalit) määrä on Suo-
meen verrattuna vähäisempi, erityisesti meil-
lä teollisuusmineraaleiksi luokiteltujen aines-
ten osalta. Muun muassa maasälpä, kalsiitti 
ja kalkkikivi kuuluvat Ruotsissa maanomista-
jan käyttöoikeuden piirissä oleviin niin sa-
nottuihin maanomistajamineraaleihin. Sen si-
jaan mineraalilainsäädäntö sisältää myös 
energiamineraalit, kuten kaasun, öljyn ja hii-
len. 

Vuoden 2007 lopussa toiminnassa olevia 
kaivoksia oli 16, joista metallikaivoksia 14. 
Malmintuotanto oli vuonna 2007 noin 50 
miljoonaa tonnia. Muun kuin rautamalmin 
osuus tästä oli noin 23 miljoonaa tonnia. 
Kaivosalan välittömiä työpaikkoja oli vuonna 
2007 noin 5 000. 

Uusia tutkimuslupia tai voimassaoloajan 
pidennyksiä on vuosina 2005—2007 päätetty 
vuosittain runsaat 300 vuodessa. Tutkimus-
lupia oli voimassa vuoden 2007 lopussa noin 
1200. Keskimääräinen tutkimusluvan pinta-
ala oli noin 1900 hehtaaria. Ruotsissa ei yk-
sittäisen tutkimusluvan pinta-alaa ole rajoi-
tettu samaan tapaan kuin Suomessa. Tutki-
muslupien yhteenlaskettu pinta-ala oli noin 
17000 km2, mikä on 3,8 prosenttia maan pin-
ta-alasta. Yli kuusi vuotta voimassa olleiden 
tutkimuslupien määrä oli 61. Malminetsin-
täyrityksiä oli 95. Viime vuosien aikana ja 
erityisesti vuoden 2007 aikana malminetsintä 
ja kaivostoiminnan kasvoivat merkittävästi 
Ruotsissa. 

Vuonna 2007 kaivosviranomainen tiedotti 
noin 20 000 maanomistajalle ja erilaisten vi-
ranomaistiedonantojen lukumäärä oli noin 
45 000.  

Malminetsintätutkimuksiin käytettiin 
vuonna 2007 noin 70 miljoonaa euroa, joka 
koostui yritysten ja yksityisten rahoituksesta. 
Ruotsin valtio ei harjoita malminetsintää, 
mutta toisaalta suuri rautakaivosyhtiö LKAB 

on Ruotsin valtion kokonaan omistama kai-
vosyhtiö. 

Ruotsin kaivoslaki on vuodelta 1991 (Mi-
nerallagen 1991:45). Lakia on sen jälkeen 
muutettu yli kymmenen kertaa, viimeisin 
muutos tuli voimaan vuoden 2006 alussa. 
Merkittäviä muutoksia lakiin tehtiin viimeksi 
vuoden 2005 alussa voimaan tulleella muu-
toksella (2005:161). Kaivoslakia täsmentää 
hallinnollinen asetus (Mineralförording 
1992:285). Ruotsin mannerjalustassa olevien 
luonnonvarojen hyödyntämistä koskee man-
nerjalustalaki (Lag om kontinentalsockeln 
1966:314). 

Kaivostoimintaa koskevia säännöksiä an-
netaan lukuisissa muissa laeissa. Nimen-
omaisesti on kaivoslaissa mainittu eräitä kes-
keisiä, kuten ympäristölainsäädäntö (miljö-
balken), suunnittelu- ja rakennuslaki 
(1987:10) ja laki kulttuurimuistomerkeistä 
(1988:950). Kaivoslaissa on mainittu erik-
seen radioaktiiviseen materiaaliin (kärnäm-
ne) sovellettava lainsäädäntö. Lisäksi tulee 
sovellettavaksi muun muassa maastoliiken-
nettä koskeva lainsäädäntö (terrängkörnings-
lagen 1975:1313). 

Keskeisenä kaivosviranomaisena toimii 
Bergsstaten, jolla on kaksi toimipistettä (Fa-
lun ja Luulaja) ja henkilöstöä noin kymme-
nen. Kaivosviranomainen ylläpitää kaivosre-
kisteriä, käsittelee ja pääosin ratkaisee lupa-
hakemukset sekä suorittaa kaivostoiminnan 
tarkastuksia. Kaivosviranomainen suorittaa 
myös toimituksen, jossa maa-alueet osoite-
taan kaivostoiminnan tarpeisiin myönnetyn 
konsession perusteella.  Kaivosviranomaisen 
tehtäviin kuuluu lisäksi ratkaista ensi vai-
heessa valitusviranomaisena hakemuksia, 
jotka koskevat tyypillisesti maanomistajan ja 
yhtiöiden välisiä korvauskysymyksiä tai 
myönnettyjä lupia. 

Lääninhallitus käsittelee malminetsintään 
ympäristön- ja luonnonsuojelun kannalta 
vaadittavat luvat. Kaivostoimintaan tarvitta-
van ympäristöluvan myöntää erillinen ympä-
ristöoikeus. 

Konsessiota eli hyödyntämisoikeutta kos-
kevan hakemuksen käsittelee kaivosviran-
omainen yhteistyössä lääninhallituksen kans-
sa. Jos mainitut viranomaiset eivät pääse yh-
teisymmärrykseen ratkaisusta tai jos hanke 
on erityisen merkittävä, asiasta päättää val-
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tioneuvosto. Näin ei tiettävästi ole koskaan 
tapahtunut. 

 Alkuvaiheen malminetsintä on sallittu jo-
kamiehenoikeuden nojalla. Varsinaisessa tut-
kimustoiminnassa tarvitaan tutkimuslupa 
(undersökningstillstånd), jonka nojalla tutki-
mustyötä (undersökningsarbete) voidaan suo-
rittaa. Pääsääntönä on, että tutkimuksiin tar-
vitaan laissa tarkoitettu lupa. Tutkimustoi-
minta on kuitenkin mahdollista maanomista-
jan luvalla tai lain mukaan myönnetyn kon-
session perusteella. Myös silloin, kun tutki-
mustyötä tehdään maanomistajan luvalla tai 
muutoin ilman tutkimuslupaa, tulee toimin-
nassa noudattaa tutkimustyötä koskevia sään-
nöksiä. Tutkimuslupa myönnetään hakemuk-
sen perusteella sille, joka ensiksi on hake-
muksen jättänyt. Edellytyksenä tutkimuslu-
van myöntämiselle on, ettei hakijalta ilmei-
sesti puutu kykyä ja tarkoitusta esiintymän 
löytämiselle. Tutkimuslupaa ei voida myön-
tää sille, joka aikaisemmassa toiminnassaan 
on osoittautunut sopimattomaksi noudatta-
maan kaivoslain säännöksiä. Sopimattomuus 
voi tarkoittaa maanomistajan oikeuksien 
loukkaamista tai ympäristöä pilaavaa toimin-
taa. 

Samalle alueelle voidaan myöntää useita 
eri tutkimuslupia, jos hakemukset koskevat 
eri konsessiomineraaleja. Tutkimuslupa on 
voimassa kolme vuotta. Voimassaoloaikaa 
voidaan kuitenkin jatkaa useissa eri jaksoissa 
hakemuksesta kaivosviranomaisen harkinnan 
mukaan aina 15 vuoteen saakka. 

Tutkimusluvassa tulee antaa yleisen ja yk-
sityisen edun turvaamista tarkoittavia määrä-
yksiä sekä määräys tutkimustöiden aiheutta-
mien vahinkojen varalle edellytettävästä va-
kuudesta. Tutkimuslupa oikeuttaa selvittä-
mään esiintymän laatua ja hyödynnettävyyt-
tä. Toiminnanharjoittaja saa käyttää tiestöä 
alueella sekä päästääkseen alueelle. Aikai-
semmin voimassa ollut oikeus rakennusten 
pystyttämiseen poistettiin vuoden 2005 lain-
muutoksella. Samoin muutettiin oikeutta ties-
tön rakentamiseen tutkimusalueelle siten, että 
rakentaminen nykyään vaatii kaivosviran-
omaisen luvan. Lupamenettelystä tältä osin ei 
säädetä kaivoslaissa vaan tien rakentamista 
koskevaan hakemukseen sovelletaan yleistä 
hallintomenettelylakia.  

Kaivoslaissa mainitun erillisen tutkimus-
suunnitelman tarkoituksena on antaa maan-
omistajille ja muille asianosaisille tietoa toi-
menpiteistä sekä mahdollisuus vaikuttaa sii-
hen, kuinka malminetsintää suoritetaan. Tut-
kimustyö on tehtävä suunnitelman mukaises-
ti. Suunnitelmaan on sisällytettävä kuvaus 
toimenpiteistä, aikataulu sekä kuvaus toi-
menpiteiden vaikutuksista. Lainvalmistelu-
asiakirjojen mukaan katsotaan välttämättö-
mäksi, että ennen tutkimustoimenpiteiden 
aloittamista toiminnan vaikutukset arvioi-
daan. Koska kuitenkin tutkimustoimenpiteet 
etenevät vaiheittain ja perustuvat saatuihin 
tuloksiin, on suunnitelma voitava esittää jos-
sain määrin vakioidussa muodossa. Tällöin-
kin tiedot on kuitenkin päivitettävä uuden 
alueen mukaisesti. Suunnitelma annetaan tie-
doksi maanomistajille ja muille asianomista-
jille, joilla on kolme viikkoa aikaa esittää 
toiminnanharjoittajalle vastaväite suunnitel-
masta. Jos väitteitä ei esitetä tai jos osapuolet 
sopivat keskenään asian, tulee suunnitelma 
voimaan. Se lähetetään tiedoksi viranomai-
selle. 

Toiminnanharjoittajalla on myös mahdolli-
suus pyytää viranomaista vahvistamaan 
suunnitelma. Kaivosviranomainen tutkii 
suunnitelman ja voi vahvistamisen yhteydes-
sä asettaa ehtoja ja määräyksiä sen toteutta-
miselle. Kaivosviranomaisen päätös on vali-
tuskelpoinen, mutta päätöksessä voidaan to-
deta, että se on toimeenpantavissa muutok-
senhausta huolimatta. Tutkimustöiden aloit-
taminen ilman, että tutkimussuunnitelmasta 
annettuja lainkohtia on noudatettu, on säädet-
ty rangaistavaksi. 

Malminetsinnän alueelliset rajoitukset on 
Ruotsissa jaettu tutkimusluvan esteisiin ja 
toisaalta varsinaisen tutkimustyön esteisiin. 
Tutkimuslupa voidaan myöntää aikaisintaan 
yhden vuoden kuluttua siitä, kun edelliset lu-
vat tai konsessiot ovat päättyneet. Kaivosvi-
ranomainen voi erityisestä syystä myöntää 
poikkeuksia määräaikaan. Lupaa ei voida 
myöntää 1000 metriä lähemmäs voimassa 
olevan konsession suoja-aluetta. Mikäli kai-
vostoiminta ei kuitenkaan ole alkanut kolmen 
vuoden kuluessa konsession myöntämisestä, 
voidaan tutkimuslupa myöntää. Lupa voi-
daan kuitenkin aina myöntää konsession hal-
tijan luvalla. Varsinainen tutkimustyö on 
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suoraan lain nojalla kielletty kansallispuis-
toissa tai alueilla, joihin valtio on ilmoittanut 
perustavansa kansallispuiston. Tutkimustyö 
on kielletty myös, jos se on vastoin luonnon-
suojelualueista ja kulttuurisista muisto- ja 
suojelualueista annettuja ympäristökaaren 
(miljöbalken) 7 luvun säännöksiä. Tutkimus-
työtä ei voida myöskään tehdä ilman läänin-
hallituksen lupaa, jos työtä tehdään 200 met-
riä lähempänä yhteiskunnalle tärkeitä laitok-
sia ja niille määrättyjä lähialueita, kirkko- ja 
hautausmaalla tai tunturialueilla. 

Lääninhallituksen tulee sisällyttää määrä-
yksiä tunturialueita koskevaan lupaan luon-
non ja kulttuuriarvojen vahingoittumisen es-
tämiseksi. Lääninhallitus voi sisällyttää mui-
ta määräyksiä muihin edellä mainittuihin 
seikkoihin. Tutkimustyötä ei voida tehdä il-
man kaivosviranomaisen lupaa, jos työtä teh-
dään 30 metriä lähempänä liikennealueita 
(tie, rautatie, kanava, lentokenttä), 200 metriä 
lähempänä asuinrakennusta, 200 metriä lä-
hempänä kirkkoa tai muita yhteisiä tiloja tai 
200 metriä lähempänä hoitolaitosta tai vas-
taavaa tilaa, jos se on tarkoitettu enemmälle 
kuin 50 hengelle, 200 metriä lähempänä 
voima- tai teollisuuslaitosta taikka yksityis-
kohtaisen kaavan alueella (detaljplan) tai 
”suunnittelutarvealueilla” kaava- ja raken-
nuslain (plan- och bygglag 1987:10) mukaan. 
Lupa voidaan myöntää, jos asianomistaja ei 
sitä vastusta. Kaava-alueilla ei suostumusta 
voida myöntää, jos toiminta on vastoin kaa-
vamääräyksiä. 

Kaivostoiminta edellyttää hyödyntämisoi-
keuden eli konsession myöntämistä. Konses-
sion myöntämisen edellytyksenä on, että 
esiintymää voidaan todennäköisesti hyödyn-
tää taloudellisesti ja että kaivostoiminta hae-
tulla alueella on mahdollista. Hakemukseen 
on liitettävä ympäristövaikutusten arviointi. 
Haettu alue ei saa olla ristiriidassa alueen yk-
sityiskohtaisen kaavan kanssa. Etuoikeus 
konsession saamiseen on sillä, jolla on alu-
eelle tutkimuslupa. Hakemuksessa on myös 
mainittava hyödynnettävä konsessiomineraa-
li. Hakemuksessa on kuvattava perustietojen 
lisäksi myös vaikutukset julkisiin ja yksityi-
siin etuihin sekä toimenpiteet, joilla vaiku-
tuksia voidaan vähentää. Hakijalta ei edelly-
tetä erityisiä sopivuutta tai ammattitaitoa lu-
kuun ottamatta hakemuksia, jotka koskevat 

kaasun ja öljyn hyödyntämistä. Konsessio 
myönnetään 25 vuodeksi. Voimassaoloaikaa 
voidaan pidentää 10 vuodella, jos alueella on 
käynnissä kaivostoimintaa, sitä palveleva ra-
kentamistyötä tai alueella tehdään huomatta-
vassa määrin malminetsintää. Pidennys on 
myös mahdollista, jos mineraalisten raaka-
ainevaroihin liittyvä yleinen etu sitä vaatii. 
Konsessiota ei voida myöntää, jos samalle 
alueelle on myönnetty samaa konsessiomine-
raalia koskeva konsessio. Sen sijaan toisen 
konsessiomineraalin hyödyntämiseksi on 
mahdollista saada samalle alueelle toinen 
konsessio. Konsession voi luovuttaa kolman-
nelle. 

Konsessioon voidaan liittää lupamääräyk-
siä. Tyypillisesti määräykset koskevat esi-
merkiksi luonnonsuojelua, poronhoitoa, alu-
een aitaamista ja alueen jälkihoitoa. Läänin-
hallitus voi konsession käsittelyn yhteydessä 
edellyttää erillisselvitysten tekemistä mui-
naismuistojen osalta. Maatalous- tai metsävi-
ranomaiset voivat edellyttää vastaavan eril-
lisselvityksen tekemistä kaivoshankkeen vai-
kutuksista maatalous- tai metsäelinkeinon 
harjoittamiseen, jos vaikutusten arvioidaan 
olevan merkittäviä eikä niitä voida muuten 
arvioida.  

 Esiintymän taloudellisen hyödynnettävyy-
den lisäksi hakemukselta edellytetään, ettei 
esiintymän sijainti ja laatu ole ristiriidassa 
muiden etujen kanssa. Tällä tarkoitetaan 
muun muassa huoltovarmuuteen ja maanpuo-
lustukseen liittyviä seikkoja. Lainsäädännös-
sä on erikseen määritelty alueen käytön etu-
jen punninta (riksintresse), jossa on määritet-
ty eri maankäyttömuotojen painopisteitä ja 
tärkeysjärjestyksiä. Ensisijaisena tavoitteena 
on pyrkiä sovittamaan yhteen eri käyttömuo-
toja. Myönnettävä konsessio ei saa olla mer-
kittävästi ristiriidassa alueen muiden käyttö-
tarkoitusten välillä. Toisaalta kilpailevien 
maankäyttömuotojen välillä kaivoshanke 
voidaan katsoa kokonaistaloudellisesti yh-
teiskunnan etujen mukaiseksi (esimerkiksi 
aluetaloudellisilla ja työllisyysvaikutuksilla 
voi olla merkitystä). Tällöin ei kuitenkaan 
voi olla kyse lyhytaikaisesta toiminnasta. Jos 
alue on jo suoraan varattu kaivostoimintaan 
aikaisemmassa suunnittelussa, ei alueellisia 
esteitä konsession myöntämiselle ole. 
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Luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökoh-
tien osalta kaivoslaki sisältää viittauksia ym-
päristölainsäädäntöön, mutta pääasiassa ym-
päristöön liittyvät näkökohdat otetaan huo-
mioon muussa lainsäädännössä, jota sovelle-
taan samanaikaisesti. Kaivostoimintaan ja 
erityistilanteissa myös malminetsintään tarvi-
taan ympäristölainsäädännön mukainen ym-
päristölupa. Lupaprosessissa ovat esillä sekä 
ympäristönsuojeluasiat, vesitalousasiat, jäl-
kihoitokysymykset että vakuuskysymykset. 
Lupakäsittelyyn liittyy laaja lausuntomenet-
tely. Lupaan sisällytetään lupaehtoja, joilla 
määrätään päästöistä ilmaan ja veteen, me-
lusta ja muista vaikutuksista. Luvan käsitte-
lee ympäristöoikeus ja siitä voi valittaa ym-
päristöylioikeuteen. Valitusoikeus on paitsi 
asianosaisilla, eri viranomaisilla, kunnalla 
myös ympäristöjärjestöillä. Lupaan voidaan 
liittää ehto, joka sallii toiminnan aloittamisen 
muutoksenhausta huolimatta. 

Kaivosviranomainen ei ennen päätöksen 
tekemistä kuule asianosaisia tutkimuslupaha-
kemuksesta. Lääninhallituksella on eräissä ti-
lanteissa mahdollisuus antaa lausunto asias-
sa. Kaivosviranomainen antaa kuitenkin ha-
kemuksen tiedoksi maanomistajille. Kun 
päätös on tehty, annetaan se tiedoksi maan-
omistajille ja muille asianosaisille. Päätök-
sestä ilmoitetaan sanomalehdessä ja se lähe-
tetään tiedoksi lääninhallitukselle ja kunnal-
le. Päätöksestä voidaan valittaa yleiseen hal-
linto-oikeuteen. Konsession osalta kaivosvi-
ranomainen lähettää tiedon hakemuksen vi-
reilläolosta maanomistajille sekä muille kai-
voslaissa mainituille oikeudenhaltijoille. Ha-
kemuksen vireilläolosta tiedotetaan kuulut-
tamalla. Konsessiota koskeva päätös anne-
taan tiedoksi maanomistajille ja muille oi-
keudenhaltijoille sekä lääninhallitukselle ja 
kunnalle. Päätökseen voi hakea muutosta val-
tioneuvostolta. Muutoksenhakuoikeus on asi-
anosaisilla, kunnalla ja eräillä ympäristöjär-
jestöillä. Konsessiota koskeva päätös merki-
tään paitsi kaivosviranomaisen kaivosrekiste-
riin myös valtakunnalliseen kiinteistörekiste-
riin. 

Uraani ja torium kuuluvat Ruotsin kaivos-
lain soveltamisalaan. Ruotsin kallioperässä 
katsotaan olevaan uraania, mutta pitoisuuksi-
en on todettu olevan vähäiset. 1960-luvulla 
uraania koelouhittiin kaikkiaan noin 200 ton-

nia. Tällä hetkellä uraanin etsintään sekä 
uraania sisältävän alunaliuskeen etsintään on 
myönnetty noin 200 tutkimuslupaa. Yhtiöitä, 
jotka ovat kiinnostuneita uraanista, on noin 
20. Uraanin etsintään ja hyödyntämiseen so-
velletaan myös ydintekniikka- ja säteilytur-
valainsäädäntöä. Jos uraanin pitoisuus on yli 
200 grammaa tonnilta, vaaditaan valtion 
ydinvoimasta vastaavien viranomaisten 
myöntämä erillinen lupa. Uraanin louhinnan 
aloittamiseen tarvitaan valtioneuvoston lupa. 
Lainsäädännön nojalla valtioneuvosto ei voi 
myöntää lupaa, mikäli alueen kunta ei puolla 
hakemusta. Tähän perustuen monet kunnat 
ovat jo etsintävaiheessa ilmoittaneet, etteivät 
ne tule antamaan suostumustaan uraanin lou-
hinnalle. 

Kaivoksen jälkihoitotoimenpiteitä koskevat 
kaivoslain säännökset ovat niukat. Kun kai-
vostoiminta ja sen mahdollistava konsessio 
ovat lakanneet, lakkaa myös kaivosyhtiön oi-
keus alueen käyttöön. Alue palautuu maan-
omistajalle, jollei kaivosyhtiö omista aluetta. 
Samalla kaivosyhtiö menettää oikeuden hyö-
dyntää niitä louhittuja malmeja, joita ei vielä 
ole käsitelty. Rakennukset ja sellaiset mal-
mit, joihin yhtiöllä ei ole oikeutta, siirtyvät 
maanomistajalle. Jälkihoitoon liittyviä vel-
voitteita ei kaivoslaissa ole lukuun ottamatta 
yleisluonteista jälkihoitovelvoitetta, jota kai-
vosviranomaisella on mahdollisuus tarkentaa. 
Laissa on kuitenkin myös nimenomainen 
maininta, ettei kaivoslain jälkihoitoa koske-
villa säännöksillä rajoiteta ympäristölainsää-
dännön vastuusäännösten soveltamista. Kai-
voslaki ei sisällä jälkihoitovakuuden asetta-
misvelvoitetta, mutta kaivosviranomaisen lu-
pakäytännössä vakuuden asettamista koskeva 
määräys on yleensä annettu. 

Malminetsintävaiheessa tutkimusluvan hal-
tijan on suoritettava tutkimusluvasta seuraa-
vat vuosimaksut: ensimmäiseltä vuodelta 4 
kruunua hehtaarilta; toiselta vuodelta 6 kruu-
nua hehtaarilta; kolmannelta vuodelta 10 
kruunua hehtaarilta; neljänneltä, viidenneltä 
ja kuudennelta 21 kruunua hehtaarilta; seit-
semänneltä, kahdeksannelta, yhdeksänneltä 
ja kymmenenneltä vuodelta 50 kruunua heh-
taarilta; yhdenneltätoista ja sen jälkeisiltä 
vuosilta 100 kruunua hehtaarilta. 

Maksu maksetaan valtiolle ja se suoritetaan 
osittain etukäteen. Maanomistajalle ei suori-
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teta vuosittaista tai muuta maksua taikka 
korvausta alueen käytöstä. Malminetsinnästä 
aiheutunut vahinko ja haitta tulee korvata 
maanomistajalle täysimääräisesti. Malminet-
sijän tulee asettaa vakuus vahinkojen varalle. 
Vakuus toimitetaan kaivosviranomaiselle. 

Kaivoksen perustamisvaiheessa suoritetta-
va lupamaksu on 80 000 kruunua. Kaivos-
toiminnan aikana toiminnanharjoittajan on 
suoritettava vuosittainen mineraalikorvaus. 
Korvaus on laskennallisesti kaksi promillea 
kaivokselta louhitun ja poiskuljetetun kon-
sessiossa mainittujen mineraalien arvosta. 
Korvauksesta kolme neljännestä suoritetaan 
maanomistajalle ja neljännes valtiolle. Kor-
vaus jaetaan niiden maanomistajien suhtees-
sa, joilla on maanomistusta konsessioalueel-
la. Korvauksen vahvistaa kaivosviranomai-
nen. Korvausta koskeva kaivoslain muutos 
tuli voimaan vuonna 2005 ja koskee vain sen 
jälkeen vahvistettuja konsessioita. 
 
 
Norja 

 
Öljyn ja kaasun tuotantoon verrattuna kai-

vostoiminnan merkitys on vähäistä Norjassa. 
Metallimalmikaivosten määrä on vähentynyt 
viime vuosina. Sen sijaan kalliokiviaineksen 
osalta tuotanto ja erityisesti vienti eräisiin 
Länsi-Euroopan maihin on kasvanut. 

Teollisuusmineraalien, hiilen ja metallien 
tuotannon arvo vuonna 2007 oli noin 5,6 mil-
jardia kruunua (noin 700 miljardia euroa). 
Metallisten malmien osalta ilmeniitin tuotan-
to oli merkittävintä. Teollisuusmineraalien 
osalta kalkkikivi ja oliviini olivat merkittä-
vimmät tuotteet. Tuotannon määrä metallis-
ten malmien, teollisuusmineraalien sekä hii-
len osalta oli yhteensä noin 22 miljoonaa 
tonnia. Työvoimaa näille aloilla oli noin 
1800 henkeä. Malminetsintään käytettiin 
vuonna 2007 noin 100 miljoonaa kruunua 
(noin 12 miljoonaa euroa).  

Metallimalmikaivoksia oli toiminnassa 
vuonna 2007 kaksi, hiilikaivoksia yksi ja te-
ollisuusmineraalikaivoksia tai -louhoksia 
noin 35. Huippuvuorilla Norjalle kuuluva hii-
len tuotanto on kasvanut arvoltaan ja myös 
tuotantomäärältään merkittävästi viime vuo-
sina. Valtiolla ei enää ole manner-Norjassa 
omistuksessaan kaivosalan toimijoita. 

Norjassa kaivoslainsäädäntö koostuu seu-
raavista laeista: kalkkikiveä koskeva laki 
(3.7.1914, nro 5), teollisuuskonsessiolaki 
(14.12.1917, nro 16), kvartsia koskeva laki 
(17.6.1949, nro 3), maan luovuttaminen ei-
vallattavien mineraaliesiintymien hyödyntä-
mistä varten (21.3.1952, nro 1, uusittu vuon-
na 2003) ja kaivoslaki (30.6.1972, nro 70). 

Huippuvuorilla tehtävään malminetsintään 
ja kaivostoimintaan sovelletaan vuonna 1925 
annettua asetusta, joka koskee kaikkia vuo-
den 1920 Huippuvuoria koskevan sopimuk-
sen allekirjoittaneita tai siihen liittyneitä mai-
ta. 

Norjassa on ollut vuodesta 1993 lähtien vi-
reillä kaivoslainsäädännön uusiminen. Halli-
tus jätti esityksen asiasta helmikuussa 1999, 
mutta peruutti sen myöhemmin maaliskuussa 
2000. Nyttemmin asian valmistelua on jatket-
tu. On odotettavissa, että uusi esitys annettai-
siin kansankäräjille vuoden 2009 aikana. 

Keskeisenä viranomaisena Norjassa toimii 
Bergvesenet. Hyödyntämisluvan (konsessi-
on) myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö. 

Keskeistä Norjassa on jako valtauskelpoi-
siin mineraaleihin, jotka omistaa valtio, ja ei-
valtauskelpoisiin, jotka kuuluvat maanomis-
tajalle. Valtauskelpoisiksi mineraalit luokitel-
laan ominaispainon avulla. Etsintä- ja val-
tauskelpoisia ovat Norjan ja ETA-alueen 
kansalaiset ja oikeushenkilöt. Alkuvaiheen 
etsintätyötä voi tehdä myös toisen alueella. 
Oikeus on verrattavissa jokamiehenoikeu-
teen. Maanomistajan lupa etsintätyöhön tar-
vitaan, jos etsintätyössä aiheutetaan olennais-
ta vahinkoa kiinteistölle. Tämän mukaisesti 
esimerkiksi kairaus olisi periaatteessa sallit-
tua ilman maanomistajan suostumusta. Näin 
ei kuitenkaan menetellä, koska etsintäyhtiöi-
den intressissä on turvata etuoikeus tutkimus-
luvan kautta. 

Varsinainen etsintätyö ja etuoikeuden re-
kisteröinti toteutetaan tutkimusluvalla (mu-
ting), joka voi olla voimassa seitsemän vuot-
ta. Luvan hinta on 30 kruunua hehtaarilta. 
Enimmäispinta-ala alueelle voi olla 30 heh-
taaria, mutta alueita voi olla useita yhtäaikai-
sesti. Vuonna 2007 Norjassa haettiin yli 
3 300 tutkimuslupaa, mikä tarkoitti lähes 
kaksinkertaistumista verrattuna vuoteen 
2006. 
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Kaivostoiminnan harjoittaminen edellyttää 
sekä kaivosluvan että konsession myöntämis-
tä. Yhden kaivosalueen pinta-ala on 30 heh-
taaria, mutta niitä voi olla kaivostoimintaa 
varten useampia. Kaivosalueesta maksetaan 
vuosittain 50 kruunua hehtaarilta. Kaivos-
toiminnasta tulee kaivostoiminnan harjoitta-
jan maksaa maanomistajalle yksi promille 
louhinnan arvosta. Korvauksen enimmäis-
määräksi on rajattu 30 000 kruunua vuodessa 
yhtä kaivosaluetta kohti. Jos kaivoksen edel-
lyttämä alue käsittää useamman kuin yhden 
kaivosalueen (utmål), on enimmäismäärä 
vastaavasti suurempi. Valmisteluvaiheessa 
olevassa kaivoslaissa maanomistajalle mak-
settavan korvauksen tasoa on suunniteltu 
nostettavan. 

Kaivostoimintaa varten myönnettävän yk-
sinoikeuden, konsession, lisäksi toiminnan-
harjoittaja tarvitsee muiden lakien mukaan 
myönnettävät luvat. Tärkein kokonaisuus on 
suunnittelu- ja rakennuslupakokonaisuus, jo-
hon kuuluu myös toimintasuunnitelma. Lu-
van myöntää pääsääntöisesti kunta. Viime 
vuosien kokemusten perusteella voidaan sa-
noa, että kunnan päätösvalta kaivoksen pe-
rustamisessa on merkittävästi suurempi kuin 
Ruotsissa tai Suomessa. Käytännössä uuden 
kaivoksen avaaminen on osoittautunut melko 
harvinaiseksi. 

Ennen luvan myöntämistä hankkeelle on 
tehtävä ympäristövaikutusten arviointi, jota 
koskevasta menettelystä vastaa kaivosviran-
omainen. Toimintaa varten tarvitaan lisäksi 
kulttuurisesti tärkeiden alueiden selvitys sekä 
päästöjä koskeva lupa (IPPC). 

Heinäkuussa 2006 Finnmarkin alueelle to-
teutetun alueen omistus- ja hallintajärjestelyn 
(Finnmaksloven) vaikutuksia alueen mal-
minetsintään ei ole vielä tarkemmin arvioitu.  

 Maalajeista huuhdottava kulta ei kuulu 
Norjassa kaivoslain piiriin. Päätösvalta kuu-
luu maanomistajalle. Valtion mailla maan-
omistajana puhevaltaa käyttää kaivosviran-
omainen. Finnmarkissa päätöksen tekee kui-
tenkin paikallisviranomainen. Kullanhuuh-
dontaluvat on jaettu kahteen luokkaan. Perus-
lupa oikeuttaa tavanomaiseen käsin tehtävään 
kullan huuhdontaan. Laajennettu lupa oikeut-
taa myös koneelliseen kullanhuuhdontaan. 
Lupa voi olla voimassa viisi vuotta kerral-
laan. Peruslupa myönnetään yleensä kahdes-

sa viikossa. Laajennettu lupa lähetetään lau-
sunnolle saamelaiskäräjille ja paikalliselle 
kunnalle; luvan myöntäminen voi kestää hy-
vinkin pitkään. 
 
 
Irlanti 
 

Irlanti on Euroopan merkittävin sinkin ja 
merkittävä lyijyn tuottaja. Galmoy, Lisheen 
ja Navan (Tara) ovat maailmanluokan sink-
kiesiintymiä. Irlannissa ei ole sulattoja ja ri-
kasteet laivataan muualle jatkojalostettavak-
si. Teollisuusmineraalien osalta Irlannissa on 
merkittävää kipsin ja kalkkikiven tuotantoa. 
Malminetsintään on arvioitu käytetyn viime 
vuosina noin 10 miljoonaa euroa vuosittain. 
Kesäkuussa 2008 maassa oli voimassa 432 
etsintälupaa. 

Malminetsintään ja kaivostoimintaan liitty-
vistä linjakysymyksistä, kehittämisestä ja lu-
pa-asioista vastaa ministeriö (Department of 
Communications, Marine and Natural Re-
sources) ja sen osasto (Exploration and Mi-
ning Division). 

Kaivoslainsäädäntö (Minerals Develop-
ment Acts 1940—1999) jakautuu useaan eri 
säädökseen. Lainsäädäntö on ulkopuoliselle 
vaikeasti lähestyttävissä. Esimerkkinä voi-
daan mainita Taran hyödyntämisestä käyty 
monivuotinen oikeusprosessi, jossa sopimus-
oikeudellisten näkökohtien lisäksi taustalla 
vaikutti myös jossain määrin mineraalien 
omistusoikeuteen liittyvät epäselvyydet. 
Eräänä osapuolena oikeudenkäynnissä oli 
suomalainen Outokumpu Oy. 

Kaivoslainsäädännön soveltamisalaan kuu-
luvat useimmat mineraalit. Vuodesta 1979 
lukien hiekka, sora, kivi ja savi eivät kuiten-
kaan ole enää kuuluneet sen soveltamisalaan. 
Alkuvaiheen etsintävaihetta varten ei tarvita 
erillistä lupaa tai oikeutta. Tätä alueellista 
malminetsintää varten voidaan kuitenkin re-
kisteröidä eräänlainen varausoikeus, joka an-
taa etuoikeuden tutkimusluvan saamiseen. 

Varsinaista malminetsintää varten tarvitaan 
lupa (lisenssi), jonka myöntää ministeriö 
enintään kuudeksi vuodeksi. Määräaikaa on 
mahdollista myöhemmin jatkaa, mikäli li-
senssin ehtoja on noudatettu. Tutkimusalueen 
pinta-ala on tyypillisesti 35 km2. Tutkimus-
lupaan liittyy angloamerikkalaisissa maissa 
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kaivoslainsäädäntöön usein sisällytetty vel-
voite suorittaa tietty määrä tutkimustoimen-
piteitä vuosittain sekä käyttää vastaavasti 
tietty määrä kustannuksia malminetsintätut-
kimuksiin. Sekä tutkimustyön määrä että 
kustannusvelvoite kasvavat progressiivisesti 
suhteessa tutkimusluvan voimassaoloaikaan. 
Tutkimustyötä koskevat raportit tulee toimit-
taa viranomaiselle joka toinen vuosi. Ennen 
tutkimusluvan myöntämistä malminetsintä-
yhtiön hakemus ja sen perusteella muotoiltu 
lisenssi annetaan tiedoksi paikallisessa sa-
nomalehdessä sekä ministeriön verkkosivuil-
la. Asianosaisilla on tällöin 21 päivää aikaa 
ilmoittaa vastustavansa lisenssin myöntämis-
tä. Vuoden 2006 lopussa lisenssejä oli voi-
massa runsaat 300. 

Kaivoslainsäädännössä jaotellaan tutki-
musalueet kolmeen ryhmään. Normaalit tut-
kimusalueet ovat avoinna haettavaksi jatku-
vasti ja hakemukset käsitellään sisääntulojär-
jestyksessä. Tehostetuille tutkimusalueille li-
senssin maksut ja velvoitteet ovat tavan-
omaista huomattavasti edullisempia. Tällai-
silla alueille pyritään saamaan aikaiseksi al-
kuvaiheen malminetsintää. Kolmannen ryh-
män muodostavat alueet, jota koskeva lisens-
si myönnetään kilpailun perusteella. 

Malminetsinnän lisenssit eivät ole siirrettä-
vissä lisenssikauden alkuvaiheessa. Tutki-
musten edettyä ensimmäiset kaksi vuotta yh-
teisyritysten kaltaiset ratkaisut ovat mahdol-
lisia ja suositeltuja.  

Malminetsintävaihetta varten ei tarvita ym-
päristölupaa. Sen sijaan ministeriö on jul-
kaissut suosituksen malminetsinnän hyvistä 
ympäristökäytännöistä. Tämän mukaisesti 
yhtiöiden tulee ilmoittaa kairauksista maan-
omistajalle kaksi viikkoa etukäteen. Kaivan-
tojen tekeminen edellyttää ministeriön etukä-
teistä lupaa.  

Malminetsintälisenssin hakemusmaksu on 
190 euroa. Lisenssien vuosimaksut vaihtele-
vat 1 250 eurosta 3 125 euroon lisenssiltä 
koko kuuden vuoden jaksolta. Tutkimuskus-
tannusvelvoite on vastaavalta ajalta 11 250 
eurosta aina 45 000 euroon. 

Mineraalien hyödyntämistä koskevan oi-
keudellisen välineen muoto riippuu siitä, 
omistaako mineraalit valtio vai maanomista-
ja. State Mining Lease on kyseessä silloin, 
kun valtio omistaa mineraalit ja se myönne-

tään koko kaivostoiminnan ajaksi. Maan-
omistajan omistusoikeuteen kuuluvien mine-
raalien hyödyntämisoikeus myönnetään State 
Mining License -oikeudella. Käytössä on 
myös rajatumpi lupakokonaisuus (State Mi-
ning Permission), joka koskee valtion omis-
tamia mineraaleja ja jonka ehdot ovat State 
Mining Leasea tarkemmat muun muassa lou-
hittavan malmin enimmäismäärän suhteen. 
Jokainen kaivoslisenssi ja lupakokonaisuus 
päätetään tapauskohtaisesti, mutta vakiintu-
neilla perusehdoilla. Lisenssiä voidaan myös 
luonnehtia sopimukseksi, joka tehdään mi-
nisteriö (ministerin) ja hakijan välillä. Minis-
teriön tehtävä on huolehtia, että yleinen etu 
tulee turvattua. Lisenssin ehtoihin kuuluu 
myös, että esiintymää hyödynnetään tehok-
kaasti. 

Kaivoslisenssistä peritään kiinteä vuosi-
maksu sekä vuotuinen rojaltimaksu. Mo-
lemmat maksut neuvotellaan tapauskohtai-
sesti. Jos mineraalit ovat yksityisessä omis-
tuksessa, on hyödyntämisestä suoritettava 
yksityiselle omistajalle korvaus. Yksityisen 
omistuksen tai haitankärsijän on mahdollista 
nimetä edustajansa erityiseen kaivoslauta-
kuntaan, joka käsittelee lisenssin ehtoja. Li-
senssihakemuksen osalta hakemusmaksu on 
31 743 euroa, jos alueelle ei tule erillistä tuo-
tantolaitosta. Muutoin hakemuksen hinta on 
19 046 euroa sekä 13 senttiä suunnitellulta 
malmitonnilta. 

Mineraalien hyödyntämislisenssi myönne-
tään, jos hakijalla on etsintälupa ja luvan eh-
toja on noudatettu. Lisäksi hakijan tulee 
osoittaa, että esiintymää voidaan kaupallises-
ti hyödyntää ja että kaivostoiminnan loppu-
misen jälkeen jälkihoitotyöt ovat toteutetta-
vissa. Kaivosoikeuksia ei voida siirtää ilman 
kaivosviranomaisen lupaa. 

Ennen kaivoslisenssin myöntämistä kai-
voshanke tarvitsee suunnittelu- ja rakennus-
luvan (planning permission), jonka myöntää 
paikallisviranomainen, sekä ympäristöluvan 
(integrated pollution control license), jonka 
myöntää valtiollinen ympäristöviranomainen. 
Hankkeelle tulee tehdä myös ympäristövai-
kutusten arviointi. 

Irlannissa on meneillään kaivoslainsäädän-
nön uudistaminen. Tavoitteena on erityisesti 
nykyisin hajautuneen lainsäädännön konsoli-
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dointi. Tarkempaa aikataulua hankkeesta ei 
ole käytössä. 

 
 
2.2.2 Euroopan unioni 

Ympäristöoikeuden alaan kuuluvat direktiivit 
 

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY luonto-
tyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta (jäljempänä luontodirek-
tiivi) ja neuvoston direktiivi 79/409/ETY 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta (jäljem-
pänä lintudirektiivi) on toimeenpantu luon-
nonsuojelulailla ja metsästyslailla 
(615/1993). Niiden yleisenä tavoitteena on 
luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 
luontotyyppejä ja lajeja sekä niiden elinym-
päristöjä suojelemalla. Keskeisimpänä aluei-
den suojeluun tähtäävänä järjestelmänä on 
yhtenäinen eurooppalainen ekologinen ver-
kosto, Natura 2000-verkosto. Tämän verkos-
ton säilyttämiseksi luonto- ja lintudirektiivit 
sisältävät suojelutoimenpiteiden toteuttami-
seen ja alueisiin kohdistuvien häiriöiden eh-
käisemiseen sekä vaikutusten arviointiin liit-
tyviä velvoitteita. Lisäksi mainitut direktiivit 
sisältävät erilaisia lajien suojeluun ja niiden 
käytön säätelyyn liittyviä säännöksiä. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2001/42/EY tiettyjen suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2003/35/EY yleisön osallistumisesta 
tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien 
ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston di-
rektiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muutta-
misesta yleisön osallistumisen sekä muutok-
senhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta on 
saatettu voimaan ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetulla lailla. Ensin mai-
nittu direktiivi on lisäksi saatettu voimaan 
SOVA-lailla. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympä-
ristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta (jäljempänä ympäristövastuudirektiivi) 
velvoittaa jäsenvaltioita säätämään toimenpi-
teistä, joilla ympäristölle ja luonnon moni-
muotoisuudelle aiheutuvat merkittävät va-
hingot ehkäistään ja korjataan. Ympäristö-
vastuudirektiivissä vastuu vahinkojen kor-

jaamisesta on pääsääntöisesti vahingon aihe-
uttaneella toiminnanharjoittajalla. Korjaamis-
toimet voivat koskea suojelluille lajeille tai 
luontotyypeille, vesille ja maaperälle aiheu-
tuvia vahinkoja. Korjaamistoimien tavoittee-
na on ensisijaisesti palauttaa ympäristö va-
hinkoa edeltäneeseen tilaan ja tarvittaessa 
tehdä täydentäviä ja korvaavia toimia myös 
muualla kuin vahingon tapahtumapaikalla. 

Ympäristövastuudirektiivin kansallinen 
voimaansaattaminen on kesken. Täytäntöön-
panoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus 
antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2008. 
Täytäntöönpanoa varten tullaan esittämään 
lakia eräiden ympäristölle aiheutuvien vahin-
kojen korjaamisesta, jossa säädettäisiin kor-
jaamistoimista ja toimien kustannusvastuus-
ta. Ympäristövahingon määritelmästä ja vel-
voitteesta ryhtyä korjaamistoimiin esitetään 
säädettäväksi luonnonsuojelulaissa, ympäris-
tönsuojelulaissa ja vesilaissa sekä geenitek-
niikkalaissa (377/1995). Lisäksi täytäntöön-
panoa varten on valmisteilla eräitä asetusta-
son säännöksiä. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2006/21/EY kaivannaisteollisuuden jä-
tehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muut-
tamisesta (jäljempänä kaivannaisjätedirektii-
vi) on saatettu keskeisiltä osin kansallisesti 
voimaan ympäristönsuojelulain muutoksella 
346/2008 ja kaivannaisjätteistä annetulla val-
tioneuvoston asetuksella (379/2008). Kai-
vannaisjätedirektiivin tavoitteena on vahvis-
taa toimenpiteet, menettelyt ja ohjeet kaivan-
naisteollisuuden jätehuollosta ympäristöön 
aiheutuvien riskien torjumiseksi tai vähentä-
miseksi. Keskeisiä toimenpiteitä ja menette-
lyitä ovat jätehuoltosuunnitelma, jätealueita 
koskeva lupajärjestelmä, jätealueiden raken-
taminen ja hoito, jätealueiden käytöstä pois-
taminen ja jälkihoito, veden tilan huonone-
misen estäminen, ilman ja maaperän pilaan-
tumisen estäminen sekä toiminnanharjoitta-
jalta vaadittava rahoitusvakuus. 

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
neuvoston direktiivin 96/61/EY (jäljempänä 
IPPC-direktiivi) tarkoituksena on estää ja 
vähentää teollisuuden päästöjen aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista. IPPC-direktiivissä 
säädetään tiettyjen suurten teollisuuslaitosten 
yhtenäisestä päästölupajärjestelmästä sekä 
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päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään vähen-
tävistä toimista, mukaan lukien jätteitä kos-
kevat toimet. Toimien tavoitteena on ympä-
ristönsuojelun korkean tason saavuttaminen 
kokonaisuutena ja niiden tulee perustua par-
haaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan. 

IPPC-direktiivissä ei käsitellä nimenomai-
sesti kaivannaistoimintaa. Louhintaan tai 
muuhun kaivannaistoimintaan, joka liittyy 
suoraan IPPC-direktiivissä mainittuun toi-
mintaan, on kuitenkin haettava IPPC-
lupa. Esimerkiksi tietty metallurginen toi-
minta, mineraalien rikastus, kemikaalien tuo-
tanto ja kaatopaikkatoiminta kuulu-
vat direktiivin soveltamisalaan. Suomessa 
IPPC-direktiivi on saatettu voimaan lähinnä 
ympäristönsuojelulailla ja ympäristönsuoje-
luasetuksella siten, että direktiiviin perustuva 
sääntely koskee yksiselitteisesti myös kaivos-
toimintaa ja koneellista kullanhuuhdontaa 
sekä malmin tai mineraalin rikastamoa. 

Neuvoston direktiivi 96/82/EY vaarallisista 
aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaaro-
jen torjunnasta ja sen muutos 2003/105/EY 
(jäljempänä Seveso II -direktiivi) koskee vaa-
rallisten kemikaalien käsittelyä ja varastoin-
tia. Direktiivi määrittää laitokset, joiden tulee 
tehdä joko toimintaperiaateasiakirja, jossa se-
lostetaan toimintaperiaatteet onnettomuuksi-
en ehkäisemiseksi, tai turvallisuusselvitys, 
jossa kuvataan muun muassa tuotantolaitok-
sen turvallisuusjohtamisjärjestelmä sekä on-
nettomuusriskien tunnistaminen, analysoimi-
nen ja ehkäisykeinot. Direktiivi on saatettu 
voimaan kemikaaliturvallisuuslailla ja sen 
nojalla annetulla asetuksella vaarallisten ke-
mikaalien teollisesta käsittelystä ja varas-
toinnista (59/1999). 

Suurimmat kaivokset, muun muassa Talvi-
vaaran perusmetallikaivos ja Kittilän kulta-
kaivos, käyttävät rikastusprosessissaan vaa-
rallisia kemikaaleja niin suuria määriä, että 
Seveso II -direktiivin velvoitteet (esimerkiksi 
turvallisuusselvityksen laatiminen) koskee 
niitä. 
 
 
Työsuojeludirektiivit  
 

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY toimen-
piteistä työntekijöiden turvallisuuden ja ter-
veyden parantamisen edistämisestä työssä 

(jäljempänä työsuojelun puitedirektiivi) on 
pantu täytäntöön työturvallisuuslailla. Direk-
tiivin nojalla on annettu noin kaksikymmentä 
erityisdirektiiviä, jotka on pantu täytäntöön 
työturvallisuuslain nojalla annetuilla säädök-
sillä. 

Työsuojelun puitedirektiivin nojalla on an-
nettu kaksi keskeistä kaivostyöturvallisuutta 
koskevaa direktiiviä: neuvoston direktiivi 
92/104/ETY vähimmäisvaatimuksista avo- ja 
kaivoslouhintateollisuuden työntekijöiden 
turvallisuuden ja terveyden suojelun paran-
tamiseksi (kahdestoista direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitet-
tu erityisdirektiivi) ja neuvoston direktiivi 
92/91/ETY vähimmäisvaatimuksista porausta 
käyttävän kaivannaisteollisuuden työnteki-
jöiden turvallisuuden ja terveyden suojelun 
parantamiseksi (yhdestoista direktiivin 
89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitet-
tu erityisdirektiivi). Jälkimmäisen direktiivin 
soveltamisalana on lähinnä öljynporaus, jota 
Suomessa ei harjoiteta. 

Neuvoston direktiivi 92/104/ETY on saa-
tettu kansallisesti voimaan muun kuin kai-
vostyön osalta valtioneuvoston päätöksellä 
räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista. 
Kaivostyön osalta direktiivin voimaan saat-
taminen on perustunut kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätökseen kaivosten turvalli-
suusmääräyksistä, jossa sääntely ei kuiten-
kaan ole samalla tapaa yksityiskohtaista ja 
kattavaa.   

Kaivostyön kannalta keskeisiä työsuojelun 
puitedirektiivin nojalla annettuja vähimmäis-
direktiivejä ovat lisäksi neuvoston direktiivi 
89/654/ETY työpaikoille asetettavista terve-
yttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäis-
vaatimuksista, neuvoston direktiivi 
89/655/ETY työntekijöiden työssä käyttämil-
le työvälineille asetettavista turvallisuutta ja 
terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksis-
ta, neuvoston direktiivi 89/656/ETY työnte-
kijöiden työpaikalla käyttämille henkilön-
suojaimille turvallisuutta ja terveyttä varten 
asetettavista vähimmäisvaatimuksista, neu-
voston direktiivi 92/58/ ETY työssä käytettä-
viä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä kos-
kevista vähimmäisvaatimuksista, neuvoston 
direktiivi 98/24/ETY työntekijöiden tervey-
den ja turvallisuuden suojelemisesta työpai-
kalla kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeil-
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tä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivi 2002/44/EY terveyttä ja turvallisuutta 
koskevista vähimmäisvaatimuksista työnteki-
jöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaa-
lisista tekijöistä (tärinä) aiheutuville riskeille, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2003/10/EY terveyttä ja turvallisuutta koske-
vista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (melu) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 1999/92/EY vähim-
mäisvaatimuksista räjähdyskelpoisten il-
maseosten aiheuttamalle vaaralle mahdolli-
sesti alttiiksi joutuvien työntekijöiden turval-
lisuuden ja terveyden suojelun parantamisek-
si. Viimeksi mainittua direktiiviä sovelletaan 
avo- ja kaivoslouhintatoimintaan vain, kun 
vaara aiheutuu kaivoksessa tai avolouhokses-
sa olevien palavien nesteiden tai kaasujen ai-
heuttamasta räjähdysvaarallisesta tilasta.  
 
 
Tekninen harmonisointi  
 

Kaivoksissa käytettäviin koneisiin ja lait-
teisiin sovelletaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2006/42/EY koneista ja 
direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (jäljem-
pänä konedirektiivi). Kaivoksissa käytettäviin 
henkilösuojaimiin sovelletaan henkilön-
suojaimia koskevaa jäsenvaltioiden lainsää-
dännön lähentämisestä annettua neuvoston 
direktiiviä 89/686/ETY (jäljempänä henki-
lösuojaindirektiivi). Konedirektiivi on pantu 
kansallisesti täytäntöön valtioneuvoston ase-
tuksella koneiden turvallisuudesta 
(400/2008), joka on annettu eräiden teknisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun 
lain (1016/2004) nojalla. Henkilösuojaindi-
rektiivi on pantu täytäntöön valtioneuvoston 
päätöksellä henkilönsuojaimista (1406/1993). 
Kone- ja henkilösuojaindirektiiveillä on vah-
vistettu yhtenäiset säännökset koneiden ja 
henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudes-
ta. 

Kaivostoiminnassa käytettäviä painelaittei-
ta koskevat Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 97/23/EY painelaitteista ja 
neuvoston direktiivi yksinkertaisia paineasti-
oita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta 87/404/ETY. Direk-
tiivit on Suomessa saatettu voimaan painelai-

telailla (938/1999) ja sen nojalla annetuilla 
säädöksillä.  

Kaivostoiminnassa käytettäviä sähkölaittei-
ta koskevat Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivi 2006/95/EY tietyllä jännitealu-
eella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä (ko-
difioitu toisinto) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2004/108/EY sähkö-
magneettista yhteensopivuutta koskevan jä-
senvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. 
Direktiivi 2006/95/EY on saatettu Suomessa 
voimaan sähköturvallisuuslailla (410/1996). 
Direktiivi 2004/108/EY on saatettu voimaan 
valtioneuvoston asetuksella sähkölaitteiden 
ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteen-
sopivuudesta (144/2007). 

Kaivostoiminnassa sovelletaan myös Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
94/9/EY räjähdysvaarallisissa tiloissa käytet-
täviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestel-
miä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä. Direktiivi on saatettu voi-
maan räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tar-
koitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä 
annetulla asetuksella (917/1996) ja räjähdys-
vaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista lait-
teista ja suojausjärjestelmistä annetulla kaup-
pa- ja teollisuusministeriön päätöksellä 
(918/1996).  Avo- ja kaivoslouhintatoiminta 
kuuluvat mainitun direktiivin sovelta-
misalaan vain, kun vaara aiheutuu kaivokses-
sa tai avolouhoksessa olevien palavien nes-
teiden tai kaasujen aiheuttamasta räjähdys-
vaarallisesta tilasta. 

Kaivoksessa käytettävät nostolaitokset ei-
vät ole yhteisöharmonisoinnin piirissä, sillä 
ne on rajattu sekä konedirektiivin että hissejä 
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lä-
hentämisestä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 95/16/EY sovelta-
misalojen ulkopuolelle. 
 
 
2.2.3 Kansainväliset sopimukset 

Ympäristöoikeuden alaan kuuluvat sopimuk-
set 

 
Ramsarissa vuonna 1971 tehty vesilintujen 

elinympäristönä merkittäviä vesiperäisiä 
maita koskeva yleissopimus (jäljempänä 
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Ramsarin sopimus) velvoittaa valtioita edis-
tämään kansainvälisesti merkittävien kos-
teikkojen ja vesilintujen suojelua perustamal-
la luonnonsuojelualueita vesiperäisille mail-
le. Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia 
elinympäristöjä. Suomi on hyväksynyt sopi-
muksen vuonna 1976 (SopS 3—4/1976). 
Suomen 49 Ramsar-alueiden yhteispinta-ala 
on 785 780 hehtaaria. Alueet on valittu siten, 
että ne edustavat mahdollisimman hyvin 
Suomen erilaisia, vesilinnuston kannalta 
merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja 
saaristoalueita. Kaikki Suomen Ramsar-
alueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja 
alueiden rajaukset noudattavat Natura-
rajauksia. Ramsarin sopimuksen suojeluta-
voitteet toteutuvat Natura-alueiden suojelu-
toimien kautta. Ramsar-alueet kuuluvat myös 
kansallisiin suojeluohjelmiin, kuten soiden-, 
lintuvesien- ja rantojensuojeluohjelmiin. 

UNESCOssa vuonna 1972 tehty maailman 
kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemista 
koskeva yleissopimus (jäljempänä maail-
manperintösopimus) määrittelee ihmiskun-
nan arvokkaimmat kohteet yhteiseksi perin-
nöksi, maailmanperintökohteiksi. Kohteet 
voivat edustaa kulttuuri- tai luonnonperintöä 
tai olla yhdistelmä molemmista. Suomi on 
hyväksynyt sopimuksen vuonna 1987 (SopS 
19/1987). Sopimukseen liittyneet valtiot si-
toutuvat yhteisvastuullisesti huolehtimaan 
maailmanperinnön säilymisestä. Kohteiden 
kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyminen 
turvataan aina kansallisin keinoin. Suomella 
on seitsemän maailmanperintökohdetta. Geo-
logisin perustein luonnonperintökohteeksi 
maailmanperintöluetteloon hyväksyttiin 2006 
Merenkurkun saaristo. Kohdetta pidetään 
huomattavana esimerkkinä maapallon histo-
riallisesta aikakaudesta ja todistusaineistoa 
merkittävästä käynnissä olevasta geologises-
ta prosessista.  

Bonnissa vuonna 1979 muuttavien luon-
nonvaraisten eläinten suojelemisesta tehty 
yleissopimus (jäljempänä Bonnin sopimus) 
koskee muuttavia luonnonvaraisia eläimiä ja 
niiden elinympäristöjä. Suomi on hyväksynyt 
sopimuksen vuonna 1989 (SopS 62/1988). 
Sopimus on maailmanlaajuinen ja sen piiriin 
kuuluu uhanalaiset valtioiden rajat ylittäviä 
lajeja. Sopimuksella on useita alasopimuksia, 
joiden puitteissa jäsenvaltiot voivat tehdä yh-

teistyötä. Alasopimukset suojelevat muun 
muassa Pohjanmeren ja Itämeren pikkuvalai-
ta, Afrikan-Euraasian muuttavia lajeja sekä 
lepakkoja, joille esimerkiksi vanhat kaivok-
set ovat tärkeitä elinympäristöjä. 

Bernissä vuonna 1979 solmittu Euroopan 
luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä 
niiden elinympäristön suojelua koskeva 
yleissopimus (jäljempänä Bernin sopimus) 
säätelee Euroopan luonnonvaraisten eläinten, 
kasvien ja niiden ympäristöjen suojelua. 
Suomi on hyväksynyt sopimuksen vuonna 
1986 (SopS 29/1986). Sopimus on vaikutta-
nut Euroopan yhteisön lainsäädäntöön kehi-
tykseen, muun muassa luonto- ja lintudirek-
tiiveihin, joiden perusteella on muodostettu 
Natura 2000 -verkosto. 

Rio de Janeirossa vuonna 1992 tehty biolo-
gista monimuotoisuutta koskeva yleissopi-
mus (jäljempänä biodiversiteettisopimus) 
velvoittaa huolehtimaan luonnon monimuo-
toisuuden säilyttämisestä ja sen kestävästä 
käytöstä. Suomi hyväksyi sopimuksen vuon-
na 1994 (SopS 78/1994). Sopimuksen tavoit-
teena on maapallon ekosysteemien suojelu, 
eläin- ja kasvilajien ja niiden sisältämien pe-
rintötekijöiden monimuotoisuuden suojelu, 
luonnonvarojen kestävä käyttö sekä luon-
nonvarojen käytöstä saatavien hyötyjen oi-
keudenmukainen jako. Sopimuksen tavoit-
teena on sisällyttää biodiversiteetin ylläpito 
osaksi kaikkea luontoa muokkaavaa toimin-
taa. Euroopan unioni on hyväksynyt biodi-
versiteettisopimuksen ja sitoutunut pysäyt-
tämään biologisen monimuotoisuuden vähe-
nemisen alueellaan vuoteen 2010 mennessä 
(EU:n kuudennen ympäristöohjelman 6 artik-
la, 1600/2002/EY). 

Euroopan maisemien suojelua, hoitoa ja 
suunnittelua sekä eurooppalaisen yhteistyön 
järjestämistä maisemaan liittyvissä asioissa 
koskeva Eurooppalainen maisemayleissopi-
mus (jäljempänä maisemayleissopimus) hy-
väksyttiin vuonna 2000 Firenzessä. Maise-
mayleissopimuksen mukaan maisema tar-
koittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen 
mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat 
luonnon tai ihmisten toiminnasta ja vuoro-
vaikutuksesta. Maisemayleissopimuksen tar-
koituksena on ohjata ja yhtenäistää Euroo-
passa harjoitettavaa maisemapolitiikkaa aset-
tamalla sille yleiset oikeudelliset periaatteet. 
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Tavoitteeseen pyritään velvoittamalla sopi-
muspuolia luomaan keinoja maisemansuoje-
lulle, -hoidolle ja -suunnittelulle. Lisäksi 
yleissopimus velvoittaa sopimuspuolia mai-
semaa koskevan tietoisuuden lisäämiseen. 

Suomi hyväksyi maisemayleissopimuksen 
vuonna 2005 (SopS 14/2006). Sopimuksen 
voimaansaattamista koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 73/2005 vp) on kaivostoi-
minnan osalta edellytetty uudistettavan kai-
voslainsäädännön arvioimista myös maise-
manäkökohtien kannalta. Tämä edellyttää 
maisemanäkökohtien huomioon ottamista ai-
nakin kaivospiiriä ja sen apualueita sekä kai-
vostoiminnan päättymisen jälkeen toteutetta-
via jälkihoitotoimenpiteitä koskevassa sään-
telyssä. 

Tiedon saannista, yleisön osallistumisoi-
keudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepa-
no-oikeudesta ympäristöasioissa tehty yleis-
sopimus (jäljempänä Århusin sopimus) hy-
väksyttiin vuonna 1998 Århusissa. Suomi 
hyväksyi sopimuksen vuonna 2004 (SopS 
122/2004). Århusin sopimuksessa ympäris-
töön liittyvät oikeudet ja ihmisoikeudet liit-
tyvät toisiinsa. Sopimus asettaa sopimuspuo-
lille velvoitteita myös suhteessa luonnollisiin 
henkilöihin ja järjestöihin. Sopimuksessa 
määriteltyjen oikeuksien tavoitteena on edis-
tää nykyisen sukupolven ja tulevien sukupol-
vien oikeutta elää heidän terveydelleen ja 
hyvinvoinnilleen suotuisassa ympäristössä.  

Århusin sopimus sisältää määräyksiä, jotka 
voidaan ryhmitellä seuraavasti: ympäristöä 
koskevan tiedon saanti (4 ja 5 artikla), ylei-
sön osallistumisoikeus ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon (6, 7 ja 8 artikla) sekä muu-
toksenhakuoikeus (9 artikla). Määräykset 
osallistumisoikeudesta koskevat toisaalta yk-
sittäisiä hankkeita (6 artikla) ja toisaalta osal-
listumista yleisemmin päätöksentekoon eli 
erilaisten suunnitelmien ja lainsäädännön 
valmisteluun (7 ja 8 artikla). Sopimuksen 9 
artiklan perusteella muutoksenhaku koskee 
itse sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä eli oikeutta hakea muutosta ym-
päristöä koskevan tiedon saantiin sekä sopi-
muksessa määriteltyjä toimintoja koskeviin 
päätöksiin. Sopimuksen 9 artiklassa säännel-
lään lisäksi yleisön oikeutta panna vireille 
joko hallinnollinen menettely tai kanne tuo-
mioistuimessa lainvastaisen toimenpiteen tai 

laiminlyönnin kieltämiseksi tai oikaisemisek-
si. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta 
koskevia määräyksiä sovelletaan luonnollis-
ten henkilöiden lisäksi ympäristöjärjestöihin.  

Århusin sopimuksesta aiheutuvat tarpeet 
täydentää kansallista lainsäädäntöä on asia-
kirjojen julkisuutta, yleisön osallistumisoike-
utta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta koskevan sääntelyn osalta toteutettu 
(HE 165/2003 vp). Oikeusnormiston yhden-
mukaisuus ja johdonmukaisuus edellyttäisi-
vät kuitenkin, että yleisön osallistumisoikeut-
ta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta arvioidaan myös kaivoslainsäädän-
nön uudistamisen yhteydessä. 

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaiku-
tusten arvioinnista tehty yleissopimus hyväk-
syttiin 1995 Espoossa. Sen tavoitteena on 
varmistaa tarvittavat toimenpiteet, joilla eh-
käistään, vähennetään ja valvotaan hankkeis-
ta aiheutuvia merkittäviä valtioiden rajat ylit-
täviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Suomi 
on hyväksynyt sopimuksen 1995 (SopS 
67/1997). Sopimus on saatettu voimaan ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netulla lailla. 
 
 
Kaivostoimintaa koskevat ILOn yleissopi-
mukset 
 

Kansainvälisen työjärjestön International 
Labour Organizationin (jäljempänä ILO) 
toimesta on laadittu useita kaivostoimintaa 
koskevia yleissopimuksia: Koneiden varus-
tamista suojalaitteilla koskeva yleissopimus 
nro 119 on vuodelta 1963 (säädöskokoelma 
661/1969 ja SopS 47/1969); Lääkärintarkas-
tusta, jolla todetaan nuorten henkilöiden so-
veltuvuus maanpinnanalaisiin töihin kaivok-
sissa, koskeva yleissopimus nro 124 on vuo-
delta, 1965 (säädöskokoelma 590/1968 ja 
SopS 65/1968); Työntekijöiden suojaamista 
työympäristöissä esiintyvien ilman epäpuh-
tauksien, melun ja tärinän aiheuttamilta vaa-
roilta koskeva yleissopimus nro 148 on vuo-
delta 1977 (säädöskokoelma 408/1980 ja 
SopS 25/1980); Työturvallisuutta ja -
terveyttä sekä työympäristöä koskeva yleis-
sopimus nro 155 on vuodelta 1981 (säädös-
kokoelma 217/1989 ja SopS 23/1986) ja sii-
hen liittyy pöytäkirja (säädöskokoelma 
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950/2003 ja SopS 54/2004); Terveyttä ja tur-
vallisuutta kaivoksissa koskeva yleissopimus 
nro 176 on vuodelta 1995 (säädöskokoelma 
54/1998 ja SopS 9/1998). Suomi on ratifioi-
nut mainitut sopimukset. Sopimusten sovel-
tamisen kannalta keskeisiä säädöksiä ovat 
työturvallisuuslaki, valtioneuvoston asetus 
työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaati-
muksista (577/2003) ja valtioneuvoston ase-
tus työntekijöiden suojelemisesta melusta ai-
heutuvilta vaaroilta (85/2006).  

Kaivostoimintaa koskee lisäksi Naisten pi-
tämistä maanpinnanalaisissa töissä kaiken-
laatuisissa kaivoksissa koskeva ILOn yleis-
sopimus nro 45 vuodelta 1935 (säädösko-
koelma 195/1938 ja SopS14/1938). Suomi on 
vuonna 1997 irtisanonut sopimuksen nro 45.  
 
 
Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva 
sopimus  
 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouk-
sessa hyväksyttiin vuonna 1966 KP-sopimus, 
joka on saatettu voimaan lailla 107/1976 ja 
asetuksella 108/1976 (SopS 7—8/1976). KP-
sopimuksen 26 artiklan mukaan kaikki ihmi-
set ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oi-
keutettuja ilman minkäänlaista syrjintää yhtä-
läiseen lain suojaan. KP-sopimuksen 27 ar-
tiklan mukaan kansallisiin, uskonnollisiin tai 
kielellisiin vähemmistöihin kuuluvilta henki-
löiltä ei saa kieltä oikeutta yhdessä ryhmänsä 
muiden jäsenten kanssa nauttia omasta kult-
tuuristaan. Saamelaiskulttuuriin katsotaan 
kuuluvan oikeus perinteisten saamelaiselin-
keinojen harjoittamiseen (esimerkiksi poron-
hoitoon).  
 
 
Euroopan ihmisoikeussopimus 
 

Euroopan ihmisoikeussopimus (jäljempänä 
ihmisoikeussopimus) on ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojaamista koskeva yleis-
sopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Euroo-
pan neuvoston jäsenmaiden hallitukset. Al-
kuperäisessä muodossa sopimus allekirjoitet-
tiin Roomassa vuonna 1950. Suomi liittyi 
sopimukseen 1989 ja se tuli Suomea sitovana 
voimaan vuotta myöhemmin (SopS 85—
86/1998). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

valvoo ihmisoikeussopimuksen noudattamis-
ta.  

Kaivoslainsäädännön mukaiseen toimin-
taan ihmisoikeussopimuksen määräyksistä 
vaikuttaa olennaisesti ihmisoikeussopimuk-
sen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artikla, 
jonka mukaan jokaisella luonnollisella tai oi-
keushenkilöllä on oikeus nauttia rauhassa 
omaisuudestaan. Keneltäkään ei saa riistää 
hänen omaisuuttaan paitsi julkisen edun ni-
missä ja laissa määrättyjen ehtojen sekä kan-
sainvälisen oikeuden yleisten periaatteiden 
mukaisesti. Saman artiklan toisen momentin 
mukaan edellä olevat määräykset eivät kui-
tenkaan saa millään tavoin heikentää valtioi-
den oikeutta saattaa voimaan lakeja, jotka ne 
katsovat välttämättömiksi omaisuuden käy-
tön valvomiseksi yleisen edun nimissä tai 
taatakseen verojen tai muiden maksujen tai 
sakkojen maksamisen. Ihmisoikeussopimuk-
sen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan 
omaisuuden suoja takaa samansisältöisen 
suojan omaisuuden puuttumiselle kuin perus-
tuslain 15 §:n 1 momentti.  

Varallisuusoikeuksien rajoittamista koske-
vassa ihmisoikeussopimuksen tulkintakäy-
tännössä on katsottu, että valtioiden harkin-
tamarginaali on laajimmillaan juuri sen suh-
teen, millä perusteilla varallisuussuhteiden 
rajoittaminen on hyväksyttävää. Tällaiset pe-
rusteet voivat liittyä sekä yksityisen että jul-
kisen edun suojaamiseen tai rajoittamiseen. 
Varallisuusoikeuksia rajoitettaessa on aina 
selkeästi tuotava esille ne perusteet, joiden 
vuoksi rajoitus asetetaan. Yksityisistä eduista 
painavimpia rajoitusperusteita ovat perusoi-
keuksiin liittyvät oikeushyvät, mutta myös 
jotkin muut yksityiset edut saattavat tulla ky-
seeseen hyväksyttävinä rajoitusperusteina. 
Hyväksyttävinä julkisina etuina voivat tulla 
kyseeseen perustuslaissa mainittujen yleisten 
etujen (esimerkiksi luonnon ja ympäristöar-
vojen suojaaminen) lisäksi myös monet muut 
julkiset intressit (esimerkiksi kansantaloudel-
liset intressit). 
 
 
Paikallisen itsehallinnon peruskirja  
 

Kunnallista itsehallintoa koskevan kansal-
lisen sääntelyn taustalla on vaikuttanut Eu-
roopan neuvoston paikallisen itsehallinnon 
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peruskirja (jäljempänä peruskirja). Suomi ra-
tifioi peruskirjan vuonna 1991 (SopS 65 ja 
66/1991). Peruskirjassa muotoillaan vähim-
mäisvaatimuksia paikalliselle itsehallinnolle. 
Peruskirja on väljä ja tavoitteellinen, mutta 
Euroopan neuvosto seuraa kuitenkin perus-
kirjan tavoitteiden noudattamista muun ohel-
la maakohtaisilla raporteillaan.  

Kaivoslainsäädännön uudistamisen kannal-
ta peruskirjassa on keskeistä paikallisen itse-
hallinnon määrittely ja sen keskeiset ulottu-
vuudet. Peruskirjan mukaan paikallinen itse-
hallinto tarkoittaa paikallisviranomaisten oi-
keutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain 
nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista 
omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etu-
jen mukaisesti (3 artikla). Peruskirjasta ei 
kuitenkaan voida päätellä, mitkä yksittäiset 
julkiset asiat tai asiaryhmät kuuluvat paikal-
lishallinnon hoidettavaksi. Peruskirjan väl-
jyyttä tältä osin kuvaakin hyvin se, että jär-
jestelmät poikkeavat toisistaan merkittävästi 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa. Itsehal-
linto-oikeutta käyttävät peruskirjan mukaan 
valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on 
valittu salaisessa äänestyksessä vapailla välit-
tömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen äänioi-
keuden periaatteen mukaisesti. Demokratiaan 
perustuva vastuuelementti on olennainen osa 
itsehallintoa. Suomessa itsehallinnon perus-
kirjan edellyttämä paikallisviranomainen on 
kunta ja Suomessa kunnille on lailla annettu 
varsin runsaasti julkisia asioita hoidettavaksi. 

Peruskirjassa säädetään paikallisen itsehal-
linnon laajuudesta (4 artikla). Sen mukaan 
paikallisviranomaisilla tulee olla lain nojalla 
harkintavalta aloiteoikeuden käyttämiseen 
kaikissa sellaisissa kysymyksissä, joita ei ole 
suljettu niiden toimivallan ulkopuolelle tai 
annettu muulle viranomaiselle. Tämä kohta 
edellyttää mahdollisuuksia vaikuttaa kuntien 
toiminnan kannalta keskeiseen lainsäädän-
töön. Peruskirjassa säädetään myös lähei-
syysperiaatteesta, jonka mukaan ensisijaisesti 
kansalaista lähinnä olevien viranomaisten tu-
lee yleensä huolehtia julkisista tehtävistä.. 
Annettaessa jokin tehtävä muulle viranomai-
selle on otettava huomioon tehtävän laajuus 
ja luonne sekä tehokkuus- ja taloudellisuus-
vaatimukset. Paikallisviranomaisten toimi-
valtuuksia ei muu viranomainen saa heiken-
tää tai rajoittaa, ellei laissa toisin säädetä. 

Paikallisviranomaisia tulee myös mahdolli-
suuksien mukaan kuulla hyvissä ajoin ja 
asianmukaisella tavalla niihin suoranaisesti 
liittyviä asioita koskevassa suunnittelussa ja 
päätöksenteossa. 

Peruskirjasta on siten kaivoslainsäädännön 
näkökulmasta johdettavissa ensinnäkin ky-
symys siitä, millä tasolla kaivoslainsäädän-
nön soveltamisalaan kuuluvissa asioissa pää-
tösvallan tulisi olla. Peruskirjasta ei seuraa 
päätösvallan siirtovelvoitetta kuntatasolle. 
Toiseksi peruskirja edellyttää, että kunnilla 
on mahdollisuus vaikuttaa kuntia koskevaan 
lainsäädäntöön. Kolmanneksi peruskirja 
edellyttää huomion kiinnittämistä kuntien 
kuulemiseen kaivoslainsäädännön mukaises-
sa päätöksenteossa.  
 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

2.3.1 Kaivostoiminnan muutokset 

Suomen kallioperässä oleva malmipotenti-
aali tarjoaa peruslähtökohdan kaivostoimin-
nalle. Kaivostoiminta on alueellisesti sidottu 
esiintymän sijaintipaikkaan, mikä edistää te-
ollisuuden sijoittumista alueellisesti. Malmi-
potentiaalin lisäksi Suomi kiinnostaa ulko-
maisia yhtiöitä turvallisena toiminta- ja in-
vestointiympäristönä, jossa on alan osaamis-
ta, palveluja ja toimiva infrastruktuuri sekä 
digitaalisessa muodossa oleva geologinen tie-
toaineisto julkisesti saatavilla.  

Kumottavan lain säätämisen jälkeen yh-
teiskunnalliset ja taloudelliset olot ovat voi-
makkaasti kehittyneet. Lain uudistamistarvet-
ta ei kuitenkaan ole kokonaisuudessaan arvi-
oitu sen jälkeen kuin kumottava laki hyväk-
syttiin vuonna 1965. Kumottavan lain sovel-
tamiskäytäntö on sen sijaan kehittynyt voi-
makkaasti. Tähän kehitykseen on keskeisesti 
vaikuttanut oikeuskäytäntö ja muun oikeus-
normiston kehitys.  

Kaivostoiminnan merkitys kansantaloudel-
le sekä malminetsinnän ja kaivostoiminnan 
yhteiskunnallinen ja poliittinen ohjaus ovat 
merkittävällä tavalla muuttuneet verrattuna 
1950-lukuun, jolloin kumottava laki valmis-
teltiin. Malminetsintää harjoittavista yhtiöistä 
suurin osa on ulkomaisia, mutta panostuksel-
la mitattuna GTK:n malmipotentiaalin arvi-
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ointi ja sitä tukeva geologinen tutkimus on 
edelleen merkittävää. Kaivostoiminnasta on 
tullut globaalia liiketoimintaa, jossa kansalli-
set huoltovarmuus- ja muut näkökohdat eivät 
suomalaisessa tai eurooppalaisessa tarkaste-
lussa ole keskiössä. Markkinoita ohjaavat 
maailmanlaajuinen kysyntä ja maailman-
markkinahintojen kehitys. Suomessa esiin-
tymien alhaiset kaivosmineraalipitoisuudet 
tekevät niistä erityisen riskialttiita hintojen 
heilahtelulle. Kaivostoiminnan muuttunutta 
luonnetta ja merkitystä on kuvattu muun mu-
assa Valtiontalouden tarkastusviraston toi-
mintatarkastuskertomuksen ”Valtio etsintä- 
ja kaivostoiminnan edistäjänä” (154/2007) 
jaksossa 2.1. 

 
 

2.3.2 Perusoikeusjärjestelmän kehitys 

Kaivoslainsäädännön voidaan katsoa kehit-
tyneen verraten omalakisena sääntelyalueena 
Ruotsin vallan aikana jo 1400-luvulta alkaen. 
Sen ensisijaisena tavoitteena on perinteisesti 
pidetty lähinnä luonnonvarojen tehokasta 
hyödyntämistä, jonka on aina katsottu olevan 
yleisen edun mukaista. Sen sijaan muut yksi-
tyiset, julkiset ja ympäristölliset intressin 
ovat perinteisessä kaivosoikeudellisessa tar-
kastelussa jääneet vähäiselle huomiolle. Ku-
mottava laki vastaa olennaisilta osin aiemmin 
voimassa ollutta kaivoslainsäädäntöä. 

Kaivoslainsäädännön perusoikeustarkaste-
lussa on perinteisesti rajoituttu arvioimaan 
aikaisemman lainsäädännön mukaisesti 
myönnettyjen valtaus- ja kaivosoikeuksien 
perusoikeussuojaa ja näiden oikeuksien suh-
detta kulloiseenkin lakiuudistukseen. Perus-
teena kumottavan lain uudistamiselle perus-
oikeusuudistuksen jälkeisessä tilanteessa on 
tarve ottaa huomioon perusoikeusjärjestelmä 
kokonaisuudessaan ja erityisesti järjestelmää 
koskevien tulkintateoreettisten lähtökohtien 
merkittävät muutokset viime vuosien aikana.  

Perusoikeusjärjestelmätasolla tapahtuneista 
muutoksista kumottavan lain uudistamisen 
kannalta voidaan keskeisinä pitää erityisesti 
seuraavia: 
● Perusoikeuksien normatiivinen sitovuus 

on vahvistunut ja laajentunut kattamaan sekä 
lakien säätämisen että niiden soveltamistoi-
minnan kaikessa julkisessa toiminnassa. 

● Perusoikeusuudistuksen myötä suojaa 
nauttivien perusoikeuksien ala on merkittä-
västi laajentunut. Omaisuuden suoja ei enää 
hallitse suvereenisti perusoikeusjärjestelmää, 
vaan myös muut vapausoikeudet, taloudelli-
set, sosiaaliset, sivistykselliset ja kulttuuriset 
oikeudet sekä oikeus ympäristöön ja oikeus-
turva ovat nykyisin keskeisiä perusoikeustar-
kastelussa. 
● Taloudellisia kysymyksiä koskevien pe-

rus- ja ihmisoikeuksien keskeisenä suojelu-
kohteena ovat yksilöt eivätkä niinkään esi-
merkiksi yleiset kansantalouteen tai taloudel-
liseen tehokkuuteen liittyvät intressit. 
● Perusoikeuksien rajoittamista ja perusoi-

keuksien välistä punnintaa koskevat opit ovat 
kehittyneet. Usean henkilötahon välisissä oi-
keussuhteissa pyritään ottamaan huomioon 
kaikkien osapuolten perusoikeusoptiot ja löy-
tämään punninnalla niiden välinen tasapaino. 
● Perusoikeudet suojaavat yksilöä valtiota 

sekä sen lainsäätäjää ja viranomaiskoneistoa 
vastaan (vertikaalisuhteessa), minkä lisäksi 
lainsäädännöllä on turvattava perusoikeuksi-
en toteutuminen myös yksityisiä toimijoita 
vastaan (horisontaalisuhteessa).  

Kumottavassa laissa säädetään varsin yksi-
tyiskohtaisesti malminetsintää ja kaivostoi-
mintaa harjoittavien oikeuksista ja suhteesta 
julkiseen valtaan. Kumottavan lain päätavoit-
teena on ollut malminetsinnän ja kaivostoi-
minnan edistäminen. Lain voidaankin katsoa 
alun perin turvanneen tehokkaasti malminet-
sintää ja kaivostoimintaa harjoittavien oikeu-
det, jotka lain soveltamiskäytännössä olivat 
edelleen vahvistuneet suhteessa muihin ylei-
siin ja yksityisiin etuihin.  

Kiinteistön omistajien ja muiden haitankär-
sijöiden asemaan ja ympäristön liittyviä nä-
kökohtia sekä muita yleisiä ja yksityisiä etuja 
ei kumottavan lain nojalla ole mahdollista ot-
taa huomioon riittävän laaja-alaisesti. Erityi-
sesti kiinteistön omistajien ja muiden yksi-
tyisten haitankärsijöiden oikeudet ja asema 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan eri vai-
heessa on tarpeen arvioida kattavasti perus-
oikeusjärjestelmän asettamista lähtökohdista. 
Kaivostoimintaan tarvittavan alueen käyttö-
oikeuden lunastuksen edellytyksiä on tarpeen 
arvioida kiinteistön omistajan omaisuuden 
suojan kannalta. Kiinteistön omistajien ja yk-
sityisten haitankärsijöiden kannalta muun 
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muassa vahinkojen ja haittojen korvaamista 
koskevia säännöksiä on pidettävä vanhentu-
neita. Kiinteistön omistajalle maksettavaa 
valtauskorvausta ja louhittavista kaivosmine-
raaleista maksettavaa louhimismaksua kos-
kevia säännöksiä ei ole pidettävä riittävän 
täsmällisinä kiinteistön omistajan oikeuksien 
turvaamisen kannalta. Louhimismaksua kos-
kevan kumottavan lain 45 §:n soveltamiskäy-
tännön voidaan arvioida olleen ensi sijassa 
kaivostoiminnan harjoittavia suosiva. Kai-
vosoikeuden haltijalta ei kumottavan lain no-
jalla vaadita vakuuta. Valtausalueella alueen 
omistaja tai haltija on voinut vaatia valtaus-
oikeuden haltijaa asettamaan vakuus. Käy-
tännössä vakuuksia on vaatinut lähinnä Met-
sähallitus valtausoikeuden nojalla kullan-
huuhdontaa harjoittavilta. 

Kumottavan lain perustuslain mukaisuutta 
ei ole kokonaisuutena arvioitu, mikä aiheut-
taa epävarmuutta erityisesti kaivoshankkei-
den toteuttamisedellytysten arvioinnissa. 
Malminetsinnän ja kaivostoiminnan edelly-
tysten turvaamiseksi jatkossa on tarpeen uu-
distaa kaivoslainsäädäntö siten, että perusoi-
keusjärjestelmän kehitys otetaan huomioon.   

 
 

2.3.3 Oikeusnormiston kehitys 

Malminetsintään ja kaivostoimintaan so-
velletaan toisaalta kumottavan lain ohella ja 
toisaalta osana sen mukaista päätöksentekoa 
useita muita lakeja, muun muassa ympäris-
tönsuojelulakia, luonnonsuojelulakia, maan-
käyttö- ja rakennuslakia, ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä annettua lakia, 
muinaismuistolakia, erämaalakia, vesilakia, 
saamelaiskäräjistä annettua lakia, poronhoi-
tolakia, kolttalakia, työturvallisuuslakia, sä-
teilylakia, ydinenergialakia, hallintolakia ja 
hallintolainkäyttölakia.  

Oikeusnormisto on olennaisesti kehittynyt 
ja täydentynyt sen jälkeen, kun kumottava 
laki tuli voimaan vuonna 1966. Epäkohtana 
on pidettävä sitä, ettei tarvittavaa huomiota 
ole kiinnitetty malminetsintään ja kaivostoi-
mintaan sovellettavien lainsäädäntöjen sovit-
tamiseksi yhteen muun oikeusnormiston 
kanssa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. 
Tämä vaikeuttaa merkittävästi malminetsin-

tään ja kaivostoimintaan sovellettavien sään-
nösten ymmärrettävyyttä ja hallittavuutta.  

Kaivostoiminnan edellytysten turvaamisek-
si ja kestävän kehityksen vaatimusten huo-
mioon ottamiseksi on tarpeen laajemmin tar-
kastella oikeusnormiston yhdenmukaisuutta 
ja johdonmukaisuutta erityisesti ympäristöä, 
maankäyttöä ja luonnonvarojen hyödyntä-
mistä sekä turvallisuutta koskevan sääntelyn 
osalta. 

Malminetsintää ja kaivostoimintaa koske-
vassa lainsäädännössä, erityisesti ympäris-
tönsuojelulaissa ja luonnonsuojelulaissa, on 
kohtuullisen kattavasti otettu huomioon toi-
minnan sääntelyn kannalta tarpeelliset ympä-
ristöoikeudelliset näkökohdat. Olennaisia 
puutteita on erityisesti toiminnan lopettamis-
ta koskevassa sääntelyssä. Tällä on keskeinen 
merkitys, kun arvioidaan maiseman- ja ym-
päristönsuojelua turvaavan säännöstön katta-
vuutta. Valtaus- ja kaivosoikeuden haltijat 
ovat kumottavan lain nojalla velvollisia toi-
minnan päätyttyä saattamaan alueet yleisen 
turvallisuuden vaatimaan kuntoon. Ympäris-
tönsuojelulaissa säädetään kaivosten jätealu-
eiden lopettamista koskevista vaatimuksista, 
mutta ei laajemmin maisemansuojelullisten 
vaatimusten huomioon ottamisesta.  

Kumottavan lain nojalla kaivospiirihake-
mukseen annettavasta päätöksestä on käytävä 
ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain mukainen arvioin-
tiselostus on otettu huomioon. Arvioin-
tiselostus antaa periaatteessa hyvän tietopoh-
jan päätöksenteolle, mutta käytännössä on-
gelmana on ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain soveltaminen me-
kaanisesti ottamatta huomioon kaivoshank-
keeseen liittyviä erityispiirteitä. Lakia sovel-
tavat yhteysviranomaiset sekä erityisesti kai-
vostoimintaa suunnitteleva teollisuus ovat 
kuitenkin kehittäneet lain soveltamista.  Ku-
mottavassa laissa on kaivospiirin alueen ko-
koon ja laajuuteen vaikuttavien seikkojen li-
säksi sekä luonnonsuojelulain soveltamista 
koskevan säännöksen että alueiden käytön 
suunnittelua koskevien säännösten perusteel-
la sellaisia harkintaperusteita, joiden nojalla 
on mahdollista ottaa huomioon YVA-
menettelyssä selvitettyjä seikkoja. Ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 25 §:ssä säädettyä yleistä selvilläolovel-
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vollisuutta ei aiemmin käytännössä sovellettu 
malminetsintään tai kaivostoimintaan, mutta 
vuodesta 2007 alkaen tilanne on muuttunut. 

Kumottavassa laissa on vain suppeasti sää-
detty hallintomenettelyistä, minkä vuoksi sen 
mukaisessa päätöksenteossa hallintolain so-
veltamisella on keskeinen sija. Siten olennai-
sia puutteita hyvän hallinnon ja oikeusturvaa 
koskevien vaatimusten osalta ei arvioida sää-
döstasolla olevan, kun otetaan lisäksi huomi-
oon kumottavan lain hakemusasioiden käsit-
telyssä vuonna 2006 tehdyt uudistukset, joi-
den taustalla oli keskeisesti muun lainsää-
dännön ja oikeuskäytännön kehitys. Hallinto-
laissa ei kuitenkaan riittävällä tavalla ole 
otettu huomioon kumottavan lain mukaisessa 
päätöksenteossa tyypillisiä horisontaalisia 
asianosaissuhteita.  

Asianosaisten kuulemista ja yleisesti kan-
salaisvaikuttamista sekä päätöksen tiedok-
siantoa koskevien menettelyjen ymmärrettä-
vyyttä ja hallittavuutta vaikeuttaa sovelletta-
vien säännösten sijoittuminen useisiin lakei-
hin. Kun kaivoshankkeeseen on sovellettava 
kumottavan lain lisäksi YVA-menettelyä, 
kaavoitukseen liittyvää menettelyä ja ympä-
ristölupaan liittyvää menettelyä, kuullaan 
asianosaisia ja muita sidosryhmiä samasta 
hankkeesta useaan kertaan. 

Kumottavassa laissa säädetään kaivostur-
vallisuudesta hyvin yleisellä tasolla. Kaivos-
toimintaan sovelletaan lisäksi, mitä työtur-
vallisuuslaissa säädetään. Kaivosasetuksen 
nojalla annetut kaivosturvallisuutta koskevat 
tarkemmat säännökset (kauppa- ja teolli-
suusministeriön päätökset nostolaitoksista 
kaivoksissa, kaivosten turvallisuusmääräyk-
sistä ja kaivoskartoista) ovat osin vanhentu-
neita ja osin päällekkäisiä muun lainsäädän-
nön kanssa, erityisesti työturvallisuuslain ja 
sen nojalla annettujen säädösten kanssa.  

Kaivostoimintaan liittyvien patojen turval-
lisuussääntely on ollut puutteellista ja perus-
tunut käytännössä soveltuvin osin maa- ja 
metsätalousministeriön patoturvallisuuslain 
nojalla antamiin ohjeisiin. Vireillä olevassa 
patoturvallisuuslain kokonaisuudistuksessa 
kaivostoimintaan liittyvät padot sisällytettäi-
siin uuden patoturvallisuuslain sovelta-
misalaan kuuluviksi.  

Kaivosturvallisuutta koskevat säännökset 
olisi uudistettava ottaen huomioon oikeus-

normiston ja teknologian kehitys. Samalla on 
mahdollista arvioida, missä laajuudessa teh-
täviä olisi mahdollista siirtää viranomaiselta 
tarkastuslaitokselle. Säteilyvaaraa tai tervey-
densuojelua koskevassa sääntelyssä ei ole to-
dettu olevan puutteita.   

Kumottavan lain mukaisessa saamelaisalu-
eita koskevassa päätöksenteossa on otettava 
huomioon, mitä saamelaiskäräjistä annetussa 
laissa, poronhoitolaissa ja kolttalaissa sääde-
tään. Asioiden käsittelyä ja ratkaisemista on 
merkittävästi ohjannut korkeimman hallinto-
oikeuden vuosikirjaratkaisu (KHO 1999:14), 
jossa on käsitelty myös KP-sopimuksen 27 
artiklan soveltamista. Kun otetaan huomioon 
mainittu korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisu, saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksi-
en voidaan nykyisin katsoa olevan kohtuulli-
sen hyvin turvattuja valtaus- ja kaivosoike-
uksia käsiteltäessä. Menettelyjen ymmärret-
tävyyttä ja hallittavuutta vaikeuttaa niiden 
perustuminen useiden eri lakien säännöksiin 
ja oikeuskäytäntöön.  

 
 

2.3.4 Kuntien vaikuttamismahdollisuudet 

Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa valtaus- 
ja kaivosoikeuksia koskevaan päätöksente-
koon toteutuvat lähinnä kaavoituksen yhtey-
dessä sekä kumottavan lain 6 §:n mukaisen 
estevaikutuksen kautta, mutta erilaisia maan-
käyttöön liittyviä tarpeita ei ole mahdollista 
arvioida riittävän monipuolisesti kumottavan 
lain mukaisia valtaus- ja kaivosoikeuksia 
myönnettäessä.  

Kaivoslainsäädännön uudistuksessa on tar-
peen tarkastella kunnan oikeutta päättää 
aluettaan koskevasta maankäytöstä ja elin-
keinorakenteesta sekä kyseisen päätöksente-
ko-oikeuden suhdetta elinkeinovapauteen, 
ympäristöperusoikeuteen ja muihin perusoi-
keuksiin.  

Kunnallisen itsehallinnon kannalta olisi 
etenkin tarpeen arvioida kunnan erityisiä 
vaikutusmahdollisuuksia uraanikaivosten pe-
rustamista koskevissa hankkeissa ottaen 
huomioon, mitä ydinenergialaissa säädetään 
kunnan vaikuttamismahdollisuuksista, ja 
Ruotsissa käytössä oleva ratkaisumalli. 
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2.3.5 Viranomaiset ja lain valvonta 

Kumottavan lain nojalla työ- ja elinkeino-
ministeriö käsittelee lain soveltamisalaan 
kuuluvat hakemusasiat sekä valvoo lain nou-
dattamista. Muutoksenhaku on yksiportainen, 
kun ministeriön päätöksistä on valitettu suo-
raan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

Kumottavan lain hakemusasioita ja lain 
noudattamisen valvontaa on pidettävä sellai-
sina operatiivisina tehtävinä, joiden hoitami-
nen kuuluu aluehallintoviranomaiselle tai 
muulle keskushallintoyksikölle kuin ministe-
riölle. 

Tukesin tehtävänä on ollut valvoa kaivos-
ten turvallisuutta. Kaivosten työturvallisuutta 
ovat valvoneet työturvallisuusviranomaiset. 
Ympäristöviranomaiset ovat valvoneet, että 
malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa nou-
datetaan ympäristölainsäädäntöä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on käytännössä 
valvonut kumottavan lain noudattamista ha-
kemusasioiden käsittelyn yhteydessä enna-
kollisesti sekä erityisesti malminetsintää val-
taajilta pyydetyn vuosiraportoinnin ja kumot-
tavan lain mukaisten valtausraporttien avulla.  
Tukesin valvontatoiminta on perustunut kai-
vostoimintaa koskevien yleissuunnitelmien 
hyväksymiseen, minkä lisäksi Tukes on mää-
räajoin tehnyt valvontakäyntejä toiminnassa 
oleviin kaivoksiin. 

Kaivosturvallisuuden valvontaa koskevat 
säännökset saatettiin kumottavassa laissa 
ajan tasalle vuonna 1995, kun Tukes perus-
tettiin. Muutoin kumottavan lain valvonta-
säännökset ovat vanhentuneita.  

Valtaus- ja kaivosoikeus on ollut mahdol-
lista julistaa menetetyksi, jos kumottavan lain 
nojalla suoritettavat korvaukset ja maksut on 
laiminlyöty. Lisäksi valtausoikeus on voitu 
julistaa menetetyksi, jos valtaaja on siirtänyt 
tai rakentanut valtausalueelle luvatta raken-
nuksia tai laitteita. Kaivosoikeus on voitu ju-
listaa menetetyksi, jos kaivostyöhön ei ole 
ryhdytty kaivoskirjassa annetussa määräajas-
sa tai myönnetyssä jatkoajassa tai työ on ol-
lut keskeytyneenä yli viisi vuotta ja ministe-
riön määräystä kaivostyöhön ryhtymisestä ei 
ole noudatettu. Käytännössä valtaus- ja kai-
vosoikeuksia ei ole juurikaan julistettu mene-
tetyiksi. Myönnettyihin oikeuksiin ei kumot-
tavan lain nojalla ole aiemmin pidetty mah-

dollisena tehdä muutoksia. Tulkintakäytäntö 
on tältäkin osin muuttunut viime vuosien ai-
kana. 

Kumottavan lain lupahakemusten käsitte-
lyn ja valvontamenettelyjen uudistukset ovat 
selvästi lisänneet työmäärää työ- ja elinkei-
noministeriössä. Ministeriössä ei kuitenkaan 
ole pystytty lisäämään resursseja kasvanutta 
työmäärää vastaavasti. Seurauksena on ollut 
hakemusten käsittelyaikojen huomattava pi-
dentyminen, mikä on mahdollisesti vaikutta-
nut haitallisesti malminetsintään. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on uudistaa kaivos-
lainsäädäntö siten, että edellytykset kaivos-
toiminnalle turvataan yhteiskunnallisesti, ta-
loudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla 
ja että samalla turvataan yleiset ja yksityiset 
edut ottaen huomioon perusoikeusjärjestelmä 
kokonaisuudessaan.  

Kaivostoiminnan edellytysten turvaamisen 
kannalta keskeisiä ovat esiintymän hyödyn-
tämisoikeus, siihen liittyvä etuoikeus ja yk-
sinoikeus suhteessa kilpailijoihin sekä käyt-
töoikeus kaivostoiminnassa tarvittaviin aluei-
siin. Perusedellytyksenä kaivostoiminnalle ja 
sen jatkumiselle on uusien esiintymien pai-
kantaminen, mikä vaatii malminetsinnän 
edellytysten turvaamista. Tämä puolestaan 
edellyttää, että alkuvaiheen malminetsintä eli 
lähinnä aluevalinta ja alueelliset tutkimukset 
sekä osin kohteelliset tutkimukset olisi mah-
dollista tehdä laajoilla alueilla siten, että et-
sintätyöstä vastaava huolehtisi itse toiminnan 
järjestämisestä suoraan kiinteistön omistajien 
ja haltijoiden kanssa. Malminetsintä vaatisi 
lupaa, kun asian järjestäminen suoraan mai-
nittujen tahojen kanssa ei ole mahdollista tai 
toiminnasta voi aiheutua vahingollisia vaiku-
tuksia. Malminetsinnän edellytysten turvaa-
minen edellyttää myös, että tutkimustyöhön 
on käytettävissä riittävästi aikaa. Malminpo-
tentiaalin hyödyntämiseksi tulisi malminet-
sinnän kannalta kiinnostavilla alueilla lähtö-
kohtaisesti olla mahdollista tehdä tutkimuk-
sia esiintymän paikallistamiseksi ja hyödyn-
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tämiskelpoisuuden selvittämiseksi eikä kai-
voslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien 
kaivosmineraalien määrää tulisi supistaa. 
Malminetsinnän ja kaivostoiminnan edelly-
tysten turvaaminen edellyttää lisäksi toimin-
taa koskevilta säännöksiltä johdonmukaisuut-
ta, ymmärrettävyyttä ja hallittavuutta, mikä 
lisäisi kaivoshankkeiden toteutumisen enna-
koitavuutta ja parantaisi hankkeen toteutta-
miseen liittyvien riskien hallintaa.  

Kaivostoiminta on uusiutumattomien luon-
nonvarojen hyödyntämistä. Kaivostoiminnan 
edellytysten turvaaminen kestävällä tavalla 
edellyttää, että kaivoslainsäädännön uudis-
tamisen päämääränä on varmistaa malminet-
sinnän ja kaivostoiminnan ekologinen, talou-
dellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kes-
tävyys. Kestävän kehityksen perusehtona on 
biologisen monimuotoisuuden ja ekosystee-
mien toimivuuden säilyttäminen sekä ihmi-
sen taloudellisen ja aineellisen toiminnan so-
peuttaminen pitkällä aikavälillä luonnon kes-
tokykyyn. Ekologisen kestävyyden kannalta 
keskeistä on varovaisuusperiaatteen noudat-
taminen, mikä edellyttää riskien, haittojen ja 
kustannusten arviointia ennen toiminnan 
aloittamista, sekä haitoista aiheutuvien kus-
tannusten kohdentamista niiden aiheuttajaan. 
Taloudellinen kestävyys on sisällöltään ja 
laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei pe-
rustu pitkällä aikavälillä esimerkiksi kaivos-
mineraalivarantojen hävittämiseen. Sosiaali-
sessa ja kulttuurisessa kestävyydessä keskei-
senä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin 
edellytysten siirtyminen sukupolvelta toisel-
le. Kaivoslainsäädännön uudistamisessa sekä 
sen soveltamisalaan kuuluvassa päätöksente-
ossa ja toiminnassa on siten otettava tasaver-
taisesti huomioon muun muassa ympäristö, 
ihminen ja talous. 

Kaivostoiminnan edellytysten turvaamisen 
ohella on lain uudistamisessa tarpeen varmis-
taa muiden yleisten ja yksityisten etujen tur-
vaaminen. Näitä ovat muun muassa kiinteis-
tön omistajien ja yksityisten haitankärsijöi-
den oikeusasema, malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan vaikutukset ympäristöön, maise-
maan ja maankäyttöön sekä turvallisuuteen, 
luonnonvarojen säästävä käyttö ja luonnon-
suojelu sekä erilaisten alueiden käyttötarpei-
den yhteensovittaminen. Uuden kaivoslain 
tavoitteena olisi erilaisten yleisten ja yksi-

tyisten etujen sovittaminen yhteen siten, että 
sääntely kokonaisuudessaan turvaisi mahdol-
lisimman hyvin erilaisten kilpailevien intres-
sien samanaikaisen toteutumisen. 

Perusoikeusjärjestelmä asettaa uudelle kai-
voslaille sitovan oikeudellisen kehyksen, 
jonka sisällä erilaiset ristikkäiset intressit on 
tarpeen sovittaa yhteen. Intressit vaihtelevat 
eri tilanteissa, mutta käytännössä on aina ky-
symys toisaalta malminetsintää tai kaivos-
toimintaa harjoittavien intresseistä sekä toi-
saalta kiinteistön omistajan, elinkeinonhar-
joittajien ja muiden vastaavien yksityisten 
haitankärsijöiden intresseistä. Kysymykseen 
voivat tulla myös esimerkiksi ympäristöön 
sekä alueiden käytön suunnitteluun liittyvät 
ja muut julkiset intressit. Saamelaisten koti-
seutualueella ja erityisellä poronhoitoalueella 
on otettava huomioon poronhoitoon liittyvät 
intressit. Tilanteet vaihtelevat myös olennai-
sesti sen mukaan, minkälaisesta toiminnasta 
on kyse. Kaivostoiminta vaikuttaa selvästi 
voimakkaammin erilaisiin intresseihin kuin 
yleensä malminetsintä, mutta myös mal-
minetsinnässä tilanteet voivat vaihdella huo-
mattavasti sen mukaan, onko kyse esimerkik-
si geologisista, geokemiallisista tutkimuksis-
ta tai geofysikaalisista tutkimuksista taikka 
esimerkiksi koelouhinnasta. 

Koska tilanteet vaihtelevat hyvin paljon, ei 
uudessa kaivoslaissa ole mahdollista kovin 
tapauskohtaisesti säätää, miten malminetsin-
tää ja kaivostoimintaa harjoittavien ja haitan-
kärsijöiden suhteet sekä erilaisten muiden in-
tressien huomioon ottaminen kussakin eri-
tyistilanteessa olisi järjestettävä. Sen vuoksi 
laissa tulisi säätää verraten joustavasti ja 
yleisellä tasolla toiminnanharjoittajien oike-
uksista ja velvollisuuksista sekä siitä, millais-
ten pääperiaatteiden varaan erilaiset potenti-
aalisten tai tyypillisten kollisiotilanteiden 
ratkaisut rakentuvat. Samalla uudessa kaivos-
laissa olisi varmistettava, että kaivosviran-
omainen voi kunkin yksittäisen hankkeen 
edellyttämässä laajuudessa asettaa tarpeelli-
sia lupamääräyksiä siten, että kaikki merki-
tykselliset perusoikeuspohjaiset näkökohdat 
on mahdollista ottaa huomioon ja sovittaa 
yhteen. Sääntelyn täsmällisyydelle ja tarkka-
rajaisuudelle asetetut vaatimukset edellyttä-
vät kuitenkin, että yksityisten oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista säädetään laissa 
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niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. 
Koska kullanhuuhdonta valtion mailla poik-
keaa keskeisiltä osin malminetsinnästä ja 
kaivostoiminnasta muun muassa merkityk-
sellisten yleisten ja yksityisten etujen suh-
teen, kullanhuuhdontaa koskevat erityissään-
nökset olisivat uuden kaivoslain selkeyden 
kannalta tarkoituksenmukaisia. 

Uuden kaivoslain yleisen ja yksityisten etu-
jen yhteensovittamista koskevassa sääntelys-
sä on otettava huomioon muun muassa, mitä 
luonnonsuojelulaissa, maankäyttö- ja raken-
nuslaissa, ympäristönsuojelulaissa, maa-
aineslaissa, erämaalaissa, muinaismuistolais-
sa, rakennussuojelulaissa, Suomen talous-
vyöhykkeestä annetussa laissa, rajavartio-
laissa ja aluevalvontalaissa säädetään. Uuden 
kaivoslain säännökset on tarpeen sovittaa yh-
teen saamelaiskäräjistä annetun laissa, koltta-
laissa ja poronhoitolaissa säädettyjen tavoit-
teiden ja menettelyjen kanssa. 

Perusoikeusjärjestelmän oikeusturvaa sekä 
kansalaisvaikuttamista ja osallistumista kos-
kevat säännökset on otettava huomioon kai-
voslainsäädännön uudistamisessa. Tavoittee-
na on sisällyttää uuteen kaivoslakiin tarvitta-
vat poikkeukset muun muassa hallintolaista 
ja hallintolainkäyttölaista siten, että lain so-
veltamisalaan kuuluvien asioiden käsittelyn 
julkisuus, asianosaisen oikeus tulla kuulluksi 
sekä yksilöiden mahdollisuudet vaikuttaa it-
seään ja elinympäristöään koskevaan päätök-
sentekoon turvataan. 

Uudessa kaivoslaissa on tarpeen turvata 
kuntien vaikuttamismahdollisuudet, jotta 
malminetsintää ja erityisesti kaivostoimintaa 
koskevassa päätöksenteossa on mahdollista 
ottaa huomioon kunnan pitkän aikavälin ke-
hittämisen kannalta tärkeitä näkökohtia. 
Etenkin kaavoitus ja muu kunnan kehittämi-
sen kannalta keskeinen alueiden käytön 
suunnittelu tulisi ottaa huomioon uuden kai-
voslain lupaharkinnassa. Vaikutusmahdolli-
suuksien turvaaminen edistäisi samalla kun-
nan mahdollisuuksia saada tietää vireillä ole-
vista malminetsintä- ja kaivoshankkeista sekä 
kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvistä jär-
jestelyistä. 

Uuden kaivoslain tarkoituksena olisi eh-
käistä, vähentää ja torjua malminetsinnästä ja 
kaivostoiminnasta aiheutuvia haittoja, häiri-
öitä ja vahinkoja. Tavoite edellyttää mal-

minetsintää ja kaivostoimintaa harjoittavien 
oikeuksien ja velvollisuuksien täsmällistä 
sääntelyä, vakuus- ja korvausjärjestelmiä se-
kä valvontaa. Korvausjärjestelmiä koskevas-
sa sääntelyssä on tarpeen ottaa huomioon 
muun muassa, mitä lunastuslaissa säädetään. 
Vakuuksia koskevassa sääntelyssä on arvioi-
tava sekä toiminnan aikana tapahtuviin va-
hinkoihin että toiminnan lopettamiseen ja 
jälkihoitoon liittyvää vakuustarvetta. Valvon-
taa koskevilla säännöksillä on varmistettava, 
että kaivosviranomaisella on tarvittavat oi-
keudet valvontaan ja käytössään riittävät hal-
lintopakot, joiden nojalla rikkomuksiin ja 
laiminlyönteihin on mahdollista puuttua. 
Valvontaa koskevia säännöksiä kehitettäessä 
on myös tarpeen varmistaa eri viranomaisten 
toimivallanjaon selkeys ja parantaa viran-
omaisyhteistyön edellytyksiä. 

Kaivoslainsäädännön uudistamisessa on 
otettava huomioon yleisen terveyden ja tur-
vallisuuden turvaamistavoite sekä kaivoksis-
sa työskentelevien turvallisuus. Tavoitteen 
kannalta on tarpeen sovittaa uuden kaivoslain 
sääntely yhteen muun muassa työturvalli-
suuslain, patoturvallisuuslain, säteilylain ja 
ydinenergialain kanssa. 
 
 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

3.2.1 Valtausjärjestelmä 

Kaivoslainsäädännön soveltamisalaan kuu-
luvat kaivosmineraalit muodostavat kalliope-
rässä suhteellisen harvinaisia ja satunnaisesti 
sijaitsevia esiintymiä, jotka ovat syntyneet 
monimutkaisten geologisten prosessien tu-
loksena. Sen vuoksi esiintymän paikantami-
nen ja hyödyntämiskelpoisuuden selvittämi-
nen edellyttävät malminetsintää, joka vaatii 
erityisosaamista ja merkittäviä taloudellisia 
resursseja. Toiminta sisältää myös huomatta-
via taloudellisia riskejä. Maanomistajalla ei 
käytännössä yleensä ole edellytyksiä tarkoi-
tuksenmukaiseen ja tehokkaaseen malminet-
sintään. Uudessa kaivoslaissa sääntelyn läh-
tökohtana olisi edelleen niin sanottu valtaus-
järjestelmä, jossa oikeus esiintymän hyödyn-
tämiseen olisi kiinteistön omistuksesta riip-
pumatta esiintymän löytäjällä (valtaajalla). 
Tällä turvattaisiin parhaiten malminetsinnän 
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ja kaivostoiminnan edellytykset. Suomessa 
löytäjän oikeus esiintymän hyödyntämiseen 
on pysynyt periaatteellisesti muuttumattoma-
na vuoden 1723 jälkeen ja sitä on noudatettu 
myös kaivoslainsäädäntöä uudistettaessa 
vuosina 1932, 1943 ja 1965.  

Kumottavan lain soveltamisalaan kuuluvi-
en kaivosmineraalien lukumäärää lisättiin 
merkittävästi vuoden 1965 lakiuudistuksessa, 
jolloin keskeinen peruste oli kansantaloudel-
linen sekä erityisesti kunkin kaivosmineraa-
lin käyttömahdollisuudet ja niihin perustuva 
taloudellinen merkitys. Uuden kaivoslain so-
veltamisalaan ei ehdoteta muutoksia, jolloin 
soveltamisalan suhde maa-aineslakiin ja sa-
malla valtausjärjestelmään perustuva hyö-
dyntämisoikeus pysyisi samana.  
 
 
3.2.2 Malminetsintä ja kaivostoiminta 

Malminetsinnän edellytysten turvaamiseksi 
uudessa kaivoslaissa säädettäisiin yleisestä 
näytteenotto-oikeudesta, etsintätyöstä ja val-
tauslupaan perustuvasta malminetsinnästä, 
jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja olo-
suhteisiin. Samalla ne mahdollistaisivat tut-
kimustoimenpiteiden suunnittelun ja aikatau-
luttamisen nykyistä paremmin. 

Yleisen näytteenotto-oikeuden nojalla jo-
kaisella olisi oikeus ottaa vähäisiä näytteitä. 
Näytteenotosta ei saisi aiheutua vahinkoa ei-
kä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. 
Yleinen näytteenotto-oikeus olisi rinnastetta-
vissa jokamiehenoikeuksiin. 

Etsintätyötä koskevien ehdotusten nojalla 
kaivosmineraalien löytämiseksi olisivat sel-
laiset tarpeelliset toimenpiteet toisen maalla 
sallittuja, joista ei aiheudu vahinkoa eikä tar-
peetonta haittaa tai häiriötä. Etsintätyö edel-
lyttäisi etukäteisilmoitusta kunnalle, kiinteis-
tön omistajalle ja haltijalle, alueelliselle ym-
päristökeskukselle ja erityisellä poronhoito-
alueella alueen paliskunnille. Ilmoitus olisi 
uusittava vuosittain. Ehdotus mahdollistaisi 
malminetsinnän laajemmin kuin kumottavan 
lain vastaavan säännöksen nojalla, mutta 
kiinteistön omistajalla ja haltijalla olisi kiel-
to-oikeus.  

Valtausluvan nojalla valtaajalla olisi omal-
la ja toisen maalla yksinoikeus geologiseen 
tutkimukseen ja kartoitukseen hyödyntämis-

kelpoisen esiintymän paikallistamiseksi. Ot-
taen huomioon maastoliikennelakiin ehdotet-
tu muutos valtaajalla olisi myös oikeus liik-
kua valtausalueella moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla. Sallittuja toimenpiteitä olisivat 
malminetsinnän kannalta välttämättömät 
toimenpiteet, mutta toimenpiteistä ei saisi ai-
heutua kohtuudella vältettävissä olevaa ylei-
sen tai yksityisen edun loukkausta. Valtaus-
lupa myönnettäisiin aluksi enintään neljäksi 
vuodeksi, minkä jälkeen sen voimassaoloa 
olisi mahdollista jatkaa säädettyjen edellytys-
ten täyttyessä enintään kolme vuotta kerral-
laan. Valtausluvan enimmäiskestoaika voisi 
olla nykyistä huomattavasti pidempi, enin-
tään viisitoista vuotta. Malminetsinnän kan-
nalta mahdollisuus pitkään valtausaikaan on 
tärkeä, koska esiintymän paikantaminen, sen 
laajuuden, koostumuksen ja rikastettavuuden 
selvittäminen sekä yksityiskohtaisen kannat-
tavuusarvion laadinta vaatii aikaa. Tutkimus-
ten edetessä valtausalueen kokoa on mahdol-
lista olennaisesti pienentää. 

Uudessa kaivoslaissa olisi tarpeen ottaa 
huomioon, että yritykset kilpailevat keske-
nään alueista ja pyrkivät usein valtaamaan 
tutkimusten kannalta tarpeettoman suuria 
alueita itselleen. Valtausalueen enimmäisko-
koa ei kuitenkaan enää rajoitettaisi yhteen 
neliökilometriin. Tarpeettoman suurien alu-
eiden valtaaminen estettäisiin vaatimalla val-
tauslupahakemuksessa riittävän yksilöityjä 
tietoja, lupaharkinnalla ja sitomalla valtaus-
korvaus nykyiseen tapaan pinta-alaan. Käy-
tännössä samalla kertaa vallattavien alueiden 
määrää ei ole nykyisin rajoitettu, mutta jo-
kaisen haetun valtausalueen osalta on erik-
seen selvitettävä kumottavan lain 6 §:n 1 
momentin valtauksen esteiden olemassaolo ja 
se, ettei toiminta ole luonnonsuojelulaissa 
tarkoitettujen alueellisesti täsmennettyjen 
kohteiden suojelun vastaista (KHO:2008:10). 
Tulkintakäytäntö huomioon ottaen ehdotettua 
muutosta ei voi pitää merkittävänä.  

Valtausluvan valmistelua varten hakija voi-
si varata itselleen etuoikeuden tekemällä asi-
asta varausilmoituksen kaivosviranomaiselle. 
Varausilmoitus voisi olla voimassa enintään 
kaksi vuotta eli nykyistä selvästi kauemmin. 
Varausilmoitusta ja etsintätyötä koskeva eh-
dotus täydentäisivät toisiaan. Samalla niiden 
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arvioidaan vähentävän tarvetta valtauslupiin 
ja rajoittavan valtausalueiden kokoa. 

Esiintymän hyödyntämisoikeus perustuisi 
kaivoslupaan. Valtaajalla olisi etuoikeus ha-
kea kaivoslupaa, jos esiintymä sijaitsee pää-
osin valtausalueella. Kaivosluvassa voitaisiin 
samalla myöntää lupa lunastaa käyttöoikeus 
toiselle kuuluvaan alueeseen sekä rajoitettu 
käyttöoikeus kaivoksen apualueisiin. Koska 
käyttöoikeuden lunastus kaivosalueeseen 
merkitsisi sellaista puuttumista omaisuuden 
suojaan, joka on rinnastettava pakkolunas-
tukseen, edellytettäisiin hankkeen olevan 
yleisen tarpeen vaatima. Alueiden käyttöoi-
keuksien lunastaminen ja muiden erityisten 
oikeuksien lunastaminen suoritettaisiin kai-
vostoimituksessa, joka tulisi välittömästi vi-
reille, kun toimivaltainen maanmittaustoimis-
to on saanut tiedon kaivosluvan myöntämistä 
koskevasta päätöksestä. Kaivostoimitus pe-
rustuisi pääosin lunastuslakiin, mutta uudessa 
kaivoslaissa säädettäisiin eräin osin lunastus-
laista poikkeavalla tavalla. Kaivoslupa olisi 
voimassa toistaiseksi tai määräajan. Toistai-
seksi voimassa olevaa lupaa tarkistettaisiin 
määräajoin. 

Valtaus- ja kaivoslupa olisivat nykyiseen 
tapaan siirtokelpoisia varallisuusoikeuksia. 
Niiden kiinnittäminen olisi yrityskiinnitysla-
kiin ehdotetun muutoksen nojalla mahdollis-
ta.  

Kaivostoiminnan edistämiseksi etsintätyös-
tä sekä valtaus- ja kaivoslupaan perustuvasta 
toiminnasta säädettäisiin velvollisuus toimit-
taa kaivosviranomaiselle toiminnan päätyttyä 
geologinen tietoaineisto. Aineistoa olisi edel-
leen tarkoitus säilyttää GTK:ssa, josta se olisi 
yleisesti saatavissa mahdollisia jatkotutki-
muksia ja -toimenpiteitä varten. 
 
 
3.2.3 Kullanhuuhdonta 

Maanperässä esiintyvän kullan talteen ot-
taminen ja hyödyntäminen huuhtomalla val-
tion mailla sekä siihen liittyvä etsintä perus-
tuisivat kullanhuuhdontalupaan eivätkä enää 
valtaukseen kuten kumottavassa laissa. Kul-
lanhuuhdontaa koskevissa säännösehdotuk-
sissa on otettava huomioon, että kullanhuuh-
donnan keskeisimmät alueet ovat Lemmen-
joen alue sekä Ivalonjoki sivuhaaroineen. 

Alueet sijoittuvat Lemmenjoen kansallispuis-
ton alueelle, Hammastunturin erämaa-
alueelle ja valtion metsämaille. Pääosin alu-
eet kuuluvat Inarin kuntaan, mutta vähäisiltä 
osin myös Sodankylään. Alueet ovat lisäksi 
samalla poronhoitoaluetta sekä pääosin saa-
melaisten kotiseutualuetta ja Natura 2000 -
verkostoon kuuluvaa aluetta.  

Kullanhuuhdonta-alueen rakentamista kos-
kevaa sääntelyä selkeytettäisiin. Kullanhuuh-
dontalupa perustaisi sellaisen hallintaoikeu-
den alueeseen, jota rakentamista koskevan 
luvan hakeminen maankäyttö- ja rakennus-
lain sekä muun lain nojalla edellyttää.  

Kullanhuuhdontalupa myönnettäisiin aluksi 
enintään neljäksi vuodeksi, minkä jälkeen 
sen voimassaoloa olisi mahdollista jatkaa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä enintään 
kolme vuotta kerrallaan. Luvan enimmäis-
voimassaoloaikaa ei enää rajoitettaisi. Ehdo-
tus mahdollistaisi nykyistä paremmin sekä 
kullanhuuhdonnan ammattimaisuuden huo-
mioon ottamisen että toiminnan keskittämi-
sen tietyille alueille, mitä on erityisesti luon-
nonsuojelualueilla ja erämaa-alueilla pidettä-
vä alueiden muut käyttötavoitteet ja -
tarkoitukset huomioon ottaen perusteltuna.  
Samalla olisi mahdollista ottaa huomioon yli 
100 vuotta jatkunut kullanhuuhdonnan perin-
ne. 

Kullanhuuhdonta-alueen enimmäispinta-ala 
olisi viisi hehtaaria. Ottaen huomioon kul-
lanhuuhdonta-alueella sallitut toimenpiteet 
nykyistä seitsemän hehtaarin enimmäispinta-
alaa on pidettävä liian suurena.  
 
 
3.2.4 Yleisten ja yksityisten etujen turvaami-
nen 

Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi 
laissa säädettäisiin malminetsintää, kaivos-
toimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien 
yleiseksi velvollisuudeksi suunnitella ja jär-
jestää toiminta laissa säädettyjen vaatimusten 
mukaiseksi, huolehtia tarvittavasta asiantun-
temuksesta ja muista edellytyksistä ja toi-
minnan turvallisuudesta, olla selvillä toimin-
nan vaikutuksista ja vahinkojen ja haittojen 
ehkäisemis- ja vähentämismahdollisuuksista 
sekä korvata toiminnasta aiheutuneet vahin-
got ja haitat. Lisäksi laissa säädettäisiin val-
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taus-, kaivos- ja kullanhuuhdontaluvan halti-
jaa koskevista täydentävistä velvollisuuksis-
ta.  

Valtausluvan nojalla tapahtuvasta mal-
minetsinnästä ja kullanhuuhdontaluvan nojal-
la tapahtuvasta toiminnasta ei saisi aiheutua 
merkittävää maisemallista haittaa, harvinais-
ten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olen-
naista vahingoittumista, merkittäviä muutok-
sia luonnonolosuhteissa, vaaraa yleiselle ter-
veydelle tai turvallisuudelle taikka olennaista 
haittaa muulle elinkeinotoiminnalle. Valtaus- 
ja kullanhuuhdontaluvan haltija olisi velvol-
linen ilmoittamaan vahinkoa tai haittaa aihe-
uttavista maastotöistä sekä valvontaa varten 
toimittamaan kaivosviranomaiselle vuosittain 
selvityksen luvan nojalla tehdystä työstä. 
Kullanhuuhtojalle säädettäisiin velvollisuus 
pitää alue turvallisuuden ja ympäristön siis-
teyden kannalta riittävässä kunnossa.  

Kaivosluvan haltija olisi velvollinen huo-
lehtimaan siitä, että kaivostoiminnasta ei ai-
heudu vaaraa yleiselle terveydelle ja turvalli-
suudelle taikka huomattavaa haittaa yleiselle 
tai yksityiselle edulle eikä kaivostoiminnan 
kokonaiskustannukset huomioon ottaen koh-
tuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksi-
tyisen edun loukkausta. Esiintymää olisi 
hyödynnettävä siten, ettei luonnonvarojen 
ilmeistä tuhlausta tapahdu eikä esiintymän 
tuleva käyttö vaarannu. Kaivosluvan haltija 
olisi myös velvollinen valvontaa varten toi-
mittamaan vuosittain kaivosviranomaiselle 
selvityksen esiintymän hyödyntämisestä. 
Kaivosluvan haltijalle asetettavien velvolli-
suuksien laajuutta ja yksityiskohtaisuutta ar-
vioitaessa on otettava huomioon, mitä velvol-
lisuuksia kaivostoiminnalle asetetaan muun 
muassa ympäristönsuojelulain nojalla. 

Ehdotettujen lupaharkintaa koskevien 
säännösten nojalla kaivosviranomainen arvi-
oisi, täyttyvätkö luvan myöntämisen edelly-
tykset ja onko luvan myöntämiselle estettä. 
Harkinnassa otettaisiin huomioon, mikä ylei-
sen ja yksityisen edun turvaamiseksi on tar-
peen ehdotettujen säännösten nojalla. Lupa-
asiaa ratkaistaessa olisi noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulaissa, vesilain 1 luvun vesi-
luontotyyppien suojelua koskevissa säännök-
sissä sekä erämaalaissa ja muinaismuistolais-
sa säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa olisi 
myös otettava huomioon, mitä säteilylaissa, 

ympäristönsuojelulain pohjaveden ja maape-
rän pilaamiskieltoa koskevissa säännöksissä 
ja vesilain pohjaveden muuttamiskieltoa kos-
kevissa säännöksissä säädetään sekä vesilain 
9 luvun nojalla annetut vedenottamon suoja-
aluemääräykset.  

Valtaus- ja kullanhuuhdontaluvan myön-
tämisen esteet olisivat keskeisiltä osin samo-
ja kuin nykyiset valtauksen esteet. Asumi-
seen tai työntekoon tarkoitetun rakennuksen 
suojaetäisyys olisi kuitenkin 150 metriä. Oi-
keusvaikutteinen kaava sekä vireillä oleva 
kaavoitus ja muut kunnan esittämät näkö-
kohdat alueiden käytöstä otettaisiin lupahar-
kinnassa huomioon. Lisäksi valtaus- ja kul-
lanhuuhdontaluvassa annettaisiin yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi tarpeellisia 
määräyksiä, joilla muun muassa voitaisiin 
vähentää ja rajoittaa toiminnasta aiheutuvia 
haittoja. 

Kaivoslupaa koskevassa harkinnassa olisi 
mahdollista tarvittaessa poiketa valtauksen 
esteistä kaivosalueen yhtenäisyyden ja toi-
mintojen sijoittamista koskevien vaatimusten 
sitä edellyttäessä. Jos tämän seurauksena lu-
nastuksen kohteena olisi pääasiassa asumi-
seen tai ammatin harjoittamiseen käytetty 
omaisuus, korvaus määrättäisiin niin suureksi 
kuin on tarpeen vastaavan omaisuuden hank-
kimiseksi tilalle.  

Kaivosluvan myöntäminen edellyttäisi, että 
kaivostoiminnassa tarvittavien alueiden suh-
de muuhun alueiden käyttöön olisi selvitetty 
oikeusvaikutteisessa kaavassa. Tästä voitai-
siin kuitenkin poiketa, jos asia voidaan muu-
ten riittävästi selvittää. Kaivoslupaa ratkais-
taessa olisi lisäksi otettava huomioon voi-
massaolevat kaavat.  

Kaivosluvan myöntäminen perustuisi in-
tressivertailuun, jossa verrattaisiin yleisille ja 
yksityisille eduille saatavaa hyötyä ja niille 
aiheutuvia haittoja. Kaivosluvan myöntämi-
nen estyisi, jos kaivostoiminnasta yleisille tai 
yksityisille eduille saatavaa hyötyä ei arvioi-
taisi huomattavaksi verrattuna yleisille tai 
yksityisille koituviin menetyksiin. Kaivoslu-
paa ei myöskään saisi myöntää, jos toimin-
nasta aiheutuu huomattavaa haittaa yleiselle 
tai yksityiselle edulle. Kaivoslupaa koskevaa 
harkintaa täydentäisi kielto myöntää lupa, jos 
kaivostoiminta aiheuttaisi vaaraa yleiselle 
terveydelle tai turvallisuudelle, merkittäviä 
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haitallisia ympäristövaikutuksia tai merkittä-
västi heikentäisi paikkakunnan asutus- ja 
elinkeino-oloja. Lisäksi kaivosluvassa annet-
taisiin yleisen ja yksityisen edun turvaami-
seksi tarpeellisia määräyksiä, joilla muun 
muassa voitaisiin vähentää ja rajoittaa toi-
minnasta aiheutuvia haittoja. 

Lupamenettelyä ja lupaharkintaa koskevat 
ehdotukset vaatisivat luvan hakijoilta nykyis-
tä yksityiskohtaisempia ja perusteellisempia 
hakemuksia, mitä on luvan hakijoiden keski-
näinen kilpailutilanne sekä haitankärsijöiden 
ja muiden tahojen tiedonsaantitarve huomi-
oon ottaen pidettävä perusteltuna. Ehdotetus-
sa laissa olisi hallintolaista poikkeavia sään-
nöksiä lupamenettelystä, lupapäätöksen tie-
dottamisesta sekä asianosaisten ja muiden 
vaikuttamismahdollisuuksista ottaen huomi-
oon, että kyseessä olisivat tyypillisesti ho-
risontaaliset asianosaistilanteet. Ehdotukset 
lisäisivät kiinteistön omistajien, yleistä etua 
valvovien viranomaisten, kuntien ja muiden 
osapuolien mahdollisuutta saada tietoa hank-
keista sekä vaikuttaa asian käsittelyyn. Sa-
malla tehostuisi lupa-asioiden käsittely kai-
vosviranomaisessa. Koska ehdotetut sään-
nökset olisivat samankaltaisia kuin maan-
käyttö- ja rakennuslaissa ja ympäristönsuoje-
lulaissa, paranisivat malminetsintään ja kai-
vostoimintaan eri lakien nojalla sovellettavi-
en hallintomenettelyjen hallittavuus ja ym-
märrettävyys.  

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaan 
perustuvan toiminnan lopetus- ja jälkitoi-
menpiteistä säädettäisiin uudessa kaivoslais-
sa. Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdonta-alue 
olisi kunnostettava ja siistittävä sekä saatet-
tava yleisen turvallisuuden vaatimaan kun-
toon. Velvoitteella on merkitystä muun mu-
assa maisemansuojelun kannalta. Lähtökoh-
taisesti kaivosviranomainen järjestäisi kul-
lanhuuhdonta- ja kaivosalueella jälkitoimen-
piteiden lopputarkastuksen. Kaivostoiminnan 
päätyttyä kaivosluvan haltija vastaisi edel-
leen kaivosalueen seurannasta sekä tarvitta-
vista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. 
Kaivostoiminnan jälkitoimenpiteistä on li-
säksi voimassa, mitä ympäristönsuojelulain 
mukaisessa ympäristöluvassa vaaditaan, ja 
uuteen kaivoslakiin ehdotetut säännökset 
täydentäisivät näitä vaatimuksia. 
 

 
3.2.5 Kaivosturvallisuus 

Kaivosturvallisuutta koskevat säännöseh-
dotukset tulisivat sovellettaviksi siinä vai-
heessa, kun kaivoksen rakentamista ja tuo-
tannollista toimintaa ryhdytään suunnittele-
maan ja valmistelemaan. Kaivosturvallisuus 
perustuisi toiminnanharjoittajan johtamisjär-
jestelmälle asetettuihin vaatimuksiin. Ehdo-
tusten lähtökohtana olisi kaivostoiminnan 
harjoittajalle asetettu yleinen velvollisuus 
huolehtia kaivosturvallisuudesta sekä selvit-
tää turvallisuutta vaarantavat seikat ja, jos 
niitä ei ole mahdollista poistaa, arvioida nii-
den merkitys. Kaivosturvallisuutta koskevien 
vaatimusten noudattamisen ennakkovalvonta 
perustuisi kaivosturvallisuuslupaan eikä enää 
yleissuunnitelman hyväksymiseen. 

Ehdotetut säännökset ja työturvallisuuslain 
8 ja 10 §:n säännökset täydentäisivät toisi-
aan. Kaivosten työturvallisuuden valvonta 
perustuisi kokonaisuudessaan työturvalli-
suuslakiin. Kaivosturvallisuusvalvonta, työ-
turvallisuuslain noudattamisen valvonta kai-
voksissa sekä kaivostyön säteilyturvallisuu-
den valvonta säteilylain nojalla täydentäisivät 
toisiaan. Kaivosten nostolaitoksia koskevat 
tarkastukset siirtyisivät tarkastuslaitokselle. 
 
 
3.2.6 Vakuudet ja korvaukset 

Uudessa kaivoslaissa säädettäisiin vahinko-
jen ja haittojen korvaamisesta sekä niihin so-
vellettavasta menettelystä. Lähtökohtana olisi 
nykyiseen tapaan täyden korvauksen periaa-
te.  

Valtauksesta ja kullanhuuhdonnasta aiheu-
tuvien vahinkojen ja haittojen korvaamista 
varten, tällaiseen toimintaa liittyviä jälkitoi-
menpiteitä sekä kaivostoiminnan lopetus- ja 
jälkitoimenpiteitä varten vaadittaisiin vakuus, 
jollei sitä olisi pidettävä tarpeettomana. Kai-
vostoiminnasta aiheutuvat vahingot ja haitat 
olisi tarkoitus arvioida kaivostoimituksessa.   

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaan 
perustuvasta toiminnasta aiheutuvien vahin-
kojen ja haittojen korvaamisen lisäksi kiin-
teistön omistajalle maksettaisiin nykyiseen 
tapaan vuosittainen niin sanottu järjestelmä-
korvaus, jonka tasoa tarkistettaisiin. Valtaus-
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alueilla maksettavan hehtaariperusteisen val-
tauskorvauksen taso nousisi porrastetusti 
määrävuosin valtauksen kestäessä yli neljä 
vuotta. Kullanhuuhdonta-alueilla alueen hal-
linnasta vastaavalle viranomaiselle makset-
taisiin hehtaariperusteinen kullanhuuhdonta-
korvaus. Kaivoksesta alueen kiinteistön 
omistajat saisivat louhintakorvauksen, joka 
koostuisi hehtaariperusteisesta osasta ja kai-
vosmineraalien tuottoon perustuvasta osasta, 
sekä sivutuotekorvauksen, joka perustuisi 
muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä 
maa-aineksista saatuun hyötyyn. Louhinta-
korvauksen laskentaperusteista ehdotetaan 
säädettäväksi nykyistä täsmällisemmin. Jär-
jestelmäkorvaukset ovat olleet Suomessa 
noudatetun valtausjärjestelmän kiinteä osa ja 
niiden taustalla on ajatus kiinteistön omista-
jan periaatteellisesta oikeudellisesta vallasta 
alueensa kaivosmineraaleihin. Louhintakor-
vauksella on myös merkitys arvioitaessa, 
maksetaanko kiinteistön omistajalle täysi 
korvaus alueen käyttöoikeuden lunastuksesta. 

Valtiolle valtausalueilta maksettavasta val-
tausmaksusta luovuttaisiin.  
 
 
3.2.7 Valvonta, hallintopakot ja seuraamuk-
set 

Uuden kaivoslain soveltamisalaan kuulu-
vaa toimintaa harjoittavien keskinäisen kil-
pailutilanteen sekä yleisen ja yksityisen edun 
vuoksi kaivoslaissa säädettäisiin luvan rau-
keamisesta, muuttamisesta ja peruuttamisesta 
sekä viranomaisvalvonnasta, hallintopakoista 
ja seuraamuksista.  

Lupa raukeaisi määräajan päättyessä. Kai-
vosviranomainen voisi määrätä valtaus- ja 
kullanhuuhdontaluvan raukeamaan, jos toi-
minta on ollut keskeytyneenä vähintään vuo-
den, ja kaivosluvan raukeamaan, jos toiminta 
on ollut keskeytyneenä vähintään viisi vuotta 
tai kaivostoiminnan voidaan tosiasiallisesti 
katsoa päättyneen. Lisäksi kaivosviranomai-
nen voisi määrätä kaivosluvan raukeamaan, 
jos toimintaa ei ole aloitettu tai sen valmiste-
lua ei ole aloitettu kaivosluvassa annetussa 
määräajassa.  

Kaivosviranomaisella tulisi olla oikeus 
saada tietoa valvonnan kohteilta sekä tehdä 
tarkastuksia valtaus-, kaivos- ja kullanhuuh-

donta-alueilla ja muualla, missä uuden kai-
voslain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa 
harjoitetaan. Kaivosviranomaiselle tulisi sää-
tää oikeus antaa kieltoja ja määräyksiä, jos 
joku rikkoo lakia tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä. 

Kaivosturvallisuuden valvontaa varten kai-
vosviranomaiselle tulisi säätää velvollisuus 
järjestelmällisesti ja määräajoin tehdä val-
vontatarkastuksia kaivoksiin. Koska tilanne 
vaihtelee kaivoksittain, voisi kaivosviran-
omainen valvontatarkastusten sijaan soveltaa 
myös muita keinoja. Kaivosviranomaisella 
olisi tarpeen olla oikeus tarvittaessa kieltää 
kaivoksen laitteistojen ja laitteiden käyttö 
taikka kaivoksen tai sen osan käyttö sekä an-
taa määräyksiä kaivosturvallisuuteen liittyvi-
en puutteiden korjaamiseksi.  
 
 
3.2.8 Muutoksenhaku 

Uuden kaivoslain nojalla tehtyihin päätök-
siin haettaisiin lähtökohtaisesti muutosta 
noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Oikeusnormiston johdonmukaisuus 
edellyttäisi kuitenkin, että valitusoikeus val-
taus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupapäätök-
sestä sekä kaivostoiminnan lopettamispää-
töksestä olisi laajempi kuin hallintolainkäyt-
tölaissa. Tällaisista päätöksistä valitusoikeus 
olisi muun muassa alueella toimivilla rekiste-
röidyillä ympäristö- ja vastaavilla yhdistyk-
sillä ja säätiöillä.  
 
 
3.2.9 Kaivosviranomainen 

Ehdotuksessa kaivosviranomaisen tehtävät 
säädettäisiin Tukesille, joka ratkaisisi laissa 
tarkoitetut hakemusasiat ja valvoisi lain nou-
dattamista. Ehdotus merkitsisi myös sitä, että 
valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupia 
koskeva muutoksenhaku olisi kaksiportainen. 
Kaivoslupahakemus ratkaistaisiin kuitenkin 
valtioneuvostossa työ- ja elinkeinoministeri-
ön esittelystä, kun lupahakemuksessa on 
vaadittu käyttöoikeuden lunastusta kaivos-
alueeseen eivätkä alueen kiinteistön omistajat 
ole antaneet suostumustaan käyttöoikeuden 
lunastukseen. Valtioneuvoston päätöksestä 
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valitettaisiin nykyiseen tapaan suoraan kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
 
3.2.10 Saamelaisten kotiseutualue, koltta-
alue ja erityinen poronhoitoalue 

Uuteen kaivoslakiin on ehdotettu säännök-
set, joilla otettaisiin huomioon saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeudet ja kolttalaissa kolt-
tien elinkeinojen ja elinolosuhteiden turvaa-
mista koskevat tavoitteet.  Lisäksi lakiin on 
ehdotettu säännökset, joilla uudessa kaivos-
laissa tarkoitettu toiminta sovitettaisiin yh-
teen erityistä poronhoitoaluetta koskevien ra-
joitusten kanssa.  

 
 
3.2.11 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Uuden kaivoslain olisi tarkoitus tulla voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2011.  

Siirtymäsäännöksillä turvattaisiin voimassa 
oleviin, kumottavan lain nojalla myönnettyi-
hin valtaus- ja kaivosoikeuksiin sekä kaivos-
lain (273/1943), jäljempänä vuoden 1943 
kaivoslain, nojalla myönnettyihin kaivosoi-
keuksiin perustuvan toiminnan jatkuminen. 
Valtaus- ja kaivosoikeudet jäisivät voimaan 
asianomaisessa valtaus- tai kaivoskirjassa 
taikka päätöksessä mainituilla ehdoilla. Sen 
sijaan kullanhuuhdontaa varten aikaisempien 
säännösten nojalla myönnettyjen kaivosoike-
uksien voimassaolo päättyisi neljän vuoden 
kuluttua lain voimaantulosta, mutta kyseisten 
oikeuksien haltijoilla olisi etuoikeus hakea 
vastaavalle alueelle uuden kaivoslain mu-
kaista kullanhuuhdontalupaa.  

Valtausoikeuteen perustuvassa toiminnassa 
olisi noudatettava uuden kaivoslain yleisiä 
velvollisuuksia, ilmoitus- ja selvitysvelvolli-
suuksia sekä jälkitoimenpiteitä koskevia vel-
vollisuuksia. Kaivostoiminnassa olisi lähtö-
kohtaisesti noudatettava uuden kaivoslain 
säännöksiä. Kaivoksen lopetus- ja jälkitoi-
menpiteitä koskevan vakuuden asettamiselle 
ja kaivosturvallisuusvaatimusten noudatta-
mista koskevan selvityksen antamiselle olisi 
siirtymäaika. Kaivosviranomaisen olisi vii-
meistään siirtymäajan kuluttua lain voimaan-
tulosta annettava kaivostoiminnan harjoitta-

jalle yleisen ja yksityisen edun kannalta vält-
tämättömät määräykset.  

Kiinteistön omistajalle kumottavien sään-
nösten nojalla maksettava valtauskorvaus, 
kaivospiirimaksu ja puolustusmaksu saatet-
taisiin vastaamaan ehdotettujen uusien sään-
nösten korvaustasoa. 
 
 
3.2.12 Ehdotus ydinenergialain ja eräiden 
muiden lakien muuttamiseksi 

Esityksessä ehdotetaan ydinenergialain 
muuttamista siten, että uraanin ja toriumin 
kaivos- ja rikastustoimintaan vaadittaisiin 
asianomaisen kunnan suostumus. Kyseisen 
toiminnan voidaan arvioida merkittävästi 
vaikuttavan kunnan strategisiin kehittä-
misedellytyksiin. Ydinenergialakia ehdote-
taan samalla muutettavaksi siten, että maini-
tun lain ja uuden kaivoslain lupamenettelyt ja 
valitusoikeutta koskevat säännökset sovitet-
taisiin yhteen. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lähinnä tek-
nisinä pidettäviä muutoksia maastoliikenne-
lakiin, säteilylakiin, erämaalakiin, yrityskiin-
nityslakiin (634/1984), luonnonsuojelulakiin, 
ympäristövahinkojen korvaamisesta annet-
tuun lakiin ja Suomen talousvyöhykkeestä 
annettuun lakiin.  
 
 
3.2.13 Ahvenanmaa 

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
18 §:n 19 kohdan nojalla maakunnalla on 
lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat oi-
keutta etsiä, vallata ja hyödyntää mineraali-
löytöjä. Lain 27 §:n 17 kohdan nojalla valta-
kunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka 
muutoin koskevat mineraalilöytöjä ja kaivos-
toimintaa. Siten uuden kaivoslain kaivostoi-
mitusta ja kaivosturvallisuutta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin myös Ahvenan-
maalla. 
 
 
 
3.3 Vaihtoehdot 

Uuteen kaivoslakiin ehdotettujen säännös-
ten sisältöön on keskeisesti vaikuttanut pe-
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rusoikeusjärjestelmän asettama sitova oikeu-
dellinen kehys. Säännösehdotuksia laaditta-
essa on myös tarkasteltu lain soveltamisalaa 
sivuavaa muuta lainsäädäntöä siten, että 
malminetsintään ja kaivostoimintaan sovel-
lettava oikeusnormisto muodostaisi mahdol-
lisimman johdonmukaisen kokonaisuuden. 
Lisäksi säännösehdotusten valmistelussa on 
otettu huomioon Suomea sitovat kansainväli-
set sopimukset ja vakiintunut oikeuskäytäntö. 
Mainitut seikat rajoittavat olennaisesti sään-
telyn vaihtoehtoja.  

Valtausjärjestelmän vaihtoehtona on kiin-
teistön omistajan oikeus päättää esiintymän 
hyödyntämisestä, mikä on esimerkiksi maa-
aineslain lähtökohta. Valtausjärjestelmän si-
jasta tai rinnalla eräissä maissa on käytössä 
konsessiojärjestelmä, jonka tunnusomaisessa 
muodossa valtio voi luovuttaa hyödyntämis-
oikeuden valitsemalleen subjektille. Suomen 
talousvyöhykkeellä sovelletaan kumottavan 
lain säännösten lisäksi Suomen talousvyö-
hykkeestä annetusta laista ilmeneviä konses-
siojärjestelmän piirteitä. Lakiehdotus perus-
tuisi valtausjärjestelmään, koska se parhaiten 
turvaisi kaivostoiminnan edellytykset.  

Uuden kaivoslain soveltamisalaan kuulu-
vista kaivosmineraaleista ovat esityksessä ar-
vioinnin kohteena olleet vuolukivi ja marmo-
ri. Vuolukivi ja marmori eivät poikkea lou-
hintamenetelmien, käyttösovellutustensa tai 
teollisen jatkojalostuksen suhteen muista 
maa-aineslain soveltamisalaan kuuluvista ra-
kennuskivistä, minkä vuoksi niiden louhintaa 
voi johdonmukaisuussyistä ja perustellusti 
luonnehtia myös maa-aineslain 1 §:ssä tar-
koitetuksi kiven ottamiseksi. Vuolukivellä ja 
marmorilla on kuitenkin erityisominaisuuk-
sia. Vuolukivi koostuu lähes yksinomaan 
talkkimineraalista ja marmori karbonaattimi-
neraaleista, jotka ovat valtauskelpoisia kai-
vosmineraaleja. Vuolukiveä ja marmoria 
louhitaankin tärkeinä teollisuusmineraalien 
raaka-ainelähteinä. On myös mahdollista, et-
tä esiintymää voidaan samanaikaisesti hyö-
dyntää rakennuskivi- ja teollisuusmineraali-
tuotantoon. Mainituilla perusteilla esitykses-
sä ei ole muutettu kaivoslainsäädännön ja 
maa-aineslain vakiintuneita soveltamisaloja.  

Uuden kaivoslain soveltamisalaan kuulu-
vista kaivosmineraaleista on arvioinnin koh-
teena ollut myös uraani. Sitä esiintyy omina 

esiintyminä, mutta satunnaisesti myös mui-
den kaivosmineraalien yhteydessä. Uraanin 
etsinnässä käytettävät malminetsintämene-
telmät eivät poikkea olennaisesti muiden 
kaivosmineraalien etsinnässä käytettävistä 
menetelmistä. Säteilyturvallisuuteen liittyviä 
näkökohtia on kuitenkin tarpeen arvioida, 
kun malminetsinnän kohteena on uraani tai 
torium taikka muuta kaivosmineraalia koske-
vaa tutkimustyötä tehdään radonalueilla. 
Tämä on otettu huomioon säännösehdotuk-
sissa. Uraanin ja toriumin rikastus- ja kaivos-
toiminta sen sijaan poikkeaa muusta kaivos-
toiminnasta ja edellyttää muun muassa yh-
teiskunnan kokonaisedun arviointia ja turval-
lisuuden varmistamista sen mukaan kuin 
ydinenergialaissa säädetään. Esitykseen liit-
tyy ydinenergialain muuttamista koskeva eh-
dotus, jolla mainittua toimintaa koskeva lu-
paharkinta ja uudessa kaivoslaissa tarkoitet-
tua kaivoslupaa koskeva harkinta sovitettai-
siin yhteen. Samalla kunnan vaikutusmahdol-
lisuuksia asiassa täydennettäisiin.  

Uutta kaivoslakia olisi mahdollista huomat-
tavasti yksinkertaistaa, jos sen sovelta-
misalan ulkopuolelle rajattaisiin esimerkiksi 
yksityisomistuksessa olevat alueet, luonnon-
suojelulaissa tarkoitetut luonnonsuojelualu-
eet, erämaalaissa tarkoitetut erämaa-alueet, 
saamelaisten kotiseutualue tai erityinen po-
ronhoitoalue. Tämä kuitenkin rajoittaisi 
huomattavalla tavalla malminetsintää ja hei-
kentäisi olennaisesti kaivostoiminnan edelly-
tyksiä.  

Ehdotettujen säännösten nojalla malminet-
sintä voi perustua yleiseen näytteenotto-
oikeuteen, etsintätyötä koskevaan säännök-
seen ja valtauslupaan. Sallittujen toimenpi-
teiden laatu ja laajuus sekä vaaditut menette-
lyt poikkeavat olennaisella tavalla toisistaan. 
Tämä saattaa vaikeuttaa malminetsintää kos-
kevan sääntelykokonaisuuden ymmärrettä-
vyyttä ja hallittavuutta. Vaihtoehtona olisi et-
sintätyötä koskevan säännösehdotuksen jät-
täminen pois. Kokonaisuutena arvioiden eri-
laisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin soveltuvat 
näytteenotto-oikeus, etsintätyö ja valtauslupa 
turvaisivat paremmin lain tavoitteiden toteu-
tumisen. 

Ehdotettuja valtaus- ja kullanhuuhdontalu-
van myöntämisen esteitä voidaan luonnehtia 
pikemminkin mekaanisiksi. Kaivosluvan 



   
  

 

61

harkinnassa sen sijaan painottuisi kokonais-
valtainen harkinta ja erilaisten intressien kes-
kinäinen punninta. Valtausluvan perusteella 
tehtävä malminetsintä ja kullanhuuhdonta 
poikkeavat erilaisten yleisten ja yksityisten 
etujen ja haittojen näkökulmasta arvioituna 
olennaisesti kaivostoiminnasta. Näitä näkö-
kulmia ei ole tarkoituksenmukaista eikä 
usein edes mahdollista arvioida mahdollisen 
kaivostoiminnan kannalta, kun valtaushake-
musta käsitellään. Tästä seuraa, että hyödyn-
tämiskelpoisen esiintymän paikallistaminen 
valtausalueella ei suoraan varmuudella oi-
keuta sen hyödyntämiseen kaivosluvan nojal-
la. Toisaalta useimmat mahdollisista kaivos-
luvan kannalta kriittisistä tekijöistä on mah-
dollista tunnistaa jo malminetsintävaiheessa. 
Tällaisia ovat muun muassa eräät luonnon-
suojelulain säännökset ja pohjaveden pilaa-
miseen liittyvät näkökohdat. Työryhmä on 
arvioinut, olisivatko kaivosluvan harkintape-
rusteet mahdollista säätää intressivertailun si-
jasta sellaisiksi, että lupa olisi myönnettävä, 
jos säädetyt vaatimukset täyttyvät eikä esteitä 
luvan myöntämiselle ole. Uusia kaivoksia 
koskevia kaivoslupahakemuksia on vuosita-
solla enintään muutama ja ne saattavat poike-
ta huomattavasti toisistaan. Koska kai-
voshankkeilla voi yleensä olla huomattavia 
vaikutuksia yleisiin ja yksityisiin etuihin ja 
haittoihin, arvioidaan intressivertailulla pääs-
tävän kokonaisuuden kannalta parempaan 
lopputulokseen. 

Ehdotuksessa kaivoslupaharkinnan suhde 
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuisi sa-
mankaltaiseen sääntelyyn kuin laajoissa inf-
rastruktuurihankkeissa maantielain 
(503/2005) ja ratalain (110/2007) nojalla. 
Mahdollisesti kaivoshankkeiden YVA-
menettelyn kehittämisellä olisi mahdollista 
saavuttaa alueiden käytön suunnittelun näkö-
kulmasta vastaavat tavoitteet. Tämä kuiten-
kin edellyttäisi nykyisen soveltamiskäytän-
nön merkittävää muuttamista ja niin laajoja 
muutoksia ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annettuun lakiin, ettei sitä ole 
mahdollista toteuttaa esityksen mukaisen 
kaivoslainsäädännön kokonaisuudistuksen 
osana. 

Ehdotuksessa kaivosviranomaisen tehtävät 
ehdotetaan keskitettäväksi Tukesille. Saman-
aikaisesti kaivoslainsäädännön kokonaisuu-

distuksen kanssa on vireillä aluehallinnon 
uudistamishanke (jäljempänä ALKU-hanke), 
joka on tarkoitus toteutua vuoden 2010 alus-
sa. ALKU-hanke koskee nykyisiä lääninhal-
lituksia, työvoima- ja elinkeinokeskuksia, 
alueellisia ympäristökeskuksia, ympäristölu-
pavirastoja, työsuojelupiirejä ja tiepiirejä se-
kä työnjaon selkeyttämisen osalta myös kes-
kushallinnon organisaatioita. Työryhmä on 
alustavasti tutustunut ALKU-hankkeen linja-
uksiin. Koska hankkeen toimikausi päättyy 
31 päivänä maaliskuuta 2009 ja valmistelu 
on siten kesken, ei työryhmällä ole ollut 
mahdollista arvioida, olisiko kaivosviran-
omaisen tehtävät mahdollista siirtää Tukesin 
sijasta kaavailluille aluehallintovirastoille ja 
millaisia muutoksia ehdotettuihin säännök-
siin tämä edellyttäisi.  

Työryhmä on valmistelutyön yhteydessä 
tunnistanut kaivoshankkeiden useiden eri lu-
pa- ja hallintomenettelyjen osittaisen pääl-
lekkäisyyden ja tästä aiheutuvat hankaluudet 
erityisesti alueen asukkaille mutta myös kai-
vostoimintaa harjoittaville yhtiöille. Menette-
lyjen päällekkäisyyksien purkaminen edellyt-
täisi kuitenkin niin merkittäviä muutoksia ja 
niin useaan lakiin, ettei sitä ole mahdollista 
toteuttaa ilman yleistä hallintomenettelyjen 
kehittämisratkaisua. 

Työryhmä on myös arvioinut korkeimman 
hallinto-oikeuden asiantuntijoista annetun 
lain (1266/2006) 1 §:n muuttamista, mutta ei 
ole pitänyt sitä saatujen selvitysten nojalla 
tarkoituksenmukaisena. 

Uuden kaivoslain yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa on lisäksi vaihtoehtoisia ehdotuk-
sia yksittäisten säännösten osalta. 
 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksen vaikutukset on arvioitu pääasias-
sa hallituksen esityksen laatimisen yhteydes-
sä. Aineistona on käytetty lainvalmistelun ai-
kana kerättyä kirjallista tietoa ja asiantuntija-
lausuntoja sekä eri tahoilta saatua aineistoa 
kuultaessa asiantuntijoita ja sidosryhmien 
edustajia. Esityksen vaikutuksia kuvaavia ti-
lastoja tai euromääräisiä aineistoja on ollut 
vain osittain käytettävissä vaikutusarvioin-
tien taustalla. Tästä syystä vaikutusten arvi-
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ointi painottuu numeeristen arvioiden sijasta 
laadullisten seikkojen arviointiin. 
 
 
4.1 Yritysvaikutukset 

Yritysten kustannukset 
 

Malminetsinnän alkuvaiheesta yritys voi 
esityksen nojalla suorittaa etsintätyötä ilman 
kaivosviranomaisen lupaa ja kiinteistön 
omistajalle maksettavaa lakisääteistä, pakol-
lista valtauskorvausta. Muutos parantaa et-
sintäyritysten toimintaedellytyksiä, vähentää 
hallinnollisia ja lakisääteisiä maksua sekä voi 
osaltaan estää tarpeettomien valtausten teke-
misen ja sen seurauksena pienentää tarvitta-
vien valtausalueiden kokoa.   

Yritysten malminetsintään liittyviä kustan-
nuksia vähentäisi nykytilanteeseen verrattuna 
myös se, että esityksessä luovutaan valtiolle 
maksettavasta valtausmaksusta. Kumottavan 
lain mukaan yritys on joutunut maksamaan 
valtiolle valtausalueelta valtausmaksun, jon-
ka suuruus on ollut 6,75 euroa hehtaarilta. 

Esityksen nojalla valtausalueiden kiinteis-
tön omistajalle maksettavaa valtauskorvausta 
nostettaisiin ottaen huomioon lähinnä ra-
hanarvon muutos ja valtiolle suoritettavan 
valtausmaksun poistuminen. Muutosta ny-
kyiseen olisi myös se, että kiinteistön omista-
jalle maksettava valtauskorvaus olisi porras-
teinen ja sen suuruus kasvaisi valtauksen 
voimassaoloajan mukaisesti. Jos yritys tekee 
malminetsintää valtausalueella selvästi kau-
emmin kuin kumottavan lain mukaan on 
mahdollista, voi yritykselle aiheutua lisäkus-
tannuksia korotetusta valtausmaksusta. Toi-
saalta on odotettavissa, että valtausten määrä 
ja koko tulevat pienenemään, koska mal-
minetsintää on mahdollista tehdä nykyistä 
laajemmin ilman valtauslupaa ja siten ilman 
lakisääteistä, pakollista valtauskorvausta 
kiinteistön omistajalle.  

Kaivostoiminnan aikana kiinteistön omista-
jalle maksettavat korvaukset vaihtelevat hy-
vin paljon tapauskohtaisesti. Esityksen mu-
kaan kiinteistön omistajalle maksettaisiin 
louhintakorvaus, joka muodostuisi hehtaari-
perusteisesta kiinteästä korvaus sekä kaivok-
sen tuottoon perustuvasta maksusta. Kaivos-
alueen kiinteistön omistajille maksettava 

hehtaariperusteinen korvaus nousisi esityk-
sen mukaan 20 eurosta 50 euroon, joka olisi 
rahanarvon muutosta suurempi korotus. 
Tuottoon perustuvasta louhintakorvauksen 
osasta on esityksessä säädetty täsmällisem-
min kuin kumottavassa laissa louhimismak-
susta. Kumottavan lain mukaan osapuolet 
ovat voineet sopia vapaasti louhimismaksun 
suuruudesta. Jos louhimismaksun suuruudes-
ta ei ole päästy yksimielisyyteen, työ- ja 
elinkeinoministeriö on vahvistanut louhi-
mismaksun suuruuden kuultuaan ensin kai-
voslautakuntaa. Koska louhimismaksusta on 
nykyisin pääosin sovittu asianosaisten kes-
ken, ei täyttä varmuutta sen tasosta ole, mutta 
työryhmän arvion mukaan ehdotettu louhin-
takorvaus vastaisi tasoltaan enintään sovittu-
jen louhimismaksujen perustasoa. Käytän-
nössä kiinteistön omistajalle maksettavat 
korvaukset eivät edelleenkään tulisi olemaan 
merkittäviä suhteessa kaivostoiminnan koko-
naiskustannuksiin. Huomattavaa on, että kai-
vostoiminnan harjoittaja omistaa yleensä 
kaivosalueen, jolloin louhintakorvausta ei 
kiinteistön omistajalle tule maksettavaksi 
lainkaan.  

Vahingosta ja haitasta esityksessä ehdote-
taan nykytilaa vastaavaa korvaustasoa. Aihe-
uttajan olisi maksettava aiheuttamastaan va-
hingosta ja haitasta täysi korvaus. Jälkihoito-
velvoitteet olisivat nykyistä laajemmat. Uusi 
kustannuserä yrityksille olisi ehdotettu va-
kuus, joka olisi tarkoitettu lähinnä lopetus- ja 
jälkitoimenpiteistä aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen. Vakuudesta aiheutuvia lisäkus-
tannuksia on kuitenkin pidettävä vähäisinä 
verrattuna malminetsinnän ja kaivostoimin-
nan kokonaiskustannuksiin.  

Esitys tulisi aiheuttamaan yrityksille jonkin 
verran hallinnollisia lisäkustannuksia. Esi-
tyksessä on osin nykyistä käytäntöä kodifioi-
tu. Avoimuutta, tiedottamista, kuulemista ja 
eri tahojen vaikutusmahdollisuuksia on pyrit-
ty lisäämään, jonka seurauksena ilmoitus-, 
lupa- ja raportointimenettelyt olisivat nykyis-
tä jonkin verran laajempia. Yrityksiltä vaadit-
taisiin entistä tarkempaa ja täsmällisempää 
dokumentointia suunnitelmista ja varsinai-
sesta toiminnasta. Lupahakemusten tulisi olla 
huolellisesti valmisteltuja. Nämä voivat lisätä 
yritysten tarvetta käyttää ympäristökonsultte-
ja tai oikeudellisia asiantuntijoita.  
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Esityksessä tarkoitetuista lupapäätöksistä 
yrityksen on maksettava päätösmaksu, joka 
määräytyy valtion maksuperustelain 
(150/1992) mukaan ja jonka suuruuteen vai-
kuttaa lähinnä hakemuskäsittelyn vaatima 
työmäärä. Päätösmaksun tulee olla oikeassa 
suhteessa hakemuksen käsittelyn työmäärään 
ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Esityksen 
nojalla tehtävistä päätöksistä perittäviä mak-
suja jouduttaneen joissakin tapauksissa ko-
rottamaan tai porrastamaan siten, että ne vas-
taavat viranomaiselle aiheutuvaa työmäärää 
sekä hakemukseen ja päätökseen liittyviä tie-
dottamiskustannuksia. Päätösmaksut eivät 
tällä hetkellä riitä kattamaan viranomaiselle 
aiheutuvia kustannuksia eikä niihin ole tehty 
tarkistuksia vuoden 2001 jälkeen, mutta tar-
koituksena on korottaa kumottavan lain no-
jalla annettujen päätösten maksuja vuonna 
2009.  

Hyvä malminetsintätapa on jo nykyisin 
edellyttänyt yhteydenpitoa kiinteistön omis-
tajiin. Nykyisin malminetsinnän päätyttyä 
tutkimustuloksista tulee ilmoittaa viranomai-
sille, mutta kaivostoimintaa koskeva ilmoi-
tusvelvollisuus on vuosikohtainen. Esityksen 
mukaan yrityksille säädettäisiin uudeksi vel-
voitteeksi ilmoittaa myös valtauksella teh-
dyistä toimenpiteistä vuosittain viranomaisel-
le. Muutos nykyiseen ei olisi suuri, koska jo 
nykyisin valtaajilta on pyydetty vuosittain 
tietoja toiminnasta valvontaa varten. 

Toiminnan kokonaiskustannuksiin nähden 
ehdotettujen muutosten vaikutuksia yritysten 
kustannusten kasvuun voidaan pitää vähäisi-
nä.  
 
 
Kilpailu ja markkinoiden toimivuus 
 

Esityksessä on asetettu vaatimuksia yritys-
ten osaamiselle, käytettävissä oleville resurs-
seille ja toiminnalle. Valtaaja saisi esityksen 
mukaan valtauksella nykyiseen tapaan yksin-
oikeuden malminetsintää, joka estää muiden 
kilpailijoiden malminetsinnän valtauksen 
voimassaoloaikana valtausalueella. Vastaa-
vasti esiintymän hyödyntäminen olisi kaivos-
luvan haltijan yksinoikeutena. Valtaajalla 
olisi nykyiseen tapaan etuoikeus hakea kai-
voslupaa. Vastapainona yksinoikeudelle lu-
van haltijalla olisi velvollisuus harjoittaa lu-

van mukaista toimintaa. Koska lisäksi koko 
järjestelmän toimivuutta on pyritty paranta-
maan muun muassa lupamääräyksillä, mää-
räajoilla, karensseilla, maksuilla ja sanktioil-
la, arvioidaan esityksen parantavan kilpailuti-
lannetta ja markkinoiden toimivuutta.  
 
 
Pienten ja keskisuurten yritysten asema  
 

Malminetsintää harjoittavat yritykset ovat 
tyypillisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, 
mutta niitä rahoittavat osittain suuret kaivos-
yhtiöt. Esitykseen sisältyvät velvoitteet tule-
vat rasittamaan pieniä ja keskisuuria yrityk-
siä suhteessa enemmän kuin suuria yrityksiä. 
Tarkoituksena olisi helpottaa näiden yritysten 
asemaa kaivosviranomaisen ohjeistuksella ja 
koulutuksella.  On lisäksi mahdollista, että 
pienten esiintymien hyödyntämiskynnys voi 
nousta, millä voi olla vaikutuksia pienten ja 
keskisuurten yritysten edellytyksiin harjoittaa 
kaivostoimintaa. 
 
 
Investoinnit sekä tutkimus- ja kehitystoiminta 
 

Investointihalukkuus malminetsintään ja 
kaivostoimintaan riippuu ensi sijassa maail-
manmarkkinoiden kysynnästä, joka vaikuttaa 
suoraan kaivosmineraalien hintatasoon.  

Esityksen voidaan olettaa madaltavan kyn-
nystä malminetsinnän alkuvaiheeseen, koska 
etsintätyöhön ei vaadita valtauslupaa. Lisäksi 
valtaukseen etuoikeuden antava varaus voisi 
olla selvästi nykyistä kauemmin voimassa. 
Tällöin yrityksillä olisi paremmat edellytyk-
set tutkia aluetta ehdotetun etsintätyötä kos-
kevan säännöksen nojalla ja selvittää mah-
dollisen valtauksen tarvetta.  

Esityksen oletetaan parantavan yritysten 
mahdollisuutta arvioida kaivosluvan saami-
seen liittyviä kokonaisriskejä ja siten enna-
koida tilannetta. Esitys yleisine velvollisuuk-
sineen tulisi kannustamaan yrityksiä kehittä-
mään parempia toimintatapoja. 
 
 
Suomen kiinnostavuus kaivosmaana 
 

Suomessa on geologisin perustein potenti-
aalia kaivostoimintaan ja hyvä geologinen 
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perusaineisto julkisesti saatavilla. Tästä syys-
tä Suomea pidetään kansainvälisesti kiinnos-
tavana malminetsinnän ja kaivostoiminnan 
kohdemaa. Esityksellä tullaan entisestään te-
hostamaan malminetsintäaineiston keräämis-
tä kaivosviranomaiselle, jolloin se olisi julki-
sesti saatavilla. Lisäksi Suomen kiinnosta-
vuus kaivosmaana perustuu vakaisiin yhteis-
kuntaoloihin, kattavaan tie- ja tietoverkos-
toon sekä harvaan asutukseen. Yritysten 
kiinnostus Suomea kohtaan perustuu osin 
myös tarpeella hajauttaa maariskejä toimi-
malla useissa maissa.  

Yritysten kiinnostusta etsintä- ja kaivos-
toimintaan Suomessa selittää osaltaan myös 
tekniikan kehittyminen ja maailmanmarkki-
nahintojen nousu. Kehityksen seurauksena 
hyödynnän kohteeksi tulevat aiempaa köy-
hemmät esiintymät. Suomessa on jo tällä 
hetkellä eräitä maailman köyhimpiä tuotan-
nossa olevia esiintymiä.  

Suomen kilpailukyvyn ja kiinnostavuuden 
kaivosmaana voidaan arvioida parantuvan 
verrattuna nykyiseen. Esityksen tavoitteena 
on edistä kaivostoimintaa ja sen edellyttämää 
malminetsintää. Esitys parantaisi toiminnan 
ennustettavuutta ja siihen liittyvien riskien 
kokonaisarviointia, koska ehdotetut säännök-
set on sovitettu yhteen muun oikeusnormis-
ton kanssa johdonmukaiseksi kokonaisuu-
deksi. Esityksessä on lisäksi sovitettu yhteen 
erilaiset kilpailevat yleiset ja yksityiset edut 
sekä kiinnitetty huomiota haitankärsijöiden 
aseman parantamiseen, minkä voidaan arvi-
oida lisäävän myönteistä suhtautumista mal-
minetsintään ja kaivostoimintaan.  
 
 
Kullanhuuhdonta 
 

Kullanhuuhdontaa koskevilla ehdotuksilla 
ei arvioida olevan yritysvaikutuksia. Toimin-
taa harjoittavat pääsääntöisesti yksityishenki-
löt, joista suurimmalle osalle kyse on harras-
tuksesta ja elämäntavasta. Suomessa on vain 
muutama henkilö, jonka voidaan katsoa elät-
tävänsä itsensä kullanhuuhdonnalla.  

Kullanhuuhtojille aiheutuisi jonkin verran 
lisäkustannuksia alueen hallinnasta vastaa-
valle viranomaiselle maksettavan korvauksen 
tason noston sekä alueen kunnossapidon ja 
toiminnan jälkihoitoa koskevien laajentunei-

den velvoitteiden vuoksi. Toisaalta jälkihoi-
tovelvoitteiden arvioidaan vähentyvän, koska 
toimintaa koskevia vaatimuksia tarkennettai-
siin ja luvan ehdoton enimmäisvoimassaolo-
aika poistettaisiin.  
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esitykseen sisältyy merkittävä muutos vi-
ranomaisten työnjakoon. Kumottavan lain 
lupa- ja valvontaviranomaistehtävät siirretäi-
siin pois työ- ja elinkeinoministeriöstä ja 
keskitettäisiin Tukesiin. Siirto tarkoittaisi 
noin 8—10 henkilötyövuoden resurssin siir-
tämistä pois ministeriöstä. Valtioneuvosto 
ratkaisisi kuitenkin kaivoslupa-asiat silloin, 
kun hakemuksessa on vaadittu kaivosalueen 
käyttöoikeuden lunastusta. Näiden päätösten 
valmistelu tapahtuisi Tukesissa. Työ- ja elin-
keinoministeriö valvoisi valmistelua ja vas-
taisi päätösehdotuksen esittelystä valtioneu-
vostossa. On arvioitavissa, että valtaosa tule-
vista kaivoslupahakemuksista olisi ratkaista-
va valtioneuvoston päätöksellä. Tämän vuok-
si työ- ja elinkeinoministeriössä olisi varatta-
va resursseja kaivoslupahakemuksiin. Re-
surssitarve saattaa huomattavasti vaihdella 
vuosittain sen mukaan, paljonko kaivoslupa-
hakemuksia on vireillä. Lupahakemuksia ar-
vioidaan vuositasolla kuitenkin tulevan vi-
reille enintään muutamia. 

Kaivosturvallisuuden osalta viranomais-
valvonta painottuu esityksessä johtamisjär-
jestelmien valvontaan. Tukesin nykyinen teh-
täväkenttä supistuisi jossain määrin myös sen 
vuoksi, että rikastehiekka-altaiden patojen ja 
vesialtaiden patojen valvontaa ollaan keskit-
tämässä patoturvallisuutta koskevan lainsää-
dännön kokonaisuudistuksen seurauksena 
alueellisille ympäristökeskuksille. Nostolait-
teiden tarkastus siirtyisi hyväksytylle tarkas-
tuslaitokselle. Kaivosturvallisuuden valvon-
taa koskevat muutosehdotukset eivät kuiten-
kaan vapauttaisi Tukesin resursseja, kun ote-
taan huomioon kaivostoiminnan nähtävissä 
oleva kasvu. 

Esityksessä on tarkoitus purkaa työturvalli-
suuden ja kaivosturvallisuuden päällekkäistä 
sääntelyä. Kaivosten työturvallisuutta koske-
vat säännökset annettaisiin työturvallisuus-
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lain nojalla. Tämän seurauksena työntekijän 
turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä sään-
nöksiä valvoisi nykyistä laajemmin pelkäs-
tään työsuojeluviranomainen, jolloin työsuo-
jeluviranomaisten valvontatehtävien määrä 
kasvaisi. Lisäksi esityksen mukaan työsuoje-
luviranomainen antaisi lausunnon kaivostur-
vallisuuslupahakemuksesta. Myös viran-
omaisten keskinäinen tiedonsaantioikeus ai-
heuttaa muutoksia viranomaismenettelyihin. 
Toisaalta ehdotetut muutokset tehostaisivat 
viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Kaivostoiminnan aloittamiseen, varsinai-
seen kaivostoimintaan ja lopettamisvaihee-
seen liittyy huomattava määrä voimassa ole-
van lainsäädännön vaatimia lupaprosesseja. 
Esityksessä ei ole tehty eri lainsäädäntöihin 
perustuvan viranomaistoiminnan kokonais-
tarkastelua, vaikka kaivostoiminnan mat-
riisiluonteisuus saattaisi sitä puoltaa. Esitys 
selkeyttäisi lupamenettelyjä, mutta hyvän ja 
tehokkaan hallinnon toteutuminen vaatisi 
myös viranomaisten yhteistoiminnan voima-
kasta kehittämistä. 

Esitys merkitsisi viranomaispäätöksiä kos-
kevan muutoksenhaun uudistumista. Muu-
toksenhaku muuttuisi pääsääntöisesti kaksi-
portaiseksi, jossa ensiasteena on hallinto-
oikeus ja lopullisena asteena korkein hallin-
to-oikeus. Muutoksenhaku kumottavan lain 
nojalla annetuista päätöksistä on viime vuo-
sina jonkin verran lisääntynyt. Pääasiassa 
tämä johtuu siitä, että vuoden 2006 lopusta 
alkaen päätökset on annettu tiedoksi hakijan 
lisäksi myös kiinteistön omistajille ja muilla 
asianosaisille. Voidaan arvioida, ettei muu-
toksenhakujen määrä lain uudistamisen jäl-
keen enää merkittävästi kasvaisi.  

Esityksen oikeusturvaan, vaikuttamismah-
dollisuuksien lisäämiseen ja elinkeinon har-
joittamisedellytysten turvaamiseen liittyvien 
intressien yhteensovittaminen lisäisivät kai-
vosviranomaisen tehtäviä sekä lupamenette-
lyjen että valvontatehtävien osalta. Kaivos-
toimintaan liittyvien useiden eri viranomais-
tehtävien koordinointi edellyttäisi kaivosvi-
ranomaiselta panostusta malminetsinnän ja 
kaivostoiminnan kannalta keskeisen lainsää-
däntöasiantuntemuksen kehittämiseen. Toi-
minnan tehostamiseksi kaivosviranomaisen 
olisi myös kehitettävä menettelytapojaan ja 
otettava käyttöön uusia työkaluja muun mu-

assa sähköisen asioinnin ja karttatiedon hal-
linnan kehittämiseksi. Vaikka esityksessä 
painotetaan luvan hakijoiden velvollisuutta 
huolella valmistella lupahakemus, minkä pi-
täisi vähentää kaivosviranomaisen työmäärää 
nykyisestä, on työmäärän kokonaiskasvua 
kuitenkin pidettävä erittäin todennäköisenä. 
Lupahakemusten määrä ja siten kaivosviran-
omaisen työmäärä on toisaalta voimakkaasti 
sidoksissa raaka-aineiden kysyntään ja hinta-
tasoon maailmanmarkkinoilla sekä yleisesti 
kaivostoiminnan kansainväliseen kehityk-
seen. 

Lupamenettelyyn liittyvän työn ohella esi-
tys lisäisi muuta viranomaistyötä. Esityksen 
perusteella kaivosviranomainen keräisi vuo-
sittain tiedot malminetsinnästä, kullanhuuh-
donnasta ja kaivostoiminnasta. Tätä työtä 
tehdään jo nykyisin, mutta työ muuttuisi jär-
jestelmällisemmäksi. Kaivosviranomaiselle 
olisi myös toimitettava tiedot valtauksen, 
kullanhuuhdonnan ja kaivostoiminnan jälki-
toimenpiteistä.   

Luvan hakijoilta vaadittaisiin nykyistä pe-
rusteellisempia selvityksiä. Toisaalta esityk-
seen sisältyvä ehdotus etsintätyön mahdolli-
suudesta ilman kaivosviranomaisen lupaa 
voisi vähentää valtausten määrää. Kaivosvi-
ranomaiselle tulevia lisätehtäviä olisi vakuus-
tarpeen arviointi ja siihen liittyvä menettely. 
Hakemuksista ja päätöksistä tiedottaminen 
muuttuisi nykyiseen pelkästään hallintolakiin 
pohjautuvasta menettelystä yksinkertaisem-
maksi. Lupapäätökset olisivat jatkossa sisäl-
löllisesti täsmällisempiä. Luvassa olisi ta-
pauskohtaisesti annettavat tarvittavat yksi-
löidyt lupamääräykset. Esitys edellyttäisi vi-
ranomaisvalvonnan tehostamista. Kaivosvi-
ranomaisen sovellettaviksi ehdotetut hallin-
topakkokeinot lisäisivät kaiken kaikkiaan vi-
ranomaistyötä.  

Kokemukset viimeisen kahden vuoden 
ajalta osoittavat, ettei nykyinen resursointi 
kaivoslainsäädännön mukaisiin viranomais-
tehtäviin ole riittävä. Työmäärään on vaikut-
tanut toisaalta myös alan erittäin voimakas 
korkeasuhdanne. Esitys edellyttäisi 2—5 uut-
ta henkilötyövuotta, joista pääosa tulisi kai-
vosviranomaisena toimivalle Tukesille. Lain 
voimaantulon yhteydessä tarvitaan väliaikai-
sesti tiedottamis- ja koulutuspanostuksia, 
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mutta nämä tehtävät voitaneen hoitaa nykyi-
sin resurssein.  

Esityksen mukaan vahingon- ja haitankor-
vauksista päättäminen siirtyisi alioikeudesta 
kaivostoimitukseen. Tämä lisäisi jossain 
määrin maanmittauslaitoksen tehtäviä. 
 
 
4.3 Vaikutukset kansantalouteen, julkis-

talouteen, työllisyyteen ja aluekehi-
tykseen 

Esityksen kansantaloudelliset vaikutukset 
olisivat vähäiset.  Malminetsintä ja kaivos-
toiminta ovat yhä selkeämmin kansainvälistä 
liiketoimintaa, minkä vuoksi markkinoiden 
muutoksilla on merkittävin vaikutus alan te-
ollisuuteen myös Suomessa. Erityisesti raa-
ka-aineiden hintakehitys sekä markkinoiden 
näkemys tulevasta hintakehityksestä vaikut-
tavat ratkaisevasti alan toimintaedellytyksiin 
myös Suomessa. Merkittävä malminetsinnäs-
sä ja kaivostoiminnassa viimeisen vuosi-
kymmenen aikana toteutunut muutos on, ettei 
toimintaan Suomessa enää liity aikaisemman 
kaltaista hyvin pitkälle integroitua jalostus-
ketjua. Erityisesti metallien jalostuksessa ke-
nelläkään toimijoista ei ole koko ketjua 
(malminetsintä, kaivostoiminta, tutkimus ja 
jatkojalostus) hallinnassaan. Toisaalta Suo-
messa tuotetut kaivosmineraalit pääsääntöi-
sesti jatkojalostetaan maassamme ja ne ovat 
tärkeitä teollisuuden raaka-aineita. 

Tiedossa oleviin ja jo päätettyihin tai käyn-
nistettyihin kaivoshankkeisiin esityksellä ei 
olisi vaikutuksia. Kaivostoiminnan lopetta-
miseen liittyviä uusia velvoitteita ei olisi pi-
dettävä toiminnallisella eikä rahoitustasolla 
uusina merkittävinä velvoitteina yrityksille. 
Esityksen ei myöskään arvioida vaikuttavan 
pitkällä oleviin, mutta vielä vailla lupa- tai 
rahoituspäätöksiä oleviin kaivoshankkeisiin. 
Hankkeiden valmistelussa on pystytty val-
mistautumaan tulossa oleviin muutoksiin, ei-
kä tällä hetkellä suunnitellun kaivoshankkeen 
kannattavuus muutu.  

Pidemmällä aikavälillä vaikutukset kaivos-
toimintaan riippuvat tulevasta malminetsin-
nän tasosta. Malminetsintä erottuu esitykses-
sä omaksi kokonaisuudekseen. Esityksen ja-
ottelun mukaisena malminetsintä kokonai-
suudessaan on jatkossakin tapahtumamääräl-

tään ja toistuvuudeltaan merkittävin esityk-
sessä säädelty toiminto. Kumottavan lain ai-
kana lupakäytäntö on ollut nopeaa ja suora-
viivaista aina vuoden 2006 kesään asti. Sil-
loinen kauppa- ja teollisuusministeriö muutti 
tuolloin lupamenettelykäytäntöjään, ja mal-
minetsintään oikeuttavien valtaushakemusten 
käsittely on mainitun ajankohdan jälkeen ol-
lut merkittävästi hitaampaa. Esitykseen sisäl-
tyvien uudistusten voidaan arvioida paranta-
van lupamenettelyä ilman, että asianosaisten 
oikeusturvanäkökohdat uudelleen vaarantu-
vat. Kokonaisuutena arvioiden ehdotettuja 
muutoksia ei todennäköisesti voida pitää sel-
laisina, että ne vähentäisivät malminetsinnän 
määrää ja intensiteettiä. Siten esitys turvaisi 
jatkossakin kaivostoiminnan edellytykset. 

Kaivoksen perustamisen osalta lähinnä 
menettelysäännöksiin sisältyvä muutos ku-
mottavaan lakiin verrattuna on huomattava. 
Kun kysymys on lähinnä päätöksenteon siir-
tämisestä ministeriöstä valtioneuvostolle, ei 
muutoksen todellisuudessa kuitenkaan voida 
arvioida merkittävästi vaikeuttavan uuden 
kaivostoiminnan aloittamista. 

Huoltovarmuuden näkökulmasta esityksel-
lä ei ole vaikutusta. Kun tarkastellaan 
maamme kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja 
kriisioloissa mahdollisimman vähin erityis-
järjestelyin ja haitoin, ei esitykseen sisälly 
mitään sellaisia muutoksia, joilla olisi merki-
tystä kaivostoimintaan nykyiseen tilantee-
seen verrattuna.  

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan arvioi-
daan työllistävän tällä hetkellä noin 2 500 
henkilöä. Teollisuus on ilmoittanut, että lähi-
vuosina uusien kaivoshankkeiden ja normaa-
lin luonnollisen poistuman takia uusia henki-
löitä tarvitaan arviolta noin 1500. Esityksellä 
ei ole vaikutuksia tähän tilanteeseen. 

Malminetsintä ja kaivostoiminta ovat pää-
osin alueellisesti keskittyneet Lappiin, muu-
hun Pohjois-Suomeen sekä Itä-Suomeen. 
Tässä suhteessa esitys osaltaan turvaa näiden 
alueiden elinkeinorakenteen kehittymistä se-
kä työpaikkojen luomista. Esitys edistäisi ta-
sapainoista aluekehitystä, sillä intressivertai-
lussa otetaan välillisesti huomioon eri aluei-
den erityispiirteet, muun muassa muut aluei-
den käyttömuodot, potentiaaliset alueiden 
käyttötarpeet ja väestötiheys. Esitykseen ei 
myöskään sisälly tekijöitä, jotka heikentäisi-
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vät jonkin tietyn alueen asemaa verrattuna 
nykyiseen. Esitykseen ei lisäksi sisälly ehdo-
tuksia, jotka merkittävästi muuttaisivat ny-
kyistä tilannetta muun muassa saamelaisten 
kotiseutualueen tai poronhoidon osalta. 

Julkistalouden kannalta on arvioitava esi-
tykseen sisältyvää ehdotusta, jonka mukaan 
valtiolle tulevasta valtausmaksusta (6,75 eu-
roa hehtaarilta) luovutaan. Valtausmaksuista 
on vuosina 2006—2008 kertynyt vuosittain 
keskimäärin noin 850 000 euroa. Julkistalou-
den kannalta muutosta ei ole pidettävä mer-
kittävänä ja sen perusteena on keskeisesti 
kiinteistön omistajan saaman korvauksen ta-
son nostaminen. Lisäksi on otettava huomi-
oon, että valtion maksuperustelain mukainen 
hakemus- ja päätösmaksuja koskevien hinto-
jen muutos on tarkoitus toteuttaa vuonna 
2009. Valtion tulot vähenisivät 6000 euroa 
vuodessa nykytilaan verrattuna, kun esityk-
sen mukaisesti vuoden 1943 kaivoslakiin pe-
rustuva puolustusmaksu maksettaisiin koko-
naisuudessaan kiinteistön omistajalle. Julkis-
talouden kannalta merkitystä on myös Met-
sähallitukselle alueen hallinnasta vastaavana 
laitoksena maksettu valtauskorvaus, joka 
vuosittain on ollut noin 500 000 euroa. Val-
taus- ja kullanhuuhdontakorvausten tasoa esi-
tetään tarkistettavaksi, jolloin luvan haltijoi-
den Metsähallitukselle maksamat korvaukset 
nousisivat vastaavasti jonkin verran.  
 
 
4.4 Ympäristövaikutukset 

Esityksen ympäristövaikutuksia on mah-
dollista arvioida vain yleisellä tasolla. Yksit-
täisiä hankkeita koskevan vaikutusarvioinnin 
epävarmuutta lisää valtaus, kaivos- ja kullan-
huuhdontahankkeiden tapauskohtaisuus ja 
erilaisuus niin hankkeiden sijainnin, suuruus-
luokan ja ajoituksen kuin myös hyödynnettä-
vien kaivosmineraalien suhteen. 

Kaivostoiminta aiheuttaa aina muutoksia 
ympäristöönsä. Kaivoshankkeiden välittömät 
ympäristövaikutukset keskittyvät alueellisesti 
pääosin hankkeiden lähialueille ja ajallisesti 
toiminnan aikaisiin vaikutuksiin. Ympäristö-
vaikutukset voivat kuitenkin olla mahdollisia 
myös toiminnan päättymisen jälkeen pitkän-
kin ajan kuluessa. Kaivostoiminnan aiheut-
tamat ympäristömuutokset ovat suurimmat 

kaivosten avaamisvaiheessa. Merkittävimpiä 
välittömiä vaikutuksia ovat louhinnasta ja 
kuljetuksista aiheutuva melu, pöly ja sivu-
tuotteiden, kuten sivukiven ja rikastushiekan 
varastointiin liittyvät ympäristövaikutukset.  

Kaivostoiminta muuttaa kaivosalueen ja 
sen lähiympäristön maisemakuvaa ja luon-
nonolosuhteita erityisesti silloin, kun toimin-
taa harjoitetaan avolouhintana. Kaivoshank-
keiden ympäristövaikutusten laajuuteen ja 
laatuun vaikuttavat muun muassa kai-
voshankkeiden sijainti ja koko, käytettävä ot-
tamis- ja louhintatekniikka sekä hyödynnet-
tävä malmi- ja mineraalityyppi. Etsintätyön 
ja valtausvaiheen aikana tehtävät toimet eivät 
yleensä aiheuta vähäistä suurempia vaikutuk-
sia ympäristöön. 

Esityksessä ehdotetut toimenpiteet antaisi-
vat nykyistä huomattavasti paremmat mah-
dollisuudet ottaa huomioon kaivoshankkei-
den ympäristövaikutukset. Esityksen keskei-
siä tavoitteita ovat toiminnasta aiheutuvien 
haittojen ja vahinkojen vähentäminen ihmis-
ten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
sekä luonnon monimuotoisuuteen (lajit ja 
luontotyypit), luonnonolosuhteisiin (pinta- ja 
pohjavedet, maa- ja kallioperä, ekosysteemi-
en toimivuus) ja maisemaan sekä rakennet-
tuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön. Jo 
tapahtuneiden muutosten suhteen esitys antaa 
nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa 
myönteisesti erityisesti vahingollisten mai-
semavaikutusten korjaamiseen. 

Esityksen lupaharkintaa koskevilla sään-
nöksillä on mahdollista vaikuttaa sekä välit-
tömästi että ennalta ehkäisevästi mahdollisiin 
vahingollisiin ympäristövaikutuksiin. Esitys 
on sovitettu yhteen ympäristönsuojelulain 
maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellon sekä 
vesilain pohjaveden muuttamiskiellon kans-
sa. Hakemusten lupaharkinnassa esityksessä 
otetaan huomioon luonnonsuojelulaissa tar-
koitetut suojeltavat luontotyypit ja lajit, 
luonnon- ja maisemansuojelualueet, Natura 
2000 -verkostoon kuuluvat alueet sekä vesi-
laissa tarkoitetut luonnontilaisina säilytettä-
vät luontotyypit. Esityksen estesäännökset 
turvaavat etsintätyössä, valtauksella ja kul-
lanhuuhdonnassa luonnonolosuhteiden ja 
maiseman muuttumattomuuden sekä raken-
netun ympäristön ja kulttuuriperinnön arvo-
jen säilymisen.  
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Kaivoslupaharkinnassa esitys velvoittaa ot-
tamaan huomioon alueidenkäytön suunnitte-
lujärjestelmät ja -tavoitteet sekä ympäristö-
vaikutusten arviointien tulokset. Lupaharkin-
nan yhteensovittaminen alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmään ja ympäristövaiku-
tusten arviointijärjestelmään mahdollistaa 
kaivoshankkeiden yhteensovittamisen muun 
maankäytön suhteen ja hankkeiden vaikutus-
ten kokonaisvaltaisen tarkastelun niin välit-
tömien kuin myös välillisten ympäristövaiku-
tusten osalta. Kaivosalueiden määräämisen 
aineelliset edellytykset määräytyvät esityk-
sen säännösten sekä niissä viitattujen luon-
nonsuojelulain ja eräiden muiden lakien 
säännösten perusteella. 

Esityksen mukainen kaivostoiminnan sekä 
kullanhuuhdonnan hyötyjen ja haittojen pun-
ninta lupaharkinnassa vaikuttaa ympäristö-
haittojen syntyyn ehkäisevästi. Esityksen 
säännökset korostavat myös malminetsintää, 
kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoit-
tavien vastuuta, joka tuo toimintaan varovai-
suutta ja siten ennalta ehkäisevää vaikutusta. 
Myös vaatimukset lupahakemusten ja itse 
toiminnan riittävästä suunnittelutasosta vai-
kuttavat mahdollisten haittojen syntyyn en-
nalta ehkäisevästi. Vastaavasti vaikuttaa 
myös valvonnan ja alueiden jälkihoidon tar-
kempi sääntely. Esityksessä viranomaisen 
toimivallassa on myös luvan epääminen ja 
jälkihoidon toimeenpano, jos toimintaa har-
joittava rikkoo asetettuja ympäristöperustei-
sia lupamääräyksiä.  

Esityksen ympäristövaikutusten arvioinnin 
lopputuloksena on, että esityksellä on lähtö-
kohtaisesti myönteisiä ympäristövaikutuksia 
nykytilaan verrattuna. Vaikutukset ovat kui-
tenkin aina hanke- ja tapauskohtaisia, välit-
tömien vaikutusten osalta pääosin paikallisia 
tai alueellisia ja mitattavissa siinä vaiheessa, 
kun hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia. 
 
 
 
4.5 Vaikutukset luonnonvarojen hyö-

dyntämiseen 

Kaivosmineraalit ovat uusiutumattomia 
luonnonvaroja. Esityksen tavoitteena on kai-
vostoiminnan järjestäminen kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Tavoite-

säännöksen mukaisesti erityisesti huomioon 
otettava näkökohta on muun muassa luon-
nonvarojen säästävä käyttö. 

Esityksen mukaan malminetsintää koskeva 
tietoaineisto on toimitettava kaivosviran-
omaiselle. Kaivosmineraaleja koskevan luon-
nonvaratiedon kerääminen ja arkistointi on 
järjestelmällistä. Koska tietoaineisto on ylei-
sesti saatavissa, voidaan sitä hyödyntää mi-
neraalipolitiikan ja päätöksenteon tukena. 

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoimin-
nan harjoittamiseen vaadittaisiin kaivoslupa. 
Luvan myöntäminen perustuisi keskeisesti 
kaivostoiminnasta aiheutuvien hyötyjen ja 
haittojen punnintaan ja kokonaisarviointiin. 
Luvan myöntäminen edellyttäisi muun muas-
sa, että esiintymä on todennäköisesti talou-
dellisesti hyödynnettävä. Vaatimuksella es-
tettäisiin köyhien esiintymien hyödyntämi-
nen ja niihin liittyvät merkittävät sivukivien 
jätemäärät. Luvan myöntäminen edellyttäisi 
myös alueiden käytön suunnittelutarpeiden 
huomioon ottamista, mikä edistäisi kaivos-
toiminnan ja muun toiminnan yhteensovitta-
mista alueellisesti.  

Kaivosmineraalien louhinnassa ja hyödyn-
tämisessä olisi huolehdittava siitä, ettei hyö-
dyntämisessä tapahdu ilmeistä tuhlausta. Li-
säksi kaivostoiminta olisi järjestettävä siten, 
että kaivoksen ja esiintymän mahdollista tu-
levaa käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta 
tai vaikeuteta. Kaivostoiminnan sivutuottei-
den hyödyntämisen olisi esityksen mukaan 
mahdollista nykyistä laajemmin.  

Kaivostoiminnan lopettamisen yhteydessä 
kaivosviranomaisen velvollisuutena olisi 
varmistaa, ettei kaivostoiminnan päätyttyä 
pureta kaivoksen maan pinnalla olevia ra-
kennuksia ja rakennelmia, jos tämä vaikeut-
taisi tai vaarantaisi kaivoksen mahdollisen 
tulevan käytön tai louhimistyön. Tällä var-
mistettaisiin, että suljettu kaivos on mahdol-
lista avata uudestaan. 

Kullanhuuhdontaan valtion mailla vaadit-
taisiin kullanhuuhdontalupa. Lupa olisi voi-
massa määräajan, mutta luvan enimmäisvoi-
massaoloaikaa ei enää rajoitettaisi. Tavoit-
teena on muun muassa kullanhuuhdonnan 
keskittäminen alueellisesti siten, että kullan-
huuhdontakohde hyödynnetään täysimääräi-
sesti ennen siirtymistä uuteen kohteeseen. 
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Kokonaisuutena arvioiden esityksellä voi-
daan katsoa olevan lähtökohtaisesti myöntei-
siä vaikutuksia luonnonvarojen kestäväm-
pään hyödyntämiseen nykytilaan verrattuna.  
 
 
4.6 Perusoikeusvaikutukset 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on kai-
voslainsäädännön kokonaisuudistus siten, et-
tä turvataan yleiset ja yksityiset edut ottaen 
huomioon perusoikeusjärjestelmä kokonai-
suudessaan. 

Esityksen kannalta keskeiset perusoikeudet 
ovat omaisuuden suoja, elinkeinovapaus, 
ympäristöperusoikeus, kansalaisvaikuttami-
nen ja osallistuminen sekä oikeusturva. Saa-
melaisalueilla on lisäksi otettava huomioon 
saamelaisia koskeva perustuslain säännös. 
Yksityiskohtaisissa perusteluissa on tarkem-
min kuvattu esityksen suhdetta perustuslakiin 
sekä selostettu perustuslain kannalta merki-
tykselliset säännösehdotukset ja perusteet, 
joiden nojalla niitä olisi pidettävä perusoike-
usjärjestelmän kannalta hyväksyttävinä. 

Esityksessä on otettu huomioon perusoike-
usjärjestelmätasolla tapahtuneet muutokset. 
Nykytilaan verrattuna parannuksia olisi eri-
tyisesti siinä, että perusoikeuksien alan laa-
jentuminen (muun muassa ympäristöön, 
luonnonsuojeluun ja kansalaisvaikuttamiseen 
liittyvät näkökohdat), yksilön aseman koros-
tuminen taloudellisia kysymyksiä koskevien 
perusoikeuksien suojelukohteena ja yksilön 
perusoikeuksien toteutuminen myös yksityi-
siä toimijoita vastaan on esityksessä otettu 
huomioon. Ehdotetut säännökset on pyritty 
sovittamaan yhteen siten, että eri tilanteissa 
sovellettavaksi tulevien perusoikeusintressien 
kesken saavutettaisiin mahdollisimman hyvä 
tasapaino.   
 
 
 
 
 
5  Asian valmiste lu 

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 6 päi-
vänä huhtikuuta 2005 työryhmän, jonka teh-
tävänä oli laatia ehdotus kaivoslainsäädännön 
muuttamiseksi. Työryhmässä ovat olleet 

edustettuina kauppa- ja teollisuusministeriö 
(vuoden 2008 alusta lukien työ- ja elinkei-
noministeriö), ympäristöministeriö, sosiaali- 
ja terveysministeriö ja Tukes sekä asiantunti-
jana GTK. Työryhmän on antanut välirapor-
tin 31 päivänä tammikuuta 2006.   

Esityksen valmistelussa on kuultu asiantun-
tijoita oikeusministeriöstä, maa- ja metsäta-
lousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, so-
siaali- ja terveysministeriöstä, korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta, Säteilyturvakeskuksesta, 
Maanmittauslaitoksesta, Helsingin, Turun, 
Joensuun ja Vaasan yliopistoista, Teknillises-
tä korkeakoulusta, Lapin ympäristökeskuk-
sesta, Länsi-Suomen ja Pohjois-Suomen ym-
päristölupavirastoista, Tukesista ja Raha-
automaattiyhdistys ry:stä. 

Esitykseen valmistelussa on kuultu seuraa-
via sidosryhmiä: GTK, Kaivannaisteollisuus-
yhdistys ry, Vuorimiesyhdistys - Bergsman-
naföreningen r.y., Suomen Teollisuussijoitus 
Oy, Invest in Finland, Kiviteollisuusliitto ry, 
Infra ry, Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry, Metallityöväenliitto ry, La-
pin Kullankaivajainliitto ry, Inarin kunta, 
Metsähallitus, Suomen Kuntaliitto, Lapin liit-
to, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-
Pohjanmaan liitto, Saamelaiskäräjät, Palis-
kuntain yhdistys, Maa- ja metsätaloustuotta-
jain Keskusliitto MTK r.y., Maanomistajien 
Arviointikeskus Oy, Maanomistajain liitto ry, 
Svenska landbruksproducenternas centralför-
bund SLC, Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja 
Suomen Asianajajaliitto. 

Esityksen taustaksi on teetetty seuraavat 
selvitykset: 
● oikeustieteen tohtori, ympäristöoikeuden 

professori Anne Kumpula: Perustuslain 20 § 
ja sen merkitys kaivoslainsäädännön valmis-
telussa, 2006. 
● oikeustieteen tohtori, valtiosääntöoikeu-

den dosentti, julkisoikeuden yliassistentti 
Pekka Länsineva: Perustuslain perusoikeus-
säännösten suhde huuhdontakullan valtauk-
siin ja kaivosoikeuteen, 2006. 
● oikeustieteen tohtori, valtiosääntöoikeu-

den dosentti, julkisoikeuden yliassistentti 
Pekka Länsineva: Malminetsinnän ja kaivos-
toiminnan suhde maanomistajien ja muiden 
haitankärsijöiden perusoikeussuojaan, 2006.  
● hallintotieteen tohtori, julkisoikeuden 

professori Eija Mäkinen: Perustuslain 121 
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§:n mukaisen kunnallisen itsehallinnon huo-
mioon ottaminen kaivoslain uudistamisessa, 
2007. 
● varatuomari, hallintotieteen lisensiaatti 

Leila Suvantola: Luonnonsuojelutavoitteiden 
huomioonottaminen malminetsinnässä ja 
kaivostoiminnassa, 2006. 

Vuonna 2005 perustettua kaivoslakityö-
ryhmää edelsi kauppa- ja teollisuusministeri-
ön 1999 asettama kaivoslain uudistamista ja 
kaivosturvallisuussäännösten uudistamista 
valmistelleet työryhmät, joiden loppuraportit 
valmistuivat 2003 (KTM:n työryhmä- ja toi-
mikuntaraportteja 2/2003 ja 3/2003).  

Matti Vanhasen II hallitusohjelma mukaan 
kumottavaa lakia uudistetaan siten, että siinä 
yhtäältä otetaan huomioon ympäristönäkö-
kohtien, kansalaisten perusoikeuksien ja 
elinolojen turvaaminen, kuntien vaikutta-
mismahdollisuudet sekä maanomistajien oi-
keudet ja toisaalta varmistetaan edellytykset 
malminetsintään ja kaivostoiminnan kehittä-
miselle.   
 

 
 
6  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esityksen kannalta keskeisiä muita vireillä 
olevia esityksiä ovat Matti Vanhasen II halli-
tusohjelmaan kirjatut vesilain kokonaisuudis-
tus ja saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
koskeva turvaamistavoite.  

Esityksen kannalta merkityksellisiä ovat 
myös patoturvallisuuslain kokonaisuudistus 
ja ympäristövastuudirektiivin kansallinen 
voimaan saattaminen, joita koskevat hallituk-
sen esitykset annettaneen eduskunnalle syk-
syllä 2008.  

Kaivosturvallisuutta koskevien säännösten 
uudistamisen kannalta keskeinen on räjäytys- 
ja louhintatyön turvallisuudesta annetun val-
tioneuvoston päätöksen kokonaisuudistus. 
Valmisteilla olevaan asetukseen on tarkoitus 
sisällyttää myös kaivostyöturvallisuuden 
kannalta tarpeelliset säännökset. Ehdotuksen 
tulisi valmistua vuoden 2008 lopussa.  

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Kaivoslaki 

I OSA. Kaivosmineraalien etsintä ja 
hyödyntäminen 

1 luku. Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Tavoitesäännöksessä 
on otettu huomioon hallitusohjelmaan kirja-
tut kaivoslainsäädännön uudistamisen tavoit-
teet. Tavoitesäännöksen nojalla lain tarkoi-
tuksena olisi edistää kaivostoimintaa ja sää-
tää siitä sekä sen edellyttämästä alueiden 
käytöstä ja malminetsinnästä kestävän kehi-
tyksen periaatteiden mukaisesti. Lain tarkoi-
tuksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja 
yksityisten etujen turvaamista ja niiden yh-
teensovittamista.  

Pykälän 1 momentissa on mainittu erityi-
sesti huomioon otettavaksi kaivostoiminnan 
harjoittamisen edellytykset, kiinteistön omis-
tajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeus-
asema, toiminnan vaikutukset ympäristöön ja 
maankäyttöön sekä luonnonvarojen säästävä 
käyttö. Luettelo ei ole tarkoitettu etusijajär-
jestykseksi, vaan eri intressien yhteensovit-
tamisesta säädetään tarkemmin asianomai-
sessa pykälässä. Intressivertailua koskevassa 
luettelossa on perinteisten alueen omistajien 
ohella otettu huomioon myös muunlaiset hai-
tankärsijät. Tarkoituksena on varmistaa, että 
tavoitesäännös ohjaisi lain tulkintaa ja sovel-
tamista oikeanlaisen kokonaistasapainon 
suuntaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan lain tarkoi-
tuksena olisi turvata kuntien vaikuttamis-
mahdollisuudet. Lakiehdotus sisältää useita 
säännöksiä, joiden tavoitteena on sovittaa yh-
teen haittoja ja hyötyjä yleiselle ja yksityisel-
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le edulle. Kuntien voidaan katsoa suurelta 
osin edustavan paikallista yleistä etua. Lain 
tarkoituksena olisi myös turvata yksilön 
mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinym-
päristöään koskevaan päätöksentekoon. La-
kiehdotuksessa on otettu huomioon oikeus-
turvaa ja ympäristöperusoikeutta koskevat 
vaatimukset. 

Pykälän 3 momentin mukaan lain tarkoi-
tuksena olisi kaivosturvallisuuden edistämi-
nen. Lain tarkoituksena olisi lisäksi ehkäistä, 
vähentää ja torjua malminetsinnästä, kaivos-
toiminnasta ja kullanhuuhdonnasta aiheutu-
vat haitat sekä henkilö-, ympäristö- ja omai-
suusvahingot. Toiminnasta vastaava olisi 
vastuussa kustannuksista aiheuttamisperiaat-
teen mukaisesti. 

Pykälässä mainitaan yleisistä ympäristöpe-
riaatteista kestävän kehityksen ja intressiver-
tailun ideat sekä luonnonvarojen säästeliäs 
käyttö, haittojen minimoinnin periaate ja ai-
heuttamisperiaate. 

Pykälän 4 momentin tavoitteena on ohjata 
uuden kaivoslain tulkintaa ja soveltamista si-
ten, että malminetsintä, kaivostoiminta ja 
kullanhuuhdonta sovitettaisiin yhteen saame-
laiskäräjistä annetussa laissa tarkoitetulla 
saamelaisten kotiseutualueella siten, että 
saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana tur-
vataan. Yhteensovittaminen koskisi myös 
kolttalaissa kolttien elinkeinoille ja elin-
olosuhteille säädettyjä turvaamistavoitteita. 

2 §. Lain soveltamisala. Laissa säädettäi-
siin kaivosmineraalien malminetsinnästä, jota 
koskeva sääntely on jaettu vaikutusten ja 
malminetsintäoikeuksien laajuuden mukaan 
yleiseen näytteenotto-oikeuteen, etsintätyö-
hön ja lupaa edellyttävään valtaukseen. 
Yleistä näytteenottoa koskevista keskeisistä 
periaatteista säädettäisiin 7 §:ssä, etsintätyötä 
koskevista keskeisistä periaatteista 8 §:ssä ja 
valtaajan keskeisistä oikeuksista ja velvolli-
suuksista 9—14 §:ssä. Laissa säädettäisiin 
myös kaivoksen perustamiseen vaadittavasta 
kaivosluvasta, luvan haltijan oikeuksista ja 
velvollisuuksista, kaivosalueen ja kaivoksen 
apualueen käyttö- ja hallintaoikeuden järjes-
tämisestä, kaivosturvallisuudesta ja kaivos-
toiminnan lopettamisesta. Kaivoksen perus-
tamista koskevat keskeiset säännökset olisi-
vat 3 luvussa, kaivostoimitusta sekä siinä 
suoritettavaa korvausta koskevat säännökset 

8 luvussa, kaivosturvallisuutta koskevat kes-
keiset säännökset 11—14 luvussa ja kaivos-
toiminnan lopettamisesta säädettäisiin 15 lu-
vussa. Laissa säädettäisiin lisäksi valtion 
mailla tapahtuvasta kullanhuuhdonnasta, jota 
koskevat keskeiset säännökset olisivat 4 lu-
vussa. Lupa-asioita koskevat yhteiset sään-
nökset olisivat 5—7 luvussa, muita kuin kai-
vostoimituksessa suoritettavia korvauksia 
koskevat säännökset 9 luvussa, vakuuksia 
koskevat säännökset 10 luvussa, valvontaa ja 
muutoksenhakua koskevat säännökset 16 ja 
17 luvussa, onnettomuuksia ja eräitä muita 
seikkoja koskevat täydentävät säännökset 18 
luvussa sekä voimaantulo- ja siirtymäsään-
nökset 19 luvussa. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin ne 
kaivosmineraalit, jotka kuuluvat lain sovel-
tamisalaan ja joiden hyödyntämisoikeus pe-
rustuu valtausjärjestelmään. Ehdotettu kai-
vosmineraalien luettelo vastaa sisällöltään 
kumottavan lain 2 §:n kaivosmineraalien lu-
etteloa. Kaivoslainsäädännön sovelta-
misalaan ja siten valtausjärjestelmään kuulu-
viksi on vakiintuneesti katsottu sellaiset kai-
vosmineraalit ja kivilajit, joiden esiintymät 
ovat harvinaisia ja sattumanvaraisia ja jotka 
siksi edellyttävät ammattitaitoista malminet-
sintää ja huomattavaa taloudellista riskinot-
toa. Kaivosmineraalien luettelon perusteita 
ovat lisäksi olleet tekninen ja taloudellinen 
hyödynnettävyys sekä geologisesti perustel-
lut oletukset siitä, millaisia kaivosmineraale-
ja Suomessa voi esiintyä. Työryhmä on eri-
tyisesti arvioinut vuolukiven asemaa suhtees-
sa kaivoslainsäädännön ja maa-aineslain so-
veltamisalaan. 

Vuolukiven ja marmorin louhintaa suorit-
tavat etupäässä suuret yritykset, jotka jalos-
tavat raakakiven edelleen, eikä vuolukiveä tai 
marmoria myydä juurikaan raakakivenä. 
Vuolukivi koostuu muista kivilajeista poike-
ten pääosin yhdestä mineraalista, talkista, ja 
marmori lähes yksinomaan karbonaattimine-
raaleista, joita käytetään monissa teollisissa 
tuotteissa pigmentti- ja täyteaineena. Marmo-
ria käytetään myös erilaisina rouheina. Talk-
ki ja karbonaatit (kalsiitti, dolomiitti ja mag-
nesiitti) luokitellaan kaivosmineraaleiksi. 
Myös vuolukivi- tai marmorilouhoksessa 
syntynyttä sivukiveä voidaan hyödyntää 
talkkina tai karbonaattina eikä selvää rajaa 
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voida vetää erityyppisten tuotantojen välille. 
Molemmat kivilajit poikkeavat käyttösovel-
lustensa ja toimialansa suhteen rakennuskivi-
tuotannosta. Toisaalta molempien kivilajien 
louhinta on rinnastettavissa myös maa-
aineslaissa tarkoitettuun kiven ottamiseen. 
Edellä esitetyistä syistä vuolukivi ja marmori 
kuuluisivat kuitenkin jatkossakin kaivoslain 
soveltamisalaan.  

Työryhmä on myös arvioinut, tulisiko ra-
dioaktiivisten kaivosmineraalien (uraani ja 
torium) kuulua edelleen kaivoslain sovelta-
misalaan. Teknisen ja taloudellisen hyödyn-
nettävyyden tai geologisten perusteiden no-
jalla ne olisi edelleenkin säilytettävä kaivos-
lain soveltamisalaan kuuluvina. Työryhmä 
on selvittänyt radioaktiivisten kaivosmine-
raalien malminetsintään ja hyödyntämiseen 
liittyviä riskejä ja ottanut ne huomioon sään-
nösehdotusten valmistelussa. Lisäksi työ-
ryhmä ehdottaa ydinenergialakiin ja säteily-
lakiin eräitä muutoksia.  

Koska kaivosmineraalien luetteloon ei eh-
doteta muutoksia, säilyisi suhde maa-
aineslain soveltamisalaan samana eikä maan-
omistajan yksinomaiseen määräysvaltaan 
kuuluvien ainesten osalta tapahtuisi muutok-
sia. 

Kumottavassa laissa käytetty kaivoskiven-
näinen ehdotetaan käsitteenä korvattavaksi 
kaivosmineraalilla. Käsitteenä kaivoskiven-
näinen on vanhentunut. Esityksessä on lisäksi 
korjattu eräiden kaivosmineraalien kirjoi-
tusasut (barium, cesium, fluori, fosfori, kali-
um, kalsium, natrium, tantaali, yttrium, as-
bestimineraali, bentoniitti, berylli, ilmeniitti, 
kalsiitti, rutiili). Luettelossa on joitakin pääl-
lekkäisyyksiä, esimerkiksi timantti ja berylli 
ovat Suomesta löydettyjä jalokiviä, mutta ja-
lokivi on tarkoituksenmukaista säilyttää 
yleiskäsitteenä luettelossa.  

Pykälän 3 momentti vastaisi kumottavan 
lain 2 §:n 2 momenttia, mutta siihen on lisät-
ty mangaani. Kvartsi ja maasälpä eri mine-
raaleissa ovat soran keskeisiä ainesosia ja 
tarkoituksena on estää soraesiintymien val-
taaminen. Rautaa on hyödynnetty historialli-
sesti niin sanottuna järvimalmina, jota esiin-
tyy järvien pohjasedimenttinä. Uudessa kai-
voslaissa estettäisiin jatkossakin tällaisen jär-
vimalmin hyödyntäminen. Järvimalmin käy-
töllä ei ole nykyisin taloudellista merkitystä 

esiintymien vähäisen koon vuoksi, minkä 
vuoksi valtauksia voitaisiin käyttää väärin. 
Mangaanin lisääminen perustuu siihen, että 
järvimalmissa on runsaasti myös mangaania. 

Pykälän 4 momentissa olisi viittaus jäljem-
pänä olevaan säännökseen, jonka nojalla kai-
vosluvan haltija saisi hyödyntää kaivostoi-
minnassa syntyvät kaivossivutuotteet sekä 
muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuu-
luvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on 
tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. 
Muutoin kiven, soran, hiekan, saven ja mul-
lan ottamiseen sovelletaan, mitä maa-
aineslaissa säädetään. Ehdotus ei varsinaises-
ti muuttaisi maa-aineslain ja kaivoslainsää-
dännön soveltamisalojen suhdetta.  

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
lässä viitattaisiin niihin keskeisiin muihin la-
keihin, joita malminetsinnässä ja kaivostoi-
minnassa sekä kullanhuuhdonnassa on nou-
datettava. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan se 
sisältää lähinnä ympäristön käyttöä koskevia 
lakiviittauksia.  

Etsintätyötä harjoittava sekä valtausluvan, 
kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan nojalla 
toimintaa harjoittava on velvollinen noudat-
tamaan, mitä luonnonsuojelulaissa säädetään. 
Keskeisiä ovat erityisesti luonnonsuojelualu-
eilla maankäyttöä rajoittavat suojelualueiden 
13 ja 16 §:n rauhoitussäännökset, luonnon-
suojeluohjelmien oikeusvaikutuksia koskeva 
9 §, suojeltuja luontotyyppejä koskevat 4 lu-
vun säännökset, maisemansuojelua koskevat 
5 luvun säännökset, eläimiä ja kasveja kos-
kevat 39 ja 42 §:n rauhoitussäännökset, eri-
tyisesti suojeltavia lajeja koskevat 47—49 
§:n säännökset sekä toimenpidekieltoja kos-
kevat 55 ja 56 §:n säännökset. Malminetsin-
tään, kaivostoimintaan ja kullanhuuhdontaan 
sovelletaan Natura 2000 -verkostoon kuulu-
valla alueella tai sen välittömässä läheisyy-
dessä luonnonsuojelulain 10 luvun säännök-
siä. Luonnonsuojelulaissa säädetään luon-
nonsuojelualueiden perustamisedellytyksistä 
ja niitä koskevista yleisistä säännöksistä. 
Kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualu-
eet on perustettu erillislaeilla, valtioneuvos-
ton ja ympäristöministeriön asetuksilla sekä 
alueellisten ympäristökeskusten päätöksillä. 
Näissä säädöksissä on myös asianomaista 
aluetta koskevia erityissäännöksiä. Luonnon-
suojelulain nojalla on lisäksi säädetty asetuk-
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sella erikseen rauhoitettavat eläin- ja kasvila-
jit ja määrätty muun muassa luonnonmuis-
tomerkkien rauhoittamisesta. Malminetsin-
nässä ja kaivostoiminnassa sekä kullanhuuh-
donnassa on noudatettava, mitä luonnonsuo-
jelulain nojalla on säädetty tai määrätty. 
Luonnonsuojelulain 76 §:n siirtymäsäännök-
sen nojalla myös ennen lain voimaantuloa 
perustettujen luonnonsuojelualueiden perus-
tamissäädöksiä ja -päätöksiä on noudatettava. 
Luonnonsuojelulain 4 §:n nojalla sovelletta-
vaksi voi tulla myös, mitä Suomea velvoitta-
vissa kansainvälisissä luonnon tai siihen kuu-
luvien luonnonvaraisten eliölajien suojelua 
koskevissa sopimuksissa (muun muassa 
Ramsarin sopimus, maailmanperintösopimus, 
Bonnin sopimus, Bernin sopimus ja biodiver-
siteettisopimus) on määrätty, mutta käytän-
nössä näiden sopimusten soveltaminen olisi 
kuitenkin hyvin poikkeuksellista. 

Malminetsinnässä, kaivostoiminnassa ja 
kullanhuuhdonnassa on otettava huomioon 
muun muassa ympäristönsuojelulain 7 §:ssä 
säädetty maaperän pilaamiskielto, 8 §:ssä 
säädetty pohjaveden pilaamiskielto, 28 §:ssä 
säädetty lupavelvollisuus, 30 ja 61 §:ssä sää-
detty ilmoitusvelvollisuus, 103 a §:ssä sää-
detty jätehuoltosuunnitelmaa koskeva velvol-
lisuus ja 103 b §:ssä säädetty kaivannaisjät-
teiden jätealueisiin liittyvä suuronnettomuuk-
sien torjuntavelvollisuus. 

Kun malminetsintää tai kullanhuuhdontaa 
on tarkoitus harjoittaa erämaa-alueilla, on 
toiminnassa otettava huomioon erämaalain 2 
§:ssä säädetyt yleiset tavoitteet ja alueita 
koskeva hoito- ja käyttösuunnitelma. Kaivos-
toiminta on mahdollista vain poikkeukselli-
sesti erämaa-alueilla, ja siihen vaaditaan 
erämaalain nojalla valtioneuvoston lupa. 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdonta-
alueilla tapahtuvassa rakentamisessa on li-
säksi noudatettava, mitä maankäyttö- ja ra-
kennuslaissa säädetään. Lisäksi malminetsin-
nässä, kaivostoiminnassa ja kullanhuuhdon-
nassa on sovellettava, mitä mainitussa laissa 
säädetään alueiden suunnittelusta ja käytöstä. 

Vesilakia sovelletaan erityisesti kai-
voshankkeiden perustamisen yhteydessä ve-
sitalousasioita koskevassa lupamenettelyssä, 
joka toteutuu valtaosin ympäristölupaa kos-
kevan päätöksen yhteydessä. Merkittävimmät 
kaivoshankkeet sisältävät vesistörakentamis-

ta, kuivattamishankkeita tai vesien johtamis-
ta. 

Poronhoitolain nojalla erityisellä poronhoi-
toalueella malminetsintää, kaivostoimintaa ja 
kullanhuuhdontaa ei saa harjoittaa valtion 
maalla siten, että siitä aiheutuu huomattavaa 
haittaa poronhoidolle.  

Säteilylain nojalla malminetsinnässä, kai-
vostoiminnassa ja kullanhuuhdonnassa on 
otettava huomioon luonnonsäteilyä koskevat 
säännökset. Jos kaivos- ja rikastustoiminnan 
tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuotta-
minen, sovelletaan ydinenergialakia.  

Malminetsinnässä, kaivostoiminnassa ja 
kullanhuuhdonnassa on noudatettava mui-
naismuistolaissa säädettyä muinaismuistojen 
hävittämiskieltoa. 

Kun etsintätyön tai kullanhuuhdonnan takia 
liikutaan maastossa moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla, vaaditaan tähän maastoliikennelain 
4 §:n mukainen alueen omistajan tai haltijan 
lupa. Maastoliikennelakiin ehdotetun muu-
toksen mukaisesti valtausalueella ja sen välit-
tömässä läheisyydessä saisi valtausluvan no-
jalla liikkua moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, 
eikä alueen omistajan tai haltijan lupaa vaa-
dittaisi. Kaivostoimituksen tultua lainvoimai-
seksi kaivosluvan haltijalla on hallintaoikeus 
kaivosalueeseen eikä maastoliikennelain 4 § 
tule sovellettavaksi. Sen sijaan liikuttaessa 
kaivosalueen ulkopuolella maastossa mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla, vaaditaan alueen 
omistajan tai haltijan lupa. 

Malminetsinnässä, kaivostoiminnassa ja 
kullanhuuhdonnassa on lisäksi noudatettava, 
mitä muun muassa terveydensuojelulaissa, 
eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa ja 
metsälaissa säädetään. Jätteen syntymisen 
ehkäisemisestä sekä sen määrän ja haitalli-
suuden vähentämisestä säädetään jätelaissa, 
ympäristövaikutusten selvittämisestä ja arvi-
oinnista säädetään ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetussa laissa, raken-
nusten, rakennusryhmien ja rakennettujen 
alueiden suojelusta säädetään rakennussuoje-
lulaissa, muiden kun kaivoslaissa tarkoitettu-
jen maa-ainesten ottamisesta ja hyödyntämi-
sestä säädetään maa-aineslaissa. Suomen 
aluevesien merenpohjan tutkimuksessa ja 
kartoittamisessa sekä maaperän tutkimukses-
sa ja ilmakuvauksessa ilma-aluksesta on li-
säksi noudatettava, mitä aluevalvontalaissa 
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säädetään. Kun kyse on kaivosmineraalien 
hyödyntämiseen tähtäävästä tutkimuksesta, 
etsinnästä ja valtaamisesta sekä niiden hyö-
dyntämisestä talousvyöhykkeellä, sovelletaan 
lisäksi, mitä Suomen talousvyöhykkeestä an-
netussa laissa säädetään. Rajavyöhykkeellä 
on lisäksi noudatettava, mitä rajavartiolaissa 
säädetään.  

Saamelaiskäräjistä annettuun lakiin ja kolt-
talakiin on viittaus 1 §:ssä.  

4 §. Viranomaiset ja niiden tehtävät. Työ- 
ja elinkeinoministeriö vastaisi uuden kaivos-
lain soveltamisalaan kuuluvan toiminnan 
yleisestä ohjauksesta, seurannasta ja kehittä-
misestä. Ministeriöstä myös esiteltäisiin val-
tioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat 
kaivoslupa-asiat, joita 29 §:n mukaan olisivat 
sellaiset lupahakemukset, joissa on vaadittu 
käyttöoikeuden lunastusta kaivosalueeseen 
eivätkä alueen kiinteistön omistajat ole anta-
neet suostumusta käyttöoikeuden perustami-
seen. 

Pykälän 3 momentin mukaan Tukes toimisi 
laissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena. 
Tukesin tehtävänä olisi ratkaista laissa tar-
koitetut lupa-asiat, lukuun ottamatta valtio-
neuvoston ratkaisuvaltaan kuuluvia lupa-
asioita, sekä hoitaa muut laissa tarkoitetut 
hallintoasiat ja valvoa lain noudattamista. 
Tukesille kuuluu nykyisin kaivosturvallisuu-
den valvonta sekä useiden lakien (esimerkik-
si kemikaaliturvallisuuslain) lupa- ja valvon-
tatehtävät. Tukesissa ei ole eriytetty valvon-
ta- ja lupaviranomaistoimintaa. Tarvittaessa 
asia olisi mahdollista toteuttaa Tukesia kos-
kevan laitosasetuksen muutoksella. 

5 §. Määritelmät. Pykälässä määriteltäisiin 
laissa käytetyt keskeiset käsitteet. Malminet-
sinnällä tarkoitettaisiin kaivosmineraaleja si-
sältävän esiintymän paikallistamiseen ja tut-
kimiseen käytettäviä geologisia, geofysikaa-
lisia ja geokemiallisia tutkimuksia sekä näyt-
teenottoa esiintymän koon ja laadun selvit-
tämiseksi. Malminetsintä voisi perustua 7 
§:ssä säädettyyn yleiseen näytteenotto-
oikeuteen, 8 §:ssä säädettyyn etsintätyöhön 
tai 9 §:ssä säädettyyn valtauslupaan muun 
muassa sen mukaan, millaisia ovat toimenpi-
teiden vaikutukset ja haluaako malminetsijä 
varmistaa itselleen yksinoikeuden mahdolli-
sesti paikallistettavaan esiintymään. Lisäksi 
malminetsintä olisi mahdollista 15 §:ssä sää-

detyn kaivosluvan nojalla kaivosalueella ja 
kullanhuuhdontaan liittyvä tutkimustyö 20 
§:ssä säädetyn kullanhuuhdontaluvan nojalla. 

Kaivoksella tarkoitettaisiin maanalaista 
kaivosta ja avolouhosta, jossa louhitaan kai-
vosmineraaleja. Kaivokseen katsottaisiin 
kuuluvan myös louhintaan välittömästi liitty-
vät maanpinnalla ja maanpinnan alapuolella 
olevat rakenteet, laitteistot ja laitteet, esimer-
kiksi tuuletus- ja vedenpoistolaitteet, nosto-
laitokset ja nostokuilut, terassit sekä ajoram-
pit, -väylät ja -tiet.   

Kaivostoiminnalla tarkoitettaisiin kaivos-
mineraalien louhintaa kaivoksessa sekä sii-
hen liittyvää kiviaineksen siirtoa ja nostoa. 
Lisäksi kaivostoimintaan katsottaisiin kuulu-
van välittömästi louhinnan yhteydessä tapah-
tuva kaivosmineraalien hyödyntämiseksi tar-
peellinen rikastustoiminta ja muu käsittely 
sekä kaivosmineraalien louhintaan välittö-
mästi liittyvät valmistelevat ja muut tukitoi-
menpiteet. Kaivoksen perustamisesta ja kai-
vostoimintaa varten vaadittavasta kaivoslu-
vasta säädettäisiin tarkemmin 3 luvussa. Kai-
vosalueeksi ja kaivoksen apualueeksi tarvit-
tavien alueiden käyttöoikeuksien ja muiden 
erityisten oikeuksien lunastamiseksi suoritet-
tavasta kaivostoimituksesta säädettäisiin tar-
kemmin 8 luvussa. Kaivoksen turvallisuus-
vaatimuksista säädettäisiin tarkemmin 11 lu-
vussa sekä kaivoksen rakentamiseen ja tuo-
tannolliseen toimintaan vaadittavasta kaivos-
turvallisuusluvasta tarkemmin 12 luvussa. 
Kaivostoiminnan lopettamisesta säädettäisiin 
tarkemmin 15 luvussa. 

Kullanhuuhdonnalla tarkoitettaisiin maape-
rässä esiintyvän kullan etsimistä, talteen ot-
tamista ja hyödyntämistä huuhtomalla valtion 
mailla. Kullanhuuhdonta edellyttäisi 20 §:ssä 
säädettyä kullanhuuhdontalupaa. 

Toiminnanharjoittajalla tarkoitettaisiin kai-
vostoimintaa harjoittavia tahoja eli niitä, joil-
la olisi 15 §:ssä säädetty kaivoslupa ja 104 
§:ssä säädetty kaivosturvallisuuslupa, sekä 
niitä, joilla 156 §:n siirtymäsäännöksen no-
jalla on voimassaoleva kaivosoikeus.  

Erityisellä poronhoitoalueella tarkoitettai-
siin poronhoitolain 2 §:n 2 momentissa sää-
dettyä erityisesti poronhoitoa varten tarkoi-
tettua aluetta. Pykälässä ei ole määritelty 
saamelaisten kotiseutualuetta, mutta uudessa 
kaivoslaissa sillä tarkoitettaisiin samaa kuin 
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saamelaiskäräjistä annetun lain 4 §:ssä sääde-
tyllä saamelaisten kotiseutualueella. Pykäläs-
sä ei myöskään ole määritelty koltta-aluetta, 
mutta sillä tarkoitettaisiin samaa kuin koltta-
lain 2 §:ssä säädetyllä koltta-alueella.  

Pykälän 2 momentin nojalla määräalaan ja 
sen omistajaan, yhteiseen alueeseen ja yh-
teismetsään ja niiden osakaskuntaan sekä eri-
tyiseen etuuteen ja sen omistajaan ja yhtei-
seen erityiseen etuuteen ja sen osakaskuntaan 
sovellettaisiin, mitä laissa säädetään kiinteis-
töstä ja kiinteistön omistajasta. Valtion omis-
taman kiinteistön osalta omistajaan rinnastet-
taisiin alueen hallinnasta vastaava viran-
omainen tai laitos, joka käytännössä on 
yleensä Metsähallitus. 

6 §. Yleiset velvollisuudet. Pykälässä sää-
dettäisiin malminetsintää, kaivostoimintaa ja 
kullanhuuhdontaa harjoittavien yleisistä vel-
vollisuuksista, muun muassa velvollisuudesta 
huolehtia laissa säädettyjen vaatimusten nou-
dattamisesta ja käytettävissä olevasta asian-
tuntemuksesta, selvilläolovelvollisuudesta, 
vahinkojen ja haitallisten vaikutusten ehkäi-
semis- ja vähentämisvelvollisuudesta sekä 
velvollisuudesta huolehtia turvallisuudesta ja 
korvausvastuusta. Pykälän tarkoituksena on 
selkeyttää vastuutilanteita.  

Malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa 
käytetään laajasti alihankkijoita, joille luvan 
haltija ei kuitenkaan voisi siirtää velvolli-
suuttaan huolehtia toiminnan lainmukaisuu-
desta. Malminetsintää koskevista velvolli-
suuksista säädettäisiin tarkemmin erityisesti 
7—10 ja 14 §:ssä, kaivostoiminnan harjoitta-
jan velvollisuuksista erityisesti 16, 96—103, 
115—117, 124—126 ja 131 §:ssä sekä kul-
lanhuuhtojan velvollisuuksista erityisesti 21 
ja 26 §:ssä. Malminetsinnässä, kaivostoimin-
nassa ja kullanhuuhdonnassa olisi lisäksi 
noudatettava, mitä muualla laissa (esimerkik-
si luonnonsuojelulaissa, ympäristönsuojelu-
laissa, muinaismuistolaissa, maastoliikenne-
laissa ja työturvallisuuslaissa) säädetään. 
Korvauksista säädettäisiin 8 ja 9 luvussa, 
mutta korvausvelvollisuus voi syntyä myös 
muuhun lainsäädäntöön perustuvana vahin-
gonkorvausvastuuna. 
 
 
 
 

2 luku. Malminetsintä  

7 §. Yleinen näytteenotto-oikeus. Pykälässä 
säädettäisiin jokamiehenoikeuteen ja yleisiin 
käyttöoikeuksiin rinnastettavan yleisen näyt-
teenotto-oikeuden sisällöstä. Jokaisella olisi 
oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi ottaa 
vähäisiä näytteitä toisen alueelta. Vahinkojen 
sekä vähäistä suuremman haitan tai häiriön 
aiheuttaminen olisi kielletty. Yleistä näyt-
teenotto-oikeutta koskisivat samat liikkumis- 
ja muut yleiset rajoitukset kuin jokamiehen-
oikeuksia eikä pykälän tarkoitus ole rajoittaa 
jokamiehenoikeuteen perustuvaa toimintaa. 
Yleiseen näytteenotto-oikeuteen perustuvassa 
toiminnassa on noudatettava, mitä muualla 
laissa säädetään. Sen vuoksi esimerkiksi ra-
javyöhykkeellä ei näytteenotto ole sallittua, 
koska liikkuminen on rajoitettua. Sama rajoi-
tus on voimassa esimerkiksi teollisuuslaitok-
sen alueella ja toisen pihapiirissä.  

Jokamiehenoikeus on yhteydessä rikosla-
kiin (39/1889) ja erityisesti sen hallinnan-
loukkauspykälään (28 luvun 11 §), joka mää-
rittää hallintaoikeuden rajat. Säännös kieltää 
muun muassa toisen maan kaivamisen. Hal-
linnan loukkauksena ei kuitenkaan pidetä te-
koa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäistä 
haittaa. Tämän on katsottu tarkoittavan sitä, 
ettei toisen maata saa muuttaa ulkonaisesti 
toiseksi, mutta vähäisiä harmittomia jälkiä 
voi kuitenkin jättää. Muun muassa kansan-
näytekampanjat, joita nykyisin järjestää 
GTK, ovat perustuneet tähän oikeuteen. Käy-
tännössä tällaiseen jokamiehenoikeuteen rin-
nastettavasta toiminnasta ei ole aiheutunut 
haittaa alueen omistajille. 

8 §. Etsintätyö. Pykälässä säädettäisiin et-
sintätyöstä, joka mahdollistaa yleistä näyt-
teenotto-oikeutta laajemman malminetsintä-
toiminnan kaivosmineraalien löytämiseksi. 
Ero olisi lähinnä toisen maahan ja omaisuu-
teen puuttumisen laajuudessa sekä aiheutuvi-
en haittojen ja häiriöiden sallittavuudessa. 
Toisin kuin kumottavan lain 3 §:ssä etsintä-
työssä sallittuja toimenpiteitä ei ole yksilöity. 
Sen sijaan etsintätyötä rajoittaisi 1 momentin 
3 kohdassa oleva kielto aiheuttaa taloudellis-
ta tai muuta vahinkoa (esimerkiksi maaperäl-
le, kallioperälle tai kasvillisuudelle) sekä tar-
peetonta haittaa tai häiriötä (esimerkiksi po-
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ronhoidolle tai muulle elinkeinolle taikka 
muulle maankäytölle). 

Etsintätyötä koskevaan säännökseen perus-
tuva toiminta soveltuisi alkuvaiheen mal-
minetsintään, ja sille olisivat ominaista kar-
toitus-tyyppinen lähestymistapa. Etsintätyö 
mahdollistaisi sellaisen tietopohjan hankki-
misen, että raskaammat, valtauslupaa edellyt-
tävät malminetsinnän toimenpiteet voitaisiin 
kohdistaa pienemmälle alueelle. Tämä rajoit-
taisi tarvittavien valtausalueiden laajuutta. 

Etsintätyötä koskevan säännöksen nojalla 
alueelliset ja kohdentavat tutkimukset olisi-
vat sallittuja, jos ne tehdään aiheuttamatta 
vahinkoa taikka tarpeetonta haittaa tai häiriö-
tä. Malminetsintämenetelmät ovat kehitty-
neet siten, ettei puiden vahingoittaminen tai 
kaataminen ole enää välttämätöntä. Geolo-
gisten muodostumien ja kallioperän rakentei-
den kartoitus kartta-aineiston perusteella, 
kaukokartoitusmenetelmin, geofysikaalisin 
mittauksin ja geologisin maastohavainnoin 
on yleensä mahdollista tehdä aiheuttamatta 
vahinkoa taikka tarpeetonta haittaa tai häiriö-
tä. Maaperästä ja kallioperästä tehtävän näyt-
teenoton sallittavuutta on sen sijaan arvioita-
va tapauskohtaisesti. Näytteenotto saattaa 
edellyttää kalliopeitteen poistamista tai kuo-
pan kaivamista, mutta tällaiset tutkimuspai-
kat on mahdollista ennallistaa siten, että ha-
vaittavaa vahinkoa ei jää. Etsintätyötä koske-
van säännöksen nojalla tehtävä näytteenotto 
voisi tapahtua vasaralla, käsin kannettavalla 
minikairalla tai sahaamalla timanttilaikalla, 
kun toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa taik-
ka tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Iskupora-
kalustolla tai kairauskoneella tehtävä näyt-
teenotto voi myös tapauskohtaisesti olla hy-
väksyttävää, jos toimenpiteistä aiheutuvien 
jälkien korjaaminen ja ennallistaminen hoi-
detaan huolellisesti sekä toiminta suunnitel-
laan niin, että siitä ei aiheudu tarpeetonta 
haittaa tai häiriötä. Koelouhintaa ei koskaan 
olisi mahdollista tehdä etsintätyötä koskevan 
säännöksen nojalla. Verrattuna kumottavan 
lain 3 §:ssä säädettyyn etsintätyöhön ehdotet-
tu säännös mahdollistaisi laajemmin mal-
minetsinnän. Koska kiellettyä olisi vahinko-
jen sekä tarpeettomien haittojen tai häiriöi-
den aiheuttaminen, ero olisi selkeä verrattuna 
valtausluvan nojalla harjoitettavaan mal-
minetsintään. Nykyisin etsintätyötä ja val-

tausta koskevien säännösten nojalla sallittu-
jen toimenpiteiden ero ei monille malminet-
sintää harjoittaville ole selvä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan nojalla et-
sintätyö edellyttää, että asiasta tehdään etukä-
teen ilmoitus, joka on tarvittaessa uusittava 
vuosittain. Etsintätyöstä vastaavan olisi 2 
momentin nojalla tehtävä ilmoitus kaksi 
kuukautta ennen työn aloittamista etsintätyön 
kohteena olevan alueen (etsintäalue) kunnal-
le, kiinteistön omistajalle ja haltijalle, toimi-
valtaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle 
sekä erityisellä poronhoitoalueella alueen pa-
liskunnille. Ilmoitusvelvollisuuden laajenta-
minen verrattuna kumottavan lain 3 §:n 1 
momenttiin on tarpeen kiinteistön omistajan 
ja haltijan oikeusturvan varmistamiseksi, eri 
osapuolien tiedonsaantitarpeen takia ja siksi, 
että etsintätyötä koskeva säännös oikeuttaisi 
nykyistä laajempaan malminetsintään. Ilmoi-
tusta paikkakunnan rekisteritoimistolle ei ny-
kyoloissa enää voida pitää riittävänä. Oletet-
tavissa on, että etsintäaluetta vastaavasta alu-
eesta tehdään varausilmoitus ehdotetun 35 
§:n nojalla. Tällöin varausilmoitukseen olisi 
liitettävä jäljennös 8 §:n 2 momentin nojalla 
tehdystä ilmoituksesta. Siten kaivosviran-
omainen saisi tiedon etsintätyötä koskevista 
suunnitelmista ja voisi valvoa toimintaa. 

Pykälän 2 momentin nojalla ilmoituksessa 
olisi esitettävä tarpeelliset ja luotettavat tie-
dot hakijasta (muun muassa tämän yhteystie-
dot), etsintäalueen kiinteistötiedoista ja 4 
momentissa mainittujen aluerajoitusten huo-
mioon ottamisesta, etsintätyötä koskevasta 
suunnitelmasta, toimenpiteistä vahinkojen 
sekä haittojen ja häiriön estämiseksi, kiinteis-
tön omistajan ja haltijan kielto- ja muista oi-
keuksista uuden kaivoslain nojalla sekä pe-
rustietoa uudesta kaivoslaista ja muista asian 
käsittelyn kannalta merkityksellisistä seikois-
ta. Etsintätyötä koskevassa suunnitelmassa 
olisi selvitettävä, millaisia malminetsintätoi-
menpiteitä on tarkoitus tehdä, millaisia väli-
neitä ja menetelmiä on tarkoitus käyttää, mi-
ten etsintätyö on aikataulutettu sekä tutki-
muksen kohteena oleva kaivosmineraali. 

Kiinteistön omistajan ja haltijan oikeus-
aseman kannalta keskeistä on kielto-oikeus, 
josta säädetään tarkemmin 3 momentissa. 
Pykälän 1 momentin 2 kohdan nojalla etsin-
tätyö ei ole sallittua, jos alueen kiinteistön 
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omistaja tai haltija kieltää sen. Kiinteistön 
omistajan tai haltijan on ilmoitettava kirjalli-
sesti kiellosta etsintätyöstä vastaavalle, ennen 
kuin 2 momentissa tarkoitettu kahden kuu-
kauden määräaika on kulunut. Kiinteistön 
omistajan tai haltijan ei tarvitse perustella 
kieltoa. Kiinteistön omistaja tai haltija ei kui-
tenkaan voi estää 7 §:n mukaista yleistä näyt-
teenotto-oikeutta. Jos etsintätyö kielletään et-
sintäalueella, on mahdollista hakea valtaus-
lupaa, jolloin kaivosviranomainen harkitsee 
luvan myöntämisen edellytyksiä ja esteitä 
sekä antaa tarvittavia lupamääräyksiä. 

Pykälän 4 momentissa on lueteltu alueet, 
joilla etsintätyö on lähtökohtaisesti kielletty. 
Toimivaltainen viranomainen tai asianomai-
nen oikeudenhaltija voisi kuitenkin antaa 
suostumuksen etsintätyöhön. Luettelossa tar-
koitetut alueen ovat pääosin vastaavat kuin 
kumottavan lain 3 §:n 2 momentissa tarkoite-
tut, mutta sääntelyä on täsmennetty ja asuin- 
ja työntekoon tarkoitetun rakennuksen suoja-
alue olisi 150 metriä. Etsintätyö ei olisi enää 
kielletty valtausalueella tai kaivosalueella. 
Jos liikkumista on kuitenkin rajoitettu kai-
vosalueella tai sivullisilta on sinne pääsy 
kielletty, ei etsintätyö 2 kohdan nojalla olisi 
sallittua tällaisella kaivosalueella tai esimer-
kiksi muullakaan työmaa-alueella. Turvalli-
suussyistä luetteloon on lisätty 35 000 voltin 
jännitteiset sähkölinjat ja muuntoasema. Et-
sintätyötä ei enää olisi kiellettyä tehdä pellol-
la tai puutarhassa, kuten kumottavan lain 3 
§:n 2 momentin 3 ja 4 kohdan mukaan, vaan 
1 momentin 3 kohdassa säädettyä kieltoa ai-
heuttaa vahinkoa sekä tarpeetonta haittaa tai 
häiriötä olisi pidettävä riittävänä. Etsintätyö 
olisi 6 kohdan nojalla kiellettyä myös muulla 
vastaavalla kuin 1—5 kohdassa tarkoitetulla 
erityiseen käyttöön otetulla alueella. Kysees-
sä on samanlainen rajoitus kuin yleensä jo-
kamiehenoikeuksissa ja esimerkiksi asema-
kaava-alueella saattaa kaavamääräysten pe-
rusteella olla esteitä etsintätyölle.  

Pykälän 5 momentin nojalla etsintätyöstä 
olisi toimitettava kaivosviranomaiselle tut-
kimustyöselostus ja tutkimukseen liittyvä tie-
toaineisto välittömästi etsintätyön päätyttyä. 
Velvollisuus on tarpeen toiminnan valvomi-
seksi ja tietoaineiston keräämiseksi viran-
omaisen arkistoon, josta se on tarvittaessa 
yleisesti saatavissa myöhempiä tutkimuksia 

varten. Velvollisuus olisi kuitenkin tarkoitet-
tu tulkittavan suppeammin kuin valtausluvan 
osalta ehdotetaan 14 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa. 

Pykälän 6 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuuden. 

Kuten muussakin malminetsinnässä, etsin-
tätyössä olisi noudatettava 3 §:ssä mainittuja 
lakeja ja mitä muualla laissa säädetään. 
Luonnonsuojelulain 13 §:n nojalla kansallis-
puistossa ja luonnonpuistossa ei saa vahin-
goittaa maa- tai kallioperää. Luonnonsuojelu-
lain 15 §:n nojalla geologiset tutkimukset ja 
malminetsintä kansallispuistossa ja luonnon-
puistossa edellyttävät alueen hallinnasta vas-
taavan viranomaisen tai laitoksen lupaa, 
minkä lisäksi on otettava huomioon kyseistä 
aluetta koskeva erityissäädös. Etsintätyöstä 
vastaavan olisi 2 momentin nojalla tehtävä 
ilmoitus myös toimivaltaiselle alueelliselle 
ympäristökeskukselle, jonka tehtävä on var-
mistaa luonnonsuojelulain noudattaminen. 
Moottoriajoneuvon käyttö maastossa etsintä-
alueella edellyttää maastoliikennelain mu-
kaista lupaa. Jos etsintätyötä tehdään kairaa-
malla, on kairauksessa tarvittavan huuhtelu-
veden käyttöön oltava vesilain mukainen lu-
pa. Rajavartiolain 52 §:n nojalla rajavyöhy-
kelupa vaaditaan muun muassa mineraalien 
etsimiseen 20 metriä lähempänä rajaviivaa. 

9 §. Valtauslupa ja sen oikeusvaikutukset. 
Pykälän nojalla malminetsintään vaadittaisiin 
valtauslupa. Osittain malminetsintä olisi 
mahdollista myös yleistä näytteenotto-
oikeutta ja etsintätyötä koskevien säännösten 
sekä kullanhuuhdontaluvan nojalla. Lisäksi 
kaivosluvan haltijalla olisi ehdotetun 15 §:n 
nojalla oikeus malminetsintään kaivosalueel-
la.  

Valtauslupa antaisi, kuten kumottavassa 
laissa tarkoitettu valtausoikeus, luvan halti-
jalle (valtaajalle) yksinoikeuden malminet-
sintään omalla ja toisen maalla (valtausalu-
eella). Malminetsintä määriteltäisiin pykäläs-
sä väljästi geologisten muodostumien raken-
teiden ja koostumuksen tutkimukseksi ja kar-
toitukseksi sekä muuksi kaivostoimintaa val-
mistelevaksi tutkimustoiminnaksi kaivosmi-
neraaleja sisältävän esiintymän paikallistami-
seksi sekä sen laadun, laajuuden ja hyödyn-
nettävyyden selvittämiseksi. Malminetsintää 
rajoittaisivat 10 §:ssä säädetyt yleiset periaat-
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teet sekä valtausluvassa annettavat määräyk-
set. Sallitut malminetsintämenetelmät mää-
räytyisivät tapauskohtaisesti ottaen huomi-
oon muun muassa hakijan tutkimussuunni-
telma sekä 10 §:ssä säädetyt kiellot ja rajoi-
tukset, mutta voisivat pitää sisällään myös 
muun muassa kairausta ja yksittäistapaukses-
sa jopa koelouhintaa. Lisäksi valtaaja saisi 
rakentaa tai siirtää valtausalueelle tutkimus-
toimintaa varten tarpeellisia väliaikaisia ra-
kennelmia ja laitteita siten kuin valtausluvas-
sa tarvittaessa tarkemmin määrätään. Val-
tauslupa ei oikeuttaisi varsinaisten rakennus-
ten rakentamiseen, mutta luvassa voitaisiin 
myöntää oikeus kooltaan vähäisiin ja kevyt-
rakenteisiin rakennelmiin sekä malminetsin-
nän kannalta tarpeellisten laitteiden siirtämi-
seen alueelle. Tällaisille rakennelmille ei 
myöskään maankäyttö- ja rakennuslain nojal-
la vaadita rakennuslupaa. Säännöksen perus-
teella valtaaja ei saisi aluetta (rakennuspaik-
kaa) hallintaansa eikä säännös ole tarkoitettu 
sivuuttamaan muuta lainsäädäntöä. 

Valtaajan ja kiinteistön omistajan suhdetta 
tarkasteltaessa on pidettävä selvänä, ettei val-
taaja ole rinnastettavissa kiinteistön haltijaan. 
Siten valtaajalla ei esimerkiksi olisi katsotta-
va olevan maankäyttö- ja rakennuslain 192 
§:n 1 momentin 3 kohdan nojalla valitusoi-
keutta kiinteistön haltijan rakennushankkees-
ta, koska rakennuslupa ei välittömästi vaikut-
taisi valtausluvan nojalla tapahtuvan mal-
minetsinnän edellytyksiin.  

Pykälän 3 momentin nojalla valtauslupa ei 
oikeuttaisi esiintymän hyödyntämiseen, mut-
ta valtaajalla olisi 28 §:n nojalla etuoikeus 
hakea esiintymän hyödyntämistä edellyttävää 
kaivoslupaa. Kyse olisi vähäisestä tiuken-
nuksesta verrattuna kumottavan lain 12 §:n 3 
momenttiin, mutta selkeyttäisi tilannetta. 

Pykälän 4 momentissa on selvyyden vuoksi 
todettu, ettei valtauslupa rajoittaisi kiinteis-
tön omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai 
määrätä siitä. Kiinteistön omistajan oikeutta 
vuokrata aluetta taikka ottaa ja myydä maa-
aineksia sieltä ei rajoitettaisi. 

Valtausalueen kokoa ei ole rajoitettu, mikä 
on periaatteessa muutos kumottavan lain 
5 §:n 1 momenttiin. Yhden neliökilometrin 
kokorajoituksella ei ole käytännössä kuiten-
kaan ollut suurta merkitystä, koska hakija on 
voinut samalla kertaa hakea useita lähekkäin 

olevia alueita. Alueiden kokoa on tosiasialli-
sesti rajoittanut hehtaareihin perustuva val-
tauskorvaus sekä valtaushakemuksen täsmäl-
lisyydelle asetetut vaatimukset. Nämä rajoit-
taisivat valtausalueen kokoa myös jatkossa.  

10 §. Malminetsintä valtausalueella. Sään-
nöksen nojalla malminetsintä sekä valtaus-
alueella liikkuminen ja muu valtausalueen 
käyttö olisi rajoitettava tutkimustyön kannal-
ta välttämättömiin toimenpiteisiin. Lisäksi 
toimenpiteet olisi suunniteltava siten, että 
niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä 
olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
Rajoitukset olisivat hieman nykyistä tiu-
kemmat ja tarkoituksena on korostaa valtaa-
jan vastuuta välttää vahinkoja, haittoja ja häi-
riöitä. Kumottavan lain 12 §:n 2 momentin 
mukaan tutkimustyön tarkoituksen saavutta-
miseksi tarpeelliset toimenpiteet ovat sallittu-
ja ja ne on suoritettava mahdollisimman vä-
hän vahinkoa ja haittaa aiheuttaen. 

Pykälän 2 momentissa rajoitettaisiin edel-
leen valtausluvan nojalla tapahtuvaa toimin-
taa. Pääsääntöisesti malminetsintä voitaisiin 
suunnitella ja toteuttaa siten, että 2 momen-
tissa säädetyt kiellot eivät muodostu ongel-
maksi. Lähinnä kieltoja on arvioitava tilan-
teissa, joissa valtaajan tarkoituksena on tehdä 
koelouhintaa taikka vaikutuksiltaan ja laa-
juudeltaan sitä vastaavia toimenpiteitä. Val-
tausluvassa annettavilla määräyksillä on tar-
vittaessa mahdollista asettaa rajoituksia, joita 
2 momentissa säädettyjen kieltojen huomi-
oon ottaminen edellyttää. 

Merkittävän maisemallisen haitan aiheut-
taminen olisi 2 momentin 1 kohdan nojalla 
kielletty. Tarkoituksena on estää merkittävät 
ja muut kuin väliaikaiset haitat, jotka olen-
naisesti muuttavat maisemaa. Kiellolla on 
merkitystä arvioitaessa maisemayleissopi-
muksen toimeenpanoa. Sopimuksen mukaan 
maisemansuojelu tarkoittaa maiseman eri-
tyis- tai ominaispiirteiden säilyttämistä ja yl-
läpitoa toimenpitein, jotka ovat perusteltuja 
luonnonmuotojen tai ihmisen toiminnan pe-
rinnearvon vuoksi. Kieltoa arvioitaisiin myös 
muun muassa valtakunnallisiin alueidenkäyt-
tötavoitteisiin sisältyvien arvokkaiden mai-
sema-alueiden kannalta ja sellaisten oikeus-
vaikutteisessa kaavassa osoitettujen alueiden 
kannalta, joilla on erityistä maisemallista ar-
voa. Myös luonnonsuojelulain 5 luvussa tar-
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koitetut maisema-alueet on otettava toimen-
piteissä huomioon. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan nojalla har-
vinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien 
olennainen vahingoittaminen olisi kielletty.  
Keskeisimpänä ryhmänä näistä ovat tieteelli-
sesti sekä luonnon- ja maisemansuojelullises-
ti arvokkaat geologiset (geomorfologiset) 
muodostumat. Luonnonesiintymä voi olla 
merkitykseltään myös biologinen, esimerkik-
si harvinaisten ja uhanalaisten harju- ja kal-
liokasvien esiintymät. Käytännössä arvok-
kaiden luonnonesiintymien biologiset ja geo-
logiset arvot usein yhdistyvät ja korostavat 
siten toistensa merkitystä, esimerkiksi liuske- 
ja kalkkikalliot ovat usein myös biologisesti 
monimuotoisia. Arvokkaina luonnonesiinty-
minä voisivat tulla kysymykseen myös tietyt 
hydrogeologiset kohteet, kuten lähteiköt. Ar-
vokas luonnonesiintymä voi olla myös mui-
naisranta. Kiellolla saattaa olla merkitystä 
luontodirektiivin soveltamisen kannalta. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdan nojalla mal-
minetsinnästä ja muusta valtausalueen käy-
töstä ei saisi aiheutua merkittäviä muutoksia 
luonnonolosuhteissa. Luonnonolosuhteilla 
tarkoitetaan lähinnä alueen pohja- ja pinta-
vesioloja, lämpö- ja kosteusoloja sekä kasvi-
en kasvupaikkatekijöitä. Luonnonolosuhtei-
siin voidaan lukea myös eläinten lisääntymis- 
ja levähdyspaikat. Kyseeseen tulevat lähinnä 
merkittävät rauhoitettujen ja uhanalaisten la-
jien keskittymät, joita voi koskea luonnon-
suojelulain mukainen hävittämis- ja heiken-
tämiskielto. 

Pykälän 2 momentin 4 kohdan nojalla ylei-
sen terveyden tai turvallisuuden vaarantami-
nen olisi kielletty. Tilannetta, jossa mal-
minetsinnästä voisi aiheutua tällaista vaa-
ranuhkaa, voidaan pitää hyvin poikkeukselli-
sena ja sovellettavaksi se voi tulla lähinnä 
silloin, kun suunnitellaan uraanin koelouhin-
taa. Kieltoa on sääntelykokonaisuuden kan-
nalta pidettävä tarpeellisena. 

Pykälän 2 momentin 5 kohdan mukaan 
olennaisen haitan aiheuttaminen muulle elin-
keinotoiminnalle olisi kielletty. Kyseeseen 
tulisivat lähinnä sellaiset elinkeinot, jotka 
edellyttävät alueiden käyttöä (esimerkiksi 
maa- ja metsätalous, luontomatkailu ja po-
ronhoito). Käytännössä on yleensä lupamää-
räyksin mahdollista sovittaa malminetsintä ja 

muu valtausalueen käyttö muuhun alueella 
tapahtuvaan toimintaan siten, ettei tarpeeton-
ta haittaa muulle elinkeinotoiminnalle aiheu-
du.  

Pykälää täydentävät 6 §:ssä säädetyt yleiset 
velvollisuudet. Lisäksi malminetsintää ja 
muuta alueiden käyttöä rajoitetaan muun 
lainsäädännön perusteella (esimerkiksi ym-
päristönsuojelulain 7 §:ssä säädetty maaperän 
pilaamiskielto ja 8 §:ssä säädetty pohjaveden 
pilaamiskielto sekä luonnonsuojelulain luon-
nonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä, 
luontotyyppien suojelua, eliölajien suojelua 
ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita 
koskevat säännökset). Ympäristönsuojelulain 
28 §:n nojalla muun muassa ympäristön pi-
laantumista ja eräistä naapuruussuhteista an-
netun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta aiheuttava toiminta 
edellyttää ympäristölupaa. Vesilain 1 luvun 
18 §:ssä säädetään pohjaveden muuttamis-
kiellosta, jonka vastaiseen toimenpiteeseen 
on mahdollista saada lupa vesilain 9 luvun 
nojalla. Terveydensuojelulain 2 §:n 2 mo-
mentin nojalla elinympäristöön vaikuttavaa 
toimintaa on harjoitettava siten, että terveys-
haittojen syntyminen mahdollisuuksien mu-
kaan estyy. Säteilylaissa säädetään säteilystä 
aiheutuvien terveydellisten ja muiden haitta-
vaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta. 
Metsälain 10 §:ssä säädetään metsien moni-
muotoisuuden säilyttämisestä ja monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeistä 
elinympäristöistä. Ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun lain 25 §:n nojal-
la valtaaja on velvollinen seuraamaan mal-
minetsinnästä aiheutuvia ympäristövaikutuk-
sia. 

Hallituksen esityksen liitteenä on ehdotus 
maastoliikennelain muuttamiseksi. Ehdotuk-
sen mukaan maastoliikennelupaa ei vaadittai-
si valtausalueella eikä 30 metrin etäisyydellä 
sen rajasta valtausluvassa tarkoitetun toimin-
nan kannalta välttämättömään liikkumiseen. 

11 §. Ilmoitus maastotöistä ja rakennelmis-
ta. Valtaajalle säädettäisiin 1 momentin no-
jalla velvollisuus ilmoittaa etukäteen maasto-
töistä ja väliaikaisista rakennelmista. Koska 
ilmoitusvelvollisuus rajoitettaisiin koske-
maan sellaisia maastotöitä, jotka voivat aihe-
uttaa vahinkoa tai haittaa, olisi valtaajan ol-
tava selvillä 6 §:n mukaisesti toimenpiteiden 
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vaikutuksista ja muun muassa alueen luon-
nonsuojelullisista arvoista. Ilmoitusvelvolli-
suutta ei nykyisin ole säädetty, mutta käytän-
nössä osa malminetsijöistä on toiminut sen 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin saame-
laisten kotiseutualuetta, koltta-aluetta ja eri-
tyistä poronhoitoaluetta koskevasta ilmoitus-
velvollisuudesta.  

Pykälän 3 momentin nojalla valtaajalla oli-
si velvollisuus ilmoittaa maastotöistä yleistä 
etua valvoville viranomaisille. Asiasta mää-
rättäisiin tarkemmin valtausluvassa. Kysee-
seen tulisi lähinnä alueellinen ympäristökes-
kus, kun valtausalueella on erityisiä luonto-
arvoja. Kyseeseen voisi myös tulla Säteily-
turvakeskus, kun malminetsintä tapahtuu ra-
donpitoisella alueella tai etsinnän kohteena 
on uraani.  

Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden.  

12 §. Valtausalueen maa- ja kiviainesjätet-
tä koskevat toimenpiteet. Pykälä täydentäisi 
kaivannaisjätedirektiivin implementointia. 
Direktiivi on keskeisiltä osin saatettu voi-
maan ympäristönsuojelulain muutoksella 
346/2008. Direktiivissä jätteellä tarkoitetaan 
jätepuitedirektiivin (75/442/ETY) 1 artiklas-
sa määriteltyä jätettä, joka vastaa jätelain 3 
§:n jätemääritelmään. Sen mukaisesti jätteel-
lä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen 
haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä 
taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.  

Yleensä malminetsinnän jäte on pilaantu-
matonta maa-ainesta ja sitä syntyy vain vä-
häisiä määriä. Jonkin verran voi syntyä myös 
pysyväksi jätteeksi katsottavaa kiviainesjätet-
tä. Sen vuoksi 1 momentissa vaaditut toi-
menpiteet voivat käytännössä yleensä olla 
hyvin vähäisiä ja 2 momentissa tarkoitettu jä-
tehuoltosuunnitelma varsin yleispiirteinen. 

Pykälän 3 momentin nojalla jätehuolto-
suunnitelmaa koskevaa vaatimusta ei sovel-
lettaisi, jos valtaajan olisi laadittava kyseinen 
suunnitelma ympäristösuojelulain nojalla. 
Tällöin on kyse koelouhinnasta ja vaikutuk-
siltaan vastaavasta malminetsinnästä, josta 
on tehtävä joko ilmoitus tai haettava lupaa 
ympäristönsuojelulain nojalla. 

Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden. Ympäristönsuojelulain nojalla 
on annettu valtioneuvoston asetus kaivan-

naisjätteistä, jonka säännöksiä voitaisiin osit-
tain säätää sovellettavaksi myös pykälän so-
veltamisalaan kuuluviin jätteisiin.  

13 §. Selvitys tutkimustöistä ja -tuloksista. 
Valtaaja velvoitettaisiin vuosittain toimitta-
maan kaivosviranomaiselle selvitys suorite-
tuista tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Sel-
vitysvelvollisuus olisi tarkoitus yksilöidä val-
tausluvassa annettavilla määräyksillä. Vas-
taavaa lakiin perustuvaa velvoitetta ei nykyi-
sin ole, mutta valtausoikeuden haltijoita on 
valvontaa varten pyydetty toimittamaan vuo-
sittain selvityksiä valtauksilla tehdyistä toi-
menpiteistä. Selvitysvelvollisuutta on val-
vonnan kannalta pidettävä tarpeellisena, jotta 
kaivosviranomainen voi muun muassa arvi-
oida, onko luvan raukeaminen saatettava 54 
§:n 2 momentin nojalla vireille.  

Kaivosviranomaiselle toimitettuihin selvi-
tyksiin sovelletaan viranomaistoiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia (621/1999), jäljem-
pänä julkisuuslaki. Lähtökohtaisesti selvityk-
siin sisältyviä tietoja on pidettävä julkisina. 
Salassa pitäminen voi yksittäistapauksessa 
olla mahdollista lähinnä julkisuuslain 24 §:n 
1 momentin 20 kohdan nojalla. Pykälässä 
säädetty velvollisuus tukee myös kaivosvi-
ranomaisen julkisuuslakiin perustuvaa aktii-
vista tiedottamisvelvollisuutta. Pykälän 2 
momentti sisältää asetuksenantovaltuuden. 

14 §. Valtauksen jälkitoimenpiteet. Val-
tausluvan raukeamisesta säädetään ehdote-
tussa 54 §:ssä ja peruuttamisesta 57 §:ssä. 
Valtaajan olisi välittömästi 1 momentin 1 
kohdan nojalla sen jälkeen, kun valtauslupa 
on rauennut tai peruutettu, saatettava valtaus-
alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kun-
toon sekä huolehdittava alueen kunnostami-
sesta, rakennelmien ja laitteiden poistamises-
ta sekä muusta siistimisestä. Lisäksi valtaajan 
olisi saatettava alue mahdollisimman luon-
nonmukaiseen tilaan. Yleensä jälkitoimenpi-
teet eivät laajuudeltaan ja laadultaan ole 
merkittäviä. Poikkeuksena kuitenkin valtaus-
alueet, joilla on tehty koelouhintaa ja vaiku-
tuksiltaan vastaavia toimenpiteitä. Koska val-
taaja ei vastaa muutoksista, jotka ovat seura-
usta muusta kuin valtauslupaan perustuvasta 
toiminnasta, on jonkinasteinen ympäristökar-
toitus ennen toiminnan aloittamista tarpeen. 
Lisäksi lupahakemukseen sisältyvän tutki-
mussuunnitelman tulee olla riittävällä tavalla 
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yksilöity, jotta vaikutuksia on ennakoivasti 
mahdollista arvioida.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdan tavoitteet 
liittyvät toisaalta maisemansuojeluun ja 
muuhun ympäristönsuojeluun sekä toisaalta 
kiinteistön omistajan ja muiden haitankärsi-
jöiden oikeuksien turvaamiseen. Velvoite on 
jonkin verran laajempi kuin kumottavan lain 
20 §:ssä, mutta sitä on pidettävä keskeisenä, 
koska melkein kaikki valtaukset päättyvät tä-
hän vaiheeseen. Valtausvaiheen päättyessä 
valtaajat voidaan vielä suhteellisen helposti 
tavoittaa ja saattaa vastuuseen jälkitoimenpi-
teistä. Jos valtaaja on täyttänyt 1 momentin 1 
kohdassa säädetyt velvollisuudet puutteelli-
sesti, kaivosviranomainen voisi ehdotetun 
137 §:n nojalla antaa määräyksiä jälkitoi-
menpiteiden täydentämisestä. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
valtaajan ilmoitusvelvollisuudesta. Koska il-
moitus on tehtävä viimeistään kuuden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun valtauslupa on 
rauennut tai peruutettu, on valtaajalla käy-
tännössä käytettävissään tämä aika 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 

Valtaajan hakiessa kaivoslupaa sovelletaan 
1 momentin 1 kohdan sekä 2 ja 3 momentin 
velvoitteisiin 4 momentin poikkeussäännöstä. 
Jos valtaaja hakee valtausalueelle kaivoslu-
paa, lykkääntyisi 1 momentin 1 kohdassa se-
kä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen velvoittei-
den toteutuminen. Siltä osin kuin valtausalue 
vastaisi kaivosluvassa yksilöityä kaivosalu-
etta, ei valtaajalla (kaivosluvan haltijalla) oli-
si velvollisuutta saattaa aluetta yleisen turval-
lisuuden vaatimaan kuntoon eikä muutoin-
kaan velvollisuutta sen kunnostamiseen ja 
siistimiseen. Jälkitoimenpiteet suoritettaisiin 
vasta kaivostoiminnan päätyttyä sen mukaan 
kuin 15 luvussa säädetään. Jos kaivoslupaha-
kemus sen sijaan hylätään kokonaan tai osit-
tain, olisi valtaajan kunnostettava alue ja saa-
tettava se mahdollisimman luonnonmukai-
seen tilaan välittömästi ja viimeistään kuuden 
kuukauden kuluessa kaivoslupahakemuksesta 
annetun päätöksen tultua lainvoimaiseksi se-
kä tehtävä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu il-
moitus viimeistään kuuden kuukauden kulu-
essa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

Pykälän 1 momentin 2 kohdan velvoite, 
jonka nojalla kaivosviranomaiselle on kuu-
den kuukauden kuluessa luovutettava tutki-

mustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tieto-
aineisto ja edustava osa kairasydämistä, vas-
taa keskeisiltä osin kumottavan lain 19 §:ää. 
Velvoitetta on pidettävä tarpeellisena toisaal-
ta valvonnan kannalta ja toisaalta sen vuoksi, 
että tutkimustöistä saatu tietoaineisto voidaan 
kerätä talteen ja tarvittaessa hyödyntää myö-
hemmin. 

Pykälän 5 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden.  
 
 
3 luku. Kaivoksen perustaminen 

15 §. Kaivoslupa ja sen oikeusvaikutukset. 
Kaivoksen perustaminen ja kaivostoiminnan 
harjoittaminen edellyttäisivät kaivoslupaa, 
jota koskevasta lupaharkinnasta säädettäisiin 
6 luvussa. Lupa-asian ratkaisee joko valtio-
neuvosto tai kaivosviranomainen sen mukaan 
kuin 29 §:ssä säädetään. Osana lupaharkintaa 
ratkaistaisiin myös kaivoksen apualuetta 
koskeva käyttöoikeuden lunastusvaatimus ja 
vaatimukset apualuetta koskevista erityisistä 
oikeuksista. Tällöin lunastuslain 5 §:n 3 mo-
mentin nojalla lunastuslain mukaista lunas-
tuslupaa ei tarvita. Säännös olisi oikeusnor-
miston kannalta johdonmukaisempi kuin ny-
kyinen järjestelmä. 

Kaivoslupahakemuksen edellytys ei enää 
olisi, että luvan hakijalla olisi valtaus osaan 
aluetta, mikä olisi muutos verrattuna kumot-
tavan lain 22 §:n 1 momenttiin. 

Kaivoslupa perustaisi oikeuden hyödyntää 
kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit ja 
kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvät kai-
vossivutuotteet. Lisäksi lupa perustaisi oi-
keuden hyödyntää muut kaivosalueen kallio- 
ja maaperään kuuluvat aineet, jos niiden 
käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivos-
alueella, mikä tarkoittaisi oikeutta louhinta-
toimintaan kaivosalueella muutoinkin kuin 
kaivoksessa tapahtuvaan louhimiseen. Sään-
nös selkeyttäisi kaivosluvan oikeusvaikutuk-
sia verrattuna kumottavan lain 40 §:n 2 mo-
menttiin erityisesti kaivossivutuotteiden hyö-
dyntämisoikeuden osalta. Maa-aineslakia so-
velletaan, kun kyse on muusta maa-ainesten 
hyödyntämisestä kuin momentissa tarkoite-
tusta.  
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Kaivoslupa oikeuttaisi myös malminetsin-
tään kaivosalueella, mutta 10 §:ssä säädettyjä 
kieltoja ja rajoituksia olisi noudatettava. 

Kaivosluvalla olisi lisäksi 14 §:n 4 momen-
tissa säädetty oikeusvaikutus.  

16 §. Kaivosluvan haltijan velvollisuudet. 
Kaivosluvan haltija olisi velvollinen huoleh-
timaan siitä, että kaivostoiminta ei vaaranna 
yleistä terveyttä ja turvallisuutta. Tarvittaessa 
asiasta annettaisiin 43 §:n nojalla lupamäärä-
yksiä. Ottaen huomioon kaivosluvan myön-
tämisen estettä koskeva 39 §, luvan muutta-
mista koskeva 56 §, luvan peruuttamista kos-
keva 57 § sekä kieltoja ja määräyksiä koske-
vat 137 ja 138 §:t, olisi uuden kaivoslain 
säännöksillä kattavasti varmistettu, ettei kai-
vostoiminnasta aiheudu vaaraa yleiselle ter-
veydelle ja turvallisuudelle. Kaivosturvalli-
suuteen liittyvistä keskeisistä vaatimuksista 
säädettäisiin 11 luvussa. 

Kaivosluvan haltija olisi velvollinen huo-
lehtimaan siitä, ettei kaivostoiminnasta ai-
heudu huomattavaa haittaa ympäristölle tai 
muutoin yleiselle edulle taikka yksityiselle 
edulle. Yleiselle ja yksityiselle aiheutuvat 
haitat arvioitaisiin 39 §:n 1 momentin 2 koh-
dan nojalla osana lupaharkintaa. Kaivosluvan 
haltija olisi myös velvollinen huolehtimaan 
siitä, että toiminnasta ei aiheutuisi kaivos-
toiminnan kokonaiskustannukset huomioon 
ottaen kohtuudella vältettävissä olevaa ylei-
sen tai yksityisen edun loukkausta. 

Pykälän 1 momentin 3 ja 4 kohdassa sää-
detty velvollisuus vastaisi kumottavan lain 
47 §:ssä säädettyä velvollisuutta. Pykälän 2 
momentissa säädetty velvollisuus vastaisi 
kumottavan lain 49 §:n 1 momentissa 
(1076/1995) säädettyä velvollisuutta. 

Kaivostoimintaa koskevia keskeisiä velvol-
lisuuksia olisivat myös 6 §:ssä säädetyt ylei-
set velvollisuudet ja 15 luvussa säädetyt kai-
vostoiminnan lopettamista koskevat velvolli-
suudet. 

17 §. Kaivosalue ja kaivoksen apualue. 
Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen keski-
näistä suhdetta selkeytettäisiin verrattuna 
kumottavan lain 22 §:ään. Kaivosalue ja kai-
voksen apualue eroaisivat toisistaan sen suh-
teen, missä laajuudessa kiinteistön omistajan 
oikeuksia on välttämätön rajoittaa. 

Pykälän 1 momentin nojalla kaivosalueen 
tulisi olla yhtenäinen alue sekä vastata suu-

ruudeltaan ja muodoltaan turvallisuutta, toi-
mintojen sijoittamista ja kaivostekniikkaa 
koskevia vaatimuksia. Kaivosalueelle sijoi-
tettavia toimintoja olisivat kaivostoimintaan 
välittömästi liittyvät toiminnot, kuten rikas-
tamot ja jätealueet, jotka edellyttävät alueen 
hallintaa. Kaivosalue ei kuitenkaan saisi olla 
suurempi kuin mitä kaivostoiminnan harjoit-
taminen välttämättä edellyttää ottaen huomi-
oon kysymyksessä olevan esiintymän laatu ja 
laajuus, mikä vastaisi kumottavan lain 22 §:n 
2 momentissa säädettyä rajoitusta. Toisin 
kuin kumottavan lain nojalla valtauksen es-
teet olisi mahdollista pääosin sivuuttaa, jos se 
olisi 38 §:n 2 momentin nojalla välttämätön-
tä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kai-
voksen apualueeksi kaivostoiminnan kannal-
ta välttämättömät kaivosalueen läheisyydessä 
sijaitsevat alueet, jotka ovat tarpeen teitä, 
kuljetuslaitteita, voima- tai vesijohtoja, vie-
märeitä tai riittävään syvyyteen maan pinnas-
ta louhittavaa kuljetusväylää varten. Apualu-
een osalta kyseessä olisi rasitteeksi luokitel-
tava käyttöoikeus, joka ei merkittävällä taval-
la sulje pois alueen omistajan mahdollisuutta 
käyttää kiinteistöä. Apualueen kiinteistön 
omistajalla ei olisi oikeutta 84 §:ssä tarkoitet-
tuun louhintakorvaukseen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta suunnitella kaivosalue ja kaivok-
sen apualueen sijainti välttäen yleisen tai yk-
sityisen edun loukkausta. Arviointi perustuisi 
kaivostoiminnan kokonaiskustannuksiin. 
Tarkastelun kohteena olisivat sekä alueen 
pinta-ala että oikeuksien rajoitusten ajallinen 
kesto.  

18 §. Käyttöoikeus kaivosalueeseen. Kai-
vostoiminta alkaa yleensä aina avolouhokse-
na, johon liittyvät rikastus-, jätealue- ja muut 
toiminnot sijoitetaan maan pinnalle. Tästä 
syystä muut alueen käyttö- ja hallintaoikeu-
det on tarpeen sulkea kokonaisuudessaan 
pois kaivosalueelta. Kaivostoiminnan edetes-
sä siirrytään enenevässä määrin maanalaiseen 
louhintaan, jolloin maanomistajan oikeuksia 
maanpinnalla ei ole välttämätöntä täysin ra-
joittaa. 

Pykälän lähtökohtana on, että toiminnan-
harjoittaja pyrkii nykyiseen tapaan sopimuk-
sin hankkimaan omistus- tai käyttöoikeuden 
kaivosalueeseen. Mikäli tälle ei olisi edelly-
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tyksiä, ratkaistaisiin käyttöoikeuden lunastus-
ta koskeva vaatimus osana kaivosluvan har-
kintaa.  

Käyttöoikeuden lunastus toiselle kuuluvaan 
alueeseen edellyttäisi 1 momentin mukaan, 
että kaivoshanke on yleisen tarpeen vaatima. 
Koska kaivosalueen käyttöoikeuden lunastus 
on muut oikeudet poissulkeva käyttöoikeus, 
on yleisen tarpeen vaatimus perustuslain tur-
vaaman omaisuudensuojan rajoittamisen 
kannalta välttämätön. Kumottavan lain 41 
§:n nojalla kaivosoikeuden haltijalla on suo-
raan lain perusteella käyttöoikeus kaivospii-
riin ilman, että yleisen tarpeen vaatimusta on 
arvioitu. 

Pykälän 2 momentissa tarkennettaisiin 
yleisen tarpeen keskeisiä arviointiperusteita. 
Huomioon otettavat taloudelliset vaikutukset 
voivat olla myös lyhytaikaisia, mutta työlli-
syysvaikutusten tulisi olla pitkäaikaisia. 
Yleisen tarpeen on katsottava keskeisesti liit-
tyvän alueellisesti tai paikallisesti välttämät-
tömän kaivoshankkeen toteuttamiseen. Ylei-
nen tarve edellyttäisi enemmän kuin mikä on 
yleinen etu, koska yhteiskunnallista hyötyä 
tai etua voi aiheutua sellaisistakin kai-
voshankkeista, jotka eivät ole suoraan yleisen 
edun kannalta tärkeitä. Hakijan velvollisuu-
tena olisi lunastuslain 4 §:n 2 momentin mu-
kaisesti osoittaa yleisen tarpeen vaativan lu-
nastusta. Kaivostoiminnat harjoittajat ovat 
käytännössä aina yksityisoikeudellisia yhtei-
söjä. Lunastuslain 4 §:n 2 momentin nojalla 
lunastusoikeus voidaan myöntää myös tällai-
selle yhteisölle. Perustuslakivaliokunta on 
katsonut, ettei perustuslain 15 §:n yleisen 
tarpeen vaatimus välttämättä edellytä lunas-
tuksen toteuttamista julkisyhteisön hyväksi, 
vaan lunastetun omaisuuden saajana voi olla 
muukin taho (PeVL 28/2000 vp ja 49/2002 
vp). 

Uuden kaivoslain on katsottava sisältävän 
kattavasti lunastamisen edellytykset lunastus-
lain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla 
eikä lunastuslain 4 §:n 1 momenttia siten so-
vellettaisi. Lunastus edellyttäisi 18 §:n nojal-
la yleistä tarvetta ja kaivosluvan harkintaan 
sisältyy 39 §:n nojalla intressivertailu. Lisäk-
si kaivosalueen kokoa ja muotoa rajoittaisi 
17 §:n säännös. 

Pykälän 1 momentin nojalla kaivosluvassa 
määrättäisiin tarkemmin käyttöoikeuden si-

sältö. Lähtökohtaisesti käyttöoikeus olisi 
voimassa saman ajan kuin kaivosoikeus, 
mutta tarvittaessa myös lyhyempi aika voi ol-
la mahdollinen, jos aluetta tarvittaisiin kai-
vostoiminnan kannalta vain rajatun ajan, 
esimerkiksi jätealueeksi. Pykälän 3 momen-
tissa olisi kielto käyttää kaivoaluetta muuhun 
tarkoitukseen kuin kaivosluvassa määritel-
tyyn.  

Kaivosalueen omistajan vaihtuminen ei 
vaikuttaisi kaivosluvassa perustetun käyttö-
oikeuden sisältöön.  

19 §. Käyttöoikeus kaivoksen apualuee-
seen. Kaivoksen apualueiden tulisi sijaita 
kaivosalueen välittömässä läheisyydessä. 
Laajoja infrastruktuurihankkeita varten ei 
olisi mahdollista perustaa kaivoksen apualu-
eita, vaan esimerkiksi laajempia tiejärjestely-
jä varten sovelletaan maantielakia ja lakia 
yksityisistä teistä (358/1962), jäljempänä yk-
sityistielaki.  

Pykälän 1 momentin nojalla kaivoksen 
apualuetta koskeva vaatimus ratkaistaisiin 
osana kaivosluvan harkintaa, jos toiminnan-
harjoittaja ei ole sopimusteitse järjestänyt 
asiaa. Kyseessä olisi rajoitettu käyttöoikeus 
tai muu erityinen oikeus, joka vastaisi lunas-
tuslain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua eri-
tyistä oikeutta sekä maankäyttö- ja rakennus-
lain 161 §:ssä ja vesilain 9 luvun 18 §:ssä 
tarkoitettua rasitetta. Hakijan velvollisuutena 
olisi selvittää, että kaivostoiminnan kannalta 
välttämättömiä teitä, kuljetuslaitteita, voima- 
tai vesijohtoja, viemäreitä tai maanalaisia 
kuljetusväyliä ei olisi mahdollista sijoittaa 
muutoin tyydyttävästi ja kohtuullisin kustan-
nuksin. Osittain viemärin sijaintipaikka mää-
räytyisi ympäristönsuojelulain nojalla. Kun 
kyseessä on veden johtamisen laitteita varten 
tarvittavien alueiden lunastuksesta, voidaan 
soveltaa vesilain lunastusjärjestelmää. 

Pykälän 1 momentin nojalla kaivosluvassa 
määrättäisiin tarkemmin käyttöoikeuden si-
sältö. Pykälän 2 momentissa olisi kielto käyt-
tää kaivoksen apualuetta muuhun tarkoituk-
seen kuin kaivosluvassa määriteltyyn.  

Apualueen omistajan vaihtuminen ei vai-
kuttaisi kaivosluvassa perustetun käyttö- tai 
muun erityisen oikeuden sisältöön.  
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4 luku. Kullanhuuhdonta  

20 §. Kullanhuuhdontalupa ja sen oikeus-
vaikutukset. Valtion mailla tapahtuva kullan-
huuhdonta eriytettäisiin muusta malminetsin-
tää ja kaivostoimintaa koskevasta sääntelys-
tä. Kumottavan lain nojalla toiminta perustuu 
valtausoikeuteen, mutta sitä koskevia erityis-
säännöksiä on lain 4 §:n 4 momentissa ja 12 
§:n 3 momentissa.  

Pykälän 1 momentin nojalla kullanhuuh-
donta valtion mailla edellyttäisi kullanhuuh-
dontalupaa. Kullanhuuhdonnan keskeisim-
mät alueet ovat Lemmenjoen alue sekä Iva-
lonjoki sivuhaaroineen. Alueet sijoittuvat 
Lemmenjoen kansallispuiston alueelle ja 
Hammastunturin erämaa-alueelle sekä valti-
on metsämaille. Pääosin alueet kuuluvat Ina-
rin kuntaan, mutta vähäisiltä osin Sodanky-
lään. Muualla kuin valtion mailla kullan-
huuhdontaan sovellettaisiin malminetsintää 
ja kaivostoimintaa koskevia säännöksiä.  

Kullanhuuhdontalupa perustaisi 2 momen-
tin nojalla yksinoikeuden luvassa määritellyl-
lä alueella maaperässä esiintyvän kullan et-
sintään ja kartoitukseen sekä sen talteen ot-
tamiseen ja hyödyntämiseen huuhtomalla. 
Lisäksi lupa perustaisi oikeuden ottaa talteen 
ja hyödyntää huuhdonnan sivutuotteena ir-
tomaasta löytyvät platinahiput sekä jalo- ja 
korukivet, mikä olisi muutos nykytilantee-
seen verrattuna. Lupa on tarkoitettu kullan-
huuhtojan vastuullisena oikeudenhaltijana 
suorittamaa kullanhuuhdontaa varten. Kul-
lanhuuhtojan oikeus liikkua alueella mootto-
rikäyttöisellä ajoneuvolla edellyttäisi nykyi-
seen tapaan maastoliikennelain 4 §:n mukai-
sesti lupaa.  

Pykälän 3 momentin mukaan kullanhuuh-
dontalupa ei rajoittaisi kiinteistön omistajan 
oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä. 
Kullanhuuhdontalupa ei myöskään vaikuttai-
si kuntalaisten metsästyslain 8 §:ään perustu-
vaan metsästysoikeuteen. Kullanhuuhdonta-
lupa ei oikeuttaisi muuhun kuin 2 momentis-
sa tarkoitettuun alueen käyttöön.  

Pykälän 4 momentin mukaisesti kullan-
huuhdonta-alueen tulisi olla yhtenäinen alue, 
jonka suuruus on enintään viisi hehtaaria. 
Kumottavan lain 5 §:n nojalla enimmäispin-
ta-ala on seitsemän hehtaaria, mitä on pidet-

tävä liian suurena ottaen huomioon toimin-
nan luonne ja luvan voimassaoloaika.  

21 §. Kullanhuuhtojan velvollisuudet. Kul-
lanhuuhtoja olisi velvollinen rajoittamaan 
toimenpiteet 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
oikeuden kannalta välttämättömään. Kiellet-
tyä olisi 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun hai-
tan tai vahingon aiheuttaminen kullanhuuh-
donta-alueen tai muille lähistöllä olevien alu-
eiden käyttötarpeille. Tällöin on otettava 
huomioon muun muassa luonnonsuojelu- ja 
erämaa-alueita koskevat tavoitteet sekä hoi-
to- ja käyttösuunnitelma, minkä lisäksi luon-
nonsuojelulakia sovellettaisiin 36 §:n nojalla 
osana lupaharkintaa.  

Kullanhuuhtoja ei saisi myöskään aiheuttaa 
vahinkoa alueella sijaitseville kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaille rakennuksille ja niiden 
pihapiireille. Kyseessä olisivat muun muassa 
säädöksen nojalla tai Museoviraston ja Met-
sähallituksen välisellä sopimuksella suojellut 
rakennukset kulta-alueilla (esimerkiksi Ivalo-
joen Kultala), valtakunnalliset merkittävät 
kulttuurihistorialliset ympäristöt kulta-
alueilla (esimerkiksi Ivalojoen kulta-alue ja 
Sallivaaran poroerotusalue) ja maakuntakaa-
vaan merkityt kulta-alueiden kohteet (esi-
merkiksi Ivaolojen kultakämpät, Lemmenjo-
en kulta-alue ja Hammastunturin poroerotus-
paikka). Kulta-alueiden muinaisjäännökset 
ovat muinaismuistolain nojalla suojeltuja. 
Suojeltavat kohteet otettaisiin 36 §:n nojalla 
huomioon lupaharkinnassa. 

Kullanhuuhtojalle 3 momentissa asetettu 
vaatimus huolehtia alueen turvallisuudesta ja 
ympäristöstä täydentäisi maankäyttö- ja ra-
kennuslain 166 §:n 1 momentissa säädettyä 
velvoitetta.  

Kullanhuuhtoja olisi lisäksi velvollinen 
noudattamaan muun muassa 6 §:ssä säädetty-
jä yleisiä velvollisuuksia. 

22 §. Kullanhuuhdonta-alueen maa- ja ki-
viainesjätettä koskevat toimenpiteet. Pykälä 
täydentäisi kaivannaisjätedirektiivin imple-
mentointia, joka on keskeisiltä osin saatettu 
voimaan ympäristönsuojelulain muutoksella 
346/2008. Velvoite olisi samansisältöinen 
kuin 12 §:ssä valtaajalle säädetty. Jos toi-
minnassa ei käytetä apuna konevoimaan pe-
rustuvia apuvälineitä, syntyvän maa- ja ki-
viainesjätteen määrä on hyvin vähäinen. Täl-
löin jätehuoltosuunnitelmaksi riittäisi yleensä 
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yleisluonteinen maininta hakemusasiakirjois-
sa niistä toimenpiteistä, joilla maa-ainesjäte 
ja mahdollinen kiviainesjäte sijoitetaan takai-
sin maahan. 

23 §. Rakentaminen kullanhuuhdonta-
alueella. Lähtökohtaisesti rakentaminen kul-
lanhuuhdonta-alueella olisi kielletty. Kullan-
huuhdontaluvassa voitaisiin kuitenkin myön-
tää oikeus hakea maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä muun sovellettavan lainsäädännön (esi-
merkiksi kansallispuistoa koskevan säädök-
sen tai vesilain) nojalla lupaa rakentaa raken-
nus tai rakennelma. Asianomaisessa laissa tai 
muussa säädöksessä säädetään tarkemmin 
vaadittavan luvan edellytyksistä. Kullan-
huuhdontaluvan nojalla kullanhuuhtojan olisi 
tällöin katsottava hallitsevan rakennuspaik-
kaa maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla, mikä on edellytys raken-
tamista koskevan luvan hakemiselle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä sää-
detty rakennuslupa vaaditaan kaikille lain 
113 §:ssä määritellyille rakennuksille eli 
muun muassa asumiseen ja varastointiin tar-
koitetuille kiinteille tai paikallaan pidettäväk-
si tarkoitetuille, viranomaisvalvontaa vaati-
ville rakennuksille. Rakennelma saattaa edel-
lyttää maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) 62 §:n nojalla toimenpidelupaa. 
Rakennuksen tai rakennelman soveltuvuus 
ympäristöön ratkaistaan rakennus- tai toi-
menpideluvan yhteydessä. 

Pykälän 2 momentin nojalla kullanhuuh-
dontaluvassa myönnettävä oikeus edellyttäi-
si, että kyseessä oleva rakennus tai raken-
nelma olisi kooltaan vähäinen, tilapäinen, 
kevytrakenteinen ja helposti siirrettävä. Tila-
päisenä pidettäisiin rakennusta samoin edel-
lytyksin kuin maankäyttö- ja rakennuslain 
176 §:n 1 momentissa. Kyseeseen voisivat si-
ten tulla rakennukset, joiden rakenne, arvo ja 
käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsotta-
va tarkoitetun pystytettäväksi enintään viiden 
vuoden ajaksi. Edellytyksenä olisi myös, että 
rakennus tai rakennelma on kullanhuuhdon-
nan laajuus huomioon ottaen välttämätön 
kullanhuuhtojan tilapäistä oleskelua ja tar-
vikkeiden säilyttämistä varten. Edellytystä 
arvioitaisiin kullanhuuhtojan toiminnan laa-
juuden ja ammattimaisuuden mukaan. Rat-
kaisevaa arvioinnin kannalta olisi kullan-

huuhtojan vuosittain talteen ottama kulta-
määrä. Edellytyksenä olisi lisäksi, että ra-
kennus tai rakennelma ei aiheuta haittaa tai 
vahinkoa muille lähistöllä olevien alueiden 
käyttötarpeille. Kun lisäksi esimerkiksi erä-
maa-alueilla on noudatettava erämaalakia, 
olisi alueen hoito- ja käyttösuunnitelma otet-
tava huomioon rakentamista koskevassa har-
kinnassa. Loma-asuntojen kaltainen raken-
taminen ei olisi sallittua kullanhuuhdonta-
alueille.  

24 §. Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen 
maastotöistä. Kullanhuuhtojalle asetettaisiin 
vastaava ilmoitusvelvollisuus maastotöistä 
kuin valtaajalle 11 §:ssä. Velvoite olisi uusi. 
Ilmoitusvelvollisuus koskisi sellaisia maasto-
töitä, joista voi aiheutua vahinkoa tai haittaa. 
Kyseeseen voivat tulla vain sellaiset maasto-
työt, joista ei aiheudu 21 §:n 2 momentin no-
jalla kiellettyä haittaa tai vahinkoa. Pykälän 3 
momentissa säädettäisiin asetuksenantoval-
tuudesta. 

25 §. Selvitys kullanhuuhdonnasta. Kullan-
huuhtoja olisi velvollinen vuosittain toimit-
tamaan kaivosviranomaiselle selvityksen tal-
teen otetusta kullan ja käsitellyn irtomaan 
määrästä sekä rakentamisesta kullanhuuh-
donta-alueella ja muusta alueen käytöstä. 
Käytännössä kullanhuuhtojilta on jo nykyisin 
kerätty vastaavia tietoja valvontaa varten. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. 

26 §. Kullanhuuhdonnan jälkitoimenpiteet. 
Kullanhuuhtojalle asetettaisiin keskeisiltä 
osin vastaava jälkitoimenpiteitä koskeva vel-
vollisuus kuin valtaajalle 14 §:ssä. Koska 
kullanhuuhdonnan maisemalliset vaikutukset 
olisivat usein valtausalueella tapahtuvaa 
malminetsintää merkittävämmät, säädettäi-
siin 1 momentissa nimenomaisesti velvolli-
suudeksi saattaa alue maisemallisesti tyydyt-
tävään tilaan. Velvollisuudella on erityistä 
merkitystä, kun toimintaa on harjoitettu 
luonnonsuojelu- tai erämaa-alueella. 

Ilmoitus jälkitoimenpiteiden loppuun saat-
tamisesta olisi pykälän 2 momentin nojalla 
tehtävä viimeistään vuoden kuluttua kullan-
huuhdontaluvan raukeamisesta tai peruutta-
misesta. Kullanhuuhdontaluvan raukeamises-
ta säädetään ehdotetussa 54 §:ssä ja peruut-
tamisesta 57 §:ssä. 
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maas-
tossa tapahtuvasta lopputarkastuksesta, jonka 
kaivosviranomaisen olisi järjestettävä ilmoi-
tuksen saatuaan tai, jos ilmoitusvelvollisuus 
laiminlyödään, omasta aloitteestaan. Lähtö-
kohtaisesti tarkastusta on pidettävä tarpeelli-
sena, mutta poikkeuksellisesti se voidaan il-
meisen tarpeettomana jättää tekemättä. Lop-
putarkastuksesta tiedotettaisiin kullanhuuhto-
jan lisäksi alueen hallinnasta vastaavalle vi-
ranomaiselle tai laitokselle sekä saamelaisten 
kotiseutualueella saamelaiskäräjille, koltta-
alueella kolttien kyläkokoukselle ja erityisel-
lä poronhoitoalueella alueen paliskunnille, 
joilla olisi oikeus osallistua siihen. Lopputar-
kastuksen tarkoituksena olisi selvittää, ovat-
ko 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
suoritettu. Lopputarkastuksesta olisi laaditta-
va tarkastuskertomus, jossa on selostettu tar-
kastuksen kulku, siinä tehdyt havainnot sekä 
keskeisiltä osin muistutukset. Jos kullan-
huuhtoja on täyttänyt 1 momentissa säädetyt 
velvollisuudet puutteellisesti, kaivosviran-
omainen voisi ehdotetun 137 §:n nojalla an-
taa määräyksiä jälkitoimenpiteiden täyden-
tämisestä. Jos kullanhuuhdontaan on vaadittu 
ympäristönsuojelulain mukainen ympäristö-
lupa, on jälkitoimenpiteistä lisäksi voimassa, 
mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kullan-
huuhdonnan jälkitoimenpiteitä ja lopputar-
kastusta koskevasta asetuksenantovaltuudes-
ta. 
 
 
II OSA. Lupa-asiat 

5 luku. Lupamenettelyt 

27 §. Oikeus hakea lupaa. Valtaus-, kai-
vos- ja kullanhuuhdontalupaa saisi hakea 
täysi-ikäinen luonnollinen henkilö, jolla on 
asuinpaikka Euroopan talousalueella ja joka 
ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoi-
suutta ei holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) nojalla ole rajoitettu. Luonnolli-
selle henkilölle asetetut rajoitukset ovat tar-
peen luvan nojalla perustuvaan toimintaan 
liittyvien velvoitteiden ja vastuiden takia. 
Lupaa saisi hakea suomalainen yhteisö ja 
säätiö. Lisäksi lupaa saisi hakea Suomessa 
sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen yhtei-

sö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion lain-
säädännön mukaan ja jolla on sääntömääräi-
nen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimi-
paikka jossakin Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa. Elinkeinonharjoittami-
sen oikeudesta annetun lain (122/1919) 1 §:n 
2 momentin nojalla patentti- ja rekisterihalli-
tus voi myöntää luvan myös muille kuin 1 
momentissa tarkoitetuille. Ehdotus ei olen-
naisesti muuttaisi nykytilaa, mutta yhtenäis-
täisi sen samanlaiseksi muun elinkeinotoi-
mintaa koskevan lainsäädännön kanssa.  

Eurooppayhtiöistä ei ole tarpeen säätää 
erikseen. Niitä on eurooppayhtiön (SE) sään-
nöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 2157/2001 nojalla kohdeltava kuten kan-
sallista osakeyhtiötä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sel-
vyyden vuoksi, että valtauslupaa saisi hakea 
myös valtion laitos. Kyseeseen tulisivat lä-
hinnä GTK ja mahdollisesti muut sellaiset 
valtion laitokset, joiden tehtävä on malminet-
sintä laitosta koskevan säädöksen mukaan. 

28 §. Etuoikeusjärjestys. Pykälän 1 mo-
mentin nojalla etuoikeus valtaus-, kaivos- ja 
kullanhuuhdontalupaan olisi sillä, joka on 
ajallisesti ensimmäisenä hakenut lupaa nou-
dattaen, mitä 30 §:ssä ja muualla tässä laissa 
säädetään, ja jonka hakemus täyttää luvan 
myöntämiselle lain 6 luvussa ja muualla tässä 
laissa säädetyt edellytykset, eikä luvan 
myöntämiselle ole tässä laissa säädettyä es-
tettä.  Pykälä selkeyttäisi nykytilannetta ja 
estäisi etuoikeuden saamisen puutteellisen 
hakemuksen nojalla. Kumottavan lain 11 
§:ssä säädetään perusteeksi yksinomaan asian 
muodollinen vireille tulo, mikä on asettanut 
hakemuksia perusteellisesti ja huolellisesti 
valmistelevat kilpailullisesti heikompaan 
asemaan.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtaa-
jan etuoikeudesta kaivoslupaan. Etuoikeuden 
saaminen edellyttäisi kaivosluvan hakemista 
ennen valtausluvan raukeamista 54 §:n nojal-
la tai peruuttamista 57 §:n nojalla noudatta-
en, mitä 30 §:ssä ja muualla tässä laissa sää-
detään. Lisäksi etuoikeuden saaminen edel-
lyttäisi, että hakemus täyttää luvan myöntä-
miselle 6 luvussa ja muualla tässä laissa sää-
detyt edellytykset eikä luvan myöntämiselle 
ole tässä laissa säädettyä estettä. Etuoikeuden 
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kannalta olisi riittävää, että kaivoslupaa haet-
taisiin esiintymään, joka pääosin sijaitsee 
valtausalueella. Kaivoslupahakemuksen edel-
lytys ei kuitenkaan enää olisi, että hyödyn-
nettävä esiintymä sijaitsisi valtausalueelle, 
mikä olisi muutos verrattuna kumottavan lain 
21 §:n 1 momenttiin. 

Valtaushakemukselle uudessa kaivoslaissa 
asetettavat vaatimukset edellyttäisivät, että 
hakijalla on riittävä mahdollisuus valmistella 
hakemusta huolella, muun muassa perehtyä 
olemassa olevaan tutkimusmateriaaliin ja 
kartoitusdataan sekä analysoida arkistoituja 
näytteitä. Koska etsintätyötä koskevan sään-
nöksen nojalla olisi mahdollista tehdä pe-
rusmalminetsintää, olisi valtaushakemuksen 
valmistelua varten mahdollista suunnitella 
valtausluvan nojalla suoritettavien tarpeellis-
ten tutkimusten määrä, laatu ja aikataulu sekä 
rajata valtausalue. Pykälän 3 momentissa 
säädettäisiin mahdollisuudesta varata etuoi-
keus alueen valtaamista edellyttävän valtaus-
lupahakemuksen valmistelua varten. Va-
rausilmoitukseen perustuva etuoikeus vastai-
si keskeisiltä osin kumottavan lain 7 §:n 1 
momentissa säädettyä varausilmoitusta. Etu-
oikeus olisi voimassa, kun varausilmoitus on 
tehty noudattaen, mitä 35 §:ssä säädetään ei-
kä ilmoituksen hyväksymiselle ole 45 §:n no-
jalla tai muuta tässä laissa säädettyä estettä. 
Etuoikeuden voimassaolo päättyy, kun kai-
vosviranomaisen varausilmoituksen nojalla 
tekemä varauspäätös raukeaa tai peruutetaan 
60 §:n mukaisesti.  

29 §. Lupaviranomaisten toimivalta. Kai-
vosluvasta päättäisi valtioneuvosto yleisis-
tunnossa työ- ja elinkeinoministeriön esitte-
lystä, kun lupahakemuksessa on vaadittu 
käyttöoikeuden lunastusta kaivosalueeseen 
eivätkä alueen kiinteistön omistajat ole anta-
neet suostumusta käyttöoikeuden perustami-
seen. Merkityksellistä on vain kiinteistön 
omistajan kanta asiassa eikä muiden oikeu-
denhaltijoiden kannanotoilla ole vaikutusta 
lupaviranomaisen toimivallan määräytymi-
seen. Säännös vastaisi lunastuslain 5 §:n 1 
momenttia.    

Kaivosviranomainen valmistelisi valtio-
neuvoston yleisistunnossa ratkaistavan kai-
voslupa-asian työ- ja elinkeinoministeriön 
ohjauksessa ja valvonnassa. Muista kaivos-
lupa-asioista, valtaus- ja kullanhuuhdontalu-

pa-asioista sekä varausilmoituksen hyväksy-
misestä päättäisi kaivosviranomainen. Kai-
vosviranomainen ratkaisisi siten kaikki val-
taus- ja kullanhuuhdontalupia koskevat asiat, 
mukaan lukien valtaus- ja kullanhuuhdonta-
lupien voimassa olon jatkamista, raukeamis-
ta, muuttamista, peruuttamista ja siirtoa kos-
kevat asiat. Kaivosviranomainen ratkaisisi 
myös kaivoslupia koskevat asiat, kun kaivos-
lupahakemuksessa tai kaivosluvan voimassa-
olon jatkamista koskevassa hakemuksessa ei 
ole vaadittu käyttöoikeuden lunastusta kai-
vosalueeseen tai kun alueen kiinteistön omis-
tajat ovat antaneet suostumuksensa käyttöoi-
keuden perustamiseen. Lisäksi kaivosviran-
omainen ratkaisisi kaikki kaivoslupien rau-
keamista, muuttamista, peruuttamista ja siir-
toa koskevat asiat.  

Jos kaivoslupahakemus kuitenkin koskisi 
sellaista kaivos- ja rikastustoimintaa, jonka 
tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuotta-
minen, lupa-asia ratkaistaisiin ydinenergia-
lain nojalla. Esitykseen sisältyy ehdotus laik-
si ydinenergialain muuttamiseksi. 

30 §. Lupahakemus. Valtaus-, kaivos- ja 
kullanhuuhdontaa koskevat lupahakemukset 
olisi toimitettava kaivosviranomaiselle riip-
pumatta asian ratkaisua koskevasta 29 §:n 
mukaisesta toimivallasta. Säännös vastaa 
pääosin kumottavan lain 8 ja 23 §:ää. 

Lupahakemus tulee vireille hakijan aloit-
teesta ja tämän edun toteuttamiseksi. Tästä 
seuraa, että vastuu tarpeellisen ja luotettavan 
selvityksen hankkimisesta ja esittämisestä 
kuuluu sille, jonka tavoitteiden ja etujen to-
teuttamiseksi asia on pantu vireille. Kaivos-
viranomaisen tehtävä olisi huolehtia siitä, et-
tä asia tulee selvitetyksi, mikä tarkoittaa 
muun muassa velvollisuutta huolehtia asian-
osaisten kuulemisesta ja selvitysten riittä-
vyyden arvioinnista.  

Pykälän 2 momentin 1 kohdan nojalla ha-
kemuksessa tulisi olla selvitys hakijasta, tä-
män asiantuntemuksesta, teknisestä suoritus-
kyvystä sekä taloudellisista ja muista edelly-
tyksistä harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa 
toimintaa. Hakemuksessa olisi selvitettävä 
hakijan taloudellista ja rahoituksellista tilan-
netta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista 
pätevyyttä ottaen huomioon hakemuksen 
mukainen toiminta. Asiantuntemus voi olla 
hakijalla itsellään tai hakija osoittaisi, miten 
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käyttöön hankitaan riittävä ja tarvittava asi-
antuntemus. Valtauslupahakemuksissa asiaa 
arvioitaisiin erityisesti ottaen huomioon tut-
kimussuunnitelma ja jälkitoimenpiteiden to-
teutus. Kullanhuuhdontalupien arvioinnissa 
merkitystä on muun muassa sillä, toimitaan-
ko kansallispuiston alueella, erämaa-alueella 
vai valtion metsämaalla. Kaivoslupahake-
muksissa asiaa arvioitaisiin ottaen huomioon 
muun muassa kaivostoiminnan laatu ja laa-
juus. 

Pykälän 2 momentin 2 kohdan nojalla ha-
kemuksessa olisi selvitettävä hakemuksen 
kohteena olevaa aluetta koskevat seikat. Ha-
kijan olisi muun muassa toimitettava alueen 
kiinteistötiedot sekä digitaalisessa muodossa 
kartta, johon on merkitty alueen sijainti ja ra-
jat. Kaivoslupahakemuksessa on tarpeen olla 
myös kaivoksen vaikutusalueen kiinteistötie-
dot. Hakemuksessa tulisi olla selvitys luon-
nonsuojelulain, erämaalain ja muinaismuisto-
lain nojalla aluetta koskevista rajoituksista. 
Saamelaisten kotiseutualuetta ja erityistä po-
ronhoitoaluetta koskevassa hakemuksessa 
olisi selvitettävä kyseisellä alueella voimassa 
olevat rajoitukset. Valtaus- ja kullanhuuh-
dontalupahakemuksissa on oltava tieto alu-
een oikeusvaikutteisista kaavoista ja mahdol-
lisesti vireillä olevista kaavahankkeista sekä 
käytännössä kunnan antamaan todistukseen 
perustuva selvitys siitä, ettei haetulla alueella 
ole 37 §:n 1 momentissa tarkoitettua estettä. 
Kaivoslupahakemuksessa olisi selvitettävä 
kaivosalueen ja kaivoksen apualueen mää-
räytymiseen vaikuttavat olennaiset seikat ot-
taen huomioon, mitä 38 §:n 2 momentissa 
säädetään sekä miten kaivostoimintaan liitty-
vät eri toiminnot on tarkoitus sijoittaa alueel-
le (esimerkiksi louhoksen, varastojen, jäte-
alueiden ja rikastamon sijainti sekä tieyhtey-
det kaivosalueelle ja muut liikennejärjeste-
lyt). Kaivoslupahakemuksessa olisi kaavoi-
tusta koskevien selvitysten osalta otettava 
huomioon, mitä 38 §:n 3 ja 4 momentissa 
säädetään. Hakemuksessa olisi lisäksi selvi-
tettävä, miten aluerajoitukset ja kaavoituk-
seen liittyvät näkökohdat on otettu huomi-
oon. 

Pykälän 2 momentin 3 kohdan nojalla val-
taushakemuksessa olisi esitettävä tiedot val-
tausalueen ja kaivoslupahakemuksessa kai-
vosalueen ja kaivoksen apualueen kiinteistö-

jen omistajista ja niiden muiden henkilöiden 
tai yhteisöjen nimistä ja osoitteista, joiden 
etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa 
koskea. Kullanhuuhdonta-alueilla toiminta 
tapahtuu valtion mailla, joiden hallinnasta 
vastaa Metsähallitus. Kullanhuuhdontalupa-
hakemuksista olisi kuitenkin esitettävä tiedot 
mahdollisista muista asianosaisista, esimer-
kiksi erityisellä poronhoitoalueella alueen pa-
liskunnista. 

Pykälän 2 momentin 4 kohdan nojalla ha-
kemuksessa pitäisi selvittää, onko toiminnal-
le edellytyksiä. Vaatimus edellyttää hakijalta 
asiantuntemusta. Valtaushakemuksessa olisi 
esitettävä otaksunta alueen kaivosmineraa-
leista ja mihin otaksunta perustuu. Tarkoituk-
sena ei ole olennaisesti muuttaa noudatettua 
käytäntöä, minkä vuoksi otaksunnan tulee ol-
la riittävästi yksilöity noin neliökilometrin 
tarkkuudella. Kaivoslupahakemuksessa olisi 
selvitettävä, että esiintymä on todennäköises-
ti taloudellisesti hyödynnettävä. Jos kullan-
huuhdontalupaa koskeva hakemus kohdistuu 
perinteiselle kullanhuuhdonta-alueelle, ei 
erillinen selvitys siitä, onko alueella kullan-
huuhdonnalle edellytyksiä, ole yleensä tar-
peen.  

Pykälän 2 momentin 5 kohdan nojalla ha-
kemukseen tulee sisältyä toimintaa koskevat 
suunnitelmat. Valtauslupahakemuksessa olisi 
esitettävä tutkimussuunnitelma eli tiedot tar-
peellisten tutkimusten määrästä, laadusta, 
laajuudesta ja aikataulusta sekä tutkimuksen 
kohteena olevista kaivosmineraaleista (erityi-
sesti jos kyseessä on uraani tai torium). Tut-
kimussuunnitelmassa olisi otettava huomioon 
6 §:ssä säädetyt yleiset velvollisuudet, 10 
§:ssä säädetyt rajoitukset, 3 §:ssä ja 36 §:n 2 
momentissa mainittuun lainsäädäntöön pe-
rustuvat rajoitukset ja kiellot. Saamelaisten 
kotiseutualuetta, koltta-aluetta ja erityistä po-
ronhoitoaluetta koskevissa valtaushakemuk-
sissa olisi tutkimussuunnitelmassa otettava 
huomioon näistä alueista johtuvat rajoitukset. 
Jos tutkimussuunnitelman mukaan on tarkoi-
tus tehdä koelouhintaa taikka muuta ympäris-
tö- ja muilta vaikutuksiltaan vastaavaa toi-
mintaa, on tutkimussuunnitelmassa selvitet-
tävä yksityiskohtaisesti toimenpiteen laatu, 
laajuus, aikataulu ja vaikutusalue.  

Kullanhuuhdontalupahakemuksessa tulisi 
esittää suunnitelma huuhdottavan kullan et-
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sintää, talteen ottamista ja hyödyntämistä 
koskevien toimenpiteiden määrästä, laadusta 
ja aikataulusta. Tällöin olisi erityisesti otetta-
va huomioon 6 §:ssä säädetyt yleiset velvol-
lisuudet, 21 §:ssä säädetyt rajoitukset sekä 3 
§:ssä ja 36 §:n 2 momentissa mainittuun lain-
säädäntöön perustuvat rajoitukset, erityisesti 
luonnonsuojelulakiin ja erämaalakiin perus-
tuvat rajoitukset. Saamelaisten kotiseutualu-
etta, koltta-aluetta ja erityistä poronhoitoalu-
etta koskevissa hakemuksissa olisi suunni-
telmassa otettava huomioon näistä alueista 
johtuvat rajoitukset. 

Kaivoslupahakemuksessa olisi esitettävä 
toiminnan aloittamisen suunniteltu ajankohta 
ja arvioitu toiminta-aika. Hakemuksessa olisi 
erityisesti selvitettävä, miten 6 ja 16 §:ssä 
säädetyt velvollisuudet sekä miten 3 §:ssä ja 
36 §:n 2 momentissa mainittuun muuhun 
lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset on otet-
tu huomioon. 

Pykälän 2 momentin 6 kohdan nojalla ha-
kemuksessa olisi selvitettävä suunnitelman 
mukaisen toiminnan vaikutukset. Valtaus- ja 
kullanhuuhdontalupahakemuksessa olisi esi-
tettävä tiedot alueen ympäristöstä ja alueella 
harjoitettavasta elinkeinotoiminnasta sekä 
hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuk-
sista siihen. Ottaen huomioon maastoliiken-
nelakiin ehdotettu muutos valtauslupahake-
muksessa olisi selvitettävä, miten alueella 
liikuttaisiin moottorikäyttöisellä ajoneuvolla.   
Kaivoslupahakemuksessa olisi esitettävä tie-
dot kaivostoiminnan arvioiduista vaikutuk-
sista yleisiin ja yksityisiin etuihin sekä niille 
koituvista hyödyistä, menetyksistä ja haitasta 
ottaen huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään. 
Kaivoslupahakemuksessa olisi myös esitettä-
vä selvitys toimenpiteistä, joilla kaivostoi-
minnan haitalliset vaikutukset on tarkoitus 
poistaa tai joilla niitä on tarkoitus vähentää 
sekä selvitys suunnitellun kaivostoiminnan 
arvioiduista ympäristövaikutuksista ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain 25 §:ssä tarkoitetussa laajuudessa. Jos 
kaivoslupahakemuksessa vaaditaan lupaa lu-
nastaa käyttöoikeus toiselle kuuluvaan aluee-
seen, olisi hakemuksessa selvitettävä asiaa 
yleisen tarpeen vaatimuksen kannalta ottaen 
huomioon, mitä 18 §:ssä säädetään. Jos val-
taus-, kullanhuuhdonta- tai kaivoslupahake-
mus kohdistuu saamelaisten kotiseutualueel-

le, vaikutuksia olisi arvioitava saamelaisten 
alkuperäiskansaoikeuksien kannalta, koltta-
alueella kolttalaissa säädettyjen tavoitteiden 
kannalta ja erityisellä poronhoitoalueella po-
ronhoidon kannalta. 

Pykälän 2 momentin 7 kohdan nojalla ha-
kemuksessa edellytettäisiin selvitys toimin-
nassa syntyvästä maa- ja kiviainesjätteestä 
sekä niitä koskevista toimenpiteistä. Vaati-
musta ei kuitenkaan sovellettaisi, jos hakija 
on velvollinen tekemään ympäristönsuojelu-
lain nojalla kaivannaisjätteitä koskevan jäte-
huoltosuunnitelman. Tästä syystä vaatimus 
koskee käytännössä valtausalueella ja kul-
lanhuuhdonta-alueella tapahtuvaa toimintaa, 
koska kaivostoiminnan jätehuoltosuunnitel-
ma on tehtävä osana ympäristönsuojelulain 
mukaista ympäristölupahakemusta. Jos val-
tausalueella tapahtuvasta, lähinnä laajamittai-
sesta koetoiminnasta ja vastaavasta, on tehtä-
vä ympäristönsuojelulain 61 §:n mukainen 
ilmoitus, käsitellään jätehuoltosuunnitelma 
osana tätä ilmoitusta. Vaatimus täydentää 
kaivannaisjätedirektiivin implementointia. 

Pykälän 2 momentin 8 kohdan nojalla ha-
kemuksessa on selvitettävä, miten toiminnan 
lopettaminen ja jälkitoimenpiteet aiotaan to-
teuttaa. Valtauslupahakemuksessa olisi otet-
tava huomioon 14 §:n 1 momentin 1 kohdas-
sa säädetyt velvollisuudet, kaivoslupahake-
muksessa 124 ja 125 §:ssä säädetyt velvolli-
suudet ja kullanhuuhdontalupahakemuksessa 
26 §:n 1 momentissa säädetyt velvollisuudet. 

Pykälän 2 momentin 9 kohdan nojalla haki-
jan olisi lisäksi esitettävä selvitys muista asi-
an käsittelyn kannalta merkityksellisistä sei-
koista. Esimerkiksi silloin kun toimintaa olisi 
tarkoitus harjoittaa Suomen talousvyöhyk-
keellä tai rajavyöhykkeellä, olisi kyseisillä 
alueilla sovellettavat säädökset otettava 
huomioon hakemuksessa esitettävissä selvi-
tyksissä.  

Pykälän 3 momentissa olisi luettelo hake-
muksen mukana toimitettavista liitteistä. 
Useat hakemukseen liitetyt selvitykset edel-
lyttäisivät lisäksi viranomaisten varmennusta 
tai virallista asiakirjaa. Näitä olisivat esimer-
kiksi 37 §:ssä mainittujen kaavoitusta koske-
vien ja muiden esteiden huomioon ottaminen, 
mikä edellyttäisi kunnan ilmoitusta asiasta. 
Hakijaa koskeva selvitys edellyttäisi yleensä 
kaupparekisterinotetta tai virkatodistusta. Jos 
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suunnitellusta toiminnasta aiheutuu Natura 
2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luon-
nonarvojen heikentyminen luonnonsuojelu-
lain 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla, olisi hake-
mukseen liitettävä mainitun pykälän mukai-
nen arviointi. Jos toimintaa on suunniteltu 
tehtäväksi Natura 2000 -verkoston alueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä, olisi ha-
kemukseen aina liitettävä arviointitarvetta 
koskeva selvitys. Jos kaivostoimintaa tai laa-
jamittaista koelouhintaa varten on laadittu 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annetun lain mukainen arviointiselostus, olisi 
tämä selostus liitettävä hakemukseen. Hake-
mukseen olisi lisäksi liitettävä tiivistelmä ha-
kemuksesta ja sen liitteissä esitetyistä tie-
doista. Tiivistelmä on tarkoitettu käytettä-
väksi erityisesti tiedotettaessa lupahakemuk-
sesta 34 §:n mukaan sekä selvitettäessä ha-
kemukseen liittyviä asioita 31—33 §:n mu-
kaan. 

Pykälän 4 momentin nojalla olisi riittävää, 
jos 2 momentin 5 kohdassa vaaditut tiedot 
ympäristövaikutuksista sisältyvät ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain mukaiseen arviointiselostukseen. Ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tun asetuksen nojalla YVA-menettelyä sovel-
letaan kaivosmineraalien louhintaan, rikas-
tamiseen ja käsittelyyn, kun irrotettavan ai-
neksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 
tonnia tai kyse on avokaivoksesta, jonka pin-
ta-ala on yli 25 hehtaaria. Uraanin louhin-
taan, rikastamiseen ja käsittelyyn YVA-
menettelyä sovelletaan riippumatta irrotetta-
vasta määrästä tai avolouhoksen pinta-alasta. 
Lisäksi YVA-menettelyä voidaan harkinnan-
varaisesti soveltaa sellaisiin kaivoshankkei-
siin, jotka kokoluokaltaan ovat lähellä edellä 
mainitun suuruisia hankkeita ja jotka toden-
näköisesti saattavat aiheuttaa laadultaan ja 
laajuudeltaan merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia. 

Pykälän 5 momentin mukaan kaivoslupa-
hakemuksessa olisi vaadittava käyttöoikeu-
den lunastusta kaivosalueeseen ja käyttö- tai 
muuta erityistä oikeutta kaivoksen apualuee-
seen. Vaatimukseen tulee perustua 17—19 
§:ssä säädettyihin edellytyksiin. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin lupa-
hakemusta koskevasta asetuksenantovaltuu-
desta. Asetuksessa olisi tarkoitus säätää lu-

pakohtaisesti tarkemmin, mitä asioita hake-
muksessa on selvitettävä. Hakemustietojen 
julkisuudesta on voimassa, mitä julkisuus-
laissa säädetään. Valtioneuvoston asetukses-
sa olisi tarkoitus säätää hakijan velvollisuu-
deksi ilmoittaa perustellut käsityksensä siitä, 
miltä osin lupahakemus tai sen liitteet sisäl-
tävät julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä 
tietoja. Tarkoituksena olisi jo hakemusvai-
heessa kartoittaa hakijan näkemys hakemus-
asiakirjoihin mahdollisesti liittyvästä salas-
sapitotarpeesta. Asian ratkaisee kuitenkin ai-
na kaivosviranomainen noudattaen, mitä jul-
kisuuslaissa säädetään. 

31 §. Lausunnot lupahakemuksesta. Kai-
vosviranomaisen olisi pyydettävä lausunto 
niiltä kunnilta, joiden alueilla toimintaa olisi 
hakemuksen perusteella tarkoitus harjoittaa. 
Kaivoslupahakemuksesta ja poikkeukselli-
sesti valtaushakemuksesta olisi pyydettävä 
lausunto myös niiltä alueen ulkopuolisilta 
kunnilta, joiden alueilla toiminnan vaikutuk-
set saattavat ilmetä. Päätettäessä kuntien ke-
hittämisen kannalta merkittävästi vaikuttavis-
ta alueellisista hankkeista, kuten kaivosluvas-
ta, olisi kunnan perustellulle käsitykselle an-
nettava merkittävä painoarvo asian käsitte-
lyssä. 

Lupahakemuksesta olisi aina pyydettävä 
lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta 
erityisesti 36 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
luonnonsuojelu- ja ympäristönäkökohtien 
selvittämiseksi. Kun toimintaa on tarkoitus 
harjoittaa valtion mailla, olisi alueen hallin-
nasta vastaavalta viranomaiselta tai laitoksel-
ta pyydettävä lausunto. Siten esimerkiksi kul-
lanhuuhdontalupahakemuksista olisi pyydet-
tävä Metsähallituksen lausunto. Kaivosviran-
omaisen olisi myös tarvittaessa pyydettävä 
lausunto asianomaiselta maakunnan liitolta, 
erityisesti kun on kyseessä kaivoslupahake-
mus taikka poikkeuksellisen laajaa aluetta 
koskeva tai vaikutuksiltaan muuten merkittä-
vä valtauslupahakemus.  

Kaivosviranomaisen olisi lisäksi tarvittaes-
sa pyydettävä lausunto muiltakin yleistä etua 
valvovilta viranomaisilta. Kaivosviranomai-
sen olisi esimerkiksi pyydettävä Säteilytur-
vakeskukselta lausunto, kun kyse on uraanin 
tai toriumin etsintää koskevasta valtausha-
kemuksesta, ja kaikista kaivoslupahakemuk-
sista. Kaivosviranomaisen olisi lisäksi aina 
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harkittava tutkimussuunnitelma huomioon 
ottaen Säteilyturvakeskuksen lausunnon pyy-
tämistä, kun valtaushakemus koskee aluetta, 
jolla radonia esiintyy luonnollisia pitoisuuk-
sia selvästi ylittävä määrä. Kun kyseessä olisi 
ydinenergialain mukaan käsiteltävä uraani- 
tai toriumkaivoshanke, ei Säteilyturvakes-
kuksen lausunto olisi tarpeen, koska asia kä-
sitellään ydinenergialain mukaisesti. Kaivos-
viranomaisen olisi tarvittaessa pyydettävä 
lausunto myös esimerkiksi rajavartiolaitok-
selta, kun toimintaa on tarkoitus harjoittaa ra-
javyöhykkeellä, pääesikunnalta, kun toimin-
taa on tarkoitus harjoittaa aluevesillä, ja mu-
seovirastolta, kun muinaismuistolain sovel-
tamista on tarpeen selvittää.  

Pykälän 2 momentin nojalla kaivosviran-
omaisen olisi lisäksi hankittava lupaharkin-
nan kannalta muut tarpeelliset lausunnot ja 
selvitykset. Säännöksellä ei kuitenkaan ole 
tarkoitus sivuuttaa hakijalle 30 §:ssä säädet-
tyä velvollisuutta valmistella hakemus huo-
lella ja hankkia sitä varten kaikki tarvittavat 
selvitykset. 

Pykälän 3 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden.  

32 §. Asian selvittäminen saamelaisten ko-
tiseutualueella, koltta-alueella ja erityisellä 
poronhoitoalueella. Pykälän 1 momentti täy-
dentäisi saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:n 
mukaista neuvotteluvelvoitetta. Kaivosviran-
omaisen tehtävänä olisi saamelaisten kotiseu-
tualuetta koskevia valtaus-, kaivos- ja kul-
lanhuuhdontalupahakemuksia käsitellessään 
selvittää lupahakemuksen hyväksymisestä 
aiheutuvat hyödyt ja haitat saamelaisten al-
kuperäiskansaoikeuksille sekä harkita haitto-
jen vähentämiseksi ja estämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Kaivosviranomaisen olisi selvi-
tettävä vaikutukset yhteistyössä saamelaiskä-
räjien, alueen paliskuntien, alueen hallinnasta 
vastaavan viranomaisen tai laitoksen, kalas-
tusalueen, kunnan, yhteismetsien ja hakijan 
kanssa. Selvitystyössä ja lupaharkinnassa oli-
si otettava huomioon, millä saamelaisten al-
kuperäiskansaoikeuksien kannalta tärkeillä 
alueilla vastaavia valtaus-, kaivos- tai kullan-
huuhdontalupia on muiden päätösten nojalla 
voimassa ja miten tärkeä hakemuksessa tar-
koitettu alue on saamelaisten alkuperäiskan-
saoikeuksien kannalta. Lisäksi selvitystyössä 
ja lupaharkinnassa olisi otettava huomioon 

muut saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia 
häiritsevät alueiden käyttömuodot (esimer-
kiksi metsätalous) hakemuksessa tarkoitetul-
la alueella ja sen läheisyydessä. Arvioinnissa 
olisi saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
toteutumisen kannalta lähinnä tarpeen kiin-
nittää huomiota saamelaiskulttuurin kannalta 
tärkeänä pidettävään poronhoitoon kohdistu-
viin vaikutuksiin. 

Pykälän 2 momentin nojalla kaivosviran-
omaisen olisi noudatettava 1 momentissa 
säädettyä myös silloin, kun lupahakemus 
koskee sellaisia saamelaisten kotiseutualueen 
ulkopuolella toteutettavia hankkeita, joilla on 
huomattava merkitys saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeuksille. Käytännössä tällöin 
voisi lähinnä olla kyse kaivoslupahakemuk-
sesta. Ottaen huomioon valtaus- tai kullan-
huuhdontaluvan nojalla sallittuja toimenpitei-
tä koskevat rajoitukset valtausta ja kullan-
huuhdontaa ei lähtökohtaisesti voi saamelais-
ten kotiseutualueen ulkopuolella pitää sellai-
sena hankkeena, jolla olisi huomattava mer-
kitys saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksil-
le. 

Pykälän 3 momentti täydentäisi kolttalain 
56 §:n mukaista kuulemisvelvoitetta. Kai-
vosviranomainen olisi kolttalaissa tarkoite-
tulla koltta-alueella velvollinen pyytämään 
lausunnon kolttien kyläkokoukselta valtaus-, 
kaivos- tai kullanhuuhdontalupahakemukses-
ta. Lausuntomenettelyn tarkoituksena olisi 
selvittää lupahakemuksen hyväksymisestä 
kolttien elinkeinoille ja elinolosuhteille ai-
heutuvat vaikutukset ja ottaa ne huomioon 
lupaharkinnassa. 

Pykälän 4 momentti täydentäisi poronhoi-
tolain 53 §:n mukaista neuvotteluvelvoitetta. 
Kaivosviranomaisen olisi erityisellä poron-
hoitoalueella velvollinen selvittämään yhteis-
työssä alueella toimivien paliskuntien kanssa 
valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupaha-
kemuksen hyväksymisestä aiheutuvat haitat 
poronhoidolle ja ottamaan ne huomioon lu-
paharkinnassa.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin 1—4 
momentin menettelyjä täydentävästä menet-
telystä. Kaivosviranomainen voisi asian sel-
vittämiseksi järjestää tilaisuuden, johon kut-
suttaisiin samanaikaisesti kuultaviksi eri osa-
puolet.  
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33 §. Muistutukset ja mielipiteet. Pykälän 1 
momentin nojalla kaivosviranomaisen olisi 
ennen asian ratkaisemista varattava niille, 
joiden oikeutta ja etua asia saattaa koskea 
(asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia 
lupa-asian johdosta.  

Pykälän 2 momentin nojalla muille kuin 
asianosaisille olisi varattava tilaisuus ilmaista 
mielipiteensä. Muita kuin asianosaisia voivat 
olla esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja kunnan 
asukkaat, jotka eivät muutoin ole asianosai-
sia. Kyseessä olisi erityissäännös suhteessa 
hallintolain 41 §:ään ja sen soveltamiskynnys 
olisi jonkin verran alempi. 

Säännöksen asianosaista koskeva määri-
telmä poikkeaa hallintolain 11 §:ssä sääde-
tystä. Uuden kaivoslain lupamenettelyssä ei 
ole ennakolta mahdollista täsmällisesti yksi-
löidä asianosaisia toisin kuin hallintolain pe-
rustilanteissa. Käytännössä lupamenettelyn 
kannalta tämä ei ole ongelma, koska ratkai-
sutilanteessa voidaan arvioida, onko kyseessä 
muistutus vai mielipide, ja ottaa muistutus tai 
mielipide huomioon asianmukaisella tavalla. 
Valitusoikeus ehdotetun 145 §:n nojalla on 
johdonmukainen tämän pykälän kanssa. 

Asianosaisten kuulemisesta ja vaikutta-
mismahdollisuuksien varaamisesta olisi muu-
toin voimassa, mitä hallintolaissa säädetään. 
Muistutuksia ja mielipiteitä varten varattai-
siin määräaika, joka ilmoitettaisiin tiedotetta-
essa hakemuksesta ehdotetun 34 §:n mukai-
sesti. Asia voitaisiin ratkaista, vaikka muistu-
tuksia tai mielipiteitä ei olisi jätetty. Toisaal-
ta muistutuksen laiminlyönti ei johtaisi esi-
merkiksi puhevallan menettämiseen muutok-
senhaussa.  

34 §. Lupahakemuksesta tiedottaminen. 
Pykälässä säädettäisiin, millä tavoin ja miten 
kaivosviranomaisen tulisi tiedottaa lupaha-
kemuksesta.  

Pykälän 1 momentin mukaan tieto lupaha-
kemuksen vireilläolosta annettaisiin kuulut-
tamalla. Kuuluttaminen tapahtuisi julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa (34/1925) sää-
detyllä tavalla. Ilmoitusta olisi pidettävä vä-
hintään 30 päivän ajan nähtävänä kaivosvi-
ranomaisen ilmoitustaululla ja niiden kuntien 
ilmoitustaululla, joiden alueella toimintaa on 
tarkoitus harjoittaa tai jossa vaikutukset saat-
tavat ilmetä. Kuulutuksen tulisi sisältää ku-
vaus hakemuksesta sekä tieto muistutuksen 

antamiseen varatusta määräajasta ja muista 
tarpeellisista seikoista. Kuulutuksesta tulisi 
lisäksi julkaista tieto paikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä. Lehdessä ilmoi-
tettaisiin tieto kuulutuksesta. Ilmoituksessa 
tulisi myös olla tarvittavilta osin hakemusta 
kuvaavat tiedot. Kuulutusta ei olisi tarpeen 
kokonaisuudessaan julkaista lehdessä. Jos 
asian merkitys olisi vähäinen tai ilmoitus oli-
si muuten tarpeeton, ei lehdessä tapahtuva 
julkaiseminen kuitenkaan olisi tarpeen. Esi-
merkiksi vähäistä luvan muutosta koskeva 
hakemus ei yleensä edellyttäisi lehti-
ilmoituksen julkaisemista. Valtauslupahake-
musten osalta riittävänä on usein pidettävä, 
että kiinteistön omistajille ja haltijoille ilmoi-
tetaan asiasta kirjeitse. Lehti-ilmoitus olisi 
kuitenkin tarpeen, jos valtaushakemuksen 
tarkoituksena on uraanin etsintä tai alue on 
laaja. Kullanhuuhdontalupahakemusten osal-
ta sanomalehti-ilmoitusta ei myöskään ole 
pääsääntöisesti pidettävä tarpeellisena, koska 
asian selvittäminen tapahtuu 31 ja 32 §:n no-
jalla riittävän laajasti. Kaivoslupahakemusten 
osalta sen sijaan sanomalehti-ilmoitusta on 
lähtökohtaisesti aina pidettävä tarpeellisena.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedok-
siannosta. Kuulutuksesta on annettava erik-
seen tieto niille asianosaisille, joita asia eri-
tyisesti koskee. Tiedon antaminen ei tarkoit-
taisi koko lupahakemuksen lähettämistä tie-
doksi, vaan ainoastaan riittävästi yksilöityä 
ilmoitusta lupahakemuksesta. Tiedoksianto-
velvollisuus riippuisi toiminnan vaikutusten 
kohdentumisesta. Siten tiedoksiannon edelly-
tyksenä olisi vaikutusten kohdistuminen asi-
anosaiselle erityisesti kuuluviin etuihin tai 
oikeuksiin. Valtauslupahakemuksen tiedok-
siannon tarpeellisuutta olisi arvioitava erityi-
sesti tutkimussuunnitelman nojalla, mutta 
lähtökohtaisesti tiedoksiantoa alueen kiinteis-
tön omistajille on pidettävä tarpeellisena. 
Kaivoslupahakemuksista olisi aina tarpeen 
ilmoittaa hakemuksen mukaisen kaivosalu-
een ja kaivoksen apualueen kiinteistön omis-
tajille ja muille sellaisille asianosaisille, joita 
asia erityisesti koskee (esimerkiksi alueen 
kiinteistön haltijoille ja lähialueiden kiinteis-
tön omistajille). Kullanhuuhdontalupahake-
musten osalta tiedoksiantoa ei olisi pidettävä 
tarpeellisena.  Tarvittaessa kaivosviranomai-
nen voisi antaa erikseen kuulutuksesta tiedon 
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muillekin kuin niille asianosaisille, joita asia 
erityisesti koskee. Lisäksi 1 momentti palve-
lee asianosaisten tiedonsaantitarvetta. Tie-
doksiantoa koskevaan menettelyyn sovellet-
taisiin hallintolain 59 §:ssä tarkoitettua taval-
lista tiedoksiantoa. Jos hakemuksesta olisi 
kuitenkin tiedotettava yli kolmellekymme-
nelle tiedossa olevalle tai kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä, voitaisiin siitä tiedot-
taa sellaisessa sanomalehdessä, josta vas-
taanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan 
tiedon. Tämä olisi poikkeus hallintolain 62 
§:ssä tarkoitetusta yleistiedoksiantoa koske-
vasta menettelystä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, 
miten hakemuksesta annettaisiin tieto yhtei-
sen alueen järjestäytymättömälle osakaskun-
nalle. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi kuulutusta 
koskevan asetuksenantovaltuuden. 

Mikäli mahdollista, pyrkimyksenä tulisi ol-
la, että kaivos- ja ympäristölupahakemuksista 
tiedotettaisiin samanaikaisesti. 

35 §. Varausilmoitus. Koska varaus teh-
dään valtaushakemuksen valmistelemista 
varten, voisi varausilmoituksen tehdä vain 27 
§:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö, oike-
ushenkilö tai valtion laitos eli sellainen, jolla 
on oikeus tehdä valtauslupahakemus.  

Varausilmoitus tehtäisiin suoraan kaivosvi-
ranomaiselle eikä asianomaisen paikkakun-
nan rekisteritoimistolle kuten nykyisin. Il-
moituksessa on esitettävä tarpeellinen ja luo-
tettava selvitys hakijasta, varattavan alueen 
(varausalueen) kiinteistötiedoista ja kiinteis-
tön omistajista, 3 momentin 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjen aluerajoitusten huomioon ottami-
sesta, valtaushakemusta valmistelevista toi-
menpiteistä ja niiden aikataulusta. Lisäksi 
ilmoituksessa olisi selvitettävä asian käsitte-
lyn kannalta muut merkitykselliset seikat, 
esimerkiksi suunnitelmista tehdä etsintätyötä 
varausalueella 8 §:n mukaisesti. Jos varaus-
alueella on tarkoitus tehdä etsintätyötä, kai-
vosviranomaiselle olisi toimitettava jäljennös 
8 §:n 2 momentin nojalla kiinteistön omista-
jalle ja haltijalle sekä muille tahoille tehdystä 
ilmoituksesta siltä osin kuin vastaavat tiedot 
eivät sisälly varausilmoitukseen. Varausil-
moituksessa vaadittaisiin nykyistä enemmän 
tietoa. Vaadittujen tietojen nojalla varausil-
moituksen voimassaolon pituutta olisi mah-

dollista tapauskohtaisesti harkita. Kiinteistöjä 
ja kiinteistön omistajia koskevat yksilöidyt 
tiedot ehkäisisivät osaltaan tarpeettoman suu-
rien alueiden valtaamisen. 

Varausilmoituksen esteet olisivat samat 
kuin valtauksen esteet 37 §:n 1 momentin 
1—3 kohdan nojalla. Koska varausilmoituk-
sen nojalla ei ole sallittua tehdä tutkimustyö-
tä, vaan kyseessä on yksinomaan valtauslu-
pahakemukseen liittyvästä etuoikeudesta 28 
§:n mukaan, ei varausilmoituksen esteiden 
ole tarpeen muilta osin vastata valtauksen es-
teitä. Jotta varausilmoitusten enimmäisvoi-
massaololle asetettuja määräaikoja ei olisi 
mahdollista kiertää, aiemmin varausalueena 
olleelle alueelle olisi mahdollista tehdä uusi 
varaus vasta, kun vuosi on kulunut aiemmin 
voimassa olleen varauspäätöksen raukeami-
sesta tai peruuttamisesta. 

Valtioneuvoston asetuksella olisi mahdol-
lista antaa tarkempia säännöksiä varausilmoi-
tuksesta. 
 
 
6 luku. Lupaharkinta 

36 §. Lupaharkinnan perusteet. Asian sel-
vittämiseen ja ratkaisemiseen sovellettaisiin 
hallintolakia. Kaivosviranomaisen on tutkit-
tava lupahakemus ja sen liitteet, lupahake-
muksesta annetut lausunnot, esitetyt muistu-
tukset ja mielipiteet sekä luvan myöntämisel-
le säädetyt edellytykset ja luvan myöntämi-
sen esteet. Jos hakemus on puutteellinen tai 
asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvi-
tystä, hakijalle on varattava tilaisuus täyden-
tää hakemusta kaivosviranomaisen asetta-
massa määräajassa uhalla, että hakemus hylä-
tään. Hakemus on kuitenkin hallintolain 34 
§:n 2 momentin 1 kohdan nojalla hylättävä 
heti perusteettomana, jolloin se ei tule vireil-
le, jos hakemus ei sisällä niitä asioita ja selvi-
tyksiä, joita hakemuksessa 30 §:n nojalla 
vaaditaan. Hakijan tulee siten huolehtia siitä, 
että hakemus täyttää säädetyt edellytykset. 
Hakemus on jätettävä tutkimatta, jos hakija 
ei ole 27 §:n nojalla oikeutettu hakemaan lu-
paa. Jos hakemuksessa on vähäisiä puutteita, 
kaivosviranomaisen tulisi pyytää täydentä-
mään hakemusta hallintolain mukaisesti mää-
räajassa. Hakijalle ja muille asianosaisille 
olisi tarvittaessa varattava tilaisuus selityksen 
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antamiseen tehdyistä lausunnoista, muistu-
tuksista, mielipiteistä ja vaatimuksista. Seli-
tyksen johdosta voidaan asianosaiselle varata 
tilaisuus vastaselityksen antamiseen. 

Pykälän 1 momentin nojalla kaivosviran-
omaisen olisi myönnettävä valtaus-, kaivos- 
ja kullanhuuhdontalupa, jos hakija osoittaa, 
että tässä laissa säädetyt edellytykset täytty-
vät eikä myöntämiselle ole tässä laissa sää-
dettyä estettä, jota ei ole mahdollista poistaa 
lupamääräyksillä tai pienentämällä alueen 
kokoa. Kun hakijan on osoitettava, että sää-
detyt edellytykset täyttyvät, tulisi hakijalla 
ottaen huomioon muun muassa, mitä 6 §:ssä 
säädetään yleisistä velvollisuuksista, olla ha-
kemuksessa tarkoitettuun toimintaan tarvitta-
va asiantuntemus, tekninen suorituskyky se-
kä taloudelliset ja muut edellytykset. Lisäksi 
hakijan tulisi ottaen huomioon muun muassa, 
mitä 30 §:ssä säädetään lupahakemuksessa 
esitettävästä selvityksestä, esittää asianmu-
kainen suunnitelma toiminnasta ja sen lopet-
tamisesta (muun muassa tutkimussuunnitel-
ma, toimenpiteet haittojen minimoimiseksi ja 
tarvittaessa jätehuoltosuunnitelma) sekä 
asianmukainen arviointi toiminnan vaikutuk-
sista. Koska valtausluvan tarkoitus on mal-
minetsintä, voitaisiin valtauslupa myöntää 
vain, jos hakemuksen kohteena olevalla alu-
eella voidaan hakijan esittämän selvityksen 
nojalla perustellusti otaksua olevan edelly-
tykset malminetsinnälle. Vastaavasti kullan-
huuhdontalupa voitaisiin myöntää vain, jos 
hakemuksen kohteena olevalla alueella voi-
daan perustellusti otaksua olevan edellytyk-
set kullanhuuhdonnalle. 

Annettavat lupamääräykset huomioon otta-
en toiminnasta ei saisi aiheutua uudessa kai-
voslaissa kiellettyä seurausta. Lupaharkin-
nassa voidaan myös arvioida, onko haettua 
valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdonta-aluetta 
pienennettävä, jos säädetyt edellytykset tai 
esteet sitä edellyttävät.  Alueen pienentämi-
nen voi tulla esimerkiksi kysymykseen, kun 
haettuun alueeseen on toisella hakijalla etu-
oikeus 28 §:n nojalla tai hakemukseen sisäl-
tyy 37 §:ssä tarkoitettuja alueita. Jos 10 §:n 2 
momentissa tai 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettuja kiellettyjä seurauksia ei ole mahdollis-
ta poistaa lupamääräyksin, voisi kaivosviran-
omainen harkita valtaus- tai kullanhuuhdon-
ta-alueen pienentämistä tarvittavalla tavalla. 

Kaivosaluetta koskeva kokonaisharkinta pe-
rustuisi ensi sijassa 38—40 §:ssä säädettyihin 
perusteisiin ja niitä täydentäisivät 36 §:ssä 
säädetyt yleiset perusteet.  

Pykälän 2 momentin mukaan lupa-asiaa 
ratkaistaessa olisi noudatettava, mitä luon-
nonsuojelulaissa sekä vesilain 1 luvun 15 a ja 
17 a §:ssä säädetään. Säännös vastaa luon-
nonsuojelulakia koskevan viittauksen osalta 
kumottavan lain 71 §:n 2 momenttia, mutta 
yksilöityjä pykäläviittauksia ei ole pidettävä 
tarpeellisina.  

Lupaharkinnassa noudatettavia keskeisiä 
luonnonsuojelulain säännöksiä ovat 4 §:n 
kansainvälisiä sopimuksia, 2 luvun luonnon-
suojelusuunnitelmia, 3 luvun luonnonsuoje-
lualueita ja luonnonmuistomerkkejä, 4 luvun 
luontotyyppien suojelua, 5 luvun maiseman 
suojelua, 6 luvun eliölajien suojelua ja 10 lu-
vun Natura 2000 -verkostoa koskevat sään-
nökset. Luonnonsuojelulain soveltamisesta 
seuraa muun muassa, että lupaa ei voitaisi 
myöntää, jos esimerkiksi erityisesti suojelta-
van lajin tai luontodirektiivin liitteen IV b 
niin sanotun tiukan suojelun lajin esiintymis-
paikka olisi vaarassa heikentyä tai hävitä lu-
van mukaisen toiminnan seurauksena. Lupa-
harkinnassa olisi myös noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulain nojalla on säädetty tai 
määrätty muun muassa kansallispuistoista ja 
muista suojelualueista sekä asetuksella erik-
seen rauhoitettavaksi säädetyistä eläin- ja 
kasvilajeista. Luonnonsuojelulain 76 §:n siir-
tymäsäännöksen nojalla myös ennen lain 
voimaantuloa perustettujen luonnonsuojelu-
alueiden perustamissäädöksiä on lupaharkin-
nassa noudatettava. 

Vesilain 1 luvun 15 a §:n tavoitteena on 
turvata eräät pienvedet (esimerkiksi fladat ja 
kluuvijärvet) vesistön muuttamiskiellon alai-
silta toimenpiteiltä sekä lampien ja pienten 
järvien säilyminen luonnontilaisina. Lampien 
ja pienten järvien merkitys biodiversiteetin 
turvaamisessa on suuri. Vesilain 1 luvun 17 a 
§:n tavoitteena on vesilain 1 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettujen luonnonuomien suojelu ja 
luonnonvaraisten lähteiden suojelu, millä 
biodiversiteetin kannalta on erittäin suuri 
merkitys. Oikeuskäytännössä mainittujen ve-
silain säännösten soveltaminen on rinnastettu 
luonnonsuojelulain soveltamiseen 
(KHO:2008:10). Lupa-asiaa ratkaistaessa oli-
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si myös noudatettava, mitä erämaalaissa ja 
muinaismuistolaissa säädetään. Lupaharkin-
taan vaikuttaisi siten muun muassa erämaa-
lain 1 §:ssä säädetty erämaa-alueiden perus-
tamistarkoitus, 6 §:n kaivostoimintaa koske-
va erityissäännös ja 7 §:ssä tarkoitettu hoito- 
ja käyttösuunnitelma. Muinaismuistolain 1 
§:n nojalla kiinteät muinaismuistot ovat rau-
hoitettuja eikä niihin saa kajota ilman mui-
naismuistolain nojalla annettua lupaa.  

Pykälän 2 momentin mukaan lupa-asiaa 
ratkaistaessa olisi otettava huomioon, mitä 
säteilylaissa säädetään. Kaivosviranomainen 
olisi siten velvollinen ottamaan lupaharkin-
nassa huomioon säteilyturvallisuus ja ole-
maan tarvittaessa yhteydessä Säteilyturva-
keskukseen asian selvittämiseksi, kun val-
tausalue sijaitsee niin sanotulla radonalueella 
tai valtausluvan nojalla on tarkoitus etsiä 
uraania tai toriumia, sekä kaivoslupaharkin-
nassa. Säteilyturvallisuus asettaa luvan hy-
väksymiselle ja sen nojalla tapahtuvalle toi-
minnalle vaatimuksia, joissa tapauskohtaises-
ti voi tulla sovellettavaksi myös säteilylaki. 
Kun kaivostoiminnassa on kyse uraanista tai 
toriumista, selvitettäisiin ja ratkaistaisiin asia 
kuitenkin ydinenergialain nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupa-asiaa 
ratkaistaessa olisi myös otettava huomioon 
ympäristönsuojelulain 7 §:ssä säädetty maa-
perän pilaamiskielto ja 8 §:ssä säädetty poh-
javeden pilaamiskielto sekä vesilain 1 luvun 
18 §:ssä säädetty pohjaveden muuttamiskiel-
to. Jos hankkeeseen kuitenkin sovellettaisiin 
mainittujen lakien mukaista lupa- tai ilmoi-
tusmenettelyä, ratkaistaisiin kieltoja koskevat 
asiat kokonaisuudessaan tässä menettelyssä. 
Ympäristönsuojelulain mukainen lupa- ja il-
moitusmenettely tulee käytännössä sovellet-
tavaksi, kun kyseessä on valtausalueella ta-
pahtuva koelouhinta tai kaivoshanke. Sään-
nöksen nojalla kaivosviranomaisen ja ympä-
ristöviranomaisen toimivallat eivät olisi pääl-
lekkäisiä, vaan toisiaan täydentäviä. Pykälän 
2 momentin nojalla lupa-asiaa ratkaistaessa 
olisi lisäksi otettava huomioon vesilain 9 lu-
vun 20 §:n nojalla määrätyt pohjaveden ot-
tamoiden suoja-alueet.  

Pykälän 2 momentissa säädetyn lisäksi lu-
paharkinnassa on otettava huomioon, mitä 
muualla laissa säädetään. Rajavartiolain 52 
§:n nojalla vaaditaan rajavyöhykelupaa muun 

muassa maa- ja kiviainesten ottamiseen ja 
mineraalien etsimiseen 20 metriä lähempänä 
rajaviivaa. Aluevalvontalain 12 ja 13 §:ssä 
tarkoitettuihin tutkimuksiin ja mittauksiin 
vaaditaan mainitun lain mukainen lupa. 

37 §. Valtaus- ja kullanhuuhdontaluvan 
myöntämisen esteet. Valtaus- ja kullanhuuh-
dontalupaa ei saisi myöntää pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitetuille alueille. Rajoitukset 
vastaavat keskeisiltä osin kumottavan lain 6 
§:ssä säädettyjä valtauksen esteitä, mutta 
sääntelyä on täsmennetty ja se on saatettu 
vastaamaan muuta voimassa olevaa lainsää-
däntöä. Toisin kuin nykyisin, kullanhuuhdon-
ta-alueille ei olisi säädetty karenssiaikaa, 
vaan uusi lupa voitaisiin myöntää välittömäs-
ti, kun edellinen lupa on rauennut tai peruu-
tettu. Esteluettelon merkitys verrattuna ku-
mottavan lain valtauksen esteisiin vähenee, 
koska lupahakemuksia arvioidaan kokonai-
suudessaan laaja-alaisemmin ja lupamää-
räyksin on mahdollista vähentää toiminnasta 
aiheutuvia haittoja. 

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu 
suoja-alue olisi 30 metriä kuten nykyisin, 
mutta lisäksi on otettu huomioon, että muun 
lain nojalla on voitu määrätä myös muu suo-
ja-alue (esimerkiksi maantielain 44 §:n tai ra-
talain 37 §:n nojalla). 5 kohdan nojalla asu-
miseen ja työntekoon tarkoitettujen raken-
nusten suoja-alue muutettaisiin nykyisestä 50 
metristä 150 metriin, mutta asuinrakennuk-
sen yhteydessä olevaa puistoa ei enää mainit-
taisi erikseen. Kuten kumottavan lain 6 §:n 3 
momentin nojalla, rakennuksia koskevaa es-
tettä ei otettaisi huomioon sellaisten raken-
nusten osalta, jotka sijaitsevat valtaus-, kai-
vos- ja kullanhuuhdonta-alueella. 5 kohdan 
rajoituksella on liittymäkohta rikoslain 24 
luvun kotirauhan ja julkisrauhan rikkomista 
koskeviin säännöksiin. 6 kohdassa puutarha-
taloudella tarkoitettaisiin elinkeinotoimintana 
harjoitettavaa kasvihuonetuotantoa sekä puu-
tarha- ja taimitarhaviljelyä ja näihin rinnas-
tettavaa toimintaa. Muulle elinkeinotoimin-
nalle kuin puutarhataloudelle (esimerkiksi 
maataloudelle, matkailulle, luontopalveluille 
ja metsätaloudelle) aiheutuvat haitat estettäi-
siin 10 ja 21 §:n nojalla sekä lupamääräyksin. 
7 kohdassa yleisellä rakennuksella tai laitok-
sella tarkoitettaisiin muun muassa kuntien 
vedenottamoita.  
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Pykälän 2 momentin nojalla kiinteistön 
omistaja tai haltija taikka alueen hallinnasta 
vastaava viranomainen tai laitos voisi antaa 
suostumuksensa sille, että 1 momentin 4—10 
kohdassa tarkoitettua estettä ei sovellettaisi. 
Säännös vastaa keskeisiltä osin kumottavan 
lain 6 §:n 2 momenttia. Toisin kuin kumotta-
van lain 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa sääde-
tään, aiemmin valtaus- tai kaivosalueena ol-
leita alueita koskevista karenssiajoista olisi 
mahdollista poiketa kiinteistön omistajan tai 
haltijan taikka alueen hallinnasta vastaavan 
viranomaisen suostumuksella eikä asia perus-
tuisi kaivosviranomaisen harkintaan. 

Pykälän 3 momentissa on osin kumottavan 
lain 6 §:n 1 momentin 8 kohtaa vastaava 
säännös. Valtaus- ja kullanhuuhdontalupaa ei 
saisi myöntää alueeseen, jossa hakemuksen 
mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikut-
teisen kaavan toteuttamista. Muiden oikeus-
vaikutteisten kaavojen tapaan myös maakun-
takaavat otettaisiin arvioinnissa huomioon. 
Ehdotettu sanamuoto olisi väljempi kuin ny-
kyinen ja mahdollistaisi tapauskohtaisen har-
kinnan ottaen huomioon toisaalta kaava ja 
sen kaavamerkinnät sekä toisaalta hakemuk-
sen mukaan alueelle suunniteltu toiminta. 
Valtaus- ja kullanhuuhdontalupahakemuk-
sessa tarkoitettu toiminta ei useimmissa ta-
pauksissa ole sellainen, että sen voitaisiin 
katsoa vaikeuttavan oikeusvaikutteisen kaa-
van toteuttamista. Tilanne on kuitenkin toi-
nen, jos tarkoituksena on koelouhinta tai 
toiminta on suunniteltu asemakaava-alueelle. 

Pykälän 3 momentin mukaan lupaa ei 
myöskään saisi ilman erityistä syytä myöntää 
alueeseen, jonka osalta kunta vastustaa luvan 
myöntämistä alueiden käyttöön liittyvästä pä-
tevästä syystä. Alueiden käyttöön liittyvillä 
pätevillä syillä tarkoitettaisiin lähinnä vireillä 
olevaa kaavoitusta, jossa alueelle on suunni-
teltu käyttötarkoitus, jota valtaus tai kullan-
huuhdonta vaikeuttaisi. Kunta saattaa vastus-
taa toimintaa myös esimerkiksi luvan mukai-
sen toiminnan kanssa yhteen sopimattomalla, 
jo käynnistettäväksi suunnitellulla tai muulla 
maankäyttötarpeella taikka erityisillä luonto- 
ja kulttuuriarvoilla. Säännöstä on tarkoitettu 
tulkittavan siten, että tällaiselle pätevälle 
syylle annettaisiin keskeinen merkitys pää-
töksenteossa. Tulkinnassa olisi toisaalta otet-
tava huomioon, että ehdotuksen nojalla val-

tausluvan voimassaoloaika voidaan mahdol-
lisesti rajoittaa siten, ettei luvasta aiheudu 
haittaa tai häiriötä alueiden käyttöön liittyvän 
pätevän syyn toteuttamiselle. Ehdotuksen ei 
voida katsoa sisältävän kunnalle yleistä kiel-
to-oikeutta malminetsintään. Erityisenä syytä 
voitaisiin pitää lähinnä tärkeään yleiseen 
etuun liittyviä perusteita, esimerkiksi yhteis-
kunnan raaka-ainehuoltoon tai alueelliseen 
kehittämiseen liittyviä malmivarantojen kar-
toitustarpeita.  

Pykälän 4 momentin nojalla valtaus- ja kul-
lanhuuhdontalupaa ei myönnettäisi, vaikka 
säädetyt edellytykset täyttyisivät eikä luvan 
myöntämiselle ole laissa säädettyä estettä, jos 
on painavia perusteita epäillä, että hakijalla 
ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitusta-
kaan ryhtyä luvan mukaiseen toimintaan, tai 
hakija on aikaisemmin olennaisesti laimin-
lyönyt uuteen kaivoslakiin perustuvia velvol-
lisuuksia. Säännöksen nojalla lupahakemuk-
sen hylkäämistä on aina harkittava silloin, 
kun haettu alue on poikkeuksellisen laaja, 
hakijalla ei ole riittävästi aiempaa kokemusta 
lupahakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta 
tai kun lupakäsittelyn yhteydessä tulee ilmi 
seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä, 
että hakemus on tehty yksinomaan tai pääasi-
assa tarkoituksena tuottaa toiselle vahinkoa 
tai haittaa. Laiminlyöntien olennaisuutta ar-
vioitaessa on noudatettava suhteellisuusperi-
aatetta ja muita hallinnon oikeusperiaatteita. 

38 §. Kaivosluvan myöntämisen edellytyk-
set. Pykälän 1 momentin nojalla hakijan olisi 
osoitettava, että kyseessä on todennäköisesti 
taloudellisesti hyödynnettävä esiintymä. Vas-
taava vaatimus on kumottavan lain 4 §:n 3 
momentissa. Ehdotukseen sisältyvien pidem-
pien valtausaikojen voidaan katsoa antavan 
hakijalle mahdollisuuden tuottaa esiintymän 
hyödynnettävyydestä nykyistä tarkempaa tie-
toa. Tästä myös seuraa, että esiintymien va-
raaminen reserviin ei enää olisi mahdollista. 
Esiintymän hyödyntämiseen ei toisaalta vai-
kuta vain hakijaan tai esiintymään liittyvät 
seikat, vaan myös raaka-ainevarojen kysyn-
nän yleiset kehityssuunnat ovat merkityksel-
lisiä. Siten kaivosluvan myöntämisen edelly-
tyksenä ei kuitenkaan olisi, että objektiivises-
ti arvioiden kaivoshanke olisi aina investoin-
tikelpoinen ja varmuudella toteuttavissa. Toi-
sin kuin kumottavan lain 21 §:n 1 momentis-
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sa edellytetään, kaivosluvan hakeminen ei 
edellyttäisi valtausta alueeseen. Koska haki-
jan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan 
esiintymän hyödynnettävyys, edellyttää kai-
voslupahakemuksen valmistelu käytännössä 
yleensä valtausluvan nojalla tehtäviä tutki-
muksia.  

Pykälän 2 momentin nojalla kaivosalue ja 
kaivoksen apualue eivät saisi sijaita 37 §:n 1 
momentin tarkoitetulla alueella. Arvioinnissa 
otettaisiin tällöin huomioon myös, että 37 §:n 
2 momentin nojalla 1 momentin 5 kohdassa 
tarkoitettu este ei koske rakennuksia, jotka 
sijaitsevat valtaus-, kaivos- tai kullanhuuh-
donta-alueella. Kumottavan lain 22 §:n 3 
momentin nojalla valtauksen esteet ovat 
voimassa kaivospiiriä määrättäessä. Ehdote-
tussa laissa kaivosluvan myöntäminen perus-
tuisi kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, jossa 
erilaisia hyötyjä, menetyksiä ja haittoja arvi-
oitaisiin sekä pyrittäisiin sovittamaan yleiset 
ja yksityiset edut yhteen. Sen vuoksi mekaa-
nisesta valtauksen esteluettelon tarkastelusta 
luovuttaisiin kaivosluvan harkinnassa ja kai-
voslupa voitaisiin 37 §:n 1 momentin 4—10 
kohdassa tarkoitetusta esteestä huolimatta 
myöntää, jos kaivosalue ei muutoin ole mah-
dollista 17 §:n mukaisesti toteuttaa taikka 
kiinteistön omistaja ja haltija antavat suos-
tumuksensa luvan myöntämiselle. Ehdotusta 
täydentää 67 §:ssä säädetyt erityistilanteita 
koskevat korvauksen perusteet. 

Kaivosluvan myöntämistä koskeva päätös 
olisi 47 §:n nojalla toimitettava viipymättä 
toimivaltaiselle maanmittaustoimistolle, jon-
ka olisi 63 §:n nojalla välittömästi annettava 
määräys kaivostoimitusta varten. Tältä osin 
kaivoslupa vastaisi kumottavassa laissa tar-
koitettua kaivospiirimääräystä, mutta siihen 
liittyvä lupaharkinta olisi monipuolisempi si-
ten, että erilaiset yleiset ja yksityiset edut oli-
si mahdollista sovittaa yhteen. Kaivoslupa-
päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta 
säädettäisiin 147 §:ssä, mutta kaivosviran-
omainen ei enää antaisi erillistä todistusta 
(kaivoskirjaa) kaivosoikeudesta. 

Pykälän 3 momentin nojalla kaivostoimin-
nan olisi perustuttava maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaa-
vaan, jossa kaivosalueen ja kaivoksen apu-
alueen suhde muuhun alueiden käyttöön on 
selvitetty. Maakuntakaava voi usein olla riit-

tävä, mutta tilanne vaikuttaa siihen, mikä 
kaava olisi kyseessä. Kaavaa koskevaa vaa-
timusta ei kuitenkaan sovellettaisi, jos kai-
vostoiminnan luonne huomioon ottaen kai-
vosalueen ja kaivoksen apualueen suhde 
muuhun alueiden käyttöön olisi mahdollista 
riittävästi selvittää yhteistyössä kunnan, 
maakunnan liiton ja alueellisen ympäristö-
keskuksen kanssa. Tällöin kyse olisi maan-
käyttö- ja rakennuslain 137 §:n 4 momentissa 
tarkoitetusta suunnittelutarveratkaisusta ja 
mahdollisesti edellytettäisiin myös poikkeus-
ta kaavasta, jos hanke on kaavan vastainen. 
Suunnittelutarveasiaa koskevan menettelyn 
soveltamista rajoittaa käytännössä se, että 
kaivoshankkeen ympäristölliset vaikutukset 
ovat yleensä huomattavat. Tosin ympäristöl-
liset seikat selvitetään kaivoshankkeen YVA-
menettelyssä ja erityisesti ympäristönsuojelu-
lain mukaisessa ympäristöluvassa. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, millä 
tavoin voimassa olevat kaavat olisi otettava 
huomioon kaivoslupaa ratkaistaessa. Asema-
kaava olisi otettava huomioon sellaisenaan. 
Kaivosaluetta koskevan asemakaavan ei kui-
tenkaan olisi syytä olla liian yksityiskohtai-
nen. Maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 
momentin nojalla maakuntakaava on ohjeena 
ryhdyttäessä toimenpiteisiin alueiden käytön 
järjestämiseksi ja 2 momentin nojalla viran-
omaisten on suunnitellessaan alueiden käyt-
töä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään 
niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaa-
va huomioon, pyrittävä edistämään kaavan 
toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteil-
lä vaikeuteta kaavan toteuttamista. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 42 §:n 1 momentin 
nojalla yleiskaava on ohjeena ryhdyttäessä 
toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämi-
seksi ja 2 momentin nojalla viranomaisten on 
suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia 
toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteutta-
misesta katsottava, ettei toimenpiteillä vai-
keuteta yleiskaavan toteutumista. Kaivoslupa 
ei myöskään saisi merkittävästi vaikeuttaa vi-
reillä olevan kaavan laatimista.  

Ehdotetut 3 ja 4 momentti ovat täsmälli-
sempiä kuin kumottavan lain 22 §:n 1 ja 4 
momentissa säädetty velvoite alueiden käy-
tön suunnittelutarpeiden huomioon ottami-
sesta. 
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39 §. Kaivosluvan myöntämisen esteet. Py-
kälässä säädettäisiin kaivoslupaan liittyvästä 
intressivertailusta. Säännöksellä olisi tarkoi-
tus varmistaa, että erilaiset yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle aiheutuvat menetykset tulevat 
lupaharkinnassa huomioon otetuiksi. Kaivos-
luvan myöntäminen estyisi, jollei kaivostoi-
minnasta yleisille tai yksityisille eduille saa-
tava hyöty olisi huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin me-
netyksiin. Kaivoslupaa ei myöskään saisi 
myöntää, jos kaivostoiminnasta aiheutuu 
huomattavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle 
edulle. Pykälän 2 momentissa täsmennettäi-
siin yleiselle edulle aiheutuvien hyötyjen ja 
menetysten arviointia. Pykälän 3 momentissa 
täsmennettäisiin yksityisen hyödyn arvioin-
tia. Pykälän 3 momentin 3 kohdan nojalla 
menetyksinä olisi tarkoitus ottaa huomioon 
muun muassa olemassa olevat toiminnot, lu-
paan perustuvat oikeudet ja edut sekä inves-
tointi- ja muut suunnitelmat. Suorien haitto-
jen lisäksi olisi pyrittävä ottamaan huomioon 
myös välilliset vaikutukset omaisuuden ar-
voon ja yritystoiminnan mahdollisuuksien 
heikentyminen. Tarkoituksena olisi laajempi 
tulkinta menetyksistä kuin vesilain vastaavan 
säännöksen nojalla. 

Yleistä etua voidaan arvioida paikallisesta, 
alueellisesta ja valtakunnallisesta näkökul-
masta. Valtakunnan tason taloudellisena in-
tressinä (valtio) voidaan pitää raaka-aineen 
saatavuuteen liittyviä kysymyksiä, elinkei-
noelämän edellytysten luomista sekä työlli-
syyttä. Monilta osin yleiset intressit ovat kui-
tenkin erityisesti alueellisia, esimerkiksi 
maakunnallisia, tai paikallisia, kuntakohtaisia 
intressejä. Elinkeinotoiminnan edistämisen ja 
työllisyyden hoitaminen ovat keskeisesti alu-
eellisia ja paikallisia intressejä. Yleisiä etuja 
ei voida määritellä olosuhteista riippumatta, 
sillä niitä on monenlaisia ja ne ovat aikaan ja 
yhteiskunnalliseen kehitykseen sidottuja. 
Yleinen etu ei määräydy yksityisten etujen 
suuren lukumäärän perusteella, vaan yleinen 
etu voi joskus olla yhdenmukainen yhden yk-
sityisen edun kanssa tai se voi olla täysin 
riippumaton yksityisistä eduista. Yleinen etu 
voi joskus olla yhteiskunnan kokonaisetu, 
mutta usein yleiset edut kilpailevat keske-
nään. Esimerkiksi taloudelliset intressit kil-
pailevat ympäristöllisten intressien kanssa ja 

erilaiset taloudelliset tai ympäristölliset in-
tressit kilpailevat myös keskenään. Kai-
voshankkeeseen liittyviä yleisiä etuja olisi 
erityisesti arvioitava alue- ja paikallistalou-
dellisten vaikutusten, työllisyysvaikutusten ja 
yhteiskunnan tarvitsemien raaka-aineiden 
saatavuuden kannalta.  

Koska kaivoshankkeiden koko ja vaikutuk-
set vaihtelevat huomattavasti, ehdotus perus-
tuisi selkeiden kynnysarvojen sijaan intressi-
vertailuun, joka olisi joustavampi. Isoista 
kaivoshankkeista voisi aiheutua selvästi suu-
rempia haittoja kuin pienistä kaivoshankkeis-
ta, mutta silti tällaisille isoille kaivoshank-
keille olisi mahdollista myöntää lupa, jos 
hyödyt ovat 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla huomattavia. Jos kaivoshank-
keesta kuitenkin aiheutuisi huomattavaa hait-
taa yleiselle tai yksityiselle edulle, ei kaivos-
lupaa 1 momentin 2 kohdan nojalla myönnet-
täisi.  

Pykälän 4 momentin nojalla kaivoslupaa ei 
saisi myöntää, jos kaivostoiminta, asetettavat 
lupamääräykset huomioon ottaen, aiheuttaisi 
vaaraa yleiselle terveydelle tai turvallisuudel-
le, aiheuttaisi merkittäviä haitallisia ympäris-
tövaikutuksia tai merkittävästi heikentäisi 
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja. Täl-
löin ei lupaa olisi mahdollista myöntää, vaik-
ka kaivosluvan myöntämisen edellytykset 
muun muassa 36 ja 38 §:n nojalla täyttyisivät 
eikä luvan myöntämiselle olisi pykälän 1 
momentissa tarkoitettua tai muualla uudessa 
kaivoslaissa säädettyä estettä. Käytännössä 
säännöksen soveltaminen voisi tulla harkitta-
vaksi ainoastaan suurten kaivoshankkeiden 
yhteydessä. Tällöinkin lähinnä poikkeukselli-
sesti, koska yleensä muun muassa lupamää-
räyksin voidaan estää momentissa tarkoitetut 
seuraukset. Säännöksessä on kyse yleisarvi-
oinnista, esimerkiksi arvokkaan maisema-
alueen tuhoutumisesta tai alueiden tulemises-
ta elinkelvottomaksi, mutta ei yksityiskohtai-
sesta ympäristöllisestä arvioinnista, joka teh-
dään ympäristönsuojelulain ja vesilain nojal-
la. Säännöstä on uuden kaivoslain hyväksyt-
tävyyden kannalta pidettävä tarpeellisena ja 
se mahdollistaa muun muassa ympäristövai-
kutusten arviointimenettelylain mukaisen ar-
vioinnin välittymisen päätöksentekoon. 

40 §. Käyttöoikeutta koskeva harkinta. Kun 
kaivoslupahakemuksessa on vaadittu käyttö-



   
  

 

99

oikeuden lunastusta kaivosalueeseen taikka 
käyttö- tai muuta oikeutta kaivoksen apualu-
eeseen, harkittaisiin vaatimus osana lupaha-
kemuksen käsittelyä. Tällöin olisi sovelletta-
va, mitä 17—19 §:ssä säädetään kaivosalu-
eesta ja kaivoksen apualueesta sekä niihin 
liittyvistä käyttö- ja muista oikeuksista. 

Kaivosalueen suuruutta ja muotoa koske-
vista edellytyksistä säädettäisiin 17 §:n 1 
momentissa, kaivoksen apualueelle sijoitet-
tavia toimintoja koskevista edellytyksistä 17 
§:n 2 momentissa sekä velvollisuudesta vält-
tää yleisen tai yksityisen edun loukkaus kai-
vosalueen ja kaivoksen apualueen sijainnin 
suunnittelussa 17 §:n 3 momentissa. Hakijan 
olisi selvitettävä, että kaivosalue täyttää 17 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla suu-
ruudeltaan ja muodoltaan turvallisuutta, ri-
kastus- ja jätealueita sekä muuta kaivostoi-
minnan sijoittamista ja kaivostekniikkaa kos-
kevia vaatimuksia. Hakijan olisi myös selvi-
tettävä, millä tavoin kaivoksen apualueelle 
sijoitettavat toiminnot ovat välttämättömiä 
kaivostoiminnan kannalta. Hakijan olisi 
suunniteltava kaivosalue ja kaivoksen apu-
alue siten, ettei 17 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua yleisen tai yksityisen edun loukkausta 
tapahdu.  

Lupa kaivosalueen käyttöoikeuden lunas-
tukseen edellyttää 18 §:n nojalla, että kai-
voshanke on yleisen tarpeen vaatima. Käyttö- 
tai muu oikeus kaivoksen apualueeseen edel-
lyttää 19 §:n nojalla, että kyseessä oleva oi-
keus on välttämätön kaivostoiminnalle ja 
koskee kaivosalueen välittömään läheisyy-
teen sijoitettavia, kaivostoiminnan kannalta 
tarpeellisia teitä, kuljetuslaitteita, voima- tai 
vesijohtoja, viemäreitä tai riittävään syvyy-
teen maan pinnasta louhittavaa kuljetus-
väylää eikä näiden toimintojen sijoittaminen 
muualle ole mahdollista järjestää tyydyttä-
västi ja kohtuullisin kustannuksin.  

Lupaharkinnassa on lisäksi otettava huo-
mioon, mitä 38 §:n 2 momentissa säädetään 
37 §:n 1 momentissa mainittujen esteiden 
huomioon ottamisesta. 

41 §. Luvan myöntämisen esteet saamelais-
ten kotiseutualueella, koltta-alueella ja eri-
tyisellä poronhoitoalueella. Pykälän nojalla 
valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupaa ei 
saisi myöntää, jos hakemuksen mukaisesta 
toiminnasta aiheutuisi pykälässä kielletty 

seuraus saamelaisten kotiseutualueella, kolt-
ta-alueella tai erityisellä poronhoitoalueella 
eikä haittaa olisi mahdollista olennaisesti vä-
hentää lupamääräyksin. Säädetyn heikentä-
miskiellon tarkoituksena olisi osaltaan turva-
ta saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet, 
koltta-alueella kolttien elinkeinot ja elin-
olosuhteet sekä poronhoidon edellytykset eri-
tyisellä poronhoitoalueella. Harkinta perus-
tuisi 32 §:n mukaan tehtyyn selvitykseen.  

42 §. Valtausluvassa annettavat määräyk-
set. Pykälän 1 momentin nojalla kaivosviran-
omaisen olisi valtausluvassa määrättävä val-
tausalueen sijainti ja rajat. Valtausalueen si-
jainnin ja rajojen määräytymisen lähtökohta 
olisi lupahakemus. Haettua aluetta olisi kui-
tenkin mahdollista pienentää 36 §:n nojalla, 
jos luvan myöntämisen esteen poistaminen 
sitä edellyttäisi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin val-
tausluvassa yleisten ja yksityisten etujen tur-
vaamiseksi annettavista tarpeellisista määrä-
yksistä. Lupamääräykset voisivat sisältää 
velvoitteita tai rajoituksia. Lupamääräyksissä 
olisi 1 kohdan perusteella täsmennettävä 
malminetsintätutkimuksen ajankohdat ja me-
netelmät, joiden yksityiskohtaisuutta on tar-
peen arvioida ottaen huomioon suunnitelluis-
ta toimenpiteistä aiheutuvien vahinkojen, 
haittojen ja häiriöiden laatu ja laajuus sekä 
tutkimuksen kohteena olevaan alueeseen liit-
tyvät muut käyttötarkoitukset. Lupamääräyk-
sissä olisi 2 kohdan perusteella velvoitettava 
valtaajaa huolehtimaan malminetsintätutki-
muksista mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi välttämättö-
mistä seikoista. Valtaaja voitaisiin siten vel-
voittaa huolehtimaan säteilyturvallisuudesta 
ja siihen liittyvästä tarkkailuvelvoitteesta ja 
muiden alueella liikkuvien turvallisuudesta.  

Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 3 koh-
dan nojalla annettava erityisellä poronhoito-
alueella tapahtuvaa malminetsintää koskevat 
tarpeelliset määräykset sekä 4 kohdan nojalla 
saamelaisten kotiseutualueella ja koltta-
alueella tapahtuvaa malminetsintää koskevat 
tarpeelliset määräykset.  

Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 5 koh-
dan nojalla annettava malminetsintään liitty-
viä laitteita ja rakennelmia koskevat velvoit-
teet ja rajoitukset. Lupamääräyksissä olisi 6 
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kohdan nojalla tarkennettava 13 §:ssä säädet-
tyä tutkimustöitä ja -tuloksia koskevaa selvi-
tysvelvollisuutta, muun muassa määrättävä 
selvitysvelvollisuuden ajankohdasta sekä teh-
tyjen tutkimustöiden ja -tulosten kuvaukses-
ta.  

Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 7 koh-
dan nojalla tarkennettava 14 §:ssä säädettyä 
velvollisuutta jälkitoimenpiteistä, esimerkiksi 
alueen kunnostamisesta, siistimisestä sekä 
luonnonmukaiseen tilaan saattamisesta kos-
kevista toimenpiteistä sekä kaivosviranomai-
selle toimitettavan tutkimustyöselostuksen ja 
tietoaineiston sisällöstä ja esitystavasta. Lu-
pamääräyksissä olisi 8 kohdan nojalla annet-
tavia tarkempia määräyksiä liittyen maa- ja 
kiviainesjätteisiin, jollei tämä ole tarpeetonta 
12 §:n 3 momentin nojalla sen vuoksi, että 
valtaajan on tehtävä jätehuoltosuunnitelma 
ympäristönsuojelulain perusteella. Lupamää-
räyksissä olisi 9 kohdan nojalla tarkennettava 
11 §:n 3 momentissa säädettyä ilmoitusvel-
vollisuutta yksilöimällä kyseessä olevat 
yleistä etua valvovat viranomaiset. Lupamää-
räyksissä olisi 10 kohdan nojalla tarvittaessa 
edellytettävä valtausalueen koon pienentä-
mistä määrätyssä aikataulussa. Kyseinen lu-
pamääräys olisi tarpeen erityisesti silloin, 
kun kyseinen valtausalue on suuri tai siihen 
kohdistuu muita alueiden käyttötarpeita. Lu-
pamääräyksissä olisi 11 kohdan nojalla tar-
kennettava 92 §:ssä säädettyä vakuusvelvoi-
tetta, jollei sitä ole mainitussa pykälässä sää-
detyin perustein pidettävä tarpeettomana.  

Yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
merkittävät näkökohdat tulisivat suoraan tur-
vatuksi ehdotetun lain nojalla. Lisäksi kai-
vosviranomainen voisi kuitenkin 2 momentin 
12 kohdan nojalla antaa täydentäviä lupa-
määräyksiä muista yleisen ja yksityisen edun 
kannalta välttämättömistä ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvistä seikoista, esi-
merkiksi luonnonsuojelulain velvoitteiden 
noudattamisen kannalta tarpeellisista velvoit-
teista tai rajoituksista, yksityistielaissa tarkoi-
tetun yksityisen tien huomioon ottamisesta 
tai muusta maastossa liikkumisesta, esimer-
kiksi moottoriajoneuvon käyttämisestä alu-
eella. 

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin lu-
pamääräyksiä annettaessa huomioon otetta-
vat yleiset periaatteet. Lisäksi lupamääräys-

ten sisältöä ohjaisi muun muassa lain 1 §:n 
tavoitesäännös. Malminetsintään liittyvät eri-
tyispiirteet ja tilanteet vaihtelevat tapauskoh-
taisesti, joten valtausluvassa annettavat mää-
räykset voivat huomattavasti poiketa toisis-
taan.  

43 §. Kaivosluvassa annettavat määräyk-
set. Pykälän 1 momentin nojalla kaivosluvas-
sa olisi annettava kaivosaluetta ja kaivoksen 
apualuetta koskevat määräykset. Kaivosalu-
een ja kaivoksen apualueen sijainnin ja rajo-
jen määräytymisen lähtökohta olisi lupaha-
kemus. Haettujen alueiden sijaintiin tai rajoi-
hin olisi kuitenkin mahdollista tehdä sellaisia 
muutoksia, jotka ovat 38 §:n 2 momentti tai 
muu uuden kaivoslain säännös huomioon ot-
taen tarpeellisia, esimerkiksi siirtää kaivos-
alueen rajoja. Ehdotus täydentäisi 36 §:n 1 
momenttia, jonka nojalla lupaharkinnassa 
olisi mahdollista tarvittaessa pienentää alu-
een kokoa. 

Pykälän 2 momentin nojalla kaivosluvassa 
olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa 
kaivosluvan haltijan on ryhdyttävä kaivos-
toimintaan tai muuhun sellaiseen valmista-
vaan työhön, joka osoittaa luvan haltijan va-
kavasti pyrkivän varsinaiseen kaivostoimin-
taan. Määräaika voisi olla enintään kymme-
nen vuotta luvan lainvoimaiseksi tulosta. 
Vastaava säännös on kumottavan lain 50 
§:ssä. Jos kaivostoimintaa ei ole aloitettu 
kaivosluvassa annetussa määräajassa eikä lu-
van haltija myöskään ole ryhtynyt merkittä-
vällä tavalla kaivostoimintaa valmistavaan 
työhön, raukeaisi kaivoslupa ehdotetun 55 
§:n nojalla.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kaivos-
luvassa yleisten ja yksityisten etujen turvaa-
miseksi annettavista tarpeellisista määräyk-
sistä. Lupamääräykset voisivat sisältää vel-
voitteita tai rajoituksia. Lupamääräyksissä 
olisi 1 kohdan perusteella velvoitettava kai-
vosluvan haltijaa huolehtimaan kaivostoi-
minnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä yleisen 
terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi 
välttämättömistä seikoista. Luvan haltijaa 
voitaisiin siten velvoittaa huolehtimaan muun 
muassa alueella liikkuvan väestön turvalli-
suudesta ja säteilyturvallisuudesta, lähinnä 
radoniin liittyen. Jos kyseessä olisi kuitenkin 
ydinenergialaissa tarkoitettu uraanin tai to-
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riumin kaivos- tai rikastustoiminta, määräy-
tyisivät säteily- ja ydinturvallisuuteen liitty-
vät näkökohdat ydinenergialain perusteella.  

Lupamääräyksissä olisi 3 momentin 2 koh-
dan perusteella tarvittaessa tarkennettava 
16 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta sekä 3 kohdan perusteella 
16 §:n 2 momentissa säädettyä selvitysvel-
vollisuutta.  

Lupamääräyksissä olisi 3 momentin 4 koh-
dan nojalla annettava erityisellä poronhoito-
alueella tapahtuvaa kaivostoimintaa koskevat 
tarpeelliset määräykset sekä 5 kohdan nojalla 
saamelaisten kotiseutualueella ja tarvittaessa 
sen välittömässä läheisyydessä ja koltta-
alueella tapahtuvaa kaivostoimintaa koskevat 
tarpeelliset määräykset.  

Lupamääräyksissä olisi 3 momentin 6 koh-
dan nojalla tarkennettava 93 §:ssä säädettyä 
vakuusvelvoitetta sekä 124—126 §:ssä sää-
dettyjä ja muita lopettamiseen liittyviä ja lo-
pettamisen jälkeisiä velvollisuuksia. Toistai-
seksi voimassa olevassa luvassa ja erityisestä 
syystä myös määräajan voimassa olevassa 
luvassa olisi 7 kohdan perusteella määrättävä 
lupaehtojen tarkistamisen ajankohta, joka 50 
§:n 2 momentin nojalla on tehtävä vähintään 
kymmenen vuoden välein, sekä määräaika, 
jolloin luvan haltijan on viimeistään toimitet-
tava kaivosviranomaiselle lupamääräysten 
tarkistamiseen liittyvät selvitykset.  

Yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
merkittävät näkökohdat tulisivat suoraan tur-
vatuksi ehdotetun lain nojalla. Lisäksi kai-
vosviranomainen voisi kuitenkin 3 momentin 
8 kohdan nojalla antaa täydentäviä lupamää-
räyksiä muista yleisen ja yksityisen edun 
kannalta välttämättömistä ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvistä seikoista 

Pykälän 4 momentissa määriteltäisiin lu-
pamääräyksiä annettaessa huomioon otetta-
vat yleiset periaatteet. Lisäksi lupamääräys-
ten sisältöä ohjaisi muun muassa lain 1 §:n 
tavoitesäännös. Kaivostoimintaan liittyvät 
erityispiirteet ja tilanteet vaihtelevat tapaus-
kohtaisesti, joten kaivosluvassa annettavat 
määräykset voivat poiketa toisistaan.  

Pykälän 5 momentin nojalla velvoitettaisiin 
kaivosviranomainen selvittämään kaivoslu-
vassa, miten ympäristövaikutusten arviointi-
menettelystä annetun lain mukainen arviointi 
on otettu huomioon. Säännös vastaa kumot-

tavan lain 23 a §:n 1 momentissa säädettyä 
velvoitetta. 

44 §. Kullanhuuhdontaluvassa annettavat 
määräykset. Pykälän 1 momentin nojalla 
kaivosviranomaisen olisi kullanhuuhdontalu-
vassa määrättävä kullanhuuhdonta-alueen si-
jainti ja rajat. Kullanhuuhdonta-alueen si-
jainnin ja rajojen määräytymisen lähtökohta 
olisi lupahakemus. Haettua aluetta olisi kui-
tenkin mahdollista pienentää 36 §:n nojalla, 
jos luvan myöntämisen esteen poistaminen 
sitä edellyttäisi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kullan-
huuhdontaluvassa yleisten ja yksityisten etu-
jen turvaamiseksi annettavista tarpeellisista 
määräyksistä. Lupamääräykset voisivat sisäl-
tää velvoitteita tai rajoituksia. Lupamääräyk-
sissä olisi 1 kohdan perusteella täsmennettä-
vä kullanhuuhdonnan ajankohdat ja mene-
telmät, joiden yksityiskohtaisuutta on tarpeen 
arvioida ottaen huomioon suunnitelluista 
toimenpiteistä aiheutuvien vahinkojen, hait-
tojen ja häiriöiden laatu ja laajuus sekä onko 
kyseessä erämaa-alueeseen tai kansallispuis-
toon kuuluvasta alueesta. Koneellinen kul-
lanhuuhdonta edellyttää ympäristönsuojelu-
asetuksen nojalla lisäksi ympäristölupaa. 
Kansallispuistoissa koneellinen kullanhuuh-
donta on kuitenkin luonnonsuojelulain 13 §:n 
nojalla kielletty, jollei kyseisen alueen perus-
tamissäädöksessä muuta säädetä. Koneelli-
nen kullanhuuhdonta ei ole sallittua Lem-
menjoen kansallispuiston alueella, jos se pe-
rustuu 10 päivänä huhtikuuta 1991 jälkeen 
myönnettyyn oikeuteen. Jos kaivosoikeus pe-
rustuu ennen mainittua ajankohtaa kumotta-
van lain tai vuoden 1943 kaivoslain nojalla 
myönnettyyn oikeuteen, on oikeuskäytännön 
nojalla katsottu koneellinen kullanhuuhdonta 
mahdolliseksi. Liikkuminen moottoriajoneu-
volla kullanhuuhdonta-alueella edellyttää 
maastoliikennelain mukaista lupaa.  

Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 2 koh-
dan perusteella velvoitettava kullanhuuhtojaa 
huolehtimaan kullanhuuhdonnasta mahdolli-
sesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai 
rajoittamiseksi välttämättömistä seikoista. 
Lupamääräyksissä olisi 3 kohdan nojalla tar-
vittaessa tarkennettava 21 §:n 3 momentissa 
säädettyä kullanhuuhdonta-alueen kunnossa-
pitovelvoitetta.  
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Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 4 koh-
dan nojalla annettava erityisellä poronhoito-
alueella tapahtuvaa kullanhuuhdontaa koske-
vat tarpeelliset määräykset sekä 5 kohdan no-
jalla saamelaisten kotiseutualueella ja koltta-
alueella tapahtuvaa kullanhuuhdontaa koske-
vat tarpeelliset määräykset.  

Lupamääräyksissä olisi 2 momentin 6 koh-
dan nojalla täsmennettävä, millaiset raken-
nelmat ja rakennukset olisivat 23 §:n 2 mo-
mentin nojalla hyväksyttäviä sekä missä jär-
jestyksessä rakentamiseen vaadittavaa lupaa 
olisi haettava. Lupamääräyksissä olisi 7 koh-
dan nojalla tarkennettava 25 §:ssä säädettyä 
selvitysvelvollisuutta, muun muassa yksilöi-
tävä selvitysvelvollisuuden ajankohta. Lu-
pamääräyksissä olisi 8 kohdan nojalla tar-
kennettava 26 §:ssä säädettyä velvollisuutta 
jälkitoimenpiteistä, esimerkiksi rakennusten 
ja rakennelmien poistamisesta, alueen kun-
nostamisesta ja siistimisestä sekä sen saatta-
misesta mahdollisimman luonnonmukaiseen 
ja maisemallisesti tyydyttävään tilaan. Lu-
pamääräyksissä olisi 9 kohdan nojalla annet-
tavia tarkempia määräyksiä liittyen maa- ja 
kiviainesjätteisiin, jollei tämä ole tarpeetonta 
sen vuoksi, että kullanhuuhtojan on tehtävä 
jätehuoltosuunnitelma ympäristönsuojelulain 
perusteella. Lupamääräyksissä olisi 10 koh-
dan nojalla tarkennettava 92 §:ssä säädettyä 
vakuusvelvoitetta, jollei sitä ole mainitussa 
pykälässä säädetyin perustein pidettävä tar-
peettomana.  

Yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
merkittävät näkökohdat tulisivat suoraan tur-
vatuksi ehdotetun lain nojalla. Lisäksi kai-
vosviranomainen voisi kuitenkin 2 momentin 
11 kohdan nojalla antaa täydentäviä lupa-
määräyksiä muista yleisen ja yksityisen edun 
kannalta välttämättömistä ja luvan edellytys-
ten toteuttamiseen liittyvistä seikoista, esi-
merkiksi luonnonsuojelulain tai erämaalain 
velvoitteiden noudattamisen kannalta tarpeel-
lisista velvoitteista tai rajoituksista, yksityis-
tielaissa tarkoitetun yksityisen tien huomioon 
ottamisesta tai maastossa liikkumisesta.  

Pykälän 3 momentissa määriteltäisiin lu-
pamääräyksiä annettaessa huomioon otetta-
vat yleiset periaatteet. Lisäksi lupamääräys-
ten sisältöä ohjaisi muun muassa lain 1 §:n 
tavoitesäännös. Kullanhuuhdontaan liittyvät 
erityispiirteet ja tilanteet vaihtelevat tapaus-

kohtaisesti, joten kullanhuuhdontaluvassa 
annettavat määräykset voivat poiketa toisis-
taan.  

45 §. Varausilmoitukseen liittyvä harkinta. 
Kaivosviranomainen hyväksyisi päätöksel-
lään varausilmoituksen, jos se täyttää 35 
§:ssä säädetyt edellytykset eikä ilmoituksen 
hyväksymiselle ole tässä laissa säädettyä es-
tettä, esimerkiksi ilmoituksen tehnyt ei ole 27 
§:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö, oike-
ushenkilö tai valtion laitos.  

Kaivosviranomaisen olisi kuitenkin hylät-
tävä varausilmoitus, jos on painavia perustei-
ta epäillä, että varausalueen laajuuden joh-
dosta tai muista syistä hakijalla ei ole edelly-
tyksiä tai ilmeisesti tarkoitustakaan hakea 
valtauslupaa. Muita syitä voisivat olla esi-
merkiksi hakijan tekemät muut varausilmoi-
tukset tai valtauslupahakemukset taikka 
myönnetyt valtausluvat, joiden yhteenlasket-
tu pinta-ala voitaisiin arvioinnissa ottaa 
huomioon. Koska varauksen tarkoituksena 
on varmistaa etuoikeus valtauslupahakemuk-
sen tekemiseen, tulisi varausilmoituksessa ol-
la riittävän tarkka suunnitelma valtauslupa-
hakemuksen valmistelusta ja selvitys valmis-
teluresursseista. Vastaava säännös on kumot-
tavan lain 7 §:n 4 momentissa (208/1995), 
jonka mukaan varausajan pituudeksi on kui-
tenkin määrättävä aina vähintään neljä kuu-
kautta.  

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään 
varausilmoitukseen liittyvästä harkinnasta, 
voi kaivosviranomainen käyttää harkintaa 
myös määrätessään varauspäätöksen voimas-
saoloajasta 60 §:n nojalla. 
 
 
7 luku. Lupapäätös ja sen voimassa-

olo 

46 §. Päätöksen antaminen. Valtaus-, kai-
vos- ja kullanhuuhdontalupapäätöksen sisäl-
löstä ja perustelemisesta on voimassa, mitä 
hallintolain 44 ja 45 §:ssä säädetään. Päätök-
sestä tulee käydä ilmi muun muassa se, mihin 
asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu.  
Päätöksestä on myös käytävä ilmi asianosai-
set, joihin päätös välittömästi kohdistuu. Täl-
laisina asianosaisina on hakijan lisäksi pidet-
tävä lähinnä alueen kiinteistön omistajia. 
Hallintolain 44 §:n 1 momentin 2 kohdan 
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kannalta olisi pidettävä riittävänä, kun alueen 
kiinteistön omistajia koskeva luettelo on pää-
töksen liitteenä. Päätöksen perusteluissa on 
ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat 
vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava so-
velletut säännökset. Päätöksessä olisi vastat-
tava lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyi-
hin yksilöityihin vaatimuksiin. Päätökseen on 
liitettävä valitusosoitus noudattaen, mitä hal-
lintolain 47 §:ssä säädetään. 

Pykälän 1 momentin nojalla lupapäätös an-
nettaisiin julkipanon jälkeen. Julkipano on 
vakiintunut tiedoksiantotapa sellaisessa pää-
töksenteossa, joka saattaa vaikuttaa monien 
asianosaisten etuun ja oikeuteen. Julkipanon 
jälkeen annetun päätöksen katsotaan tulleen 
asianosaisten tietoon sinä päivänä, jolloin 
päätös on annettu. Tällöin kaikkien asian-
osaisten, myös hakijan ja yleistä etua valvo-
vien viranomaisten, valitusaika alkaa kulua 
samana päivänä. Jollei lupapäätöksestä vali-
teta, saa se lainvoiman 30 päivän kuluttua an-
tamispäivästä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin julki-
panoa koskevasta menettelystä. Kaivosviran-
omaisen olisi ilmoitettava päätöksen antami-
sesta etukäteen sähköisesti ilmoitustaulul-
laan. Yleensä riittää, että ilmoitus tehdään 
muutama päivä ennen päätöksen antamista. 
Julkipanoilmoituksessa olisi mainittava asian 
kannalta keskeiset seikat.  

47 §. Päätöksestä tiedottaminen. Pykälän 1 
momentin nojalla lupapäätös olisi toimitetta-
va hakijalle, jolta perittäisiin päätöksestä val-
tion maksuperustelain mukaan määräytyvä 
maksu. Pykälän 2 momentin nojalla jäljennös 
lupapäätöksestä olisi toimitettava niille, jotka 
ovat tätä erikseen pyytäneet ja ilmoittaneet 
tätä varten osoitteensa. Lisäksi kuka tahansa 
voi julkisuuslain nojalla vaatia päätöstä itsel-
leen kokonaisuudessaan, mutta tällöin toi-
menpiteestä voidaan periä maksu. Pykälän 2 
momentin nojalla jäljennös päätöksestä olisi 
myös toimitettava asian selvittämiseen osal-
listuneille viranomaistahoille, jotka määräy-
tyvät 31 §:n nojalla. Jos kyseessä on päätös, 
jolla kaivoslupa on myönnetty, olisi jäljennös 
päätöksestä viipymättä toimitettava Säteily-
turvakeskukselle ja toimivaltaiselle maanmit-
taustoimistolle. Säteilyturvakeskus tarvitsee 
tiedon päätöksestä säteilylain mukaista val-
vontaa varten. Toimivaltaiselle maanmittaus-

toimistolle tieto olisi toimitettava viipymättä, 
jotta se voi antaa 63 §:ssä tarkoitetun määrä-
yksen. Menettely vastaisi lunastuslain 10 §:n 
2 momentissa säädettyä. Maanmittaustoimis-
ton toimivallasta säädettäisiin ehdotetussa 62 
§:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tiedot-
tamisesta saamelaiskäräjille, kolttien kyläko-
koukselle ja asianomaiselle paliskunnalle. 

Pykälän 4 momentin nojalla tieto päätök-
sen antamisesta tulisi antaa asiassa muistu-
tuksen tehneille ja ilmoitusta erikseen pyytä-
neille sekä niille, joille on 34 §:n 2 momentin 
mukaan annettava asiasta erikseen tieto. Tie-
doksiantoa koskevaan menettelyyn sovellet-
taisiin hallintolain 59 §:ssä tarkoitettua taval-
lista tiedoksiantoa. Jos hakemuksesta olisi 
kuitenkin tiedotettava yli kolmellekymme-
nelle tiedossa olevalle tai kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä, voitaisiin siitä tiedot-
taa sellaisessa sanomalehdessä, josta vas-
taanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan 
tiedon. Tämä olisi poikkeus hallintolain 62 
§:ssä tarkoitetusta yleistiedoksiantoa koske-
vasta menettelystä. 

Pykälän 5 momentin nojalla olisi riittävää, 
että jäljennös päätöksestä toimitettaisiin tai 
tieto sen antamisesta ilmoitettaisiin vain 
muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle, 
kun muistutuskirjelmässä on useita allekir-
joittajia. 

Pykälän 6 momentin nojalla tieto päätök-
sestä julkaistaan viipymättä kunnissa, joiden 
alueita päätös koskee, siten kuin julkisista 
kuulutuksista annetussa laissa säädetään. Li-
säksi kaivosviranomaisen olisi julkaistava 
tieto päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä 
tarkoitetun toiminnan vaikutusalueella ylei-
sesti leviävässä sanomalehdessä. Tämä ei 
kuitenkaan olisi tarpeen, jos asian merkitys 
on vähäinen tai julkaiseminen on muutoin 
ilmeisen tarpeetonta. Jos lupahakemuksesta 
ei ole katsottu olevan tarpeellista kuuluttaa 
lehdessä 34 §:n 1 momentin nojalla, pätee 
vastaava yleensä myös päätökseen. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin kai-
vosviranomaisen tehtäväksi huolehtia siitä, 
että lupapäätöksestä tehdään merkintä kiin-
teistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta 
tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002) 
tarkoitettuun kiinteistötietojärjestelmään. 
Mainitun lain 4 §:n nojalla kiinteistötietojär-
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jestelmän tietosisältöön kuuluvan tiedon tuot-
tamisesta vastaavan viranomaisen velvolli-
suus on huolehtia tällaisen tiedon tallentami-
sesta kiinteistötietojärjestelmään ja sen pitä-
misestä ajan tasalla. 

48 §. Valtausluvan määräaikaisuus. Val-
tauslupa olisi voimassa enintään neljä vuotta 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Kumotta-
van lain 10 §:n 2 momentin nojalla valtaus 
on tarpeellisten tutkimusten määrä ja laatu 
huomioon ottaen voimassa vähintään vuoden 
ja enintään viisi vuotta valtauskirjan antopäi-
västä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin val-
tausluvan voimassaoloajan harkintaperusteis-
ta, joista 1 kohdassa tarkoitettu peruste vas-
taisi kumottavassa laissa olevaa perustetta. 
Harkintaperusteita täydennettäisiin siten, että 
valtausluvan voimassaolon pituuden määräy-
tymisessä otettaisiin huomioon myös 2 koh-
dan nojalla yleiselle tai yksityiselle edulle ai-
heutuvien vahinkojen ja haittojen rajoittami-
nen ja vähentäminen. Merkitystä olisi esi-
merkiksi muuhun elinkeinotoimintaan tai 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksiin koh-
distuvien haittojen rajoittamistarpeella sekä 
kiinteistöjen omistajan alueen kehittämistä 
koskevien suunnitelmien toteutumisen vai-
keutumisella. Lisäksi harkintaan vaikuttaisi-
vat muutkin hakemuksen käsittelyn yhtey-
dessä ilmenneet seikat, esimerkiksi vireillä 
oleva kaavoitustilanne.  

49 §. Valtausluvan voimassaolon jatkami-
nen. Valtauslupa raukeaisi määräajan päätty-
essä. Valtausluvan voimassaoloa olisi pykä-
län 1 momentin mukaan kuitenkin mahdollis-
ta jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan. 
Edellytyksenä olisi, että jatkoa olisi haettu 
riittävän ajoissa. Luvan voimassaolon jatka-
minen käsiteltäisiin 3 momentin nojalla vas-
taavassa laajuudessa kuin uusi lupahakemus.  

Valtauslupa voisi olla voimassa enintään 
viisitoista vuotta, mikä olisi merkittävä muu-
tos nykytilaan verrattuna. Kumottavan lain 
21 §:n 2 momentin nojalla valtaukselle voi-
daan poikkeuksellisesti myöntää jatkoaikaa 
enintään kolme vuotta, jolloin valtaus on 
voinut olla voimassa yhteensä enintään kah-
deksan vuotta. Käytännössä on osoittautunut, 
että esiintymän hyödyntämiskelpoisuuden 
selvittäminen ja kaivoslupahakemuksen huo-
lellinen valmistelu vaativat enemmän aikaa. 

Nykyisin kaivospiirimääräystä on usein haet-
tu malminetsinnän ollessa vielä kesken ja 
vain sen varmistamiseksi, että malminetsin-
tää on mahdollista jatkaa kumottavan lain 21 
§:n 3 momentin nojalla.  

Valtausluvan voimassaolon jatkamisen 
harkintaperusteista säädettäisiin 2 momentis-
sa. Ensinnäkin valtaajan on pitänyt tehok-
kaasti ja järjestelmällisesti tutkia esiintymää 
ja jatkotutkimukset ovat edelleen tarpeen, 
mikä vastaa kumottavan lain 21 §:n 2 mo-
mentissa säädettyä edellytystä. Lisäksi vaa-
dittaisiin, että valtaaja on noudattanut tässä 
laissa säädettyjä velvollisuuksia, joista kes-
keisimpiä ovat 6, 10—13, 83, 87 ja 91 §:ssä 
säädetyt velvollisuudet, sekä 42 §:n nojalla 
annettuja lupamääräyksiä. Luvan voimassa-
olon jatkaminen edellyttäisi myös, ettei siitä 
aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle, esimerkiksi kiinteistön omis-
tajan tai kunnan alueen kehittämistä koske-
ville suunnitelmille. Tällä estettäisiin mal-
minetsinnän pitkittymisestä aiheutuvat koh-
tuuttomat haitat yleiselle ja yksityiselle edul-
le. 

50 §. Kaivosluvan määräaikainen tarkis-
taminen ja määräaikaisuus. Kaivoslupa olisi 
voimassa toistaiseksi tai määräajan. Asiaa 
arvioitaisiin sen mukaan, mikä on tarpeen 
esiintymän hyödyntämiseksi. Jos kyseessä on 
merkittävä esiintymä, jonka hyödyntäminen 
vaatii kymmeniä vuosia ja huomattavia in-
vestointeja, olisi lupa voimassa toistaiseksi. 
Jos sen sijaan kyseessä olisi esimerkiksi sul-
jettu kaivos, jossa arvioidaan olevan jäljellä 
vielä jonkin verran hyödynnettävää, olisi uusi 
lupa voimassa määräajan, enintään kymme-
nen vuotta. Harkinnassa on lisäksi otettava 
huomioon muut hakemuksen käsittelyssä il-
menneet seikat, esimerkiksi hakijan edelly-
tykset harjoittaa kaivostoimintaa sekä haitat 
yleiselle ja yksityiselle edulle. Sen lisäksi, et-
tä hyödyntämisarvoltaan vähäinen esiintymä 
vaikuttaa kaivosluvan voimassaoloon, on sil-
lä merkitystä arvioitaessa, mitä 39 §:ssä sää-
detään kaivosluvan myöntämisen esteistä ja 
18 §:ssä kaivosalueen käyttöoikeuden lunas-
tamisen edellytyksistä. 

Pykälän 2 momentin nojalla kaivosviran-
omaisen olisi tarvittaessa tarkistettava toistai-
seksi voimassa olevan kaivosluvan määräyk-
siä. Tarkistamistarpeen arviointiväli olisi 
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määriteltävä luvassa ja se voisi olla enintään 
kymmenen vuotta. Kaivosluvan tarkistami-
nen liittyisi ensi sijassa lupamääräyksiin. 
Esimerkiksi kaivostoiminnan lopettamiseen 
liittyvää vakuutta ja muita lopettamiseen liit-
tyviä velvollisuuksia sekä kaivosalueeseen ja 
kaivoksen apualueeseen liittyviä käyttö- ja 
muita oikeuksia on yleensä tarpeen arvioida 
määräajoin. Käyttö- ja muut oikeudet ovat 
yleensä voimassa saman ajan kuin kaivoslu-
pa, mutta niiden voimassaoloaika voidaan 
määrätä myös lyhyemmäksi. 

Pykälän 3 momentin nojalla välttämättö-
män yleisen tai yksityisen edun turvaamisek-
si taikka muusta erityisestä syystä myös mää-
räajan voimassa olevan kaivosluvan määrä-
yksiä voitaisiin määrätä tarkistettavaksi mää-
räajoin. Lähtökohtaisesti määräajan voimassa 
olevan luvan määräyksiä ei olisi tarpeen tar-
kistaa. 

Kaivosluvan määräaikaisesta tarkistamises-
ta päättäisi kaivosviranomainen myös silloin, 
kun valtioneuvosto on myöntänyt luvan. 

51 §. Kaivosluvan voimassaolon jatkami-
nen. Määräajan voimassa olevalle kaivoslu-
valle voitaisiin myöntää jatkoaikaa toistai-
seksi tai enintään kymmenen vuotta keral-
laan. Jatkoajan pituutta harkittaessa otettai-
siin huomioon esiintymän hyödyntämismah-
dollisuus ja muut hakemuksen käsittelyn yh-
teydessä ilmenneet seikat, esimerkiksi haitat 
yleiselle ja yksityiselle edulle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kaivos-
luvan voimassaolon jatkamisen edellytyksis-
tä. Ensinnäkin esiintymää on pitänyt hyödyn-
tää tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Hyödyn-
tämisen ei kuitenkaan ole tarvinnut olla teho-
kasta ja järjestelmällistä koko kaivosluvan 
voimassaolon ajan, vaan asiaa arvioidaan ko-
konaisuutena ottaen huomioon muun muassa 
markkinoiden kysyntätilanne. Määräajan jat-
kaminen edellyttäisi myös, että kaivostoimin-
taa voidaan jatkaa ottaen huomioon tiedossa 
olevat kaivosalueen kaivosmineraalit ja nii-
den muoto. Lisäksi edellytettäisiin, että uu-
dessa kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia, 
joista keskeisimpiä ovat 16, 80, 81, 84, 85 ja 
92 §:ssä säädetyt, sekä 43 §:n nojalla annet-
tuja lupamääräyksiä on noudatettu. 

Kaivosluvan voimassaolon jatkamista olisi 
haettava siten, että hakemus on mahdollista 
käsitellä ennen luvan voimassaolon päätty-

mistä. Koska asia käsiteltäisiin soveltuvin 
osin kuten kaivoslupahakemus, olisi asian 
selvittämiseen ja käsittelyyn tarvittava aika 
otettava huomioon. Kaivosluvan voimassa-
olon jatkamista koskevan asian ratkaisisi 29 
§:n perusteella joko valtioneuvosto tai kai-
vosviranomainen. 

52 §. Kullanhuuhdontaluvan määräaikai-
suus. Kullanhuuhdontalupa olisi voimassa 
enintään neljä vuotta päätöksen lainvoimai-
seksi tulosta. Kumottavan lain 10 §:n 2 mo-
mentin nojalla kullanhuuhdontaan tarkoitettu 
valtaus on tarpeellisten tutkimusten määrä ja 
laatu huomioon ottaen voimassa vähintään 
vuoden ja enintään viisi vuotta valtauskirjan 
antopäivästä.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kullan-
huuhdontaluvan voimassaoloajan harkintape-
rusteista, joista 1 kohdassa tarkoitettu peruste 
vastaisi kumottavassa laissa olevaa perustet-
ta. Harkintaperusteita täydennettäisiin siten, 
että kullanhuuhdontaluvan voimassaolon pi-
tuuden määräytymisessä otettaisiin huomi-
oon myös 2 kohdan nojalla yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle aiheutuvien vahinkojen ja hait-
tojen rajoittaminen ja vähentäminen. Merki-
tystä olisi esimerkiksi erityisellä poronhoito-
alueella poronhoitoon tai saamelaisten koti-
seutualueella saamelaisten alkuperäiskansa-
oikeuksiin kohdistuvien haittojen rajoittamis-
tarpeella sekä alueen hallinnasta vastaavan 
viranomaisen alueen kehittämistä koskevien 
suunnitelmien toteutumisen vaikeutumisella. 
Kun kullanhuuhdontaa harjoitetaan kansal-
lispuistossa tai erämaa-alueella, olisi harkin-
nassa otettava huomioon, miten toiminta on 
sovitettavissa näitä alueita koskevien tavoit-
teiden kanssa. Lisäksi harkintaan vaikuttaisi-
vat muutkin hakemuksen käsittelyn yhtey-
dessä ilmenneet seikat, esimerkiksi kullan-
huuhtojan edellytykset harjoittaa toimintaa ja 
toiminnan ammattimaisuus.  

53 §. Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon 
jatkaminen. Kullanhuuhdontalupa raukeaisi 
määräajan päättyessä. Luvan voimassaoloa 
olisi pykälän 1 momentin mukaan kuitenkin 
mahdollista jatkaa enintään kolme vuotta 
kerrallaan. Edellytyksenä olisi, että jatkoa 
olisi haettu riittävän ajoissa. Luvan voimas-
saolon jatkaminen käsiteltäisiin 3 momentin 
nojalla vastaavassa laajuudessa kuin uusi lu-
pahakemus. Luvan voimassaolon enimmäis-
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aika ei enää olisi rajoitettu, mikä olisi olen-
nainen muutos verrattuna kumottavan lain 10 
§:n 3 momenttiin. Koska kullanhuuhdonta 
käytännössä keskittyy perinteisille huuhdon-
ta-alueille Lemmenjoen kansallispuistossa ja 
Hammastunturin erämaa-alueella, on tarkoi-
tuksenmukaisempaa rajata toiminnan maise-
malliset ja muut ympäristövaikutukset tietyil-
le alueille sen sijaan, että kullanhuuhdontaa 
olisi siirryttävä tekemään aina uusille alueil-
le. 

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jat-
kamisen harkintaperusteista säädettäisiin 2 
momentissa. Ensinnäkin kullanhuuhtojan on 
pitänyt tehokkaasti ja järjestelmällisesti har-
joittaa kullanhuuhdontaa ja toiminnan jatka-
miselle on vielä riittävät edellytykset, mikä 
vastaa kumottavan lain 10 §:n 3 momentissa 
säädettyä edellytystä. Lisäksi vaadittaisiin, 
että kullanhuuhtoja on noudattanut tässä lais-
sa säädettyjä velvollisuuksia, joista keskei-
simpiä ovat 6, 21—25, 86, 87 ja 91 §:ssä 
säädetyt velvollisuudet, sekä 44 §:n nojalla 
annettuja lupamääräyksiä. Luvan voimassa-
olon jatkaminen edellyttäisi myös, ettei siitä 
aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksi-
tyiselle edulle, esimerkiksi muille aluetta 
koskeville käyttö- ja kehittämistarpeille. Täl-
lä estettäisiin kullanhuuhdonnan pitkittymi-
sestä aiheutuvat kohtuuttomat haitat yleiselle 
ja yksityiselle edulle. 

54 §. Valtausluvan ja kullanhuuhdontalu-
van raukeaminen. Valtaus- ja kullanhuuh-
dontalupa raukeaisivat, kun lupapäätöksessä 
määrätty voimassaoloaika päättyy eikä voi-
massaoloa ole jatkettu 49 tai 53 §:n nojalla. 
Kun lupa on rauennut, ei lupaan perustuvaa 
toimintaa enää saisi jatkaa ja jälkitoimenpi-
teisiin olisi ryhdyttävä 14 ja 26 §:n mukaises-
ti. 

Valtaus- ja kullanhuuhdontalupa on tarkoi-
tettu luvan mukaisen toiminnan harjoittami-
seen ja luvalla on vaikutuksia muiden etuihin 
ja oikeuksiin. Siten kaivosviranomaiselle on 
tarpeen säätää oikeus päättää, että valtaus- ja 
kullanhuuhdontalupa raukeavat, jos toiminta 
on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähin-
tään vuoden. Vireillepano-oikeus asiassa on 
kaivosviranomaisen lisäksi niillä, joiden etua 
tai oikeutta asiaa saattaa koskea sekä kunnal-
la, jonka alueella valtaus- tai kullanhuuhdon-
ta-alue sijaitsee. Kiinteistön omistajan ja hal-

tijan lisäksi vireillepano-oikeus voisi tapaus-
kohtaisesti olla myös kilpailevalla toimin-
nanharjoittajalla, esimerkiksi toisella samasta 
alueesta tai kaivosmineraalista kiinnostuneel-
la malminetsintäyhtiöllä. Vastaavaa ei ole 
kumottavassa laissa. Kaivosviranomaisen 
olisi asiaa harkitessaan sovellettava muun 
muassa hallintolain 6 §:ssä säädettyjä peri-
aatteita. Kumottavan lain nojalla valtauksia 
on osittain tehty lähinnä sen vuoksi, että näin 
on saavutettu varallisuusarvoinen ja vaihdan-
takelpoinen etuus, tai sen vuoksi, että estet-
täisiin muu toiminta. Ehdotuksen tarkoituk-
sena on estää tämä. 

Valtaus- ja kullanhuuhdontalupa raukeaisi-
vat lisäksi kaivosviranomaisen päätöksellä, 
jos luvan haltija tekee asiaa koskevan hake-
muksen. Jos toimintaa ei enää olisi tarkoitus 
harjoittaa, olisi luvan haltija velvollinen te-
kemään hakemuksen. Luvan haltijan laimin-
lyödessä velvollisuutensa, voisi kaivosviran-
omainen 57 §:n 2 momentin nojalla kehottaa 
luvan haltijaa hakemaan luvan raukeamista 
uhalla, että lupa muuten voidaan peruuttaa. 

Valtaus- ja kullanhuuhdontaluvan raukea-
minen olisi käsiteltävä soveltuvin osin kuten 
vastaava lupahakemus. Asian selvittämistä 
esimerkiksi 31—33 §:n mukaisesti ei yleensä 
olisi tarpeen tehdä siinä laajuudessa kuin 
harkittaessa luvan myöntämistä. Samoin ha-
kemuksesta ja päätöksestä tiedottaminen voi 
olla rajoitetumpaa ottaen huomioon, mitä 34 
ja 47 §:ssä säädetään. 

55 §. Kaivosluvan raukeaminen. Määräai-
kainen kaivoslupa raukeaisi, kun lupapäätök-
sessä määrätty voimassaoloaika päättyy eikä 
voimassaoloa ole jatkettu 51 §:n nojalla. 
Määräaikainen kaivoslupa voisi lisäksi raueta 
2—4 momentissa mainituin perustein. Tois-
taiseksi voimassaolevan kaivosluvan rau-
keamisesta olisi voimassa, mitä 2—4 mo-
mentissa säädetään. Kun lupa on rauennut, ei 
lupaan perustuvaa kaivostoimintaa enää saisi 
jatkaa ja jälkitoimenpiteisiin olisi ryhdyttävä 
124—126 §:n mukaisesti. 

Kaivosluvassa tulisi 43 §:n nojalla antaa 
määräaika, jonka kuluessa olisi ryhdyttävä 
kaivostoimintaan tai muuhun sellaiseen val-
mistavaan työhön, joka osoittaa luvan halti-
jan vakavasti pyrkivän varsinaiseen kaivos-
toimintaan. Jos tämä velvollisuus olisi lai-
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minlyöty, kaivosviranomaisen olisi päätettä-
vä, että lupa raukeaa.  

Jos kaivostoiminta on aloitettu annetussa 
määräajassa, mutta toiminta keskeytyisi vä-
hintään viideksi vuodeksi, olisi kaivosviran-
omaisen päätettävä kaivosluvan raukeamises-
ta ottaen huomioon muun muassa hallintolain 
6 §:ssä säädetyt periaatteet. Vastaavaa sovel-
lettaisiin, jos kaivostoiminnan voidaan katsoa 
tosiasiallisesti päättyneen kaivostoiminnan 
vähäisyys huomioon ottaen. Lupaharkinnassa 
tulisi tällöin myös tarkastella kaivosmineraa-
lien kysynnän syklisyyden vaikutusta kaivos-
toiminnan keskeytymiseen. Asian voi panna 
vireille kaivosviranomainen omasta aloittees-
taan, kiinteistön omistaja tai haltija, kunta tai 
haitankärsijä. 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädetty olisi 
tiukennusta verrattuna kumottavan lain 50 
§:ään. Muutosta on pidettävä tarpeellisena, 
jotta uuteen kaivoslakiin perustuvat hyödyn-
tämisoikeudet tulisivat tehokkaasti käytetyksi 
eikä kilpailijoiden toimintaedellytyksiä tai 
esimerkiksi kiinteistön omistajien oikeuksia 
tarpeettomasti rajoitettaisi. Kaivosviranomai-
sen olisi kaivosluvan raukeamista koskevassa 
harkinnassa otettava myös nämä näkökohdat 
huomioon. Ehdotetun lain lähtökohtana on 
valtausjärjestelmä ja siihen on perinteisesti 
katsottu voitavan liittää velvoite kaivostoi-
mintaan. 

Kaivoslupa raukeaisi lisäksi 4 momentin 
nojalla kaivosviranomaisen päätöksellä, jos 
luvan haltijaa tekee asiaa koskevan hake-
muksen. Jos kaivostoimintaa ei enää olisi 
tarkoitus harjoittaa, olisi luvan haltija velvol-
linen tekemään hakemuksen. Luvan haltijan 
laiminlyödessä velvollisuutensa, voisi kai-
vosviranomainen 57 §:n 2 momentin nojalla 
kehottaa hakemaan luvan raukeamista uhalla, 
että lupa muuten voidaan peruuttaa. 

Kaivosviranomainen päättäisi kaivosluvan 
raukeamisesta, vaikka lupapäätös olisi alun 
perin ratkaistu valtioneuvostossa. 

Kaivosluvan raukeaminen olisi käsiteltävä 
soveltuvin osin kuten vastaava lupahakemus. 
Asian selvittämistä esimerkiksi 31—33 §:n 
mukaisesti ei yleensä olisi tarpeen tehdä siinä 
laajuudessa kuin harkittaessa luvan myöntä-
mistä. Samoin hakemuksesta ja päätöksestä 
tiedottaminen voi olla rajoitetumpaa ottaen 
huomioon, mitä 34 ja 47 §:ssä säädetään. 

56 §. Luvan muuttaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdon-
taluvan muuttamisesta. Kyseessä voisi olla 
esimerkiksi luvassa tarkoitettua aluetta tai 
lupamääräyksiä koskeva muutos. Luvan 
voimassaolon jatkaminen ratkaistaisiin 49, 
51 ja 53 §:n mukaan. Kumottavan lain nojal-
la valtaus- tai kaivosoikeuden muuttaminen 
ei ole mahdollista, vaan asiassa on jouduttu 
soveltamaan hallintolainkäyttölain 11 luvun 
säännöksiä. 

Kaivosviranomaisen olisi muutettava lu-
paa, jos toiminnasta aiheutuu uudessa kaivos-
laissa kielletty seuraus, esimerkiksi valtauk-
sella 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, 
kaivostoiminnassa 16 §:n 1 momentissa tar-
koitettu seuraus ja kullanhuuhdonnassa 21 
§:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, jota ei 
ole ollut mahdollista ottaa huomioon lupa-
harkinnassa. Lupaa olisi lisäksi muutettava, 
jos toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaiku-
tukset poikkeaisivat olennaisesti ennalta ar-
vioidusta. Jos toiminnan seuraukset tai vaiku-
tukset on arvioitu virheellisesti sen vuoksi, 
että lupahakemus on ollut olennaisella tavalla 
virheellinen tai puutteellinen, sovellettaisiin 
luvan peruuttamista koskevaa 57 §:ää. 

Vireillepano-oikeus luvan muuttamiseksi 1 
momentissa tarkoitetuilla perusteilla olisi 
kaivosviranomaisen lisäksi asiassa yleistä 
etua valvovalla viranomaisella sekä kiinteis-
tön omistajalla ja haltijalla ja muulla haitan-
kärsijällä. 

Valtaaja olisi velvollinen hakemaan val-
tausluvan muutosta, jos tutkimussuunnitel-
maa muutetaan tai täydennetään tai mal-
minetsinnässä tapahtuu muita muutoksia. 
Luvan muutosta olisi kuitenkin haettava vain, 
jos lupaa olisi yleisten tai yksityisten etujen 
turvaamiseksi tarpeen muuttaa, esimerkiksi 
vakuutta tai lupamääräyksiä olisi tarkistetta-
va. Vaikutuksiltaan vähäiset muutokset eivät 
aiheuttaisi luvan muutostarvetta. Vaikutusten 
laajuutta arvioitaessa olisi otettava huomioon 
muun muassa, mitä 10 §:n 2 momentissa, 36 
§:n 2 momentissa sekä 37 ja 41 §:ssä sääde-
tään. Malminetsinnän kohteena olevien kai-
vosmineraalien lajien lisääminen olisi katsot-
tava olevan muu kuin vähäinen vaikutus sil-
loin, kun toiminta laajenee uraanin tai to-
riumin etsintään, mutta ei lähtökohtaisesti 
muutoin. Jos valtauslupaan perustuvaa toi-
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mintaa on tarkoitus muuttaa siten, että ryhdy-
tään koelouhintaan tai vaikutuksiltaan vas-
taaviin toimenpiteisiin, olisi valtaajan haetta-
va luvan muutosta. Tällöin vaaditaan yleensä 
lisäksi ympäristönsuojelulain 61 §:ssä tarkoi-
tettu ilmoitus. Jos tutkittava alue pienenee, 
olisi luvan muutosta myös haettava. 

Kaivosluvan haltija olisi velvollinen hake-
maan kaivosluvan muutosta, jos kaivosalue 
tai kaivoksen apualue ei enää ole osittain tai 
kokonaan 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla vält-
tämätön taikka kaivostoiminnassa tai olosuh-
teissa tapahtuu muutos ja lupaa olisi yleisten 
tai yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeen 
muuttaa, esimerkiksi vakuutta tai lupamäärä-
yksiä olisi tarkistettava. Vaikutuksiltaan vä-
häiset kaivostoiminnan muutokset eivät aihe-
uttaisi luvan muutostarvetta. Vaikutusten laa-
juutta arvioitaessa olisi otettava huomioon 
muun muassa, mitä 16 §:n 1 momentissa, 36 
§:n 2 momentissa sekä 39 ja 41 §:ssä sääde-
tään. Kaivostoiminnan muutos voi esimer-
kiksi olla kyseessä silloin, kun toiminnanhar-
joittaja vaihtuu. Olosuhteissa tapahtunut 
muutos voi tarkoittaa myös ulkopuolisten 
olosuhteiden muutosta, esimerkiksi kaivos-
toiminnan vaikutusalueella tapahtuneita 
muutoksia, jotka edellyttäisivät lupamääräys-
ten tarkistamista. Jos kaivosluvan haltija sen 
sijaan haluaisi laajentaa kaivosaluetta taikka 
saada käyttö- tai muita erityisiä oikeuksia uu-
sille kaivoksen apualueille, käsiteltäisiin asia 
soveltuvin osin kuten kaivoslupahakemus.  

Kullanhuuhtoja olisi velvollinen hakemaan 
luvan muutosta, jos kullanhuuhdonnassa ta-
pahtuu määrällisiä, laadullisia tai aikataulul-
lisia muutoksia. Luvan muutosta olisi kuiten-
kin haettava vain, jos lupaa olisi yleisten tai 
yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeen 
muuttaa, esimerkiksi vakuutta tai lupamäärä-
yksiä olisi tarkistettava. Vaikutuksiltaan vä-
häiset muutokset eivät aiheuttaisi luvan muu-
tostarvetta. Vaikutusten laajuutta arvioitaessa 
olisi otettava huomioon muun muassa, mitä 
21 §:n 2 momentissa, 36 §:n 2 momentissa 
sekä 37 ja 41 §:ssä säädetään.  

Jos luvan haltijan laiminlöisi 2—4 momen-
tissa säädetyn velvollisuutensa, voisi kaivos-
viranomainen 57 §:n 2 momentin nojalla ke-
hottaa hakemaan luvan muuttamista uhalla, 
että lupa muuten voidaan peruuttaa. 

Luvan muuttaminen olisi käsiteltävä sovel-
tuvin osin kuten vastaava lupahakemus. Asi-
an selvittämiseksi 31—33 §:n mukaisesti riit-
tää yleensä, että arvioinnissa keskitytään lu-
van muuttamisen perusteiden arviointiin. 
Vastaavasti asian vireillä olosta ja päätökses-
tä tiedottaminen rajoitetumpaa ottaen huomi-
oon, mitä 34 ja 47 §:ssä säädetään. 

57 §. Luvan peruuttaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin luvan peruuttamisesta. Asia tulisi 
vireille kaivosviranomaisen aloitteesta. Ku-
mottavan lain nojalla valtaus- tai kaivosoi-
keuden menetetyksi julistaminen on ollut 
mahdollista, jos lakiin perustuvat maksut ja 
korvaukset maanomistajalle on laiminlyöty, 
ja muutoin asiassa on jouduttu soveltamaan 
hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä. 

Luvan peruuttaminen edellyttäisi luvan hal-
tijalta tahallista tai tuottamuksellista menette-
lyä. Kaivosviranomainen olisi velvollinen 
harkitsemaan valtaus-, kaivos- ja kullan-
huuhdontaluvan peruuttamista, jos hakemuk-
sessa tai sen liitteissä on annettu sellaisia vir-
heellisiä tietoja esimerkiksi hakijasta taikka 
toimintaa koskevista suunnitelmista tai nii-
den vaikutuksista, jotka ovat olennaisesti 
vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyk-
siin tai muutoin lupaharkintaan. Jos hakija 
jättää ilmoittamatta lupaharkinnan kannalta 
olennaisen seikan, joka oli hakija tiedossa tai 
joka olisi pitänyt tietää, voitaisiin lupa pe-
ruuttaa. Luvan peruuttamista olisi myös har-
kittava, jos luvan haltija ei enää täytä luvan 
myöntämisen edellytyksiä, esimerkiksi 6 tai 
27 §:ssä säädettyjä edellytyksiä. Luvan pe-
ruuttamista olisi lisäksi harkittava, jos luvan 
haltija on laiminlyönyt lain säännösten val-
vonnan kannalta tarpeellisen selvitysvelvolli-
suuden, esimerkiksi 13 §:n 1 momentissa, 16 
§:n 2 momentissa, 25 §:n 1 momentissa tai 
133 §:n 1 momentissa tarkoitetun velvolli-
suuden. Luvan peruuttaminen tulee harkitta-
vaksi silloinkin, jos luvan haltija on olennai-
sella tavalla laiminlyönyt tai rikkonut säädet-
tyjä velvollisuuksia (esimerkiksi 11 ja 24 
§:ssä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta, 80, 81, 
83—87 §:ssä säädettyä korvausvelvollisuutta 
sekä 91 ja 92 §:ssä säädettyä vakuusvelvolli-
suutta), rajoituksia (esimerkiksi 10 §:n 1 
momentissa, 15 §:n 2 momentissa, 18 §:n 3 
momentissa, 19 §:n 2 momentissa, 20 §:n 2 
momentissa tai 23 §:ssä säädettyä rajoitusta) 
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tai 42—44 §:n nojalla annettuja lupamäärä-
yksiä. Jos esimerkiksi kaivosluvassa asetet-
tua määräaikaa luvan tarkistamiseen liittyvi-
en selvitysten toimittamiselle ei ole noudatet-
tu, lupa voitaisiin peruuttaa. 

Kaivosviranomaisen olisi annettava luvan 
haltijalle määräaika korjata 1 momentin 2 tai 
4 kohdassa tarkoitettu puute, rikkomus tai 
laiminlyönti, jos ne ovat korjattavissa tai nii-
den arvioidaan olevan vähäisiä. Luvan pe-
ruuttaminen käsiteltäisiin soveltuvin osin ku-
ten vastaava lupahakemus. Asian ratkaisi 
kaivosviranomainen, vaikka kaivosluvasta 
olisi alun perin päättänyt valtioneuvosto 29 
§:n 1 nojalla. 

Pykälässä on otettu huomioon luvan halti-
jan oikeusturva.  Sääntelyn oikeasuhtaisuu-
den varmistamiseksi luvan peruuttamismah-
dollisuudet on sidottu vakaviin tai olennaisiin 
rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä sii-
hen, että luvan haltijalle mahdollisesti anne-
tut huomautukset tai varoitukset eivät ole 
johtaneet toiminnassa esiintyneiden puuttei-
den korjaamiseen.  

58 §. Luvan siirto. Valtaus-, kaivos- ja kul-
lanhuuhdontaluvat ovat haltijoilleen varalli-
suusoikeudellisia etuuksia, joiden on tarpeen 
olla siirrettäviä. Säännös vastaa keskeisiltä 
osin kumottavan lain 13, 42 ja 54 §:ää.  

Pykälässä säädettäisiin siirtoa koskevasta 
menettelystä ja siirron hyväksymiseen liitty-
västä harkinnasta. Lupa olisi mahdollista siir-
tää vain kokonaisuudessaan. Asian ratkaisisi 
kaivosviranomainen, vaikka kaivosluvasta 
olisi alun perin päättänyt valtioneuvosto 29 
§:n nojalla. Kaivosviranomaisen olisi hyväk-
syttävä luvan siirto, jos siirron saaja täyttää 
vastaavat vaatimukset kuin luvan haltijalta 
tämän lain mukaan edellytetään ja viran-
omaiselle on toimitettu tarvittavat selvitykset 
asiasta. Kaivosviranomainen arvioi lähinnä, 
täyttääkö siirronsaaja 6 ja 27 §:ssä säädetyt 
edellytykset. Kaivosviranomainen voisi kui-
tenkin hylätä valtaus- ja kullanhuuhdontalu-
van siirtoa koskevan hakemuksen, jos on pai-
navia perusteita epäillä siirron saajan edelly-
tyksiä tai tarkoitusta ryhtyä luvan mukaiseen 
toimintaan taikka siirron saaja on aikaisem-
min olennaisella tavalla laiminlyönyt uuteen 
kaivoslakiin perustuvia velvollisuuksia.  

Varauspäätöstä ei olisi mahdollista siirtää, 
kuten ei nykyisinkään. Varaus on tarkoitettu 

valtauslupahakemuksen valmistelua varten. 
Varausilmoituksen käsittelyyn ei liity perus-
teellista selvitystä, vaan päätös perustuu lä-
hinnä hakijan ilmoittamiin tietoihin. Vain 
hyväksytty valtauslupa olisi siirrettävissä. 
Tavoitteena olisi nykyiseen tapaan estää va-
rausten avulla tapahtuva keinottelu ja muut 
järjestelmän väärinkäytökset. 

59 §. Luvan siirtoa koskevan päätöksen an-
taminen ja siitä tiedottaminen. Päätöksen an-
tamiseen sovellettaisiin 46 §:ssä säädettyä 
julkipanomenettelyä.  

Luvan siirtoa koskeva päätös toimitettaisiin 
hakijalle. Päätöksen antamisesta ilmoitettai-
siin siirron saajalle sekä mahdollisille muille 
asianosaisille, esimerkiksi alueen kiinteistön 
omistajille. Tiedoksiantoa koskevaan menet-
telyyn sovellettaisiin hallintolain 59 §:ssä 
tarkoitettua tavallista tiedoksiantoa. Jos ha-
kemuksesta olisi kuitenkin tiedotettava yli 
kolmellekymmenelle tiedossa olevalle tai 
kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voi-
taisiin siitä tiedottaa sellaisessa sanomaleh-
dessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua 
parhaiten saavan tiedon. Tämä olisi poikkeus 
hallintolain 62 §:ssä tarkoitetusta yleistiedok-
siantoa koskevasta menettelystä. 

Tieto päätöksestä julkaistaisiin kunnissa, 
joiden aluetta siirtopäätös koskee, noudatta-
en, mitä julkisista kuulutuksista annetussa 
laissa säädetään.  

Kaivosviranomaisen olisi lisäksi huolehdit-
tava, että luvan siirtoa koskevasta päätökses-
tä tehdään merkintä kiinteistötietojärjestel-
mään.  

60 §. Varauspäätös ja sen voimassaolo. 
Varauspäätös annettaisiin samaan tapaan 
kuin valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontaa 
lupaa koskeva päätös 46 §:n nojalla julkipa-
non jälkeen.  

Kaivosviranomaisen olisi toimitettava va-
rauspäätös varausilmoituksen tehneelle ja il-
moitettava päätöksen antamisesta varausalu-
een kiinteistön omistajille. Tiedoksiantoa 
koskevaan menettelyyn sovellettaisiin hallin-
tolain 59 §:ssä tarkoitettua tavallista tiedok-
siantoa. Jos hakemuksesta olisi kuitenkin tie-
dotettava yli kolmellekymmenelle tiedossa 
olevalle tai kun henkilöiden lukumäärää ei 
tiedetä, voitaisiin siitä tiedottaa sellaisessa 
sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan 
otaksua parhaiten saavan tiedon. Tämä olisi 
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poikkeus hallintolain 62 §:ssä tarkoitetusta 
yleistiedoksiantoa koskevasta menettelystä. 

Lisäksi kaivosviranomaisen olisi huolehdit-
tava siitä, että tieto päätöksestä viipymättä 
julkaistaan kunnissa, joiden alueilla varaus-
alueet sijaitsevat, siten kuin julkisista kuulu-
tuksista annetussa laissa säädetään. 

Varauspäätös olisi voimassa enintään kak-
sikymmentäneljä kuukautta siitä, kun va-
rausilmoitus on tehty. Kumottavan lain 7 §:n 
4 momentin nojalla varausilmoitus voi olla 
voimassa joko vuoden tai neljä kuukautta. 
Käytännössä varaukset on lähes poikkeukset-
ta myönnetty vuodeksi. Ehdotuksen mukaan 
kaivosviranomaisen tulisi aina tapauskohtai-
sesti harkita varauspäätöksen voimassaolon 
pituutta. Tällöin olisi erityisesti otettava huo-
mioon tutkimussuunnitelman laadintaan ja 
muihin valtaushakemuksen valmisteleviin 
toimenpiteisiin tarvittava aika. Merkitystä 
olisi myös muilla ilmoituksen käsittelyn yh-
teydessä ilmenneillä seikoilla, kuten sillä, 
onko varausilmoituksen tehneellä tarkoitus 
tehdä etsintätyötä ja edellytykset siihen (esi-
merkiksi alueen kiinteistön omistaja tai halti-
ja ei ole kieltänyt etsintätyötä). Lisäksi vi-
ranomaisen olisi harkinnassa otettava huomi-
oon muun muassa yleiselle ja yksityiselle 
edulle aiheutuvien haittojen rajoittaminen ja 
vähentäminen, jolloin merkitystä olisi esi-
merkiksi alueen muilla käyttötarkoituksilla 
tai muilla suunnitelluilla käyttötarkoituksilla. 
Jos varausalue on poikkeuksellisen laaja, 
mutta varausilmoitusta ei 45 §:n 2 momentin 
nojalla hylätä varausalueen laajuuden johdos-
ta, tulisi kaivosviranomaisen tällöin kuiten-
kin yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi 
määrätä varauspäätöksen voimassaolo sel-
västi enimmäisvoimassaoloaikaa lyhyem-
mäksi. 

Varauspäätös raukeaisi, kun sen tuottamal-
la etuoikeudella on haettu valtauslupaa, kui-
tenkin viimeistään ennen päätöksen voimas-
saolon päättymistä. Kaivosviranomaisen olisi 
lisäksi päätettävä, että varauspäätös raukeaa, 
jos varausilmoituksen tehnyt tekee asiasta 
kirjallisen ilmoituksen kaivosviranomaiselle. 
Kaivosviranomainen voisi myös peruuttaa 
varauspäätöksen, jos varausilmoituksessa tai 
sen liitteissä on annettu virheellisiä tai puut-
teellisia tietoja, jotka ovat olennaisesti vai-

kuttaneet varauspäätökseen liittyvään harkin-
taan. 

Kaivosviranomaisen olisi huolehdittava, et-
tä varauspäätöksestä tehdään merkintä kiin-
teistötietojärjestelmään.  
 
 
III OSA. Kaivostoimitus, korvaukset ja 

vakuudet  

8 luku. Kaivostoimitus ja siinä suori-
tettavat korvaukset 

61 §. Kaivostoimitus. Pykälässä säädettäi-
siin kaivosalueeseen ja kaivoksen apualuee-
seen liittyvästä kiinteistötoimituksesta, josta 
käytettäisiin nimitystä kaivostoimitus. Tässä 
toimituksessa lunastettaisiin kaivosluvan hal-
tijalle tulevat oikeudet, määrättäisiin korva-
ukset ja tehtäisiin tarvittavat kiinteistötekni-
set toimenpiteet. Kaivostoimitus korvaisi 
kumottavassa laissa tarkoitetun kaivospiiri-
toimituksen. 

Kaivostoimituksessa määrättäisiin korvaus 
lunastuslain 29 §:n täyden korvauksen peri-
aatetta noudattaen. Korvaus muodostuu koh-
teen- ja haitankorvauksesta sekä vahingon-
korvauksesta. Korvaamisen määräämisen pe-
rusteet käyvät ilmi lunastuslaista, jonka 
säännösten sijaan tai niitä täydentäen sisälly-
tettäisiin 8 lukuun kaivoshankkeiden erityis-
piirteiden vuoksi erityiset säännökset. Mil-
loin erityissäännöksiä ei ole, sovellettaisiin 
lunastuslakia. Kun korvauskysymys on kai-
vostoimituksessa käsitelty ja ratkaistu, sisäl-
tää se myös korvauskysymyksen lopullisen 
ratkaisun. Toimitusmenettelystä ja korvauk-
sista olisi siten voimassa, mitä lunastuslaissa 
säädetään, jollei uudesta kaivoslaista muuta 
johdu. Virheen korjaamisesta tai oikaisemi-
sesta sekä toimituksen tai päätöksen purka-
mista koskevasta esityksestä olisi myös voi-
massa, mitä lunastuslaissa säädetään. Lisäksi 
kaivostoimitukseen sovelletaan, mitä kiin-
teistönmuodostamislaissa säädetään.  

Kaivostoimituksen suorittaa lunastuslain 
12 §:n 1 momentin mukaan lunastustoimi-
kunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja kak-
si uskottua miestä. Toimitusmenettelyn yk-
sinkertaistamiseksi ehdotetaan pykälän 2 
momentissa, että kaivostoimitus voitaisiin 
suorittaa ilman uskottuja miehiä, jos kukaan 
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toimituksen asianosaisista ei sitä vaadi eikä 
toimituksessa ole kyse korvauksista.  

62 §. Toimivaltainen maanmittaustoimisto. 
Pykälä vastaisi lunastuslain 6 §:n toimivalta-
säännöstä. 

63 §. Kaivostoimituksen vireille tulo. Kai-
vosluvassa hyväksytyn mukaisesti lupa oike-
uttaisi kaivosalueen ja kaivoksen apualueeksi 
tarvittavien alueiden käyttöoikeuksien ja 
muiden erityisten oikeuksien lunastamiseen. 
Toimivaltaisen maanmittaustoimiston olisi 
välittömästi saatuaan kaivosluvan myöntä-
mistä koskevasta päätöksestä tiedon 47 §:n 2 
momentin nojalla annettava määräys kaivos-
toimitusta varten. Pykälä vastaisi lunastuslain 
11 §:n 1 momentin toimitusmääräystä koske-
vaa säännöstä. Koska kaivostoimitus tulisi 
viipymättä vireille, ei lunastuslain 34 § käy-
tännössä tulisi sovellettavaksi. 

Kaivostoimitus tulisi vireille, vaikka kai-
vosluvasta valitettaisiin. Kaivostoimitusta ei 
kuitenkaan saisi lopettaa, ennen kuin kaivos-
lupa on saanut lainvoiman. Pykälä vastaisi 
lunastuslain 50 §:n 2 momenttia. Toimival-
tainen maanmittaustoimisto voisi pyytää lau-
suntoa kaivosviranomaiselta sen selvittämi-
seksi, onko kaivoslupa lainvoimainen. 

64 §. Kaivostoimituksen kustannukset. Kai-
vosluvan haltija vastaa kaivostoimituksen 
toimituskustannuksista. Pykälä vastaisi lu-
nastuslain 81 §:ää. 

65 §. Asianosaiset kaivostoimituksessa. Jot-
ta menettely kaivostoimituksessa olisi yh-
denmukainen lunastuslain ja muun kiinteis-
tönmuodostamislainsäädännön kanssa, kai-
vostoimituksen asianosainen määriteltäisiin 
kiinteistönmuodostamislain 17 §:n 1 momen-
tin mukaisesti. Kaivostoimituksen asianosai-
nen olisi tällöin toimituksen hakija ja muu 
henkilö, jonka oikeutta toimitus välittömästi 
koskee. Tällöin asianosainen yleensä olisi se 
kiinteistön omistaja, jonka omaisuuden käyt-
töoikeus lunastetaan taikka jonka omaisuu-
teen muuten puututaan, mutta voisi kai-
voshankkeiden usein laajalle ulottuvien vai-
kutusten takia olla sellainenkin, joka ei luo-
vuta käyttöoikeutta omaisuuteen tai jonka 
omaisuuteen ei muuten puututa. Selvyyden 
vuoksi ja jotta kaivoshankkeissa olisi laaja 
hankkeen vaikutuksiin perustuva mahdolli-
suus esittää kaivostoimituksessa vaatimuksia, 
todettaisiin pykälässä, että kaivoksesta taikka 

kaivosalueen tai kaivoksen apualueen käyt-
tämisestä aiheutuvasta haitasta tai vahingosta 
voitaisiin määrätä korvaus lunastuslain 38 
§:n estämättä. Korvauksia arvioitaessa ja 
määrättäessä sellainen henkilöpiiri, jolta ei 
lunasteta omaisuuden käyttöoikeutta tai jon-
ka omaisuuteen ei muuten puututa, olisi kai-
vostoimituksessa asetettava samaan asemaan 
kuin ne, joilta omaisuuden käyttöoikeus lu-
nastetaan tai joiden omaisuuteen muuten 
puututaan. Koska korvaus voidaan parhaiten 
selvittää korvausta vaativan aloitteesta, kun 
kyseessä on kiinteistö, josta ei luovuteta alu-
eiden käyttöoikeutta kaivosaluetta varten tai 
jossa ei ole kyse muusta omaisuuteen puut-
tumisesta, tulisi tällaista korvausta virallispe-
riaatteesta poiketen kaivostoimituksessa erik-
seen vaatia. 

66 §. Haltuunotto. Pykälässä säädettäisiin 
kaivosalueen käyttöoikeuden ja muiden eri-
tyisten oikeuksien haltuunotosta. Haltuunotto 
edellyttäisi haltuunottokatselmusta, jossa sel-
vitetään haltuun otettava omaisuus. Katsel-
mus tapahtuisi kaivostoimituksessa. Hal-
tuunotto voisi tapahtua haltuunottokatsel-
muksen yhteydessä tai jonakin haltuunotto-
katselmuksessa määrättävänä myöhempänä 
ajankohtana. Haltuunottohetkellä syntyisi 
kaivosluvan haltijalle käyttö- ja muu oikeus 
kaivosalueeseen ja kaivoksen apualueeseen 
kaivosluvan mukaisesti kiinteistöön kohdis-
tuvan muun oikeuden estämättä.   

Jos haltuunotosta aiheutuisi lunastuslain 57 
§:n 2 momentissa tarkoitettu asunnon mene-
tys taikka elinkeinon tai ammatin vaikeutu-
minen, voitaisiin 3 momentin nojalla kaivos-
toimituksessa määrätä asianosaisen vaati-
muksesta, että haltuunottoa siltä osin lykä-
tään asianosaiselle määrättävän ennakkokor-
vauksen maksamisen jälkeiseen aikaan, joka 
saa olla enintään kolme kuukautta. Muilta 
osin haltuunotto tapahtuisi normaaliin ta-
paan.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin omai-
suuden poistamisesta haltuun otetulla alueel-
la, jos siitä ei päästäisi sopimukseen.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin asian-
osaisen oikeudesta saada korvaus rakennus-
ten, varastojen, laitteiden tai kasvillisuuden 
poistamis- ja siirtämiskustannuksista. 

Uuteen kaivoslakiin ei ehdoteta erityis-
säännöksiä ennakkohaltuunotosta, jolloin so-
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vellettavaksi tulee lunastuslaki. Ennakkko-
haltuunotto edellyttää lunastuslain 58 §:n no-
jalla, että se on tarpeen töiden kiireellisen 
aloittamisen tai muun tärkeän syyn takia. 
Kun otetaan huomioon, että kaivoshankkei-
den valmistelu kestää pitkään ja vaatii muun 
muassa ympäristönsuojelulain mukaisen ym-
päristöluvan, ei ennakkohaltuunoton edelly-
tysten yleensä voida katsoa täyttyvän. 

67 §. Korvauksen perusteet erityistilantees-
sa. Pykälä täydentää lunastuslain 32 §:ää ja 
sitä on pidettävä tarpeellisena, koska ehdote-
tun 38 §:n 2 momentin nojalla asumiseen ja 
työntekoon tarkoitetut rakennukset ja niiden 
suoja-alueet eivät enää olisi ehdottomia kai-
vosluvan myöntämisen esteitä. Kun omista-
jan pääasiallisesti asumiseen tai ammattinsa 
harjoittamiseen käyttämän omaisuuden käyt-
töoikeus lunastetaan, olisi lunastuslaissa tar-
koitettu kohteenkorvaus aina määrättävä niin 
suureksi kuin on tarpeen vastaavan oman 
asunnon tai saman toimeentulon tarjoavan, 
lunastettua vastaavan omaisuuden hankkimi-
seen lunastetun tilalle. Jos lunastaminen sen 
sijaa edellyttäisi liikenne- tai kulkuväylän 
taikka sähkölinjan siirtämistä, sovellettaisiin 
lunastuslain 37 §:ää. 

68 §. Lunastuksen kohteen vahvistaminen 
ja käyttöoikeuden perustaminen. Pykälän 1 
momentti vastaisi lunastuslain 50 §:n 1 mo-
menttia. Kaivostoimituksen loppukokoukses-
sa olisi julistettava lunastuspäätös ja annetta-
va valitusosoitus. 

Lunastuspäätöksessä vahvistettaisiin kai-
vosluvan perusteella ja tarvittaessa kaivoslu-
van haltijan osoituksen mukaisesti lunastuk-
sen kohteena oleva kaivosalue ja kaivoksen 
apualue, perustettaisiin käyttö- ja muut oi-
keudet sekä asetettaisiin tarvittavat ehdot ja 
rajoitukset kaivoksen apualueen käyttämisel-
le. Kaivosluvasta olisi mahdollista poiketa, 
jos siihen on erityinen syy 17 §:n tai 38 §:n 
2—4 momentin nojalla ja poikkeamisen vai-
kutukset arvioidaan enintään vähäisiksi. Täl-
lainen erityinen syy voisi muun muassa olla 
yleisen tai yksityisen edun loukkauksen vält-
täminen. 

Pykälän 3 momentin mukaan kaivosluvan 
haltija saisi käyttöoikeuden kaivosalueeksi 
vahvistettuun alueeseen ja käyttötarkoitusta 
vastaavan erityisen oikeuden kaivoksen apu-
alueeseen, kun lunastuspäätös on saanut lain-

voiman. Säännöstä ei sovellettaisi, kun kai-
vosalue tai kaivoksen apualue jo ennestään 
on kuulunut kaivosluvan haltijalle esimerkik-
si kiinteistön kaupan perusteella. 

69 §. Oikeuksien raukeaminen. Selkeyden 
vuoksi 1 momentissa säädettäisiin, että kai-
vosluvan haltijan saadessa 68 §:n mukaisesti 
käyttö- ja muut erityiset oikeudet kaivosalu-
eeseen ja kaivoksen apualueeseen, lakkaisi-
vat näihin alueisiin kohdistuvat kiinnitykset 
ja muut erityiset oikeudet suoraan lain perus-
teella, kun kaivostoimitus on saanut lainvoi-
man. Erityisillä oikeuksilla tarkoitettaisiin 
tässä sekä lunastuslain 2 §:n 2 momentissa 
että maakaaren (540/1995) 14 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Siten esi-
merkiksi saamelaisten kotiseutualueella van-
hoille taloille tai kiinteistöille kuuluvat eri-
tyiset ja yhteiset nautinnat raukeaisivat. Po-
ronhoito ei sen sijaan ole erityinen oikeus, 
vaan yleinen oikeus, jonka raukeamisesta ei 
seuraa korvausvelvollisuutta. 

Erityinen oikeus voitaisiin 2 momentin 
mukaan kuitenkin poikkeuksellisesti pysyt-
tää. Edellytyksenä tällöin olisi, että erityises-
tä oikeudesta tai sen käyttämisestä ei aiheudu 
vaaraa turvallisuudelle tai haittaa kaivostoi-
minnalle eikä oikeuden pysyttäminen vaa-
ranna kiinteistöjärjestelmän selkeyttä. Asias-
ta päätettäisiin kaivostoimituksessa.  

70 §. Kiinteistön omistajan lunastusvaati-
mus. Kaivosluvan haltijan tulee korvata kai-
vosalueesta tai kaivoksen apualueesta kiin-
teistölle aiheutuva merkittävä haitta. Jollei 
kiinteistön omistaja halua haitankorvausta, 
hän voi vaatia kaivostoimituksessa kaivoslu-
van haltijaa lunastamaan kiinteistön tai sen 
osan. Lunastaminen voisi tulla kysymykseen 
esimerkiksi, kun kiinteistö tai sen osa tulisi 
kaivoshankkeen johdosta käyttökelvottomak-
si nykyiseen tarkoitukseensa. Pykälän 2 mo-
mentin nojalla kiinteistön omistajalla olisi 
oikeus kaivostoimituksessa vaatia asemakaa-
vassa kaivostoimintaan osoitetun alueen lu-
nastamista kokonaisuudessaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan muodostettai-
siin 1 ja 2 momentin perusteella lunastetta-
vista alueista kaivosluvan haltijan omistuk-
seen tulevia lunastusyksiköitä. Momentissa 
viitattaisiin lunastuslain 49 a §:ään, jossa on 
tarkempia säännöksiä lunastusyksiköiden 
muodostamisesta. 
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Pykälän 4 momentin nojalla lunastushinnan 
määräytymisessä olisi otettava huomioon lu-
nastettavalta alueelta saamatta jäävä, ehdote-
tussa 84 §:ssä tarkoitettu louhintakorvaus.  

71 §. Yksityistiejärjestelyt. Kaivosluvassa 
olisi osoitettava kaivosalueen ja kaivoksen 
apualueen perustamisen vuoksi tarpeellisten 
yksityisten teiden liittymien paikat ja näihin 
liittymiin johtavat yksityistieyhteydet. Kai-
vosluvan haltija vastaisi liittymien ja yksi-
tyisten teiden rakentamisesta. Kaivostoimi-
tuksessa käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin nämä 
yksityistiekysymykset ja muutkin yksityistie-
lain mukaan tietoimituksessa ratkaistavat asi-
at, kuten tien osakkaiden nimeäminen ja 
tienpitovelvollisuuden jakaminen osakkaiden 
kesken.  

Pykälän 2 momentin mukaan kaivostoimi-
tus voitaisiin kaivosluvan haltijan pyynnöstä 
laajentaa yksityistielain 38 c §:n mukaiseksi 
alueelliseksi tietoimitukseksi, jolloin yksityi-
siä teitä voidaan järjestellä laajemmin kuin 
kaivosluvassa mainitulla tavalla. Alueelliseen 
tietoimitukseen sovellettaisiin sitä koskevia 
yksityistielain säännöksiä.  

72 §. Tilusjärjestelyjen tarpeellisuuden sel-
vittäminen. Kiinteistöjaotuksen takia kai-
voshanke saattaa aiheuttaa tilusten pirstou-
tumisen, mikä vaikeuttaa niiden käyttämistä 
tehokkaasti ja tuottavalla tavalla. Tästä syys-
tä ehdotetaan lain 72—76 §:ään tilusjärjeste-
lyjä koskevia säännöksiä, jotka mahdollistai-
sivat lunastuslain 23—25 §:ää paremmin eri 
tilanteiden huomioon ottamisen. Ehdotetun 
17 §:n 3 momentin nojalla kaivosalueen ja 
kaivoksen apualueen sijainti on suunniteltava 
siten, että niistä ei aiheudu kaivostoiminnan 
kokonaiskustannukset huomioon ottaen koh-
tuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksi-
tyisen edun loukkausta, minkä tulisi samalla 
vähentää tarvetta tilusjärjestelyihin. 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivostoimi-
tuksessa tulisi viran puolesta selvittää tilus-
järjestelyjen tarpeellisuus. Jos kaivostoimi-
tuksen ajankohtana olisi vireillä kiinteistön-
muodostamislain 68 §:n 2 momentin mukai-
nen uusjakotoimitus, tilusjärjestelyasiat käsi-
teltäisiin pykälän 2 momentin mukaan tässä 
uusjakotoimituksessa, johon sovellettaisiin 
paitsi kiinteistönmuodostamislain säännöksiä 
myös lunastuslain 82 §:ää ja ehdotettua 73—
76 §:ää. 

73 §. Tilusjärjestelytoimenpiteet. Ensisijai-
sena toimenpiteenä olisi tilusvaihdon suorit-
taminen kiinteistöjen kesken, jolloin vaihdet-
taisiin alue aluetta vastaan. Toissijaisesti, 
jollei tilusvaihtoa voida sopivasti suorittaa, 
kysymykseen tulisi alueen siirtäminen kiin-
teistöstä toiseen rahakorvausta vastaan. Ra-
hakorvauksen tulisi olla täysi korvaus saa-
dusta tilusalasta lunastuslain korvausperus-
teiden mukaan.  

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin kiinteis-
tönmuodostamislain tilusvaihtoa ja alueen 
siirtämistä koskeviin 59, 65 ja 66 §:ään, jotka 
olisivat voimassa, jollei ehdotetusta 74—76 
§:stä muuta johdu. 

74 §. Tilusjärjestelyn edellytykset. Pykäläs-
sä säädettäisiin tilusjärjestelyjen erityisistä ja 
yleisistä edellytyksistä. Pykälän 1 momentis-
sa esitettäisiin tapaukset, jolloin tilusjärjeste-
ly kaivostoimituksessa voitaisiin suorittaa. 
Momentin 1 kohdassa olisi kysymys tilan-
teesta, jolloin tilusjärjestely harkitaan tar-
peelliseksi kaivosalueen tai kaivoksen apu-
aleen aiheuttaman tilusten haitallisen pirstou-
tumisen vuoksi. Momentin 2 kohdan mukaan 
tilusjärjestely voitaisiin suorittaa, kun kai-
vosalue on katkaissut kiinteistön kulkuyhtey-
den ja tilusjärjestelyllä voitaisiin poistaa tai 
huomattavasti vähentää niitä kustannuksia tai 
korvauksia, jotka aiheutuisivat uuden kulku-
yhteyden rakentamisesta. Momentin 3 koh-
dan mukaan tilusjärjestely olisi mahdollista, 
jos tilusvaihto tai alueen liittäminen kiinteis-
töön olisi erityisen tärkeää kyseisen kiinteis-
tön käyttökelpoisuuden lisäämiseksi, esimer-
kiksi tilanteissa, joissa kiinteistön käyttämi-
selle aiheutuu kaivostoiminnan takia rajoi-
tuksia. Momentin 4 kohdan mukaan tilusjär-
jestely voitaisiin suorittaa, jos talousyksikön 
jokin osa on kaivosalueen tai kaivoksen apu-
alueen takia jäänyt erilleen eikä sen omistaja 
enää voisi käyttää sitä hyödykseen tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Tällainen alue voitai-
siin siirtää johonkin toiseen kiinteistöön, jos 
se siihen liitettynä palvelisi tämän kiinteistön 
käyttöä. Edellytyksenä tällaiselle menettelyl-
le olisi lisäksi, että kyseinen siirrettävä alue 
olisi arvoltaan vähäinen sekä luovuttajan että 
vastaanottajan kannalta. 

Pykälän 2 momentissa esitettäisiin tilusjär-
jestelyjen suorittamisen lisäedellytykset. 
Momentin 1 kohdassa olisi edellytyksenä 1 
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momentin 1 kohdan tilusjärjestelylle, että sil-
lä saataisiin aikaan merkittävä parannus kiin-
teistöjaotukseen. Tämä osoittaisi tilusjärjeste-
lyjen palvelevan myös julkisia kiinteistöjär-
jestelmän selkeystarpeita. Momentin 2 koh-
dan mukaan kaikkien tilusjärjestelyjen ylei-
senä edellytyksenä olisi, ettei niistä aiheudu 
kenellekään sanottavaa haittaa. Tällaista hait-
taa ei saisi aiheutua järjestelyn piiriin kuulu-
vien kiinteistön omistajille eikä kiinteistön 
haltijalle tai muille. Momentin 3 kohdan mu-
kaan tilusjärjestelyillä ei myöskään saisi vai-
keuttaa asemakaavan toteuttamista.  

Koska tilusjärjestelyillä pyritään kaivos-
alueen ja kaivoksen apualueen aiheuttamien 
haitallisten seurausten poistamiseen tai vä-
hentämiseen ja kiinteistöjen käyttökelpoi-
suuden lisäämiseen sekä kiinteistöjaotuksen 
parantamiseen, tilusjärjestelyjä voitaisiin 3 
momentin mukaan suorittaa kaivostoimituk-
sessa ilman asianomaisen kiinteistön omista-
jan suostumusta. Koska tilusjärjestelyjen 
johdosta kiinteistön arvo vakuutena ei yleen-
sä laske tai milloin poikkeuksellisesti niin ta-
pahtuisi, lasku olisi hyvin vähäinen, ei tilus-
järjestelyiden edellytyksenä ole myöskään 
kiinteistöön kohdistuvan panttioikeuden tai 
erityisen oikeuden haltijan suostumus. Erityi-
sellä oikeudella tarkoitettaisiin tässä lunas-
tuslain 2 §:n 2 momentin ja maakaaren 14 
luvun 1 §:n mukaista erityistä oikeutta. Pant-
tisaamisten ja erityisten oikeuksien järjeste-
lyistä säädetään kiinteistönmuodostamislain 
65 §:ssä. 

75 §. Tilusjärjestelysopimukset. Tarpeelli-
sen joustavuuden turvaamiseksi tilusjärjeste-
lyasioissa olisi pykälän mukaan mahdollista 
tehdä kaivostoimituksessa muitakin kuin 74 
§:n 1 momentin mukaisissa tapauksissa kiin-
teistöjaotusta parantavia tilusjärjestelyjä, jos 
asianomaisten kiinteistöjen omistajat sellai-
sesta sopivat. Tällaisilla sopimusperusteisilla 
tilusjärjestelyillä ei saisi kuitenkaan aiheuttaa 
kenellekään sanottavaa haittaa eikä niillä sai-
si vaikeuttaa asemakaavan toteuttamista. 

76 §. Tilusjärjestelyjen korvaukset. Tilus-
järjestelyjä suoritettaessa alueiden arvot luo-
vuttavan ja vastaanottavan kiinteistön kan-
nalta voivat erota toisistaan. Alueen käyttö-
tarkoitus voi esimerkiksi luovuttavan kiin-
teistön kannalta olla toinen kuin vastaanotta-
van kiinteistön kannalta. Koska tilusjärjestely 

johtuu kaivoshankkeesta, kaivosluvan haltija 
tulisi velvoittaa kaivostoimituksessa maksa-
maan tällaisissa tapauksissa alueiden arvon 
aiheuttama erotus.  

77 §. Kaivostoimituksen rekisteröinti. Kai-
vostoimitus voitaisiin rekisteröidä toimituk-
sen saatua lainvoiman, mikä vastaisi kiinteis-
tönmuodostamislain 192 §:n 1 momentissa 
säädettyä menettelyä. Toimitus on lainvoi-
mainen, kun toimitusta koskeva valitusaika 
on päättynyt tai, jos toimituksesta on valitet-
tu, kun valitus on tuomioistuimen päätöksellä 
lopullisesti ratkaistu. Menettelyjen yksinker-
taistamiseksi ehdotetaan lunastuslain 53 §:stä 
poiketen, että toimituksessa määrättyjen kor-
vausten suorittaminen ei olisi rekisteröimisen 
edellytyksenä eikä niiden suorittamisesta tar-
vitsisi muutenkaan ilmoittaa maanmittaus-
toimistolle. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivostoimi-
tuksesta voidaan tehdä merkinnät kiinteistö-
rekisteriin muutoksenhausta huolimatta nii-
den kiinteistöjen osalta, joita muutoksenhaku 
ei koske. Kiinteistörekisteriin voitaisiin tehdä 
merkinnät myös muutoksenhaun kohteena 
olevien kiinteistöjen osalta, jos muutoksen-
haku ei vaikuta lunastuksen kohteen vahvis-
tamiseen, käyttö- tai muiden oikeuksien pe-
rustamiseen taikka tehtäviin merkintöihin. 
Tällöin vaadittaisiin kuitenkin maaoikeudelta 
lupa rekisteröintiin.  

78 §. Arvohetki ja yleisen hintatason muu-
toksen huomioon ottaminen. Kaivostoimituk-
sessa on alueiden ja oikeuksien haltuunotto 
riippumaton korvausten määräämisestä. Hal-
tuunottohetkellä kaivosluvan haltijalle syntyy 
oikeus käyttää alueita kaivosluvassa osoitet-
tuun tarkoitukseen. Tämän vuoksi kaivos-
toimituksessa lunastettava omaisuus olisi ar-
vioitava sen laatuisena ja sen arvoisena kuin 
se on ollut haltuunottohetkellä. Tätä hetkeä 
kutsuttaisiin 1 momentin mukaan arvohet-
keksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan omaisuuden 
luovuttaja saisi lukea hyväkseen arvohetken 
jälkeisen yleisen hintatason nousun korvauk-
sen määräämisen ajankohtaan. Jos ennakko-
korvaus on määrätty, on lopullisen korvauk-
sen ja ennakkokorvauksen välinen erotus so-
vitettava yleisen hintatason nousua vastaa-
vaksi.  
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79 §. Korvauksensaajan määrääminen. 
Pykälässä säädettäisiin siitä, kenelle korvaus 
kaivostoimituksessa määrättäisiin. Se tulisi 
määrätä sille, joka ennakko- tai lopullisen 
korvauksen määräämishetkellä on lunastetta-
van omaisuuden omistaja tai jonka omaisuu-
teen, vaikka häneltä ei omaisuutta lunasteta-
kaan, kaivoshankkeen vaikutukset ulottuvat 
ja joka on tällä perusteella oikeutettu korva-
ukseen. Siirrettäessä omistusoikeus esimer-
kiksi kiinteistökaupalla ostaja ja myyjä voi-
vat sopia siitä, kummalle kaivostoimitukses-
sa määrättävä korvaus kuuluu. Jos sopimuk-
seen haluttaisiin vedota, tulisi siitä antaa sel-
vitys kaivostoimituksessa. 

80 §. Korvausten maksaminen ja korko. 
Kaivostoimituksessa kaivosluvan haltijalle 
maksettavaksi määrättävät korvaukset tulisi 
maksaa kuuden prosentin vuotuisine korkoi-
neen kolmen kuukauden kuluessa niiden 
määräämisestä. Jos korvausta ei olisi eräpäi-
vään mennessä maksettu, maksettaisiin erä-
päivästä lukien maksamattomalle korvauk-
selle viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 
4 §:n 1 momentin korkokannan mukaan. 

Kaivostoimituksessa suoritettavien tilusjär-
jestelyjen takia alueita saanut kiinteistön 
omistaja joutuu maksamaan siitä korvauksen 
ja vastaavasti tilusjärjestelyssä alueita luovut-
tanut kiinteistön omistaja saa siitä korvauk-
sen. Maksettavaksi määrättyjen tilusjärjeste-
lykorvausten maksuliikenteen selkeyttämi-
seksi säädettäisiin 2 momentissa, että tilusjär-
jestelyjen vuoksi maksettavaksi määrätyistä 
korvauksista huolehtisi kaivosluvan haltija. 
Se puolestaan perisi vastaavan summan kor-
vausvelvolliselta alueen saajalta ja kyseiset 
korvaukset otettaisiin huomioon lopullisissa 
kaivosluvan haltijalle maksettavaksi määrä-
tyissä suorituksissa. Tilusjärjestelyn johdosta 
määrättyihin korvauksin sovellettaisiin koron 
laskemisen ja korvauksen maksamisen ajalta 
muutoin, mitä muihinkin kaivostoimituksessa 
määrättyihin korvauksiin.  

Pykälän 3 momentin mukaan kuuden pro-
sentin vuotuinen korko laskettaisiin alkavaksi 
66 §:n 1—3 momentissa tarkoitetusta hal-
tuunotosta lukien. Tilusjärjestelyn johdosta 
määrätylle korvaukselle koron laskemisajan-
kohta laskettaisiin alueiden haltuunotoista ja 
toimituksessa määrättäisiin aina tilusjärjeste-

lyn kohteena olleiden tilusten haltuunoton 
ajankohta.  

Riidanalaisen korvauksen suorittamisesta 
säädetään lunastuslain 52 §:n 2 momentissa. 

81 §. Korvaukset erityisissä tapauksissa. 
Jos ehdotetussa 8 luvussa tarkoitettu korvaus 
olisi mahdollista määrätä vasta kaivostoimi-
tuksen päätyttyä esimerkiksi sen vuoksi, että 
todennäköisenä pidettävää haittaa tai vahin-
koa ei ole mahdollista riittävän tarkasti enna-
kolta määrätä taikka korvausasia tulisi esille 
vasta toimituksen päätyttyä, pykälää sovellet-
taisiin jälkikorvauksen määräämiseksi. Täl-
lainen korvausasia käsiteltäisiin ja ratkaistai-
siin kaivostoimituksessa, jollei siitä voitaisi 
sopia. Kaivostoimitusta voisi hakea korvaus-
ta vaativa tai kaivosluvan haltija. Ehdotus 
kanavoisi kaikki tällaiset korvausasiat kai-
vostoimitukseen, jossa on korvauskysymyk-
sistä tarvittava asiantuntemus ja joka täyttää 
oikeusturvavaatimukset.  

Pykälän 2 momentin mukaan toimitusta 
olisi haettava toimivaltaiselta maanmittaus-
toimistolta kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun vahinko tai haitta ilmenee. Toimivaltai-
nen maanmittaustoimisto voisi tarvittaessa 
pyytää asiassa kaivosviranomaisen lausun-
non.  

Koska pykälässä tarkoitetussa kaivostoimi-
tuksessa ei ole varsinaista korvauksiin vai-
kuttavaa haltuunottoa eikä ennakkokorvauk-
sia määrätä, olisi arvohetki 3 momentin no-
jalla toimituksen päättymisajankohta. Myös 
80 §:n mukainen vuotuinen korko laskettai-
siin alkavaksi tästä ajankohdasta. 

Poikkeuksena 64 §:ssä säädetystä pääsään-
nöstä, voitaisiin 4 momentin nojalla määrätä 
kaivostoimituksessa korvausta vaativa vas-
taamaan kokonaan tai osaksi toimituskustan-
nuksista, jos vaatimus olisi tehty ilmeisen ai-
heettomasti. Vaatimusta olisi pidettävä ilmei-
sen aiheettomana, jos siltä objektiivisesti ar-
vioiden puuttuisi peruste. Korvausvaatimuk-
sen hylkääminen ei kuitenkaan välttämättä 
merkitse, että se olisi tehty ilmeisen aiheet-
tomasti.  

82 §. Pakkotäytäntöönpano erityisissä ta-
pauksissa. Tilusjärjestelyssä alueita saavat 
voivat joutua maksamaan kaivosluvan halti-
jalle korvausta tilusjärjestelyjen yhteydessä, 
koska niissä määrättyjen korvausten suorit-
tamisesta vastaisi 80 §:n 2 momentin mukaan 
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luvan haltija. Lisäksi kiinteistön omistajalle 
syntyvän hyödyn huomioon ottaminen voi 
poikkeuksellisesti johtaa siihen, että maksun-
saajana on kaivosluvan haltija. Tilusjärjeste-
lyn seurauksena tilusjärjestelyn kohteena 
olevan alueen omistaja vaihtuu. Pykälässä 
säädettäisiin pakkotäytäntöönpanosta sen va-
ralta, että asianosainen kieltäytyisi suoritta-
masta kaivosluvan haltijalle hänelle makset-
tavaksi määrättyä korvausta tai luovuttamasta 
kaivostoimituksessa tehdyn päätöksen mu-
kaisesti sellaisen omaisuuden hallintaa, jonka 
omistus on vaihtunut tilusjärjestelyn seurauk-
sena. Pakkotäytäntöönpanoon sovellettaisiin 
korvausten ulosotosta ja virka-avusta annet-
tuja kiinteistönmuodostamislain 288 §:n 
säännöksiä.  
 
 
9 luku. Korvaukset edunmenetykses-

tä, vahingosta ja haitasta 

83 §. Valtauskorvaus. Valtausjärjestelmään 
on kiinteänä osana liittynyt kiinteistön omis-
tajalle maksettu valtauskorvaus. Kumottavan 
lain säätämisen yhteydessä poistettiin kiin-
teistön omistajien oikeus osallistua kaivos-
työhön. Hyvitykseksi tästä kiinteistön omis-
tajan oikeusaseman heikennyksestä säädettiin 
kumottavan lain 15 §:ssä valtaajalle velvolli-
suus maksaa kiinteistön omistajalle pinta-
alaan perustuva valtauskorvaus. Ehdotetun 
pykälän nojalla valtausalueen kiinteistön 
omistajalle olisi edelleen maksettava vuotuis-
ta valtauskorvausta, jota voidaan myös pitää 
hyvityksenä kiinteistön omistajan omaisuu-
teen kohdistuvasta rajoitetusta käyttöoikeu-
desta. Jos kiinteistön omistajia olisi useita, 
kunkin osuus valtauskorvauksesta on jaettava 
siinä suhteessa kuin heillä on osuutta val-
tausalueeseen. Kiinteistön omistajalle aiheu-
tuvien vahinkojen ja haittojen korvaamisesta 
säädettäisiin 87 ja 88 §:ssä.  

Valtauskorvauksen vuotuinen suuruus on 
kaivosasetuksen 9 §:n nojalla 10 euroa heh-
taarilta. Valtauskorvausta on viimeksi tarkis-
tettu 1988. Pykälän 2 momentin 1 kohdassa 
ehdotetaan valtauskorvauksen suuruudeksi 
20 euroa hehtaarilta. Korotuksessa on otettu 
huomioon rahanarvon muutos ja se, että val-
tiolle tulevasta valtausmaksusta luovuttaisiin. 
Malminetsinnän tehostamiseksi sekä sen es-

tämiseksi, että alueita vallataan tai pidetään 
tarpeettomasti vallattuna, nousisi valtauskor-
vauksen suuruus porrastetusti neljän vuoden 
jälkeen 30 euroon, kahdeksannen vuoden jäl-
keen 50 euroon ja kymmenennen vuoden jäl-
keen 100 euroon. Korvauksen porrastamises-
sa on myös otettu huomioon malminetsinnän 
edellytysten turvaamiseksi ehdotettu nykyistä 
selvästi pitempi valtauksen enimmäisvoimas-
saoloaika, mikä vastaavasti heikentää kiin-
teistön omistajien oikeusasemaa. 

Kun alueellista ja kohdentavaa malminet-
sintää on mahdollista tehdä etsintätyönä 8 §:n 
nojalla, on arvioitavissa, että kiinnostavan 
esiintymän paikallistamiseksi riittää pääsään-
töisesti neljäksi vuodeksi saatu valtauslupa. 
Siten korotetut valtauskorvaukset tulevat 
vain poikkeuksellisesti kyseeseen. Jos val-
tausluvalle myönnettäisiin jatkoaikaa siten, 
että se olisi voimassa yli neljä vuotta, olisi 
tutkittavaa aluetta kuitenkin mahdollista sel-
västi pienentää, koska kyse on jo paikalliste-
tun esiintymän jatkotutkimuksista. Valtaus-
alueen pienentyessä kiinteistön omistajalle 
kokonaisuudessaan maksettu valtauskorvaus 
pienenee vastaavasti, vaikka korvaus nou-
seekin hehtaaria kohden.  

Valtauskorvaus olisi maksettava viimeis-
tään 30 päivänä siitä, kun valtauslupa on tul-
lut lainvoimaiseksi. Seuraavilta vuosilta kor-
vaus on maksettava samana kalenteripäivänä. 
Kumottavan lain nojalla valtauskorvaus on 
maksettava riippumatta siitä, onko valtausoi-
keus tullut lainvoimaiseksi. Kumottavassa 
laissa valtauskorvaus maksetaan 15 §:n 2 
momentin mukaan kalenterivuosittain ja en-
simmäisen vuoden jälkeen viimeistään ennen 
kunkin vuoden maaliskuun 15 päivää, mikä 
on johtanut siihen, että valtausoikeuksia on 
pyritty hankkimaan muuna ajankohtana kuin 
vuoden loppupuolella ja niistä on pyritty luo-
pumaan ennen kunkin vuoden loppua. 

84 §. Louhintakorvaus. Kuten valtauskor-
vauksen myös kiinteistön omistajalle kaivos-
toiminnasta maksetun louhintakorvauksen 
taustalla on kumottavan lain säätämisen yh-
teydessä kiinteistön omistajalta poistettu oi-
keus osallistua kaivostyöhön sekä saada kai-
vosoikeuden haltijalta puolustusmaksua. 
Kumottavan lain 44 §:n nojalla kiinteistön 
omistajalle on maksettava kaivospiirimaksu, 
jonka suuruus on kaivosasetuksen 19 §:n no-
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jalla 20 euroa hehtaarilta. Kaivospiirimaksua 
on viimeksi tarkistettu 1988. Kumottavan 
lain 45 §:n nojalla kaivosoikeuden haltijan on 
maksettava louhimismaksua hyvityksenä 
käyttämistään kaivosmineraaleista. Louhi-
mismaksua ja ehdotettua louhintakorvausta 
on siten pidettävä merkityksellisenä myös 
arvioitaessa, täyttyykö perustuslain 15 §:n 2 
momentissa säädetty täyden korvauksen pe-
riaate. 

Pykälässä säädettäisiin louhintakorvaukses-
ta, joka korvaisi nykyisen kaivospiirimaksun 
ja louhimismaksun. Kaivosluvan haltijan oli-
si maksettava jokaiselle kaivosalueen kiin-
teistön omistajalle alueelta louhituista ja 
maanpinnalle nostetuista kaivosmineraaleista 
ja alueen käytöstä vuotuinen louhintakorva-
us. Jos kiinteistön omistajia olisi useita, kun-
kin osuus louhintakorvauksesta olisi jaettava 
siinä suhteessa kuin heillä on osuutta kaivos-
alueeseen. Kiinteistön omistajalle kai-
voshankkeesta aiheutuvien vahinkojen ja 
haittojen korvaamisesta säädettäisiin 8 luvus-
sa. 

Louhintakorvaus koostuisi kiinteästä osasta 
ja louhitun kaivosmineraalin määrään perus-
tuvasta osuudesta. Kiinteä osa olisi makset-
tava riippumatta siitä, louhitaanko kaivosmi-
neraaleja. Kiinteän osan suuruus olisi 50 eu-
roa hehtaarilta, ja sitä maksettaisiin kaivos-
alueelta mutta ei kaivoksen apualueelta. Työ-
ryhmässä on ollut esillä vaihtoehto, jonka 
mukaan louhintakorvaus perustuisi yksin-
omaan pinta-alan perusteella määräytyvään 
korvaukseen, joka olisi vuosittainen tai kerta-
luonteinen. Tämän vaihtoehdon ei kuiten-
kaan voida katsoa täyttävän täyden korvauk-
sen vaatimusta eikä se ottaisi huomioon 
maaomistajalle vuodesta 1723 lukien kuulu-
nutta varallisuus- tai osallistumisoikeutta hä-
nen maastaan löydettäviin kaivosmineraalei-
hin, koska se kaivosmineraalien sijaan perus-
tuisi kiinteistön arvoon. Siten vaihtoehto jät-
täisi huomioon ottamatta kaivostoiminnan 
ydinalueen eli esiintymän arvon. Samasta 
syystä tämä vaihtoehto hylättiin myös ku-
mottavan lain valmistelun yhteydessä (ks. 
korkeimman hallinto-oikeuden lausunto val-
tioneuvostolle 1.6.1960 Nro 3583a). 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 
louhintaan perustava vuotuinen korvaus olisi 
0,2 prosenttia kaivosalueelta louhitun metal-

limalmin sisältämien kaivosmineraalien las-
ketusta arvosta, missä otettaisiin huomioon 
louhitun ja hyödynnetyn malmin määrä ja 
sen pitoisuus sekä kaivosmineraalien vuosit-
tainen keskiarvohinta. Ehdotus vastaisi Ruot-
sissa säädettyä korvausjärjestelmää.  

Vaihtoehtona pykälän 2 momentin 1 koh-
dassa säädetylle työryhmä selvitti myös las-
kentatapaa, jonka mukaan mineraalien ja me-
tallien erotukseen perustuvaa mekaanista tai 
kemiallista rikastustekniikkaa käyttävissä 
metalli- ja teollisuusmineraalikaivoksissa 
vuotuinen korvaus olisi 0,2 prosenttia kai-
vosmineraalien louhintaan perustuvasta vuo-
tuisesta nettotuotosta. Tämä vaihtoehto ir-
taantuisi liiaksi korvauksen perusteesta eli 
esiintymän arvosta ja painottaisi toiminnan 
liiketaloudellista onnistumista.  

Pykälän 2 momentin 1 kohdassa ehdotettu 
laskentatapa soveltuu kulta- ja muihin tavan-
omaisiin metallikaivoksiin. Muusta kaivos-
toiminnasta, esimerkiksi kalkkikivilouhoksis-
ta, olisi 2 kohdan mukaan maksettava 0,1 eu-
roa louhitusta kaivosmineraaleja sisältävästä 
malmitonnista. 

Jos louhintakorvausta koskevan säännösten 
soveltamiseen liittyisi yksittäistapauksessa 
tulkintaongelmia, voisi kiinteistön omistaja 
tai toiminnanharjoittaja saattaa asian selvit-
tämisen vireille kaivosviranomaisessa. Pykä-
lässä ei ole säädetty kaivosviranomaisen teh-
täväksi vahvistaa louhintakorvauksen suu-
ruus, mutta tätä olisi mahdollisesti harkittava 
samoin perustein kuin Ruotsissa. Korvauk-
seen liittyvään riita-asiaan, esimerkiksi kor-
vauksen jakaantumiseen kiinteistön omistaji-
en kesken, sovellettaisiin ehdotetun 88 §:n 2 
momentissa säädettyä menettelyä. 

Pykälän 3 momentissa rajattaisiin 2 mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun korvauk-
sen enimmäismääräksi 0,5 prosenttia kai-
vosmineraalien louhintaan perustuvasta vuo-
tuisesta nettotuotosta.  Korvauksen enim-
mäismäärää arvioitaisiin kolmen vuoden jak-
solla, jotta esimerkiksi voimakkaat hinnan 
muutokset olisi mahdollista osin eliminoida. 

Työryhmän arvion mukaan ehdotettu lou-
hintakorvaus vastaisi tasoltaan enintään ku-
mottavan lain mukaisten louhimismaksujen 
perustasoa. Koska louhimismaksusta on ny-
kyisin pääosin sovittu asianosaisten kesken, 
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ei täyttä varmuutta sen tasosta kuitenkaan 
ole.  

Louhintakorvaus olisi maksettava viimeis-
tään 30 päivänä siitä, kun kaivoslupa on tul-
lut lainvoimaiseksi. Seuraavilta vuosilta kor-
vaus on maksettava samana kalenteripäivänä. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. 

85 §. Sivutuotekorvaus. Ehdotetun 15 §:n 2 
momentin 2 kohdan nojalla kaivoslupa oike-
uttaisi hyödyntämään kaivostoiminnan sivu-
tuotteet. Jos kaivostoiminnan sivutuotetta ei 
käytettäisi kaivostoimintaan (esimerkiksi 
kaivoksen rakentamiseen), kaivosluvan halti-
jan olisi maksettava jokaiselle kaivosalueen 
kiinteistön omistajalle sivutuotteista saadusta 
hyödystä vuotuinen korvaus (sivutuotekorva-
us). Jos kiinteistön omistajia olisi useita, 
kunkin osuus korvauksesta olisi jaettava siinä 
suhteessa kuin heillä on osuutta kaivosalueen 
siihen osaan, josta sivutuotetta otetaan. 

Koska tilanteet vaihtelevat huomattavasti, 
ei sivutuotteen laskentaperustetta ole laissa 
mahdollista täsmällisesti määritellä. Sivu-
tuotekorvauksen tulisi olla kohtuullinen otta-
en huomioon sivutuotteen taloudelliseen ar-
voon vaikuttavat perusteet. Sivutuotekorvaus 
voisi olla enintään 10 prosenttia sivutuottees-
ta saadusta myyntitulosta. Jos sivutuotekor-
vauksesta ei pystytä sopimaan, sovellettaisiin 
88 §:ssä säädettyä menettelyä. 

86 §. Kullanhuuhdontakorvaus. Kullan-
huuhtojalla olisi ehdotetun 20 §:n nojalla oi-
keus etsiä ja kartoittaa maaperässä esiintyvää 
kultaa, ottaa se talteen huuhtomalla ja samoin 
eräät huuhdonnan sivutuotteet sekä hyödyn-
tää huuhdontakulta ja eräät sivutuotteet. Li-
säksi kullanhuuhtojalla olisi ehdotetun 23 §:n 
nojalla sellainen hallintaoikeus kullanhuuh-
donta-alueeseen, että maankäyttö- ja raken-
nuslain ja muun sovellettavan lainsäädännön 
nojalla on mahdollista hakea rakentamiseen 
vaadittavaa lupaa. Kullanhuuhtojan olisi suo-
ritettava vuotuinen korvaus (kullanhuuhdon-
takorvaus) alueen hallinnasta vastaavalle vi-
ranomaiselle tai laitokselle, joka useimmissa 
tapauksissa on Metsähallitus. Kullanhuuh-
dontakorvaus olisi yleinen järjestelmäkorva-
us lähinnä kullanhuuhdonta-alueen käyttöoi-
keudesta ja talteen otetusta kullasta. Kullan-
huuhdonta-alueella aiheutuvien vahinkojen ja 

haittojen korvaamisesta säädettäisiin 87 ja 88 
§:ssä.  

Kumottavan lain nojalla kullanhuuhdonta 
perustuu valtausta koskeviin säännöksiin. 
Valtauskorvauksen vuotuinen suuruus on 
kaivosasetuksen 9 §:n nojalla 10 euroa heh-
taarilta. Valtauskorvausta on viimeksi tarkis-
tettu 1988. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
kullanhuuhdontakorvauksen suuruudeksi 50 
euroa hehtaarilta, missä on otettu huomioon 
rahanarvon muutos ja luopuminen valtiolle 
tulevasta valtausmaksusta sekä kullanhuuh-
dontalupaan perustuvien oikeuksien laajuus 
verrattuna valtauslupaan. Toisin kun valtaus-
korvausta koskevassa 83 §:ssä kullanhuuh-
dontakorvaus ei nousisi porrastetusti, vaikka 
kullanhuuhdontalupa olisi voimassa yli neljä 
vuotta. 

Kullanhuuhdontakorvaus olisi maksettava 
viimeistään 30 päivänä siitä, kun kullan-
huuhdontalupa on tullut lainvoimaiseksi. 
Seuraavilta vuosilta korvaus on maksettava 
viimeistään 15 päivänä maaliskuuta. Korvaus 
olisi maksettava, vaikka kullanhuuhtoja luo-
puisi kullanhuuhdonta-alueesta vuoden alus-
sa ennen mainittua kalenteripäivänä.  

Työryhmässä oli esillä ehdotus, jonka mu-
kaan saamelaisten kotiseutualueella valtiolle 
kiinteistön omistajana suoritetusta kullan-
huuhdontakorvauksesta sekä valtaus-, louhin-
ta- ja sivutuotekorvauksesta osa (esimerkiksi 
puolet) tilitettäisiin saamelaiskäräjille tai pa-
liskunnille. Ehdotuksella olisi merkitystä ar-
vioitaessa Itsenäisten maiden alkuperäis- ja 
heimokansoja koskevan ILOn yleissopimuk-
sen nro 169 ratifiointia. Ehdotus vaatii vielä 
perusteellista selvitystä ja arviointia siitä, oli-
siko asia tarkoituksenmukaisinta ratkaista 
osana yleissopimuksen ratifiointiin liittyvää 
kokonaistarkastelua vai erillisesti uudessa 
kaivoslaissa. Ehdotuksella ei ole ollut tarkoi-
tus ottaa kantaa valtion maiden omistukseen, 
hallintaoikeuteen tai määräysvaltaan. Ehdo-
tuksen tosiasiallisen merkityksen voidaan ar-
vioida jäävän varsin vähäiseksi ottaen huo-
mioon saamelaisten kotiseutualueella olevien 
valtausten ja kaivospiirien määrä (tilanne ke-
sällä 2008: valtausten pinta-ala noin 1760 
hehtaaria, valtaushakemusten pinta-ala noin 
2750 hehtaaria, kaivospiirien pinta-ala noin 
380 hehtaaria, kaivospiirihakemuksia ei ole). 
Pääosin kyse olisi kullanhuuhdonta-alueilta 
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maksettavista kullanhuuhdontakorvauksista. 
Kaivostoimintaan perustuvia louhinta- tai si-
vutuotekorvauksia ei käytännössä tulisi, kos-
ka jatkossa kaivoksen perustamista saame-
laisten kotiseutualueelle olisi pidettävä hyvin 
epätodennäköisenä, kun otetaan huomioon 
myös, että alueet pääosin kuuluvat samanai-
kaisesti kansallispuistoon tai erämaa-
alueeseen sekä Natura 2000 -verkostoon. 

87 §. Vahinkojen ja haittojen korvaaminen 
etsintä-, valtaus- ja kullanhuuhdonta-
alueella. Etsintätyöstä ei 8 §:n 1 momentin 3 
kohdan nojalla saisi aiheutua vahinkoa. Val-
taajan velvollisuudesta välttää vahingon ja 
haitan aiheuttaminen säädettäisiin 10 §:ssä ja 
kullanhuuhtojan vastaavasta velvollisuudesta 
21 §:ssä. Jos etsintätyöstä taikka valtaus- tai 
kullanhuuhdontaluvan nojalla tapahtuvasta 
toiminnasta kuitenkin aiheutuisi vahinkoa tai 
haittaa, sovellettaisiin ehdotettua pykälää. 
Kaivostoiminnasta aiheutuvien vahinkojen ja 
haittojen korvaamiseen sovellettaisiin 8 lu-
vun säännöksiä.  

Etsintäalueella sekä valtaus- ja kullan-
huuhdonta-alueella tapahtuvasta toiminnasta 
aiheutuneet vahingot ja haitat olisi korvattava 
haitankärsijöille. Korvattavuuden yleisenä 
edellytyksenä olisi, että menetys on objektii-
visesti todettavissa ja taloudellisesti arvioita-
vissa esimerkiksi kiinteistön arvonalennuk-
sena. Korvattavia vahinkoja ja haittoja olisi-
vat muun muassa omaisuuden vahingoittu-
minen tai käytön estyminen taikka omistus-
oikeuteen perustuvan varallisuusarvoisen 
edun menettäminen, mukaan lukien omai-
suuden siirtäminen ja toisenlaiseksi muutta-
minen sekä kiinteistön tai investointien arvon 
aleneminen. Myös metsäautotien vahingoit-
tuminen olisi korvattava. Korvattavia vahin-
koja ja haittoja olisivat myös erityisiin käyt-
töoikeuksiin, esimerkiksi rasite- ja nautinta-
oikeuksiin, liittyvät menetykset. Lisäksi an-
siomenetykset, esimerkiksi porotalouden tai 
muun luvallisen ansiotoiminnan harjoittami-
sen vaikeutuminen tai estyminen, olisi kor-
vattava. Vahinkona tai haittana ei kuitenkaan 
korvattaisi jokamiehenoikeuteen perustuvaa 
virkistysarvojen menettämistä tai niiden huo-
nonemista.  

88 §. Korvausta koskeva menettely. Pykä-
län nojalla asianosaiset voisivat sopia 85 
§:ssä tarkoitetusta sivutuotekorvauksesta se-

kä 87 §:ssä tarkoitetusta vahingon- ja haitan-
korvauksesta. Sopimus olisi tehtävä kirjalli-
sesti. 

Jos asianosaiset eivät pääsisi sopimukseen 
korvauksen suorittamisesta, määrästä tai 
muista korvausta koskevista seikoista, asia 
käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin toimituksessa, 
johon sovellettaisiin 8 luvun kaivostoimitusta 
koskevia säännöksiä. Vaikka korvausasia ei 
välittömästi liittyisi kaivostoimintaan, voitai-
siin sitä varten pitää kaivostoimitus. Toimi-
tusta voisi hakea korvausta vaativa taikka 
asianomainen etsintätyöstä vastaava, valtaa-
ja, kaivosluvan haltija tai kullanhuuhtoja. 
Ehdotus kanavoisi kaikki tällaiset korvaus-
asiat kaivostoimitukseen, jossa on korvaus-
kysymyksistä tarvittava asiantuntemus ja jo-
ka täyttää oikeusturvavaatimukset.  

Etsintätyöhön liittyvää 87 §:ssä tarkoitettua 
korvausasiaa koskevaa toimitusta olisi haet-
tava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun etsin-
tätyötä vastaavan 8 §:n 2 momentista nojalla 
tekemästä ilmoituksesta on kulunut vuosi. 
Sivutuotekorvaukseen liittyvää 85 §:ssä tar-
koitettua korvausasiaa koskevaa toimitusta 
olisi haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun kaivoslupa on rauennut tai peruutettu. 
Valtaus- tai kullanhuuhdontalupaan liittyvää 
87 §:ssä tarkoitettua korvausasiaa olisi sa-
moin haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, 
kun asianomainen lupa on rauennut tai pe-
ruutettu. Jos etsintätyöstä taikka valtaus- tai 
kullanhuuhdontaluvan nojalla tapahtuvasta 
toiminnasta aiheutuva vahinko tai haitta il-
menisi vasta myöhemmin, olisi toimitusta 
haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun 
vahinko tai haitta ilmenee. 

Jos 83 §:ssä säädettyyn valtauskorvauk-
seen, 84 §:ssä säädettyyn louhintakorvauk-
seen tai 86 §:ssä säädettyyn kullanhuuhdon-
takorvaukseen liittyy riita-asia, esimerkiksi 
valtaus- tai louhintakorvauksen jakamisesta 
kiinteistön omistajien kesken, sovellettaisiin 
2 momentissa säädettyä menettelyä. Tällöin 
riita-asia käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin 8 lu-
vun mukaisessa kaivostoimituksessa. Toimi-
tusta olisi haettava kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun asianomainen valtaus-, kaivos- tai 
kullanhuuhdontalupa raukeaa tai peruutetaan. 

89 §. Eräiden ympäristövahinkojen kor-
vaaminen. Pykälässä olisi informatiivinen 
viittaus ympäristövahinkojen korvaamisesta 



   
  

 

120 

annettuun lain 12 §:ään. Esitykseen liittyy 
ehdotus, jonka mukaan mainitussa pykälässä 
oleva viittaus korjattaisiin viittaukseksi uu-
teen kaivoslakiin.  

90 §. Luvan siirron vaikutus korvausvelvol-
lisuuteen. Jos valtaus-, kaivos- tai kullan-
huuhdontalupa siirrettäisiin 58 §:n nojalla, 
luvan haltija olisi kuitenkin edelleen korva-
usvelvollinen vahingosta tai haitasta, joka on 
aiheutunut, ennen kuin kaivosviranomainen 
on hyväksynyt siirron. 
 
 
10 luku. Vakuudet 

91 §. Vakuus valtausta ja kullanhuuhdon-
taa varten. Valtaaja olisi velvollinen asetta-
maan vakuuden 14 §:ssä tarkoitettujen jälki-
toimenpiteiden sekä 87 §:ssä tarkoitetun va-
hingon ja haitan korvaamista varten. Vastaa-
vasti kullanhuuhtoja olisi velvollisia asetta-
maan vakuuden 26 §:ssä tarkoitettujen jälki-
toimenpiteiden sekä 87 §:ssä tarkoitetun va-
hingon ja haitan korvaamista varten.  

Vakuuden asettamista koskeva asia ratkais-
taisiin asianomaisessa luvassa. Vakuusvaati-
muksesta voitaisiin poiketa, jos vakuutta olisi 
pidettävä ilmeisen tarpeettomana toiminnan 
laatu ja laajuus, toiminta-alueen erityispiir-
teet, toimintaa varten annettavat lupamäärä-
ykset ja luvan haltijan vakavaraisuus huomi-
oon ottaen. Kullanhuuhdontaa varten vakuut-
ta olisi lähtökohtaisesti aina pidettävä vält-
tämättömänä, etenkin harjoitettaessa toimin-
taa kansallispuistossa tai erämaa-alueella. 
Valtausta varten vakuutta olisi vaadittava 
muun muassa silloin, jos valtausalueella on 
tarkoitus tehdä koelouhintaa tai vaikutuksil-
taan vastaavia toimenpiteitä. Valtauksia var-
ten vakuutta ei kuitenkaan olisi tarpeen vaa-
tia, jos toiminta on pienimuotoista eikä maas-
tossa liikuta moottoriajoneuvoilla. Vaaditta-
essa vakuutta olisi myös otettava huomioon, 
onko asianomaisen luvan haltijaa pidettävä 
riittävän vakavaraisena. Julkisyhteisöjä olisi 
sellaisenaan pidettävä vakavaraisina. Yhtiöi-
den vakavaraisuutta kuvaisi omavaraisuusas-
te sekä pitkään jatkunut vakiintunut toiminta.  

92 §. Vakuus kaivostoiminnan lopettamista 
varten. Kaivosluvan haltija olisi velvollinen 
asettamaan vakuuden 15 luvussa säädettyjen 
lopetus- ja jälkitoimenpiteitä koskevien vel-

voitteiden suorittamista varten. Vakuuden tu-
lisi olla riittävä ottaen huomioon kaivostoi-
minnan laatu ja laajuus, toimintaa varten an-
nettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla 
vaaditut vakuudet, erityisesti ympäristönsuo-
jelulain 42 §:n nojalla asetettu vakuus. Va-
kuuden asettamista koskeva asia ratkaistai-
siin asianomaisessa kaivosluvassa. Vakuuden 
lajia ja suuruutta olisi arvioitava tarkistetta-
essa kaivosluvan määräyksiä 50 §:n mukai-
sesti.  

93 §. Vakuuden asettamista koskeva menet-
tely. Kaivosviranomainen määräisi vakuuden 
lajin ja suuruuden asianomaisessa luvassa. 
Niihin vaikuttaisivat toiminnan laajuus, 
luonne ja toimintaa varten annettavat määrä-
ykset. Valtauslupaan sisältyvän vakuuden 
määrää asetettaessa olisi erityisesti arvioitava 
14 §:ssä säädettyjen velvoitteiden hoitami-
sesta aiheutuvat kustannukset sekä 87 §:ssä 
tarkoitetun vahingon ja haitan todennäköi-
syys. Vastaavasti kullanhuuhdontalupaan si-
sältyvän vakuuden määrää asetettaessa olisi 
erityisesti arvioitava 26 §:ssä säädettyjen vel-
voitteiden hoitamisesta aiheutuvat kustan-
nukset sekä 87 §:ssä tarkoitetun vahingon ja 
haitan todennäköisyys.  

Kaivoslupaan liittyvän vakuuden määrää 
asetettaessa olisi erityisesti arvioitava 124, 
125 ja 131 §:ssä säädettyjen velvoitteiden 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Koska 
ympäristönsuojelulain nojalla vaadittava va-
kuus kattaa kaivosalueen rikastushiekka- ja 
muiden jätealueiden jätehuoltokustannukset, 
ei kyseisten alueiden kunnostamiseen liitty-
viä kustannuksia olisi tarpeen ottaa huomi-
oon kaivoslupaan liittyvää vakuutta asetetta-
essa. Kaivosviranomaisen olisi arvioitava 
vakuuden lajia ja määrän riittävyyttä sovelta-
essaan kaivosluvan määräaikaista tarkista-
mista koskevaa 50 §:ää. 

Kaivosviranomainen voi luvassa vakuuden 
sijasta hyväksyä muun vastaavan järjestelyn, 
joka riittävällä tavalla turvaa vahinkojen ja 
haittojen korvaamisen sekä lopetus- ja jälki-
toimenpiteiden suorittamisen. Kysymykseen 
voisivat tulla esimerkiksi pankkitakaus tai 
vakuutus. Kaivosviranomainen voisi 42—44 
§:n nojalla antaa asianomaisessa luvassa jär-
jestelyä koskevia määräyksiä.  
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Ehdotetun 147 §:n nojalla vakuus olisi ase-
tettava tai vastaava järjestely suoritettava, 
ennen kuin toiminta luvan nojalla aloitetaan. 

94 §. Vakuudesta suoritettavat kustannuk-
set. Vakuus voitaisiin käyttää tässä laissa 
säädettyjen tai asianomaisessa luvassa mää-
rättyjen velvoitteiden suorittamiseksi, esi-
merkiksi valtaukseen ja kullanhuuhdontaan 
liittyvien jälkitoimenpiteiden suorittamiseksi 
taikka kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoi-
menpiteiden suorittamiseksi. Vakuutta voi-
taisiin käyttää myös valtaajan ja kullanhuuh-
tojan aiheuttamien vahinkojen ja haittojen 
korvaamiseksi. Kaivosviranomaisen olisi va-
pautettava vakuus, kun luvan haltija on täyt-
tänyt laissa säädetyt ja asianomaisessa luvas-
sa määrätyt velvoitteet. Vakuus olisi mahdol-
lista vapauttaa myös osittain. 

95 §. Luvan siirron vaikutus vakuuteen. Jos 
valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupa 
siirrettäisiin 58 §:n nojalla, ei vakuutta va-
pautettaisi. Kaivosviranomaisen olisi kuiten-
kin siirron yhteydessä harkittava, olisiko va-
kuuden lajia tai suuruutta tarkistettava tai va-
kuutta vastaavaa järjestelyä muutettava, sekä 
tehtävä asianomaisiin lupamääräyksiin tarvit-
tavat muutokset. Samalla kaivosviranomai-
sen olisi määrättävä ajankohta, josta lukien 
muutokset ovat voimassa sekä vakuus asetet-
tava tai vastaava järjestely suoritettava. 
 
 
IV OSA. Kaivosturvallisuus 

11 luku. Kaivosturvallisuusvaatimuk-
set 

96 §. Yleinen velvollisuus huolehtia kaivos-
turvallisuudesta. Ehdotetussa 11 luvussa sää-
dettäisiin kaivostoimintaa koskevista turval-
lisuusvaatimuksista sekä toiminnanharjoitta-
jan yleisistä velvollisuuksista, jotka liittyvät 
kaivosturvallisuuteen. Lisäksi kaivostoimin-
nassa olisi noudatettava, mitä patoturvalli-
suuslaissa, työturvallisuuslaissa, työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta annetussa laissa (44/2006), eräi-
den teknisten laitteiden vaatimustenmukai-
suudesta annetussa laissa, kemikaaliturvalli-
suuslaissa, panostajalaissa, säteilylaissa, 
ydinenergialaissa, pelastuslaissa ja sähkötur-
vallisuuslaissa säädetään. Uudessa kaivos-

laissa ei ole tarpeen säätää erikseen suuron-
nettomuusvaaran torjumisesta, sillä muualla 
lainsäädännössä on asiasta jo säädetty riittä-
vässä laajuudessa. Kaivoksessa tapahtuva 
suuronnettomuus olisi esimerkiksi sortumas-
ta, tulipalosta, liejun tai veden purkauksesta 
taikka muista ilmiöistä aiheutunut hallitsema-
ton tapahtuma, joka voi aiheuttaa vakavaa 
vaaraa terveydelle, ympäristölle tai omaisuu-
delle. Vaara voi olla välitöntä tai se voi ilme-
tä myöhemmin ja se voi kohdistua myös kai-
vosalueen ulkopuolelle. Kemikaaliturvalli-
suuslaissa säädetään vaarallisiin kemikaalei-
hin ja räjähteisiin liittyvän suuronnettomuus-
vaaran torjunnasta ja lailla on saatettu kansal-
lisesti voimaan Seveso II -direktiivin suuron-
nettomuussäännökset. Ympäristönsuojelu-
laissa säädetään kaivosten jätealueisiin liitty-
västä suuronnettomuusvaarasta ja kyseisillä 
säännöksillä on saatettu kansallisesti voi-
maan kaivannaisjätedirektiivin säännökset. 
Patoturvallisuuslaissa säädetään kaivospatoi-
hin liittyvästä suuronnettomuusvaarasta 

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittaja olisi velvollinen huolehtimaan 
kaivosturvallisuudesta. Kaivosturvallisuudel-
la tarkoitetaan kaivosten rakenteellista ja 
teknistä turvallisuutta laajasti. Rakenteellisen 
ja teknisen turvallisuuden lisäksi kaivostur-
vallisuuden kannalta on keskeistä onnetto-
muuksien ehkäiseminen sekä niistä ihmisille, 
ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvien 
seurausten rajoittaminen. Toiminnanharjoit-
tajan velvollisuutena olisi huolehtia kaivos-
ten rakenteellisesta ja teknisestä turvallisuu-
desta niin, että toiminta kaivoksessa on tur-
vallista eikä se aiheuta vaaraa kaivoksessa 
työskenteleville tai ulkopuolisille. Toimin-
nanharjoittajan olisi jo ennalta ryhdyttävä 
tarpeellisiin toimiin siten, että kaivoksissa ei 
tapahtuisi onnettomuuksia ja että mahdolli-
sessa onnettomuustilanteessa seuraukset ra-
joittuvat mahdollisimman vähäisiksi. Pykälän 
1 momentissa ei kuitenkaan tarkoitettaisi työ-
turvallisuuslaissa tarkoitettuja työntekijöiden 
terveyden ja turvallisuuden tai ympäristön-
suojelulaissa tarkoitettuja pilaantumisen eh-
käisemisen edellyttämiä toimenpiteitä. Työ-
paikan ja työympäristön rakenteesta ja tekni-
sestä turvallisuudesta säädetään työturvalli-
suuslaissa.  
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta suunni-
tella, valita, mitoittaa ja toteuttaa kaivostur-
vallisuuden edellyttämät toimenpiteet. Mo-
mentti ilmentää velvollisuutta, jonka mukaan 
toiminnanharjoittajan on arvioitava kaivos-
turvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja järjes-
telmällisesti osana kaivoksen normaalia toi-
mintaa. Kaivosturvallisuuteen liittyvien toi-
menpiteiden tulee olla suunnitelmallisia ja 
riittäviä. Toiminnanharjoittajan on jatkuvasti 
seurattava toimintaa ja arvioitava toimenpi-
teiden vaikutusta turvallisuuteen sekä tarvit-
taessa ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
toimintaperiaatteista, joita toiminnanharjoit-
tajan olisi noudatettava suunnitellessaan, va-
litessaan, mitoittaessaan ja toteuttaessaan 
kaivosturvallisuuden edellyttämät toimenpi-
teet. Toimintaperiaatteiden luettelo ei ole 
tyhjentävä. Pykälä täydentäisi työturvalli-
suuslain 8 §:n 3 momentin säännöstä.  

Toiminnanharjoittajan olisi tunnistettava 
vaaratekijät ja estettävä niiden syntyminen. 
Vaaratekijöitä ovat esimerkiksi sortumat, tu-
lipalot sekä liejun tai veden purkaukset. 
Toiminnanharjoittajan olisi poistettava vaara-
tekijät tai, jos tämä ei olisi mahdollista, mää-
ritettävä vaaratekijöiden rajoittamista koske-
vat turvallisuuspäämäärät ja ryhdyttävä toi-
menpiteisiin, joilla rajoitetaan ihmiselle, 
omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvat hai-
talliset seuraukset mahdollisimman vähäisik-
si. Toiminnanharjoittajan olisi toteutettava 
yleisesti vaikuttavat toimenpiteet ennen yksi-
löllisiä toimenpiteitä. Toiminnanharjoittajan 
olisi siten huolehdittava siitä, että laajakan-
toiset ja kaivoksen kokonaisturvallisuuteen 
vaikuttavat toimenpiteet toteutetaan ensisijai-
sesti ja vasta tämän jälkeen toteutettava toi-
menpiteet, jotka kohdistuvat yksityiskohtai-
siin ja turvallisuuteen rajoitetusti vaikuttaviin 
seikkoihin. Toiminnanharjoittajan olisi otet-
tava tekniikan ja muiden käytettävissä olevi-
en keinojen kehittyminen huomioon. Toi-
minnanharjoittajan olisi jatkuvasti seurattava 
kaivosturvallisuutta ja uudistettava toimenpi-
teitä tekniikan kehittymisen myötä. Teknisen 
kehityksen taso määrittää osaltaan muun mu-
assa sen, mitkä vaaratekijät on mahdollista 
poistaa kokonaan sen sijaan, että niitä tyydyt-
täisiin vain rajoittamaan.  

Pykälän 3 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan olisi huolehdittava toimintaperi-
aatteiden noudattamisesta kaivoksessa ja seu-
rattava toteutettujen toimenpiteiden vaikutus-
ta kaivosturvallisuuteen sekä tarvittaessa 
ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Toi-
minnanharjoittajan olisi tarvittaessa välittö-
mästi eristettävä vaarallinen alue kaivokses-
ta, keskeytettävä kaivoksen toiminta sekä 
tehtävä kaivosturvallisuuden edellyttämät 
toimenpiteet. Käytännössä tämä merkitsee si-
tä, että kaivoksessa on oltava turvallisuusjoh-
tamisjärjestelmä, joka kattaa kaivoksen koko 
toiminnan. Johtamisjärjestelmä perustuu vaa-
rojen tunnistamiseen, suunnitelmalliseen vaa-
rojen ehkäisyyn ja jatkuvaan toimenpiteiden 
arviointiin. Vaaratilanteissa toiminnanhar-
joittajan on ryhdyttävä välittömiin toimiin 
onnettomuuden ehkäisemiseksi ja seurausten 
rajoittamiseksi.  

Pykälän 4 momentissa olisi viittaus työtur-
vallisuuslakiin, jota kaivostoiminnassa on 
noudatettava. Kaivosturvallisuuteen liittyy 
olennaisesti kaivostyöntekijän terveydestä ja 
turvallisuudesta huolehtiminen. Ehdotettu 
momentti korostaa työturvallisuuslain merki-
tystä kaivoksen kokonaisturvallisuuden arvi-
oinnissa. Työturvallisuuslaki on työntekijän 
terveyttä ja turvallisuutta koskeva yleislaki, 
joka velvoittaa kaivostoiminnan harjoittajaa 
työnantajana. Työturvallisuuslaki sisältää 
säännöksiä esimerkiksi yleisestä huolehti-
misvelvollisuudesta, työsuojelun toimintaoh-
jelmasta, työn vaarojen selvittämisestä ja ar-
vioinnista, erityistä vaaraa aiheuttavasta työs-
tä, työympäristön ja työn suunnittelusta, ope-
tuksesta ja ohjauksesta, henkilönsuojainten 
varaamisesta ja käytöstä, ergonomiasta, työn 
kuormituksesta, häirinnästä, yksintyöskente-
lystä ja tauotuksesta. Työpaikan ja työympä-
ristön rakenteita koskevat muun muassa 
säännökset työpaikan ilmanvaihdosta, valais-
tuksesta, liikenteestä, järjestyksestä ja siis-
teydestä, ilman epäpuhtauksista, vaarallisista 
aineista, fysikaalisista ja biologisista tekijöis-
tä, koneturvallisuudesta, ensiavusta ja henki-
löstötiloista. Työturvallisuuslaissa säädetään 
myös työntekijän velvollisuuksista noudattaa 
säännöksiä ja työnantajan asianmukaisia 
määräyksiä ja ohjeita. 

Työturvallisuuslain nojalla on annettu usei-
ta kymmeniä valtioneuvoston päätöksiä ja 
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asetuksia: muun muassa valtioneuvoston ase-
tukset työvälineiden turvallisesta käytöstä ja 
tarkastamisesta (403/2008), työntekijöiden 
suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 
(85/2006), työntekijöiden suojelemisesta tä-
rinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005) ja ul-
kona käytettävien laitteiden melupäästöistä 
(621/2001) sekä valtioneuvoston päätökset 
työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käy-
töstä (976/1994) ja henkilönsuojainten valin-
nasta ja käytöstä työssä (1407/1993). Näitä 
säädöksiä sovelletaan myös kaivoksessa teh-
tävään työhön sellaisenaan.  

Uutta kaivoslakia koskevan ehdotuksen 
kanssa samanaikaisesti on valmisteltu ehdo-
tusta valtioneuvoston asetukseksi räjäytys- ja 
louhintatyön turvallisuudesta, joka korvaisi 
valtioneuvoston päätöksen räjäytys- ja lou-
hintatyön järjestysohjeesta, ja muutosta val-
tioneuvoston asetukseen työpaikkojen terve-
ys- ja turvallisuusvaatimuksista (577/2003). 
Muutosten jälkeen näitä valtioneuvoston ase-
tuksia sovellettaisiin kaivoksessa tehtävään 
työhön, josta tällä hetkellä säädetään kaivos-
turvallisuusmääräyksistä annetussa kauppa- 
ja teollisuusministeriön päätöksessä. 

Toiminnanharjoittajan on noudatettava työ-
turvallisuuslakia työnantajana ja pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävänä työnantaja. Työn-
antajana hän on velvollinen huolehtimaan 
omista työntekijöistään siten kuin työturvalli-
suuslaissa ja sen nojalla säädetään. Kaivos on 
yleensä työturvallisuuslain 50 §:ssä tarkoitet-
tu yhteinen työmaa, jossa pääasiallista mää-
räysvaltaa käyttää kaivostoiminnan harjoitta-
ja ja jolla toimii samanaikaisesti tai peräk-
käin usea työnantaja tai itsenäinen työnsuo-
rittaja (urakoitsijat) siten, että työ voi vaikut-
taa toisten työntekijöiden turvallisuuteen. 
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävänä työn-
antajana kaivostoiminnan harjoittajan tulee 
varmistaa, että kaivosalueella toimivat ulko-
puoliset työnantajat ja tämän työntekijät ovat 
saaneet tarpeelliset tiedot kaivoksen turvalli-
suustekijöistä ja että ulkopuoliset työnantajat 
ja itsenäiset työsuorittajat vastaavasti tiedot-
tavat kaivostoiminnan harjoittajalle työn ai-
heuttamasta vaarasta ja haitasta. Lisäksi toi-
minnanharjoittajan tulee huolehtia eri osa-
puolten toimintojen yhteensovittamisesta, 
työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjeste-
lyistä, työpaikan yleisestä turvallisuuden ja 

terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä 
ja siisteydestä, työpaikan yleissuunnittelusta 
sekä työolosuhteiden ja työympäristön ylei-
sestä siisteydestä ja turvallisuudesta. 

Kaivosalueella toimivat työnantajat joutu-
vat työnantajana tai itsenäisenä työnsuoritta-
jana noudattamaan osaltaan työturvallisuus-
säännöksiä. Itsenäisen työnsuorittajan on 
noudatettava työturvallisuussäännöksiä päte-
vyydestä, tarvittavista luvista ja vähim-
mäisiästä, kone- ja laiteturvallisuudesta ja 
tarkastamisesta sekä vaarallisista aineista. Li-
säksi hänen tulee noudattaa pääasiallista 
määräysvaltaa käyttävän antamia työpaikan 
turvallisuusohjeita.  

Työturvallisuussäännökset kuuluvat työ-
suojeluviranomaisten valvontaan. Työsuoje-
luviranomaiset, kaivosviranomainen kaivos-
turvallisuuden valvojana ja muut valvontavi-
ranomaiset (esimerkiksi Säteilyturvakeskus) 
toimivat kiinteässä yhteistoiminnassa. Val-
vontaviranomaisten yhteistoiminnasta ja 
työnjaosta voitaisiin antaa tarkempia sään-
nöksiä 135 §:n 2 momentin asetuksenanto-
valtuuden nojalla.  

Toiminnanharjoittajan on varmistettava 
kaivostoiminnan turvallisuus riippumatta sii-
tä, tekeekö kaivostyötä toiminnanharjoittajan 
palveluksessa oleva työntekijä, ulkopuolisen 
yrityksen palveluksessa tai siihen sopimus-
suhteessa oleva henkilö taikka pieni ulkopuo-
linen elinkeinonharjoittaja. Toiminnanhar-
joittajan vastaa kaivoksen kokonaisturvalli-
suudesta. Toiminnanharjoittajan olisi varmis-
tettava kaivosturvallisuudesta toiminnan kai-
killa tasoilla ja koko toimintaketjussa. Vas-
taavaa periaatetta ilmentää myös 100 §:n 3 
momentti, jossa säädetään toiminnanharjoit-
tajan velvollisuudesta huolehtia siitä, että 
kaivoksessa toimivat henkilöt noudattavat 
kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimenpi-
teitä ja toimintaperiaatteita.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan säätää tarkemmin kaivosturval-
lisuuden edellyttämistä toimenpiteistä ja toi-
mintaperiaatteista.  

97 §. Vaarojen selvittäminen ja arviointi. 
Pykälässä säädettäisiin toiminnanharjoittajan 
velvollisuuksista, jotka koskevat vaarojen 
selvittämistä ja arviointia. Nämä velvollisuu-
det ovat osa kaivoksen turvallisuusjohtamis-
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järjestelmää, jonka avulla varmistetaan kai-
voksen kokonaisturvallisuus. Johtamisjärjes-
telmä perustuu vaarojen tunnistamiseen ja 
selvittämiseen, suunnitelmalliseen onnetto-
muuksien ehkäisemiseen, näitä koskevien 
toimenpiteiden toteuttamiseen sekä toimin-
nan jatkuvaan arviointiin. Pykälä täydentäisi 
työturvallisuuslain 10 §:n 1 ja 3 momentin 
säännöksiä.  

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan olisi järjestelmällisesti selvitettä-
vä ja tunnistettava kaivosturvallisuutta vaa-
rantavat seikat. Kaivosturvallisuuteen kuuluu 
osana onnettomuuksien ehkäisy ja niiden 
seurausten rajoittaminen, joten myös näihin 
liittyvät seikat on selvitettävä ja tunnistetta-
va. Onnettomuuksien ehkäisyn tulee perustua 
riskien ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja 
sen tulee olla osa kaivoksen normaalia toi-
mintaa. Toiminnanharjoittajan on luotava 
suunnitelmallisia ja pitkäjänteisiä toimintata-
poja, joilla varmistetaan kaivostoiminnan 
turvallisuus. Turvallisuuden tulee olla kai-
vostoiminnan keskeinen periaate, joka on 
kytkettynä kaivoksen toimintaan sen kaikilla 
tasoilla. Vaarojen selvittämisen tulee olla 
kattavaa, järjestelmällistä, suunnitelmallista 
ja jatkuvaa.  

Pykälän 2 momentin nojalla toiminnanhar-
joittajan olisi arvioitava sellaisten kaivostur-
vallisuutta vaarantavien seikkojen merkitys, 
joita ei voitaisi poistaa. Toiminnanharjoitta-
jan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tun-
nistettava kaikki kaivosturvallisuutta vaaran-
tavat tekijät. Nämä tekijät on lähtökohtaisesti 
poistettava. Kaikki kaivosturvallisuutta vaa-
rantavat seikat on kuitenkin käytännössä 
mahdotonta poistaa. Tällöin toiminnanhar-
joittajan on arvioitava niiden merkitys turval-
lisuudelle ja toteutettava toimenpiteet, joilla 
vaara saadaan rajoitettua ja onnettomuudet 
ehkäistyä, vaikka vaaratekijöitä ei kokonaan 
voida poistaakaan.  

Pykälän 3 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajalla tulisi olla hallussaan 1 momen-
tissa tarkoitettu selvitys ja 2 momentissa tar-
koitettu arviointi kirjallisena. Selvitys ja ar-
viointi olisi tarkistettava olosuhteiden olen-
naisesti muuttuessa ja ne olisi muutenkin pi-
dettävä ajan tasalla. Toimiva ja tehokas tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmä edellyttää do-
kumentointia. Toiminnanharjoittajan tekemät 

selvitykset ja arvioinnit tulee voida todentaa 
siten, että kaivoksessa on aina saatavilla ajan 
tasalla olevat dokumentit vaaratekijöistä ja 
niitä koskevista toimenpiteistä. Turvallisuus-
johtamisjärjestelmään kuuluu toiminnan jat-
kuva seuranta ja arviointi. Jos kaivoksen olo-
suhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia, kir-
jalliset selvitykset ja arvioinnit on käytävä 
läpi ja tehtävä niihin tarpeelliset muutokset. 
Toiminnanharjoittajan tulee muutenkin huo-
lehtia siitä, että dokumentit ovat ajan tasalla.  

98 §. Sisäinen pelastussuunnitelma. Pykä-
län 1 momentin mukaan kaivoksessa tulisi 
olla sisäinen pelastussuunnitelma. Kaivosten 
pelastustoimesta ja paloturvallisuudesta on 
nykyisin säädetty kaivosten turvallisuusmää-
räyksistä annetun kauppa- ja teollisuusminis-
teriön päätöksen 7 luvussa. Päätöksen 64 §:n 
mukaan kaivokselle on oltava suunnitelma 
tulipalon sammuttamiseksi ja pelastustoimen 
järjestämiseksi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin sisäisen pelastussuunnitelman sisäl-
löstä. Toiminnanharjoittajan tulisi sisäisessä 
pelastussuunnitelmassa määritellä toimenpi-
teet, joilla torjutaan ennalta mahdollisiksi ar-
vioitavissa onnettomuustapauksissa onnetto-
muuden vaikutuksia, rajoitetaan seuraukset 
ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle sekä 
ympäristölle mahdollisimman vähäisiksi sekä 
varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaa-
miseen ja ympäristön puhdistamiseen. Pelas-
tussuunnitelmassa olisi otettava huomioon 
erityisesti ilmanvaihdon säädöt, pelastustyön 
järjestäminen sekä pelastustyöhön liittyvä 
koulutus ja pelastustyöhön koulutettujen toi-
minta eri tilanteissa.  

Pelastuslain 9 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
pelastustoimesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (787/2003) 9 §:ssä säädetään vel-
vollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunni-
telma. Velvollisuus koskee muun muassa 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua suuron-
nettomuuden vaaraa aiheuttavaa kaivannais-
jätteen jätealuetta. Säännökset ulkoisesta pe-
lastussuunnitelmasta perustuvat osittain kai-
vannaisjätedirektiivin 6 artiklaan.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan tarvittaessa säätää tarkemmin 
pelastustyöhön liittyvästä koulutuksesta, pe-
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lastustyön tilannekohtaisista vaatimuksista ja 
pelastusharjoituksista.  

99 §. Asiattomien pääsyn estäminen. Toi-
minnanharjoittajan tulisi huolehtia rakenteel-
lisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen 
nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla 
asiattomien pääsyn estämisestä kaivokseen ja 
kaivosalueelle. Kaivostoiminta on luonteel-
taan sellaista, että asiattomien oleskelu kai-
vosalueella olisi turvallisuusriski sekä kai-
vostoiminnan että asiattomien henkilöiden it-
sensä kannalta. Toiminnanharjoittajan vel-
vollisuutena on huolehtia siitä, että asiatto-
mat eivät pääse kaivokseen ja kaivosalueelle. 
Asiattomia henkilöitä ovat lähinnä kaivos-
toimintaan kuulumattomat, ulkopuoliset hen-
kilöt. Asiattomien pääsy tulisi estää ensisijai-
sesti rakenteellisin toimenpitein, kuten ra-
jaamalla alue aidoilla tai vastaavalla tavalla. 
Jos rakenteelliset toimenpiteet eivät esimer-
kiksi maasto-olosuhteiden takia ole mahdol-
lisia, toiminnanharjoittajan tulee muulla riit-
tävän tehokkaalla tavalla estää pääsy alueel-
le, esimerkiksi varoituskyltein.  

100 §. Organisaatio ja henkilöstö. Turval-
lisuusjohtamisjärjestelmään kuuluu toimin-
nan huolellinen organisointi ja selkeä vas-
tuunjako organisaation kaikilla tasoilla. Toi-
minnanharjoittajan on huolehdittava asian-
mukaisesti henkilöstön koulutuksesta, ohjeis-
tuksesta ja ohjeistuksen noudattamisesta. 
Tämä koskee kaikkia kaivoksessa toimivia 
henkilöitä, ei ainoastaan toiminnanharjoitta-
jan palveluksessa olevia työntekijöitä.  

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan tulisi huolehtia siitä, että kaivos-
turvallisuuteen liittyvät johdon ja henkilöstön 
tehtävät ja vastuualueet on selkeästi määritel-
ty organisaation kaikilla tasoilla. Turvallinen 
toiminta edellyttää, että kaikki toimijat ovat 
selvillä omista tehtävistään ja vastuualueis-
taan. Tehtävien selkeästä määrittelystä on li-
säksi apua toiminnan suunnittelussa ja tehtä-
väketjujen aukkokohtien tunnistamisessa.  

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan tulisi huolehtia koulutuksella, 
opastuksella ja ohjauksella siitä, että kaivok-
sessa toimivilla henkilöillä on riittävät tiedot 
kaivosturvallisuudesta ja kaivosturvallisuu-
den edellyttämistä toimenpiteistä siinä laa-
juudessa kuin turvallinen toiminta heidän 
tehtävissään edellyttää.  Koulutuksen, opas-

tuksen ja ohjauksen sisältö riippuu niistä tur-
vallisuutta vaarantavista seikoista, jotka toi-
minnanharjoittaja on tunnistanut sekä toi-
menpiteistä, joilla kaivoksessa ehkäistään 
onnettomuuksia. Sisältö riippuu myös koulu-
tettavien ja opastettavien koulutuksesta, am-
mattiosaamisesta ja työkokemuksesta. Olen-
naista on, että koulutuksen ja ohjauksen pe-
rusteella jokainen toimija työskentelee kai-
voksessa turvallisesti, tunnistaa työhön liitty-
vät vaarat, ymmärtää omien tehtäviensä mer-
kityksen turvallisen toiminnan kannalta sekä 
käyttää turvallisia työtapoja ja työmenetel-
miä. Opastukseen ja ohjaukseen sisältyy 
myös toiminta häiriö- ja onnettomuustilan-
teessa. Käytännössä kertaluontoinen koulutus 
ei riitä, vaan toiminnanharjoittajan on järjes-
tettävä ylläpitävää koulutusta. Toiminnanhar-
joittajan on seurattava työtapojen turvalli-
suutta ja huomatessaan puutteita järjestettävä 
lisäkoulutusta. Lisäksi koulutukseen, opas-
tukseen ja ohjaukseen on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota muutostilanteissa.  

Pykälän 3 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan tulisi huolehtia siitä, että kaivok-
sessa toimivat henkilöt noudattavat kaivos-
turvallisuuden edellyttämiä toimenpiteitä ja 
toimintaperiaatteita. Velvollisuus koskee 
toiminnanharjoittajan palveluksessa olevien 
työntekijöiden lisäksi myös ulkopuolista 
henkilöstöä, kuten muiden yritysten palve-
luksessa olevia henkilöitä ja itsenäisiä elin-
keinonharjoittajia. Toiminnanharjoittajan on 
siten huolehdittava siitä, että kaikki kaivok-
sessa toimivat saavat asianmukaisen ja riittä-
vän koulutuksen ja ohjeistuksen sekä myös 
käytännössä noudattavat kaivosturvallisuu-
den edellyttämiä toimenpiteitä ja toimintape-
riaatteita.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. 

101 §. Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö. 
Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöä koske-
va säännös olisi uusi vaatimus, mutta esi-
merkiksi kaivannaisjätedirektiivin 6 artiklan 
mukaan toiminnanharjoittajan on nimettävä 
turvallisuusjohtaja vastaamaan suuronnetto-
muuksien torjuntaa koskevien toimintaperi-
aatteiden täytäntöönpanosta ja säännöllisestä 
valvonnasta.  

Ehdotetun vastuuhenkilöjärjestelmän tar-
koituksena on osaltaan varmistaa kaivoksen 
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kokonaisturvallisuus ja se tukee tehokasta 
turvallisuusjohtamisjärjestelmää. Vastuuhen-
kilöjärjestelmän avulla edistetään kaivosten 
turvallisuutta ja se auttaa ehkäisemään, vä-
hentämään ja torjumaan kaivostoiminnasta 
aiheutuvat haitat ja vahingot uuden kaivos-
lain tavoitteiden mukaisesti.  

Pykälän 1 momentin nojalla toiminnanhar-
joittajan olisi nimettävä kaivosturvallisuuden 
vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön tulisi olla 
toiminnanharjoittajan palveluksessa, toimi-
paikkanaan asianomainen kaivos. Vastuu-
henkilö huolehtii keskeisellä tavalla kaivok-
sen turvallisesta toiminnasta. Tehtävien luon-
teen takia on olennaista, että vastuuhenkilö 
tuntee hyvin asianomaisen kaivoksen ja että 
hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus huo-
lehtia tehtävistään. Tehtävien asianmukaisen 
hoitamisen kannalta on tärkeää, että niitä ei 
anneta ulkopuolisen hoidettavaksi tai hoideta 
eri toimipaikoista käsin.  

Pykälän 2 momentin nojalla vastuuhenki-
lön tulisi tuntea kaivostekniikkaa ja kaivos-
turvallisuutta koskevat säännökset sekä kai-
vosturvallisuuden edellyttämät toimenpiteet 
erityisesti asianomaisessa kaivoksessa. Vas-
tuuhenkilön tulisi tuntea yleisten kaivostek-
niikkaa ja kaivosturvallisuutta koskevien 
säännösten ja toimenpiteiden lisäksi asian-
omaisen kaivoksen erityisolosuhteet.  

Pykälän 3 momentin mukaan vastuuhenki-
lön tehtävänä olisi varmistaa, että kaivokses-
sa toimitaan kaivosturvallisuutta koskevien 
säännösten, lupamääräysten sekä kaivostur-
vallisuuden edellyttämien toimenpiteiden 
mukaisesti sekä noudatetaan 96 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuja toimintaperiaatteita. 
Vastuuhenkilön tehtävänä on muun muassa 
varmistaa, että sisäisen pelastussuunnitelman 
edellyttämät toimenpiteet toteutetaan ja niitä 
seurataan. Tarkoituksena on, että vastuuhen-
kilö toimii yhteistyössä kaivoksen työsuoje-
lun yhteistoimintaelinten kanssa.  

Pykälän 4 momentin nojalla vastuuhenki-
lön tulisi osoittaa pätevyytensä kaivosviran-
omaisen järjestämässä kokeessa. Hyväksy-
tystä kokeesta asianomaiselle henkilölle an-
nettaisiin todistus.  

Pykälän 5 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuuden, jonka mukaan valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä kaivosturvallisuuden vastuuhenkilön 

koulutuksesta, pätevyydestä ja sen ylläpidos-
ta.  

102 §. Kaivoskartat. Kaivoskartoista sääde-
tään tällä hetkellä kaivoskartoista annetussa 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä. 
Pykälä sisältäisi kaivoskarttoja koskevat laki-
tasoiset perussäännökset. Kaivoskartoilla on 
keskeinen merkitys, kun selvitetään kaivos-
turvallisuutta, alueen maankäyttöä ja esiin-
tymän hyödyntämistä kulloisessakin tilan-
teessa. Lisäksi niillä on merkitystä siinä vai-
heessa, kun kaivostoiminta on jo päättynyt. 
Esimerkiksi jos alue otetaan kaivostoiminnan 
päätyttyä muuhun käyttöön, sen turvallisuu-
desta on mahdollista varmistua kaivoskartto-
jen avulla. Lisäksi säännös tukee 16 §:ssä 
säädettyä velvollisuutta, jonka mukaan kai-
vosluvan haltijan on huolehdittava siitä, että 
kaivoksen ja esiintymän mahdollista tulevaa 
käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta tai 
vaikeuteta.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, että 
toiminnanharjoittajan tulee laatia kaivoksesta 
ja kaivosalueesta kaivoskartta ja pitää se 
ajantasaisena. Pykälän 2 momentin mukaan 
toiminnanharjoittajan tulisi toimittaa kaivos-
kartasta kopio arkistointikelpoisessa muo-
dossa kunkin vuoden alussa kaivosviran-
omaiselle.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kai-
voskartan sisällöstä. Kaivoskartan tulisi sisäl-
tää yksilöidyt tiedot kaivoksessa tehdyistä 
toimenpiteistä ja muusta kaivostoiminnasta 
kaivoalueella siten, että kaivosturvallisuutta, 
alueen maankäyttöä ja esiintymän hyödyn-
tämistä tai muita niihin liittyviä toimenpiteitä 
koskevat seikat voidaan selvittää.  

Pykälän 4 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuuden. 

103 §. Varautuminen kaivostoiminnan lo-
pettamiseen. Kaivoksen ja kaivosalueen tulee 
olla turvallinen myös sen jälkeen, kun kai-
vostoiminta on päättynyt. Kaivostoiminnan 
lopettamisen ja kaivoksen sulkemisen tulee 
tapahtua suunnitelmallisesti. Tehokkaimmin 
ja tarkoituksenmukaisimmin tämä toteutuu 
siten, että toiminnan turvallinen lopettaminen 
otetaan huomioon jo silloin, kun kaivosta 
suunnitellaan ja rakennetaan. Pykälä täyden-
täisi ehdotettua 30 §:ää, jonka 2 momentin 8 
kohdan nojalla kaivoslupahakemuksessa olisi 
esitettävä selvitys kaivostoiminnan lopetta-
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misesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä se-
kä jälkitoimenpiteistä. Kaivostoiminnassa 
olisi myös jatkuvasti otettava kaivoksen tur-
vallinen sulkeminen huomioon.  
 
 
12 luku. Kaivosturvallisuuslupa 

104 §. Kaivosturvallisuuslupa ja sen oike-
usvaikutukset. Pykälän nojalla kaivoksen ra-
kentaminen ja tuotannollinen toiminta edel-
lyttäisivät kaivosturvallisuuslupaa. Lupaha-
kemuksessa kaivostoiminnan harjoittajan oli-
si osoitettava, että 11 luvussa säädetyt kai-
vosturvallisuusvaatimukset on otettu huomi-
oon. Luvalla olisi keskeinen merkitys ennak-
kovalvonnan kannalta.  

Nykyisin kaivosten turvallisuusmääräyksis-
tä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätöksen nojalla on vaadittu toiminnanhar-
joittajalta yleissuunnitelmaa, jonka Tukes on 
hyväksynyt. Yleissuunnitelmassa on vaadittu 
selvitystä maanpoiston rajoista, pohja- ja pin-
tavesijärjestelmistä, louhinnan suorituksesta, 
kuiluista ja poistumisteistä, vedenpoistosta ja 
tuuletuksen yleisjärjestelyistä, teollisuus- ja 
jätealueiden sijainnista louhinta-alueeseen 
nähden sekä kaivoksen rakentamisaikataulus-
ta. Kaivosturvallisuuslupa korvaisi yleis-
suunnitelman hyväksymisen, mutta lupaha-
kemus sisältäisi vähemmän teknisiä yksityis-
kohtia ja perustuisi ensi sijassa kaivostoi-
minnan harjoittajan turvallisuusjohtamisjär-
jestelmään. Toimintojen sijoittumista kaivos-
alueelle arvioitaisiin yleisesti jo kaivoslupa-
hakemuksen yhteydessä. 

105 §. Kaivosturvallisuuslupaa koskeva 
hakemus. Kaivosturvallisuuslupaa haettaisiin 
kaivosviranomaiselta. Hakemuksen tulisi si-
sältää tiedot hakijasta, 11 luvussa säädettyjen 
kaivosturvallisuusvaatimusten huomioon ot-
tamisesta, tiivistelmän hakemuksessa ja sen 
liitteissä olevista tiedoista sekä muista asian 
käsittelyn kannalta merkityksellisistä seikois-
ta, esimerkiksi kaivoksen rakentamisen aika-
taulusta ja tiedot alihankkijoilla suoritettavis-
ta toimenpiteistä. 

Kaivosturvallisuuslupahakemukseen tulisi 
liittää yleissuunnitelma, joka pääperiaatteil-
taan vastaisi nykyisin vaadittua yleissuunni-
telmaa, mutta sisältäisi vähemmän teknisiä 
yksityiskohtia. Yleissuunnitelmassa olisi 

otettava huomioon 11 luvussa säädetyt kai-
vosturvallisuusvaatimukset ja esitettävä kai-
voksen rakentamista koskeva suunnitelma eli 
tiedot muun muassa kulkuväylistä, poistu-
misreiteistä ja suojapaikoista, vedenpoiston 
ja ilmanvaihdon yleisjärjestelyistä, korjaamo- 
ja huoltotiloista sekä sähkönjakelu-, viestin-
tä-, lämmitys- ja valaistusjärjestelmistä. 
Yleissuunnitelmassa olisi lisäksi esitettävä 
kaivosalueelle sijoitettavia toimintoja (esi-
merkiksi louhosta, rikastamoa ja jätealueita) 
ja rakennuksia koskeva suunnitelma. Yleis-
suunnitelmassa olisi myös kuvattava esiin-
tymä geologisesti ja kallioteknisesti, selvitet-
tävä louhintamenetelmät, louhosten täyttöta-
pa ja täyttömateriaalit sekä kuvattava kiven-
nostojärjestelmä.  

Kaivosturvallisuuslupahakemuksen yhtey-
dessä varmistettaisiin myös, että toiminnan-
harjoittaja on merkitty ennakkoperintälain 
(1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekis-
teriin ja työnantajarekisteriin sekä arvon-
lisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvon-
lisävelvollisten rekisteriin eikä tämä ole lai-
minlyönyt verojen maksamista. Rekisteröin-
tivelvollisuuksista ja -velvollisista on säädet-
ty yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001). 
Näiden rekisteritietojen perusteella on tarkis-
tettavissa muun muassa yrityksen olemassa-
olo, sen suostumus verovalvontaan ja suos-
tumus ilmoittaa kuukausittain maksamansa 
työnantajasuoritukset verottajalle. Rekiste-
röintitiedot vastaisivat lähinnä patentti- ja re-
kisterihallituksen ja verohallinnon yhteisestä 
yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saatavia 
tietoja. Ulkomaisen yrityksen olisi osoitetta-
va vastaavat asiat ensi sijassa sijoittautumis-
maansa lainsäädännön mukaisella todistuk-
sella. Jos tämä ei ole mahdollista, yrityksen 
olisi osoitettava vastaavat asiat muulla ylei-
sesti hyväksytyllä tavalla, esimerkiksi vala-
ehtoisella ilmoituksella, elinkeinon harjoit-
tamista koskevalla todistuksella taikka toimi-
luvalla. Useissa EU- ja ETA-alueen maissa 
yritykset on rekisteröity kaupparekisteriä ja 
arvonlisävelvollisten rekisteriä vastaaviin re-
kistereihin omissa maissaan. Myös EU:n ul-
kopuolisissa maissa on pääsääntöisesti vas-
taavia virallisia järjestelmiä. 

Pykälän 5 momentissa on kaivosturvalli-
suuslupahakemusta koskeva asetuksenanto-
valtuutus. 
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106 §. Kaivosturvallisuuslupahakemusta 
koskevat menettelyt. Ehdotetuilla 11 luvun 
säännöksillä on kiinteä yhteys työturvalli-
suuslakiin perustuvaan sääntelyyn, jota ne 
täydentäisivät. Kaivosturvallisuuslupahake-
muksesta pyydettäisiin lausunto siltä työsuo-
jeluviranomaiselta, jonka alueella kaivos si-
jaitsisi. Säteilyturvakeskus valvoo säteilytyön 
turvallisuutta säteilylain nojalla, ja kaivoksis-
sa valvonnassa on lähinnä kyse radonia kos-
kevasta valvonnasta. Sen vuoksi myös Sätei-
lyturvakeskukselta pyydettäisiin aina lausun-
to. Lisäksi kaivosviranomaisen olisi tarvitta-
essa hankittava lausunto muulta yleistä etua 
valvovalta viranomaiselta ja hankittavat muut 
tarpeelliset lausunnot ja selvitykset. Muu 
yleistä etua valvova viranomainen voi yksit-
täistapauksessa olla esimerkiksi patoturvalli-
suuden valvonnasta vastaava alueellinen ym-
päristökeskus ja alueen pelastustoimi. 

Kaivosturvallisuuslupahakemuksesta varat-
taisiin asianosaisille mahdollisuus esittää asi-
asta muistutuksia ja muille mahdollisuus il-
moittaa mielipiteensä noudattaen, mitä 33 
§:ssä säädetään. Kaivosturvallisuuslupa-
asiassa on asianosaisena lähtökohtaisesti pi-
dettävä lähinnä hakijaa. Asialla ei ole yleensä 
vaikutuksia muiden (esimerkiksi lähialueiden 
asukkaiden) etuihin tai oikeuksiin, vaan nä-
mä käsitellään kaivoslupahakemuksen, ym-
päristölupahakemuksen ja kaavoituksen yh-
teydessä. Kaivosturvallisuuslupahakemuksen 
tiedottamisesta olisi voimassa, mitä 34 §:ssä 
säädetään. Yleensä on pidettävä riittävänä, 
että lupahakemuksesta kuulutetaan kaivosvi-
ranomaisen ilmoitustaululla ja asianomaisten 
kuntien ilmoitustaululla. Kuulutusta koske-
vaa lehti-ilmoitusta ei yleensä ole pidettävä 
tarpeellisena. 

107 §. Kaivosturvallisuusluvan myöntämi-
sen edellytykset ja lupaharkinnan perusteet. 
Kaivosturvallisuuslupa myönnettäisiin, jos 
hakija osoittaa, että 96—101 ja 103 §:n pe-
rustuvat velvollisuudet on toteutettu. Hakijan 
velvollisuutena olisi osoittaa, että laissa sää-
detyt vaatimukset täyttyvät. Kaivosturvalli-
suusluvan myöntäminen edellyttäisi lisäksi, 
että kaivoslupa on saanut lainvoiman ja toi-
minnanharjoittaja hallitsee kaivosaluetta.  

108 §. Kaivosturvallisuusluvassa annetta-
vat määräykset. Kaivosviranomaisen olisi 
annettava kaivosturvallisuusluvassa yleisten 

ja yksityisten etujen kannalta tarpeelliset 
määräykset, jotka on yksilöity pykälässä. 
Määräykset liittyvät 11 luvussa säädettyjen 
velvollisuuksien toteuttamiseen.  

109 §. Kaivosturvallisuuslupaa koskevan 
päätöksen antaminen ja siitä tiedottaminen. 
Kaivosturvallisuuslupaa koskeva päätös an-
nettaisiin soveltaen 46 §:ää. Päätös annettai-
siin julkipanon jälkeen ja sen katsottaisiin 
tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon sil-
loin, kun se on annettu. Kaivosviranomainen 
ilmoittaisi päätöksestä ennen sen antamista 
ilmoitustaulullaan. 

Kaivosturvallisuuslupaa koskevasta pää-
töksestä tiedotettaisiin soveltaen 47 §:ää. 
Päätös toimitettaisiin hakijalle. Jäljennös 
päätöksestä toimitettaisiin asianomaiselle 
työsuojeluviranomaiselle, Säteilyturvakes-
kukselle ja muille viranomaisille, joille asias-
ta on sen käsittelyn yhteydessä annettu tieto 
tai joilta on pyydetty lausunto. Lisäksi jäl-
jennös päätöksestä olisi toimitettava niille, 
jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Kaivosvi-
ranomaisen olisi ilmoitettava päätöksen an-
tamisesta niille, jotka ovat tehneet muistutuk-
sen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyy-
täneet. Jos lupahakemuksesta on poikkeuk-
sellisesti pitänyt antaa tieto 34 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuille asianosaisille, päätöksen 
antamisesta olisi ilmoitettava myös näille. 
Jos muistutuskirjelmässä olisi useita allekir-
joittajia, jäljennös voidaan toimittaa tai tieto 
sen antamisesta ilmoittaa vain muistutuksen 
ensimmäiselle allekirjoittajalle. Kun lupapää-
töksestä olisi ilmoitettava yli kolmellekym-
menelle tiedossa olevalle tai kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä, sovellettaisiin 47 §:n 4 
momentin säännöstä. Kaivosviranomaisen 
olisi huolehdittava päätöksen julkaisemisesta 
kaivoksen vaikutusalueen kunnissa siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa sää-
detään. Sen sijaan yleensä olisi pidettävä tar-
peettomana, että kuulutuksesta ilmoitetaan 
sanomalehdessä.  

110 §. Kaivosturvallisuusluvan voimassa-
olo. Kaivosturvallisuuslupa myönnettäisiin 
toistaiseksi tai määräajaksi. Voimassaolon 
pituutta koskevassa harkinnassa olisi otettava 
huomioon hakemuksen käsittelyn yhteydessä 
ilmenneet seikat, esimerkiksi suunnitellun 
kaivostoiminnan kesto tai siihen liittyvät ris-
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kit. Kaivosturvallisuuslupa voitaisiin myön-
tää enintään samaksi ajaksi kuin kaivoslupa. 

Jos kaivosturvallisuuslupa myönnetään 
toistaiseksi, kaivosviranomaisen olisi tarvit-
taessa tarkistettava lupamääräyksiä. Kaivos-
viranomaisen olisi arvioita asiaa vähintään 
kymmenen vuoden välein. Luvassa määrät-
täisiin tarkemmin tarkistuksen ajankohdasta 
ja tarkistamiseen liittyvien selvitysten toimit-
tamista koskevasta määräajasta. 

Koska määräaikainen kaivosturvallisuuslu-
pa voi olla voimassa enintään yhtä kauan 
kuin kaivoslupa eli kymmenen vuotta, ei 
määräaikaisen kaivosturvallisuusluvan tarkis-
taminen usein ole tarpeen. Välttämättömän 
yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi, 
esimerkiksi yleisen terveyden tai turvallisuu-
den varmistamiseksi, taikka muusta erityises-
tä syystä kaivosviranomainen voisi määrätä 
tarkistettavaksi määräajoin myös määräajan 
voimassa olevan luvan. Tällainen määräys 
tulisi antaa jo kaivosturvallisuusluvassa. 

Määräajan voimassa olevalle kaivosturval-
lisuusluvalle olisi mahdollista hakea jatkoa. 
Kaivosviranomainen voisi jatkaa kaivostur-
vallisuusluvan voimassaoloa toistaiseksi tai 
määräajaksi sen mukaan kuin hakemuksen 
käsittelyn yhteydessä ilmenneiden seikkojen 
perusteella arvioidaan asianmukaiseksi. Kai-
vosturvallisuusluvan voimassaolon jatkami-
sen edellyttäisi, että luvan haltija on noudat-
tanut uudessa kaivoslaissa säädettyjä velvol-
lisuuksia ja lupamääräyksiä. Kaivosturvalli-
suusluvan voimassaoloa voitaisiin jatkaa 
enintään kaivosluvan voimassaoloa vastaa-
vasti. Kaivosturvallisuusluvan haltijan tulee 
toimittaa jatkoaikaa koskeva hakemus kai-
vosviranomaiselle siten, että hakemus on 
mahdollista käsitellä ennen luvan voimassa-
olon päättymistä. Asia käsiteltäisiin soveltu-
vin osin kuten kaivosturvallisuuslupahake-
mus.  

111 §. Kaivosturvallisuusluvan raukeami-
nen. Kaivosturvallisuuslupa raukeaisi määrä-
ajan päättyessä sekä kaivosviranomaisen pää-
töksestä silloin, kun kaivosluvan voimassa-
olo raukeaa ehdotetun 55 §:n nojalla tai se 
peruutetaan 57 §:n nojalla taikka kun toimin-
nanharjoittaja tekee asiaa koskevan hake-
muksen kaivosviranomaiselle. Kaivosturval-
lisuusluvan raukeaminen käsiteltäisiin sovel-

tuvin osin kuten kaivosturvallisuuslupaha-
kemus. 

112 §. Kaivosturvallisuusluvan muuttami-
nen. Kaivosviranomainen olisi velvollinen 
muuttamaan kaivosturvallisuuslupaa, jos kai-
vosturvallisuudessa on sellaisia olennaisia 
puutteita, että niistä voi aiheutua henkilö-, 
ympäristö- tai omaisuusvahinkoja taikka olo-
suhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen 
olennaisesti muuttuneet ja lupamääräyksiä on 
yleisten tai yksityisten etujen turvaamiseksi 
välttämätön muuttaa. Asian arvioinnissa kes-
keistä on, mitä 96—100 §:ssä säädetään. Vi-
reillepano-oikeus asiassa olisi myös asiassa 
yleistä etua valvovalla viranomaisella, esi-
merkiksi alueellisella ympäristökeskuksella, 
Säteilyturvakeskuksella tai työsuojeluviran-
omaisella, sekä haitankärsijällä. 

Toiminnanharjoittaja olisi itse velvollinen 
hakemaan kaivosturvallisuusluvan muutta-
mista, jos kaivostoiminnassa tapahtuu muu-
toksia, joilla on muu kuin vähäinen vaikutus 
kaivosturvallisuuteen. Asian arvioinnissa 
keskeistä on, mitä 96—100 §:ssä säädetään. 
Jos toiminnanharjoittaja laiminlöisi 2 mo-
mentissa säädetyn velvollisuutensa, voisi 
kaivosviranomainen 113 §:n 2 momentin no-
jalla kehottaa hakemaan luvan muuttamista 
uhalla, että lupa muuten voidaan peruuttaa. 

Kaivosturvallisuusluvan muuttamista kos-
keva asia olisi käsiteltävä soveltuvin osin ku-
ten kaivosturvallisuuslupahakemus. 

Kaivosviranomaisen tulisi viran puolesta 
muuttaa kaivosturvallisuuslupaan se toimin-
nanharjoittaja, jolle kaivoslupa on siirretty 58 
§:n nojalla. Kaivosviranomaisen olisi samalla 
harkittava, onko kaivosturvallisuusluvassa 
annettujen määräysten muuttaminen tarpeen 
ottaen huomioon, mitä 1 momentin 2 koh-
dassa säädetään. 

113 §. Kaivosturvallisuusluvan peruutta-
minen. Kaivosturvallisuusluvan peruuttami-
nen edellyttäisi luvan haltijalta tahallista tai 
tuottamuksellista menettelyä. Kaivos-
viranomainen voisi päättää kaivosturvalli-
suusluvan peruuttamisesta, jos hakemuksessa 
tai sen liitteissä on ollut olennaisesti virheel-
lisiä tai puutteellisia tietoja. Jos hakija jättää 
ilmoittamatta lupaharkinnan kannalta olen-
naisen seikan, joka oli hakija tiedossa tai joka 
olisi pitänyt tietää, voitaisiin lupa peruuttaa. 
Kaivosviranomainen voisi lisäksi päättää lu-
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van peruuttamisesta, jos luvan haltija ei enää 
täytä luvan myöntämisen edellytyksiä tai on 
rikkonut valvonnan kannalta tarpeellisen sel-
vitysvelvollisuuden, esimerkiksi laiminlyö-
nyt kaivosviranomaisen 133 §:n 1 momentin 
nojalla vaatiman tiedon antamisen. Kaivosvi-
ranomainen voisi peruuttaa luvan myös, jos 
luvan haltija on olennaisella tavalla laimin-
lyönyt tai rikkonut kaivosturvallisuutta kos-
kevia velvollisuuksia (esimerkiksi kaivostur-
vallisuuden edellyttämissä toimenpiteissä tai 
vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa on 
todettu olevan vakavia puutteita), rajoituksia 
tai lupamääräyksiä. Kaivosturvallisuuden 
edellyttämät toimenpiteet koskevat 96 §:n 
mukaisesti kaivoksen tekniseen ja rakenteel-
liseen turvallisuuteen sekä onnettomuuksien 
ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoitta-
miseen liittyviä seikkoja. Kaivosviranomai-
sen olisi kuitenkin ennen luvan peruuttamista 
asetettava määräaika 1 momentin 2 tai 4 
kohdassa tarkoitetun puutteen, rikkomuksen 
tai laiminlyönnin korjaamiseksi, jos ne ovat 
korjattavissa tai ne ovat vähäisiä. Kaivostur-
vallisuusluvan peruuttaminen käsiteltäisiin 
soveltuvin osin kuten kaivosturvallisuuslu-
pahakemus. 
 
 
13 luku. Kaivoksen laitteistot ja laitteet 

114 §. Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden 
määritelmät. Ehdotetussa 13 luvussa säädet-
täisiin kaivoksen laitteistoista ja laitteista. 
Luvun säännökset koskisivat kaivoksen nos-
tolaitoksia sekä laitteistojen ja laitteiden si-
joitusta. Pykälässä säädettäisiin kaivoksen 
nostolaitoksen, laitteiston ja laitteen määri-
telmistä. Määritelmistä on pääsääntöisesti 
säädetty ehdotetussa 5 §:ssä. Laitteistoja ja 
laitteita koskevat määritelmät on kuitenkin 
sijoitettu 13 lukuun, koska kyseisiä käsitteitä 
ei käytetä muualla uudessa kaivoslaissa.  

Pykälän 1 momentin mukaan nostolaitok-
sella tarkoitettaisiin kaivoksessa eri tasojen 
välillä liikkuvaa henkilöiden tai tavaroiden 
kuljetukseen tarkoitettua kiinteästi asennettua 
laitetta, jolla kuorma konevoimalla nostetaan 
tai lasketaan nostokuilua pitkin, ja siihen liit-
tyviä apulaitteita sekä maanpintarakenteita. 
Määritelmään esitetään pieniä muutoksia ja 

täsmennyksiä voimassaolevaan lainsäädän-
töön nähden.  

Pykälän 2 momentin mukaan laitteistoilla 
ja laitteilla tarkoitetaan kaivoksen nostolai-
toksia, kaivoksessa kaivostoimintaa varten 
tarvittavia laitteita ja laitteistoja sekä kaivok-
sen toimintaan välittömästi liittyviä, maan-
pinnalla olevia koneita, laitteistoja ja laitteita 
sekä niiden yhdistelmiä. Kaivoksessa kaivos-
toimintaa varten tarvittavia laitteita ja lait-
teistoja ovat esimerkiksi kuljettimet ja maan-
siirtokoneet. Kaivostoimintaan välittömästi 
liittyviä maanpäällisiä koneita, laitteistoja ja 
laitteita ovat esimerkiksi tuuletus- ja nosto-
laitteiden maanpintarakenteet.  

115 §. Nostolaitoksen suunnittelu ja raken-
taminen. Nostolaitoksia koskevat perusvaa-
timukset ehdotetaan säädettäväksi lakitasolla. 
Pykälän 1 momentin mukaan nostolaitokset 
tulisi suunnitella ja rakentaa siten, että ne 
ovat turvallisia tavanomaisessa käytössä ja 
ennalta mahdollisiksi arvioitavissa poikkeus-
tilanteissa eivätkä vaaranna kenenkään terve-
yttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Jo nosto-
laitoksen suunnittelu- ja rakentamisvaihe tu-
lee toteuttaa siten, että lopputulos on turval-
linen. Turvallisen lopputuloksen varmistami-
sessa ja poikkeustilanteiden ennakoimisessa 
tulisi ottaa huomioon toiminnanharjoittajan 
97 §:n mukaisesti tekemä vaarojen selvittä-
minen ja arviointi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tar-
kemmin seikoista, joihin nostolaitoksen 
suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiin-
nittää huomiota. Momenttiin on koottu nosto-
laitoksen turvallisuuteen vaikuttavia keskei-
siä tekijöitä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Nos-
tolaitoksen osalta on tärkeää varmistua siitä, 
että nostolaitos on kokonaisuutena turvalli-
nen. Nostolaitoksen yksittäisten osien tulee 
täyttää vaatimukset ja olla turvallisia, mutta 
niiden täytyy myös muodostaa yhdessä tur-
vallinen toiminnallinen kokonaisuus.  

Nostolaitoksen suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulisi kiinnittää huomiota nostolai-
tokseen toiminnallisena kokonaisuutena. Täl-
löin tulisi erityisesti huolehtia siitä, että nos-
tolaitoksen lujuus ja mitoitukset ovat riittä-
viä, nostokorin kannatus- ja ripustuslaitteet 
sekä niiden kiinnitykset varmistavat riittävän 
turvallisuustason, kuormituksen, ylinopeu-
den, hidastuksen, hätäjarrujen ja vastaavien 
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turvallisen toiminnan kannalta olennaisten 
seikkojen valvonta on järjestetty (vastaava 
seikka on esimerkiksi köyden luisto). Samoin 
olisi erityisesti varmistettava, että koneisto 
toimii myös mahdollisissa poikkeustilanteis-
sa turvallisuutta vaarantamatta, nostotorni, 
kuilu ja niihin liittyvät rakenteet ovat kestä-
viä ja paloturvallisia, nostolaitoksen ohjaus-
järjestelmä toimii luotettavasti, henkilönosto-
laitosten ilmanvaihto toimii myös poikkeusti-
lanteissa, henkilönostolaitoksissa on yhtey-
denpitoon tarvittavat viestintälaitteet sekä 
henkilönostolaitoksen vaaratilanteissa on 
mahdollista toteuttaa tarvittavat torjunta- ja 
pelastustoimet.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Tarkempia teknisiä 
säännöksiä nostolaitoksen suunnittelusta ja 
rakentamisesta voidaan antaa työ- ja elinkei-
noministeriön asetuksella. Koska nostolai-
toksia koskevia EY:n direktiivejä ei ole ja 
standardeja on vain eräiden vaatimusten osal-
ta, nostolaitoksen turvallisuusvaatimuksista 
olisi säädettävä yksityiskohtaisesti myös la-
kia alemmanasteisella tasolla.  

Sen lisäksi, mitä pykälässä säädetään, toi-
minnanharjoittaja olisi nostolaitoksen suun-
nittelussa ja rakentamisessa velvollinen nou-
dattamaan ehdotetussa 96 §:ssä säädettyä 
yleistä velvollisuutta huolehtia kaivosturval-
lisuudesta ja toteuttaa sen edellyttämät toi-
menpiteet. 

116 §. Nostolaitoksen tarkastus. Nostolai-
toksen tarkastus esitetään siirrettäväksi tar-
kastuslaitoksen tehtäväksi. Tarkastuslaitok-
sen hyväksymisestä ja tehtävistä säädettäisiin 
14 luvussa. 

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan olisi huolehdittava siitä, että hy-
väksytty tarkastuslaitos tarkastaa nostolaitok-
sen ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähin-
tään vuosittain ottaen huomioon 97 §:n mu-
kaisesti laadittu selvitys. Toiminnanharjoitta-
jan velvollisuutena on tilata tarkastuslaitok-
selta nostolaitoksen tarkastus riittävän usein 
ja vähintään kerran vuodessa. Toiminnanhar-
joittajan on tarkastustiheyden, tarkastuksen 
sisällön ja muiden tarkastukseen liittyvien 
seikkojen osalta otettava huomioon 97 §:n 
mukaisesti laadittu selvitys. Toiminnanhar-
joittajan on myös huolehdittava siitä, että 
olosuhteet kaivoksella on järjestetty sellaisik-

si, että tarkastuslaitos pystyy tekemään tar-
kastuksen.  

Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan olisi lisäksi huolehdittava siitä, 
että nostolaitoksen turvallisuus varmistetaan 
jatkuvasti ottaen huomioon 97 §:n mukaisesti 
laadittu selvitys. Toiminnanharjoittaja on 
vastuussa kaivoksen kokonaisturvallisuudes-
ta ja sen varmistamiseksi toiminnanharjoitta-
ja on 97 §:n mukaan velvollinen selvittämään 
ja arvioimaan kaivostoimintaan liittyvät vaa-
rat. Toiminnanharjoittajan on järjestelmälli-
sesti ja suunnitelmallisesti seurattava toimin-
taa ja huolehdittava siitä, että toiminta täyttää 
jatkuvasti turvallisuutta koskevat vaatimuk-
set. Nostolaitokset ovat osa kaivoksen koko-
naisturvallisuutta. Toiminnanharjoittajan on 
vaaranarvioinnin perusteella varmistettava 
esimerkiksi viikoittain, että nostolaitos on 
turvallinen.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nosto-
laitoksen tarkastuksia koskevasta asetuk-
senantovaltuudesta. 

117 §. Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden 
sijoitus. Uudessa kaivoslaissa ei ole tarpeen 
säätää yksityiskohtaisesti laitteistoja ja lait-
teita koskevista vaatimuksista, sillä niihin 
sovelletaan eräiden teknisten laitteiden vaa-
timustenmukaisuudesta annettuun lakiin pe-
rustuvaa lainsäädäntö. Tältä osin riittää lä-
päisyperiaatteen soveltaminen. Läpäisyperi-
aate merkitsee sitä, että laitteistoja ja laitteita 
koskeva erityinen sääntely otetaan huomioon 
uudessa kaivoslaissa ja sen soveltamisessa, 
vaikka lain ensisijainen tarkoitus ei olekaan 
säätää kaivoksen laitteistoista ja laitteista.  

Pykälä sisältäisi perussäännökset kaivok-
sen laitteistojen ja laitteiden sijoituksesta. Ne 
koskisivat muun muassa nostolaitoksia, 
murskaamoa, pumppaamoa, ajoneuvoja ja 
emulsioautoja.  

Pykälän 1 momentin mukaan toiminnan-
harjoittajan tulisi sijoittaa ja tarvittaessa suo-
jata kaivoksen laitteistot ja laitteet siten, että 
ne ovat turvallisia tavanomaisessa käytössä 
ja ennalta mahdollisiksi arvioitavissa poikke-
ustilanteissa eivätkä vaaranna kenenkään ter-
veyttä, turvallisuutta tai omaisuutta. Toimin-
nanharjoittajan tulisi laitteiden sijoituksessa 
ja suojauksessa ottaa huomioon 97 §:n mu-
kaan laadittu selvitys.  
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Pykälän 2 momentin mukaan kaivoksen 
laitteistot ja laitteet tulisi lisäksi sijoittaa si-
ten, että niitä voidaan tarkoituksenmukaisesti 
käyttää, huoltaa ja tarkastaa.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta.  

Sen lisäksi, mitä pykälässä säädetään, toi-
minnanharjoittaja olisi kaivoksen laitteistojen 
ja laitteiden sijoituksessa velvollinen noudat-
tamaan ehdotetussa 96 §:ssä säädettyä yleistä 
velvollisuutta huolehtia kaivosturvallisuudes-
ta ja toteuttaa sen edellyttämät toimenpiteet. 

 
 
14 luku. Tarkastuslaitokset  

118 §. Tarkastuslaitoksen hyväksyminen. 
Ehdotuksen mukaan nykyisin viranomaiselle 
kuuluvat nostolaitosten käyttöönotto- ja mää-
räaikaistarkastukset siirtyisivät tarkastuslai-
tokselle. Nostolaitostarkastusten merkitys 
turvallisuuden kannalta edellyttää, että puo-
lueeton ulkopuolinen taho suorittaa tarkas-
tukset. Koska kyseessä ovat operatiiviset, 
tekniset tarkastustehtävät, on tarkoituksen-
mukaisempaa, että tarkastukset tekee viran-
omaisen sijasta tarkastuslaitos. Ehdotus on 
yhdenmukainen sen kanssa, miten muualla 
laissa tekniset tarkastustehtävät ja viran-
omaistehtävät on eriytetty toisistaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviran-
omainen hyväksyisi tarkastuslaitokset hake-
muksesta. Teknisen sääntelyn yleisenä peri-
aatteena on ollut, että ministeriö hyväksyy 
EY-sääntelyn piiriin kuuluvat tekniset tarkas-
tuselimet (vaatimustenmukaisuuden arvioin-
tielimet) ja valvontaviranomainen kansalliset 
arviointielimet.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hyväk-
symispäätöksen sisällöstä. Hyväksymispää-
töksessä määriteltäisiin tarkastuslaitoksen pä-
tevyysalue, vahvistettaisiin laitoksen valvon-
taan liittyvät järjestelyt sekä asetettaisiin tar-
vittaessa muitakin laitoksen toimintaa koske-
via vaatimuksia, rajoituksia ja ehtoja, joilla 
varmistetaan tehtävien asianmukainen suorit-
taminen. Päätöksessä voitaisiin esimerkiksi 
vahvistaa, millaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä tarkastuslaitos saa sovel-
taa. Tarkastuslaitoksen on jatkuvasti täytettä-
vä sille asetetut vaatimukset, joten päätökses-
sä voitaisiin muun muassa vahvistaa ajan-

kohdat, jolloin laitoksen pätevyys on arvioi-
tava uudelleen, sekä velvoittaa tarkastuslaitos 
esittämään selvitys siitä, miten ulkopuolisen 
tahon tekemä arviointi on järjestetty. Päätök-
sessä voitaisiin valvontaa varten velvoittaa 
tarkastuslaitos antamaan selvitys toiminnas-
taan säännöllisin väliajoin. Päätöksessä voi-
taisiin lisäksi kuvata tarkemmin, mitä selvi-
tyksen tulee sisältää, kuten yleiskuvaus tar-
kastustoiminnasta, tiedot tehtyjen tarkastus-
ten määrästä ja tyypeistä, yhteenveto tarkas-
tuksissa havaituista puutteista, tiedot tarkas-
tuslaitoksen toimintaan kohdistuneista rek-
lamaatioista ja niiden takia toteutetuista kor-
jaavista toimenpiteistä sekä selvitys alihan-
kinnan käyttämisestä.  Momentin mukaan 
päätös voitaisiin antaa määräajaksi. Lähtö-
kohtana on kuitenkin, että päätös olisi voi-
massa toistaiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
hyväksymä tarkastuslaitos vastaisi 1 momen-
tissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos hyväk-
symisessä on noudatettu, mitä 119 §:ssä sää-
detään hyväksymisen edellytyksistä ja edel-
lytysten arvioinnista 

119 §. Tarkastuslaitoksen hyväksymisen 
edellytykset. Pykälän 1 momentissa säädet-
täisiin tarkastuslaitoksen hyväksymisen edel-
lytyksistä. Tarkastuslaitoksen tulisi olla suo-
malainen yhteisö tai säätiö taikka tällaisen 
osa.  

Pykälän 1 momentin mukaan tarkastuslai-
toksen tulee olla toiminnanharjoittajaan näh-
den ulkopuolisia ja puolueettomia tahoja. Sen 
tulee olla myös objektiivisesti katsoen puolu-
eeton siten, ettei luottamus tarkastuslaitosjär-
jestelmään vaarannu. Tästä syystä pykälässä 
säädettäisiin, että tarkastuslaitosten tulee olla 
tarkastuslaitostehtäviä koskevassa toiminnas-
saan riippumattomia. Lisäksi tarkastuslaitok-
sella tulee olla käytössään riittävästi ammat-
titaitoista henkilöstöä, jonka toiminnan riip-
pumattomuus on varmistettu tarkastuslaitos-
tehtävien osalta. Ammattitaitoa koskevalla 
vaatimuksella varmistetaan, että tarkastuslai-
tos on pätevä suorittamaan tehtäviään. Päte-
vyys varmistetaan myös siten, että tarkastus-
laitoksella tulee olla toiminnan edellyttämät 
laitteet, välineet ja järjestelmät.  

Pykälän 1 momentin mukaan tarkastuslai-
toksella tulee lisäksi olla toiminnan laatu ja 
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laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuva-
kuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava 
järjestely. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarkastuslai-
tos hyväksyttäisiin, jos laitos osoittaa ulko-
puolisen suorittaman arvioinnin perusteella 
täyttävänsä 1 momentissa säädetyt edellytyk-
set. Tarkastuslaitos voisi osoittaa pätevyyten-
sä ja vaatimusten täyttymisen ensi sijassa 
Mittatekniikan keskuksen tekemän akkredi-
toinnin tai pätevyydestä antaman lausunnon 
perusteella sen mukaan kuin vaatimustenmu-
kaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden to-
teamisesta annetussa laissa (920/2005) sääde-
tään. 

Pykälän 3 momentin mukaan tarkastuslai-
toksen olisi ilmoitettava kaivosviranomaisel-
le kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi 
olla vaikutusta 1 momentissa mainittujen 
edellytysten täyttymiseen. Tarkastuslaitoksen 
on oltava pätevä ja täytettävä sitä koskevat 
vaatimukset koko toimintansa ajan. Kaivos-
viranomaisen tulee saada tietoonsa tarkastus-
laitostoiminnan edellytyksiin vaikuttavat 
muutokset, jotta se voisi tehokkaasti varmis-
tua laitoksen jatkuvasta vaatimustenmukai-
suudesta. Tällaisia muutoksia voivat olla 
esimerkiksi organisatoriset muutokset, ak-
kreditointipäätökseen liittyvät muutokset, 
muutokset alihankintaan liittyvässä toimin-
nassa, muutokset omistussuhteissa ja henki-
löstössä silloin, kun ne voivat vaikuttaa riip-
pumattomuuteen ja pätevyyteen, sekä oleelli-
set toimintatapamuutokset.  

120 §. Tarkastuslaitoksen tehtävät ja nii-
den suorittaminen. Pykälän 1 momentin mu-
kaan tarkastuslaitoksen tehtävänä olisi suorit-
taa nostolaitosten käyttöönotto- ja määräai-
kaistarkastukset. Tarkastusten avulla varmis-
tetaan, että nostolaitokset ovat turvallisia se-
kä täyttävät niitä koskevat vaatimukset käyt-
töönottohetkellä ja jatkuvasti toiminnan ai-
kana.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
tarkastuslaitoksen on suoritettava tehtävät 
noudattaen hyvää tarkastuskäytäntöä ja otta-
en huomioon kohdetta koskevat säännökset 
ja suositukset.  

Pykälän 3 momentin mukaan tarkastuslai-
toksen tulisi seurata toimialansa säännösten 
ja standardien kehittymistä sekä toimia yh-
teistyössä toimialansa muiden tarkastuslai-

tosten kanssa siten kuin toimintatapojen yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi on tarpeen. 
Tarkastuslaitos on oman alansa erikoistunti-
ja, jonka toiminnalta edellytetään ammatti-
maisuutta ja luotettavuutta. Sen vuoksi on 
keskeistä, että tarkastuslaitos toimii hyvän 
tarkastuskäytännön sekä säännösten ja suosi-
tusten mukaisesti. Hyvään tarkastuskäytän-
töön kuuluu esimerkiksi toiminnan riittävä 
dokumentointi. Tarkastuslaitoksen on otetta-
va huomioon muun muassa viranomaisten 
antamat ohjeet sekä toimialan standardit. 
Tarkastuslaitoksilta vaadittava puolueetto-
muus ja luotettavuus edellyttävät myös, että 
tarkastuslaitosten toimintatavat ja tarkastuk-
siin liittyvät tulkinnat ovat yhtenevät. Tämän 
takia tarkastuslaitoksen tulee toimia yhteis-
työssä alan muiden tarkastuslaitosten kanssa.  

Pykälän 4 momentin mukaan tarkastuslai-
toksen olisi julkisia hallintotehtäviä hoitaes-
saan noudatettava, mitä julkisuuslaissa, säh-
köisestä asioinnista hallinnossa annetussa 
laissa (13/2003), hallintolaissa ja kielilaissa 
(423/2003) säädetään. Nostolaitoksen käyt-
töönotto- ja määräaikaistarkastusta olisi pi-
dettävä perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna 
julkisena hallintotehtävänä. Tarkastuslaitos 
tekee lainsäädäntöön perustuvia arviointeja, 
jotka sellaisenaan tai tosiasiallisesti vaikutta-
vat sen asiakkaan oikeuksiin, etuihin tai vel-
vollisuuksiin. Tällöin tarkastuslaitoksen on 
noudatettava momentissa mainittuja säädök-
siä, joiden avulla turvataan säännösperustei-
sesti oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteu-
tuminen tarkastuslaitoksen toiminnassa. Tar-
kastuslaitoksen tehtäviä hoitavat olisivat ri-
koslain 40 luvun (604/2002) nojalla rikosoi-
keudellisen virkavastuun piirissä, sillä näitä 
henkilöitä olisi pidettävä rikoslain 40 luvun 
11 §:ssä tarkoitettuina julkista valtaa käyttä-
vinä henkilöinä.  

121 §. Tarkastuslaitoksen hyväksymisen 
peruuttaminen. Pykälän 1 momentin nojalla 
kaivosviranomaisen on asetettava tarkastus-
laitokselle riittävä määräaika asian korjaami-
seksi, jos tarkastuslaitos ei enää täytä 119 
§:ssä mainittuja edellytyksiä tai ei noudata 
118 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä annettuja 
määräyksiä taikka toimii muuten olennaisesti 
säännösten vastaisesti. Kaivosviranomaisen 
olisi peruutettava antamansa hyväksyminen, 
jos tarkastuslaitos ei ole korjannut puutteita, 
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rikkomuksia tai laiminlyöntejä annetussa 
määräajassa. Hallinnon suhteellisuusperiaat-
teen mukaisesti tarkastuslaitokselle on annet-
tava ensin mahdollisuus korjata puutteellinen 
tai säännöstenvastainen toimintansa. Asetet-
tavan määräajan pituus on viranomaisen har-
kinnassa, mutta määräajan tulee olla sen pi-
tuinen, että puute tai laiminlyönti on käytän-
nössä mahdollista korjata kyseisessä ajassa.   

122 §. Tarkastuslaitoksen hyväksymistä 
koskeva asetuksenantovaltuus. Pykälässä 
säädettäisiin 118—120 §:ään liittyvästä ase-
tuksenantovaltuudesta.  
 
 
V OSA. Kaivostoiminnan lopettami-

nen 

15 luku. Kaivostoiminnan lopettami-
seen liittyvät säännökset 

123 §. Kaivostoiminnan päättymisen ajan-
kohta. Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin 
kaivostoiminnan päättymisen ajankohta. 
Kaivostoiminnan katsottaisiin päättyneen, 
kun kaivoslupa raukeaa ehdotetun 55 §:n 
mukaisesti tai päätös sen peruuttamisesta an-
netaan 57 §:n mukaisesti.  

Kaivostoiminnan päättymiseen rinnastettai-
siin sellaiset kaivosluvan muuttamisesta 56 
§:n nojalla tehdyt päätökset, joissa kaivos-
alueen tai kaivoksen apualueen pinta-alaa 
pienennetään taikka näihin alueisiin kohdis-
tuvien käyttö- ja muiden erityisten oikeuksi-
en sisältöä supistetaan. Tällaisissa kaivoslu-
van muutoksissa noudatettaisiin soveltuvin 
osin, mitä kaivostoiminnan päättymisestä 
säädetään 124—132 §:ssä. Lisäksi sovellet-
taisiin, mitä muualla ehdotetussa laissa sää-
detään esimerkiksi hallintopakoista. 

124 §. Alueen kunnostaminen. Pykälässä 
säädettäisiin toiminnanharjoittajan velvolli-
suudesta kunnostaa kaivosalue ja kaivoksen 
apualue.  

Toiminnanharjoittajan olisi ensinnäkin saa-
tettava kaivosalue ja kaivoksen apualue ylei-
sen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, mikä 
vastaisi kumottavan lain 50 §:n 4 momentissa 
säädettyä velvollisuutta. Uutta kumottavaan 
lakiin verrattuna olisi toiminnanharjoittajan 
velvollisuus huolehtia kaivosalueen ja kai-
voksen apualueen kunnostamisesta ja siisti-

misestä ympäristöllisesti, maisemallisesti ja 
muutoin tyydyttävään tilaan. Velvollisuus 
täydentäisi toiminnanharjoittajalle ympäris-
tönsuojelulain 90 §:ssä säädettyjä, toiminnan 
lopettamisen jälkeisiä velvoitteita, jotka kos-
kevat muun muassa kaivosten jätealueita ja 
rikastushiekka-altaita. Lisäksi toiminnanhar-
joittajan olisi suoritettava kaivosluvassa mää-
rätyt lopettamiseen liittyvät tai lopettamisen 
jälkeiset toimenpiteet. 

Toiminnanharjoittajalla olisi aikaa kaksi 
vuotta kaivostoiminnan päättymisestä lukien 
huolehtia pykälässä säädettyjen velvoitteiden 
täyttämisestä. 

125 §. Louhittujen kaivosmineraalien, ra-
kennusten ja rakennelmien poistaminen. Py-
kälässä säädetään toiminnanharjoittajan ja 
kiinteistön omistajan suhteesta eikä kyseessä 
ole julkisoikeudellinen velvollisuus. Pykälän 
1 momentti tulee käytännössä sovellettavaksi 
silloin, kun toiminnanharjoittaja ei omista 
aluetta. Toiminnanharjoittaja olisi velvolli-
nen kahden vuoden kuluttua kaivostoiminnan 
päättymisestä poistamaan louhitut kaivosmi-
neraalit sekä maanpinnalla olevat rakennuk-
set ja rakennelmat. Vastaava velvoite on ku-
mottavan lain 50 §:n 1 momentissa. Jos toi-
minnanharjoittaja laiminlöisi poistamista 
koskevan velvollisuutensa määräajan kulues-
sa, siirtyisivät louhitut kaivosmineraalit sekä 
maanpinnalla olevat rakennukset ja raken-
nelmat nykyiseen tapaan korvauksetta kiin-
teistön omistajalle, joka voi vaatia niiden 
poistamista toiminnanharjoittajan kustannuk-
sella. 

Jos 1 momentissa tarkoitetuista toimenpi-
teistä aiheutuisi kaivoksen mahdollisen tule-
van käytön tai louhimistyön vaikeutuminen 
tai vaarantuminen, kaivosviranomainen voisi 
väliaikaisesti kieltää kyseiset toimenpiteet 
joko kokonaan tai osittain. Väliaikainen pää-
tös tehtäisiin käytännössä osana viranomais-
valvontaa ja lopullisesti asia ratkaistaisiin 
kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä. 

Muiden maa- ja kallioperästä louhittujen 
ainesten kuin kaivosmineraalien poistami-
seen sovelletaan, mitä ympäristönsuojelulais-
sa säädetään. Toiminnanharjoittajan on lisäk-
si noudatettava, mitä maankäyttö- ja raken-
nuslaissa säädetään rakennusten purkamises-
ta. Siten kaivoksen maanpäällisten rakennus-
ten ja rakennelmien poistaminen edellyttää 
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yleensä maankäyttö- ja rakennuslain 130 
§:ssä tarkoitettua purkamisilmoitusta. Jos ky-
seessä on rakennussuojelulain nojalla suojel-
tu kohde, toiminnanharjoittajan on lisäksi 
noudatettava, mitä mainitussa laissa sääde-
tään. 

Pykälän 3 momentissa on louhittujen kai-
vosmineraalien sekä rakennusten ja raken-
nelmien poistamista koskeva asetuksenanto-
valtuutus. 

126 §. Ilmoitus kaivostoiminnan lopetta-
mistoimenpiteistä. Toiminnanharjoittajan oli-
si kirjallisesti ilmoitettava kaivosviranomai-
selle, kun kaivosalue ja kaivoksen apualue on 
kunnostettu 124 §:n mukaisesti sekä louhitut 
kaivosmineraalit, rakennukset ja rakennelmat 
on poistettu 125 §:n mukaisesti. Ilmoitus on 
tehtävä välittömästi, kun kyseiset toimenpi-
teet on saatettu olennaisilta osin loppuun, 
kuitenkin viimeistään kahden vuoden kulut-
tua kaivostoiminnan päättymisestä. Ilmoitus 
käynnistää toimenpiteet 127 §:ssä tarkoitetun 
lopputarkastuksen järjestämiseksi. 

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoituksessa 
selvittää suoritetut toimenpiteet, liittää siihen 
kaivosta ja kaivosaluetta koskeva geologinen 
tietoaineisto (esimerkiksi tiedot kaivosalueel-
la suoritetusta malminetsinnästä ja kaivos-
toiminnan suunnitteluaineisto) sekä lopetta-
misajankohtaa vastaavat kaivoskartat. Tar-
kemmin kaivoskartoista säädettäisiin 102 
§:ssä ja siinä olevan asetuksenantovaltuuden 
nojalla. 

Pykälän 3 momentissa on ilmoitusmenette-
lyä koskeva asetuksenantovaltuus. 

127 §. Lopputarkastus. Toiminnanharjoit-
tajalle 124 §:ssä ja 125 §:n 1 momentissa 
säädettyjen velvoitteiden noudattaminen ar-
vioitaisiin lopputarkastuksessa, joka kaivos-
viranomaisen tulisi järjestää saatuaan toimin-
nanharjoittajalta 126 §:ssä tarkoitetun ilmoi-
tuksen. Lisäksi lopputarkastuksessa arvioitai-
siin yleisen ja yksityisen edun turvaamisen 
kannalta välttämättömät seikat, esimerkiksi 
kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seuran-
tatarve ja tarpeelliset korjaavat toimenpiteet. 

Jos lopputarkastusta olisi pidettävä ilmei-
sen tarpeettomana esimerkiksi sen vuoksi, et-
tä kaivosviranomainen on saanut tarpeelliset 
ja luotettavat tiedot muulla tavoin, lopputar-
kastus olisi mahdollista jättää järjestämättä. 
Tällöinkin kaivosviranomainen voi järjestää 

katselmuksen noudattaen, mitä hallintolain 
38 §:ssä säädetään. Alueen kiinteistön omis-
tajia ja muita asianosaisia olisi tällöin kuulta-
va noudattaen, mitä hallintolaissa säädetään, 
ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta 
muille kuin asianosaisille olisi voimassa, mi-
tä hallintolain 41 §:ssä säädetään.  

Kaivosviranomaisen olisi tiedotettava lop-
putarkastuksesta 2 momentissa tarkoitetuille. 
Momentin 1 kohdassa tarkoitettuina asian-
osaisina, joita asia erityisesti koskee, olisi pi-
dettävä etenkin alueen kiinteistön omistajaa 
ja haltijaa sekä alueen hallinnasta vastaavaa 
viranomaista tai laitosta. Momentin 2 kohdan 
nojalla lopputarkastuksesta olisi tiedotettava 
kaivoksen sijaintikunnan lisäksi muille kun-
nille, joiden alueella kaivostoiminnan lopet-
tamiseen liittyvät ympäristö- tai turvallisuus- 
vaikutukset saattavat ilmetä. Momentin 4 
kohdassa tarkoitettuna viranomaisena olisi 
pidettävä esimerkiksi Säteilyturvakeskusta. 

Kaivosviranomaisen olisi tiedotettava lop-
putarkastuksesta noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 34 §:ssä säädetään lupahakemuksesta 
tiedottamisesta. Siten kaivosviranomaisen 
olisi kuulutettava lopputarkastuksesta ilmoi-
tustaulullaan ja asianomaisten kuntien ilmoi-
tustaululla vähintään 30 päivän ajan. Lisäksi 
kuulutuksesta olisi pääsääntöisesti ilmoitet-
tava ainakin yhdessä kaivoksen vaikutusalu-
eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä. Jos 
asianosaisia, joille lopputarkastuksesta olisi 
erikseen annettava tieto, on yli kolmekym-
mentä tai näiden lukumäärää ei tiedetä, kai-
vosviranomainen voisi tiedottaa asiasta il-
moittamalla siitä sellaisessa sanomalehdessä, 
josta vastaanottajan voidaan parhaiten otak-
sua saavan tiedon. 

Kaivosviranomaisen olisi 4 momentin no-
jalla ryhdyttävä viran puolesta tarvittaviin 
toimenpiteisiin, jos toiminnanharjoittaja lai-
minlöisi 124—126 §:ssä tarkoitetun velvolli-
suuden. Kaivosviranomaisen olisi siten esi-
merkiksi hallintopakkoja käyttäen velvoitet-
tava toiminnanharjoittaja suorittamaan 124–
126 §:ssä tarkoitetut velvollisuudet välittö-
mästi, kun kaksi vuotta on kulunut kaivos-
toiminnan päättymisestä, sekä ryhdyttävä 
toimenpiteisiin lopputarkastuksen järjestämi-
seksi. 

Lopputarkastuksesta olisi laadittava tarkas-
tuskertomus. Siinä olisi selostettava tarkas-



   
  

 

136 

tuksen kulku sekä tehdyt havainnot esimer-
kiksi toiminnanharjoittajalle kaivostoiminnan 
lopettamiseen liittyvien velvoitteiden toteu-
tumisesta ja yleisen tai yksityisen edun tur-
vaamisen kannalta välttämättömistä seikois-
ta. Lisäksi tarkastuskertomuksessa olisi se-
lostettava keskeisiltä osin lopputarkastukses-
sa esitetyt muistutukset ja mielipiteet. 

Pykälän 6 momentissa olisi lopputarkastus-
ta koskeva asetuksenantovaltuus. 

128 §. Kaivostoiminnan lopettamispäätös. 
Kaivosviranomaisen olisi pyydettävä toimin-
nanharjoittajan selvityksistä ja tarkastusker-
tomuksesta lausunto noudattaen soveltuvin 
osin, mitä 31 §:ssä säädetään lupahakemuk-
sesta pyydettävistä lausunnoista. Jos loppu-
tarkastus on jätetty tekemättä 127 §:n 1 mo-
mentissa mainitulla perusteella, lausunto olisi 
pyydettävä toiminnanharjoittajan selvityksis-
tä ja muista asiaa koskevista selvityksistä.   

Kaivosviranomaisen olisi tutkittava toi-
minnanharjoittajan selvitykset, tarkastusker-
tomuksessa esitetyt havainnot, muistutukset 
ja mielipiteet sekä viranomaiselle 1 momen-
tin nojalla toimitetut lausunnot. Asian selvit-
tämiseen ja ratkaisemiseen sovellettaisiin 
hallintolakia. Kaivosviranomaisen olisi teh-
tävä kaivostoiminnan lopettamispäätös, kun 
124 §:ssä ja 125 §:n 1 momentissa tarkoitetut 
toimenpiteet on saatettu olennaisilta osin 
loppuun siten kuin yleisen ja yksityisen edun 
turvaamiseksi on tarpeen.  

Kaivostoiminnan lopettamispäätös annet-
taisiin noudattaen soveltuvin osin, mitä 46 
§:ssä säädetään päätöksen antamisesta. Pää-
tös annettaisiin julkipanon jälkeen ja sen kat-
sottaisiin tulleen valitukseen oikeutettujen 
tietoon silloin, kun se on annettu. Kaivosvi-
ranomaisen olisi ilmoitettava päätöksen an-
tamisesta etukäteen.  

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä 
tiedotettaisiin noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 47 §:ssä säädetään päätöksestä tiedot-
tamisesta. Päätös olisi toimitettava hakijalle. 
Jäljennös päätöksestä toimitettaisiin sitä pyy-
täneille sekä 127 §:n 2 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetuille kunnille, toimivaltaiselle alueel-
liselle ympäristökeskukselle ja niille viran-
omaisille, joille olisi annettu tieto kaivostoi-
minnan lopettamisesta tai joilta olisi pyydetty 
lausunto asiassa. Päätöksen antamisesta olisi 
ilmoitettava lopputarkastuksessa muistutuk-

sia esittäneille, ilmoitusta erikseen pyytäneil-
le sekä alueen kiinteistön omistajille ja muil-
le asianosaisille. Asiasta voitaisiin tiedottaa 
ilmoittamalla sanomalehdessä, kun 47 §:n 4 
momentissa mainittu edellytys täyttyy. Kai-
vosviranomaisen olisi huolehdittava, että 
päätös julkaistaan asianomaisissa kunnissa 
kuuluttamalla. Kaivosviranomaisen olisi li-
säksi pääsääntöisesti julkaistava tieto päätök-
sestä kaivostoiminnan vaikutusalueella ylei-
sesti leviävässä sanomalehdessä. Saamelais-
ten kotiseutualueelle, koltta-alueelle ja erityi-
selle poronhoitoalueelle kohdistuvasta pää-
töksestä tiedotettaisiin 47 §:n 3 momentin 
mukaisesti. 

129 §. Kaivostoiminnan lopettamispäätök-
sessä annettavat määräykset. Kaivosviran-
omaisen olisi annettava kaivostoiminnan lo-
pettamispäätöksessä yleisen ja yksityisen 
edun kannalta tarpeelliset määräykset lopet-
tamistoimenpiteiden täydentämisestä ja täy-
dentämistä koskevasta määräajasta, kaivos-
alueen ja kaivoksen apualueen seurannasta 
sekä muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä seikoista. 

Jos kaivosviranomainen on antanut 125 §:n 
2 momentissa tarkoitetun väliaikaisen kiel-
lon, asia käsitellään ja ratkaistaan lopullisesti 
kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä. Täl-
löin kaivosviranomaisen on myös annettava 
kaivostoimintaan liittyvien rakennusten ja 
rakennelmien säilyttämiseksi tarvittavat mää-
räykset.  

Jos toiminnanharjoittaja ei omista kaivos-
aluetta tai kaivoksen apualuetta, toiminnan-
harjoittajalla olisi 2 momentin nojalla oikeus 
päästä kyseisille alueille lopettamispäätök-
sessä annettujen määräysten toteuttamiseksi. 

Kaivosviranomaisen olisi kaivostoiminnan 
lopettamispäätöksessä määriteltävä se kai-
voksen vaikutusalue, jolla saattaa turvallisuu-
teen liittyvistä syistä olla tarpeen rajoittaa 
maankäyttöä. Kyseessä olisivat lähinnä sor-
tumavaaraan sekä muut kaivospatoihin ja ri-
kastushiekka-altaisiin liittyvät riskit, joiden 
takia maankäyttöä olisi rajoitettava. Kunnal-
lisen tai muun lupaviranomaisen olisi kai-
voksen vaikutusalueella rakentamis- tai mui-
ta hankkeita koskevia lupahakemuksia käsi-
tellessään tarvittaessa pyydettävä kaivosvi-
ranomaiselta lausunto maankäyttöön liittyvi-
en rajoitusten selvittämiseksi. 
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Lopputarkastuksesta laadittu tarkastusker-
tomus olisi 4 momentin nojalla kaivostoi-
minnan lopettamispäätöksen liitteenä. 

130 §. Kaivosalueen hallinnan palautumi-
nen. Pykälä tulee sovellettavaksi, jos toimin-
nanharjoittaja ei omistaja kaivosaluetta tai 
kaivoksen apualuetta. Pykälän nojalla toi-
minnanharjoittajan käyttö- ja hallintaoikeus 
kaivosalueeseen sekä käyttö- ja muu oikeus 
kaivoksen apualueeseen lakkaisivat, kun kai-
vostoiminnan lopettamispäätös on lainvoi-
mainen. Samalla kyseiset alueet palautuisivat 
korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun ja 
tämän käyttöoikeudelle asetetut rajoitukset 
poistuisivat. Vastaava säännös on kumotta-
van lain 50 §:n 1 momentissa. 

Ehdotetun 123 §:n 2 momentin nojalla kai-
vosluvan muutoksiin olisi sovellettava kai-
vostoiminnan päättymistä koskevia säännök-
siä, muun muassa 130 §:ää. Jos kaivoslupaa 
muutetaan siten, että kaivosalue tai kaivok-
sen apualueen pinta-ala pienenee, käyttö- ja 
muut erityiset oikeudet kaivosalueen ja kai-
voksen apualueen ulkopuolelle jäävään alu-
eeseen lakkaisivat vastaavasti. Samalla ky-
seiset alueet palautuisivat korvauksetta kiin-
teistön omistajan haltuun ja omistajan käyt-
töoikeudelle asetetut rajoitukset poistuisivat. 

131 §. Velvollisuus seurantaan ja korjaa-
viin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan 
vastuu jatkuu kaivostoiminnan päättymisen 
jälkeenkin. Toiminnanharjoittaja olisi velvol-
linen huolehtimaan kaivosalueen ja kaivok-
sen apualueen seurannasta sekä tarvittavista 
korjaavista toimenpiteistä (esimerkiksi tur-
vallisuuden edellyttämistä rakenteista) ja nii-
den kustannuksista. Seurantavelvollisuutta ja 
velvollisuutta korjaaviin toimenpiteisiin täs-
mennettäisiin kaivosluvassa tai kaivostoi-
minnan lopettamispäätöksessä annettavissa 
määräyksissä. 

Toiminnanharjoittaja olisi velvollinen il-
moittamaan kaivosviranomaiselle kaikista 
kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seuran-
nassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista 
vaikutuksista ihmisten terveydelle tai turval-
lisuudelle taikka ympäristölle. Toiminnan-
harjoittaja olisi velvollinen oma-aloitteisesti 
ja viipymättä toteuttamaan tarvittavat korjaa-
vat toimenpiteet. Kaivosviranomainen voisi 
antaa määräyksiä tarvittavista korjaavista 
toimenpiteistä, joista 1 momentin mukaisesti 

vastaisi toiminnanharjoittaja. Lisäksi kaivos-
viranomainen valvoisi ehdotetun 16 luvun 
nojalla, että toiminnanharjoittaja toimii sää-
dettyjen ja määrättyjen velvollisuuksien mu-
kaan.  

Aiemmin kaivostoimintaa ovat Suomessa 
yleensä harjoittaneet valtionyhtiöt, mutta ny-
kyisin toimintaa harjoittavat pääsääntöisesti 
ulkomaisten pörssinoteerattujen kaivosyhti-
öiden suomalaiset tytäryhtiöt. Pykälän 3 
momentti koskisi tilanteita, joissa kaivosalu-
etta tai kaivoksen apualuetta olisi tarpeen 
seurata ihmisten terveyteen tai turvallisuu-
teen taikka ympäristöön liittyvistä syistä, 
mutta toiminnanharjoittajaa ei enää ole, tätä 
ei tavoiteta tai ei saada täyttämään velvoitet-
ta.  Tällöin seurannasta vastaisi alueen halti-
ja, jos tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt 
tietää alueen kunto sitä hankkiessaan, eikä 
seurantavelvoitetta ole pidettävä ilmeisen 
kohtuuttomana. Velvoitetta olisi pidettävä 
ilmeisen kohtuuttomana esimerkiksi alueella, 
jossa kaivostoimintaa on harjoitettu kymme-
niä vuosia ja toiminnanharjoittajat ovat use-
aan kertaan muuttuneet siten, ettei riskien ar-
viointia ole mahdollista luotettavasti tehdä. 
Alueen haltija ei myöskään vastaisi seuran-
nasta, jos kyseessä on kiinteistön omistajan 
haltuun 130 §:n nojalla palautuneesta aluees-
ta.  Kaivosviranomainen vastaisi kaivosalu-
een ja kaivoksen apualueen seurannasta, kun 
toiminnanharjoittajaa ei ole mahdollista vel-
voittaa seurantaa eikä tämän sijasta alueen 
haltijan katsota olevan seurantavelvollinen. 

Jos suljettu kaivos avataan uudestaan, edel-
lyttää se ehdotetussa 15 §:ssä tarkoitettua 
kaivoslupaa ja muun muassa 92 §:ssä tarkoi-
tettua vakuutta uudelta toiminnanharjoittajal-
ta. Siten 131 §:ään perustuva seurantavelvoi-
te lakkaisi, kun lopetetun kaivoksen toiminta 
aloitetaan uudestaan.   

132 §. Korvaus rakennusten ja rakennelmi-
en ylläpitokustannuksista. Pykälä liittyy kai-
vosviranomaisen kaivostoiminnan lopetta-
mispäätöksessä määräämään 125 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettujen rakennusten ja raken-
nelmien poistamiskieltoon. Näiden rakennus-
ten ja rakennelmien ylläpidosta vastaavalla 
olisi oikeus saada valtiolta korvausta ylläpi-
tokustannuksista sekä toiminnanharjoittajalta 
mahdollisesta haitasta ja vahingosta.  



   
  

 

138 

Ylläpidosta vastaava, asiassa toimivaltai-
nen viranomainen (tapauskohtaisesti esimer-
kiksi museovirasto tai kaivosviranomainen) 
ja toiminnanharjoittaja voisivat sopia 1 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen suorittami-
sesta ja määrästä sekä muistakin korvausta 
koskevista seikoista. Sopimus olisi tehtävä 
kirjallisesti. 

Jos asianosaiset eivät pääsisi sopimukseen 
korvausta koskevista seikoista, sovellettaisiin 
8 luvun kaivostoimitusta koskevia säännök-
siä, jossa korvausvaatimus olisi esitettävä. 
Toimitusta olisi haettava kolmen vuoden ku-
luessa siitä, kun kaivostoiminnan lopettamis-
ta koskeva päätös on annettu taikka, jos va-
hinko tai haitta ilmenee myöhemmin, kolmen 
vuoden kuluttua siitä, kun vahinko tai haitta 
ilmenee.  

Korvaus rakennusten ja rakennelmien yllä-
pitokustannuksista olisi rajoitettu 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla. Kiinteistön omista-
jalla ei sen sijaan olisi oikeutta korvaukseen 
toiminnanharjoittajalta sen vuoksi, että käyt-
töoikeus alueeseen palautuu vain osittain.  
 
 
VI OSA. Valvonta, muutoksenhaku ja 

erinäiset säännökset 

16 luku. Valvonta, hallintopakko ja 
seuraamukset 

133 §. Viranomaisen tiedonsaantioikeus. 
Pykälässä säädettäisiin viranomaisten oikeu-
desta saada tietoja ja luovuttaa niitä toisil-
leen. Tiedonsaantioikeudella on keskeinen 
merkitys valvontaviranomaisen toiminnassa. 
Tehokas valvonta edellyttää laissa turvattua 
oikeutta saada valvontaa varten tarpeellisia 
tietoja.  

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviran-
omaisella olisi oikeus saada lain säännösten 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot niiltä, joita lain velvoitteet koskevat. 
Toiminnanharjoittajat ja muut, joita lain vel-
voitteet koskevat, eivät voisi liikesalaisalai-
suuteen tai yksityisen suojaan vedoten olla 
antamatta viranomaisen vaatimia tietoja. 
Kaivosviranomainen voi määräyksellä vel-
voittaa antamaan tarvittavat tiedot. Jos mää-
räystä rikotaan 137 §:ssä tarkoitetulla tavalla, 
voi kaivosviranomainen väliaikaisesti kieltää 

toiminnan 138 §:ssä säädetyin edellytyksin. 
Luvan peruuttamisen edellytykset ovat ole-
massa, jos luvan haltija on 57 tai 113 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla rikkonut selvitysvelvolli-
suuden. Lisäksi kaivosviranomainen voi te-
hostaa antamaansa määräystä 139 §:n nojalla 
uhkasakolla. 

Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviran-
omaisella, alueellisella ympäristökeskuksella, 
työsuojeluviranomaisella ja Säteilyturvakes-
kuksella olisi oikeus julkisuuslaissa säädetyn 
salassapitovelvollisuuden estämättä saada 
malminetsintään, kaivostoimintaan ja kullan-
huuhdontaan liittyvää valvontaa varten vält-
tämättömiä tietoja toisiltaan ja käyttää tois-
tensa hankkimia näytteitä. Kaivosviranomai-
nen valvoo uuden kaivoslain säännösten nou-
dattamista. Malminetsintään, kaivostoimin-
taan ja kullanhuuhdontaan liittyviä valvonta-
tehtäviä on kuitenkin myös alueellisilla ym-
päristökeskuksilla, työsuojeluviranomaisilla 
sekä Säteilyturvakeskuksella. Julkisuuslaissa 
ei ole säännöksiä siitä, että salassa pidettäviä 
tietoja voisi luovuttaa toiselle viranomaiselle 
tietyn tehtävän suorittamiseksi. Asiasta täy-
tyy säätää erikseen erityislainsäädännössä. 
Kaivosten ja kaivosturvallisuuden sekä mal-
minetsinnän ja kullanhuuhdonnan valvonta 
muodostavat kokonaisuuksia, jossa eri viran-
omaisten tehtävät lomittuvat toisiinsa ja jossa 
viranomaisten välisellä yhteistyöllä on tärkeä 
merkitys. Viranomaisten keskinäinen tiedon-
saanti tulee turvata silloinkin, kun kyse on 
salassa pidettävistä tiedoista. Viranomaisten 
väliseen yhteistyöhön liittyy myös mahdolli-
suus käyttää toistensa hankkimia näytteitä, 
mikä osaltaan säästää hallinnon kustannuksia 
ja lisää tuottavuutta.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 14 lu-
vussa tarkoitetun tarkastuslaitosten velvolli-
suudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja 
toisilleen sekä kaivosviranomaiselle. Tarkas-
tuslaitosten velvollisuutena on tehdä yhteis-
työtä toistensa kanssa. Tehokkaan ja toimi-
van yhteistyön edellytyksenä on, että tarkas-
tuslaitokset luovuttavat toisilleen myös salas-
sa pidettäviä tietoja silloin, kun tiedot ovat 
tarpeen tarkastuslaitosten yhteistoiminnan 
kannalta. Vastaavasti tarkastuslaitosten on 
luovutettava salassa pidettäviä tietoja kaivos-
viranomaiselle silloin, kun tiedot ovat tar-
peellisia valvonnan kannalta.  
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Pykälän 4 momentin mukaan salassapito-
velvollisuus ei estäisi tietojen luovuttamista 
syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemi-
seksi ja selvittämiseksi.  

134 §. Kaivosviranomaisen tarkastusoike-
us. Pykälän 1 momentissa varmistettaisiin 
kaivosviranomaisen oikeus päästä sellaisille 
alueille ja tiloihin, joihin pääsy on laissa tar-
koitetun valvonnan kannalta tarpeen. Tällai-
sia alueita ja tiloja ovat etsintäalue, valtaus-
alue, kaivosalue, kaivoksen apualue, kaivok-
sen vaikutusalue, kaivos sekä kullanhuuh-
donta-alue. Kaivosviranomaisella on valvon-
taan liittyviä tehtäviä kaikilla näillä alueilla. 
Jotta viranomainen pystyisi varmistumaan 
siitä, että laissa säädettyjä velvollisuuksia 
noudatetaan, sen on voitava päästä alueille ja 
tiloihin, joissa toimintaa harjoitetaan. Lisäksi 
viranomaisella tulisi olla pykälässä säädetty 
oikeus tehdä alueilla ja tiloissa tarkastuksia, 
ottaa näytteitä ja ryhtyä muihinkin valvonnan 
edellyttämiin toimenpiteisiin. Kaivosviran-
omainen voi käyttää apunaan tarkastusten 
järjestämisessä muita viranomaisia tai laitok-
sia, esimerkiksi kullanhuuhdonta-alueiden 
tarkastuksissa Metsähallitusta. 

Uuden kaivoslain säännökset koskevat 
muun muassa kaivosturvallisuuteen ja ympä-
ristönsuojeluun liittyvien näkökohtien takia 
osin paikkoja, jotka ovat aikaisemmin olleet 
pykälässä tarkoitettuja alueita ja tiloja. Jotta 
kaivosviranomaisella olisi tehokas mahdolli-
suus valvoa myös näitä kohteita, 1 momen-
tissa säädettäisiin, että kaivosviranomaisella 
on vastaava oikeus ryhtyä valvonnan edellyt-
tämiin toimenpiteisiin ja päästä alueelle, joka 
on aiemmin ollut etsintäalueena, valtausalu-
eena, kaivosalueena, kaivoksen apualueena ja 
kullanhuuhdonta-alueena sekä aiemmin toi-
minnassa olleeseen kaivokseen, jos se on tar-
peen valvonnan kannalta. Jos kaivosviran-
omaisen pääsy alueelle tai tiloihin estetään, 
se voisi esimerkiksi pyytää poliisilta virka-
apua ehdotetun 136 §:n mukaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin pykä-
lässä tarkoitetuista valvontatoimenpiteistä 
asumiseen tarkoitetuissa tiloissa. Perustuslain 
10 §:n nojalla on turvattu kotirauha. Lailla 
voidaan kuitenkin säätää perusoikeuksien 
turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi 
välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvis-
ta toimenpiteistä. Kotirauhan piirissä ovat vi-

ranomaistarkastukset mahdollisia, kun on ai-
hetta epäillä tapahtuneen rikos, josta voi seu-
raamuksena olla vankeusrangaistus. Tämän 
vuoksi pykälässä tarkoitetut valvontatoimen-
piteet voitaisiin ulottaa asumiseen tarkoitet-
tuihin tiloihin vain, jos on syytä epäillä, että 
on tehty rikoslain 16 luvun 8 §:ssä, 24 luvun 
1—4 §:ssä, 28 luvun 11 §:ssä, 35 luvussa, 47 
luvun 1 §:ssä, 48 luvussa tai 48 a luvun 3 
§:ssä tarkoitettu rikos.    

135 §. Kaivosturvallisuuden määräaikais-
valvonta. Tukes valvoo kaivosten turvalli-
suutta kumottavan lain 59 ja 60 §:n nojalla. 
Kaivosten turvallisuusmääräyksistä annetun 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 
125 §:n mukaan Tukesin on suoritettava kai-
voksen tarkastus vähintään kerran vuodessa. 
Maanalaisissa kaivoksissa, joissa työskente-
lee 50 henkilöä, tarkastus on suoritettava 
kaksi kertaa vuodessa ja tarpeen mukaan 
useamminkin.  

Pykälän 1 momentti olisi yleinen säännös 
kaivosturvallisuuden valvonnasta. Kaivosvi-
ranomaisen olisi valvottava kaivoksia sen 
varmistamiseksi, että toiminnanharjoittaja 
noudattaa kaivosturvallisuutta koskevia 
säännöksiä. Kaivosviranomaisen olisi erityi-
sesti valvottava kaivosten teknisen toteutuk-
sen, turvallisuusperiaatteiden ja johtamista-
pojen noudattamista sekä seurattava toteutet-
tujen toimenpiteiden vaikutusta kaivosturval-
lisuuteen. Kaivosviranomaisen olisi järjes-
telmällisesti ja määräajoin tehtävä valvonta-
tarkastuksia kaivoksiin niiden toiminnan 
edellyttämässä laajuudessa, jollei se ole hy-
väksynyt muita toiminnan valvontaan sovel-
tuvia keinoja, joiden avulla se voi varmistua 
kaivosturvallisuutta koskevien säännösten 
noudattamisesta.  

Kaivosten toiminta ja toiminnan laajuus 
poikkeavat toisistaan. Tästä syystä laissa ei 
ole tarkoituksenmukaista säätää yksityiskoh-
taisesti yhdenmukaisista kaivosten tarkastus-
väleistä. Pykälässä edellytettäisiin, että kai-
vosviranomainen tarkastaa kaikki kaivokset 
suunnitelmallisesti ja säännöllisin väliajoin, 
mutta tarkastusvälit jäisivät viranomaisen 
harkintaan. Harkinnassa tulisi ottaa huomi-
oon muun muassa millaisissa olosuhteissa, 
kuinka laajasti ja minkä tyyppistä kaivostoi-
mintaa kaivoksessa harjoitetaan. Nämä seikat 
vaikuttavat myös valvontakäynnin sisältöön, 
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joka voi poiketa eri kaivoksissa toisistaan. 
Kaivosturvallisuuden määräaikaisvalvonnas-
sa on keskeistä, että kaivosviranomainen pys-
tyy varmistumaan kaivosturvallisuudesta se-
kä siitä, että kaivostoiminnassa noudatetaan, 
kaivosturvallisuuden edellyttämiä toimenpi-
teitä ja toimintaperiaatteita sekä muita kai-
vosturvallisuutta koskeviin säännöksiin pe-
rustuvia velvoitteita. Kaivosviranomaisen 
valvontakäynnit eivät välttämättä ole ainoa 
tapa, jolla tästä voidaan varmistua, vaan vi-
ranomainen voi hyväksyä muitakin keinoja. 
Tällaisia voivat olla erilaiset kaivoksen oma-
valvonnan järjestelyt sekä puolueettomien 
ulkopuolisten tahojen tekemät tarkastukset ja 
vastaavat toimenpiteet.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta. Valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
valvontatarkastusten sisällöstä, määräajoista 
ja ajankohdista sekä ilmoituksista muille vi-
ranomaisille, viranomaisten yhteistoiminnas-
ta ja työnjaosta vakavan onnettomuuden tai 
vaaratilanteen johdosta tehtävissä tarkastuk-
sissa sekä tarkastusten muusta käytännön to-
teutuksesta.  

136 §. Virka-apu. Pykälässä annettaisiin 
poliisille sekä tulli- ja rajavartioviranomaisil-
le toimivaltuudet virka-avun antamiseen. 
Virka-apu koskisi lain noudattamisen valvon-
taa sekä luonnonsuojelulain, vesilain, erä-
maalain, muinaismuistolain, säteilylain ja 
ympäristönsuojelulain noudattamisen valvon-
taa siltä osin kuin ne tulevat sovellettavaksi 
valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupa-
asioissa ehdotetun 36 §:n 2 momentin mukai-
sesti.  

137 §. Rikkomuksen tai laiminlyönnin oi-
kaiseminen. Pykälässä säädettäisiin kaivosvi-
ranomaisen käytettävissä olevista reaktiokei-
noista tapauksissa, jolloin lain säännöksiä 
taikka lain nojalla annettuja kieltoja tai mää-
räyksiä ei noudateta. Nykyisin reaktiokei-
noista säädetään kumottavan lain 60 §:ssä. 
Reaktiokeinoja ehdotetaan täsmennettäväksi 
ja tarkennettavaksi. Reaktiokeinot koskisivat 
säännöksen tai määräyksen vastaista menet-
telyä, laitteiston ja laitteen käyttöä sekä eh-
dotetussa 101 §:ssä tarkoitetun kaivosturval-
lisuuden vastuuhenkilön toimintaa. Kaivosvi-
ranomainen voisi pykälän mukaan kieltää 
jatkamasta tai toistamasta malminetsinnässä, 

kaivostoiminnassa tai kullanhuuhdonnassa 
taikka lopetus- ja jälkitoimenpiteissä sään-
nösten tai määräysten vastaista menettelyä, 
määrätä säännöksen tai määräyksen rikkoja 
täyttämään velvollisuutensa, kieltää nostolai-
toksen taikka muun laitteiston tai laitteen 
käytön ja määrätä tekemään vaadittavat kor-
jaukset sekä määrätä toiminnanharjoittajan 
nimeämään uusi kaivosturvallisuuden vas-
tuuhenkilö.  

Kaivosviranomaisen on ennen kiellon tai 
määräyksen antamista kuultava asianosaista 
noudattaen, mitä hallintolaissa säädetään, ja 
oltava tarvittaessa yhteydessä muun muassa 
muihin yleistä etua valvoviin viranomaisiin 
asian selvittämiseksi. Kaivosviranomaisen 
päätös on annettava tiedoksi sen mukaan 
kuin hallintolaissa säädetään.  

138 §. Toiminnan väliaikainen kieltäminen. 
Pykälässä säädettäisiin kaivosviranomaisen 
oikeudesta kieltää toiminta väliaikaisesti. 
Pykälän tarkoituksena on varmistaa toimin-
nan säännöstenmukaisuus ja turvallisuus kai-
kissa tilanteissa ja myös silloin, kun asiaa ei 
ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.  

Pykälän 1 momentin nojalla kaivosviran-
omainen voisi väliaikaisesti kieltää valtaus-, 
kaivos- tai kullanhuuhdontalupaan perustu-
van toiminnan taikka asettaa väliaikaisia ra-
joituksia, jos asianomaisen luvan haltija ei 
ole oikaissut rikkomustaan tai laiminlyönti-
ään 137 §:n 1 momentin perusteella annetus-
ta kiellosta tai määräyksestä huolimatta tai 
jos muuten on perusteita epäillä, että edelly-
tykset luvan peruuttamiselle ovat olemassa. 
Kielto tai rajoitus on voimassa enintään sii-
hen saakka, kun luvan peruuttamista koskeva 
asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Momentin 
perusteella varmistetaan toiminnan turvalli-
suus ja muu säännöstenmukaisuus siksi ajak-
si, kun kaivosviranomainen harkitsee luvan 
peruuttamista. Kun kaivosviranomainen on 
tehnyt peruuttamista koskevan päätöksensä, 
sen asettamat kiellot ja rajoitukset ovat voi-
massa edelleen myös muutoksenhaun ajan ja 
muutoksenhausta huolimatta. Kiellon tai ra-
joituksen määrääminen ei edellytä, että asi-
anomaisen luvan haltijaan olisi kohdennettu 
137 §:n 1 momentissa tarkoitettu reaktiokei-
no. Kaivosviranomaisella tulee kuitenkin olla 
perusteet epäillä, että edellytykset luvan pe-
ruuttamiselle ovat olemassa.  
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Pykälän 2 momentin mukaan kaivosviran-
omaisen olisi väliaikaisesti kiellettävä valta-
us-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupaan pe-
rustuva toiminta, jos 8 tai 9 luvussa säädetty-
jen korvausten suorittaminen tai 10 luvun no-
jalla määrätyn vakuuden asettaminen tai 
muun vastaavan järjestelyn suorittaminen on 
laiminlyöty. Kielto on voimassa, kunnes lai-
minlyönti on korjattu tai luvan peruuttamista 
koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 
Ehdotetussa 8 luvussa säädettäisiin kaivos-
toimituksessa suoritettavista korvauksista se-
kä 9 luvussa edunmenetystä, vahinkoa ja 
haittaa koskevista korvauksista. Ehdotetussa 
10 luvussa tarkoitetut vakuudet ja muut vas-
taavat järjestelyt koskisivat vahingon ja hai-
tan korvaamista sekä lopetus- ja jälkitoimen-
piteitä. Väliaikaisen kiellon avulla varmistet-
taisiin se, että toiminnasta ei aiheudu sellaisia 
korvattavia kustannuksia, joihin luvan halti-
jan maksukyky ei riitä.  

Pykälän 3 momentin mukaan kaivosviran-
omaisen tulisi kieltää kaivoksen tai sen osan 
käyttö taikka rajoittaa kaivostoimintaa väli-
aikaisesti, jos toiminnanharjoittajan toteutta-
missa kaivosturvallisuuden edellyttämissä 
toimenpiteissä tai vaarojen selvittämisessä ja 
arvioinnissa on todettu olevan vakavia puut-
teita taikka 137 §:n 2 tai 3 momentin nojalla 
annettua kieltoa tai määräystä ei ole nouda-
tettu. Kaivosturvallisuuden edellyttämät toi-
menpiteet koskevat 96 §:n mukaista kaivok-
sen rakenteellista ja teknistä turvallisuutta 
sekä onnettomuuksien ehkäisemistä ja niiden 
seurausten rajoittamista. Kielto tai rajoitus 
olisi voimassa enintään siihen saakka, kun 
kaivosturvallisuusluvan peruuttamista koske-
va asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Menette-
ly poikkeaa pykälän 1 momentissa säädetystä 
sen vuoksi, että kyseessä ovat kaivosturvalli-
suuden kannalta välttämättömät väliaikaiset 
kiellot. Momentin avulla varmistetaan kai-
vostoiminnan turvallisuus sinä aikana, kun 
kaivosviranomainen harkitsee kaivosturvalli-
suusluvan peruuttamista. Turvallisuus on 
välttämätöntä varmistaa myös siksi ajaksi, 
kun luvan peruutuspäätöstä koskeva muutok-
senhakuaika on vielä meneillään ja kun asiaa 
käsitellään valitusviranomaisissa.  

Pykälän 4 momentin säädettäisiin kaivosvi-
ranomaisen toimenpiteistä, jos kaivoksessa 
tapahtuu vakava onnettomuus tai vaaratilan-

ne. Kaivosviranomainen voisi määrätä kai-
voksen tai sen osan toiminta keskeytettäväksi 
väliaikaisesti, kunnes onnettomuuden tai vaa-
ratilanteen syy ja tulevan toiminnan turvalli-
suuden varmistamiseksi tarvittavat toimenpi-
teet on selvitetty. Selvitysten perusteella kai-
vosviranomainen voi tehdä tarkastuksia kai-
voksessa tai edellyttää nostolaitoksen tarkas-
tamista sekä määrätä, että kaivosturvallisuus-
lupaan on haettava muutosta. Kaivosviran-
omainen voisi lisäksi asettaa turvallisuuden 
varmistamiseksi rajoituksia ja ehtoja kaivos-
toiminnan käynnistämiseksi vakavan onnet-
tomuuden tai vaaratilanteen jälkeen.  

Pykälän 4 momentin tarkoituksena on var-
mistaa kaivosturvallisuus sinä aikana, kun 
onnettomuutta tai vaaratilannetta selvitetään. 
Säännöksen avulla pyritään myös osaltaan 
rajoittamaan onnettomuuden tai vaaratilan-
teen seurauksia sekä ehkäisemään vastaavien 
tilanteiden syntymistä jatkossa. Kaivostoi-
mintaa ei voida jatkaa niin kauan kuin onnet-
tomuuden tai vaaratilanteen syy sekä sen ai-
heuttamat jatkotoimenpiteet eivät ole tiedos-
sa. Momentissa säädetään lisäksi kaivosvi-
ranomaisen toimintavaltuuksista sen jälkeen, 
kun selvitykset ovat valmistuneet. Toimin-
nanharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa 
kaivosviranomaiselle vakavasta onnettomuu-
desta tai vaaratilanteesta säädetään ehdote-
tussa 148 §:ssä.  

Kaivosviranomaisen on ennen pykälässä 
tarkoitetun väliaikaisen kiellon antamista 
kuultava asianosaista noudattaen, mitä hallin-
tolaissa säädetään, ja oltava tarvittaessa yh-
teydessä muun muassa muihin yleistä etua 
valvoviin viranomaisiin asian selvittämiseksi. 
Jos kuuleminen kuitenkin saattaisi vaarantaa 
päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuu-
lemisesta aiheutuva asian käsittelyn viiväs-
tyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmis-
ten terveydelle, yleiselle turvallisuudella tai 
ympäristölle, voisi kaivosviranomainen hal-
lintolain 34 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla 
päättää väliaikaisesta kiellosta asianosaista 
kuulematta. Kaivosviranomaisen päätös on 
annettava tiedoksi sen mukaan kuin hallinto-
laissa säädetään. 

139 §. Uhkasakko sekä teettämis- ja kes-
keyttämisuhka. Pykälän mukaan kaivosviran-
omainen voisi tehostaa lain nojalla anta-
maansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla 



   
  

 

142 

taikka teettämis- tai keskeyttämisuhalla siten 
kuin siitä uhkasakkolaissa (1113/1990) sää-
detään. Kumottavan lain 60 §:ssä säädetään 
uhkasakosta ja teettämisuhasta, ja säännös 
koskee yksinomaan kaivosturvallisuuden 
valvontaa. Siltä osin kuin kyse on esimerkik-
si säännöstenvastaisesta toiminnasta, tulee 
valvontaviranomaisella olla mahdollisuus 
käyttää myös muun muassa keskeyttämisuh-
kaa. Pääsääntöisesti päävelvoite (esimerkiksi 
137 §:n nojalla annettu etsintätyötä tai muuta 
malminetsintää taikka kullanhuuhdontaa 
koskeva kielto) ja uhkasakko määrättäisiin 
samalla päätöksellä. 

140 §. Vireillepano-oikeus. Pykälässä sää-
dettäisiin niistä tahoista, joilla on oikeus saat-
taa vireille ehdotetun 137 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu rikkomusta tai laiminlyöntiä kos-
keva asia siinä tapauksessa, että asia ei ole 
tullut vireille kaivosviranomaisen omasta 
aloitteesta. Asia on saatettava vireille kirjalli-
sesti. Kaivosviranomaisen olisi tehtävä asias-
ta hallintopäätös, joka on valituskelpoinen. 

Vireillepano-oikeus on asianosaisella, re-
kisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövai-
kutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnal-
la ja muulla kunnalla, jonka alueella toimin-
nan haitalliset vaikutukset ilmenevät, alueel-
lisella ympäristökeskuksella tai muulla asias-
sa yleistä etua valvovalla viranomaisella, 
saamelaiskäräjillä, jos haitalliset vaikutukset 
ilmenevät saamelaisten kotiseutualueella, se-
kä kolttien kyläkokouksella, jos haitalliset 
vaikutukset ilmenevät koltta-alueella.  

Pykälässä säädettäisiin vireillepano-
oikeudesta yhdenmukaisesti valitusoikeutta 
koskevan 145 §:n kanssa. 

141 §. Kaivossäännösten rikkominen. Py-
kälän 1 momenttiin olisi koottuna kaikki 
keskeiset laissa säädetyt velvollisuudet, kiel-
lot ja rajoitukset sekä lain nojalla annetut 
kiellot ja määräykset, joiden rikkomisesta 
olisi seurauksena sakkoa.  

Kumottavan lain 62 §:ssä säädetään rikko-
musten ja laiminlyöntien rangaistavuudesta. 
Ehdotettu pykälä vastaisi keskeisiltä osin ny-
kyistä rangaistussäännöstä, mutta rangaista-
vuuden alaa on laajennettu vastaamaan ehdo-

tettujen säännösten mukaisia velvollisuuksia, 
kieltoja ja rajoituksia (esimerkiksi koskien 
velvollisuutta välttää haitan aiheuttamista ja 
alueen jälkihoitoa). Laajentumista ei kuiten-
kaan voida pitää olennaisena. Toisaalta eräät 
nykyisin rangaistavaksi säädetyt teot (esi-
merkiksi ilmoitus- ja selvitysvelvollisuuksien 
laiminlyönti) eivät enää olisi rangaistavia, 
koska ehdotettujen säännösten mukaiset hal-
lintopakot ja mahdollisuudet puuttua voimas-
sa oleviin lupiin antavat riittävästi toiminta-
mahdollisuuksia kaivosviranomaiselle. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa on säädet-
ty keskeisimmät velvollisuudet, kiellot ja ra-
joitukset, joiden rikkomisesta olisi tuomitta-
va sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta. Etsintä-
työssä on erityisesti noudatettava 8 §:ssä sää-
dettyä ilmoitusvelvollisuutta, vahingon aihe-
uttamiskieltoa, haitan ja häiriön aiheuttamis-
kieltoa, aluerajoituksia sekä kiinteistön omis-
tajan tai haltijan 8 §:n nojalla antamaa kiel-
toa. Valtauslupaan perustuvassa malminet-
sinnässä olisi erityisesti noudatettava 9 §:ssä 
säädettyä lupavelvollisuutta, 9 ja 10 §:ssä 
säädettyjä rajoituksia sekä 14 §:ssä säädettyjä 
jälkitoimenpiteitä koskevia velvollisuuksia. 
Kaivostoiminnassa olisi erityisesti noudatet-
tava 15 §:ssä säädettyä lupavelvollisuutta ja 
lupaan perustuvien oikeuksien rajoituksia, 16 
§:ssä säädettyjä vaaranaiheuttamis- ja muita 
rajoituksia ja kieltoja, 124 ja 125 §:ssä sää-
dettyjä lopetus- ja jälkitoimenpiteitä koskevia 
velvollisuuksia sekä 131 §:ssä säädettyä vel-
vollisuutta kaivostoiminnan päätyttyä huo-
lehtia kaivosalueen ja kaivoksen apualueen 
seurannasta sekä ryhtyä korjaaviin toimenpi-
teisiin. Kullanhuuhdonnassa oli erityisesti 
noudatettava 20 §:ssä säädettyä lupavelvolli-
suutta ja lupaan perustuvien oikeuksien rajoi-
tuksia, 21 §:ssä säädettyjä kullanhuuhdontaa 
koskevia kieltoja ja rajoituksia ja alueen 
kunnossa pitämistä koskevaa velvollisuutta 
sekä 26 §:ssä säädettyjä jälkitoimenpiteitä 
koskevia velvollisuuksia. Sakolla rangaistai-
siin myös sitä, joka rikkoo 147 §:ssä säädet-
tyjä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta 
koskevia kieltoja ja rajoituksia. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan nojalla kes-
keisten kaivosturvallisuutta koskevien sään-
nösten (96—98, 100, 101 ja 115—117 §) se-
kä 3 kohdan nojalla 42—44, 108 ja 109 §:ään 
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perustuvien lupamääräysten ja 125 §:n 2 
momentin nojalla annetun väliaikaisen kiel-
lon rikkomisesta olisi tuomittava sakkoon, 
jollei teosta muualla säädetä ankarampaa 
rangaistusta tai jollei tekoa huomioon ottaen 
sen haitallisuus ja muut tekoon liittyvät sei-
kat kokonaisuutena arvostellen ole vähäisiä. 

Pykälässä on tarvittavalla täsmällisyydellä 
yksilöity kaivossäännösten rikkomista tar-
koittavat toiminnat ja laiminlyönnit siten, että 
rangaistavuus on sanamuodon perusteella 
ennakoitavissa. Rangaistavuus edellyttäisi 
tahallisuutta tai huolimattomuutta.  

Pykälää sovellettaisiin vain, jos samasta te-
osta ei muualla lainsäädännössä säädettäisi 
ankarampaa rangaistusta. Rikoslain 16 luvun 
8 §:ssä säädetään rangaistus väärän todistuk-
sen antamisesta viranomaiselle, 24 luvun 1–4 
§:ssä rangaistus kotirauhan ja julkisrauhan 
rikkomisesta, 28 luvun 11 §:ssä rangaistus 
hallinnan loukkauksesta, 35 luvussa rangais-
tus vahingonteosta, 47 luvun 1 §:ssä rangais-
tus työturvallisuusrikoksesta, 48 luvussa ran-
gaistus ympäristörikoksista ja 48 a luvun 3 
§:ssä rangaistus metsärikoksesta. Rikoslain 
soveltamista ei kuitenkaan voida pitää tyypil-
lisenä.  

 
 
 
17 luku. Muutoksenhaku ja päätöksen 

täytäntöönpano 

142 §. Muutoksenhaku kaivosviranomaisen 
päätöksestä. Kaivosviranomaisen valtaus-, 
kaivos- ja kullanhuuhdontalupahakemuksesta 
antamasta päätöksestä, kaivostoiminnan lo-
pettamispäätöksestä ja muista tämän lain no-
jalla annetuista päätöksistä haettaisiin muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa säädetään. Valitusoikeus valtaus-, 
kaivos- ja kullanhuuhdontalupapäätöksestä 
sekä kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä 
määräytyisi kuitenkin hallintolainkäyttölain 6 
§:n sijasta ehdotetun 145 §:n perusteella. 

Muutoksenhaku muuttuisi nykytilaan ver-
rattuna kaksiportaiseksi ensiasteen ollessa 
hallinto-oikeus ja lopullisen asteen korkein 
hallinto-oikeus. Toimivaltainen hallinto-
oikeus määräytyisi sen mukaan, minkä hal-
linto-oikeuden tuomiopiirissä pääosa päätök-
sessä tarkoitetusta valtaus-, kaivos- tai kul-

lanhuuhdonta-alueesta sijaitsee. Säännöksellä 
täsmennettäisiin hallintolainkäyttölain 12 §:n 
2 momentin mukaan määräytyvää toimival-
taista hallinto-oikeutta koskevaa säännöstä. 
Noudattamalla alueperiaatetta toteutuisi sa-
malla läheisyysperiaate. Työryhmä on myös 
vaihtoehtoisesti arvioinut, olisiko syytä ohja-
ta valitukset keskitetysti yhteen hallinto-
oikeuteen, koska kaivosviranomaisen päätök-
siin liittyy erityiskysymyksiä ja valituksia ar-
vioidaan tehtävän kokonaisuudessaan varsin 
vähän. Pääsäännön mukaisesti ja erityisesti 
läheisyysperiaatteen takia työryhmä on pää-
tynyt esittämään, ettei asioita keskitettäisi 
yhdelle hallinto-oikeudelle.  

143 §. Muutoksenhaku valtioneuvoston 
päätöksestä. Ehdotetun 29 §:n 1 momentin 
nojalla valtioneuvosto ratkaisisi kaivoslupa-
hakemuksen ja kaivosluvan voimassaolon 
jatkamista koskevan hakemuksen, kun lupa-
hakemuksessa on vaadittu käyttöoikeuden 
lunastusta kaivosalueeseen eivätkä kiinteis-
tön omistajat ole antaneet suostumustaan 
käyttöoikeuden perustamiseen. Valtioneu-
voston päätöksestä haettaisiin muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään, jollei jäljempänä muuta säädetä. 
Valitusoikeus määräytyisi kuitenkin hallinto-
lainkäyttölain 6 §:n sijasta ehdotetun 145 §:n 
perusteella. 

144 §. Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen 
päätöksestä. Tarkastuslaitoksen päätökset 
liittyvät 116 §:n nojalla tehtäviin nostolaitos-
ten tarkastuksiin. Tarkastuslaitoksen päätök-
sestä ei saisi suoraan hakea muutosta valit-
tamalla siitä hallinto-oikeuteen, vaan ensin 
olisi haettava oikaisua tarkastuslaitokselta. 
Tarkastuslaitoksen olisi liitettävä päätökseen 
oikaisuvaatimusohjeet. Määräaika oikaisu-
vaatimuksen esittämiselle olisi 30 päivää 
päätöksen tiedoksisaannista. Tarvittaessa oi-
kaisumenettelystä annettaisiin tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Käy-
tännössä tarkastuslaitosten päätöksestä ei ar-
vioida tehtävän juurikaan valituksia, vaan 
asiat on mahdollista ratkaista osapuolia tyy-
dyttävällä tavalla oikaisumenettelyssä. 

145 §. Valitusoikeus. Pykälässä on otettu 
huomioon perustuslain oikeusturvaa koskeva 
velvoite ja tavoite parantaa mahdollisuuksia 
vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätök-
sentekoon, oikeuskäytäntö sekä maankäyttöä 
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ja ympäristöä koskevan lainsäädännön joh-
donmukaisuus. Pykälä koskisi valtaus-, kai-
vos- ja kullanhuuhdontalupaa sekä kaivos-
toiminnan lopettamispäätöstä. Valitusoikeus 
koskisi myös luvan voimassaolon jatkamista, 
raukeamista, muuttamista ja peruuttamista 
koskevia päätöksiä. Kaivosviranomaisen va-
rausilmoituksia, luvan siirtoa, kaivosturvalli-
suuslupaa tai hallintopakkoa koskevasta pää-
töksestä taikka muusta lain nojalla antamasta 
päätöksestä saisi valittaa hallintolainkäyttö-
lain 6 §:n mukaisesti. 

Pykälän 1 kohdan mukaan valitusoikeus 
olisi asianosaisella eli sillä, jonka oikeutta tai 
etua asia saattaa koskea. Luvan hakijaa ja lu-
van kohteena olevan alueen kiinteistön omis-
tajaa olisi aina pidettävä asianosaisena. Kos-
ka valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupa-
päätöksen sekä kaivostoiminnan lopettamis-
päätöksen vaikutuksiin liittyy epävarmuutta 
ja joudutaan tekemään ennakkoharkintaa, tu-
lisi asianosaismääritelmän olla hieman laa-
jempi kuin hallintolainkäyttölain 6 §:n 1 
momentissa. Valitusoikeuden saaminen ei 
edellyttäisi, että päätös välittömästi vaikuttaa 
valittajan etuun tai oikeuteen, vaan myös vä-
lilliset ja ei-oikeudelliset vaikutukset hyväk-
sytään asianosaisuuden perusteiksi. Muun 
muassa lähialueen luontoyrittäjät tai kilpaile-
va kaivosyhtiö taikka alueella toimiva palis-
kunta voisivat olla oikeutettuja valittamaan, 
jos asia saattaa koskea heidän oikeuttaan tai 
etuaan. Käytännössä muutos nykytilaan ver-
rattuna ei ole merkittävä, koska asianosai-
suutta on oikeuskäytännössä tulkittu laajasti. 

Pykälän 2 kohdan mukaan valitusoikeus 
olisi myös rekisteröidyllä yhdistyksellä ja 
säätiöllä, jolla olisi 140 §:n nojalla vireille-
pano-oikeus.  

Pykälän 3 kohdan nojalla toiminnan sijain-
tikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella 
toiminnan haitalliset vaikutukset ilmenevät, 
olisi yleinen valitusoikeus. Kunnan puheval-
taa asiassa käyttäisi kunnanhallitus, jonka 
tehtävä on valvoa asiassa yleistä kunnan 
etua. 

Pykälän 4 kohdan nojalla alueellisella ym-
päristökeskuksella olisi erikseen valitusoike-
us yleisen edun valvojana, kun toiminnan 
ympäristövaikutukset ilmenevät sen alueella. 
Valitusoikeus olisi lisäksi muilla yleistä etua 
valvovilla viranomaisilla, esimerkiksi Sätei-

lyturvakeskuksella, jos kyseessä on viran-
omaisen valvottavana olevaan julkiseen 
etuun liittyvä asia. 

Pykälän 5 kohdan nojalla valitusoikeus oli-
si myös saamelaiskäräjillä, jos luvassa tarkoi-
tetusta toiminnasta aiheutuisi vähäistä suu-
rempaa haittaa saamelaisten alkuperäiskan-
saoikeuksien toteutumiselle, ja 6 kohdan no-
jalla kolttien kyläkokouksella, jos luvassa 
tarkoitetusta toiminnasta aiheutuisi vähäistä 
suurempaa haittaa kolttaväestön ja -alueen 
elinolosuhteille ja toimeentulomahdollisuuk-
sille tai kolttakulttuurille. 

146 §. Muutoksenhaku kaivostoimituksessa 
tehtyihin päätöksiin. Ehdotetussa 8 luvussa 
tarkoitetussa kaivostoimituksessa tehtyihin 
päätöksiin sovellettaisiin, mitä lunastuslain 
89—93 §:ssä säädetään muutoksenhausta. 
Muutosta haettaisiin kiinteistönmuodostamis-
laissa säädetyssä järjestyksessä valittamalla 
päätöksistä maaoikeuteen. Myös ehdotetun 
88 ja 132 §:n nojalla pidetystä toimituksesta 
valitettaisiin lunastuslain 89—93 §:n mukai-
sesti. 

147 §. Päätöksen täytäntöönpanokelpoi-
suus. Pykälän mukaan lupapäätöksen lain-
voimaisuus olisi toiminnan aloittamisen edel-
lytys.  

Valtauslupaan perustuva malminetsintä, 
liikkuminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
valtausalueella ja muut lupaan perustuvat 
toimenpiteet olisivat sallittuja, kun valtauslu-
pa on lainvoimainen sekä luvassa määrätty 
vakuus on asetettu tai muu vastaava järjestely 
suoritettu. Kullanhuuhdontalupaan perustuva 
etsintä- ja kartoitustyö, maaperässä esiinty-
vän kullan talteenotto ja hyödyntäminen 
huuhtomalla sekä muut lupaan perustuvat 
toimenpiteet olisivat vastaavasti sallittuja, 
kun kullanhuuhdontalupa on lainvoimainen 
sekä luvassa määrätty vakuus on asetettu tai 
muu vastaava järjestely suoritettu. Jos asian-
omaisen toimenpiteen suorittaminen, esimer-
kiksi rakentaminen kullanhuuhdonta-
alueella, edellyttää muualla lainsäädännössä 
vaadittua lupaa, toimenpiteen saa kuitenkin 
aloittaa vasta, kun asianomainen lupapäätös 
on lainvoimainen tai toiminnan aloittamiseen 
on saatu oikeus asianomaiselta lupaviran-
omaiselta. Jos valtaus- tai kullanhuuhdonta-
alue sijaitsee luonnonsuojelulaissa tarkoite-
tulla luonnonsuojelualueella, ei toimenpiteitä 



   
  

 

145

saa aloittaa, ennen kuin luonnonsuojelulain 
mukainen lupa on lainvoimainen. Valtaus- ja 
kullanhuuhdontalupaan perustuvassa toimin-
nassa on lisäksi noudatettava, mitä 3 §:ssä 
mainituissa laissa tai muualla laissa sääde-
tään. Sen vuoksi esimerkiksi kullanhuuhtoja 
saa liikkua moottorikäyttöisellä ajoneuvolla 
kullanhuuhdonta-alueella vasta, kun alueen 
hallinnasta vastaava viranomainen tai laitos 
on antanut siihen maastoliikennelaissa tarkoi-
tetun luvan. 

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saisi 
aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen, 
luvassa annetut toimenpiteiden aloittamiseen 
liittyvät määräykset on toteutettu, kaivostoi-
mituksessa tehty lunastuspäätös on lainvoi-
mainen, kaivostoimituksessa vaaditut korva-
ukset on suoritettu sekä lopetus- ja jälkitoi-
menpiteitä koskeva vakuus on asetettu tai 
muu vastaava järjestely suoritettu. Lisäksi 
vaadittaisiin, että asianomaisen toimenpiteen 
kannalta merkitykselliset muualla laissa vaa-
ditut luvat olisivat lainvoimaisia. Kaivosalu-
eella saa rakentamisen aloittaa, kun maan-
käyttö- ja rakennuslain rakentamista koske-
vat luvat ovat lainvoimaisia. Kaivostoimintaa 
ei saa aloittaa, ennen kuin ympäristönsuoje-
lulain mukainen ympäristölupa on lainvoi-
mainen eikä kaivoksen rakentamista ja tuo-
tannollista toimintaa saa aloittaa, ennen kuin 
kaivosturvallisuuslupa on lainvoimainen. 
Muun lain nojalla vaaditun luvan ei olisi kui-
tenkaan tarpeen olla lainvoimainen, jos toi-
minnan aloittamiseen olisi saatu oikeus asi-
anomaiselta lupaviranomaiselta, esimerkiksi 
ympäristönsuojelulain 101 §:n nojalla. 

Valitus kaivostoimituksessa suoritettavista 
korvauksista ei estäisi kaivoslupaan ja kai-
vosturvallisuuslupaan perustuvien toimenpi-
teiden aloittamista. 

Kaivosviranomainen voisi kaivosluvassa 
tai kaivosturvallisuusluvassa määrätä, että 
kaivostoimintaa valmisteleviin, luvassa yksi-
löityihin toimenpiteisiin voitaisiin valitukses-
ta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. 
Tämä ei kuitenkaan tule kysymykseen, jos 
toimenpiteet tekisivät muutoksenhaun hyö-
dyttömäksi. Hakijan olisi esitettävä valmiste-
levia toimenpiteitä koskeva pyyntö ja perus-
teet pyynnön hyväksymiselle lupahakemuk-
sessa. Jos kaivosviranomainen hyväksyy asi-
an, hakijan olisi asetettava kaivosviranomai-

sen määräämä vakuus tai suoritettava sen hy-
väksymä muu vastaava järjestely niiden 
edunmenetysten ja kustannusten korvaami-
seksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupa-
määräysten muuttaminen voi aiheuttaa esi-
merkiksi ympäristön saattamiseksi ennalleen. 
Lupapäätöksessä määrättäisiin vakuuden laji 
ja suuruus tai hyväksyttäisiin muu vastaava 
järjestely sekä määrättäisiin ajankohta, jol-
loin vakuus tulee olla asetettu tai muu vas-
taava järjestely suoritettu. Tarvittaessa muu-
toksenhakutuomioistuin voisi määrätä täytän-
töönpanon lupapäätöstä suppeammaksi tai 
määrätä täytäntöönpanon ajankohdasta. 

Kaivosviranomaisen 125 §:n 2 momentin 
nojalla antamaa väliaikaista kieltoa poistaa 
kaivostoimintaan liittyvät rakennukset ja ra-
kennelmat, 137 §:n nojalla antamaa kieltoa ja 
määräystä rikkomuksen tai laiminlyönnin oi-
kaisemiksi sekä 138 §:n nojalla antamaa vä-
liaikaista kieltoa tai määräystä olisi muutok-
senhausta huolimatta noudatettava. Muutok-
senhakutuomioistuin voisi kuitenkin kieltää 
kaivosviranomaisen kiellon tai määräyksen 
täytäntöönpano taikka määrätä sen keskeytet-
täväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa kos-
kevan määräyksen. 

 
 
18 luku. Erinäiset säännökset 

148 §. Onnettomuudesta ilmoittaminen. 
Pykälässä säädettäisiin toiminnanharjoittajan 
velvollisuudesta ilmoittaa viranomaiselle 
kaivoksessa sattuneesta onnettomuudesta tai 
vaaratilanteesta. Nykyisin ilmoitusvelvolli-
suudesta säädetään kaivosten turvallisuus-
määräyksistä annetun kauppa- ja teollisuus-
ministeriön päätöksen 126 §:ssä. Muualla 
lainsäädännössä onnettomuutta koskevasta 
ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty muun 
muassa sähköturvallisuuslaissa, kemikaali-
turvallisuuslaissa ja painelaitelaissa.  

Pykälän 1 momentin mukaan kaivoksessa 
sattuneesta vakavasta onnettomuudesta tai 
vaaratilanteesta toiminnanharjoittajan olisi 
ilmoitettava viipymättä kaivosviranomaisel-
le. Kaivoturvallisuuden valvonnassa onnet-
tomuustiedoilla on tärkeä merkitys. Tiedon-
saanti myös vaaratilanteista on keskeistä. 
Kaivosviranomaisen tulee saada tieto myös 
niistä tilanteista, jotka jostakin ehkä sattu-
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manvaraisesta syystä eivät johtaneet onnet-
tomuuteen eli niin sanotuista läheltä piti -
tapauksista.  

Kaivosviranomainen tarvitsee onnetto-
muustiedot mahdollisimman nopeasti, jotta 
se voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin on-
nettomuuden rajoittamiseksi ja turvallisuu-
den varmistamiseksi onnettomuuden jälkeen, 
esimerkiksi keskeyttää kaivostoiminta väliai-
kaisesti ehdotetun 138 §:n 4 momentin nojal-
la. Tietojen perusteella voi olla syytä ryhtyä 
nopeasti valvontatoimenpiteisiin myös muis-
sa vastaavissa kaivoksissa, jotta niiden tur-
vallinen toiminta varmistuisi.   

Tukes ylläpitää valtakunnallista onnetto-
muus- ja vauriorekisteriä toimialallaan sattu-
neista onnettomuuksista. Rekisteritietojen pe-
rusteella Tukes julkaisee tilastoja onnetto-
muuksista ja laatii raportteja. Tukes suunnit-
telee ja suuntaa viestintäänsä onnettomuus-
tietojen perusteella sekä kehittää muutenkin 
omaa toimintaansa valvontaviranomaisena.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
ilmoituksessa on kuvattava onnettomuus tai 
vaaratilanne ja annettava tiedot, joiden avulla 
voidaan rajoittaa onnettomuuden vaikutukset 
tai ehkäistä vaaratilanteet sekä arvioida ja ra-
joittaa jo tapahtuneiden tai mahdollisten va-
hinkojen laajuus. Lisäksi ilmoituksessa olisi 
annettava muut valvontatoimenpiteiden kan-
nalta tarpeelliset tiedot. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asetuk-
senantovaltuudesta.  

149 §. Onnettomuuden tutkinta. Pykälässä 
säädettäisiin kaivosviranomaisen velvolli-
suudesta tutkia kaivoksessa sattuneet onnet-
tomuudet. Onnettomuuksien tutkinta liittyy 
kiinteästi viranomaisen lakisääteiseen val-
vontatehtävään. Onnettomuustutkinnan avul-
la saadaan tietoa yksittäisen valvontakohteen 
turvallisuudesta, mutta myös koko alaa hyö-
dyttävää tietoa onnettomuuksien syistä. Tut-
kinnan johtopäätösten perusteella toimialalla 
voidaan kehittää entistä turvallisempia me-
nettelytapoja, jotta vastaavia onnettomuuksia 
ei tapahtuisi. Viranomainen voi kohdentaa 
valvontaansa riskiperusteisesti olennaisiin 
seikkoihin.  

Pykälän 1 momentin mukaan kaivosviran-
omaisen olisi tutkittava kaivoksessa tapahtu-
nut vakava onnettomuus, jos se on onnetto-
muuden syyn selvittämisen tai onnettomuuk-

sien ehkäisemisen kannalta tarpeellista. Kai-
vosviranomainen voisi tutkia myös muun 
kaivoksessa sattuneen onnettomuuden tai va-
kavan vaaratilanteen, jos se on onnettomuu-
den syyn selvittämisen tai onnettomuuksien 
ehkäisemisen kannalta tarpeellista.  

Pykälän 2 momentissa viitattaisiin suuron-
nettomuuksien tutkinnan osalta onnetto-
muuksien tutkinnasta annettuun lakiin 
(373/1985). Suuronnettomuudella tarkoite-
taan mainitun lain 3 §:n mukaan onnetto-
muutta, jota on kuolleiden tai loukkaantunei-
den taikka ympäristöön tai omaisuuteen koh-
distuneiden vahinkojen määrän taikka onnet-
tomuuden laadun perusteella pidettävä erityi-
sen vakavana. Suuronnettomuus on onnetto-
muuksien tutkinnasta annetun lain 1 §:n mu-
kaan tutkittava niin kuin kyseisessä laissa 
säädetään.  

150 §. Alueiden rajat syvyyssuunnassa. 
Pykälän nojalla valtausalueen, kaivosalueen 
ja kullanhuuhdonta-alueen rajat luettaisiin 
syvyyssuuntaan pystysuorasti. Tarkoituksena 
on estää malminetsintä, louhinta ja kullan-
huuhdonta maan alla asianomaisessa luvassa 
rajatun alueen ulkopuolella. Säännös vastaisi 
kumottavan lain 5 §:n 2 momenttia ja 22 §:n 
2 momenttia.  

Jos kyseessä olisi maanalainen kaivos, kai-
vosalueen rajat luetaan pykälän nojalla sy-
vyyssuuntaan pystysuorasti, mikä suojaisi 
toiminnanharjoittajan oikeutta suhteessa uu-
siin valtaus- tai kaivoslupahakemuksiin. Yk-
sinomaan maan alla tapahtuva louhinta ei 
kuitenkaan aina edellyttäisi samanlaisia rajoi-
tuksia kiinteistön omistajan käyttö- ja hallin-
taoikeuteen maan pinnalla kuin vastaava 
toiminta avolouhoksena.  

151 §. Maksut. Pykälän 1 momentissa olisi 
informatiivinen viittaus valtion maksuperus-
telakiin, jonka nojalla määräytyvät muun 
muassa kaivosviranomaisten suoritteiden 
maksullisuuden ja suoritteista perittävien 
maksujen suuruuden yleiset perusteet. 

Kunta päättäisi ehdotettuun lakiin perustu-
vien suoritteiden maksullisuudesta ja perittä-
vän maksun suuruudesta. Kyseisiä toimenpi-
teitä voivat olla esimerkiksi valtaus-, kaivos- 
ja kullanhuuhdontalupahakemuksen liitteeksi 
30 §:n nojalla vaaditut todistukset ja rekiste-
rinotteet.  Kunnan suoritteiden maksullisuu-
den ja suoritteista perittävien maksujen suu-
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ruuden yleisistä perusteista olisi voimassa, 
mitä valtion maksuperustelain 4—7 §:ssä 
säädetään. 

Maksua ei perittäisi, jos asia tulee vireille 
haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta esi-
merkiksi 54—56 tai 140 §:n nojalla. Jos vi-
reillepanoa olisi pidettävä ilmeisen perusteet-
tomana, viranomaisen tulisi harkita maksun 
perimistä. Esitettyä vaatimusta voitaisiin pi-
tää ilmeisen perusteettomana esimerkiksi sil-
loin, kun se ei perustu uuden kaivoslain 
säännöksiin tai sen tueksi ei esitetä riittävää 
selvitystä.  

Pykälän 4 momentin nojalla säännösehdo-
tusten mukaiset maksut ja kustannukset saa-
taisiin periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä 
järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
säädetään. Siten esimerkiksi kaivosviran-
omaisen lupapäätöksistä perittävät maksut ja 
139 §:n nojalla teettäen suoritetun toimenpi-
teen kustannukset olisivat suoraan ulosotto-
kelpoisia. 
 
 
VII OSA. Loppusäännökset 

19 luku. Voimaantulo ja siirtymäsään-
nökset 

152 §. Voimaantulo. Laki ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. 
Lain täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpi-
teitä, esimerkiksi ohjeistusta ja tiedotusta, 
olisi tarkoitus tehdä jo ennen lain voimaantu-
loa. 

153 §. Kumoamissäännös. Pykälällä ku-
mottaisiin voimassa oleva kaivoslaki siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Samalla 
kumoutuisi kaivosasetus ja sen nojalla anne-
tut kauppa- ja teollisuusministeriön päätök-
set. 

Vireillä on työturvallisuuslain nojalla anne-
tun räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjetta 
koskevan valtioneuvoston päätöksen koko-
naisuudistus siten, että säädöksen sovelta-
misalaan sisällytettäisiin myös kaivostoimin-
ta. Tarkoituksena on muuttaa valtioneuvos-
ton asetusta työpaikkojen terveys- ja turvalli-
suusvaatimuksista siten, että asetusta sovel-
lettaisiin kaivoksessa tehtävään työhön. Tar-
koituksena on myös valmistella uuden kai-

voslain nojalla annettava valtioneuvoston 
asetus kaivosturvallisuudesta ja työ- ja elin-
keinoministeriön asetus kaivosten nostolai-
toksista. Tavoitteena on kaivosturvallisuu-
teen liittyvien säädösehdotusten valmistelu 
sellaisella aikataululla, että kaivosasetuksen 
nojalla annetut kauppa- ja teollisuusministe-
riön päätökset kaivosten turvallisuusmäärä-
yksistä, kaivoskartoista ja nostolaitoksista 
kaivoksista voisivat kumoutua ehdotetun lain 
tultua voimaan. 

Pykälän 2 momentin nojalla muissa laeissa 
ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä ole-
va viittaus kumottavaan lakiin koskisi uuden 
kaivoslain voimaantulon jälkeen tätä lakia.  
Esityksen nojalla ehdotetaan muutettavaksi 
säteilylakia, erämaalakia, luonnonsuojelula-
kia, ympäristövahinkojen korvaamisesta an-
nettua lakia ja Suomen talousvyöhykkeestä 
annettua lakia siten, että viittaus kumottavaan 
lakiin korvattaisiin viittauksella uuteen kai-
voslakiin. Kumottavaan lakiin on viitattu 
kemikaaliturvallisuuslain 4 §:ssä. Tämä viit-
taus olisi tarkoitus korjata samalla, kun lakia 
muuten muutetaan. Kumottavaan lakiin on 
viitattu myös patoturvallisuuslain (413/1984) 
3 §:ssä. Patoturvallisuuslain kokonaisuudis-
tus on vireillä. Lisäksi valtioneuvoston oi-
keudesta luovuttaa toisen omaksi valtion 
omistamia kivennäislöydöksiä sekä niiden 
hyväksikäyttöä varten tarvittavia maa-alueita 
annetun lain (174/1940) 2 §:ssä on yksilöi-
mätön viittaus kaivoslakiin. Kyseistä pykälää 
ei ehdoteta muutettavaksi, koska mainitun 
lain uudistamista tai kumoamista on arvioita-
va kokonaisuudessaan. 

154 §. Yleinen siirtymäsäännös. Kumotta-
van lain nojalla vireille tulleet varausilmoi-
tukset, valtaus- ja kaivospiirihakemukset se-
kä muut asiat siirtyisivät ehdotetun lain tultua 
voimaan työ- ja elinkeinoministeriöstä kai-
vosviranomaiselle, joka käsittelisi ja ratkaisi-
si asian ministeriön sijasta. Ministeriössä vi-
reillä olevissa varaus-, valtaus-, kaivospiiri-
määräys- ja muissa asioissa samoin kuin Tu-
kesissa vireillä olevissa kaivosturvallisuus-
asioissa ja tuomioistuimessa lain voimaan 
tullessa vireillä olevissa asioissa noudatetaan 
uuden kaivoslain voimaan tullessa voimassa 
olleita, kumottavan lain säännöksiä. Ehdote-
tussa 155—160 §:ssä on kuitenkin säädetty 
poikkeuksia tästä pääsäännöstä. 
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Pykälän 2 momentin nojalla myös sellaiset 
1 momentissa tarkoitetut asiat käsiteltäisiin ja 
ratkaistaisiin uuden kaivoslain säännösten 
mukaisesti, jotka muutoksenhakutuomiois-
tuin kumoaa tämän lain voimaan tultua ja pa-
lauttaa kokonaisuudessaan uudelleen käsitel-
täväksi. 

155 §. Säännösten soveltaminen malminet-
sintään ja kullanhuuhdontaan. Kumottavan 
lain nojalla valtausoikeus on voinut olla voi-
massa enintään viisi vuotta valtauskirjan an-
topäivästä. Valtausoikeudet jäisivät 1 mo-
mentin mukaan voimaan asianomaisessa val-
tauskirjassa mainituilla ehdoilla.  

Kumottavan lain nojalla voimaan jääviin 
valtausoikeuksiin sovellettaisiin edelleen 
kumottavan lain 12 ja 15—17 §:n valtausoi-
keuksia koskevia säännöksiä ja 62—64 §:n 
seuraamuksia koskevia säännöksiä. Kiinteis-
tön omistajalle suoritettavan valtauskorvauk-
sen ja valtiolle suoritettavan valtausmaksun 
tasoa kuitenkin tarkistettaisiin ottaen huomi-
oon rahan arvon muutos ja ehdotetussa 83 
§:ssä säädetty valtauskorvaus. Valtauskorva-
us nousisi nykyisestä 10 eurosta 20 euroon 
hehtaarilta ja valtausmaksun vuotuinen suu-
ruus 6,75 eurosta 10 euroon hehtaarilta. 

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovellettaisiin lisäksi ehdotetun lain 
6 §:n yleisiä velvollisuuksia, 11 §:n maasto-
töitä ja rakennelmia koskevaa ilmoitusvelvol-
lisuutta, 13 §:n tutkimustöitä ja -tuloksia 
koskevaa selvitysvelvollisuutta ja 14 §:n jäl-
kitoimenpiteitä koskevaa velvollisuutta. 
Muutoin valtausalueilla ei olisi pidettävä tar-
peellisena soveltaa ehdotetussa laissa valtaa-
jalle säädettyjä velvoitteita ottaen huomioon 
etenkin valtausoikeuksien jäljellä oleva voi-
massaoloaika. 

Kumottavan lain nojalla kullanhuuhdonta 
valtion mailla tapahtuu valtausoikeuden no-
jalla. Tähän toimintaan sovellettaisiin 6 §:n 
yleisiä velvollisuuksia, 21 §:n 3 momentin 
velvollisuutta pitää alue asianmukaisessa 
kunnossa, 24 §:n maastotöitä koskevaa ilmoi-
tusvelvollisuutta, 25 §:n kullanhuuhdontaa 
koskevaa selvitysvelvollisuutta ja 26 §:n jäl-
kitoimenpiteitä koskevaa velvollisuutta.  

Tarkoituksena olisi velvoittaa valtaaja toi-
mittamaan 13 ja 25 §:ssä tarkoitettu selvitys 
ensimmäisen kerran viimeistään vuoden ku-
luttua lain voimaantulosta. 

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan mal-
minetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyvien 
velvollisuuksien laajennukset koskevat lä-
hinnä ilmoitus- ja selvitysvelvollisuuksia se-
kä jälkitoimenpiteitä. Ehdotettuja ilmoitus- ja 
selvitysvelvollisuuksia voidaan pitää välttä-
mättömänä toiminnan valvonnan kannalta ja 
ehdotettua jälkihoitovelvollisuutta välttämät-
tömänä ympäristönäkökohtien kannata. Li-
säksi ehdotuksella edistettäisiin valtausluvan 
ja kullanhuuhdontaluvan nojalla toimivien 
yhdenvertaisuutta siirtymäsäännöksen perus-
teella valtausoikeuden nojalla toimintaa har-
joittaviin malminetsijöihin ja kullanhuuhto-
jiin.  

Pykälän 4 momentin nojalla valtausoikeu-
den raukeamiseen sovellettaisiin ehdotettua 
54 §:ää. Valtausoikeus raukeaisi määräajan 
päättyessä. Kaivosviranomainen voisi myös 
päättää, että valtausoikeus raukeaa, jos toi-
minta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti 
vähintään vuoden. Lisäksi kaivosviranomai-
sen olisi päätettävä, että valtausoikeus rau-
kea, jos valtaaja tekee asiasta hakemuksen. 
Valtaaja olisi velvollinen hakemaan valtaus-
oikeuden raukeamista, jos tarkoituksena ei 
enää ole harjoittaa valtausoikeuteen perustu-
vaa toimintaa. Valtausoikeuden raukeaminen 
käsiteltäisiin soveltuvin osin kuten valtauslu-
pahakemus tai, kun kyseessä on kullanhuuh-
dontaa koskeva valtausoikeus, kuten kullan-
huuhdontalupahakemus. 

Pykälän 4 momentin nojalla valtausoikeu-
den peruuttamiseen sovellettaisiin ehdotettua 
57 §:ää. Kaivosviranomaisen voisi peruuttaa 
valtausoikeuden, jos valtaaja on valtausha-
kemuksessa antanut olennaisesti virheellisiä 
tai puutteellisia tietoja, valtaaja ei enää ole 
valtauskelpoinen, valtaaja on rikkonut 13 tai 
25 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden tai 
133 §:n 1 momenttiin perustuvan selvitys-
velvollisuuden taikka valtaaja on olennaisella 
tavalla rikkonut tai laiminlyönyt kumottavan 
lain 12 §:ssä tai 155 §:n 3 momentissa viita-
tuissa pykälissä säädettyjä velvollisuuksia, 
rajoituksia taikka lupamääräyksiä. Ennen 
päätöksen tekoa kaivosviranomaisen olisi 
noudatettava, mitä 57 §:n 2 momentissa sää-
detään. Asia olisi käsiteltävä kuten vastaava 
valtaus- tai kullanhuuhdontalupahakemus. 

Valtausoikeuden siirrosta säädetään kumot-
tavan lain 13, 53 ja 54 §:ssä. Ehdotetun 4 
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momentin nojalla valtausoikeuden siirtoon 
sovellettaisiin ehdotettua 58 §:ää. Valtausoi-
keuden siirron edellytykset olisivat keskeisil-
tä osin samat kuin kumottavan lain nojalla 
sekä vastaisivat valtaus- ja kullanhuuhdonta-
luvan siirron edellytyksiä. Ehdotetun 58 §:n 
nojalla korostuisi valtaajan velvollisuus toi-
mittaa kaivosviranomaiselle tarvittavat riittä-
vät selvitykset. Kaivosviranomaisella olisi 
mahdollisuus hylätä valtausoikeuden siirto 
58 §:n 3 momentissa mainituin perustein. 
Siirtomerkintää ei enää tehtäisi valtauskir-
jaan, vaan viranomainen antaisi asiasta pää-
töksen ja tiedottaisi siitä 59 §:n mukaisesti. 

Pykälän 5 momentin nojalla valtaajan olisi 
mahdollista saada jatkoaikaa malminetsintää 
tai kullanhuuhdontaa varten. Tällöin sovellet-
taisiin ehdotettua 49 §:ää ja harjoitettaessa 
valtauskirjan nojalla kullanhuuhdontaa ehdo-
tettua 53 §:ää. Valtauskirja korvautuisi ehdo-
tetussa laissa tarkoitetulla valtaus- tai kullan-
huuhdontaluvalla ja luvan haltijaa koskisivat 
ehdotetun lain mukaiset yleiset ja asian-
omaista luvan haltijaa koskevat erityiset vel-
vollisuudet. Valtausluvan voimassaolon 
enimmäisaikaan, joka ehdotetun 49 §:n nojal-
la olisi viisitoista vuotta, lasketaan mukaan 
valtaajan valtausalueeseen kohdistuneen val-
tausoikeuden voimassaoloaika. Ehdotetun 37 
§:n 4 momentin mukaan valtaus- ja kullan-
huuhdontalupaa ei saisi myöntää, vaikka lu-
van myöntämiselle säädetyt edellytykset täyt-
tyvät eikä luvan myöntämiselle ole ehdotet-
tujen säännösten perusteella estettä, jos haki-
ja on muun muassa olennaisesti laiminlyönyt 
ehdotettuihin säännöksiin perustuvia velvol-
lisuuksia. Ehdotettuihin säännöksiin perustu-
vien velvollisuuksien laiminlyöntiin rinnas-
tettaisiin lupaharkinnassa kumottavan lain 
taikka sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten laiminlyönti, joista keskeisinä 
olisi pidettävä kumottavan lain 3 luvun sään-
nöksiin ja mahdollisesti valtauskirjassa an-
nettuihin määräyksiin perustuvia velvolli-
suuksia. Lisäksi 37 §:n 4 momenttia sovellet-
taessa otettaisiin huomioon 3 momentissa 
viitatuissa pykälissä tarkoitettujen velvolli-
suuksien laiminlyönti. 

Ehdotuksen perusteella kumottavan lain ja 
uuden kaivoslain nojalla malminetsintää ja 
kullanhuuhdontaa harjoittavat saatettaisiin 

yhdenvertaiseen asemaan siirtymäajan kulut-
tua. 

156 §. Säännösten soveltaminen kaivostoi-
mintaan. Kumottavan lain nojalla annetut 
kaivospiirimääräykset jäisivät voimaan mää-
räyksessä mainituilla ehdoilla ja niiden pe-
rustella suoritettavaan kaivospiiritoimituk-
seen sovellettaisiin kumottavan lain 27—38, 
66 ja 67 §:ää.  

Kumottavan lain nojalla annetut kaivosoi-
keudet jäisivät voimaan kaivospiirimääräyk-
sessä ja kaivoskirjassa mainituilla ehdoilla. 
Kaivosoikeuteen sovelletaan kumottavan lain 
44 §:n kaivospiirimaksua ja 45 §:n louhi-
mismaksua koskevaa säännöstä sekä näihin 
liittyvää 64 §:n 1 momentin maksujen lai-
minlyönnin seuraamusta koskevaa säännöstä.  
Kaivospiirimaksun tasoa kuitenkin tarkistet-
taisiin. Vuotuinen kaivospiirimaksu nousisi 
nykyisestä 20 eurosta 50 euroon hehtaarilta, 
mikä vastaisi 84 §:n 2 momentissa ehdotettua 
louhintakorvauksen hehtaariperusteista osaa. 
Kaivospiirin alueen yhtenäisyydestä, suuruu-
desta, muodosta ja tarvittavien alueiden vält-
tämättömyydestä olisi voimassa, mitä kumot-
tavan lain 22 §:ssä säädetään. 

Jos kiinteistön omistaja tai muun asian-
osainen vaatisi, olisi kumottavan lain 44 ja 
45 §:n sijasta sovellettava ehdotettua 84 ja 85 
§:ää. Sen sijaan kumottavan lain louhimis-
maksun tarkistamisesta ei ole otettu ehdotet-
tuun lakiin säännöstä. 

Kumottavan lain 73 §:n nojalla ennen ku-
mottavan lain voimaantuloa syntyneisiin oi-
keussuhteisiin on sovellettava vuoden 1943 
kaivoslakia, jollei kumottavan lain 78 §:ssä 
tai muualla kumottavassa laissa toisin sääde-
tä. Tällaisia vuoden 1943 kaivoslain nojalla 
toiminnassa olevia kohteita ovat Outokumpu 
Chrome Oy:n Kemin kromikaivos, Pyhäsal-
mi Mine Oy:n Pyhäsalmen kaivos ja Mondo 
Minerals B.V.:n Lahnaslammen kaivos sekä 
yksityishenkilön hallussa oleva kullanhuuh-
dontakaivospiiri. Lisäksi vuoden 1943 kai-
voslain nojalla kaivosoikeus on voimassa 
neljässä kohteessa, jossa ei ole toiminnassa 
olevaa kaivosta. Näistä Finn Nickel Oy:n Ke-
retti ja Luikonlahti ovat kaivosoikeuden hal-
tijan hakemuksesta siirtymässä kumottavan 
lain 78 §:n 2 momentin nojalla kumottavan 
lain alaiseksi. Mondo Minerals B.V.:n hal-
lussa olevien, Jormuaa ja Pitkänperää koske-
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vien kaivosoikeuksien siirto kumottavan lain 
alaiseksi tai oikeuksien lakkauttamisen arvi-
ointi on vielä kesken. 

Vuoden 1943 kaivoslakiin perustuvat kai-
vosoikeudet jäisivät voimaan kaivospiirin 
määräämistä koskevassa päätöksessä maini-
tuilla ehdoilla. Näihin kaivosoikeuksiin so-
vellettaisiin vuoden 1943 kaivoslain 48—54 
§:n puolustusmaksua ja 57 §:n louhimismak-
sua koskevia säännöksiä. Puolustusmaksun 
tasoa kuitenkin tarkistettaisiin ja sitä koske-
via menettelyjä nykyaikaistettaisiin. Tarkoi-
tuksena olisi yhdenmukaistaa kumottavaan 
lakiin perustuvaa kaivospiirimaksua ja vuo-
den 1943 lakiin perustuvaa puolustusmaksua 
koskeva sääntely. Puolustusmaksun alkupe-
räinen vuotuinen suuruus olisi ehdotuksen 
mukaan 50 euroa hehtaarilta, kun se on ny-
kyään kokonaisuudessaan 250 euroa kaivos-
piiriltä. Kaivosoikeuden haltijan olisi mak-
settava suoraan jokaiselle kaivospiirin kiin-
teistön omistajalle puolustusmaksu kultakin 
vuodelta viimeistään 31 päivänä tammikuuta 
eikä maksu enää tapahtuisi lääninhallituksen 
välityksellä. Puolustusmaksu maksettaisiin 
kokonaisuudessaan kiinteistön omistajille. 
Valtio luopuisi puolustusmaksua koskevasta 
osuudesta, jolloin myös vuoden 1943 kaivos-
lain nojalla maksettava korotettu puolustus-
maksu suoritettaisiin kiinteistön omistajalle. 
Jos kiinteistön omistajia on useita, on kunkin 
osuus puolustusmaksusta jaettava vuoden 
1943 kaivoslain 48 §:n 3 momentin mukai-
sesti siinä suhteessa kuin heillä on osuutta 
kaivosalueeseen. Pyhäsalmi Mine Oy omis-
taa kokonaan Pyhäsalmen kaivoksen maa-
alueen, Finn Nickel Oy Keretin kaivoksen 
maa-alueen ja Outokumpu Chrome Oy suu-
rimmaksi osaksi Kemin kaivoksen maa-
alueen, joten näiden osalta puolustusmaksua 
koskevan muutoksen merkitys olisi hyvin 
vähäinen. Lähinnä Mondo Minerals B.V.:n 
kohteissa vuotuinen maksu kasvaisi selvästi. 
Kaivospiirin suuruudesta, muodosta ja rajois-
ta olisi voimassa, mitä vuoden 1943 kaivos-
lain 20 §:n 2 momentissa säädetään, ja kai-
vospiirin ulkopuolisista alueista, mitä 32 §:n 
2 momentissa säädetään. 

Jos kiinteistön omistaja tai muu asianosai-
nen sitä vaatisi, olisi vuoden 1943 kaivoslain 
mukaisesta kaivosoikeudesta maksetun puo-
lustusmaksun ja louhimismaksun sijasta 

maksettava ehdotetussa 84 §:ssä tarkoitettua 
louhintakorvausta ja 85 §:ssä tarkoitettua si-
vutuotekorvausta.  

Kumottavaan lakiin ja vuoden 1943 kai-
voslakiin perustuvan kaivosoikeuden nojalla 
tapahtuvaan kaivostoimintaan sovellettaisiin 
ehdotetussa 6, 16, 92—103 §:ssä säädettyjä 
velvollisuuksia. Jos toiminnassa olevassa 
kaivoksessa on nostolaitos, sovellettaisiin 
siihen ja sen tarkastukseen ehdotettua 115, 
116 ja 118—122 §:ää. Toiminnassa olevien 
kaivosten laitteistojen ja laitteiden sijoituk-
sessa olisi noudatettava ehdotettua 117 §:ää. 
Kun toiminnassa oleva kaivos lopettaa toi-
mintansa, sovellettaisiin ehdotettua 123—
132 §:ää.  Jos kaivostoiminnasta aiheutuisi 
sellaista vahinkoa tai haittaa, jota ei ole kor-
vattu kaivospiiritoimituksen yhteydessä ja 
osapuolet eivät sovi korvauksesta, sovellet-
taisiin ehdotettua 81 §:ää. Käytännössä kai-
vostoiminnan lopettamiseen liittyvää va-
kuusvelvoitetta koskevaa 92—95 §:ää sovel-
lettaisiin vasta siirtymäajan jälkeen. 

Kumottavan lain 40 § ja vuoden 1943 kai-
voslain 43 § vastaavat keskeisiltä osin ehdo-
tettua 15 §:ää. Kumottavassa laissa ja vuoden 
1943 kaivoslaissa on säädetty hyvin suppeas-
ti toiminnanharjoittajan velvollisuuksista. 
Kumottavan lain 43 §:ssä (vuoden 1943 kai-
voslain 36 §:ssä) säädetään toiminnanharjoit-
tajan velvollisuudesta rakentaa aita, 47 §:ssä 
(vuoden 1943 kaivoslain 80 §:n 3 momentis-
sa) kiellosta vaarantaa tuleva louhintatyö ja 
harjoittaa tuhlaavaa louhintaa sekä 49 §:ssä 
toiminnanharjoittajan velvollisuudesta toi-
mittaa vuosittain tiedot kaivostyöstä. Lisäksi 
vuoden 1943 kaivoslain 44 §:ssä säädetään 
toiminnanharjoittajan oikeudesta rakentaa. 
Kaivosturvallisuudesta säädetään hyvin sup-
peasti kumottavan lain 56 ja 57 §:ssä. Täs-
mällisesti oikeuksista ja velvollisuuksista on 
säädetty kaivosasetuksen nojalla annetuissa 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksissä. 
Kaivostoiminnan lopettamista koskevasta 
menettelystä säädetään kumottavan lain 47 
§:ssä (vuoden 1943 kaivoslain 45 §:ssä) ja 
lopettamiseen liittyvistä velvollisuuksista 51 
§:ssä. Kumottavan lain 46 §:n ja vuoden 
1943 kaivoslain 37 §:n nojalla niin sanottuja 
jälkikorvauksia on haettava paikkakunnan 
alioikeudesta. Kumottavan lain 78 §:n 1 
momentin nojalla muun muassa sen 49—51, 
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56 ja 57 §:ää sovelletaan myös vuoden 1943 
kaivoslain nojalla myönnettyihin kaivosoike-
uksiin soveltuvin osin. 

Pykälän 3 momentilla täsmennettäisiin kai-
vostoiminnan harjoittajan oikeuksia ja vel-
vollisuuksia verrattuna kumottavaan lakiin ja 
vuoden 1943 kaivoslakiin. Muutokset koske-
vat erityisesti turvallisuuteen ja ympäristöön 
liittyvien näkökohtien huomioon ottamista.  
Käytännössä ehdotetun lain kaivosturvalli-
suutta koskevien säännösten ei arvioida mer-
kitsevän olennaisia lisätoimenpiteitä toimin-
nassa olevissa kaivoksissa. Toiminnanhar-
joittajilla olisi siirtymäaika käytössään mah-
dollisten kaivosturvallisuuden edellyttämien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Siirtymä-
ajaksi ehdotetaan kahta vuotta lain voimaan-
tulosta. Siirtymäajan kuluessa toiminnanhar-
joittajan olisi selvitettävä kaivosviranomai-
selle, miten kaivosturvallisuutta koskevat 
vaatimukset on otettu huomioon. Kaivostoi-
minnan lopettamiseen liittyvät velvollisuudet 
ja vakuusvaatimus olisivat uusia vaatimuk-
sia, mutta niitä olisi pidettävä turvallisuuden 
ja ympäristön kannalta välttämättöminä täy-
dennyksinä nykyiseen sääntelyyn. Kaivosvi-
ranomainen olisi siirtymäajan jälkeen, joksi 
ehdotetaan kahta vuotta lain voimaantulosta, 
määrättävä vakuuden laji ja suuruus tai hy-
väksyttävä vastaava järjestely sekä määrättä-
vä ajankohta, jolloin vakuuden tulee olla ase-
tettu tai järjestelyn suoritettu. Vastaavan siir-
tymäajan kuluessa kaivosviranomaisen olisi 
annettava toiminnanharjoittajalle yleisen ja 
yksityisen edun kannalta välttämättömät 
määräykset. Kaivosviranomaisen olisi mää-
räyksiä antaessaan sovellettava ehdotetun 43 
§:n 3 ja 4 momenttia ja 108 §:ää. Annettuja 
määräyksiä olisi tarkistettava samoin perus-
tein kuin kaivosluvan ja kaivosturvallisuus-
luvan määräyksiä ehdotetun 50 §:n 2 mo-
mentin ja 110 §:n 2 momentin nojalla. Siir-
tymäajoilla on riittävästi varmistettu toimin-
nanharjoittajan mahdollisuus sopeutua uusiin 
vaatimuksiin. Lisäksi toiminnanharjoittajien 
yhdenvertaisuus huomioon ottaen on pidettä-
vä tarpeellisena, ettei kaivostoiminnan oike-
uksien ja velvollisuuksien sisältö poikkea 
olennaisesti sen mukaan, koska toimintaa 
koskeva kaivoslupa tai kaivosoikeus on 
myönnetty.  

Pykälän 4 momentin nojalla kumottavaan 
lakiin ja vuoden 1943 kaivoslakiin perustu-
van kaivosoikeuden muuttamiseen, peruut-
tamiseen ja siirtoon sovellettaisiin ehdotettua 
56—59 ja 112 §:ää.  

Kaivosluvan muuttamista koskevan sään-
nöksen osalta voisi käytännössä merkitystä 
olla lähinnä 56 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 
56 §:n 3 momentin säännöksellä sekä kaivos-
turvallisuusluvan muuttamista koskevan 
säännöksen osalta merkityksellisiä olisivat 
lähinnä 112 §:n 1 momentin 1 kohdan ja 112 
§:n 3 momentin säännöksellä. Kaivosoikeu-
den muutos toteutettaisiin lähtökohtaisesti 
lupamääräyksiä muuttamalla. Kaivosoikeutta 
olisi muutettava erityisesti, jos kaivostoimin-
nasta aiheutuu ehdotetussa 16 §:ssä tarkoitet-
tu kielletty seuraus tai kaivosturvallisuudessa 
on olennaisia puutteita. Toiminnanharjoittaja 
olisi velvollinen hakemaan kaivosoikeuden 
muutosta, jos kaivospiiri tai apualue ei enää 
täyttäisi kumottavan lain 22 §:ssä säädettyjä 
edellytyksiä tai vuoden 1943 kaivoslain no-
jalla määrätty kaivospiiri ei enää täyttäisi 
vuoden 1943 kaivoslain 20 §:n 2 momentissa 
tai 32 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyk-
siä. Toiminnanharjoittaja olisi velvollinen 
hakemaan kaivosoikeuden muutosta, jos kai-
vostoiminnassa tai olosuhteissa olisi tapahtu-
nut sellainen muutos, jonka takia kaivosoike-
utta olisi kaivosturvallisuuden varmistami-
seksi taikka yleisten tai yksityisten etujen 
turvaamiseksi tarpeen muuttaa. Ehdotus kor-
vaisi kumottavan lain 39 §:n ja 1943 kaivos-
lain 41 §:n, joissa säädetään kaivospiirin ja 
apualueen rajojen muutamista koskevasta 
menettelystä.  

Jos kaivosoikeuden haltija pitäisi tarpeelli-
sena kaivospiirin tai apualueen laajentamista, 
sovellettaisiin, mitä ehdotetussa 18 §:ssä sää-
detään käyttöoikeudesta kaivosalueeseen se-
kä 19 §:ssä käyttö- ja muusta erityisestä oi-
keudesta kaivoksen apualueeseen. Vaatimus 
käyttö- tai muusta oikeudesta käsiteltäisiin 
soveltuvin osin kuten kaivoslupahakemus.  

Kaivosoikeuden menetetyksi julistamisen 
edellytyksistä säädetään kumottavan lain 50, 
64 ja 65 §:ssä. Kumottavan lain 78 §:n 1 
momentin nojalla sen 50 §:ää sovelletaan 
myös vuoden 1943 lain nojalla myönnettyi-
hin kaivosoikeuksiin. Ehdotetulla 4 momen-
tin viittauksella 57 §:ään laajennettaisiin kai-
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vosviranomaisen valtuuksia peruuttaa kai-
vosoikeus verrattuna nykytilaan. Ehdotettu 
57 §:n 1 momentin 2 kohta vastaisi keskeisil-
tä osin kumottavan lain 65 §:ää ja vuoden 
1943 lain 90 §:ää sekä 57 §:n 1 momentin 4 
kohta kumottavan lain 64 §:ää.  

Kaivosoikeuden muuttamista ja peruutta-
mista koskevien edellytysten laajentamista 
voidaan pitää välttämättömänä ehdotetun lain 
tavoitteena olevien yleisten ja yksityisten 
etujen suojaamiseksi sekä ehdotetussa laissa 
säädettyjen velvoitteiden valvonnan ja toi-
minnanharjoittajien yhdenvertaisuuden kan-
nalta. 

Kaivosoikeuden menetetyksi julistamista 
koskevista säännöksistä kumottavan lain 50 § 
korvautuisi ehdotetulla 5 momentilla, jossa 
säädettäisiin kaivosoikeuden raukeamisen 
edellytyksistä. Ehdotus vastaisi keskeisiltä 
osin nykyisin sovellettavaa säännöstä. Jos 
toiminnanharjoittaja laiminlyö asetetut mää-
räajat, ei tälle olisi kuitenkaan enää tarpeen 
antaa kehotusta kahdessa vuodessa ryhtyä 
kaivostyöhön. Kumottava laki ja uusi kaivos-
laki perustuvat valtausjärjestelmään, johon 
voidaan katsoa sisältyvän velvoite joko ryh-
tyä kaivostoimintaan määräajassa tai luopua 
oikeudesta. 

Ehdotetun 20 §:n nojalla kullanhuuhdonta 
valtion mailla edellyttäisi kullanhuuhdonta-
lupaa. Kumottavan lain nojalla kullanhuuh-
dontaa on saanut harjoittaa valtion mailla 
valtausoikeuden perusteella. Ennen kumotta-
vaan lakiin tehtyä muutosta 589/1997 myön-
nettiin kullanhuuhdontaa varten kaivosoike-
uksia. Lisäksi vuoden 1943 kaivoslain nojalla 
on voimassa yksi kullanhuuhdontaa koskeva 
kaivosoikeus. Tällä hetkellä kullanhuuhdon-
taa varten on voimassa kaivosoikeuksia yh-
teensä seuraavasti: Lemmenjoen kansallis-
puistossa 24, Ivalonjoella 2 ja puolittain Ur-
ho Kekkosen kansallispuistossa 1. Ehdotetun 
siirtymäsäännöksen nojalla voimassa olevat 
kullanhuuhdontaa koskevat kaivosoikeudet 
raukeaisivat siirtymäajan kuluttua lain voi-
maantulosta. Siirtymäajaksi ehdotetaan nel-
jää vuotta, jota on pidettävä riittävänä sopeu-
tumisaikana. Ehdotuksen perusteena ovat en-
si sijassa ympäristöön liittyvät näkökohdat. 
Koneellinen kullanhuuhdonta nykymuodos-
saan on laajentunut niin voimaperäiseksi, ett-
ei toiminnan mahdollisia vaikutuksia Lem-

menjoen vesistöön ja maastoon ole enää 
mahdollista hallita. Haitallisia vaikutuksia 
ovat erityisesti vesistön samentuminen sekä 
kalastolle kiintoaineksesta ja maastolle liik-
kumisesta aiheutuvat haitat. Kun otetaan 
huomioon luonnonsuojelulaki, Lemmenjoen 
kansallispuistoa koskevat säännökset ja muu 
sovellettava lainsäädäntö sekä oikeuskäytän-
tö, ehdotettu muutos merkitsisi koneellisen 
kullanhuuhdonnan päättymistä nykyisessä 
laajuudessaan Lemmenjoen kansallispuistos-
sa. Muutoksen vaikutuksia lieventäisi se, että 
siirtymäsäännösten lisäksi kullanhuuhdontaa 
koskevien kaivosoikeuksien haltijoiden ase-
maa turvaisi etuoikeus hakea ehdotetun 20 
§:n mukaista kullanhuuhdontalupaa, mikä 
olisi poikkeus ehdotetusta 28 §:n 1 momen-
tista. Siten kullanhuuhdonta nykyisillä kai-
vospiireillä voisi siirtymäajan jälkeenkin jat-
kua, jos kullanhuuhdontalupaa haetaan ehdo-
tettujen säännösten mukaisesti ja hakija 
osoittaa, että ehdotettujen säännösten mukai-
set edellytykset täyttyvät eikä luvan myön-
tämiselle ole ehdotettujen säännösten nojalla 
estettä, jota ei olisi mahdollista poistaa lupa-
määräyksillä tai pienentämällä alueen kokoa. 
Työryhmä on myös arvioinut, ettei ehdotettu 
muutos välttämättä merkitsisi ehdotonta ko-
neellisen kullanhuuhdonnan kieltoa Lem-
menjoen kansallispuistossa. Koska kullan-
huuhdontalupaa koskevassa harkinnassa olisi 
36 §:n nojalla otettava huomioon myös luon-
nonsuojelulain säännökset, merkitsisi muutos 
kuitenkin todennäköisesti merkittäviä rajoi-
tuksia esimerkiksi koneiden koon ja maa-
massojen siirron sallittavuuteen verrattuna 
nykyiseen tilanteeseen. Siirtymäaikana kul-
lanhuuhdontaa koskeviin kaivosoikeuksiin 
sovellettaisiin 3 momentissa mainittuja pykä-
liä.  

Kaivosoikeus raukeaisi lisäksi ehdotetun 
55 §:n 3 ja 4 momentissa säädetyin perustein 
eli vastaavalla tavalla kuin kaivoslupa. Kai-
vosviranomainen voisi päättää, että kaivosoi-
keus raukeaa, jos kaivostoiminta on ollut 
keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi 
vuotta tai kaivostoiminnan voidaan katsoa 
tosiasiallisesti päättyneen kaivostoiminnan 
vähäisyys huomioon ottaen. Asian voisi pan-
na vireille kaivosviranomainen omasta aloit-
teestaan, kiinteistön omistaja tai haltija, kun-
ta tai haitankärsijä. Kaivosviranomaisen olisi 
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päätettävä, että kaivosoikeus raukeaa, jos 
kaivosoikeuden haltija tekee asiaa koskevan 
hakemuksen lupaviranomaiselle. Kaivosoi-
keuden haltija olisi velvollinen tekemään ha-
kemuksen, jos sen tarkoituksena ei enää ole 
harjoittaa kaivostoimintaa. 

Kaivosoikeuden muuttaminen, peruuttami-
nen ja raukeaminen käsiteltäisiin soveltuvin 
osin kuten vastaava kaivoslupahakemus. Jos 
kyseessä on kaivosoikeuden muuttaminen 
kaivosturvallisuuteen liittyvistä syistä, käsi-
teltäisiin kaivosoikeuden muuttaminen sovel-
tuvin osin kuten vastaava kaivosturvallisuus-
lupahakemus. 

Kaivosoikeuden siirrosta säädetään kumot-
tavan lain 42, 53 ja 54 §:ssä sekä vuoden 
1943 lain 42 ja 79 §:ssä. Pykälän 4 momentin 
nojalla kaivosoikeuden siirtoon sovellettai-
siin ehdotettua 58 §:ää. Kaivosoikeuden siir-
ron edellytykset olisivat keskeisiltä osin sa-
mat kuin nykyisin ja vastaisivat kaivosluvan 
siirron edellytyksiä. Ehdotetun 58 §:n nojalla 
korostuisi kaivosoikeuden haltijan velvolli-
suus toimittaa kaivosviranomaiselle tarvitta-
vat riittävät selvitykset. Siirtomerkintää ei 
enää tehtäisi kaivoskirjaan, vaan viranomai-
nen antaisi asiasta päätöksen ja tiedottaisi sii-
tä 59 §:n mukaisesti. 

Pykälän 6 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuuden. Sen nojalla voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella toiminnanharjoittajalle 3 momentissa 
säädetystä velvollisuudesta selvittää, miten 
kaivosturvallisuutta koskevat vaatimukset on 
otettu huomioon. 

157 §. Valtausluvan hakeminen varauksen 
nojalla. Kumottavan lain 7 §:n nojalla val-
tauskelpoinen voi varata itselleen etuoikeu-
den mahdollisen esiintymän valtaamista var-
ten. Varaus on voimassa varauspäätöksessä 
mainitun ajan, joka voi enintään olla vuosi 
siitä päivästä, jona varausilmoitus on tehty 
rekisteritoimistoon. Kumottavan lain nojalla 
tehdyn varauspäätöksen antamasta etuoikeu-
desta olisi voimassa, mitä ehdotetussa 28 §:n 
3 momentissa säädetään.  

158 §. Valtaus- ja kaivosoikeudet luvan 
myöntämisen esteenä. Pykälän mukaan ku-
mottavan lain nojalla annetut valtaus- ja kai-
vosoikeudet sekä vuoden 1943 kaivoslakiin 
perustuvat kaivosoikeudet rinnastettaisiin lu-
van myöntämisen esteitä ja edellytyksiä kos-

kevassa harkinnassa valtaus-, kaivos- ja kul-
lanhuuhdontalupaan sovellettaessa 37 §:n 1 
momentin 3, 9 ja 10 kohtaa ja 38 §:n 2 mo-
menttia.  

159 §. Valvonta- ja hallintopakkosäännös-
ten soveltaminen. Pykälän nojalla valvontaa 
ja hallintopakkoa koskevia 16 luvun sään-
nöksiä sovellettaisiin myös toimintaan, jonka 
harjoittaminen perustuisi kumottavan lain no-
jalla annettuun valtaus- ja kaivosoikeuteen 
sekä vuoden 1943 kaivoslain nojalla annet-
tuun kaivosoikeuteen.  

160 §. Kaivossäännösten rikkominen val-
taus- ja kaivosoikeuksien nojalla tapahtuvas-
sa toiminnassa. Pykälässä säädettäisiin siir-
tymäsäännösten perusteella voimaan jäävien 
valtaus- ja kaivosoikeuksien nojalla tapahtu-
vassa toiminnassa aiheutettujen rikkomusten 
ja laiminlyöntien rangaistavuudesta. Pykälä 
koskisi vain sellaisia rikkomuksia ja laimin-
lyöntejä, jotka on tehty uuden kaivoslain tul-
tua voimaan. Siten aikaisempien tekojen ran-
gaistavuudesta olisi voimassa, mitä kumotta-
van lain 62 §:ssä säädetään, vaikka rangais-
tus tällaisesta teosta tuomittaisiin vasta uuden 
kaivoslain tultua voimaan. 

Kumottavan lain 62 §:ssä säädetään rikko-
musten ja laiminlyöntien rangaistavuudesta. 
Ehdotettu pykälä vastaisi keskeisiltä osin ny-
kyistä rangaistussäännöstä ja 141 §:ssä ehdo-
tettua rangaistussäännöstä, mutta rangaista-
vuuden alaa on laajennettu vastaamaan 155 
§:n 3 momentin ja 156 §:n 3 momentissa eh-
dotettuja täydentäviä velvollisuuksia, kieltoja 
ja rajoituksia (esimerkiksi koskien alueen 
jälkihoitoa). Laajentumista ei kuitenkaan 
voida pitää olennaisena. Toisaalta eräät ny-
kyisin kaivosoikeuden haltijaa koskevat ran-
gaistavaksi säädetyt teot (esimerkiksi ilmoi-
tus- ja selvitysvelvollisuuksien laiminlyönti) 
eivät enää olisi rangaistavia, koska 156 §:n 1 
momentin nojalla kumottavan lain 62 §:n 
rangaistussäännöstä ei enää sovellettaisi kai-
vosoikeuden nojalla harjoitettuun toimintaan. 
Ehdotettujen säännösten mukaiset hallinto-
pakot ja mahdollisuudet 156 §:n 4 momentin 
nojalla puuttua voimassa oleviin kaivosoike-
uksiin antavat riittävästi toimintamahdolli-
suuksia kaivosviranomaiselle.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa on säädet-
ty keskeisimmät velvollisuudet, kiellot ja ra-
joitukset, joiden rikkomisesta olisi tuomitta-
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va sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta. Valtausoi-
keuteen perustuvassa toiminnassa olisi erityi-
sesti noudatettava 14 §:ssä säädettyjä jälki-
toimenpiteitä koskevia velvollisuuksia. Kun 
valtausoikeuden nojalla harjoitetaan kullan-
huuhdontaa, olisi erityisesti noudatettava 21 
§:n 3 momentissa säädettyä alueen kunnossa 
pitämistä koskevaa velvollisuutta ja 26 §:ssä 
säädettyjä jälkitoimenpiteitä koskevia velvol-
lisuuksia. Muutoin valtausoikeuteen sovellet-
taisiin edelleen 155 §:n 2 momentin nojalla 
kumottavan lain rangaistussäännöstä. Kai-
vosoikeuden nojalla tapahtuvassa toiminnas-
sa olisi erityisesti noudatettava 15 §:ssä sää-
dettyjä toimintaa koskevia rajoituksia, 16 
§:ssä säädettyjä vaaranaiheuttamis- ja muita 
rajoituksia ja kieltoja, 124 ja 125 §:ssä sää-
dettyjä lopetus- ja jälkitoimenpiteitä koskevia 
velvollisuuksia sekä 131 §:ssä säädettyä vel-
vollisuutta kaivostoiminnan päätyttyä huo-
lehtia kaivosalueen ja kaivoksen apualueen 
seurannasta sekä ryhtyä korjaaviin toimenpi-
teisiin. 

Pykälän 1 momentin 2 kohdan nojalla kes-
keisten kaivosturvallisuutta koskevien sään-
nösten (96—98, 100, 101 ja 115—117 §) se-
kä 3 kohdan nojalla 156 §:n 3 momenttiin pe-
rustuvien lupamääräysten ja 125 §:n 2 mo-
mentin nojalla annetun väliaikaisen kiellon 
rikkomisesta olisi tuomittava sakkoon, jollei 
teosta muualla säädetä ankarampaa rangais-
tusta tai jollei tekoa huomioon ottaen sen hai-
tallisuus ja muut tekoon liittyvät seikat koko-
naisuutena arvostellen ole vähäisiä. 

Pykälässä on tarvittavalla täsmällisyydellä 
yksilöity kaivossäännösten rikkomista tar-
koittavat toiminnat ja laiminlyönnit siten, että 
rangaistavuus on sanamuodon perusteella 
ennakoitavissa. Rangaistavuus edellyttäisi 
tahallisuutta tai huolimattomuutta.  

Pykälää sovellettaisiin vain, jos samasta te-
osta ei muualla lainsäädännössä säädettäisi 
ankarampaa rangaistusta. Rikoslain sovelta-
mista ei kuitenkaan voida pitää tyypillisenä.  
 
 
1.2 Laki ydinenergialain muuttamisesta 

7 q §. Yleiset turvallisuusmääräykset. 
Ydinergialain muutoksella 342/2008 lisättiin 
lakiin uusi 7 q §, jossa säädetään yleisiä tur-

vallisuusmääräyksiä koskevasta asetuksenan-
tovaltuudesta. Pykälän 1 momenttia täyden-
nettäisiin lisäämällä siihen uusi 5 kohta, jon-
ka nojalla valtioneuvoston asetuksella voitai-
siin antaa lain 2 a lukua tarkentavia yleisiä 
turvallisuusmääräyksiä uraanin tai toriumin 
tuottamiseksi harjoitettavan kaivos- ja rikas-
tustoiminnan turvallisuudesta. Säteilyturva-
keskuksen tulee tehdä ehdotus 7 q §:n 4 mo-
mentin nojalla kyseisiksi turvallisuusmäärä-
yksiksi. 

21 §. Muu ydinenergian käyttö. Pykälään 
lisättäisiin 4 momentti. Sen mukaan uraanin 
tai toriumin tuottamista tarkoittavan kaivos- 
ja rikastustoiminnan luvan myöntämisen 
edellytyksenä olisi suunnitellun kaivospaikan 
tai rikastuslaitoksen sijaintikunnan puolto. 
Kunnan vaikutusmahdollisuudet olisivat si-
ten samat kuin ydinlaitosta koskevan periaa-
tepäätöksen harkinnassa lain 14 §:n nojalla. 
Ehdotuksen keskeinen perustelu on turvata 
kunnan vaikutusmahdollisuus kunnan strate-
gisiin kehittämisedellytyksiin merkittävästi 
vaikuttavan toiminnan osalta. Toisaalta on 
kuitenkin huomattava, että toisin kuin ydin-
laitoksen perustaminen uraanikaivoksen pe-
rustaminen on aina alueellisesti sidoksissa 
hyödynnettävän esiintymän sijaintipaikkaan. 

Jos uraanin tai toriumin tuottamista tarkoit-
tavaan kaivos- ja rikastustoimintaan vaadi-
taan uudessa kaivoslaissa tarkoitettu kaivos-
lupa, valtioneuvosto päättäisi samalla sekä 
kaivosluvasta että ydinenergialain mukaises-
ta luvasta. Uudessa kaivoslaissa tarkoitettu 
kaivoslupa vaadittaisiin uraanin ja toriumin 
kaivostoimintaan sekä kaivostoiminnan osa-
na tapahtuvaan rikastustoimintaan.  

23 §. Lupahakemuksen käsitteleminen. Py-
kälään lisättäisiin uusi 2 momentti. Sen mu-
kaan uraanin tai toriumin tuottamista tarkoit-
tavan kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan 
lupahakemuksen ratkaiseminen edellyttäisi 
13 §:n mukaista selvitystä ja sen julkistamis-
ta. Hakija on velvollinen laatimaan työ- ja 
elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan laadi-
tun yleispiirteisen selvityksen hankkeesta se-
kä sen ympäristövaikutuksista ja turvallisuu-
desta. Ministeriö tarkastaa selvityksen, minkä 
jälkeen hakijan on julkistettava selvitys ja pi-
dettävä se yleisesti saatavilla. Jos kyseiseen 
hankkeeseen vaadittaisiin myös kaivoslupa, 
sovellettaisiin uuden kaivoslain 31 §:ää (lau-
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sunnot lupahakemuksesta), 32 §:ää (asian 
selvittäminen saamelaisten kotiseutualueella, 
koltta-alueella ja poronhoitoalueella), 33 §:ää 
(muistutukset ja mielipiteet), 34 §:ää (lupa-
hakemuksesta tiedottaminen), 46 §:ää (pää-
töksen antaminen) ja 47 §:ää (päätöksestä 
tiedottaminen). Jos kyse on kuitenkin mal-
minrikastustoiminnasta, joka ei liity samalla 
kaivosalueella tapahtuvaan kaivostoimintaan 
ja johon ei sen vuoksi sovelleta uutta kaivos-
lakia, noudatettaisiin ydinenergialain 13 
§:ssä säädettyä menettelyä. Jos uraanin tai to-
riumin tuottamista tarkoittavaan kaivos- ja 
rikastustoimintaan sen sijaa sovelletaan myös 
uutta kaivoslakia, ei ydinenergialain 13 §:ssä 
tarkoitettua julkista tilaisuutta järjestettäisi, 
koska vaikuttamismahdollisuudet on riittä-
vällä tavalla turvattu noudatettaessa uuden 
kaivoslain säännöksiä. Lisäksi kaivoshank-
keisiin sovelletaan ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun lain mukaista 
YVA-menettelyä, johon sisältyy kuulemisti-
laisuus.  

Esitykseen ei sisälly ehdotusta ydinenergia-
lain 24—26 §:n muuttamiseksi. Ydinenergia-
lain 24 §:n ja uuteen kaivoslakiin ehdotetun 
50 ja 55 §:n, ydinenergialain 25 §:n ja uuteen 
kaivoslakiin ehdotetun 43 ja 56 §:n sekä 
ydinenergialain 26 §:n ja uuteen kaivoslakiin 
ehdotetun 57 §:n yhteensovittamisessa ei ar-
vioida olevan ongelmia. 

75 §. Muutoksenhaku ja päätöksen täytän-
töönpano. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin 
siten, että valitusoikeus määräytyisi uuden 
kaivoslain 145 §:n nojalla, kun kyse on sel-
laisesta uraanin tai toriumin kaivos- tai rikas-
tustoimintaa koskevasta valtioneuvoston pää-
töksestä, johon vaaditaan myös uuden kai-
voslain mukainen kaivoslupa. Valitusoikeus 
tällaisista päätöksistä olisi siten laajempi 
kuin hallintolainkäyttölain 6 §:ssä säädetään. 

82 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälään lisät-
täisiin uusi 9 kohta, jonka nojalla valtioneu-
voston asetuksella voitaisiin säätää tarkem-
min kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta 
lupahakemuksesta ja sen käsittelystä sekä lu-
papäätöksessä annettavista tiedoista ja lupa-
päätöstä koskevasta tiedottamisesta. 
 
 
1.3 Laki maastoliikennelain 4 §:n muut-

tamisesta 

Maastoliikennelain 4 §:n 2 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 9 kohta, jonka no-
jalla valtausluvan haltijalla olisi oikeus ilman 
maastoliikennelupaa liikkua valtausalueella 
ja 30 metrin etäisyydellä sen rajasta sekä 
kaivosluvan haltijalla kaivoksen apualueella. 
Liikkumisen tulisi olla asianomaisessa valta-
us- tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan 
kannalta välttämätöntä. Uuden kaivoslain 43 
§:n nojalla olisi mahdollista valtausluvassa ja 
44 §:n nojalla kaivosluvassa antaa tarvittavat 
moottoriajoneuvolla liikkumista rajoittavat 
määräykset, esimerkiksi silloin kun alueella 
tiedetään olevan arvokkaita kasvi- ja linnus-
tokohteita. 

Maastoliikennelain 4 §:ään ehdotetaan li-
sättäväksi 4 momentti, jonka nojalla Metsä-
hallitus voisi antaa tarkempia määräyksiä, 
kun 2 momentin 9 kohdassa tarkoitettu liik-
kuminen tapahtuu valtion luonnonsuojelu-
alueella. Vastaavasti alueellinen ympäristö-
keskus voisi antaa tarkempia määräyksiä, 
kun liikkuminen tapahtuu yksityisillä luon-
nonsuojelualueilla. Määräyksillä voitaisiin 
antaa eläimistön tai kasvillisuuden suojele-
miseksi tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia 
moottorikäyttöisen ajoneuvon liikkumiselle. 
 
 
1.4 Laki säteilylain muuttamisesta 

Säteilylain 3 §:n 2 momentin viittaus ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että se viittaisi uu-
teen kaivoslakiin ja vastaisi siinä käytettyjä 
käsitteitä.  

Uuden kaivoslain nojalla kaivosten työtur-
vallisuus perustuisi kokonaisuudessaan työ-
turvallisuuslakiin. Sen vuoksi säteilylain 5 
§:n 2 momentin 2 kohta ehdotetaan kumotta-
vaksi, minkä seurauksena kaivostyön sätei-
lyaltistuksen ylin johto ja ohjaus kuuluisivat 
sosiaali- ja terveysministeriölle säteilylain 5 
§:n 2 momentin nojalla. 
 
 
1.5 Laki erämaalain 6 §:n muuttamises-

ta 

Erämaalain 6 §:ää ehdotetaan muutettavak-
si siten, että se viittaisi uuteen kaivoslakiin ja 
vastaisi siinä käytettyjä käsitteitä. Ehdotuk-
sen mukaan kaivosluvan myöntämisen edel-
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lytyksenä olisi erämaa-alueella valtioneuvos-
ton lupa. Ehdotus vastaisi asiallisesti nykyis-
tä säännöstä. 
 
 
1.6 Laki yrityskiinnityslain 3 §:n muut-

tamisesta 

Yrityskiinnityslain 3 §:n 2 momenttiin eh-
dotetaan lisättäväksi uuden kaivoslain nojalla 
annettuun lupaan perustuvat oikeudet. Ehdo-
tus mahdollistaisi elinkeinotoimintaan kuu-
luvan valtaus- ja kaivoslupaan perustuvan 
oikeuden yrityskiinnityksen. Poikkeukselli-
sesti myös kullanhuuhdontalupaan perustuva 
oikeus voisi olla yrityskiinnityksen kohteena, 
jos toimintaa harjoitetaan elinkeinotoiminta-
na. 
 
 
1.7 Laki luonnonsuojelulain 53 §:n 

muuttamisesta 

Luonnonsuojelulain 53 §:n 5 momentin 3 
kohtaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että se 
viittaisi uuteen kaivoslakiin ja vastaisi siinä 
käytettyjä käsitteitä. Ehdotuksen mukaan val-
tion korvausvelvollisuutta ei olisi, kun haitta 
aiheutuu valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdon-
talupahakemuksen hylkäämisestä. Nykyisin 
pykälässä viitataan kaivospiirin määräämis-
hakemuksen hylkäämiseen, mikä vastaisi lä-
hinnä uudessa kaivoslaissa tarkoitettua kai-
voslupahakemuksen hylkäämistä. Johdon-
mukaisuussyistä pykälässä tulisi viitata myös 
valtaus- ja kullanhuuhdontalupahakemuksen 
hylkäämiseen.  
 
 
1.8 Laki ympäristövahinkojen korvaa-

misesta annetun lain 12 §:n muutta-
misesta 

Ympäristövahinkojen korvaamisesta anne-
tun lain 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että pykälässä oleva viittaus korjattaisiin 
viittaukseksi uuteen kaivoslakiin.  
 
 
1.9 Laki Suomen talousvyöhykkeestä 

annetun lain muuttamisesta 

Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 5 
ja 15 §:n otsikot sekä 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 
2 momentti ja 15 § ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että käytetyt käsitteet olisivat uuden 
kaivoslain mukaisia. Lisäksi 5 §:n 3 momen-
tissa oleva viittaus korjattaisiin viittaukseksi 
uuteen kaivoslakiin ja 15 §:n rangaistussään-
nöksessä viitattaisiin uuden kaivoslain 141 
§:n rangaistussäännökseen.  
 
 
 
2  Tarkemmat säännökset   

Uuden kaivoslain nojalla olisi tarkoitus an-
taa valtioneuvoston asetus kaivoslain sovel-
tamisesta. Asetus sisältäisi lähinnä menette-
lyihin liittyviä tarkempia säännöksiä 8, 11, 
13, 24, 25, 30, 31, 34, 35 ja 126 §:n nojalla. 
Asetuksessa olisi myös tarkoitus antaa tar-
kempia säännöksiä valtauksen jälkitoimenpi-
teistä 14 §:n, kullanhuuhdonnan jälkitoimen-
piteistä 26 §:n ja kaivostoiminnan jälkitoi-
menpiteistä 125 §:n nojalla sekä kullanhuuh-
donnan lopputarkastuksesta 26 §:n ja kaivos-
toiminnan lopputarkastuksesta 127 §:n nojal-
la. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tarvitta-
essa tarkemmin jätehuoltosuunnitelman ta-
voitteista ja sisällöstä 12 §:n nojalla ja lou-
hintakorvauksen perusteista 84 §:n nojalla. 

Uuden kaivoslain nojalla olisi tarkoitus 
myös antaa valtioneuvoston asetus kaivos-
turvallisuudesta. Asetus sisältäisi tarkempia 
säännöksiä kaivosturvallisuuden edellyttä-
mistä toimenpiteistä ja noudatettavista toi-
mintaperiaatteista ja onnettomuuksien ehkäi-
semisestä 96 §:n nojalla, sisäisestä pelastus-
suunnitelmasta 98 §:n nojalla, kaivosturvalli-
suuden vaatimasta koulutuksesta 100 §:n no-
jalla, kaivosturvallisuuden vastuuhenkilöstä 
101 §:n nojalla, kaivoskartoista 102 §:n no-
jalla, kaivosturvallisuuden valvontatarkas-
tuksista 135 §:n nojalla ja onnettomuusilmoi-
tuksista 148 §:n nojalla. Asetuksessa säädet-
täisiin tarvittaessa myös kaivosturvallisuus-
lupahakemukseen liittyvästä menettelystä 
105 §:n nojalla, tarkastuslaitoksen hyväksy-
mismenettelystä 122 §:n nojalla ja tarkastus-
laitoksen päätökseen liittyvästä oikaisume-
nettelystä 144 §:n nojalla. Lisäksi 156 §:n 
siirtymäsäännökseen nojalla asetuksessa sää-
dettäisiin tarvittaessa tarkemmin toiminnassa 
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olevia kaivoksia koskevasta kaivosturvalli-
suusselvityksestä. 

Uuden kaivoslain nojalla olisi tarkoitus an-
taa työ- ja elinkeinoministeriön asetus kai-
vosten laitteistoista. Asetus sisältäisi tarkem-
pia säännöksiä kaivoksen nostolaitoksen 
suunnittelusta ja rakentamisesta 115 §:n no-
jalla, nostolaitoksen tarkastuksesta 116 §:n 
nojalla sekä kaivoksen laitteistojen ja laittei-
den sijoituksesta 117 §:n nojalla. 

Ydinergialain 7 q §:ään ehdotetun asetuk-
senantovaltuuden perusteella varauduttaisiin 
antamaan valtioneuvoston asetuksella tarken-
tavia yleisiä turvallisuusmääräyksiä uraanin 
tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan kai-
vos- ja rikastustoiminnan turvallisuudesta. 
Säteilyturvakeskuksen tehtävänä on 7 q §:n 4 
momentin nojalla laatia ehdotus kyseiksi tur-
vallisuusmääräyksiksi. Tällä hetkellä Suo-
messa on vireillä useita uraaninetsintähank-
keita. Arvioidaan kuitenkin kestävän useita 
vuosia, ennen kuin yksikään näistä mahdolli-
sesti etenee sellaiseen vaiheeseen, että kai-
voslupahakemusta ryhdytään valmistele-
maan. Tämän vuoksi välitöntä tarvetta näiden 
turvallisuusmääräysten valmisteluun ei kat-
sota olevan. 

Ydinenergialain 82 §:ään ehdotetun asetuk-
senantovaltuuden perusteella annettaisiin val-
tioneuvoston asetuksella tarkemmat säännök-
set kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta 
lupahakemuksesta sekä lupapäätöksessä an-
nettavista tiedoista ja lupapäätöstä koskevas-
ta tiedottamisesta. Tarkoituksena olisi tehdä 
tarvittavat muutokset kaivos- ja rikastustoi-
mintaa koskevaan ydinenergia-asetuksen 
(161/1988) 9 lukuun. 

Säteilylain 49 §:n asetuksenantovaltuuden 
nojalla olisi tarkoitus tehdä tarvittavat muu-
tokset säteilyasetuksen 29 §:ään. 

Kaivosviranomaisella olisi toimivalta oh-
jeiden antamiseen omalla toimialallaan ilman 
erityistä laissa olevaa valtuutusta (PeVL 
6/2003 vp, 20/2004 vp ja 30/2005 vp).  
 
 
 
3  Voimaantulo  

Uuden kaivoslain voimaantulo edellyttää 
kaivoslain soveltamisesta annettavan valtio-
neuvoston asetuksen, kaivosturvallisuudesta 

annettavan valtioneuvoston asetuksen ja nos-
tolaitoksia koskevan työ- ja elinkeinoministe-
riön asetuksen valmistelua. Ehdotukseen si-
sältyvän ydinenergialain muutoksen voi-
maantulo edellyttää valtioneuvoston asetuk-
sen valmistelua lain 82 §:ään ehdotetun val-
tuuden nojalla. Lisäksi tiedottamiseen, koulu-
tukseen, ohjeistukseen ja muihin lain täytän-
töönpanotoimiin on varattava riittävästi ai-
kaa. Tämän vuoksi lait ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. 
 
 
 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

4.1 Johdanto 

Kaivoslainsäädännön uudistamisessa on 
tarpeen ottaa huomioon perusoikeusjärjes-
telmätasolla tapahtuneet muutokset. Esityk-
sen kannalta keskeisiä muutoksia ovat erityi-
sesti perusoikeuksien alan laajentuminen 
koskemaan muun muassa ympäristöön, luon-
nonsuojeluun ja kansalaisvaikuttamiseen liit-
tyviä näkökohtia, yksilön aseman korostumi-
nen taloudellisia kysymyksiä koskevien pe-
rusoikeuksien suojelukohteena, perusoikeuk-
sien rajoittamista ja perusoikeuksien välistä 
punnintaa koskevien oppien kehittyminen 
sekä vaatimus turvata lainsäädännöllä yksi-
lön perusoikeuksien toteutuminen myös yksi-
tyisiä toimijoita vastaan. 

Perustuslaki asettaa aineellisia ja menette-
lyllisiä vaatimuksia kaivoslainsäädännölle 
erityisesti omaisuuden suojaa, elinkeinova-
pautta, ympäristöperusoikeutta, kansalaisvai-
kuttamista ja osallistumista sekä oikeusturvaa 
koskevien perusoikeussäännösten nojalla. 
Saamelaisalueilla on lisäksi otettava huomi-
oon saamelaisia koskeva perustuslain sään-
nös. Koska ehdotetut säännökset vaikuttavat 
keskeisesti eri tahojen oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteisiin, on sääntelyn täsmälli-
syyteen ja tarkkarajaisuuteen kiinnitettävä 
erityistä huomiota. 

Esityksen säännösehdotuksissa on perusoi-
keudet sovitettava yhteen. Tavoitteena on 
saavuttaa mahdollisimman hyvä tasapainoti-
lanne eri tilanteissa sovellettavaksi tulevien 
perusoikeusintressien kesken. Keskeinen 
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asema rajoitusten sallittavuuden arvioinnissa 
on perustuslakivaliokunnan perusoikeusuu-
distusta koskevaan mietintöön kirjaama pe-
rusoikeuksien yleisten rajoitusperusteiden lu-
ettelo. Vaatimukset voidaan tiivistää seuraa-
vasti: rajoitusten tulee perustua lakiin, rajoi-
tusten on oltava tarkkarajaisia ja riittävän 
täsmällisesti määriteltyjä, rajoitusten tulee ol-
la perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-
syttäviä ja painavan yhteiskunnallisen tar-
peen vaatimia, tavallisella lailla ei voida sää-
tää perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitus-
ta, rajoitusten tulee olla välttämättömiä ta-
voitteen saavuttamiseksi sekä laajuudeltaan 
oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaa-
maan oikeushyvään ja rajoitusten taustalla 
olevan yhteiskunnallisen intressin painoar-
voon, perusoikeutta rajoitettaessa on huoleh-
dittava oikeusturvajärjestelyistä, rajoitukset 
eivät saa olla ristiriidassa Suomen kansainvä-
listen ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.  

Uudessa kaivoslaissa säädettäisiin yleisellä 
tasolla, millaisten pääperiaatteiden varaan 
erilaisten potentiaalisten tai tyypillisten osa-
puolitahojen oikeudet ja velvollisuudet erilai-
sissa kollisiotilanteissa rakentuvat. Lisäksi 
kaivosviranomainen voisi laissa tarkemmin 
määriteltävällä tavalla kunkin yksittäisen 
hankkeen edellyttämässä laajuudessa asettaa 
asianomaiselle valtaajalle, kaivostoiminnan 
harjoittajalle ja kullanhuuhtojalle tarpeellisia 
lupamääräyksiä muun muassa ulkopuolisille 
aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja vä-
hentämiseksi sekä ympäristönsuojelullisten 
ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien näkö-
kohtien turvaamiseksi. 
 
 
4.2 Omaisuuden suoja 

Omaisuuden suojaa koskevan perustuslain 
15 §:n 1 momentin nojalla jokaisen omaisuus 
on turvattu ja 2 momentin nojalla omaisuu-
den pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen 
täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Ar-
vioitaessa ehdotettuja säännöksiä omaisuu-
den suojan kannalta, on ensin ratkaistava, 
onko kyseessä pakkolunastus vai omaisuuden 
käytön rajoittaminen. Omaisuuden käyttöra-
joitusta koskeva asia ratkaistaan perusoike-
uksien yleisten rajoitusperiaatteiden mukai-
sesti. Pakkolunastusta tai pakkolunastukseen 

verrattavaa toimenpidettä koskeva asia sen 
sijaan ratkaistaan perustuslain 15 §:n 2 mo-
mentin nojalla, jolloin tulee arvioitavaksi, 
onko kyseessä yleinen tarve ja onko korvaus 
täysi.  

Perustuslain 15 §:ää on arvioitava sellais-
ten kiinteistön omistajien, elinkeinonharjoit-
tajien ja muiden yksityisten haitankärsijöiden 
kannalta, joiden varallisuusoikeuksiin ja 
asemaan malminetsintä tai kaivostoiminta 
välittömästi tai välillisesti vaikuttaa. Koska 
useat ehdotetuista säännöksistä ovat merkit-
täviä maanomistajien oikeusaseman kannalta, 
olisi sääntelyä tarkasteltava lähtökohtaisesti 
omaisuuden perustuslainsuojasta käsin. 
Omaisuuden suojan rajoitusperusteiden hy-
väksyttävyysarvioinnin tulee perustua perus-
oikeusjärjestelmään kokonaisuutena, minkä 
lisäksi keskeisiä ovat erityisesti sääntelyn 
täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus, 
suhteellisuusvaatimus ja oikeusturvavaati-
mus.  
 
 
Sääntelyn tarkoituksen hyväksyttävyys 
 

Ehdotettujen säännösten tavoitteena on 
edistää ja järjestää kaivostoiminta sekä sen 
edellyttämä alueiden käyttö. Tavoitteen to-
teuttaminen edellyttää, että omaisuudelle on 
tarpeen asettaa käyttörajoituksia ja kohdistaa 
muita rajoituksia ja velvoitteita. Rajoituspe-
rustetta voidaan periaatteessa pitää hyväksyt-
tävänä, koska kaivostoiminnalla voi tapaus-
kohtaisesti arvioiden olla myönteisiä alue- ja 
paikallistaloudellisia sekä työllisyysvaiku-
tuksia. Rajoitusperusteen yleisessä hyväksyt-
tävyysarvioinnissa on myös otettava huomi-
oon tarve huolehtia kaivosmineraalien saata-
vuudesta raaka-aineena. 

Omaisuuden suojan rajoitusperusteiden 
hyväksyttävyyttä on erikseen tarpeen tarkas-
tella tarkemmin toisaalta kaivosmineraalien 
hyödyntämisoikeuden kannalta sekä toisaalta 
malminetsinnän ja kaivostoiminnan takia 
maa-alueeseen kohdistettavien käyttö- ja 
muiden rajoitusten kannalta. Perustuslain 15 
§ suojaa omistajan mahdollisuuksia muun 
muassa käyttää kiinteistöään monin tavoin 
sekä sulkea ulkopuolisia tahoja sen käytöstä. 
Samoin perusoikeussuoja kattaa omistajan 
oikeuden määrätä omaisuudestaan esimer-
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kiksi luovuttamalla tai vuokraamalla sen toi-
selle tai käyttämällä sitä vakuutena. Ehdotet-
tujen säännösten omaisuuden suojan rajoi-
tusperusteiden hyväksyttävyysarviointi kiin-
teän omaisuuden kannalta vaihtelee huomat-
tavasti sen mukaan, onko kyseessä etsintätyö, 
valtauslupaan perustuva malminetsintä tai 
varsinainen kaivostoiminta.  
 
 
Oikeus kaivosmineraalien hyödyntämiseen 
 

Suomessa kaivoslainsäädäntö on perustu-
nut valtausjärjestelmään, jonka mukaan hyö-
dyntämiskelpoisen esiintymän löytäjä on 
määrätyin edellytyksin voinut saada oikeu-
den esiintymän hyödyntämiseen ja joka sa-
malla on rajannut kaivosmineraalit maan-
omistajan vallintavallan ulkopuolelle. Maa-
omistajalla oli kuitenkin vuodesta 1723 luki-
en kumottavan lain voimaan tuloon saakka 
oikeus ottaa osaa kaivokseen. Kumottavassa 
laissa maanomistajalle säädettiin osallistu-
misoikeuden sijasta oikeus louhimismaksuun 
ja tavoitteena oli säilyttää maanomistajalle 
kaivosmineraaleista maksettavan korvauksen 
perusteet entisellään. Louhimismaksua kos-
kevan säännöksen (45 §) lisäksi kumottavas-
sa laissa on useita säännöksiä (erityisesti 12 
§:n 3 momentti sekä 15, 40 ja 44 §), jotka il-
mentävät ajatusta maaomistajan periaatteelli-
sesta oikeudellisesta vallasta alueensa kai-
vosmineraaleihin.  

Kumottavan lain eduskuntakäsittelyssä pe-
rustuslakivaliokunta tarkasteli lain sovelta-
misalaan kuuluvien kaivosmineraalien luku-
määrän laajentamista ja eräiden säännöseh-
dotusten taannehtivuutta omaisuuden suojan 
näkökulmasta. Laki- ja talousvaliokunnalle 
antamassaan lausunnossaan perustuslakiva-
liokunta (PeVL 5/1963 vp) totesi, että vuo-
den 1932 kaivoslaki (116/1932) ja vuoden 
1943 kaivoslaki on voitu säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, koska omistusoi-
keus on vanhastaan käsitetty muun muassa 
sillä tavoin rajoitetuksi, että kiinteistön omis-
taja ei ole yksin, muita poissulkevalla tavalla, 
saanut käyttää kaivosmineraaleja hyödyk-
seen.  

Kaivostoiminta ja sitä valmisteleva tutki-
mustoiminta kaivosmineraaleja sisältävän 
esiintymän paikallistamiseksi vaativat geolo-

gista erityisosaamista ja riskirahoitusta, min-
kä vuoksi malminetsinnän ja kaivostoimin-
nan edellytysten turvaamiseksi esityksen läh-
tökohtana olisi valtausjärjestelmä. Perusoi-
keusjärjestelmän kehityksestä huolimatta 
kiinteistön omistajan oikeus päättää kaivos-
mineraalien hyödyntämisestä voidaan katsoa 
edelleen olevan siten rajoitettu kuin perustus-
lakivaliokunta on kumottavaa lakia koske-
vassa arvioinnissa todennut. Koska esityksen 
voidaan kokonaisuutena arvioida parantavan 
kiinteistön omistajan oikeusasemaa, olisi val-
tausjärjestelmää edelleen pidettävä hyväksyt-
tävänä lähtökohtana. Myös pitkään jatkuneel-
la kaivoslainsäädännön perinteellä voidaan 
perustella sitä, että oikeus kaivosmineraalien 
hyödyntämiseen ei jatkossakaan kuuluisi 
kiinteistön omistajan perusoikeussuojaa naut-
tivaan oikeusasemaan, vaan oikeus perustuisi 
uudessa kaivoslaissa täsmällisesti säädettyi-
hin, maanomistuksesta riippumattomiin edel-
lytyksiin. Sääntelyn täsmällisyyttä ja tarkka-
rajaisuutta on arvioitu tarkemmin jäljempänä. 

Lakiehdotuksen 2 §:ään sisältyvä kaivos-
mineraalien luettelo olisi sama kuin kumot-
tavan lain 2 §:ssä. Lakiehdotuksen 15 §:ssä 
kaivosluvan haltijalle säädetty oikeus hyö-
dyntää myös kaivosalueen sivutuotteita ja 
muita kaivosalueen kallio- ja maaperään kuu-
luvia aineksia vastaisi keskeisiltä osin ku-
mottavan lain 40 §:ää. Lakiehdotuksen 83 
§:ssä säädetty valtauskorvaus vastasi kumot-
tavan lain 15 §:n mukaista valtauskorvausta, 
mutta sen tasoa tarkistettaisiin ottaen huomi-
oon muun muassa rahanarvon muutos. La-
kiehdotuksen 84 §:ssä säädetty louhintakor-
vaus vastasi kumottavan lain 44 §:n mukaista 
kaivospiirimaksua ja 45 §:n mukaista louhi-
mismaksua, mutta sääntelyä täsmennettäisiin.  
Lakiehdotuksen 85 §:ssä säädettäisiin sivu-
tuotekorvauksesta, joka täydentäisi nykyistä 
korvausjärjestelmää.  
 
 
Kaivoslain nojalla annettujen lupien omai-
suuden suoja 
 

Kaivoslainsäädännön perinteen valossa on 
ilmeistä, että esityksessä tarkoitetut valtaus-, 
kaivos- ja kullanhuuhdontaluvat perustavat 
haltijalleen perustuslain 15 §:n 1 momentissa 
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tarkoitetun omaisuuden suojan piiriin kuulu-
via varallisuusarvoisia oikeuksia.  

Ehdotetussa 6 §:ssä säädetään yleisesti vel-
vollisuuksista, 9—14, 83, 87 ja 91 §:ssä val-
tauslupaan, 15—19, 84, 85, 92 § ja 123—131 
§:ssä kaivoslupaan sekä 20—26, 86, 87 ja 91 
§:ssä kullanhuuhdontalupaan liittyvien oike-
uksien, velvollisuuksien ja rajoitusten kes-
keisestä sisällöstä. Lupamenettelystä sääde-
tään 27—34 §:ssä, lupaharkinnasta 36—44 
§:ssä ja lupapäätösten voimassaolosta 46—
57 §:ssä. Toimintaan kohdistettavista hallin-
topakoista säädetään 137 ja 138 §:ssä. Sään-
telyn tarkoituksena on lailla järjestää uuteen 
kaivoslakiin perustuvien oikeuksien omai-
suuden suoja sekä määritellä oikeuksien kes-
kinäinen suhde ja se, miten oikeudet ovat lain 
mukaan suojatut verrattuna muihin oikeuk-
siin ja etuuksiin. Sääntelyn taustalla voidaan 
katsoa olevan hyväksyttävä syy. Sääntelyä on 
myös pidettävä oikeasuhtaisena tavoitteisiin 
nähden sekä riittävän täsmällisenä. Koska lu-
van haltijalla on ehdotetun 145 §:n nojalla 
oikeus saattaa lupapäätös riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi, on ehdotuk-
sia pidettävä oikeusturvan kannalta riittävinä. 
Ehdotettua sääntelyä voidaan pitää perustus-
lain 15 §:n 1 momentin omaisuuden suojan 
yleislausekkeen kannalta hyväksyttävänä. 
 
 
Malminetsintä 
 

Lakiehdotuksen 2 luvussa säädettäisiin 
malminetsinnästä, jossa on vaikutuksiltaan ja 
menettelyiltään kolme toisistaan poikkeavaa 
järjestelmää. Ehdotetun 7 §:n mukaisen ylei-
sen näytteenotto-oikeuden nojalla jokaisella 
olisi oikeus ottaa vähäisiä näytteitä, jos tästä 
ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa 
haittaa tai häiriötä. Kyseinen oikeus rinnas-
tuu läheisesti jokamiehen oikeuteen eikä sii-
hen voida omaisuuden suojan näkökulmasta 
katsoa liittyvän ongelmia. Etsintätyötä kos-
keva perussäännös olisi ehdotuksen 8 §:ssä ja 
valtauslupaan perustuvaa malminetsintää 
koskevat perussäännökset ehdotuksen 9 ja 10 
§:ssä. 

Ehdotetun 8 §:n nojalla toisen alueella saisi 
tehdä etsintätyötä, jos siitä ei aiheudu vahin-
koa eikä tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Et-
sintätyöstä olisi etukäteen tehtävä ilmoitus 

muun muassa kiinteistön omistajalle ja halti-
jalle, joilla olisi oikeus kieltää etsintätyö. 
Kieltoon ei vaadittaisi perusteluja. Kielto-
oikeus parantaisi kiinteistön omistajan ja hal-
tijan vaikutusmahdollisuuksia verrattuna 
kumottavan lain 3 §:ään. Kiinteistön omista-
jan ja haltijan oikeusturva on otettu huomi-
oon ehdotetussa 8 §:ssä (toiminnanharjoitta-
jan velvollisuudet sekä kiinteistön omistajan 
ja haltijan kielto-oikeus). Etsintätyötä koske-
vaa 8 §:ää ei voida pitää perustuslain 15 §:n 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla omaisuu-
den suojan kannalta ongelmallisena, kun ote-
taan huomioon ehdotetut rajoitukset sekä 
kiinteistön omistajalle ja haltijalle säädetty 
kielto-oikeus. 

Etsintätyöhön liittyy välillisesti mahdolli-
suus varata etuoikeus alueen valtaamiseen. 
Varausilmoituksesta ja varauspäätöksestä 
säädetään ehdotuksen 28 §:n 3 momentissa 
sekä 35, 45 ja 60 §:ssä. Kiinteistön omistajan 
ja haltijan oikeusturva on otettu huomioon 45 
ja 60 §. Varausta koskevaa sääntelyä ei voida 
pitää perustuslain 15 §:n 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla omaisuuden suojan kannalta 
ongelmallisena, kun otetaan huomioon ehdo-
tetut oikeusturvaa koskevat säännökset. 

Valtausluvan nojalla valtaajalla olisi ehdo-
tetun 9 §:n nojalla yksinoikeus malminetsin-
tään omalla ja toisen maalla. Ehdotetun 10 
§:n nojalla malminetsintä valtausalueella ja 
muu valtausalueen käyttö (esimerkiksi kalus-
ton kuljettaminen alueella) olisi rajoitettava 
tutkimustyön kannalta välttämättömiin toi-
menpiteisiin, jotka olisi suunniteltava tavoit-
teena välttää vahingon, haitan ja häiriön ai-
heuttamista. Lisäksi ehdotetun 10 §:n nojalla 
olisi kiellettyä muun muassa olennaisen hai-
tan aiheuttaminen muulle elinkeinotoimin-
nalle. Valtausalueella tapahtuvan malminet-
sinnän ei siten yleensä voitaisi katsoa merkit-
sevän olennaista puuttumista kiinteistön 
omistajan oikeusasemaan, kun kyse on geo-
logisista tutkimuksista, geokemiallisista tut-
kimuksista ja geofysikaalisista tutkimuksista. 
Omaisuuden suojan kannalta merkitykselli-
sempää on tilanne, jossa valtausluvan nojalla 
tehdään kaivostoimintaa valmistelevaa koe-
louhintaa ja muita vastaavia toimenpiteitä, 
joiden vaikutukset kiinteistön omistajan ja 
muiden haitankärsijöiden perusoikeussuojaan 
ovat suurempia.   
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Valtausluvan hakijalta edellytettäisiin eh-
dotetun 30 §:n nojalla nykyistä yksityiskoh-
taisempia suunnitelmia ja perusteluita, joiden 
nojalla hankkeen hyväksyttävyyttä, ajallista 
kestoa sekä haittojen estämiseksi ja rajoitta-
miseksi tarvittavia toimenpiteitä olisi mah-
dollista harkita eri osapuolien näkökulmasta 
osana lupakäsittelyä. Asianosaisella olisi oi-
keus tehdä muistutuksia hakemuksesta ehdo-
tetun 33 §:n nojalla. Valtauslupaa koskevassa 
harkinnassa ja päätöksessä kiinteistön omis-
tajan ja muiden haitankärsijöiden oikeudet ja 
edut otettaisiin huomioon ehdotetun 36, 37, 
42, 48 ja 49 §:n nojalla. Päätöksestä tiedotet-
taisiin kiinteistön omistajille ja muille hai-
tankärsijöille ehdotetun 47 §:n nojalla. Vali-
tusoikeudesta säädettäisiin 145 §:ssä. Kiin-
teistön omistajalla ja muilla haitankärsijöillä 
olisi oikeus vaatia valtausluvan raukeamista 
(ehdotettu 54 §), luvan muuttamista (ehdotet-
tu 56 §) sekä rikkomuksen ja laiminlyönnin 
oikaisemista (ehdotettu 140 §). Lisäksi ehdo-
tetun 87 ja 88 §:n nojalla säädettäisiin val-
tausalueella tapahtuvien vahinkojen korvaa-
misesta ja niitä täydentäisi 91 §, jossa säädet-
täisiin vakuusvelvollisuudesta. Kiinteistön 
omistajan ja muiden haitankärsijöiden oikeus 
saada tietoa vahinkoa tai haittaa aiheuttavista 
maastotöistä etukäteen perustuisi ehdotettuun 
11 §:ään ja oikeus saada tieto valtauksen jäl-
kitoimenpiteistä ehdotettuun 14 §:ään. Kiin-
teistön omistajalle maksettaisiin ehdotetun 83 
§:n nojalla vuosittain valtauskorvaus, jonka 
kohoaminen valtauksen keston mukaan kom-
pensoisi jossain määrin niitä erilaisia epä-
varmuuksia, joita valtaus saattaa aiheuttaa. 
Valtauskorvauksella ei olisi katsottava ole-
van varsinaisesti merkitystä ottaen huomioon 
ehdotetut korvaustasot arvioitaessa omaisuu-
den suojan loukkauksen hyväksyttävyyttä. 
Tästä huolimatta valtauskorvaus olisi kuiten-
kin perusteltua säilyttää, koska sillä osaltaan 
on kompensoitu maanomistajan osallistumis-
oikeuden lakkauttaminen kumottavan lain 
voimaantulon yhteydessä.  

Ehdotettua valtauslupaan perustuvaa mal-
minetsintää koskevaa järjestelmää voidaan 
pitää perustuslain 15 §:n 1 momentin omai-
suuden suojan yleislausekkeen kannalta hy-
väksyttävänä, koska ehdotettujen säännösten 
nojalla puuttuminen kiinteistön omistajan oi-
keusasemaan on rajattu malminetsinnän kan-

nalta välttämättömään, minkä lisäksi yksit-
täistapauksessa voidaan ehdotetun 42 §:n no-
jalla lupamääräyksin sekä 48 ja 49 §:n nojal-
la rajoittamalla luvan voimassaoloa varmis-
taa, että kiinteistön omistajan edut ja oikeu-
det tulevat tarvittavalla tavalla huomioon ote-
tuiksi. Kiinteistön omistajan oikeusturvaa 
koskevia säännöksiä sekä sääntelyn täsmälli-
syyttä ja tarkkarajaisuutta voidaan pitää riit-
tävinä. Korottamalla 83 §:ssä ehdotetun val-
tauskorvauksen tasoa olisi kiinteistön omista-
jan asemaa mahdollista edelleen parantaa. 

Valtausluvan voimassaoloa ei ole pidettävä 
ongelmallisena myöskään Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artiklan 
omaisuuden suojamääräysten kannalta. Eh-
dotettua 49 §:n säännöstä voidaan pitää riit-
tävänä menettelyllisenä takeena sen varmis-
tamiseksi, että luvan voimassaolon jatkami-
sen edellytykset tulevat aina määrävuosin 
uudelleen harkittaviksi. 
 
 
Kaivostoiminta 
 

Kaivoslupa oikeuttaisi ehdotetun 15 §:n 
nojalla hyödyntämään kaivosalueella tavatut 
kaivosmineraalit, kaivostoiminnan sivutuot-
teet sekä kaivostoimintaa varten tarvittavat 
muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuu-
luvat aineet. Kaivostoiminnan harjoittaminen 
edellyttää oikeutta esiintymän laadun ja laa-
juuden kannalta välttämättömään alueeseen 
sen mukaan kuin turvallisuus, kaivostoiminta 
(mukaan lukien rikastuslaitokset ja jätealu-
eet) ja kaivostekniikka vaativat. Kaivosalu-
een ja kaivoksen apualueen sijainti olisi eh-
dotetun 17 §:n mukaan suunniteltava siten, 
että niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävis-
sä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukka-
usta. Kaivosluvassa päätettäisiin ehdotetun 
18 §:n nojalla käyttöoikeuden lunastusta 
koskevan luvan myöntämisestä ja ehdotetun 
19 §:n nojalla kaivoksen apualuetta koske-
vasta rajoitetusta käyttöoikeudesta tai muusta 
erityisestä oikeudesta.  

Kaivosluvan hakijalta edellytettäisiin ehdo-
tetun 30 §:n nojalla nykyistä yksityiskohtai-
sempia suunnitelmia ja perusteluita, joiden 
nojalla hankkeen hyväksyttävyyttä sekä hait-
tojen estämiseksi ja rajoittamiseksi tarvittavia 
toimenpiteitä olisi mahdollista harkita eri 
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osapuolien näkökulmasta osana lupakäsitte-
lyä. Asianosaisella olisi oikeus tehdä muistu-
tuksia hakemuksesta ehdotetun 33 §:n nojal-
la. Kaivoslupaa koskevassa harkinnassa ja 
päätöksessä kiinteistön omistajan ja muiden 
haitankärsijöiden oikeudet ja edut otettaisiin 
huomioon ehdotetun 36, 38—40, 43, 50 ja 51 
§:n nojalla. Ehdotetun 39 §:n nojalla kaivos-
luvan myöntäminen edellyttäisi muun muas-
sa vertailua yleiselle ja yksityiselle edulle 
koituvien hyötyjen ja menetysten välillä. Lu-
pa alueen käyttöoikeuden lunastukseen edel-
lyttäisi ehdotetun 18 §:n mukaan kai-
voshankkeen oleva yleisen tarpeen vaatima. 
Kaivoslupaa koskevasta päätöksestä tiedotet-
taisiin kiinteistön omistajille ja muille vas-
taavilla haitankärsijöille ehdotetun 47 §:n no-
jalla, joiden valitusoikeudesta säädettäisiin 
145 §:ssä. Kaivosalueeksi ja kaivoksen apu-
alueeksi tarvittavien alueiden käyttöoikeuk-
sien ja muiden erityisten oikeuksien lunasta-
minen suoritettaisiin kaivostoimituksessa. 
Kaivostoimituksesta ja siinä suoritettavista 
korvauksista säädettäisiin ehdotetussa 61—
81 §:ssä. Muutoin kaivostoimitukseen sovel-
lettaisiin lunastuslakia. Kaivosalueen omista-
jalla olisi ehdotetun 84 §:n mukaan oikeus 
louhintakorvaukseen, joka perustuisi alueen 
pinta-alan mukaan määräytyvään osuuteen ja 
louhitun kaivosmineraalin määrän mukaan 
määräytyvään osuuteen. Ehdotettu louhinta-
korvaus vastaisi kumottavan lain 44 §:ssä 
säädettyä kaivospiirimaksua ja 45 §:ssä sää-
dettyä louhimismaksua. Ehdotettu 85 §, jon-
ka nojalla kiinteistön omistajalla olisi oikeus 
sivutuotekorvaukseen, täydentäisi kiinteistön 
omistajan oikeutta saada korvausta omaisuu-
destaan. Kiinteistön omistajan ja muun vas-
taavan haitankärsijän oikeudesta vaatia kai-
vosluvan raukeamista säädettäisiin ehdote-
tussa 55 §:ssä, kaivosluvan muuttamista eh-
dotetussa 56 §:ssä sekä rikkomuksen ja lai-
minlyönnin oikaisemista ehdotetussa 140 
§:ssä. Ehdotetussa 92 §:ssä säädettäisiin toi-
minnanharjoittajan velvollisuudesta asettaa 
vakuus kaivostoiminnan lopetus- ja jälkitoi-
menpiteitä varten. Ehdotetun 128 ja 129 §:n 
nojalla otettaisiin kaivostoiminnan lopetta-
mispäätöksessä huomioon kiinteistön omista-
jan kannalta tarpeelliset seikat. Kaivostoi-
minnan päätyttyä kaivosluvan haltijan kiin-
teistöä koskevat käyttö- ja hallintaoikeudet 

lakkaisivat ehdotetun 130 §:n nojalla, jolloin 
alue samalla palautuisi korvauksetta kiinteis-
tön omistajan haltuun ja tämän käyttöoikeu-
delle asetetut rajoitukset poistuisivat. 

Käytännössä kaivosluvan haltija pyrkii 
usein vapaaehtoisin järjestelyin hankkimaan 
kaivostoiminnan edellyttämät maa-alueet 
omistukseensa, mutta useimmiten käyttö- tai 
omistusoikeuden siirtoa ei kaikilta osin pys-
tytä ratkaisemaan sopimusteitse. Ehdotetussa 
29 §:n 1 momentissa on otettu huomioon 
osapuolten mahdollisuus vapaaehtoisesti so-
pia kaivostoiminnan edellyttämistä alueiden 
omistus- ja käyttöoikeuksien siirroista ja ra-
joituksista. Jos asiasta ei sovita, ratkaistaan 
kaivosalueen käyttöoikeuden lunastus osana 
kaivoslupahakemusta. 

Kaivoslupaa koskevaa sääntelyä on arvioi-
tava kiinteistön omistajan näkökulmasta sekä 
perustuslain 15 §:n 1 että 2 momentin nojal-
la. Kaivoslupa, jossa myönnetään kaivoksen 
apualueeseen rajoitettuja, lähinnä rasitteisiin 
rinnastettavia käyttöoikeuksia kaivostoimin-
nan kannalta tarpeellisia teitä, kuljetuslaittei-
ta, voima- tai vesijohtoja ja vastaavia varten, 
on tarpeen arvioida ensi sijassa perustuslain 
15 §:n 1 momentin kannalta, mutta perustus-
lain 15 §:n 2 momenttia ei tarkastelussa voi-
da kokonaan sivuuttaa. Tällaista kaivoslupaa 
voidaan pitää perustuslain 15 §:n 1 momentin 
omaisuuden suojan yleislausekkeen kannalta 
hyväksyttävänä, koska ehdotettujen säännös-
ten nojalla puuttuminen kiinteistön omistajan 
oikeusasemaan on rajattu kaivostoiminnan 
kannalta välttämättömiä apualueita koskeviin 
lähinnä rasitteiksi luonnehdittaviin rajoituk-
siin, joiden sijainnin suunnittelussa on ehdo-
tetun 17 §:n nojalla pyrittävä välttämään 
yleisen ja yksityisen edun loukkaukset, min-
kä lisäksi yksittäistapauksessa voidaan ehdo-
tetun 43 §:n nojalla lupamääräyksin sekä 
määräämällä kaivoksen apualuetta koskevien 
käyttö- ja muiden oikeuksien sisällöstä osal-
taan huolehtia siitä, että kiinteistön omistajan 
edut ja oikeudet tulevat tarvittavalla tavalla 
huomioon otetuiksi. Sääntelyn sallittavuuden 
kokonaisarvioinnissa on lisäksi otettava huo-
mioon, että korvaus apualueeseen kohdistu-
vista käyttörajoituksista määritetään kaivos-
toimituksessa noudattaen, mitä lunastuslaissa 
säädetään. Tällöin käyttörajoituksista makse-
taan täysi korvaus perustuslain 15 §:n 2 mo-
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mentissa edellytetyllä tavalla. Kiinteistön 
omistajan oikeusturvaa koskevia säännöksiä 
sekä sääntelyn täsmällisyyttä ja tarkkarajai-
suutta voidaan pitää riittävinä. 

Kaivoslupaa, jossa samalla päätetään kai-
vosalueen käyttöoikeuden lunastuksesta, on 
ensisijaisesti arvioitava perustuslain 15 §:n 2 
momentin nojalla. Kaivostoiminnan vaatima 
käyttöoikeuden lunastus sulkee lähtökohtai-
sesti kiinteistön omistajan oikeudet pois. 
Käyttöoikeuden lunastus on pääsääntöisesti 
voimassa saman ajanjakson kuin kaivoslupa 
eli yleensä toistaiseksi ja poikkeustapauksis-
sa määräajan, mutta tällöinkin yleensä kym-
menen vuotta kerrallaan. Käyttöoikeuden lu-
nastusta on siten pidettävä pakkolunastuksen 
kaltaisena tilana, koska kiinteistön omistajan 
oikeuteen puututaan niin voimakkaasti, että 
sitä voidaan verrata pakkolunastukseen. Pe-
rustuslakivaliokunnan käytännössä pakko-
lunastukseen verrattavina tilanteita ovat ol-
leet muun muassa oikeuden pysyvä vähene-
minen tai olennainen supistuminen, velvolli-
suus korvausta vastaan luopua kokonaan tai 
osittain oikeudesta, pysyvä kielto käyttää oi-
keutta tai erityisen oikeuden olennainen vai-
keutuminen tai estyminen (esimerkiksi PeVL 
5/1976 vp, 5/1981 vp, 18/1982 vp, 13/1989 
vp ja 38/1998 vp).  

Perustuslain 15 §:n 2 momenttiin sisältyy 
yksilöity lakivaraus, joka sisältää yleisen tar-
peen ja täyden korvauksen vaatimukset. Eh-
dotetun 18 §:n nojalla käyttöoikeuden lunas-
tus edellyttäisi yleistä tarvetta, jota säännök-
sen mukaan arvioitaisiin erityisesti kai-
voshankkeen paikallis- ja aluetaloudellisten 
ja työllisyysvaikutusten sekä yhteiskunnan 
raaka-ainehuollon perusteella. Kaivostoimin-
nan harjoittajat ovat yksityisiä oikeussubjek-
teja, mutta perustuslakivaliokunnan käytän-
nön mukaan myös tällaiset subjektien hank-
keet (esimerkiksi voimajohdot tai kaasuput-
ket) voivat täyttää yleisen tarpeen vaatimuk-
set (PeVL 28/2000 vp ja 49/2002 vp). Ehdo-
tetun 29 §:n nojalla asiasta päättäisi valtio-
neuvosto osana kaivoslupaa koskevaa päätös-
tä. Korvaus käyttöoikeudesta määräytyisi lu-
nastuslain nojalla, jota ehdotetut 78—81 §:n 
säännökset täydentäisivät. Kaivostoimituk-
sessa määrättäisiin korvaus lunastuslain 29 
§:ssä säädettyä täyden korvauksen periaatetta 
noudattaen. Lisäksi kiinteistön omistaja saisi 

84 §:ssä säädetyn laskentaperusteen nojalla 
louhintakorvauksena osuuden kaivoksen tuo-
tosta ja 85 §:ssä säädetyn sivutuotekorvauk-
sen perusteella kohtuullisen osan kaivosalu-
eelta muuhun kuin kaivostoimintaan käyte-
tyistä maa-aineksista, enintään kuitenkin 10 
prosenttia sivutuotteesta saaduista myyntitu-
loista. Kiinteistön omistajan voidaan näin ol-
len katsoa saavan täyden korvauksen omis-
tusoikeuteen kohdistuvista, pakkolunastuk-
seen rinnastettavista rajoituksista. Siten kai-
voslupaa koskevan sääntelyn, jossa samalla 
päätetään kaivosalueen käyttöoikeuden lu-
nastuksesta, voidaan arvioida täyttävän ylei-
sen tarpeen ja täyden korvauksen vaatimuk-
set. Kiinteistön omistajan oikeusturvaa kos-
kevia säännöksiä sekä sääntelyn täsmällisyyt-
tä ja tarkkarajaisuutta voidaan pitää riittävi-
nä. Sääntelyn hyväksyttävyyden arvioinnissa 
on lisäksi tarpeen tarkastella ehdotettua 70 
§:ää, jonka nojalla kiinteistön omistajalla on 
tietyin edellytyksin oikeus vaatia kiinteistön 
lunastamista. 

Kaivostoimitukseen ehdotuksen 72—76 
§:n nojalla sisältyviä tilusjärjestelyjä voidaan 
pitää osana lunastuskokonaisuutta, jossa vä-
lillisesti täyttyy yleisen tarpeen vaatimus, 
kun edellytykset kaivosalueen käyttöoikeu-
den lunastukselle ovat riittävät (PeVL 3/2005 
vp).  
 
 
Valtaus-, louhinta- ja sivutuotekorvaus 
 

Valtaus-, louhinta- ja sivutuotekorvaus 
ovat hyvitystä kiinteistön omistajalle aiheu-
tuvasta käytön rajoituksesta. Sen vuoksi on 
tarpeen sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannal-
ta, että omaisuuden käyttöön kohdistuvia ra-
joituksia pyritään lieventämään korvauksilla.  

Valtauskorvauksen suuruus on säädetty eh-
dotetussa 83 §:ssä täsmällisesti. Louhinta-
korvauksen ja sivutuotekorvauksen perusteet 
on säädetty ehdotetussa 84 ja 85 §:ssä täs-
mällisesti. Sääntely rajoittaa omistajan oike-
utta määrätä omaisuutensa käytöstä perittä-
vän vastikkeen suuruudesta (ks. PeVL 
31/2006 vp). Sääntelyä on arvioitava perus-
tuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omai-
suuden suojan kannalta. Lisäksi on otettava 
huomioon korvauksia koskeva kaivoslain-
säädännön perinne.  
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Ehdotetuissa 83—85 §:n tilanteissa osa-
puolet eivät voi vapaasti valita toisiaan ja si-
ten kilpailuttamalla pyrkiä optimoimaan ti-
lannettaan. Toisena osapuolena olevat kiin-
teistön omistajat määräytyvät valtaus- ja kai-
vosluvassa vahvistetun alueen perusteella ja 
toinen osapuoli on asianomaisen luvan halti-
ja. Useissa tilanteissa kiinteistön omistajat 
ovat selvästi heikommassa asemassa verrat-
tuna luvan haltijaan, jolloin kiinteistön omis-
tajien varallisuusarvoisia oikeuksia on tar-
peen suojata tavanomaisia tehokkaammilla 
sääntelykeinoilla. Luvan haltijan kannalta 
keskeistä on pystyä ennakolta arvioimaan 
toiminnan kustannukset ja erityisesti kaivos-
toiminnan osalta kannattavuus.  
 
 
Siirtymäsäännökset 
 

Ehdotettuja siirtymäsäännöksiä on arvioi-
tava perustuslain 15 §:n perusteella oikeu-
denhaltijan näkökulmasta, mutta lisäksi on 
otettava huomioon erityisesti perustuslain 6 
§:n yhdenvertaisuutta, 7 §:n turvallisuutta, 18 
§:n elinkeinovapautta ja turvallisuutta sekä 
20 §:n ympäristövastuuta koskeva säännös.  

Perustuslain 15 §:n 1 momentin säännös 
omaisuuden suojasta turvaa myös laillisesti 
syntyneitä oikeussuhteita ja niiden pysyvyyt-
tä, joskaan kielto puuttua taannehtivasti täl-
laisten suhteiden koskemattomuuteen ei ole 
perustuslakivaliokunnan käytännössä muo-
dostunut ehdottomaksi (PeVL 37/1998 vp,  
63/2002 vp, 13/2003, 25/2005 vp ja 31/2006 
vp). Suojan taustalla on ajatus oikeussubjek-
tien perusteltujen odotusten suojaamisesta ta-
loudellisissa asioissa (PeVL 48/1998 vp, 
33/2002 vp, 21/2004 vp, 25/2005 vp ja 
31/2006 vp). Perusteltujen odotusten suojaan 
liittyy oikeus luottaa toiminnan kannalta 
olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sään-
televän lainsäädännön pysyvyyteen niin, että 
tällaisia seikkoja ei voida säännellä tavalla, 
joka kohtuuttomasti heikentäisi osapuolten 
oikeusasemaa (PeVL 45/2002 vp, 21/2004 
vp, 25/2005 vp, 31/2006 vp, 107/2005 vp ja 
4/2008 vp). Perustuslakivaliokunta on arvi-
oinut tällaistakin omaisuuden suojaan puut-
tuvaa sääntelyä perusoikeuksien yleisten ra-
joitusedellytysten, kuten sääntelyn tarkoituk-
sen hyväksyttävyyden ja sääntelyn oikeasuh-

taisuuden kannalta (PeVL 63/2002 vp ja 
1/2003 vp). Muuttamisen perusteiden tulee 
ilmetä laista ja perusteiden tulee olla riittävän 
täsmällisesti määriteltyjä.  Keskeiseksi ky-
symykseksi nousee myös siirtymäajan pituus. 

Malminetsintä ja kaivostoiminta ovat kai-
ken kaikkiaan olleet varsin säänneltyjä ja 
sääntely on jatkuvasti täydentynyt sen jäl-
keen kuin kumottava laki tuli voimaan vuon-
na 1966 (esimerkiksi ympäristönsuojelulaki 
vuonna 2000, luonnonsuojelulaki vuonna 
1997, erämaalaki vuonna 1991, maankäyttö- 
ja rakennuslaki vuonna 2000). Kumottavan 
lain voimaantulon jälkeen on toteutettu pe-
rusoikeusuudistus ja perustuslain kokonais-
uudistus, mikä lisäksi perustuslain säännös-
ten tulkinnat ovat kehittyneet. Kumottavassa 
laissa säädettyä toimintaa harjoittavat eivät 
voi perustellusti odottaa lainsäädännön pysy-
vän kaikissa oloissa muuttumattomana (vrt. 
PeVL 56/2005 vp ja 31/2006 vp).   

Ehdotetun 155 §:n nojalla aiemmin myön-
netyt valtausoikeudet jäisivät voimaan ja nii-
den nojalla malmietsintää harjoitettaisiin 
kumottavan lain 12 §:n mukaisesti. Valtaajat 
olisivat kuitenkin ehdotetun 155 §:n nojalla 
valtausalueilla velvollisia noudattamaan eh-
dotetun 6, 11, 13 ja 14 §:ssä säädettyjä vel-
voitteita ja kullanhuuhdonta-alueilla 6 §:ssä, 
21 §:n 3 momentissa ja 24—26 §:ssä säädet-
tyjä velvoitteita. Valtausoikeudet olisivat 
voimassa valtauskirjassa määrätyn ajan, joka 
on enintään viisi vuotta. Niiden raukeami-
seen, peruuttamiseen ja siirtoon sovellettai-
siin, mitä ehdotetussa 54 ja 57—59 §:ssä 
säädetään. Voimassaolon jatkamiseen sovel-
lettaisiin valtauksen osalta ehdotettua 49 §:ää 
ja kullanhuuhdonnan osalta ehdotettua 53 
§:ää. Valtausoikeuksiin liittyvästä vakuudes-
ta sekä vahinkojen ja haittojen korvaamisesta 
olisi edelleen voimassa, mitä kumottavan lain 
15 §:ssä säädetään. Valtausoikeudesta mak-
settavaan korvaukseen sovellettaisiin edel-
leen kumottavan lain 15 §:n 2 momenttia, 
mutta valtauskorvauksen tasoa tarkistettai-
siin. Samoin kumottavan lain 16 ja 17 §:n 
valtausmaksua koskevia säännöksiä sovellet-
taisiin edelleen, mutta maksun tasoa tarkistet-
taisiin. 

Ehdotetun 156 §:n nojalla aiemmin myön-
netty kaivospiirimääräykset ja kaivosoikeu-
det jäisivät voimaan. Kaivospiirimääräyksen 
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perusteella suoritettavaan kaivostoimitukseen 
sovellettaisiin kumottavan lain 27—38, 66 ja 
67 §:ää. Kaivostoiminnan harjoittajan olisi 
edelleen velvollinen suorittamaan kumotta-
van lain 44 §:ään perustuvan kaivospiirimak-
sun ja 45 §:ään perustuvan louhimismaksun 
sekä kumottavan lain 73 §:ssä tarkoitettujen 
kaivosoikeuksien osalta vuoden 1943 kaivos-
lain 48—54 §:ään perustuvaa puolustusmak-
sua ja 57 §:ään perustuvaa louhimismaksua. 
Korvausten tasoa kuitenkin tarkistettaisiin. 
Kaivospiiristä olisi voimassa, mitä kumotta-
van lain 22 §:ssä säädetään, ja vuoden 1943 
kaivoslain nojalla määrättyihin kaivospiirei-
hin, mitä mainitun lain 20 §:n 2 momentissa 
ja 32 §:n 2 momentissa säädetään. 

Ehdotetun 156 §:n 1 ja 2 momentin nojalla 
asianosaisen sitä vaatiessa olisi uuteen kai-
voslakiin perustuva louhintakorvaus ja sivu-
tuotekorvaus otettava käyttöön aiemmin 
voimassa olleen kaivospiirimaksun sekä asi-
anosaisten sopiman tai ministeriön määrää-
män louhimismaksun sijaan taikka vuoden 
1943 kaivoslakiin perustuvan puolustusmak-
sun ja louhimismaksun sijaan. Järjestely 
mahdollistaisi rahanarvon muutosten huomi-
oon ottamisen korvausten tasossa sekä vah-
vistaisi kiinteistön omistajan asemaa heiken-
tämättä kuitenkaan olennaisesti kaivostoi-
minnan harjoittajan oikeusasemaa. Kiinteis-
tön omistajien ja toiminnanharjoittajien yh-
denvertaisuuteen liittyvien näkökohtien 
vuoksi voidaan myös katsoa olevan perustel-
tua puuttua ennen lain voimaantuloa tehtyi-
hin sopimuksiin. Ehdotettua siirtymäsäännös-
tä voidaan lisäksi pitää täsmällisempänä kuin 
kumottavaan lakiin sisältyvää vaihtoehtoa, 
jossa ministeriön tehtävänä on määrätä lou-
himismaksu kaivoslautakuntaa kuultuaan, jos 
osapuolet ovat asiasta erimielisiä. 

Ehdotetun 156 §:n 3 momentin nojalla kai-
vostoimintaan sovellettaisiin ehdotettua 6, 
15, 16, 81, 92–103 ja 115—132 §:ää. Ehdo-
tettujen säännösten ei voida katsoa merkitse-
vän olennaisia muutoksia voimassaolevien 
oikeuksien ja velvollisuuksien sisältöön lu-
kuun ottamatta kaivostoiminnan lopettamista 
ja vakuusvelvoitetta koskevia säännöksiä. 
Kaivosoikeuden muuttamisesta, peruuttami-
sesta ja siirrosta olisi voimassa, mitä ehdote-
tussa 56—59 ja 112 §:ssä säädetään. Kaivos-
toiminnan lopettamista varten vaadittava va-

kuus olisi asetettava siirtymäajan jälkeen. 
Kaivosviranomainen määräisi vakuuden lajin 
ja suuruuden sekä määräajan sen asettamisel-
le siirtymäaikana. Kaivostoiminnan harjoitta-
jan olisi siirtymäajan jälkeen annettava selvi-
tys siitä, miten kaivosturvallisuutta koskevat 
vaatimukset on otettu huomioon. Kaivosvi-
ranomaisen olisi siirtymäajan jälkeen velvol-
linen antamaan kaivostoiminnan harjoittajal-
le yleisen ja yksityisen edun kannalta välttä-
mättömät määräykset noudattaen soveltuvin 
osin, mitä ehdotetussa 43 §:n 3 ja 4 momen-
tissa ja 108 §:ssä säädetään. 

Kaivosoikeuden muuttamisen ja peruutta-
misen edellytykset olisivat laajemmat kuin 
kumottavassa laissa. Keskeisenä tavoitteena 
on turvata yleisen ja yksityisen edun kannalta 
välttämättömien seikkojen huomioon ottami-
nen. 

Ehdotetun 156 §:n 5 momentin nojalla kai-
vosoikeus raukeaisi, jos tuotannollista toi-
mintaa ei ole aloitettu määräajassa tai aloit-
tamiselle myönnetyssä jatkoajassa. Kaivos-
oikeuden raukeamisen perusteista olisi lisäksi 
voimassa, mitä ehdotetussa 55 §:n 3 ja 4 
momentissa säädetään kaivosluvan raukea-
misen perusteista. Ehdotus vastaa keskeisiltä 
osin kumottavan lain 50 §:ssä säädettyjä pe-
riaatteita, mutta siirtymäsäännöksen nojalla 
raukeaminen ei edellyttäisi enää lisäksi eril-
listä viranomaisen kehotusta ryhtyä kaivos-
työhön. Kumottavan lain 78 §:n 1 momentin 
nojalla kumottavan lain 50 §:ää sovelletaan 
myös vuoden 1943 kaivoslain nojalla myön-
nettyihin kaivosoikeuksiin. Ehdotettua sään-
nöstä ei siten ole oikeuksien pysyvyyteen liit-
tyvien perusteltujen odotusten kannalta pidet-
tävä ongelmallisena.  

Ehdotettua 156 §:n 5 momenttia, jonka no-
jalla kaivosoikeudet valtion mailla olevilla 
kullanhuuhdonta-alueilla raukeavat neljän 
vuoden päästä lain voimaantulosta, voidaan 
puoltaa kullanhuuhtojien saattamiseksi sa-
manarvoiseen asemaan ja erityisesti siltä osin 
kuin toimintaa harjoitetaan kansallispuistossa 
tai erämaalaissa tarkoitetulla erämaa-alueella 
myös ympäristöperusoikeuden näkökulmas-
ta. Siirtymäajan tarkoituksena on pehmentää 
muutoksen vaikutuksia kaivospiireillä tapah-
tuvalle kullanhuuhdonnalle. Ehdotetun sään-
nöksen oikeasuhtaisuutta arvioitaessa on li-
säksi otettava huomioon, että kullanhuuhdon-
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ta-alueiden raukeavien kaivosoikeuksien hal-
tijoilla olisi etuoikeus hakea kullanhuuhdon-
talupaa alueeseen. Sen vuoksi toiminnan jat-
kaminen siirtymäajan jälkeen on mahdollista, 
mutta hakemuksia arvioitaisiin kokonaisuu-
dessaan samoin kuin muita kullanhuuhdonta-
lupahakemuksia. 

Ehdotetun 155 ja 156 §:n siirtymäsäännös-
ten tarkoituksena on varmistaa malminetsin-
tää, kullanhuuhdontaa ja kaivostoimintaa 
harjoittavien yhdenvertainen kohtelu sekä 
turvallisuuden ja ympäristöperusoikeuden 
kannalta välttämättömien velvoitteiden nou-
dattaminen ottaen huomioon esimerkiksi uu-
siutumattomien luonnonvarojen kestävän 
käytön periaate sekä ympäristön-, luonnon- 
ja maisemansuojelulliset perusteet. Perustus-
lain 6 §:n 1 momentin yhdenvertaisuussään-
nöksen voidaan katsoa edellyttävän, että yk-
sinomaan sillä seikalla, että toiminta aloite-
taan eri ajankohtana, ei voida perustella sa-
manlaista toimintaan harjoittavien huomatta-
vasti toisistaan poikkeavia velvollisuuksia ja 
oikeuksia. Yhdenvertaisuusargumentti kos-
kee myös haitankärsijöitä, joiden suoja ja oi-
keusturva eivät voi vaihdella yksinomaan toi-
minnan aloittamisajankohdan mukaan.  Otta-
en lisäksi huomioon siirtymäaika on ehdotet-
tua 155 ja 156 §:ää pidettävä hyväksyttävänä 
ja oikeasuhtaisena.  
 
 
4.3 Elinkeinovapaus 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkei-
novapautta perustuslain mukaisena pääsään-
tönä, josta poikkeaminen säätämällä toiminta 
luvanvaraiseksi on mahdollista lailla perus-
oikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä 
syistä. Sääntelyn on täytettävä perusoikeutta 
rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edelly-
tykset. Laissa säädettävien elinkeinovapau-
den rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tark-
karajaisia, minkä lisäksi rajoittamisen laa-
juuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. 
Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitä-
nyt tärkeänä, että säännökset luvan edelly-
tyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän en-
nustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä 
kannalta merkitystä on muun muassa sillä, 
missä määrin viranomaisen toimivaltuudet 
määräytyvät sidotun harkinnan tai tarkoituk-

senmukaisuusharkinnan mukaisesti (PeVL 
66/2002 vp, 67/2002 vp, 16/2003 vp, 
33/2005 vp, 8/2006 vp, 16/2007 vp ja 
15/2008 vp). Lisäksi viranomaisen toimival-
lan liittää toimilupaan ehtoja tulee perustua 
riittävän täsmällisiin lain säännöksiin (PeVL 
19/2002 vp ja 67/2002 vp).  

Malminetsintään vaaditaan ehdotetun 9 §:n 
nojalla valtauslupaa, kaivostoimintaan ehdo-
tetun 15 §:n nojalla kaivoslupaa ja ehdotetun 
104 §:n nojalla kaivosturvallisuuslupaa sekä 
kullanhuuhdontaan ehdotetun 20 §:n nojalla 
kullanhuuhdontalupaa. Etsintätyöhön 8 §:n 
nojalla vaadittua ilmoitusmenettelyä on arvi-
oitava samoin perustein kuin luvanvaraisuu-
den hyväksyttävyyttä (PeVL 9/2005 vp ja 
14/2004 vp).  

Lain tavoite on ehdotetun 1 §:n mukainen 
edistää ja järjestää kaivostoimintaa sekä sen 
edellyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
Tavoite edellyttää, että kaivoslainsäädännön 
alaan kuuluvien elinkeinonharjoittajien varal-
lisuusoikeudellinen etuoikeus suhteessa mui-
hin toiminnanharjoittajiin järjestetään riittä-
vän täsmällisin ja tarkkarajaisin säännöksin. 
Ehdotetun 1 §:n mukaisesti lain tarkoituksen 
toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityis-
ten etujen turvaamista ottaen erityisesti huo-
mioon kaivostoiminnan harjoittamisen edel-
lytykset, kiinteistön omistajien ja haitankärsi-
jöiden (esimerkiksi muuta elinkeinotoimintaa 
harjoittavien) asema, toiminnan vaikutukset 
ympäristöön ja maankäyttöön sekä luonnon-
varojen kestävä käyttö. Lisäksi lain tarkoi-
tuksena on ehdotetun 1 §:n mukaan muun 
muassa turvata kuntien ja yksilön vaikutta-
mismahdollisuudet sekä edistää kaivosten 
turvallisuutta ja ehkäistä toiminnasta aiheu-
tuvia haittoja ja vahinkoja. Luvanvaraisuu-
den perusteena on siten tavoite sovittaa mal-
minetsintä ja kaivostoiminta yhteen muiden 
perusoikeuksien (erityisesti omaisuuden suo-
ja, elinkeinovapaus, ympäristöperusoikeus, 
kansalaisvaikuttaminen ja osallistuminen se-
kä saamelaisalueita koskevat näkökohdat) ja 
muuhun lainsäädäntöön perustuvien vaati-
musten (esimerkiksi luonnonsuojelulaki, ym-
päristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennus-
laki, työturvallisuuslaki) kanssa. Luvanvarai-
suuden perusteita voidaan perusoikeusjärjes-
telmän kannalta pitää hyväksyttävinä.  
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Lupahakemuksesta säädetään ehdotetussa 
30 ja 105 §:ssä sekä etsintätyötä koskevasta 
ilmoitusmenettelystä 8 §:ssä. Säännöksissä 
korostetaan luvanhakijan velvollisuutta huo-
lella laatia hakemus ja etsintätyöstä vastaa-
van velvollisuutta huolella laatia ilmoitus. 
Lupaharkinnasta säädetään ehdotetuissa 36—
44 §:ssä sekä kaivosturvallisuuden osalta eh-
dotetuissa 107 ja 108 §:ssä. Voimassaoloa 
koskevasta harkinnasta säädetään ehdotetus-
sa 48—57 §:ssä ja kaivosturvallisuuden osal-
ta ehdotetussa 110—113 §:ssä. Kiinteistön 
omistajalla ja haltijalla olisi ehdotetun 8 §:n 
nojalla oikeus kieltää etsintätyö. Viranomai-
sen oikeudesta antaa kieltoja ja määräyksiä 
rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemisek-
si säädetään ehdotetuissa 137 ja 138 §:ssä.  

Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta mer-
kityksellistä on, että lupajärjestelmä ja erityi-
sesti luvan saannin ehdot mahdollistavat eri-
laisten etujen, oikeuksien ja velvollisuuksien 
yhteensovittamisen ja takaavat toiminnassa 
tarpeellisen ennakollisen valvonnan sekä si-
ten muita tapoja tehokkaammin lain tavoit-
teiden toteutumisen (PeVL 31/2006 vp). Lu-
paharkintaa ja luvan voimassaoloon liittyvää 
harkintaa on viranomaistoiminnan ennustet-
tavuuden kannalta pidettävä riittävän yksise-
litteisinä ja sidottuna; samoin viranomaisen 
valvontavelvollisuuteen liittyvää oikeutta 
kieltoihin ja määräyksiin. Elinkeinonharjoit-
tajan korostunutta selvitysvelvollisuutta voi-
daan pitää perusteltuna, koska lupa-asian vi-
reille tulo perustuu sen elinkeinonharjoittajan 
aloitteeseen, joka hyötyy luvan myöntämi-
sestä ja joka toimii kilpailutilanteessa toisten 
saman esiintymän hyödyntämisoikeutta ta-
voittelevien kanssa.  

Luvan haltija voi saada perustuslainsuojaa 
oikeusasemalleen ja tekemilleen investoin-
neille lähinnä perustuslain 15 ja 18 §:n yh-
teisvaikutuksen nojalla. Perustuslakivalio-
kunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yh-
teydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruut-
tamista tai lupaehtojen merkittävää kiristä-
mistä yksilön oikeusasemaan puuttuvana vi-
ranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä 
kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi va-
liokunta on katsonut sääntelyn oikeasuhtai-
suuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan 
peruuttamismahdollisuus vakaviin tai olen-
naisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin se-

kä siihen, että luvan haltijalle mahdollisesti 
annetut huomautukset tai varoitukset eivät 
ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puut-
teiden korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, 
44/2004 vp, 48/2005 vp ja 8/2006 vp). Ehdo-
tettujen 54—57, 111—113, 137 ja 138 §:n 
voidaan arvioida täyttävän sääntelyn oikea-
suhtaisuudelle asetetut vaatimukset. Toimin-
nanharjoittajien välinen kilpailutilanne on li-
säksi erityisesti otettava huomioon arvioita-
essa luvan raukeamista ehdotetun 54 ja 55 
§:n nojalla, luvan muuttamista ehdotetun 56 
§:n nojalla sekä luvan peruuttamista ehdote-
tun 57 §:n nojalla. Koska luvan haltijalla on 
ehdotetun 145 §:n nojalla oikeus saattaa lu-
papäätös riippumattoman lainkäyttöelimen 
käsiteltäväksi, on ehdotuksia pidettävä myös 
oikeusturvan kannalta riittävinä. 
 
 
4.4 Ympäristöperusoikeus sekä kansa-

laisvaikuttaminen ja osallistuminen  

Perustuslain 20 §:n 1 momentin ympäristö-
perusoikeussäännöksen mukaan vastuu luon-
nosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäris-
töstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 
Säännöksessä tarkoitettu vastuu kattaa sään-
nöksen perustelujen mukaan elollisen luon-
non (eliöt, kasvit), elottoman luonnonympä-
ristön (maa- ja kallioperä) sekä ihmistoimin-
nan tuloksena syntyneen kulttuuriympäristön 
(rakennukset, maisemat). Vastuu kattaa sekä 
aktiivisen tekemisen että passiivisen pidät-
täytymisen ympäristön vahingoittamisesta.  

Ympäristöperusoikeussäännös sisältää 
eräänlaisen läpäisyperiaatteen lähtökohdan.  
Säännöksen ilmaisemat ympäristöarvot tulee 
ottaa huomioon kaikessa ympäristöllisesti 
merkityksellisessä lainsäädännössä ja lain-
käytössä. Yleisellä tasolla säännöksen voi-
daan katsoa edellyttävän, että uudella kaivos-
lailla turvataan se, että kaivostoimintaa ja 
muuta lain soveltamisalaan kuuluvaa toimin-
taa ei harjoiteta luonnon monimuotoisuutta, 
ympäristöä tai kulttuuriperintöä vaarantavalla 
tavalla.  Lisäksi säännösehdotusten tulee pe-
rustua luonnonvarojen käytön ja suojelun pe-
riaatteille. Ehdotetun 1 §:n nojalla lain tar-
koituksena on säätää asioista yhteiskunnalli-
sesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä 
tavalla ottaen muun muassa huomioon toi-
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minnan vaikutukset ympäristöön ja maan-
käyttöön sekä luonnonvarojen säästävä käyt-
tö. 

Voimassa olevan luonnonsuojelusääntelyn 
keskeinen lähtökohta on luonnonsuojelun si-
sällyttäminen läpäisyperiaatteena kaikkiin 
ympäristönkäyttö- ja luonnonvarataloudelli-
siin toimintoihin ja niitä koskevaan säänte-
lyyn. Ehdotetussa 3 §:ssä olisi yleinen viitta-
us luonnonsuojelulakiin. Ehdotetun 36 §:n 
nojalla kaivosviranomainen soveltaisi luon-
nonsuojelulakia sekä vesilain 1 luvun 15 a ja 
17 a §:ään perustuvaa vesiluontotyyppien 
suojelua koskevia säännöksiä lupa-asiaa rat-
kaistaessa, millä varmistettaisiin luonnonsuo-
jelusääntelyn huomioon ottaminen lupahar-
kinnassa. Lisäksi ehdotetun 10 §:n nojalla 
maisema- ja luontoarvot tulisivat huomioon 
otetuiksi valtauslupaan perustuvassa toimin-
nassa ja vastaavasti 21 §:n nojalla kullan-
huuhdontalupaan perustuvassa toiminnassa. 
Ehdotetun 16 §:n nojalla kaivostoiminnan 
harjoittajan olisi huolehdittava muun muassa 
siitä, että toiminnasta ei aiheudu huomattavaa 
haittaa yleiselle edulle (esimerkiksi ympäris-
tölle). Kaivoslupaa koskevassa harkinnassa 
olisi 38 ja 39 §:n nojalla lähtökohtana koko-
naisvaltainen tarkastelu kaivostoiminnan 
vaikutuksista sekä hyödyistä ja haitoista. 
Säännösehdotuksissa on otettu huomioon se, 
että kaivostoiminta käytännössä aina edellyt-
tää ympäristönsuojelulain mukaisen ympäris-
töluvan. Ehdotettujen 42—44 ja 129 §:n no-
jalla kaivosviranomainen voi antaa yleisen 
tai yksityisen edun kannalta tarpeellisia tai 
välttämättömiä lupamääräyksistä esimerkiksi 
ympäristö-, luonnon- ja maisemansuojelulli-
sin perustein. Ehdotetussa 155 ja 156 §:n siir-
tymäsäännöksissä asetettaisiin velvoitteita ja 
rajoituksia ennen lain voimaantuloa toimin-
nan aloittaneille malminetsintä-, kaivos- ja 
kullanhuuhdontahankkeille.  

Ehdotettuja säännöksiä voidaan pitää hy-
väksyttävinä 1 §:n tavoitesäännökseen kirja-
tun kestävän kehityksen periaatteen toteutta-
miseksi muun ohella siitä syystä, että kyse on 
uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyn-
tämistä koskevasta sääntelystä. Ehdotetut 
säännökset ottaisivat tarvittavalla tavalla 
huomioon perustuslain 20 §:n 1 momentista 
ilmenevän tavoitteen. 

Perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan 
julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jo-
kaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön se-
kä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon. Säännöksellä on 
läheinen yhteys perustuslain 2 §:n 2 moment-
tiin, jonka nojalla kansanvaltaan sisältyy yk-
silön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteis-
kunnan ja elinympäristön kehittämiseen, ja 
14 §:n 3 momenttiin, jonka nojalla julkisen 
vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdolli-
suuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimin-
taan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätök-
sentekoon. Terveellisen ympäristön vaati-
musta on tulkittu laaja-alaisesti sisältäen 
muun muassa maisemalliset arvot. Perustus-
lain 20 §:n 2 momentin säännös sisältää sekä 
aineellisen että menettelyllisen tavoitteen. 
Säännöksen aineellinen tavoite on yhteydessä 
perustuslain 7 §:n 1 momenttiin. Säännöksen 
menettelyllinen tavoite on samoin yhteydessä 
useisiin perustuslain säännöksiin, esimerkiksi 
2 §:n 2 momenttiin sekä 12—14 ja 21 §:ään. 

Ehdotetussa 1 §:n tavoitesäännöksessä, 
yleisiä velvollisuuksia määrittävässä 6 §:ssä, 
malminetsinnän, kaivostoiminnan ja kullan-
huuhdonnan sisältövaatimuksia määrittele-
vissä 2—4 luvun säännöksissä, lupaharkin-
nan perusteita koskevassa 36 §:ssä sekä kai-
vosluvan myöntämisen esteitä koskevassa 39 
§:ssä on otettu huomioon perustuslain 20 §:n 
2 momentin vaatimus terveellisestä ympäris-
töstä. Terveys- ja ympäristövaatimuksia täy-
dentää muu malminetsintää, kaivostoimintaa 
ja kullanhuuhdontaa sääntelevä lainsäädäntö, 
erityisesti ympäristönsuojelulaki sekä maan-
käyttö- ja rakennuslaki. 

Ehdotetussa muistutuksia ja mielipiteitä 
koskevassa 33 §, lupahakemuksen tiedotta-
mista koskevassa 34 §:ssä, päätöksen tiedot-
tamista koskevassa 47 §:ssä, vireillepano-
oikeutta koskevassa 140 §:ssä ja valitusoike-
utta koskevassa 145 §:ssä on otettu huomi-
oon perustuslain 20 §:n 2 momentin menette-
lyllinen tavoite. Säännösehdotuksia osallis-
tumisoikeuksien vahvistamiseksi voidaan pe-
rustella sillä, että osallistuminen on päämäärä 
itsessään. Toisaalta osallistumisoikeuksien 
vahvistamista voidaan perustella sisällöllisin 
perustein, välineenä parantaa ratkaisujen ai-
neellista sisältöä. Ehdotettuja säännöksiä 
valmisteltaessa on otettu huomioon, että yk-
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sittäiseen kaivoshankkeeseen sovelletaan 
useita vuorovaikutusprosesseja, esimerkiksi 
maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusta kos-
kevaa menettelyä, ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun lain YVA-
menettelyä ja ympäristönsuojelulain ympä-
ristölupaan liittyvää menettelyä.  
 
 
4.5 Oikeusturva 

Uuden kaivoslain alaan kuuluvissa hallin-
tomenettelyissä sovellettaisiin keskeisiltä 
osin hallintolakia. Lupahakemuksen käsitte-
lyyn liittyvistä muistutuksista ja mielipiteistä 
ehdotettu 33 §, lupahakemuksen tiedottami-
sesta ehdotettu 34 §, päätöksen antamisesta 
ehdotettu 46 § ja päätöksen tiedottamisesta 
ehdotettu 47 § poikkeaisivat kuitenkin hallin-
tolaissa säädetystä. Lisäksi hallintolaista 
poikkeavia säännöksiä on muun muassa eh-
dotetussa 59, 60, 109 ja 127 §:ssä Mainituis-
sa pykälissä pyritään ottamaan paremmin 
huomioon kaivoslainsäädännön alaan kuulu-
ville lupa-asioille tyypilliset laaja-alaiset asi-
anosaistilanteet. Valtaus-, kaivos- ja kullan-
huuhdontalupaa sekä kaivostoiminnan lopet-
tamispäätöstä koskeva valitusoikeus olisi eh-
dotetun 145 §:n nojalla laajempi kuin hallin-
tolainkäyttölain 6 §:n nojalla.  

Erityisesti ehdotukseen sisältyvien elinkei-
novapauden ja omaisuuden suojan rajoituspe-
rusteiden hyväksyttävyyden arvioinnin kan-
nalta oikeusturvaa koskevia säännöksiä on 
pidettävä merkityksellisenä. Ehdotettua sään-
telyä on oikeusturvan osalta keskeisen perus-
tuslain 21 §:n 1 momentin kannalta pidettävä 
riittävänä ja samalla on otettu huomioon 
myös perustuslain 20 §:n 2 momentti. 
 
 
4.6 Saamelaisalueita koskevat erityisky-

symykset  

Saamelaisilla alkuperäiskansana on perus-
tuslain 17 §:n 3 momentin perusteella oikeus 
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuu-
riaan. Säännöksellä turvataan kielellisten oi-
keuksien ohella muun muassa sellaisten saa-
melaisten kulttuurimuotoon kuuluvien perin-
teisten elinkeinojen kuin poronhoidon, kalas-
tuksen ja metsästyksen harjoittamista (HE 

309/1993 vp, PeVL 29/2004 vp ja 21/2007 
vp). Lisäksi saamelaisilla on perustuslain 121 
§:n 4 momentin perusteella saamelaisten ko-
tiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan kos-
keva itsehallinto sen mukaan kuin lailla sää-
detään. Säännöstä toteuttaa laki saamelaiskä-
räjistä. Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuk-
siin liittyvän poronhoidon edellytysten tur-
vaamisen kannalta on keskeinen merkitys po-
ronhoitolain 2 §:n 2 momentin kiellolla, jon-
ka mukaan erityisellä poronhoitoalueella 
maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä ai-
heutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.  

KP-sopimuksen 27 artiklan mukaan kansal-
lisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähem-
mistöihin kuuluvilta henkilöiltä ei saa muun 
ohessa kieltää oikeutta yhdessä muiden ryh-
mänsä jäsenten kanssa nauttia omasta kult-
tuuristaan. Artiklassa tarkoitettu kulttuuri-
käsite kattaa myös saamelaiskulttuurin olen-
naisena osana kuuluvan poronhoidon sekä 
kalastuksen.  

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu-
käytännön (KHO 1999:14) mukaan KP-
sopimus, perustuslain 17 §:n 3 momentti ja 
poronhoitolain 2 §:n 2 momentti on otettava 
huomioon kaivoslainsäädännön mukaisia vi-
ranomaispäätöksiä tehtäessä.  

Esityksessä tarkoitetulla malminetsinnällä, 
kaivostoiminnalla ja kullanhuuhdonnalla voi 
olla vaikutuksia saamelaisten alkuperäiskan-
saoikeuksiin. Ehdotetun 1 §:n nojalla lain ta-
voitteena olisi turvata saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeudet. Saamelaiskäräjille ilmoi-
tettaisiin ehdotetun 11 §:n nojalla etukäteen 
valtausalueen ja 24 §:n nojalla kullanhuuh-
donta-alueen maastotöistä sekä 14 §:n nojalla 
valtausalueen ja 26 §:n nojalla kullanhuuh-
donta-alueen jälkitoimenpiteistä. Ehdotetussa 
32 §:ssä säädettäisiin asian selvittämisestä 
saamelaisten kotiseutualueella. Säännöksen 
nojalla kaivosviranomainen olisi muun mu-
assa velvollinen yhteistyössä saamelaiskärä-
jien kanssa selvittämään lupahakemuksen 
hyväksymisen vaikutukset saamelaisten al-
kuperäiskansaoikeuksille, harkittava haitto-
jen vähentämiseksi ja estämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Säännöstä sovellettaisiin myös 
silloin, kun saamelaisten kotiseutualueen ul-
kopuolella toteutetaan hankkeita, joilla on 
huomattava merkitys saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeuksille. Ehdotetun 41 §:n mu-
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kaan lupaa ei myönnettäisi, jos luvan mukai-
sesta toiminnasta aiheutuisi yksin tai yhdessä 
muiden vastaavien lupien ja muiden saame-
laisten alkuperäiskansaoikeuksia häiritsevien 
alueiden käyttömuotojen kanssa vähäistä 
suurempaa haittaa saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksien toteutumiselle eikä haittaa 
ole mahdollista olennaisesti lupamääräyksillä 
vähentää. Ehdotetun 42—44 §:n nojalla kai-
vosviranomainen antaisi tarpeelliset lupa-
määräykset saamelaisten alkuperäiskansaoi-
keuksien turvaamiseksi saamelaisten kotiseu-
tualueella. Ehdotetussa 47 §:ssä säädetään 
päätöksen tiedottamisesta saamelaiskäräjille.  

Saamelaiskäräjien vireillepano-oikeudesta 
säädettäisiin ehdotetussa 140 §:ssä ja valitus-
oikeudesta ehdotetussa 145 §:ssä. Ehdotetuil-
la säännöksillä saamelaisten alkuperäiskan-
saoikeuksien turvaamistavoite on otettu 
huomioon. Lisäksi saamelaisten alkuperäis-
kansaoikeuksia turvaavat ehdotuksen yleiset 
haitankärsijöiden asemaa koskevat säännök-
set (esimerkiksi 56 §:n luvan muuttamista, 57 
§:n luvan peruuttamista sekä 87 §:n vahinko-
jen ja haittojen korvaamista koskevat sään-
nökset).  

Ehdotetun 1 §:n nojalla tavoitteena on so-
vittaa laki yhteen kolttalain tavoitteiden 
kanssa. Ehdotuksen 11, 14, 24, 26, 32, 41—
44, 47, 127, 140 ja 145 §:n säännökset on so-
vitettu yhteen kolttalain tavoitteiden kanssa. 
Ehdotuksen 8, 11, 14, 24, 26, 32, 41—44, 47 
ja 127 §:n säännökset on sovitettu yhteen po-
ronhoitolain 2 §:n 2 momentissa säädetyn, 
erityistä poronhoitoaluetta koskevan rajoi-
tuksen kanssa.  

Ehdotettua sääntelyä voidaan siten koko-
naisuudessaan pitää riittävänä perustuslain 17 
§:n 3 momentissa saamelaisille turvattujen 
alkuperäiskansaoikeuksien ja KP-sopimuk-
sen 27 artiklan huomioon ottamiseksi. Uusi 
kaivoslaki on tarkoitus julkaista säädösko-
koelmassa saamenkielisinä käännöksinä. 
 
 
4.7 Muita seikkoja 

Valtuutussäännökset 
 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin uu-
teen kaivoslakiin ehdotetun 8, 11, 13, 24, 25, 
30, 31, 34, 35 ja 126 §:n nojalla antaa lähinnä 

menettelyihin liittyviä tarkempia säännöksiä 
sekä lisäksi toiminnan jälkitoimenpiteistä 14, 
26 ja 125 §:n nojalla, lopputarkastuksesta 26 
ja 127 §:n nojalla, jätehuoltosuunnitelman 
tavoitteista ja sisällöstä 12 §:n nojalla ja lou-
hintakorvauksen perusteista 84 §:n nojalla. 

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin eh-
dotetun 96, 98, 100—102, 105, 122, 135, 
144, 148 ja 156 §:n nojalla antaa kaivostur-
vallisuuteen liittyviä tarkempia säännöksiä.  

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella 
voitaisiin ehdotetun 115—117 §:n nojalla an-
taa kaivosten nostolaitoksia ja muita laitteis-
toja koskevia tarkempia säännöksiä.  

Ydinergialain 7 q §:ään ehdotetun asetuk-
senantovaltuuden perusteella voitaisiin val-
tioneuvoston asetuksella antaa lain 2 a lukua 
tarkentavia yleisiä turvallisuusmääräyksiä 
uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitet-
tavan kaivos- ja rikastustoiminnan turvalli-
suudesta. Ydinenergialain 82 §:ään ehdotetun 
asetuksenantovaltuuden perusteella voitaisiin 
valtioneuvoston asetuksella antaa tarkemmat 
säännökset kaivos- ja rikastustoimintaa kos-
kevasta lupahakemuksesta sekä lupapäätök-
sessä annettavista tiedoista ja lupapäätöstä 
koskevasta tiedottamisesta.  

Kaivoslakiin ja ydinenergialakiin ehdotetut 
asetuksenantovaltuudet perustuvat riittävän 
täsmällisiin ja tarkkarajaisiin säännöksiin yk-
silön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista. Asetuksenantovaltuuksien voidaan 
katsoa täyttävän perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentin vaatimukset.  
 
 
Yksityiselämän ja kotirauhan suoja 
 

Ehdotuksen 7 §:ssä tarkoitettu yleinen 
näytteenotto-oikeus vastaisi vaikutuksiltaan 
niin sanottuja jokamiehenoikeuksia ja yleisiä 
käyttöoikeuksia, joten sitä koskevat samat ra-
joitukset kuin jokamiehenoikeuksia. Säännös 
ei ole ongelmallinen perustuslain 10 §:n mu-
kaisen yksityiselämän ja kotirauhan suojaa 
koskevan säännöksen kannalta. 

Etsintätyö oikeuttaa ehdotetun 8 §:n nojalla 
sellaiseen malminetsintään, josta ei aiheudu 
vahinkoa eikä tarpeetonta haittaa tai häiriötä. 
Etsintätyötä ei saisi tehdä 150 metriä lähem-
pänä asumiseen tai työntekoon tarkoitettua 
rakennusta tai muuta tilaa ja niihin liittyvää, 
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yksityisaluetta olevaa pihaa. Kiinteistön 
omistajalla ja haltijalla olisi oikeus kieltää et-
sintätyö, mutta ei yleistä näytteenotto-
oikeutta. Etsintätyötä koskevaa sääntelyä 
voidaan pitää hyväksyttävänä perustuslain 10 
§:n kannalta. 

Valtaus- ja kullanhuuhdontaluvan myön-
tämisen alueellisena esteenä olisi ehdotetun 
37 §:n 1 momentin nojalla alue, joka sijaitsee 
150 metriä lähempänä asumiseen tai työnte-
koon tarkoitettua rakennusta tai muuta tilaa 
ja niihin liittyvää, yksityisaluetta olevaa pi-
haa. Ehdotuksen tarkoituksena on suojata ko-
tirauhaa ja yksityiselämää kotirauhan piirissä 
muiden oikeudettomalta häirinnältä. Lähtö-
kohtaisesti vastaavaa rajoitusta sovelletaan 
ehdotetun 38 §:n 2 momentin nojalla myös 
kaivoslupaharkinnassa. Lupamääräyksissä on 
42—44 §:n nojalla mahdollista antaa yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi tarpeellisia mää-
räyksiä. Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdon-
talupaa koskevaa sääntelyä voidaan pitää hy-
väksyttävänä perustuslain 10 §:n kannalta. 

Lailla voidaan perustuslain 10 §:n 3 mo-
mentin mukaan säätää perusoikeuksien tur-
vaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi vält-
tämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista 
toimenpiteistä. Perustuslain 10 §:ssä tarkoi-
tettu kotirauhan piiri kattaa lähtökohtaisesti 
kaikenlaiset pysyväisluonteiseen asumiseen 
käytetyt tilat (PeVL 46/2001 vp, 37/2005 vp, 
49/2005 vp, 8/2006 vp ja 15/2008 vp). Koti-
rauhan piiriin ulottuvan toimen katsotaan 
olevan hyväksyttävä ”rikosten selvittämisek-
si”, jos toimi sidotaan säännöksessä siihen, 
että on olemassa konkreettinen ja yksilöity 
syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL 
20/2001 vp, 36/2004 vp ja 40/2002 vp). Koti-
rauhan piirissä voidaan suorittaa viranomais-
tarkastuksia, jos on aihetta epäillä asianomai-
sen syyllistyneen sellaiseen rangaistavaksi 
säädettyyn menettelyyn, joista voi seuraa-
muksena olla vankeusrangaistus (PeVL 
40/2002 vp ja 8/2006 vp). Kaivosviranomai-
sen tarkastusoikeus asumiseen tarkoitettuihin 
tiloihin on ehdotetun 134 §:n 2 momentin no-
jalla rajoitettu tilanteisiin, joissa on syytä 
epäillä, että on tehty rikoslain 16 luvun 8 
§:ssä, 24 luvun 1—4 §:ssä, 28 luvun 11 
§:ssä, 35 luvussa, 47 luvun 1 §:ssä tai 48 lu-
vussa taikka 48 a luvun 3 §:ssä tarkoitettu ri-
kos. Mainittujen lainkohtien nojalla enim-

mäisrangaistus on vankeutta. Siten ehdotet-
tua 134 §:n 2 momentin säännöstä ei voida 
pitää perustuslain 10 §:n kannalta ongelmal-
lisena. 
 
 
Liikkumisvapaus 
 

Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti 
oleskelevalla ulkomaalaisella on perustuslain 
9 §:n 1 momentissa turvattu vapaus liikkua 
maassa. Suomessa on oikeusjärjestyksen kat-
sottu perinteisesti sisältävän maan tapaan, 
mutta osin myös lainsäädäntöön perustuvia 
niin sanottuja jokamiehenoikeuksia tai luon-
non yleiskäyttöoikeuksia, joita jokainen voi 
käyttää toisen omistusoikeuden estämättä. 
Esimerkiksi vesilain 1 luvun 24—31 §:t si-
sältävät säännöksiä vesistön yleiskäytöstä ja 
muista toisen alueeseen kohdistuvista oike-
uksista. Merkityksellisiä ovat myös rikoslain 
28 luvun 11 ja 14 §:n säännökset hallinnan 
loukkauksesta ja jokamiehenoikeuksista. 
Esimerkiksi oikeus liikkua jalan maksutta 
toisen omistamalla alueella muualla kuin pi-
hapiirissä omistajalle haittaa aiheuttamatta 
voidaan lukea perinteisiin jokamiehenoike-
uksiin. Perustuslainsuojaa jokamiehenoike-
uksilla ei ole (PeVM 25/1994 vp). Ne eivät 
kuitenkaan jää kokonaan vaille merkitystä 
arvioitaessa, millaisia omistajan oikeuksia 
suojaavia liikkumisvapauden rajoituksia pe-
rustuslaki sallii (PeVL 49/2002 vp). Ehdote-
tun 7 §:n mukainen yleinen näytteenotto-
oikeus antaisi oikeuden liikkua toisen maalla 
samoin edellytyksin kuin jokamiehenoikeu-
det. Ehdotetun 8 §:n etsintätyötä koskeva 
säännös ei rajoittaisi jokamiehenoikeudeksi 
luettavaa oikeutta liikkua jalan toisen omis-
tamalla alueella eikä ehdotuksen 7 §:n mu-
kaista näytteenottoa. Ehdotettua 8 §:ää ei ole 
pidettävä ongelmallisena liikkumisvapauden 
kannalta. Vastaavasti valtaus- ja kullanhuuh-
dontalupa eivät rajoita yleistä liikkumisvapa-
utta eivätkä ne siksi ole ongelmallisia perus-
tuslain 9 §:n kannalta. Kaivosalueella liik-
kumista on yleensä tarpeen rajoittaa, mutta 
tältä osin voidaan viitata perustuslain 7 ja 18 
§:n mukaisiin turvallisuutta koskeviin perus-
oikeuksiin sekä kaivosluvan haltijan perus-
tuslain 18 §:n mukaisen elinkeinovapauden 
edellyttämiin rajoituksiin. 
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Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate 
 

Perustuslain 8 §:ssä vahvistettu rikosoikeu-
dellinen laillisuusperiaate sisältää vaatimuk-
sen sääntelyn täsmällisyydestä. Sen mukaan 
kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaista-
va laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, et-
tä säännöksen sanamuodon perusteella on 
ennakoitavissa, onko jokin toiminta tai lai-
minlyönti rangaistavaa (PeVL 26/2002, 
26/2004 vp, 7/2005 vp ja 17/2006 vp).  

Ehdotetun 141 §:n nojalla säännöksessä 
yksilöityjen velvollisuuksien, rajoitusten, 
määräysten ja kieltojen tahallisesta tai tuot-
tamuksellisesta rikkomisesta seuraisi sakko-
rangaistus, jollei teosta ole muualla laissa 
säädetty ankarampaa rangaistusta.  

Ehdotetuissa 155 ja 156 §:n siirtymäsään-
nöksissä on kumottavaan lakiin ja vuoden 
1943 kaivoslakiin perustuvien oikeuksien no-
jalla toimintaa harjoittaville säädetty velvol-
lisuudeksi noudattaa eräitä uuden kaivoslain 
keskeisiä säännöksiä. Ehdotetussa 160 §:n 
siirtymäsäännöksessä on kriminalisoitu sel-
laisia tekoja, jotka perustuvat näiden velvol-
lisuuksien rikkomiseen tai laiminlyöntiin. 
Rangaistavuuden ala laajenisi jonkin verran 
nykytilaan verrattuna, muun muassa jälki-
toimenpiteitä koskevat velvollisuudet ja vas-
taavasti niiden rangaistavuus olisi laajempi 
kuin kumottavan lain nojalla.  

Kaivossäännösten rikkomista koskevan 
siirtymäsäännöksen perusteena on valtaus- ja 
kaivosoikeuden nojalla toimintaa harjoittavi-
en yhdenvertaisuus valtaus-, kaivos- ja kul-
lanhuuhdontaluvan nojalla toimintaa harjoit-
taviin. Siirtymäsäännöksessä on otettu huo-
mioon rikoslain taannehtivuuskielto. Siirty-
mäsäännöstä olisi sovellettava vain, kun kyse 
on uuden kaivoslain voimaantulon jälkeen 
tehdystä teosta.  

Ehdotettua 141 ja 160 § on pidettävä perus-
tuslain 8 §:n kannalta riittävän täsmällisinä. 
 
 
Kunnallinen itsehallinto 
 

Suomi jakaantuu perustuslain 121 §:n 1 
momentin mukaan kuntiin, joiden hallinnon 
tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-

toon. Perustuslainvoimaisesti suojattu kun-
nallinen itsehallinto merkitsee kuntalaisille 
kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnos-
ta ja taloudesta. Tavallisella lailla ei voida 
puuttua itsehallinnon keskeisiin ominaispiir-
teisiin tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi 
itsehallinnon merkityksettömäksi (PeVL 
31/1996 vp, 65/2002 vp, 22/2006 vp ja 
37/2006 vp).  

Kaivostoiminnalla on merkittävä vaikutus 
kunnan strategisen kehittämisen kannalta tär-
keillä aloilla, kuten elinkeinotoiminnan edis-
tämiseen ja kaavoitukseen. Ehdotetussa 1 §:n 
tavoitesäännöksessä, lausuntomenettelyä 
koskevassa 31 §:ssä, luvan ja alueiden käy-
tön suunnittelutarpeiden suhdetta koskevassa 
37 §:n 3 momentissa sekä 38 §:n 3 ja 4 mo-
mentissa, luvan raukeamisen vireillepano-
oikeutta koskevassa 54 ja 55 §:ssä, vireille-
pano-oikeutta 140 §:ssä ja valitusoikeutta 
koskevassa 145 §:ssä on otettu huomioon 
kunnallisen itsehallinnon asema ja kuntien 
vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen. 
Päätettäessä kaivoslupahakemuksesta arvioi-
daan ehdotetun 39 §:n 1 momentin nojalla 
myös kaivoshankkeesta yleisille eduille saa-
tava hyöty ja sen suhdetta yleisille edulle 
koituviin menetyksiin, ja arvioinnissa kiinni-
tettäisiin huomiota etenkin kaivoshankkeen 
paikallisiin vaikutuksiin. Ydinenergialain 21 
§:ään ehdotetun muutoksen nojalla uraanin ja 
toriumin rikastus- ja kaivostoimintaan myön-
nettävän luvan edellytys olisi kunnan puolta-
va kanta. 

Kunnille annettavista tehtävistä säädetään 
perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan 
lailla. Olennaista on, että kunnille ei voida 
antaa uusia tehtäviä lakia alemmanasteisilla 
säädöksillä (HE 1/1998 vp ja PeVL 20/2004 
vp). Ehdotetun 34 §:n ja 109 §:n 1 momentin 
nojalla lupahakemuksesta, 47 §:n ja 109 §:n 
2 momentin nojalla lupapäätöksestä, 59 §:n 
nojalla lupapäätöksen siirrosta, 60 §:n nojalla 
varauspäätöksestä ja 128 §:n nojalla kaivos-
toiminnan lopettamista koskevasta päätök-
sestä tiedotettaisiin asianomaisten kuntien 
ilmoitustauluilla siten kuin julkisista kuulu-
tuksista annetussa laissa säädetään. Nykyisin 
keskeisistä valtausta ja kaivosoikeutta koske-
vista viranomaisen rekisterimerkinnöistä on 
kuulutettava kunnassa kumottavan lain 55 
§:n nojalla. Lisäksi hakemuksiin liittyvän 
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kuulemisen järjestämisessä käytetään kuntia 
apua hakemusasiakirjojen esille pidossa, kun 
kuultavien asianosaisten määrä on suuri. Eh-
dotetun 30 §:n nojalla lupahakemuksessa oli-
si esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys 
muun muassa hakemuksen kohteena olevasta 
alueesta, sen kaavoitustilanteesta ja siihen 
liittyvistä aluerajoituksista, mikä käytännössä 
edellyttää kunnan antamaa todistusta ja vas-
taisi keskeisiltä osin nykyisin hakijoilta edel-
lytettyä niin sanottua esteettömyystodistusta, 
jonka useimmissa tapauksissa nykyisin antaa 
kunta. Esityksessä ei siten ole varsinaisesti 
kysymys kunnille annettavista uudesta tehtä-
västä. Ehdotetun 151 §:n nojalla kunnalla 
olisi mahdollisuus periä antamistaan todis-
tuksista ja muista lakiin perustuvista toimen-

piteistä maksu, jonka suuruus määräytyisi 
valtion maksuperustelaissa säädettyjen peri-
aatteiden nojalla. 

Edellä kerrotuilla perusteilla ehdotus uu-
deksi kaivoslaiksi ja muut esitykseen sisälty-
vät lait voidaan käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. Esitykseen liittyvien val-
tionsääntöoikeudellisten näkökohtien vuoksi 
hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esi-
tyksestä pyydettäisiin perustuslakivaliokun-
nan lausunto. 
 
 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 

1. 
 

Kaivoslaki 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 

1 OSA 

Kaivosmineraalien etsintä ja hyödyntämi-
nen 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja jär-
jestää kaivostoimintaa sekä sen edellyttämä 
alueiden käyttö ja malminetsintä niin, että ne 
ovat yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja 
ekologisesti kestäviä. Lain tarkoituksen to-
teuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten 
etujen turvaamista ottaen erityisesti huomi-
oon:  

1) kaivostoiminnan harjoittamisen edelly-
tykset; 

2) kiinteistön omistajien ja yksityisten hai-
tankärsijöiden oikeusasema;  

3) toiminnan vaikutukset ympäristöön ja 
maankäyttöön sekä luonnonvarojen säästävä 
käyttö.  

Lain tarkoituksena on myös turvata kuntien 
vaikuttamismahdollisuudet sekä yksilön 
mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinym-
päristöään koskevaan päätöksentekoon.  

Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kai-
vosten turvallisuutta sekä ehkäistä, vähentää 
ja torjua tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta 
aiheutuvat haitat ja henkilö-, ympäristö- ja 
omaisuusvahingot ottaen huomioon toimin-

nasta vastaavan velvollisuus vastata näiden 
toimenpiteiden kustannuksista.  

Tässä laissa tarkoitettu toiminta sovitetaan 
yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa 
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten koti-
seutualueella siten, että saamelaisten oikeu-
det alkuperäiskansana turvataan. Yhteenso-
vittamisessa otetaan huomioon myös, mitä 
kolttalaissa (253/1995) säädetään kolttaväes-
tön ja -alueen elinolosuhteiden ja toimeentu-
lomahdollisuuksien edistämisestä sekä kolt-
takulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä. 
 
 

2 §  

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään kaivosmineraaleja 
koskevasta malminetsinnästä ja hyödyntämi-
sestä kaivostoiminnassa, kaivostoimituksesta, 
kullanhuuhdonnasta sekä toiminnan lopetta-
misesta. 

Tässä laissa tarkoitettuja kaivosmineraaleja 
ovat: 

1) aktinidit, aktinium, alumiini, antimoni, 
arseeni, barium, beryllium, boori, cesium, 
elohopea, fluori, fosfori, gallium, germani-
um, hafnium, harvinaiset maametallit (lanta-
nidit), hopea, indium, kadmium, kalium, kal-
sium, koboltti, kromi, kulta, kupari, litium, 
lyijy, magnesium, mangaani, molybdeeni, 
natrium, nikkeli, niobi, platinametallit, radi-
um, rauta, renium, rikki, rubidium, seleeni, 
sinkki, skandium, strontium, tallium, tantaali, 
telluuri, tina, titaani, torium, uraani, vanadii-
ni, vismutti, volframi, yttrium ja zirkonium;  
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2) andalusiitti, apatiitti, asbestimineraalit, 
baryytti, bauksiitti, bentoniitti, berylli, dolo-
miitti, flogopiitti, fluoriitti, grafiitti, granaatti, 
ilmeniitti, kalsiitti, kaoliini, korundi, kvartsi, 
kyaniitti, leusiitti, maasälpä, magnesiitti, 
muskoviitti, nefeliini, oliviini, pyrofylliitti, 
rutiili, sillimaniitti, skapoliitti, talkki, timant-
ti, vermikuliitti, wollastoniitti ja muut jaloki-
vet;  

3) marmori ja vuolukivi.  
Kaivosmineraaleista rauta, mangaani, alu-

miini, kvartsi ja maasälpä kuuluvat kuitenkin 
tämän lain soveltamisalaan vain niiden esiin-
tyessä kallioperässä. 

Tätä lakia sovelletaan lisäksi kaivosalueen 
kallio- ja maaperään kuuluvien ainesten hyö-
dyntämiseen sen mukaan kuin jäljempänä 
säädetään.  
 
 

3 §  

Lain soveltamisalan suhde muuhun lainsää-
däntöön 

Tässä laissa tarkoitetussa toiminnassa on 
sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, nou-
datettava, mitä luonnonsuojelulaissa 
(1096/1996), ympäristönsuojelulaissa 
(86/2000), erämaalaissa (62/1991), maan-
käyttö- ja rakennuslaissa (132/1999), vesi-
laissa (264/1961), poronhoitolaissa 
(848/1990), säteilylaissa (592/1991), ydin-
energialaissa (990/1987), muinaismuistolais-
sa (295/1963), maastoliikennelaissa 
(1710/1995) sekä muualla laissa säädetään. 
 
 

4 §  

Viranomaiset ja niiden tehtävät 

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen 
ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat 
työ- ja elinkeinoministeriölle. 

Valtioneuvosto ratkaisee kaivoslupa-asiat 
sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.  

Turvatekniikan keskus toimii tässä laissa 
tarkoitettuna kaivosviranomaisena, joka rat-
kaisee tässä laissa tarkoitetut lupa-asiat, lu-
kuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja 
lupa-asioita, ja hoitaa muut tässä laissa tar-

koitetut hallintoasiat sekä valvoo tämän lain 
noudattamista.  
 
 

5 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) malminetsinnällä kaivosmineraaleja si-

sältävän esiintymän paikallistamiseen ja tut-
kimiseen käytettäviä geologisia, geofysikaa-
lisia ja geokemiallisia tutkimuksia sekä näyt-
teenottoa esiintymän koon ja laadun selvit-
tämiseksi;  

2) kaivoksella avo- ja maanalaista louhosta, 
jossa louhitaan kaivosmineraaleja, sekä lou-
hintaan välittömästi liittyviä rakenteita, lait-
teistoja ja laitteita;  

3) kaivostoiminnalla kaivosmineraalien 
louhintaa kaivoksessa, siihen liittyvää ki-
viaineksen siirtoa ja nostoa, välittömästi lou-
hinnan yhteydessä tapahtuvaa kaivosmine-
raalien hyödyntämiseksi tarpeellista rikastus-
toimintaa ja muuta käsittelyä sekä kaivosmi-
neraalien louhintaan välittömästi liittyviä 
valmistelevia ja muita tukitoimenpiteitä; 

4) kullanhuuhdonnalla maaperässä esiinty-
vän kullan etsimistä, talteen ottamista ja 
hyödyntämistä huuhtomalla valtion mailla; 

5) toiminnanharjoittajalla kaivostoimintaa 
harjoittavia tahoja;  

6) erityisellä poronhoitoalueella poronhoi-
tolaissa säädettyä erityisesti poronhoitoa var-
ten tarkoitettu aluetta. 

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä ja 
kiinteistön omistajasta, sovelletaan määrä-
alaan ja sen omistajaan, yhteiseen alueeseen 
ja yhteismetsään ja niiden osakaskuntaan se-
kä erityiseen etuuteen ja sen omistajaan ja 
yhteiseen erityiseen etuuteen ja sen osakas-
kuntaan. Valtion omistaman kiinteistön osal-
ta omistajaan rinnastetaan alueen hallinnasta 
vastaava viranomainen tai laitos. 
 
 

6 § 

Yleiset velvollisuudet  

Tässä laissa tarkoitettua toimintaa harjoit-
tava on velvollinen: 
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1) suunnittelemaan toimintansa ja huoleh-
timaan sen järjestämisestä siten, että toiminta 
täyttää laissa säädetyt vaatimukset; 

2) huolehtimaan siitä, että hänellä on käy-
tettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen 
nähden tarpeellinen asiantuntemus ja muut 
edellytykset; 

3) olemaan riittävästi selvillä toimintansa 
vaikutuksista sekä vahinkojen ja haitallisten 
vaikutusten ehkäisemis- ja vähentämismah-
dollisuuksista;  

4) tarpeellisilla toimenpiteillä huolehtimaan 
toiminnan turvallisuudesta ja ottamaan huo-
mioon tekniikan kehittyminen; 

5) niin pitkälle kuin mahdollista, 
a) estämään vahingot ja toiminnasta aiheu-

tuvat haitalliset vaikutukset, 
b) poistamaan käytöstä haitallisia vaikutuk-

sia aiheuttavat toiminnot tai, jos tämä ei ole 
mahdollista, korvaamaan ne vähemmän hai-
tallisilla, 

c) varautumaan häiriö- ja vaaratilanteisiin; 
6) korvaamaan toiminnasta aiheutuneet 

haitat ja vahingot.  
 
 
 

2 luku 

Malminetsintä 

7 § 

Yleinen näytteenotto-oikeus 

Jokaisella on oikeus kaivosmineraalien löy-
tämiseksi ottaa vähäisiä näytteitä toisen alu-
eelta, jos siitä ei aiheudu vahinkoa eikä vä-
häistä suurempaa haittaa tai häiriötä (yleinen 
näytteenotto-oikeus).  
 
 

8 § 

Etsintätyö 

Toisen alueella saa tehdä kaivosmineraali-
en löytämiseksi tarpeelliseksi katsottavaa et-
sintätyötä, jos: 

1) asiasta on tehty etukäteen ilmoitus sen 
mukaan kuin 2 momentissa säädetään; 

2) alueen kiinteistön omistaja tai haltija ei 
ole kieltänyt etsintätyötä sen mukaan kuin 3 
momentissa säädetään; 

3) etsintätyöstä ei aiheudu vahinkoa eikä 
tarpeetonta haittaa tai häiriötä.  

Etsintätyöstä vastaavan on kaksi kuukautta 
ennen työn aloittamista tehtävä ilmoitus et-
sintätyön kohteena olevan alueen (etsintä-
alue) kunnalle, kiinteistön omistajalle ja hal-
tijalle, toimivaltaiselle alueelliselle ympäris-
tökeskukselle sekä erityisellä poronhoitoalu-
eella alueen paliskunnille. Ilmoitus on uudis-
tettava vuosittain, jos etsintätyötä on tarpeen 
edelleen jatkaa etsintäalueella. Ilmoituksessa 
on esitettävä tarpeelliset ja luotettavat tiedot: 

1) hakijasta; 
2) etsintäalueesta ja 4 momentissa mainit-

tujen aluerajoitusten huomioon ottamisesta; 
3) etsintätyötä koskevasta suunnitelmasta, 

jonka tulee sisältää ainakin tiedot suunnitel-
luista toimenpiteistä, käytettävistä välineistä 
ja menetelmistä, aikataulusta ja tutkimuksen 
kohteena olevasta kaivosmineraalista; 

4) toimenpiteistä vahinkojen, haittojen ja 
häiriön estämiseksi; 

5) kiinteistön omistajan ja haltijan kielto- ja 
muista oikeuksista; 

6) muista asian käsittelyn kannalta merki-
tyksellisistä seikoista. 

Etsintäalueen kiinteistön omistajalla ja hal-
tijalla on oikeus kieltää etsintätyö. Kiellosta 
on ilmoitettava kirjallisesti etsintätyöstä vas-
taavalle, ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu 
kahden kuukauden määräaika on kulunut. 
Kieltoa ei tarvitse perustella.  

Etsintätyötä ei saa tehdä ilman toimivaltai-
sen viranomaisen tai asianomaisen oikeuden-
haltijan suostumusta:  

1) kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitetulla 
kirkonmaalla ja hautaustoimilaissa 
(457/2003) tarkoitetulla hautausmaahan ja 
yksityiseen hautaan kuuluvalla alueella; 

2) puolustusvoimien käytössä olevalla alu-
eella, tuotantolaitoksen aidatulla alueella tai 
muulla alueella, jolla liikkumista on rajoitettu 
tai jolle sivullisilta on pääsy kielletty;  

3) yleisessä käytössä olevalla liikenne- ja 
kulkuväylällä;  

4) 150 metriä lähempänä asumiseen tai 
työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta 
näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, 
yksityisaluetta olevaa pihaa taikka tällaisen 
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rakennuksen paikkaa, jos sille on myönnetty 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu ra-
kentamiseen tarvittava lupa ja rakentaminen 
on aloitettu;  

5) 50 metriä lähempänä yleistä rakennusta 
tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteis-
tä sähkölinjaa tai muuntoasemaa;  

6) muulla vastaavalla kuin 1—5 kohdassa 
tarkoitetulla erityiseen käyttöön otetulla alu-
eella. 

Etsintätyöstä on toimitettava kaivosviran-
omaiselle tutkimustyöselostus ja tutkimuk-
seen liittyvä tietoaineisto välittömästi etsintä-
työn päätyttyä. 

Tarkempia säännöksiä etsintätyötä koske-
vasta ilmoitusmenettelystä, kielto-oikeutta 
koskevasta menettelystä sekä kaivosviran-
omaiselle toimitettavasta tutkimustyöselos-
tuksesta ja tietoaineistosta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.  
 
 

9 §  

Valtauslupa ja sen oikeusvaikutukset 

Malminetsintään on oltava kaivosviran-
omaisen lupa (valtauslupa). Valtauslupaa ei 
kuitenkaan vaadita, kun toimintaan sovelle-
taan yleistä näytteenotto-oikeutta, etsintätyö-
tä tai kullanhuuhdontaa koskevia säännöksiä. 

Valtausluvan nojalla valtausluvan haltijalla 
(valtaajalla) on yksinoikeus omalla ja toisen 
maalla (valtausalueella) geologisten muo-
dostumien rakenteiden ja koostumuksen tut-
kimukseen ja kartoitukseen sekä muuhun 
kaivostoimintaa valmistelevaan tutkimustoi-
mintaan kaivosmineraaleja sisältävän esiin-
tymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, 
laajuuden ja hyödynnettävyyden selvittämi-
seksi sen mukaan kuin valtausluvassa määrä-
tään. Valtaaja saa rakentaa tai siirtää valtaus-
alueelle tutkimustoimintaa varten tarpeellisia 
väliaikaisia rakennelmia ja laitteita sen mu-
kaan kuin valtausluvassa tarvittaessa tar-
kemmin määrätään. 

Valtauslupa ei oikeuta esiintymän hyödyn-
tämiseen. 

Valtauslupa ei rajoita kiinteistön omistajan 
oikeutta käyttää aluettaan tai määrätä siitä.  
 
 

10 §   

Malminetsintä valtausalueella 

Valtaajan on rajoitettava malminetsintä ja 
muu valtausalueen käyttö tutkimustyön kan-
nalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toi-
menpiteet on suunniteltava siten, että niistä ei 
aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa 
yleisen tai yksityisen edun loukkausta.  

Malminetsinnästä ja muusta valtausalueen 
käytöstä ei saa aiheutua: 

1) merkittävää maisemallista haittaa;  
2) harvinaisten tai arvokkaiden luonnon-

esiintymien olennaista vahingoittumista; 
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuh-

teissa;  
4) vaaraa yleiselle terveydelle tai turvalli-

suudelle; 
5) olennaista haittaa muulle elinkeinotoi-

minnalle. 
 

11 §  

Ilmoitus maastotöistä ja rakennelmista 

Valtaaja on velvollinen ilmoittamaan kiin-
teistön omistajalle sekä muille oikeudenhalti-
joille ja yksityisille haitankärsijöille etukä-
teen kaikista maastotöistä, jotka voivat aihe-
uttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista 
rakennelmista.  

Saamelaisten kotiseutualueella ilmoitus on 
lisäksi tehtävä saamelaiskäräjille ja erityisellä 
poronhoitoalueella asianomaisille paliskun-
nille. Kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella 
ilmoitus on tehtävä myös kolttien kyläkoko-
ukselle. 

Valtaaja on velvollinen ilmoittamaan maas-
totöistä yleistä etua valvoville viranomaisille 
sen mukaan kuin valtausluvassa tarkemmin 
määrätään.  

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelys-
tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 

12 §  

Valtausalueen maa- ja kiviainesjätettä kos-
kevat toimenpiteet  

Valtaaja on velvollinen huolehtimaan tar-
vittavin toimenpitein maa- ja kiviainesjätteen 
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synnyn ehkäisemisestä, haitallisuuden vähen-
tämisestä sekä hyödyntämisestä tai käsitte-
lemisestä. 

Valtaajan on laadittava 1 momentissa tar-
koitetuista toimenpiteistä jätehuoltosuunni-
telma, johon on sisällytettävä tiedot alueen 
ympäristöstä, maa- ja kiviainesjätteistä, jäte-
alueista, vaikutuksista ympäristöön, ympäris-
tön pilaantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä 
toimista, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan 
lopettamiseen liittyvistä toimista.  

Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta, jos valtaajan on laadittava jä-
tehuoltosuunnitelma ympäristönsuojelulain 
nojalla. 

Tarkempia säännöksiä jätehuoltosuunni-
telman tavoitteista ja sisällöstä voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

13 §  

Selvitys tutkimustöistä ja -tuloksista 

Valtaajan on vuosittain toimitettava kai-
vosviranomaiselle selvitys suoritetuista tut-
kimustöistä ja niiden tuloksista.  

Tarkempia säännöksiä selvityksessä annet-
tavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella.  

 
14 §  

Valtauksen jälkitoimenpiteet 

Kun valtauslupa on rauennut tai peruutettu, 
valtaajan on: 

1) välittömästi saatettava valtausalue ylei-
sen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, pois-
tettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, 
huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siis-
timisestä sekä saatettava alue mahdollisim-
man luonnonmukaiseen tilaan; 

2) kuuden kuukauden kuluessa luovutetta-
va kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, 
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edusta-
va osa kairasydämistä. 

Valtaajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus 
kaivosviranomaiselle, alueen kiinteistön 
omistajalle sekä muille oikeudenhaltijoille ja 
yksityisille haitankärsijöille, kun 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet on saatet-

tu loppuun. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sii-
tä, kun valtauslupa on rauennut tai peruutet-
tu. 

Saamelaisten kotiseutualueella ilmoitus on 
lisäksi tehtävä saamelaiskäräjille ja erityisellä 
poronhoitoalueella asianomaisille paliskun-
nille viimeistään kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun valtauslupa on rauennut tai peruu-
tettu. Vastaava ilmoitus on tehtävä koltta-
alueella myös kolttien kyläkokoukselle. 

Mitä 1 momentin 1 kohdassa sekä 2 ja 3 
momentissa säädetään, ei sovelleta aluee-
seen, jolle valtaaja hakee kaivoslupaa. Jos 
lupahakemus hylätään kokonaan tai osittain, 
valtaajan on täytettävä 1 momentin 1 kohdas-
sa mainittu velvollisuus välittömästi, kun ha-
kemuksen hylkäämistä koskeva päätös on 
lainvoimainen, sekä 2 ja 3 momentissa mai-
nitut velvollisuudet viimeistään kuuden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun päätös on lain-
voimainen. 

Tarkempia säännöksiä valtauksen jälkitoi-
menpiteistä voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

3 luku  

Kaivoksen perustaminen 

15 §  

Kaivoslupa ja sen oikeusvaikutukset 

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoimin-
nan harjoittamiseen on oltava valtioneuvos-
ton tai kaivosviranomaisen lupa (kaivoslupa).  

Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään: 
1) kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit; 
2) kaivostoiminnassa sivutuotteena synty-

vän orgaanisen ja epäorgaaninen pintamate-
riaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan, jota 
ei ole pidettävä jätteenä sen mukaan kuin 
muualla laissa säädetään (kaivostoiminnan 
sivutuote);  

3) muut kaivosalueen kallio- ja maaperään 
kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö 
on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella.  

Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsin-
tään kaivosalueella noudattaen, mitä 10 §:ssä 
säädetään. 
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16 §  

Kaivosluvan haltijan velvollisuudet 

Kaivosluvan haltija on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että: 

1) kaivostoiminta ei vaaranna yleistä terve-
yttä tai turvallisuutta; 

2) kaivostoiminnasta ei aiheudu huomatta-
vaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle ei-
kä kaivostoiminnan kokonaiskustannukset 
huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä 
olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkaus-
ta; 

3) kaivosmineraalien louhinnassa ja hyö-
dyntämisessä ei tapahdu ilmeistä tuhlausta; 

4) kaivoksen ja esiintymän mahdollista tu-
levaa käyttöä ja louhimistyötä ei vaaranneta 
tai vaikeuteta. 

Kaivosluvan haltija on velvollinen vuosit-
tain toimittamaan kaivosviranomaiselle selvi-
tyksen esiintymän hyödyntämisen laajuudes-
ta ja tuloksista. 
 

17 §  

Kaivosalue ja kaivoksen apualue 

Kaivosalueen on oltava yhtenäinen alue ja 
sen tulee vastata suuruudeltaan ja muodol-
taan turvallisuutta, kaivostoiminnan sijoitta-
mista ja kaivostekniikkaa koskevia vaati-
muksia. Kaivosalue ei saa olla suurempi kuin 
mitä kaivostoiminta välttämättä edellyttää ot-
taen huomioon kysymyksessä olevan esiin-
tymän laatu ja laajuus. 

Kaivostoiminnan kannalta välttämättömät 
kaivosalueen läheisyydessä sijaitsevat alueet, 
jotka ovat tarpeen teitä, kuljetuslaitteita, 
voima- tai vesijohtoja, viemäreitä tai riittä-
vään syvyyteen maan pinnasta louhittavaa 
kuljetusväylää varten, ovat kaivoksen apu-
aluetta.   

Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen si-
jainti on suunniteltava siten, että niistä ei ai-
heudu kaivostoiminnan kokonaiskustannuk-
set huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä 
olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta.  
 
 

18 §  

Käyttöoikeus kaivosalueeseen  

Kaivosluvassa voidaan myöntää lupa lu-
nastaa käyttöoikeus toiselle kuuluvaan aluee-
seen kaivosaluetta varten, jos kaivoshanke on 
yleisen tarpeen vaatima. Samalla on määrät-
tävä oikeuden sisältö.  

Yleisen tarpeen vaatimusta arvioidaan eri-
tyisesti kaivoshankkeen paikallis- ja alueta-
loudellisten sekä työllisyysvaikutusten ja yh-
teiskunnan raaka-ainehuollon tarpeen perus-
teella.  

Kaivosaluetta saa käyttää vain siihen tar-
koitukseen, jota varten käyttöoikeus on 
myönnetty. 
 
 

19 §  

Käyttöoikeus kaivoksen apualueeseen 

Kaivosluvassa voidaan myöntää rajoitettu 
käyttö- ja muu oikeus toiselle kuuluvaan, 
kaivosalueen välittömässä läheisyydessä si-
jaitsevaan alueeseen kaivoksen apualueeksi, 
jos kaivoksen apualueelle suunniteltujen toi-
mintojen sijoittamista ei muutoin voida jär-
jestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustan-
nuksin. Samalla on määrättävä käyttö- ja 
muiden oikeuksien sisältö.  

Kaivoksen apualuetta saa käyttää vain sii-
hen tarkoitukseen, jota varten käyttö- tai muu 
oikeus on myönnetty. 
 
 

4 luku 

Kullanhuuhdonta  

20 §  

Kullanhuuhdontalupa ja sen oikeusvaikutuk-
set 

Kullanhuuhdontaan on oltava kaivosviran-
omaisen lupa (kullanhuuhdontalupa). Muilla 
alueilla kuin valtion mailla kullanhuuhdon-
taan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään 
malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. 
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Kullanhuuhdontaluvan nojalla sen haltijalla 
(kullanhuuhtojalla) on yksinoikeus luvassa 
mainitulla alueella (kullanhuuhdonta-
alueella) sen mukaan kuin kullanhuuhdonta-
luvassa määrätään: 

1) etsiä ja kartoittaa maaperässä esiintyvää 
kultaa; 

2) ottaa talteen ja hyödyntää maaperässä 
esiintyvää kultaa huuhtomalla; 

3) ottaa talteen ja hyödyntää huuhdonnan 
sivutuotteena irtomaasta löytyvät platinahi-
put sekä jalo- ja korukivet. 

Kullanhuuhdontalupa ei rajoita kiinteistön 
omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai mää-
rätä siitä. 

Kullanhuuhdonta-alueen on oltava yhtenäi-
nen ja suuruudeltaan enintään viisi hehtaaria.  
 
 

21 §  

Kullanhuuhtojan velvollisuudet 

Kullanhuuhdonta on rajoitettava 20 §:n 2 
momentissa tarkoitetun oikeuden kannalta 
välttämättömiin toimenpiteisiin.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista toimen-
piteistä ja muusta kullanhuuhdonta-alueen 
käytöstä ei saa aiheutua 10 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua tai muille lähistöllä olevien alu-
eiden käyttötarpeille haittaa tai vahinkoa eikä 
vahinkoa alueella sijaitseville kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaille rakennuksille ja niiden 
pihapiireille. 

Kullanhuuhtojan on pidettävä kullanhuuh-
donta-alue sellaisessa kunnossa, että se jat-
kuvasti täyttää turvallisuuden vaatimukset 
eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna 
ympäristöä. 
 
 

22 §  

Kullanhuuhdonta-alueen maa- ja kiviainesjä-
tettä koskevat toimenpiteet  

Kullanhuuhtoja on velvollinen huolehti-
maan tarvittavin toimenpitein maa- ja ki-
viainesjätteen synnyn ehkäisemisestä, haital-
lisuuden vähentämisestä sekä hyödyntämi-
sestä tai käsittelemisestä. 

Kullanhuuhtojan on laadittava 1 momentis-
sa tarkoitetuista toimenpiteistä jätehuolto-
suunnitelma noudattaen, mitä 12 §:ssä ja sen 
nojalla säädetään.  
 
 

23 §  

Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueella 

Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueella on 
kielletty.  

Kullanhuuhdontaluvassa voidaan myöntää 
oikeus hakea maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä muun sovellettavan lainsäädännön no-
jalla lupaa rakentaa rakennus tai rakennelma, 
joka on kooltaan vähäinen, tilapäinen, kevyt-
rakenteinen ja helposti siirrettävä sekä kul-
lanhuuhdonnan laajuus huomioon ottaen 
välttämätön kullanhuuhtojan tilapäistä oles-
kelua ja tarvikkeiden säilyttämistä varten ei-
kä aiheuta haittaa tai vahinkoa muille lähis-
töllä olevien alueiden käyttötarpeille. 
 
 

24 §  

Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen maastotöis-
tä 

Kullanhuuhtoja on velvollinen ilmoitta-
maan alueen hallinnasta vastaavalle viran-
omaiselle tai laitokselle etukäteen kaikista 
maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa 
tai haittaa.  

Saamelaisten kotiseutualueella ilmoitus on 
lisäksi tehtävä saamelaiskäräjille ja erityisellä 
poronhoitoalueella asianomaisille paliskun-
nille. Koltta-alueella ilmoitus on tehtävä 
myös kolttien kyläkokoukselle. 

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelys-
tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

25 §  

Selvitys kullanhuuhdonnasta 

Kullanhuuhtoja on velvollinen vuosittain 
toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityk-
sen talteen otetun kullan ja käsitellyn irto-
maan määrästä sekä rakentamisesta kullan-
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huuhdonta-alueella ja muusta alueen käytös-
tä. 

Tarkempia säännöksiä selvityksessä annet-
tavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 
 

26 §  

Kullanhuuhdonnan jälkitoimenpiteet 

Kun kullanhuuhdontalupa on rauennut tai 
peruutettu, kullanhuuhtojan on välittömästi 
saatettava kullanhuuhdonta-alue yleisen tur-
vallisuuden vaatimaan kuntoon, poistettava 
rakennukset ja rakennelmat sekä laitteet, 
huolehdittava alueen kunnostamisesta ja siis-
timisestä sekä saatettava alue mahdollisim-
man luonnonmukaiseen ja maisemallisesti 
tyydyttävään tilaan. 

Kullanhuuhtojan on tehtävä kirjallinen il-
moitus kaivosviranomaiselle ja alueen hal-
linnasta vastaavalle viranomaiselle tai laitok-
selle, kun 1 momentissa tarkoitetut toimenpi-
teet on saatettu loppuun. Ilmoitus on kuiten-
kin tehtävä viimeistään vuoden kuluttua lu-
van raukeamisesta tai peruuttamisesta. 

Saatuaan 2 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen kaivosviranomaisen on järjestettävä 
lopputarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmei-
sen tarpeettomana. Jos kullanhuuhtoja lai-
minlyö mainitun ilmoitusvelvollisuuden, voi 
kaivosviranomainen omasta aloitteesta käyn-
nistää lopputarkastuksen. Kaivosviranomai-
sen on tiedotettava lopputarkastuksesta kul-
lanhuuhtojalle ja alueen hallinnasta vastaa-
valle viranomaiselle tai laitokselle sekä saa-
melaisten kotiseutualueella saamelaiskäräjil-
le, koltta-alueella kolttien kyläkokoukselle ja 
erityisellä poronhoitoalueella alueen palis-
kunnille. Lopputarkastuksessa on todettava, 
ovatko 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet 
suoritettu. Lopputarkastuksesta on laadittava 
tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tar-
kastuksen kulku ja siinä tehdyt havainnot se-
kä keskeisiltä osin esitetyt muistutukset.  

Tarkempia säännöksiä kullanhuuhdonnan 
jälkitoimenpiteistä ja lopputarkastuksesta 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

II OSA 

Lupa-asiat 

5 luku 

Lupamenettelyt 

27 §  

Oikeus hakea lupaa 

Tässä laissa säädetyin edellytyksin valtaus-
lupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa 
saa hakea elinkeinon harjoittamisen oikeu-
desta annetun lain (122/1919) 1 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettu: 

1) luonnollinen henkilö, joka on täysi-
ikäinen, ei ole konkurssissa ja jonka toimin-
takelpoisuutta ei holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) nojalla ole rajoitettu; 

2) oikeushenkilö. 
Lisäksi tässä laissa säädetyin edellytyksin 

valtauslupaa saa hakea valtion laitos.   
 
 

28 §  

Etuoikeusjärjestys 

Etuoikeus valtaus-, kaivos- ja kullanhuuh-
dontalupaan on sillä, joka on ensimmäisenä 
hakenut lupaa noudattaen, mitä tässä laissa 
säädetään, ja jonka hakemus täyttää luvan 
myöntämiselle tässä laissa säädetyt edelly-
tykset, eikä luvan myöntämiselle ole tässä 
laissa säädettyä estettä.   

Jos kaivoslupaa haetaan esiintymään, joka 
pääosin on valtausalueella, on edellä 1 mo-
mentista poiketen etuoikeus kaivoslupaan 
alueen valtaajalla, jos tämä toimittaa kaivos-
viranomaiselle kaivoslupahakemuksen ennen 
valtausluvan raukeamista tai peruuttamista 
noudattaen, mitä tässä laissa säädetään, ja 
hakemus täyttää luvan myöntämiselle tässä 
laissa säädetyt edellytykset eikä luvan myön-
tämiselle ole tässä laissa säädettyä estettä.  

Valtausluvan valmistelua varten hakija voi 
varata itselleen etuoikeuden alueen valtaa-
mista varten tekemällä asiasta ilmoituksen 
kaivosviranomaiselle (varausilmoitus). Va-
rausilmoitukseen perustuva etuoikeus on 
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voimassa, kun varausilmoitus on tehty nou-
dattaen, mitä tässä laissa säädetään eikä il-
moituksen hyväksymiselle ole tässä laissa 
säädettyä estettä. Etuoikeuden voimassaolo 
päättyy, kun kaivosviranomaisen varausil-
moituksen nojalla tekemä päätös (varauspää-
tös) raukeaa tai se peruutetaan.  
 
 

29 §  

Lupaviranomaisten toimivalta 

Valtioneuvosto ratkaisee työ- ja elinkeino-
ministeriön esittelystä kaivoslupahakemuk-
sen ja kaivosluvan voimassaolon jatkamista 
koskevan hakemuksen, kun hakemuksessa on 
vaadittu käyttöoikeuden lunastusta kaivos-
alueeseen eivätkä alueen kiinteistön omistajat 
ole antaneet suostumusta käyttöoikeuden pe-
rustamiseen.  

Kaivosviranomainen tekee päätöksen va-
rausilmoituksesta sekä ratkaisee valtauslupa- 
ja kullanhuuhdontalupahakemuksia ja muita 
kuin 1 momentissa tarkoitettuja kaivoslupa-
hakemuksia koskevat asiat.  

Kaivosviranomainen valmistelee ehdotuk-
sen 1 momentissa tarkoitetuksi ratkaisuksi ja 
toimittaa ehdotuksen työ- ja elinkeinominis-
teriölle, joka ohjaa ja valvoo valmistelume-
nettelyä. 

Kaivoslupahakemus, joka koskee sellaista 
kaivos- ja rikastustoimintaa, jonka tarkoituk-
sena on uraanin tai toriumin tuottaminen, 
ratkaistaan noudattaen, mitä ydinenergialais-
sa säädetään. 
 
 

30 §  

Lupahakemus 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupa-
hakemus on toimitettava kaivosviranomaisel-
le.  

Lupahakemuksessa on esitettävä lupahar-
kinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava 
selvitys:  

1) hakijasta sekä hakijan edellytyksistä har-
joittaa haettuun lupaan perustuvaa toimintaa; 

2) hakemuksen kohteena olevasta alueesta 
ja sen kaavoitustilanteesta sekä alueen käyt-

töä koskevista rajoituksista ja niiden huomi-
oon ottamisesta; 

3) asianosaisista; 
4) toiminnan edellytyksistä: 
5) toimintaa koskevista suunnitelmista; 
6) toiminnan vaikutuksista ottaen huomi-

oon suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja 
laajuus; 

7) toiminnassa syntyvästä maa- ja ki-
viainesjätteestä sekä niitä koskevista toimen-
piteistä, jollei hakija ole velvollinen teke-
mään ympäristönsuojelulain nojalla kaivan-
naisjätteitä koskevaa jätehuoltosuunnitelmaa; 

8) toiminnan lopettamisesta ja siihen liitty-
vistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä; 

9) muista asian käsittelyn kannalta merki-
tyksellisistä seikoista.  

Lupahakemukseen on liitettävä: 
1) viranomaisen todistukset, rekisterinot-

teet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmenne-
taan hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä 
säädettyjen vaatimusten huomioon ottami-
nen;  

2) tarvittaessa luonnonsuojelulain 65 §:ssä 
tarkoitettu arviointi ja ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä annetun lain mukainen 
arviointiselostus; 

3) tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä 
esitetyistä tiedoista. 

Siltä osin kuin ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelystä annetun lain mukaiseen ar-
viointiselostukseen sisältyy 2 momentin 6 
kohdan nojalla vaaditut tiedot ympäristövai-
kutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uudes-
taan.  

Kaivoslupahakemuksessa on tarvittaessa 
vaadittava käyttöoikeuden lunastusta kaivos-
alueeseen sekä käyttö- tai muuta oikeutta 
kaivoksen apualueeseen. 

Tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

31 §  

Lausunnot lupahakemuksesta 

Kaivosviranomaisen on pyydettävä valta-
us-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupahake-
muksesta lausunto: 

1) siltä kunnalta, jonka alueella toimintaa 
on hakemuksen perusteella tarkoitus harjoit-
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taa tai jonka alueella toiminnan vaikutukset 
saattavat ilmetä (toiminnan vaikutusalue); 

2) siltä alueelliselta ympäristökeskukselta, 
jonka toimialueella toiminnan ympäristövai-
kutukset saattavat ilmetä;  

3) alueen hallinnasta vastaavalta viran-
omaiselta tai laitokselta; 

4) tarvittaessa asianomaiselta maakunnan 
liitolta ja muilta yleistä etua valvovilta viran-
omaisilta.  

Kaivosviranomaisen on lisäksi hankittava 
lupaharkinnan kannalta muut tarpeelliset lau-
sunnot ja selvitykset. 

Tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta 
pyydettävistä lausunnoista voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 
 
 

32 § 

Asian selvittäminen saamelaisten kotiseutu-
alueella, koltta-alueella ja erityisellä poron-

hoitoalueella 

Kaivosviranomaisen tulee saamelaisten ko-
tiseutualueella selvittää yhteistyössä saame-
laiskäräjien, alueen paliskuntien, alueen hal-
linnasta vastaavan viranomaisen tai laitok-
sen, kalastusalueen, kunnan, yhteismetsien ja 
hakijan kanssa valtaus-, kaivos- tai kullan-
huuhdontalupahakemuksen hyväksymisestä 
aiheutuvat vaikutukset saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeuksille sekä harkittava haittojen 
vähentämiseksi ja estämiseksi tarvittavat 
toimenpiteet. Tällöin on otettava huomioon: 

1) millä saamelaisten alkuperäiskansaoike-
uksien kannalta tärkeillä alueilla vastaavia 
lupia on muiden päätösten nojalla voimassa; 

2) mitä saamelaisten alkuperäiskansaoike-
uksien kannalta tärkeitä alueita hakemus kos-
kee;  

3) muut saamelaisten alkuperäiskansaoike-
uksia häiritsevät alueiden käyttömuodot ha-
kemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen lä-
heisyydessä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
sellaisia saamelaisten kotiseutualueen ulko-
puolella toteutettavia hankkeita, joilla on 
huomattava merkitys saamelaisten alkupe-
räiskansaoikeuksille. 

Kaivosviranomaisen tulee kolttalaissa tar-
koitetulla koltta-alueella pyytää lausunto 

kolttien kyläkokoukselta lupahakemuksen 
hyväksymisestä kolttien elinkeinoille ja elin-
olosuhteille aiheutuvien vaikutusten selvit-
tämiseksi. Lausuntomenettelystä säädetään 
kolttalain 56 §:ssä. 

Kaivosviranomaisen tulee erityisellä po-
ronhoitoalueella selvittää yhteistyössä alueel-
la toimivien paliskuntien kanssa lupahake-
muksen hyväksymisestä aiheutuvat haitat po-
ronhoidolle.  

Asian selvittämiseksi kaivosviranomainen 
voi tarvittaessa järjestää tilaisuuden, johon 
kutsutaan kuultavaksi saamelaiskäräjien, 
kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston, 
asianomaisten paliskuntien, hakijan ja alueen 
hallinnasta vastaavan viranomaisen tai lai-
toksen edustajat.  
 
 

33 §  

Muistutukset ja mielipiteet 

Kaivosviranomaisen on ennen asian ratkai-
semista varattava niille, joiden oikeutta ja 
etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilai-
suus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. 

Muille kuin asianosaisille on varattava ti-
laisuus ilmaista mielipiteensä. 
 
 

34 §  

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Kaivosviranomaisen on tiedotettava valta-
us-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupahake-
muksesta kuuluttamalla siitä vähintään 30 
päivän ajan ilmoitustaulullaan sekä asian-
omaisten kuntien ilmoitustauluilla siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa 
(34/1925) säädetään. Kuulutuksen julkaise-
misesta on ilmoitettava ainakin yhdessä toi-
minnan vaikutusalueella yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vä-
häinen tai ilmoittaminen on muutoin ilmeisen 
tarpeetonta.  

Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto 
niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee. Jos hakemuksesta on tiedotettava yli 
kolmellekymmenelle tiedossa olevalle tai 
kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voi-
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daan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sel-
laisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan 
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.  

Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osa-
kaskunnalle tiedotetaan hakemuksesta anta-
malla siitä tieto yhteisaluelain (758/1989) 
26 §:n 4 momentissa tarkoitetulle edustajalle. 
Jollei tällaista edustajaa ole nimetty, tieto 
toimitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuk-
sesta tiedotetaan lisäksi 1 momentin mukai-
sesti kuulutuksella sanomalehdessä.   

Tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisäl-
lytettävistä asioista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella. 
 
 

35 §  

Varausilmoitus 

Varausilmoitus on toimitettava kaivosvi-
ranomaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tar-
peellinen ja luotettavan selvitys:  

1) hakijasta; 
2) alueesta, jota etuoikeuden varaus koskee 

(varausalue); 
3) varausalueen kiinteistön omistajista; 
4) 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu-

jen rajoitusten huomioon ottamisesta; 
5) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja 

muista valtaushakemusta valmistelevista 
toimenpiteistä sekä niiden aikataulusta; 

6) muista asian käsittelyn kannalta merki-
tyksellisistä seikoista. 

Jos varausalueella on tarkoitus tehdä etsin-
tätyötä, kaivosviranomaiselle on toimitettava 
jäljennös 8 §:n 2 momentin nojalla tehdystä 
ilmoituksesta siltä osin kuin vastaavat tiedot 
eivät sisälly varausilmoitukseen. 

Varausilmoitus ei saa koskea: 
1) kirkkolaissa tarkoitettuun kirkonmaahan 

ja hautaustoimilaissa tarkoitettuun hautaus-
maahan ja yksityiseen hautaan kuuluvaa alu-
etta; 

2) puolustusvoimien käytössä olevaa aluet-
ta tai 100 metrin etäisyydellä tällaisesta alu-
eesta olevaa aluetta; 

3) aluetta, joka kuuluu valtaus-, kaivos- tai 
kullanhuuhdonta-alueeseen; 

4) aiemmin varausalueena ollutta aluetta, 
ennen kuin vuosi on kulunut varauspäätöksen 
raukeamisesta tai peruuttamisesta. 

Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

6 luku 

Lupaharkinta 

36 §  

Lupaharkinnan perusteet  

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupa 
myönnetään, jos hakija osoittaa, että tässä 
laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä 
myöntämiselle ole tässä laissa säädettyä es-
tettä, jota ei ole mahdollista poistaa lupamää-
räyksillä tai pienentämällä alueen kokoa.  

Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, 
mitä luonnonsuojelulaissa, vesilain 1 luvun 
15 a ja 17 a §:ssä, erämaalaissa ja muinais-
muistolaissa säädetään. Lupa-asiaa ratkaista-
essa on myös otettava huomioon, mitä: 

1) säteilylaissa säädetään; 
2) ympäristönsuojelulain 7 ja 8 §:ssä sekä 

vesilain 1 luvun 18 §:ssä säädetään, jollei 
toimintaan sovelleta mainittujen lakien mu-
kaista lupa- tai ilmoitusmenettelyä; 

3) vesilain 9 luvun 20 §:n nojalla määrä-
tään.  
 
 

37 §  

Valtaus- ja kullanhuuhdontaluvan myöntämi-
sen esteet 

Valtaus- ja kullanhuuhdontalupaa ei saa 
myöntää:  

1) kirkkolaissa tarkoitettuun kirkonmaahan 
ja hautaustoimilaissa tarkoitettuun hautaus-
maahan ja yksityiseen hautaan kuuluvalle 
alueelle; 

2) puolustusvoimien käytössä olevalle alu-
eelle tai 100 metriä lähemmäksi tällaista alu-
etta; 

3) alueelle, joka kuuluu valtaus-, kaivos- 
tai kullanhuuhdonta-alueeseen tai josta on 
tehty varausilmoitus noudattaen, mitä tässä 
laissa säädetään; 

4) maantielaissa (503/2005) tarkoitetulle 
maantielle, ilmailulaissa (1242/2005) tarkoi-
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tetulle lentopaikalle tai muuta ilmailua palve-
levalle alueelle, ratalaissa (110/2007) tarkoi-
tetulle rautatiealueelle, yleistä liikennettä 
varten käytetyn kanavan tai muulle vastaa-
valle liikennealueelle taikka 30 metriä lä-
hemmäksi tällaista liikennealuetta, jollei asi-
anomaisessa laissa tai sen nojalla ole määrät-
ty muuta suoja-aluetta;  

5) 150 metriä lähemmäksi asumiseen tai 
työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta 
siihen rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää, 
yksityisaluetta olevaa pihaa taikka tällaisen 
rakennuksen paikkaa, jos sille on myönnetty 
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu ra-
kentamiseen tarvittava lupa ja rakentaminen 
on aloitettu;  

6) puutarhatalouden käytössä olevalle alu-
eelle;  

7) 50 metriä lähemmäksi yleistä rakennusta 
tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteis-
tä sähkölinjaa tai muuntoasemaa;  

8) tuotantolaitoksen aidatulle alueelle; 
9) aiemmin valtausalueena olleelle alueelle, 

ennen kuin valtausluvan raukeamisesta tai 
peruttamisesta on kulunut kolme vuotta, jos 
asianomainen lupa oli voimassa yhteensä 
enintään kolme vuotta, ja muutoin sen jäl-
keen, kun viisi vuotta on kulunut luvan rau-
keamisesta tai peruuttamisesta;  

10) aiemmin kaivosalueena olleelle alueel-
le, ennen kuin viisi vuotta on kulunut siitä, 
kun kaivostoiminnan lopettamista koskeva 
päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

Edellä 1 momentin 4—10 kohdassa tarkoi-
tetusta esteestä huolimatta lupa voidaan 
myöntää kiinteistön omistajan ja haltijan 
suostumuksella. Edellä 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettu este ei koske rakennuksia, 
jotka sijaitsevat valtaus-, kaivos- ja kullan-
huuhdonta-alueella.  

Valtaus- ja kullanhuuhdontalupaa ei saa 
myöntää alueeseen, jossa hakemuksen mu-
kainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikuttei-
sen kaavan toteuttamista. Lupaa ei myöskään 
saa ilman erityistä syytä myöntää alueeseen, 
jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntä-
mistä alueiden käyttöön liittyvästä pätevästä 
syystä.  

Vaikka valtaus- ja kullanhuuhdontaluvalle 
tässä laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ei-
kä luvan myöntämiselle ole muuta tässä lais-
sa säädettyä estettä, lupaa ei saa myöntää, jos 

on painavia perusteita epäillä, että haetun 
alueen laajuuden johdosta taikka hakemuk-
sen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä muista 
syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai ilmei-
sesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mukaiseen 
toimintaan, taikka hakija on aikaisemmin 
olennaisesti laiminlyönyt tähän lakiin perus-
tuvia velvollisuuksia. Laiminlyöntien olen-
naisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
erityisesti laiminlyöntien suunnitelmallisuus, 
niiden kesto ja toistuvuus sekä laiminlyön-
neistä aiheutuneiden vahinkojen määrä.  
 
 
 

38 §  

Kaivosluvan myöntämisen edellytykset 

Esiintymän tulee olla taloudellisesti hyö-
dynnettävä.  

Kaivoslupa voidaan myöntää, jos kaivos-
alue ja kaivoksen apualue eivät sijaitse 37 
§:n 1 momentissa tarkoitetulla alueella. Kai-
voslupa voidaan kuitenkin 37 §:n 1 momen-
tin 4—10 kohdassa tarkoitetusta esteestä 
huolimatta myöntää, jos kaivosalue ei muu-
toin ole mahdollista 17 §:n 1 momentin mu-
kaisesti toteuttaa taikka kiinteistön omistaja 
ja haltija antavat suostumuksensa luvan 
myöntämiselle.  

Kaivostoiminnan tulee perustua maankäyt-
tö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikut-
teiseen kaavaan, jossa kaivosalueen ja kai-
voksen apualueen suhde muuhun alueiden 
käyttöön on selvitetty. Vaatimusta ei kuiten-
kaan sovelleta, jos kaivostoiminnan luonne 
huomioon ottaen kaivosalueen ja kaivoksen 
apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön 
voidaan riittävästi selvittää yhteistyössä kun-
nan, maakunnan liiton ja alueellisen ympäris-
tökeskuksen kanssa.  

Kaivoslupaa ratkaistaessa on otettava huo-
mioon asemakaava sekä se, mitä säädetään 
maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaiku-
tuksista. Lisäksi on katsottava, ettei kaivos-
lupa merkittävästi vaikeuta vireillä olevan 
kaavan laatimista.  
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39 §  

Kaivosluvan myöntämisen esteet 

Kaivoslupaa ei saa myöntää:  
1) jos kaivostoiminnasta yleisille tai yksi-

tyisille eduille saatava hyöty ei ole huomat-
tava verrattuna siitä yleisille tai yksityisille 
eduille koituviin menetyksiin; 

2) jos kaivostoiminnasta aiheutuu huomat-
tavaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. 

Esteitä 1 momentin 1 kohdan mukaan har-
kittaessa yleiselle edulle aiheutuvia hyötyjä 
ja menetyksiä arvioidaan yleiseltä kannalta. 
Arvioinnissa voidaan käyttää myös raha-
arvoa, jos hyödyn tai menetyksen suuruus 
voidaan määrittää rahassa. 

Esteitä 1 momentin 1 kohdan mukaan har-
kittaessa yksityisenä hyötynä otetaan huomi-
oon kaivoksen tuotannon arvo ja muu kaivos-
luvan haltijalle kaivoshankkeen toteuttami-
sesta välittömästi saatava etu. Yksityisenä 
menetyksenä otetaan huomioon: 

1) kaivosluvan haltijalle myönnettävät 
käyttö- ja muut erityiset oikeudet; 

2) kustannukset haitasta, vahingosta ja 
käyttöoikeudesta, josta kaivosluvan haltija on 
erikseen sopinut asianosaisen kanssa, samoin 
kuin vastaavassa tarkoituksessa kaivosluvan 
haltijalle vapaaehtoisesti luovutettujen aluei-
den hankkimiskustannukset; 

3) muut menetykset haitankärsijöille ja hai-
talliset vaikutukset yksityisille. 

Vaikka kaivosluvan myöntämiselle tässä 
laissa säädetyt edellytykset täyttyvät eikä lu-
van myöntämiselle ole tässä laissa säädettyä 
muuta estettä, lupaa ei saa myöntää, jos kai-
vostoiminta, asetettavat lupamääräykset 
huomioon ottaen, aiheuttaa vaaraa yleiselle 
terveydelle tai turvallisuudelle, aiheuttaa 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 
tai merkittävästi heikentää paikkakunnan 
asutus- ja elinkeino-oloja. 
 
 

40 §  

Käyttöoikeutta koskeva harkinta 

Jos kaivoslupahakemuksessa on vaadittu 
käyttöoikeuden lunastusta kaivosalueeseen 
taikka käyttö- tai muuta oikeutta kaivoksen 

apualueeseen, harkitaan vaatimus osana lu-
pahakemuksen käsittelyä noudattaen, mitä 
17—19 §:ssä säädetään. Lisäksi on otettava 
huomioon, mitä 38 §:n 2 momentissa sääde-
tään kaivosalueesta ja kaivoksen apualueesta 
kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä.  
 
 

41 §  

Luvan myöntämisen esteet saamelaisten koti-
seutualueella, koltta-alueella ja erityisellä 

poronhoitoalueella 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa 
ei saa myöntää, jos hakemuksen mukaisesta 
toiminnasta aiheutuu: 

1) saamelaisten kotiseutualueella yksin tai 
yhdessä muiden vastaavien lupien ja muiden 
saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia häi-
ritsevien alueiden käyttömuotojen kanssa vä-
häistä suurempaa haittaa saamelaisten alku-
peräiskansaoikeuksien toteutumiselle eikä 
haittaa voi olennaisesti vähentää lupamää-
räyksin; 

2) koltta-alueella kolttien elinkeinoille ja 
elinolosuhteille vähäistä suurempaa haittaa 
eikä haittaa voi olennaisesti vähentää lupa-
määräyksin;  

3) erityisellä poronhoitoalueella huomatta-
vaa haittaa poronhoidolle eikä haittaa voi 
olennaisesti vähentää lupamääräyksin.  
 
 

42 §  

Valtausluvassa annettavat määräykset 

Valtausluvassa on määrättävä valtausalu-
een sijainti ja rajat.  

Valtausluvassa on annettava yleisten ja yk-
sityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset 
määräykset: 

1) malminetsintätutkimusten ajankohdista 
ja menetelmistä; 

2) malminetsintätutkimuksista mahdollises-
ti aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai ra-
joittamiseksi sekä yleisen turvallisuuden 
varmistamiseksi välttämättömistä seikoista; 

3) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella; 
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4) saamelaisten alkuperäkansaoikeuksien 
turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella 
ja kolttien kolttalain mukaisten oikeuksien 
turvaamiseksi koltta-alueella;  

5) malminetsintään liittyvistä laitteista ja 
rakennelmista; 

6) tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta 
selvitysvelvollisuudesta;  

7) jälkitoimenpiteistä; 
8) toimenpiteistä toiminnassa syntyvän 

maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisemi-
seksi, haitallisuuden vähentämiseksi sekä 
hyödyntämiseksi tai käsittelemiseksi;  

9) velvollisuudesta ilmoittaa tutkimustöistä 
asianomaista yleistä etua valvovalle viran-
omaiselle;  

10) valtausalueen koon pienentämisen ai-
kataulusta;  

11) vakuudesta tai vastaavasta järjestelystä; 
12) muista yleisen ja yksityisen edun kan-

nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten 
toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon tutkimussuunnitelman mukaisen 
malminetsinnän luonne ja vaikutukset koko-
naisuudessaan, valtausalueen ominaisuudet ja 
tekniset mahdollisuudet toteuttaa vaaditut 
toimenpiteet.  
 
 

43 §  

Kaivosluvassa annettavat määräykset 

Kaivosluvassa on määrättävä muodostetta-
van kaivosalueen ja kaivoksen apualueen si-
jainti ja rajat ottaen huomioon, mitä 17 ja 38 
§:ssä momentissa säädetään, sekä käyttö- ja 
muiden erityisten oikeuksien sisältö. Kaivos-
viranomainen voi kuitenkin tehdä hakemuk-
sessa esitettyyn kaivosalueeseen tai kaivok-
sen apualueeseen sellaisia sijaintia ja rajoja 
koskevia muutoksia, jotka ovat tämän lain 
säännökset huomioon ottaen tarpeellisia.  

Kaivosluvassa tulee asettaa määräaika, 
jonka kuluessa kaivosluvan haltijan on ryh-
dyttävä kaivostoimintaan tai muuhun sellai-
seen valmistavaan työhön, joka osoittaa lu-
van haltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen 
kaivostoimintaan. Määräaika voi olla enin-
tään kymmenen vuotta luvan lainvoimaiseksi 
tulosta. 

Kaivosluvassa on annettava yleisten ja yk-
sityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset 
määräykset: 

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallis-
ten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittami-
seksi sekä yleisen terveyden ja turvallisuuden 
varmistamiseksi välttämättömistä seikoista; 

2) toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
kaivostoiminnassa ei harjoiteta ilmeistä kai-
vosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen 
mahdollista tulevaa käyttöä ja louhimistyötä 
ei vaaranneta tai vaikeuteta; 

3) esiintymän hyödyntämisen laajuutta ja 
tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta;  

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella; 

5) saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella 
ja kolttien kolttalain mukaisten oikeuksien 
turvaamiseksi koltta-alueella; 

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyväs-
tä vakuudesta tai vastaavasta järjestelystä se-
kä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopet-
tamisen jälkeisistä velvollisuuksista;  

7) lupaehtojen tarkistamisen ajankohdasta 
ja määräaika tarkistamiseen liittyvien selvi-
tysten toimittamiseksi;  

8) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten 
toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon kaivostoiminnan luonne ja vaiku-
tukset kokonaisuudessaan, kaivostoiminnan 
vaikutusalueen ominaisuudet ja tekniset 
mahdollisuudet toteuttaa vaaditut toimenpi-
teet.  

Kaivosluvasta on käytävä ilmi, miten ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain mukainen arviointi on otettu huo-
mioon. 
 
 

44 §  

Kullanhuuhdontaluvassa annettavat määrä-
ykset 

Kullanhuuhdontaluvassa on määrättävä 
kullanhuuhdonta-alueen sijainti ja rajat.  

Kullanhuuhdontaluvassa on annettavat 
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi 
tarpeelliset määräykset: 
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1) kullanhuuhdonnan ajankohdista ja me-
netelmistä; 

2) kullanhuuhdonnasta mahdollisesti aiheu-
tuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittami-
seksi välttämättömistä seikoista;  

3) kullanhuuhdonta-alueen kunnossapidos-
ta; 

4) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella; 

5) saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien 
turvaamiseksi saamelaisten kotiseutualueella 
ja kolttien kolttalain mukaisten oikeuksien 
turvaamiseksi koltta-alueella; 

6) rakennelmista ja niiden käytöstä sekä 
oikeudesta hakea rakentamiseen vaadittavaa 
lupaa; 

7) kullanhuuhdontaa koskevasta selvitys-
velvollisuudesta;  

8) jälkitoimenpiteistä; 
9) toimenpiteistä toiminnassa syntyvän 

maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäisemi-
seksi, haitallisuuden vähentämiseksi sekä 
hyödyntämiseksi tai käsittelemiseksi;  

10) vakuudesta tai vastaavasta järjestelystä; 
11) muista yleisen ja yksityisen edun kan-

nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten 
toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 

Lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon kullanhuuhdonnan luonne ja vai-
kutukset kokonaisuudessaan, kullanhuuhdon-
ta-alueen ominaisuudet ja tekniset mahdolli-
suudet toteuttaa vaaditut toimenpiteet.  
 
 

45 §  

Varausilmoitukseen liittyvä harkinta 

Kaivosviranomaisen on päätöksellään hy-
väksyttävä varausilmoitus, jos ilmoitus täyt-
tää 35 §:ssä säädetyt edellytykset eikä ilmoi-
tuksen hyväksymiselle ole tässä laissa sää-
dettyä estettä.  

Kaivosviranomaisen on kuitenkin hylättävä 
varausilmoitus, jos on painavia perusteita 
epäillä, että varausalueen laajuuden johdosta 
tai muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä 
tai ilmeisesti tarkoitustakaan hakea valtaus-
lupaa.  
 
 
 

7 luku 

Lupapäätös ja sen voimassaolo 

46 §  

Päätöksen antaminen 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa 
koskeva päätös annetaan julkipanon jälkeen, 
ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutet-
tujen tietoon silloin, kun se on annettu. 

Kaivosviranomaisen on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta 1 momentin mukaisesti 
ennen sen antamispäivää ilmoitustaulullaan. 
Julkipanoilmoituksessa on mainittava kai-
vosviranomainen, asian laatu, luvan antamis-
päivä ja valitusaika. Ilmoitus on pidettävä 
nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen voidaan hakea muutosta valitta-
malla. Päätöksen tulee olla saatavana ilmoi-
tuksessa mainittuna antamispäivänä myös 
sähköisesti. 
 
 

47 §  

Päätöksestä tiedottaminen 

Kaivosviranomaisen on toimitettava valta-
us-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa koske-
va päätös hakijalle.  

Kaivosviranomaisen on toimitettava jäljen-
nös päätöksestä niille, jotka ovat tätä erik-
seen pyytäneet, sekä asianomaisille kunnille, 
alueelliselle ympäristökeskukselle ja niille 
viranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn 
aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty 
lausunto. Kaivosluvan myöntämistä koske-
vasta päätöksestä on viipymättä toimitettava 
jäljennös Säteilyturvakeskukselle ja toimival-
taiselle maanmittaustoimistolle.  

Jos päätös kohdistuu saamelaisten kotiseu-
tualueelle tai se koskee 32 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätökses-
tä toimitettava saamelaiskäräjille. Vastaavasti 
koltta-alueelle kohdistuvasta päätöksestä on 
toimitettava jäljennös kolttien kyläkokouk-
selle ja erityiselle poronhoitoalueelle kohdis-
tuvasta päätöksestä jäljennös asianomaiselle 
paliskunnalle.  
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Kaivosviranomaisen on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta niille, jotka ovat tehneet 
muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erik-
seen pyytäneet sekä niille, joille on 34 §:n 2 
momentin mukaan annettava asiasta erikseen 
tieto. Jos päätöksestä on ilmoitettava yli 
kolmellekymmenelle tiedossa olevalle tai 
kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä, voi-
daan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä sel-
laisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan 
voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.  

Jos muistutuskirjelmässä on useita allekir-
joittajia, voidaan jäljennös päätöksestä toi-
mittaa tai tieto sen antamisesta ilmoittaa vain 
muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.  

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 
tieto päätöksestä viipymättä julkaistaan kun-
nissa, joiden alueita päätös koskee siten kuin 
julkisista kuulutuksista annetussa laissa sää-
detään. Kaivosviranomaisen on lisäksi jul-
kaistava tieto päätöksestä ainakin yhdessä 
päätöksessä tarkoitetun toiminnan vaikutus-
alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, 
jollei asian merkitys ole vähäinen tai sen jul-
kaiseminen on muutoin ilmeisen tarpeetonta. 

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 
valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa 
koskevasta päätöksestä tehdään merkintä 
kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotetta-
vasta tietopalvelusta annetussa laissa 
(453/2002) tarkoitettuun kiinteistötietojärjes-
telmään. 
 
 
 

48 §  

Valtausluvan määräaikaisuus 

Valtauslupa on voimassa enintään neljä 
vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

Kaivosviranomaisen on valtausluvan voi-
massaoloajan pituutta harkitessaan otettava 
huomioon erityisesti: 

1) tutkimussuunnitelman toteuttamiseksi 
tarpeellinen aika; 

2) yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutu-
vien vahinkojen ja haittojen rajoittaminen ja 
vähentäminen.  
 
 
 

49 §  

Valtausluvan voimassaolon jatkaminen 

Hakemuksesta valtausluvan voimassaoloa 
voidaan jatkaa enintään kolme vuotta kerral-
laan siten, että lupa on kokonaisuudessaan 
voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta. 
Valtausluvan voimassaolon jatkamista on ha-
ettava siten, että hakemus on mahdollista kä-
sitellä ennen valtausluvan voimassaolon 
päättymistä. 

Valtausluvan voimassaolon jatkamisen 
edellytyksenä on, että: 

1) valtaaja on tehokkaasti ja järjestelmälli-
sesti tutkinut esiintymää;  

2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksi-
en selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia; 

3) valtaaja on noudattanut tässä laissa sää-
dettyjä velvollisuuksia ja lupamääräyksiä; 

4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu 
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle 
edulle. 

Asia on käsiteltävä kuten valtauslupaha-
kemus. 
 
 

50 §  

Kaivosluvan määräaikainen tarkistaminen ja 
määräaikaisuus 

Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi tai 
määräajan luvan lainvoimaiseksi tulosta sen 
mukaan kuin on tarpeen esiintymän hyödyn-
tämiseksi ja ottaen huomioon muut hake-
muksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet sei-
kat. Määräaikainen kaivoslupa voi olla voi-
massa enintään kymmenen vuotta päätöksen 
lainvoimaiseksi tulosta. 

Kaivosviranomaisen on tarvittaessa tarkis-
tettava toistaiseksi voimassa olevan kaivos-
luvan määräyksiä vähintään kymmenen vuo-
den välein sen mukaan kuin luvassa tarkem-
min määrätään.  

Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun 
turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syys-
tä myös määräajan voimassa olevan kaivos-
luvan määräyksiä voidaan määrätä tarkistet-
tavaksi määräajoin. 
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51 §  

Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen 

Määräajan voimassa olevalle kaivosluvalle 
voidaan myöntää jatkoaikaa toistaiseksi tai 
enintään kymmenen vuotta kerallaan sen 
mukaan kuin on edelleen tarpeen esiintymän 
hyödyntämiseksi ja ottaen huomioon muut 
hakemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet 
seikat. 

Kaivosluvan voimassaolon jatkamisen 
edellytyksenä on, että: 

1) esiintymää on hyödynnetty tehokkaasti 
ja järjestelmällisesti;  

2) kaivosalueella on edelleen kaivosmine-
raaleja niin runsaasti ja sellaisessa muodossa, 
että kaivostoiminnan jatkamiselle on edelly-
tykset;  

3) luvan haltija on noudattanut tässä laissa 
säädettyjä velvollisuuksia ja lupamääräyksiä. 

Kaivosluvan voimassaolon jatkamista on 
haettava siten, että hakemus on mahdollista 
käsitellä ennen luvan voimassaolon päätty-
mistä. 

Asia on käsiteltävä kuten kaivoslupahake-
mus.  
 

52 §  

Kullanhuuhdontaluvan määräaikaisuus 

Kullanhuuhdontalupa on voimassa enin-
tään neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi 
tulosta.  

Kaivosviranomaisen on kullanhuuhdonta-
luvan voimassaoloajan pituutta harkitessaan 
otettava huomioon erityisesti: 

1) huuhdottavan kullan talteen ottamiseksi 
ja hyödyntämiseksi tarpeellinen aika; 

2) yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutu-
vien vahinkojen ja haittojen ehkäiseminen, 
rajoittaminen ja vähentäminen.  
 

53 §  

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatka-
minen 

Hakemuksesta kullanhuuhdontaluvan voi-
massaoloa voidaan jatkaa enintään kolme 
vuotta kerrallaan. Kullanhuuhdontaluvan 

voimassaolon jatkamista on haettava siten, 
että hakemus on mahdollista käsitellä ennen 
luvan voimassaolon päättymistä.  

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jat-
kamisen edellytyksenä on, että: 

1) kullanhuuhdonta on ollut tehokasta ja 
järjestelmällistä;  

2) kullanhuuhdonta-alueella on edelleen 
maalajeista huuhdottavaa kultaa niin runsaas-
ti ja sellaisessa muodossa, että kullanhuuh-
donnan jatkamiselle on edellytykset;  

3) kullanhuuhtoja on noudattanut tässä 
laissa säädettyjä velvollisuuksia ja lupamää-
räyksiä; 

4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu 
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle 
edulle. 

Asia on käsiteltävä kuten kullanhuuhdonta-
lupahakemus. 
 

54 §  

Valtausluvan ja kullanhuuhdontaluvan rau-
keaminen 

Valtauslupa ja kullanhuuhdontalupa rau-
keavat määräajan päättyessä. 

Kaivosviranomainen voi päättää, että val-
tauslupa ja kullanhuuhdontalupa raukeavat, 
jos toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjak-
soisesti vähintään vuoden. Asian voi panna 
vireille kaivosviranomainen omasta aloittees-
taan, kiinteistön omistaja tai haltija, kunta tai 
haitankärsijä. 

Kaivosviranomaisen on päätettävä, että val-
tauslupa ja kullanhuuhdontalupa raukeavat, 
jos luvan haltija tekee asiaa koskevan hake-
muksen kaivosviranomaiselle. Luvan haltija 
on velvollinen tekemään hakemuksen, jos 
tarkoituksena ei enää ole harjoittaa lupaan 
perustuvaa toimintaa. 

Asia on käsiteltävä kuten vastaava lupaha-
kemus. 
 

55 §  

Kaivosluvan raukeaminen 

Kaivoslupa raukeaa määräajan päättyessä, 
jollei lupapäätöksessä ole muuta määrätty.  

Kaivosviranomaisen on päätettävä, että 
kaivoslupa raukeaa, jos luvan haltija ei ole 
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kaivosluvassa annetussa määräajassa aloitta-
nut kaivostoimintaa tai ryhtynyt muuhun sel-
laiseen valmistavaan työhön, joka osoittaa 
luvan haltijan vakavasti pyrkivän varsinai-
seen kaivostoimintaan. 

Kaivosviranomainen voi päättää, että kai-
voslupa raukeaa, jos kaivostoiminta on ollut 
keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi 
vuotta tai kaivostoiminnan voidaan katsoa 
tosiasiallisesti päättyneen kaivostoiminnan 
vähäisyys huomioon ottaen. Asian voi panna 
vireille kaivosviranomainen omasta aloittees-
taan, kiinteistön omistaja tai haltija, kunta tai 
haitankärsijä. 

Kaivosviranomaisen on lisäksi päätettävä, 
että kaivoslupa raukeaa, jos luvan haltija te-
kee asiaa koskevan hakemuksen lupaviran-
omaiselle. Luvan haltija on velvollinen te-
kemään hakemuksen, jos sen tarkoituksena ei 
enää ole harjoittaa kaivostoimintaa. 

Asia on käsiteltävä kuten kaivoslupahake-
mus.  
 

56 §  

Luvan muuttaminen 

Kaivosviranomaisen on omasta aloittees-
taan taikka asianomaisen yleistä etua valvo-
van viranomaisen tai haitankärsijän hake-
muksesta muutettava valtauslupaa, kaivoslu-
paa ja kullanhuuhdontalupaa, jos:  

1) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kiellet-
ty seuraus; 

2) toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaiku-
tukset poikkeavat olennaisesti ennalta arvioi-
dusta. 

Valtaajan on haettava valtausluvan muutos-
ta, jos tutkimussuunnitelmaa muutetaan tai 
täydennetään tai malminetsinnässä tapahtuu 
muu sellainen muutos, jonka takia lupaa on 
yleisten tai yksityisten etujen turvaamiseksi 
tarpeen muuttaa. 

Kaivosluvan haltijan on haettava kaivoslu-
van muutosta, jos kaivosalue tai kaivoksen 
apualue taikka osa niistä ei enää ole 17 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla välttämätön taikka kai-
vostoiminnassa tai olosuhteissa tapahtuu sel-
lainen muutos, jonka takia lupaa on yleisten 
tai yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeen 
muuttaa. 

Kullanhuuhtojan on haettava kullanhuuh-
dontaluvan muutosta, jos kullanhuuhdontaa 
koskevien toimenpiteiden määrässä, laadussa 
ja aikataulusta tapahtuu sellainen muutos, 
jonka takia lupaa on yleisten tai yksityisten 
etujen turvaamiseksi tarpeen muuttaa. 

Asia on käsiteltävä kuten vastaava lupaha-
kemus. 
 

57 §  

Luvan peruuttaminen 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa valtaus-
luvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdontaluvan, 
jos: 

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on annet-
tu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka 
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myön-
tämisen edellytyksiin tai muutoin lupaharkin-
taan; 

2) luvan haltija ei enää täytä luvan myön-
tämisen edellytyksiä;  

3) luvan haltija on rikkonut selvitysvelvol-
lisuuden, joka on tarpeen tässä laissa sääde-
tyn valvonnan toteuttamiseksi;  

4) luvan haltija on olennaisella tavalla lai-
minlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyjä 
velvollisuuksia, rajoituksia tai lupamääräyk-
siä. 

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai 
laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vä-
häisiä, kaivosviranomaisen on ennen päätök-
sen tekemistä 1 momentin 2 tai 4 kohdan no-
jalla asetettava asianomaiselle luvanhaltijalle 
määräaika korjata puute, rikkomus tai laimin-
lyönti.  

Asia on käsiteltävä kuten vastaava lupaha-
kemus. 
 

58 §  

Luvan siirto 

Luvan haltija voi hakea valtausluvan, kai-
vosluvan ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa te-
kemällä asiasta hakemuksen kaivosviran-
omaiselle. Hakemuksessa on esitettävä siir-
ron kannalta tarpeellinen ja luotettava selvi-
tys asianomaisesta, jolle lupa haetaan siirret-
täväksi, sekä siirron käsittelyn kannalta muut 
merkitykselliset seikat. Hakemukseen on lii-
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tettävä tarvittavat viranomaisen todistukset, 
rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla 
varmennetaan hakemuksessa esitetyt tiedot ja 
siirron saajan suostumus. 

Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä luvan 
siirto, jos siirron saaja täyttää vastaavat vaa-
timukset kuin luvan haltijalta tämän lain mu-
kaan edellytetään ja viranomaiselle on toimi-
tettu tarvittavat selvitykset asiasta.  

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde-
tään, kaivosviranomainen voi hylätä valtaus- 
ja kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskevan 
hakemuksen 37 §:n 4 momentissa mainitun 
perustein. 
 

59 §  

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen 
ja siitä tiedottaminen 

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antami-
seen sovelletaan, mitä 46 §:ssä säädetään 
päätöksen antamisesta. 

Valtaus-, kaivos- tai kullanhuuhdontaluvan 
siirrosta tehty päätös on toimitettava hakijal-
le. 

Päätöksen antamisesta on ilmoitettava niil-
le asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 
Jos siitä on ilmoitettava yli kolmellekymme-
nelle tiedossa olevalle tai kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä, voidaan asiasta tiedot-
taa ilmoittamalla sellaisessa sanomalehdessä, 
josta vastaanottajan voidaan otaksua parhai-
ten saavan tiedon.  

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 
tieto päätöksestä julkaistaan viipymättä kun-
nissa, joiden alueita luvan siirtopäätös kos-
kee, siten kuin julkisista kuulutuksista anne-
tussa laissa säädetään. 

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 
luvan siirtoa koskevasta päätöksestä tehdään 
merkintä kiinteistötietojärjestelmään.  
 

60 §  

Varauspäätös ja sen voimassaolo 

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan, 
mitä 46 §:ssä säädetään päätöksen antamises-
ta. Kaivosviranomaisen on toimitettava va-
rauspäätös varausilmoituksen tehneelle ja il-
moitettava päätöksen antamisesta varausalu-

een kiinteistön omistajille. Jos päätöksestä on 
ilmoitettava yli kolmellekymmenelle tiedossa 
olevalle tai kun henkilöiden lukumäärää ei 
tiedetä, voidaan asiasta tiedottaa ilmoittamal-
la siitä sellaisessa sanomalehdessä, josta vas-
taanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan 
tiedon. Lisäksi kaivosviranomaisen on huo-
lehdittava, että tieto päätöksestä julkaistaan 
viipymättä kunnissa, joiden alueilla varaus-
alue sijaitsee, siten kuin julkisista kuulutuk-
sista annetussa laissa säädetään.  

Varauspäätös on voimassa enintään kaksi-
kymmentäneljä kuukautta siitä, kun va-
rausilmoitus on tehty. Kaivosviranomaisen 
on varauspäätöksen voimassaolon pituutta 
harkitessaan otettava huomioon erityisesti 
tutkimussuunnitelman laadintaan ja muihin 
valtaushakemuksen valmisteleviin toimenpi-
teisiin tarvittava aika.  

Varauspäätös raukeaa, kun sen tuottamalla 
etuoikeudella on haettu valtauslupaa noudat-
taen, mitä tässä laissa säädetään, kuitenkin 
viimeistään ennen päätöksen voimassaolon 
päättymistä. Kaivosviranomaisen on lisäksi 
päätettävä, että päätös raukeaa, jos varausil-
moituksen tehnyt tekee asiasta kirjallisen il-
moituksen kaivosviranomaiselle. Kaivosvi-
ranomainen voi peruuttaa varauspäätöksen, 
jos varausilmoituksessa tai sen liitteissä on 
annettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, 
jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet varaus-
päätökseen liittyvään harkintaan. 

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että 
varauspäätöksestä tehdään merkintä kiinteis-
tötietojärjestelmään.  
 
 

III OSA  

Kaivostoimitus, korvaukset ja vakuudet  

8 luku 

Kaivostoimitus ja siinä suoritettavat kor-
vaukset 

61 §  

Kaivostoimitus  

Kaivosalueeksi ja kaivoksen apualueeksi 
tarvittavien alueiden käyttöoikeuksien ja 
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muiden erityisten oikeuksien lunastaminen 
suoritetaan kaivostoimituksessa. Lunastami-
sessa noudatetaan jäljempänä säädetyin 
poikkeuksin, mitä kiinteän omaisuuden ja 
erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa 
laissa (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, 
säädetään. Kaivostoimitukseen sovelletaan 
myös, mitä lunastuslaissa säädetään virheen 
korjaamista tai oikaisemista sekä toimituksen 
tai päätöksen purkamista koskevasta esityk-
sestä.  

Toimitusinsinööri voi suorittaa kaivostoi-
mituksen ilman uskottuja miehiä, jos kukaan 
asianosaisista ei sitä vaadi eikä toimituksessa 
ole kysymys korvauksista.  
 

62 §  

Toimivaltainen maanmittaustoimisto 

Kaivostoimituksia koskevissa asioissa toi-
mivaltainen on se maanmittaustoimisto, jon-
ka toimialueella lunastettava omaisuus on. 

Jos vain vähäinen osa kaivosalueesta tai 
kaivoksen apualueesta on toisen maanmitta-
ustoimiston toimialueella, kaikki lunastukset 
toimeenpannaan siinä maanmittaustoimistos-
sa, jonka toimialueella on suurin osa omai-
suudesta. 
 
 

63 §  

Kaivostoimituksen vireille tulo 

Toimivaltaisen maanmittaustoimiston on 
välittömästi annettava määräys kaivostoimi-
tusta varten saatuaan tiedon kaivosluvan 
myöntämistä koskevasta päätöksestä.  

Kaivostoimitusta ei saa lopettaa, ennen 
kuin kaivoslupa on saanut lainvoiman. Toi-
mivaltainen maanmittaustoimisto voi pyytää 
lausuntoa kaivosviranomaiselta asian selvit-
tämiseksi. 
 
 

64 §  

Kaivostoimituksen kustannukset 

Kaivosluvan haltija vastaa kaivostoimituk-
sen toimituskustannuksista.  

 
65 §  

Asianosaiset kaivostoimituksessa 

Kaivostoimituksen asianosainen on toimi-
tuksen hakija ja muu henkilö, jonka oikeutta 
tai etua toimitus koskee. Kaivoksesta taikka 
kaivosalueen tai kaivoksen apualueen käyt-
tämisestä aiheutuvasta haitasta tai vahingosta 
voidaan vaadittaessa määrätä korvaus lunas-
tuslain 38 §:n estämättä.  
 
 

66 §  

Haltuunotto  

Kaivosluvassa osoitetut alueet sekä perus-
tettavat oikeudet otetaan kaivosluvan haltijan 
haltuun kaivostoimituksessa pidettävässä hal-
tuunottokatselmuksessa määrättynä ajankoh-
tana.  

Haltuun otettaessa kaivosluvan haltijalle 
syntyy oikeus käyttää alueita ja oikeuksia 1 
momentissa tarkoitetussa luvassa osoitettui-
hin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan 
muun oikeuden estämättä.  

Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain 
57 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi 
lunastustoimikunta asianomaisen vaatimuk-
sesta määrätä, että haltuunotto siltä osin saa 
tapahtua aikaisintaan toimikunnan määrää-
män enintään kolmen kuukauden pituisen 
ajan kuluttua siitä, kun asianomaiselle mää-
rätty ennakkokorvaus on maksettu.  

Jos haltuun otetulla alueella olevan omai-
suuden poistamisesta tai siirtämisestä ei 
päästä sopimukseen, kaivosluvan haltijan on 
asetettava poistettavan omaisuuden omista-
jalle tai haltijalle kohtuullinen ja kaivostoi-
minnan aloittamisen kannalta sopiva määrä-
aika, jonka päätyttyä kaivosluvan haltija 
poistaa omaisuuden. Tällöin on kaivosluvan 
haltijan ennen omaisuuden poistamista, mi-
käli mahdollista, ilmoitettava siitä poistetta-
van omaisuuden omistajalle tai haltijalle.  

Jos kaivostoimintaa varten luovutettavalta 
tai luovutetulta alueelta joudutaan poista-
maan tai siirtämään rakennuksia, varastoja tai 
laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai muu-
ta kasvillisuutta, on siitä aiheutuvan vahin-
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gon tai haitan lisäksi korvattava asianomai-
selle aiheutuneet poistamis- tai siirtämiskus-
tannukset.  
 
 

67 §  

Korvauksen perusteet erityistilanteessa 

Kun lunastetaan käyttöoikeus omaisuuteen, 
jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää asu-
miseensa tai ammattinsa harjoittamiseen, lu-
nastuslaissa tarkoitettu kohteenkorvaus on 
aina määrättävä niin suureksi kuin on tarpeen 
vastaavan oman asunnon tai saman toimeen-
tulon tarjoavan, lunastettua vastaavan omai-
suuden hankkimiseen lunastetun tilalle.  
 
 

68 §  

Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja käyt-
töoikeuden perustaminen 

Kaivostoimituksen loppukokouksessa on 
julistettava lunastuspäätös ja annettava vali-
tusosoitus. 

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan kaivos-
luvan perusteella ja tarvittaessa kaivosluvan 
haltijan osoituksen mukaan lunastuksen koh-
de ja perustetaan käyttö- ja muut oikeudet 
sekä asetetaan tarvittavat ehdot ja rajoitukset 
kaivoksen apualeen käyttämiselle. Kaivoslu-
vasta voidaan vähäisessä määrin poiketa, jos 
siihen on erityinen syy ottaen huomioon, mi-
tä 17 §:ssä sekä 38 §:n 2—4 momentissa 
säädetään.  

Lunastuspäätöksen saatua lainvoiman syn-
tyy kaivosluvan haltijalle kaivostoimintaa 
varten käyttöoikeus kaivosalueeksi vahvistet-
tuun alueeseen ja kaivoksen apualueeseen 
sen käyttötarkoitusta vastaava erityinen oike-
us, jolleivät alueet ole jo aiemmin kuuluneet 
luvan haltijalle.  
 
 

69 §  

Oikeuksien raukeaminen 

Kaivosalueeseen ja kaivoksen apualuee-
seen kohdistuvat muut erityiset oikeudet rau-

keavat, kun kaivostoimitus on saanut lain-
voiman.  

Kaivostoimituksessa voidaan kuitenkin 
päättää erityisen oikeuden pysyttämisestä, jos 
oikeudesta ja sen käyttämisestä ei aiheudu 
vaaraa turvallisuudelle tai haittaa kaivostoi-
minnalle eikä oikeuden pysyttäminen vaa-
ranna kiinteistöjärjestelmän selkeyttä.  
 
 

70 §  

Kiinteistön omistajan lunastusvaatimus 

Jos kaivosalueesta tai kaivoksen apualuees-
ta aiheutuu merkittävää haittaa kiinteistön tai 
sen osan käyttämiselle, kiinteistön omistajal-
la on oikeus vaatia, jos tämä ei halua saada 
korvausta haitastaan, että kaivosluvan haltija 
lunastaa kiinteistön tai sen osan.  

Jos asemakaavassa on osoitettu alue kai-
vostoimintaa varten, kiinteistön omistajalla 
on oikeus kaivostoimituksessa vaatia kaa-
vaan merkityn alueen lunastamista kokonai-
suudessaan. 

Kiinteistöistä tai niiden osista, jotka lunas-
tetaan 1 ja 2 momentin nojalla, muodostetaan 
yksi tai useampi kaivosalueesta erillinen lu-
nastusyksikkö noudattaen, mitä lunastuslain 
49 a §:n 1 momentissa säädetään.  

Lunastushinnan määräytymisessä on otet-
tava huomioon lunastettavalla alueella olevi-
en kaivosmineraalien arvo.  
 
 

71 §  

Yksityistiejärjestelyt 

Kaivostoimituksessa on tehtävä sellaiset 
yksityisiä teitä ja tieoikeuksia koskevat jär-
jestelyt, jotka ovat tarpeen kaivosalueen tai 
kaivoksen apualueen perustamisen vuoksi. 
Toimituksessa käsitellään ja ratkaistaan myös 
muut yksityisistä teistä annetun lain 
(358/1962) mukaisessa tietoimituksessa käsi-
teltäviksi säädetyt asiat.  

Yksityistieyhteydet ja tieoikeudet voidaan 
järjestellä yksityisistä teistä annetun lain 38 c 
§:ssä tarkoitetussa alueellisessa tietoimituk-
sessa, joka voidaan suorittaa kaivosluvan hal-
tijan pyynnöstä ilman erillistä hakemusta. 
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72 §  

Tilusjärjestelyjen tarpeellisuuden selvittämi-
nen 

Kaivostoimituksessa on selvitettävä tilus-
järjestelyjen suorittamisen tarpeellisuus.  

Tilusjärjestelyn tarpeellisuus selvitetään ja 
ratkaistaan kuitenkin kaivostoimituksen si-
jasta kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 
68 §:n 2 momentissa tarkoitetussa uusjako-
toimituksessa, jos kaivostoimituksen ajan-
kohtana sellainen on vireillä. Tällaisessa uus-
jaossa sovelletaan sen lisäksi, mitä kiinteis-
tönmuodostamislaissa ja lunastuslain 
82 §:ssä säädetään, tämän lain 73—76 §:n 
säännöksiä.  
 

73 §  

Tilusjärjestelytoimenpiteet 

Tilusjärjestelytoimenpiteenä voidaan suo-
rittaa tilusvaihto kiinteistöjen kesken tai, jos 
sitä ei voida sopivasti toimittaa, alueen siir-
täminen kiinteistöstä toiseen rahana suoritet-
tavaa täyttä korvausta vastaan.  

Tilusvaihdosta ja alueen siirtämisestä kai-
vostoimituksessa on voimassa, mitä kiinteis-
tönmuodostamislain 59, 65 ja 66 §:ssä sääde-
tään, jollei 74—76 §:stä muuta johdu.  
 

74 §  

Tilusjärjestelyn edellytykset 

Tilusjärjestely voidaan suorittaa, jos: 
1) se on tarpeen kaivosalueen tai kaivoksen 

apualueen aiheuttaman tilusten haitallisen 
pirstoutumisen korjaamiseksi; 

2) sillä voidaan poistaa tai huomattavasti 
vähentää niitä kustannuksia tai korvauksia, 
jotka muutoin aiheutuisivat uuden kulkuyh-
teyden järjestämisestä kaivosalueen katkai-
seman kulkuyhteyden sijaan; 

3) tilusvaihto tai alueen siirtäminen lisäalu-
een antamiseksi kaivosalueeseen tai kaivok-
sen apualueeseen rajoittuvalle kiinteistölle on 
erityisen tärkeää kiinteistön käyttökelpoisuu-
den lisäämiseksi; tai 

4) se on tarpeen sellaisen arvoltaan vähäi-
sen, kaivosalueen tai kaivoksen apualueen 
vuoksi erilleen jäävän alueen siirtämiseksi 
toiseen kiinteistöön, jota kiinteistön omistaja 
ei voi käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla 
hyväkseen, mutta jota voidaan käyttää toisen 
kiinteistön yhteydessä.  

Tilusjärjestelyn suorittaminen edellyttää li-
säksi, että: 

1) edellä 1 momentin 1 kohdassa mainitus-
sa tapauksessa sillä saadaan aikaan merkittä-
vä parannus kiinteistöjaotukseen; 

2) siitä ei aiheudu kenellekään sanottavaa 
haittaa; ja 

3) se ei vaikeuta asemakaavan toteuttamis-
ta.  

Tilusjärjestelyn suorittamiseen ei vaadita 
kiinteistön omistajan eikä siihen kohdistuvan 
pantti- tai erityisen oikeuden haltijan suos-
tumusta.  
 

75 §  

Tilusjärjestelysopimukset 

Jos asianomaisten kiinteistöjen omistajat 
sopivat, voidaan kaivostoimituksessa muis-
sakin kuin 74 §:n 1 momentissa mainituissa 
tapauksissa tehdä kaivoksen perustamisen tai 
kaivostoiminnan takia muitakin tarpeellisia, 
kiinteistöjaotusta parantavia tilusjärjestelyjä 
noudattaen, mitä 74 §:n 2 momentin 2 ja 3 
kohdassa säädetään.  
 

76 §  

Tilusjärjestelyjen korvaukset 

Tilusjärjestelyssä arvioidaan kiinteistöstä 
toiseen siirtyvä alue erikseen luovuttavan ja 
vastaanottavan kiinteistön kannalta. Jos nämä 
arvot eroavat toisistaan, on erotus määrättävä 
kaivosluvan haltijan korvattavaksi.  
 

77 §  

Kaivostoimituksen rekisteröinti 

Kaivostoimitus voidaan rekisteröidä kor-
vausten suorittamisesta riippumatta, kun se 
on saanut lainvoiman, eikä korvausten suorit-
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tamisesta tarvitse ilmoittaa maanmittaustoi-
mistolle. 

Kaivostoimituksesta voidaan tehdä mer-
kinnät kiinteistörekisteriin muutoksen-
hakemuksista huolimatta niiden kiinteistöjen 
osalta, joita muutoksenhaku ei koske. Myös 
muutoksenhaun kohteena olevien kiinteistö-
jen osalta kaivostoimituksesta voidaan tehdä 
merkinnät kiinteistörekisteriin, jos muutok-
senhaku ei vaikuta lunastuksen kohteen vah-
vistamiseen, käyttö- tai muiden oikeuksien 
perustamiseen taikka tehtäviin merkintöihin. 
Kiinteistörekisterin pitäjän on näissä tapauk-
sissa pyydettävä maaoikeudelta lupa rekiste-
röintiin. Maaoikeus on tällöin päätösvaltai-
nen myös, kun siinä on vain maaoikeuden 
puheenjohtaja. 
 

78 §  

Arvohetki ja yleisen hintatason muutoksen 
huomioon ottaminen 

Kaivostoimituksessa korvaus lunastettavas-
ta omaisuudesta on määrättävä haltuunoton 
ajankohdan (arvohetki) arvon perusteella.   

Jos yleinen hintataso on arvohetken jälkeen 
kohonnut, on lopullinen korvaus tai, jos en-
nakkokorvaus on määrätty, lopullisen lunas-
tuskorvauksen ja toimituksessa määrätyn en-
nakkokorvauksen välinen erotus sovitettava 
kohonnutta hintatasoa vastaavaksi.  
 

79 §  

Korvauksensaajan määrääminen 

Lunastuskorvaus on kaivostoimituksessa 
määrättävä suoritettavaksi sille, jolle lunas-
tettava omaisuus tai korvauksen kohde kuu-
luu korvauksen määräämisen ajankohtana, 
jollei toimituksessa esitetystä selvityksestä 
muuta johdu.  
 
 

80 §  

Korvausten maksaminen ja korko 

Kaivosluvan haltijan suoritettavaksi määrä-
tyt ennakko- ja lopulliset korvaukset niille 
maksettavine kuuden prosentin vuotuisine 

korkoineen tulee suorittaa kolmen kuukauden 
kuluessa niiden määräämisestä. Korvauksen 
maksamisen viivästyessä sille maksetaan 
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
korkokannan mukaan.  

Kaivostoimituksessa maksettavaksi määrä-
tyt tilusjärjestelykorvaukset suorittaa kaivos-
luvan haltija. Tilusjärjestelyssä alueen saaja 
on velvollinen maksamaan saamastaan alu-
eesta korvauksen kaivosluvan haltijalle siltä 
osin kuin korvausta ei voida vähentää kaivos-
luvan haltijalle maksettaviksi määrätyistä 
suorituksista, ja alueen luovuttaja saa kaivos-
luvan haltijalta korvauksen luovuttamastaan 
alueesta. Tässä momentissa tarkoitettuihin 
korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momentissa 
koron laskemisesta ja korvausten maksami-
sesta säädetään. 

Edellä 1 momentin mukainen kuuden pro-
sentin vuotuinen korko lasketaan alkavaksi 
66 §:ssä tarkoitetusta haltuunotosta lukien. 
Tilusjärjestelyn johdosta määrätylle korvauk-
selle korko lasketaan toimituksessa määrätys-
tä alueiden haltuunottoajankohdasta lukien.  
 

81 §  

Korvaukset erityisissä tapauksissa 

Jos tässä luvussa tarkoitettu korvaus voi-
daan määrätä vasta kaivostoimituksen päätyt-
tyä eikä korvauksista sovita, on korvausasia 
ratkaistava kaivosluvan haltijan tai korvausta 
vaativan hakemuksesta pidettävässä toimi-
tuksessa, jossa noudatetaan, mitä kaivostoi-
mituksesta säädetään.  

Toimitusta on haettava kolmen vuoden ku-
luessa siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee. 
Määräyksen sen suorittamiseen antaa hake-
muksesta toimivaltainen maanmittaustoimis-
to, joka tarvittaessa pyytää asiassa kaivosvi-
ranomaisen lausunnon.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toimi-
tuksessa korvattava omaisuus, haitta tai va-
hinko arvioidaan ja korvaus määrätään toimi-
tuksen päättymisajankohdan mukaisena sekä 
80 §:n mukainen vuotuinen korko lasketaan 
alkavaksi kaivostoimituksen loppukokouksen 
ajankohdasta lukien. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu vaatimus on 
tehty ilmeisen aiheettomasti, kaivostoimituk-
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sen kustannukset on määrättävä osaksi tai 
kokonaan vaatimuksen esittäjän maksetta-
vaksi. 
 

82 §  

Pakkotäytäntöönpano erityisissä tapauksissa 

Kaivostoimituksessa määrättyyn korvauk-
seen, joka asiaosaisen on maksettava kaivos-
luvan haltijalle, ja omaisuuteen, jonka omis-
tus on tilusjärjestelyn vuoksi vaihtunut, so-
velletaan, mitä kiinteistönmuodostamislain 
288 §:ssä säädetään.  
 
 
 

9 luku 

Korvaukset edunmenetyksestä, vahingosta 
ja haitasta 

83 §  

Valtauskorvaus  

Valtaajan on suoritettava jokaiselle val-
tausalueeseen kuuluvan kiinteistön omistajal-
le vuotuinen korvaus (valtauskorvaus). Jos 
kiinteistön omistajia on useita, on kunkin 
osuus valtauskorvauksesta jaettava siinä suh-
teessa kuin heillä on osuutta valtausaluee-
seen. 

Valtauskorvauksen vuotuinen suuruus on: 
1) 20 euroa hehtaarilta valtausluvan voi-

massaolon ensimmäiseltä neljältä vuodelta; 
2) 30 euroa hehtaarilta valtausluvan voi-

massaolon viidenneltä, kuudennelta ja seit-
semänneltä vuodelta; 

3) 50 euroa hehtaarilta valtausluvan voi-
massaolon kahdeksannelta, yhdeksänneltä ja 
kymmenenneltä vuodelta; 

4) 100 euroa hehtaarilta valtausluvan voi-
massaolon yhdenneltätoista ja sen jälkeisiltä 
vuosilta. 

Valtauskorvaus ensimmäiseltä vuodelta on 
maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun 
valtauslupa on tullut lainvoimaiseksi. Seu-
raavilta vuosilta korvaus on maksettava vas-
taavana ajankohtana. 
 
 

84 §  

Louhintakorvaus 

Kaivosluvan haltijan on maksettava jokai-
selle kaivosalueen kiinteistön omistajalle 
alueelta louhituista ja maanpinnalle noste-
tuista kaivosmineraaleista ja alueen käytöstä 
vuotuinen korvaus (louhintakorvaus). Jos 
kiinteistön omistajia on useita, on kunkin 
osuus louhintakorvauksesta jaettava siinä 
suhteessa kuin heillä on osuutta kaivosaluee-
seen. 

Louhintakorvaus on 50 euroa hehtaarilta 
kaivosalueella sekä 

1) vuosittain 0,2 prosenttia kaivosalueelta 
louhitun metallimalmin sisältämien kaivos-
mineraalien lasketusta arvosta, missä otetaan 
huomioon louhitun ja hyödynnetyn malmin 
määrä, sen pitoisuus sekä kaivosmineraalien 
vuosittainen keskiarvohinta;  

2) muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa 0,1 euroa louhitusta kaivosmine-
raaleja sisältävästä malmitonnista. 

Edellä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tettu korvaus on kuitenkin enintään 0,5 pro-
senttia kaivosmineraalien louhintaan perus-
tuvasta vuotuisesta nettotuotosta tarkasteltu-
na keskimäärin kolmen vuoden ajanjaksolla. 

Louhintakorvaus ensimmäiseltä vuodelta 
on maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, 
kun kaivoslupa on tullut lainvoimaiseksi. 
Seuraavilta vuosilta korvaus on maksettava 
samana kalenteripäivänä. 

Tarkempia säännöksiä louhintakorvauksen 
määrittämisen perusteista voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella. 
 
 

85 §  

Sivutuotekorvaus 

Kaivosluvan haltijan on maksettava jokai-
selle kaivosalueen kiinteistön omistajalle 
muuhun kuin kaivostoimintaan käytetyistä 
kaivostoiminnan sivutuotteista saadusta hyö-
dystä vuotuinen korvaus (sivutuotekorvaus). 
Jos kiinteistön omistajia on useita, on kunkin 
osuus korvauksesta jaettava siinä suhteessa 
kuin heillä on osuutta kaivosalueen siihen 
osaan, josta sivutuotetta otetaan. 
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Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuulli-
nen ottaen huomioon sivutuotteen taloudelli-
seen arvoon vaikuttavat perusteet, kuitenkin 
enintään 10 prosenttia sivutuotteesta saadusta 
myyntitulosta. 
 
 

86 §  

Kullanhuuhdontakorvaus  

Kullanhuuhtojan on suoritettava alueen 
hallinnasta vastaavalle viranomaiselle tai lai-
tokselle vuotuinen korvaus (kullanhuuhdon-
takorvaus).  

Kullanhuuhdontakorvauksen vuotuinen 
suuruus on 50 euroa hehtaarilta. 

Kullanhuuhdontakorvaus ensimmäiseltä 
vuodelta on maksettava viimeistään 30 päi-
vänä siitä, kun kullanhuuhdontalupa on tullut 
lainvoimaiseksi. Seuraavilta vuosilta korvaus 
on maksettava viimeistään 15 päivänä maa-
liskuuta. 
 
 

87 §  

Vahinkojen ja haittojen korvaaminen  etsin-
tä-, valtaus- ja kullanhuuhdonta-alueella 

Etsintätyöstä vastaavan on etsintäalueella, 
valtaajan valtausalueella ja kullanhuuhtojan 
kullanhuuhdonta-alueella tapahtuvasta toi-
minnasta vahinkona ja haittana korvattava, 
jollei jonkin toimenpiteen osalta ole korva-
uksesta muuta säädetty: 

1) kiinteän tai irtaimen omaisuuden vahin-
goittuminen, huononeminen, käytön estymi-
nen tai vaikeutuminen sekä sen tuoton ale-
neminen ja näistä aiheutuva arvon alenemi-
nen tai muu omistusoikeuteen perustuva va-
rallisuusarvoisen edun menettäminen; 

2) erityisen käyttöoikeuden menettäminen, 
sen käyttämisen estyminen tai vaikeutuminen 
sekä sellaiseen oikeuteen perustuvan muun-
kin varallisuusarvoisen edun menettäminen; 

3) ansionmenetys. 
 
 
 
 
 

88 §  

Korvausta koskeva menettely  

Asianosaiset voivat sopia 85 ja 87 §:ssä 
tarkoitetun korvauksen suorittamisesta ja 
määrästä sekä muistakin korvausta koskevis-
ta seikoista. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. 

Jollei 1 momentissa tarkoitetusta korvauk-
sesta sovita, on korvausvaatimus esitettävä 
korvausta vaativan taikka asianomaisen et-
sintätyöstä vastaavan tai luvan haltijan ha-
kemuksesta pidettävässä toimituksessa. Toi-
mitusta on haettava kolmen vuoden kuluessa 
siitä, kun etsintätyö on päättynyt taikka asi-
anomainen lupa on rauennut tai peruutettu. 
Jos vahinko tai haitta ilmenee myöhemmin, 
toimitusta on haettava kolmen vuoden kulu-
essa siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee. 
Toimituksessa noudatetaan, mitä 8 luvussa 
säädetään. 

Edellä 83, 84 ja 86 §:ssä tarkoitettuun kor-
vaukseen liittyvän riita-asiaan sovelletaan, 
mitä 2 momentissa säädetään. 
 
 

89 §  

Eräiden ympäristövahinkojen korvaaminen  

Jos vahinko tai haitta aiheutuu veden, il-
man tai maaperän pilaantumisesta taikka me-
lusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä, 
hajusta taikka niitä vastaavasta häiriöstä, so-
velletaan, mitä ympäristövahinkojen kor-
vaamisesta annetun lain (737/1994) 12 §:ssä 
säädetään. 
 
 

90 §  

Luvan siirron vaikutus korvausvelvollisuu-
teen 

Luvan siirto 58 §:n mukaisesti ei vapauta 
luvan haltijaa korvausvelvollisuudesta siltä 
osin kuin vahinko tai haitta on aiheutunut, 
ennen kuin kaivosviranomainen on hyväksy-
nyt siirron. 
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10 luku  

Vakuudet 

91 §  

Vakuus valtausta ja kullanhuuhdontaa varten 

Valtaajan ja kullanhuuhtojan on asetettava 
vakuus mahdollisen vahingon ja haitan kor-
vaamista sekä jälkitoimenpiteiden suoritta-
mista varten, jollei tätä ole pidettävä tarpeet-
tomana toiminnan laatu ja laajuus, toiminta-
alueen erityispiirteet, toimintaa varten annet-
tavat lupamääräykset ja luvan hakijan vaka-
varaisuus huomioon ottaen.  
 
 

92 §  

Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten  

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivos-
toiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä var-
ten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivos-
toiminnan laatu ja laajuus, toimintaa varten 
annettavat lupamääräykset ja muun lain no-
jalla vaaditut vakuudet huomioon ottaen.  
 
 

93 §  

Vakuuden asettamista koskeva menettely 

Kaivosviranomainen määrää vakuuden la-
jin ja suuruuden asianomaisessa luvassa. Kai-
vosviranomainen voi luvassa vakuuden sijas-
ta hyväksyä muun vastaavan järjestelyn, joka 
riittävällä tavalla turvaa vahinkojen ja haitto-
jen korvaamisen sekä lopetus- ja jälkitoi-
menpiteiden suorittamisen.   
 
 

94 §  

Vakuudesta suoritettavat kustannukset 

Vakuudesta voidaan suorittaa ne kustan-
nukset, jotka ovat tarpeen tässä laissa säädet-
tyjen tai asianomaisessa luvassa määrättyjen 
velvoitteiden suorittamiseksi. 

Kaivosviranomaisen tulee vapauttaa va-
kuus, kun luvan haltija on täyttänyt 1 mo-
mentissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on 
mahdollista vapauttaa myös osittain. 
 
 

95 §  

Luvan siirron vaikutus vakuuteen 

Luvan siirto 58 §:n mukaisesti ei vapauta 
vakuutta.  

Kaivosviranomaisen on hyväksyessään lu-
van siirron arvioitava, onko vakuuden lajia 
tai suuruutta tarkistettava tai vakuutta vas-
taavaa järjestelyä muutettava, sekä tehtävä 
asianomaisiin lupamääräyksiin tarvittavat 
muutokset. Samalla kaivosviranomaisen on 
määrättävä ajankohta, josta lukien muutokset 
ovat voimassa. 
 
 
 

IV OSA 

Kaivosturvallisuus 

11 luku  

Kaivosturvallisuusvaatimukset 

96 §  

Yleinen velvollisuus huolehtia kaivosturvalli-
suudesta 

Toiminnanharjoittaja on velvollinen huo-
lehtimaan kaivosturvallisuudesta. Toimin-
nanharjoittajan on erityisesti huolehdittava 
kaivoksen rakenteellisesta ja teknisestä tur-
vallisuudesta sekä kaivoksessa tapahtuvien 
onnettomuuksien ehkäisemisestä ja niistä 
ihmisille, ympäristölle sekä omaisuudelle ai-
heutuvien seurausten rajoittamisesta. 

Toiminnanharjoittajan on suunniteltava, 
valittava, mitoitettava ja toteutettava kaivos-
turvallisuuden edellyttämät toimenpiteet. 
Tällöin on noudatettava seuraavia toiminta-
periaatteita: 

1) vaaratekijät tunnistetaan ja niiden syn-
tyminen estetään;  
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2) vaaratekijät poistetaan tai, jos tämä ei 
ole mahdollista, määritetään vaaratekijöiden 
rajoittamista koskevat turvallisuuspäämäärät 
ja ryhdytään toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan 
ihmiselle, omaisuudelle ja ympäristölle ai-
heutuvat haitalliset seuraukset mahdollisim-
man vähäisiksi; 

3) yleisesti vaikuttavat toimenpiteet toteu-
tetaan ennen yksilöllisiä; 

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevi-
en keinojen kehittyminen otetaan huomioon.  

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
toimintaperiaatteiden noudattamisesta kai-
voksessa ja seurattava toteutettujen toimenpi-
teiden vaikutusta kaivosturvallisuuteen sekä 
tarvittaessa ryhdyttävä korjaaviin toimenpi-
teisiin. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa 
välittömästi eristettävä vaarallinen alue 
muusta kaivoksesta, keskeytettävä kaivoksen 
toiminta sekä tehtävä kaivosturvallisuuden 
edellyttämät toimenpiteet.  

Kaivostoiminnassa on sen lisäksi, mitä täs-
sä laissa säädetään, noudatettava työturvalli-
suuslakia (738/2002). 

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuu-
den edellyttämien toimenpiteiden suunnitte-
lussa, valinnassa, mitoituksessa ja toteutuk-
sessa huomioon otettavista seikoista sekä 
noudatettavista toimintaperiaatteista voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

97 §  

Vaarojen selvittäminen ja arviointi 

Toiminnanharjoittajan on järjestelmällisesti 
selvitettävä ja tunnistettava kaivosturvalli-
suutta vaarantavat seikat.  

Jos kaivosturvallisuutta vaarantavia seikko-
ja ei voida poistaa, on toiminnanharjoittajan 
arvioitava niiden merkitys. 

Toiminnanharjoittajalla tulee olla hallus-
saan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja 2 
momentissa tarkoitettu arviointi kirjallisena. 
Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuh-
teiden olennaisesti muuttuessa ja ne on muu-
tenkin pidettävä ajan tasalla.  
 
 
 

98 §  

Sisäinen pelastussuunnitelma 

Kaivoksessa tulee olla sisäinen pelastus-
suunnitelma. 

Toiminnanharjoittajan tulee sisäisessä pe-
lastussuunnitelmassa määritellä toimenpiteet, 
joilla torjutaan ennalta mahdollisiksi arvioi-
tavissa onnettomuustapauksissa onnettomuu-
den vaikutuksia, rajoitetaan seuraukset ih-
misten terveydelle ja turvallisuudelle sekä 
ympäristölle mahdollisimman vähäisiksi sekä 
varaudutaan onnettomuuden jälkien korjaa-
miseen ja ympäristön puhdistamiseen. Pelas-
tussuunnitelmassa on otettava huomioon eri-
tyisesti ilmanvaihdon säädöt, pelastustyön 
järjestäminen sekä pelastustyöhön liittyvä 
koulutus ja pelastustyöhön koulutettujen toi-
minta eri tilanteissa.  

Tarkempia säännöksiä pelastustyöhön liit-
tyvästä koulutuksesta, pelastustyön tilanne-
kohtaisista vaatimuksista ja pelastusharjoi-
tuksista voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

99 §  

Asiattomien pääsyn estäminen 

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia ra-
kenteellisin toimenpitein tai toiminnan luon-
teeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla 
tavalla asiattomien pääsyn estämisestä kai-
vokseen ja kaivosalueelle.  
 
 

100 §  

Organisaatio ja henkilöstö 

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, 
että kaivosturvallisuuteen liittyvät johdon ja 
henkilöstön tehtävät ja vastuualueet on sel-
keästi määritelty organisaation kaikilla tasoil-
la. 

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia kou-
lutuksella, opastuksella ja ohjauksella siitä, 
että kaivoksessa toimivilla henkilöillä on riit-
tävät tiedot kaivosturvallisuudesta ja kaivos-
turvallisuuden edellyttämistä toimenpiteistä 
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siinä laajuudessa kuin turvallinen toiminta 
heidän tehtävissään edellyttää.  

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, 
että kaivoksessa toimivat henkilöt noudatta-
vat kaivosturvallisuuden edellyttämiä toi-
menpiteitä ja toimintaperiaatteita.  

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuu-
den kannalta keskeisten henkilöiden koulu-
tuksesta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

101 §  

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö 

Toiminnanharjoittajan on nimettävä kai-
vosturvallisuuden vastuuhenkilö. Vastuuhen-
kilön tulee olla toiminnanharjoittajan palve-
luksessa, toimipaikkanaan asianomainen kai-
vos. 

Vastuuhenkilön tulee tuntea kaivostekniik-
kaa ja kaivosturvallisuutta koskevat säännök-
set sekä kaivosturvallisuuden edellyttämät 
toimenpiteet erityisesti asianomaisessa kai-
voksessa. 

Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa, et-
tä kaivoksessa noudatetaan kaivosturvalli-
suutta koskevia säännöksiä, lupamääräyksiä 
sekä kaivosturvallisuuden edellyttämiä toi-
menpiteitä ja toimintaperiaatteita.  

Vastuuhenkilön tulee osoittaa pätevyytensä 
kaivosviranomaisen järjestämässä kokeessa. 
Hyväksytystä kokeesta asianomaiselle henki-
lölle annetaan todistus. 

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuu-
den vastuuhenkilön koulutuksesta, pätevyy-
destä ja sen ylläpidosta voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella. 
 
 

102 §  

Kaivoskartat 

Toiminnanharjoittajan tulee laatia kaivok-
sesta ja kaivosalueesta kartta (kaivoskartta) 
ja pitää se ajantasaisena. 

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa kai-
voskartasta kopio arkistointikelpoisessa 
muodossa kunkin vuoden alussa kaivosvi-
ranomaiselle. 

Kaivoskartan tulee sisältää yksilöidyt tiedot 
kaivoksessa tehdyistä toimenpiteistä ja muus-
ta kaivostoiminnasta kaivosalueella siten, et-
tä kaivosturvallisuutta, alueen maankäyttöä 
ja esiintymän hyödyntämistä tai muita niihin 
liittyviä toimenpiteitä koskevat seikat voi-
daan selvittää. 

Tarkempia säännöksiä kaivoskartoista voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

103 §  

Varautuminen kaivostoiminnan lopettami-
seen 

Toiminnanharjoittajan on kaivoksen suun-
nittelussa ja rakentamisessa sekä kaivostoi-
minnassa otettava huomioon, että kaivostoi-
minta voidaan lopettaa ja kaivos sulkea siten, 
ettei siitä aiheudu vaaraa henkilöille, ympä-
ristölle tai omaisuudelle.  
 
 
 

12 luku  

Kaivosturvallisuuslupa 

104 §  

Kaivosturvallisuuslupa ja sen oikeusvaiku-
tukset 

Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolli-
seen toimintaan on oltava kaivosviranomai-
sen lupa (kaivosturvallisuuslupa).  
 
 

105 §  

Kaivosturvallisuuslupaa koskeva hakemus 

Kaivosturvallisuuslupaa koskeva hakemus 
on toimitettava kaivosviranomaiselle. 

Hakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan 
kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:  

1) hakijasta; 
2) kaivosturvallisuusvaatimusten huomioon 

ottamisesta;  
3) tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä 

olevista tiedoista; 
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4) muista kaivosturvallisuuden kannalta 
merkityksellisistä seikoista. 

Hakemukseen on liitettävä yleissuunnitel-
ma, jossa on ottaen huomioon, mitä 11 lu-
vussa säädetään, esitettävä:  

1) kaivoksen rakentamista koskeva suunni-
telma;  

2) kaivosalueelle sijoitettavia toimintoja ja 
rakennuksia koskeva suunnitelma; 

3) esiintymän geologinen ja kalliotekninen 
kuvaus; 

4) käytettävät louhintamenetelmät sekä 
louhosten täytöt ja täyttömateriaalit; 

5) kivennostojärjestelmä. 
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys 

siitä, onko hakija merkitty ennakkoperintä-
lain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintä-
rekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä ar-
vonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen ar-
vonlisävelvollisten rekisteriin sekä todistus 
verojen maksamisesta tai verovelkatodistus 
taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva 
maksusuunnitelma on tehty. Jos hakija on ul-
komainen yritys, sen on toimitettava vastaa-
vat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lain-
säädännön mukaisella rekisteriotteella tai 
vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti 
hyväksytyllä tavalla.  

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuus-
lupaa koskevasta hakemuksesta voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

106 §  

Kaivosturvallisuuslupahakemusta koskevat 
menettelyt 

Kaivosviranomaisen tulee pyytää lupaha-
kemuksesta lausunto asianomaiselta työsuo-
jeluviranomaiselta ja Säteilyturvakeskukselta 
sekä tarvittaessa muilta yleistä etua valvovil-
ta viranomaisilta ja hankkia lupaharkinnan 
kannalta muut tarpeelliset lausunnot ja selvi-
tykset.  

Kaivosturvallisuuslupahakemuksen käsitte-
lyyn sovelletaan, mitä muistutuksista ja mie-
lipiteistä 33 §:ssä säädetään. Kaivosturvalli-
suuslupahakemuksen tiedottamiseen sovelle-
taan, mitä lupahakemuksen tiedottamisesta 
34 §:ssä säädetään.  
 

 
107 §  

Kaivosturvallisuusluvan myöntämisen edelly-
tykset ja lupaharkinnan perusteet 

Kaivosturvallisuusluvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että: 

1) kaivos on suunniteltu ja kaivostoiminta 
on suunniteltu toteutettavaksi noudattaen, 
mitä 96—99 ja 103 §:ssä säädetään; 

2) organisaatiota, henkilöstöä ja vastuu-
henkilöä koskevat velvollisuudet on toteutet-
tu noudattaen, mitä 100 ja 101 §:ssä sääde-
tään. 

Kaivosturvallisuuslupa myönnetään, jos 
hakija osoittaa, että tässä laissa säädetyt edel-
lytykset täyttyvät.  

Kaivosturvallisuuslupaa ei saa myöntää, 
ennen kuin kaivoslupa on saanut lainvoiman 
ja toiminnanharjoittaja on saanut kaivosalu-
een haltuunsa kaivostoimituksessa 66 §:n 
mukaisesti. 
 
 

108 §  

Kaivosturvallisuusluvassa annettavat määrä-
ykset 

Kaivosturvallisuusluvassa on annettava 
yleisen ja yksityisen etujen turvaamiseksi 
tarpeelliset määräykset: 

1) kaivosturvallisuuden edellyttämistä toi-
menpiteistä; 

2) sisäisestä pelastussuunnitelmasta; 
3) vastuuhenkilön ja muun kaivosturvalli-

suuden kannalta keskeisen henkilöstön kou-
lutuksesta; 

4) kaivoskartoista; 
5) kaivostoiminnan lopettamisen huomioon 

ottamisesta; 
6) lupaehtojen tarkistamisen ajankohdasta 

ja määräaika tarkistamiseen liittyvien selvi-
tysten toimittamiseksi;  

7) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten 
toteuttamiseen liittyvistä seikoista. 
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109 §  

Kaivosturvallisuuslupaa koskevan päätöksen 
antaminen ja siitä tiedottaminen 

Kaivosturvallisuuslupaa koskevan päätök-
sen antamiseen sovelletaan, mitä 46 §:ssä 
säädetään päätöksen antamisesta. 

Kaivosturvallisuuslupaa koskevan päätök-
sen tiedottamiseen sovelletaan, mitä 47 §:ssä 
säädetään päätöksestä tiedottamisesta.  
 
 

110 §  

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolo 

Kaivosturvallisuuslupa on voimassa tois-
taiseksi tai määräajan luvan lainvoimaiseksi 
tulosta ottaen huomioon hakemuksen käsitte-
lyn yhteydessä ilmenneet seikat. Lupa voi-
daan kuitenkin myöntää enintään samaksi 
ajaksi kuin kaivoslupa. 

Kaivosviranomaisen on tarvittaessa tarkis-
tettava toistaiseksi voimassa olevan kaivos-
turvallisuusluvan määräyksiä vähintään 
kymmenen vuoden välein sen mukaan kuin 
luvassa tarkemmin määrätään.  

Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun 
turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syys-
tä kaivosviranomainen voi määrätä tarkistet-
tavaksi määräajoin myös määräajan voimassa 
olevan luvan. 

Kaivosviranomainen voi myöntää määrä-
ajan voimassa olevalle kaivosturvallisuuslu-
valle jatkoaikaa toistaiseksi tai määräajaksi 
ottaen huomioon hakemuksen käsittelyn yh-
teydessä ilmenneet seikat. Kaivosturvalli-
suusluvan voimassaoloa voidaan kuitenkin 
jatkaa enintään kaivosluvan voimassaoloa 
vastaavasti. Kaivosturvallisuusluvan voimas-
saolon jatkamisen edellytyksenä on, että lu-
van haltija on noudattanut tässä laissa säädet-
tyjä velvollisuuksia ja lupamääräyksiä. Voi-
massaolon jatkamista on haettava siten, että 
hakemus on mahdollista käsitellä ennen lu-
van voimassaolon päättymistä. Asia on käsi-
teltävä kuten kaivosturvallisuuslupahakemus.  
 
 
 
 

111 §  

Kaivosturvallisuusluvan raukeaminen  

Määräaikainen kaivosturvallisuuslupa rau-
keaa määräajan päättyessä, jollei lupapäätök-
sessä ole muuta määrätty. Kaivosviranomai-
sen on päätettävä, että kaivosturvallisuuslupa 
raukeaa, jos:  

1) kaivosluvan voimassaolo raukeaa tai pe-
ruutetaan;  

2) toiminnanharjoittaja tekee asiaa koske-
van hakemuksen kaivosviranomaiselle.  

Asia on käsiteltävä kuten kaivosturvalli-
suuslupahakemus.  
 
 

112 §  

Kaivosturvallisuusluvan muuttaminen 

Kaivosviranomaisen on omasta aloittees-
taan taikka asianomaisen yleistä etua valvo-
van viranomaisen tai haitankärsijän hake-
muksesta muutettava kaivosturvallisuuslu-
paa, jos: 

1) kaivosturvallisuudessa on sellaisia olen-
naisia puutteita, että niistä voi aiheutua hen-
kilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkoja; 

2) olosuhteet ovat luvan myöntämisen jäl-
keen olennaisesti muuttuneet ja lupamäärä-
yksiä on yleisten tai yksityisten etujen tur-
vaamiseksi välttämätön muuttaa. 

Toiminnanharjoittajan on haettava kaivos-
turvallisuusluvan muuttamista, jos kaivos-
toiminnassa tapahtuu muutoksia, joilla on 
muu kuin vähäinen vaikutus kaivosturvalli-
suuteen.  

Asia on käsiteltävä kuten kaivosturvalli-
suuslupahakemus. 

Jos kaivoslupa on siirretty 58 §:n nojalla, 
kaivosviranomaisen on tehtävä vastaava toi-
minnanharjoittajaa koskeva muutos kaivos-
turvallisuuslupaan. Kaivosviranomaisen on 
samalla tarvittaessa tarkistettava lupamäärä-
yksiä. 
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113 §  

Kaivosturvallisuusluvan peruuttaminen 

Kaivosviranomainen voi peruuttaa kaivos-
turvallisuusluvan, jos: 

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on annet-
tu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka 
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myön-
tämisen edellytyksiin tai muutoin lupaharkin-
taan; 

2) luvan haltija ei enää täytä luvan myön-
tämisen edellytyksiä; 

3) luvan haltija on rikkonut selvitysvelvol-
lisuuden, joka on tarpeen kaivosturvallisuu-
den valvonnan toteuttamiseksi; 

4) luvan haltija on olennaisella tavalla lai-
minlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyjä, 
kaivosturvallisuutta koskevia velvollisuuksia, 
rajoituksia tai lupamääräyksiä. 

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai 
laiminlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vä-
häisiä, kaivosviranomaisen on ennen 1 mo-
mentin 2 tai 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä asetettava asianomaiselle luvanhal-
tijalle määräaika korjata puute, rikkomus tai 
laiminlyönti. 

Asia on käsiteltävä kuten kaivosturvalli-
suuslupahakemus. 
 
 

13 luku  

Kaivoksen laitteistot ja laitteet 

114 §  

Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden määri-
telmät 

Nostolaitoksella tarkoitetaan kaivoksessa 
eri tasojen välillä liikkuvaa henkilöiden tai 
tavaroiden kuljetukseen tarkoitettua kiinteästi 
asennettua laitetta, jolla kuorma konevoimal-
la nostetaan tai lasketaan nostokuilua pitkin, 
ja siihen liittyviä apulaitteita sekä maanpinta-
rakenteita. 

Kaivoksen laitteistoilla ja laitteilla tarkoite-
taan kaivoksen nostolaitoksia, kaivoksessa 
kaivostoimintaa varten tarvittavia laitteita ja 
laitteistoja sekä kaivoksen toimintaan välit-
tömästi liittyviä, maanpinnalla olevia konei-

ta, laitteistoja ja laitteita sekä niiden yhdis-
telmiä.  
 

115 §  

Nostolaitoksen suunnittelu ja rakentaminen 

Nostolaitokset tulee suunnitella ja rakentaa 
siten, että ne ovat turvallisia tavanomaisessa 
käytössä ja ennalta mahdollisiksi arvioitavis-
sa poikkeustilanteissa eivätkä vaaranna ke-
nenkään terveyttä, turvallisuutta tai omai-
suutta. Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee 
ottaa huomioon 97 §:n mukaisesti laadittu 
selvitys. 

Nostolaitosten suunnittelussa ja rakentami-
sessa tulee kiinnittää huomiota nostolaitok-
seen toiminnallisena kokonaisuutena ja eri-
tyisesti huolehtia siitä, että: 

1) nostolaitoksen lujuus ja mitoitukset ovat 
riittäviä;  

2) nostokorin kannatus- ja ripustuslaitteet 
sekä niiden kiinnitykset varmistavat riittävän 
turvallisuustason; 

3) kuormituksen, ylinopeuden, hidastuksen, 
hätäjarrujen ja vastaavien, turvallisen toi-
minnan kannalta olennaisten seikkojen val-
vonta on järjestetty; 

4) koneisto toimii myös mahdollisissa 
poikkeustilanteissa turvallisuutta vaaranta-
matta; 

5) nostotorni, kuilu ja niihin liittyvät raken-
teet ovat kestäviä ja paloturvallisia; 

6) nostolaitoksen ohjausjärjestelmä toimii 
luotettavasti; 

7) henkilönostolaitosten ilmanvaihto toimii 
myös poikkeustilanteissa; 

8) henkilönostolaitoksissa on yhteydenpi-
toon tarvittavat viestintälaitteet; 

9) henkilönostolaitoksen vaaratilanteissa 
on mahdollista toteuttaa tarvittavat torjunta- 
ja pelastustoimet. 

Tarkempia säännöksiä nostolaitoksen 
suunnittelusta ja rakentamisesta voidaan an-
taa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. 
 

116 §  

Nostolaitoksen tarkastus 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava sii-
tä, että hyväksytty tarkastuslaitos tarkastaa 
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nostolaitoksen ennen käyttöönottoa ja sen 
jälkeen vähintään vuosittain ottaen huomioon 
97 §:n mukaisesti laadittu selvitys.  

Toiminnanharjoittajan on lisäksi huolehdit-
tava siitä, että nostolaitoksen turvallisuus 
varmistetaan jatkuvasti ottaen huomioon 97 
§:n mukaisesti laadittu selvitys.  

Tarkempia säännöksiä nostolaitoksen tar-
kastuksesta voidaan antaa työ- ja elinkeino-
ministeriön asetuksella. 
 
 

117 §  

Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden sijoitus 

Toiminnanharjoittajan tulee sijoittaa ja tar-
vittaessa suojata kaivoksen laitteistot ja lait-
teet siten, että ne ovat turvallisia tavanomai-
sessa käytössä ja ennalta mahdollisiksi arvi-
oitavissa poikkeustilanteissa eivätkä vaaran-
na kenenkään terveyttä, turvallisuutta tai 
omaisuutta. Laitteistojen sijoituksessa ja suo-
jauksessa tulee ottaa huomioon 97 §:n mu-
kaisesti laadittu selvitys. 

Kaivoksen laitteistot ja laitteet tulee lisäksi 
sijoittaa siten, että niitä voidaan tarkoituk-
senmukaisesti käyttää, huoltaa ja tarkastaa. 

Tarkempia säännöksiä kaivoksen laitteisto-
jen ja laitteiden sijoituksesta voidaan antaa 
työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. 
 
 
 

14 luku  

Tarkastuslaitokset 

118 §  

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen 

Kaivosviranomainen hyväksyy tarkastus-
laitoksen hakemuksesta. 

Hyväksymispäätöksessä määritellään tar-
kastuslaitoksen pätevyysalue, vahvistetaan 
laitoksen valvontaan liittyvät järjestelyt sekä 
asetetaan tarvittaessa muitakin laitoksen toi-
mintaa koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja 
ehtoja, joilla varmistetaan tehtävien asian-
mukainen suorittaminen. Päätös voidaan an-
taa määräajaksi. 

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
hyväksymä tarkastuslaitos vastaa 1 momen-
tissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos hyväk-
symisessä on noudatettu, mitä 119 §:ssä sää-
detään hyväksymisen edellytyksistä ja edel-
lytysten arvioinnista. 
 
 

119 §  

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edellytykset 

 
Tarkastuslaitoksen hyväksymisen edelly-

tykset ovat: 
1) tarkastuslaitos on elinkeinon harjoitta-

misen oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu oikeushenkilö 
tai tällaisen osa; 

2) tarkastuslaitos on tarkastuslaitostehtäviä 
koskevassa toiminnassaan riippumaton; 

3) tarkastuslaitoksella on käytössään riittä-
västi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toi-
minnan riippumattomuus on varmistettu tar-
kastuslaitostehtävien osalta; 

4) tarkastuslaitoksella on toiminnan edel-
lyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; 

5) tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu ja 
laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuva-
kuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava 
järjestely. 

Tarkastuslaitos hyväksytään, jos laitos 
osoittaa ulkopuolisen suorittaman arvioinnin 
perusteella täyttävänsä 1 momentissa sääde-
tyt edellytykset. 

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava kaivos-
viranomaiselle muutoksista, joilla voi olla 
vaikutusta 1 momentissa mainittujen edelly-
tysten täyttymiseen. 
 
 

120 §  

Tarkastuslaitoksen tehtävät ja niiden suorit-
taminen 

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa 
nostolaitosten käyttöönotto- ja määräaikais-
tarkastukset. 

Tarkastuslaitoksen on suoritettava tehtävät 
noudattaen hyvää tarkastuskäytäntöä ja otta-
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en huomioon kohdetta koskevat säännökset 
ja suositukset. 

Tarkastuslaitoksen tulee seurata toimialan-
sa säännösten ja standardien kehittymistä se-
kä toimia yhteistyössä toimialansa muiden 
tarkastuslaitosten kanssa siten kuin toiminta-
tapojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
on tarpeen. 

Tarkastuslaitoksen on tässä laissa tarkoitet-
tuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan nou-
datettava, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999), säh-
köisestä asioinnista hallinnossa annetussa 
laissa (13/2003), hallintolaissa (434/2003) ja 
kielilaissa (423/2003) säädetään. 
 
 

121 §  

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen peruutta-
minen 

Jos tarkastuslaitos ei enää täytä 119 §:ssä 
mainittuja edellytyksiä tai ei noudata 118 
§:ssä tarkoitetussa päätöksessä annettuja 
määräyksiä taikka toimii muuten olennaisesti 
säännösten vastaisesti, kaivosviranomaisen 
on asetettava tarkastuslaitokselle riittävä 
määräaika asian korjaamiseksi. 

Kaivosviranomaisen on peruutettava anta-
mansa hyväksyminen, jos tarkastuslaitos ei 
ole korjannut puutteita, rikkomuksia tai lai-
minlyöntejä asetetussa määräajassa. 
 
 
 

122 §  

Tarkastuslaitoksen hyväksymistä koskeva 
asetuksenantovaltuus 

Tarkempia säännöksiä tarkastuslaitoksen 
hyväksymismenettelystä, hyväksymisen 
edellytyksistä ja edellytysten arvioinnista, 
valvontaan liittyvistä järjestelyistä sekä tar-
kastuslaitosten tehtävistä ja niiden suoritta-
misesta voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 
 
 

V OSA 

Kaivostoiminnan lopettaminen 

15 luku 

Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät 
säännökset 

123 §  

Kaivostoiminnan päättymisen ajankohta 

Kaivostoiminta on päättynyt, kun kaivos-
lupa raukeaa tai se peruutetaan. 

Jos kaivoslupaa muutetaan siten, että kai-
vosalueen tai kaivoksen apualueen pinta-ala 
pienenee taikka näihin alueisiin kohdistuvien 
käyttö- ja muiden erityisten oikeuksien sisäl-
tö supistuu, noudatetaan, mitä kaivostoimin-
nan päättymisestä säädetään.  
 
 

124 §  

Alueen kunnostaminen 

Toiminnanharjoittajan on viimeistään kah-
den vuoden kuluttua kaivostoiminnan päät-
tymisestä saatettava kaivosalue ja kaivoksen 
apualue yleisen turvallisuuden vaatimaan 
kuntoon, huolehdittava niiden kunnostami-
sesta ja siistimisestä ympäristöllisesti, mai-
semallisesti ja muutoin tyydyttävään tilaan 
sekä suoritettava kaivosluvassa määrätyt 
toimenpiteet. 
 
 

125 §  

Louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten 
ja rakennelmien poistaminen 

Toiminnanharjoittaja saa pitää paikallaan 
kaivoksesta louhitut kaivosmineraalit sekä 
maan pinnalla olevat rakennukset ja raken-
nelmat kahden vuoden ajan siitä, kun kaivos-
toiminta on päättynyt. Tämän jälkeen ne siir-
tyvät korvauksetta kiinteistön omistajalle, jo-
ka voi vaatia niiden poistamista toiminnan-
harjoittajan kustannuksella.  
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Edellä 1 momentista poiketen kaivosviran-
omainen voi väliaikaisesti kieltää kaivostoi-
mintaan liittyvien rakennusten ja rakennel-
mien 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 kaivos-
mineraalien, rakennusten ja rakennelmien 
poistamisesta voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

126 §  

Ilmoitus kaivostoiminnan lopettamistoimen-
piteistä 

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus kaivosviranomaiselle välittö-
mästi, kun 124 §:ssä ja 125 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut toimenpiteet on saatettu olennai-
silta osin loppuun. Ilmoitus on kuitenkin teh-
tävä viimeistään kahden vuoden kuluttua sii-
tä, kun kaivostoiminta on päättynyt. 

Ilmoituksen tulee sisältää selvitys suorite-
tuista toimenpiteistä, kaivosta ja kaivosalu-
etta koskeva geologinen tietoaineisto sekä 
lopettamisajankohtaa vastaavat kaivoskartat.  

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelys-
tä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

127 §  

Lopputarkastus 

Saatuaan 126 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaivosviranomaisen on järjestettävä loppu-
tarkastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen 
tarpeettomana. Lopputarkastuksessa on to-
dettava, ovatko 124 §:ssä ja 125 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut toimenpiteet saatettu 
olennaisilta osin loppuun, sekä arvioitava 
yleisen ja yksityisen edun turvaamisen kan-
nalta välttämättömät seikat. 

Kaivosviranomaisen on tiedotettava loppu-
tarkastuksesta: 

1) toiminnanharjoittajalle ja muille asian-
osaisille, joita asia erityisesti koskee; 

2) kaivoksen sijaintikunnalle ja muulle 
kunnalle, jonka alueella kaivostoiminnan lo-
pettamiseen liittyvät ympäristö- tai turvalli-
suusvaikutukset saattavat ilmetä;  

3) sille alueelliselle ympäristökeskukselle, 
jonka toimialueella kaivostoiminnan lopet-
tamiseen liittyvät ympäristövaikutukset saat-
tavat ilmetä; 

4) tarvittaessa muille yleistä etua valvoville 
viranomaisille; 

5) saamelaisten kotiseutualueella saame-
laiskäräjille, koltta-alueella kolttien kyläko-
koukselle ja erityisellä poronhoitoalueella 
alueen paliskunnille.  

Lopputarkastuksesta tiedottamiseen sovel-
letaan, mitä 34 §:ssä säädetään lupahake-
muksesta tiedottamisesta. 

Jos toiminnanharjoittaja laiminlyö 124—
126 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden, kaivos-
viranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toi-
menpiteisiin lopputarkastuksen järjestämi-
seksi. 

Lopputarkastuksesta on laadittava tarkas-
tuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuk-
sen kulku ja siinä tehdyt havainnot sekä kes-
keisiltä osin esitetyt muistutukset ja mielipi-
teet. 

Tarkempia säännöksiä lopputarkastuksesta 
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

128 §  

Kaivostoiminnan lopettamispäätös 

Kaivosviranomaisen tulee pyytää toimin-
nanharjoittajan selvityksistä ja lopputarkas-
tuksesta laaditusta tarkastuskertomuksesta 
lausunto noudattaen, mitä 31 §:ssä säädetään 
lupahakemuksesta pyydettävistä lausunnois-
ta.  

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoi-
minnan lopettamispäätös, kun 124 §:ssä ja 
125 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpi-
teet on saatettu olennaisilta osin loppuun si-
ten kuin yleisen ja yksityisen edun turvaami-
seksi on tarpeen.  

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksen an-
tamiseen sovelletaan, mitä 46 §:ssä säädetään 
päätöksen antamisesta. Päätöksen tiedottami-
seen sovelletaan, mitä 47 §:ssä säädetään 
päätöksestä tiedottamisesta. 
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129 §  

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä an-
nettavat määräykset 

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä on 
annettavat yleisen ja yksityisen edun kannal-
ta tarpeelliset määräykset lopettamistoimen-
piteiden täydentämisestä määräajassa, kai-
vosalueen ja kaivoksen apualueen seurannas-
ta, 125 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ra-
kennuksista ja rakennelmista sekä muista 
yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämät-
tömistä seikoista.  

Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä 
kaivosalueelle ja kaivoksen apualueelle 1 
momentissa tarkoitettujen velvoitteiden to-
teuttamiseksi. 

Päätöksessä on määriteltävä se kaivoksen 
vaikutusalue, jolla saattaa turvallisuuteen liit-
tyvistä syistä olla tarpeen rajoittaa maankäyt-
töä. Käsiteltäessä kaivoksen vaikutusalueella 
rakentamis- tai muita hankkeita koskevia lu-
pahakemuksia tulee lupaviranomaisen tarvit-
taessa pyytää kaivosviranomaiselta lausunto. 

Päätökseen tulee liittää lopputarkastuksesta 
laadittu tarkastuskertomus. 
 
 

130 §  

Kaivosalueen hallinnan palautuminen 

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on 
lainvoimainen, toiminnanharjoittajan käyttö- 
ja hallintaoikeus kaivosalueeseen sekä käyt-
tö- ja muu oikeus kaivoksen apualueeseen 
lakkaavat. Samalla kyseiset alueet palautuvat 
korvauksetta kiinteistön omistajan haltuun ja 
tämän käyttöoikeudelle asetetut rajoitukset 
poistuvat.  
 
 

131 §  

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin toi-
menpiteisiin 

Kaivostoiminnan päätyttyä toiminnanhar-
joittaja vastaa edelleen kaivosluvassa annet-

tujen määräysten tai kaivostoiminnan lopet-
tamispäätöksessä annettujen määräysten mu-
kaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apualueen 
seurannasta sekä tarvittavista korjaavista 
toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. 

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava kai-
vosviranomaiselle kaikista seurannassa il-
menneistä merkittävistä haitallisista vaiku-
tuksista ihmisten terveydelle tai turvallisuu-
delle taikka ympäristölle ja toteutettava vii-
pymättä tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 
Kaivosviranomainen voi antaa määräyksiä 
tarvittavista korjaavista toimenpiteistä.  

Jos toiminnanharjoittajaa ei enää ole, tätä ei 
tavoiteta tai ei saada täyttämään velvoitetta ja 
kaivosaluetta tai kaivoksen apualuetta on tar-
peen seurata ihmisten terveyteen tai turvalli-
suuteen taikka ympäristöön liittyvistä syistä, 
seurannasta vastaa alueen haltija. Alueen hal-
tija vastaa seurannasta kuitenkin vain, jos 
tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää 
alueen kunto sitä hankkiessaan ja vastuu seu-
rannasta ei ole ilmeisen kohtuutonta. Kun 
alueen haltijaa ei voida velvoittaa seurantaan 
tai kyse on alueesta, jonka hallinta- ja käyt-
töoikeus on palautunut kiinteistön omistajalle 
130 §:n nojalla, seurannasta vastaa kaivosvi-
ranomainen. 
 
 

132 §  

Korvaus rakennusten ja rakennelmien ylläpi-
tokustannuksista 

Jos rakennusten tai rakennelmien poistami-
nen kielletään kaivostoiminnan lopettamis-
päätöksessä, on niiden ylläpidosta vastaaval-
la oikeus saada valtiolta korvausta ylläpito-
kustannuksista sekä toiminnanharjoittajalta 
mahdollisesta haitasta ja vahingosta.  

Asianosaiset voivat sopia 1 momentissa 
tarkoitetun korvauksen suorittamisesta ja 
määrästä sekä muistakin korvausta koskevis-
ta seikoista. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. 

Jollei korvauksesta sovita, on korvausvaa-
timus esitettävä korvausta vaativan tai toi-
minnanharjoittajan hakemuksesta pidettäväs-
sä toimituksessa. Toimitusta on haettava 
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaivos-
toiminnan lopettamispäätös on annettu taik-
ka, jos vahinko tai haitta ilmenee myöhem-
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min, kolmen vuoden kuluttua siitä, kun va-
hinko tai haitta ilmenee. Toimituksessa nou-
datetaan, mitä 8 luvussa säädetään. 
 
 
 

VI OSA 

Valvonta, muutoksenhaku ja erinäiset 
säännökset 

16 luku  

Valvonta, hallintopakko ja seuraamukset 

133 §  

Viranomaisen tiedonsaantioikeus 

Kaivosviranomaisella on oikeus saada tä-
män lain säännösten noudattamisen valvon-
taa varten tarpeelliset tiedot niiltä, joita tä-
män lain velvoitteet koskevat.  

Kaivosviranomaisella, alueellisella ympä-
ristökeskuksella, työsuojeluviranomaisella ja 
Säteilyturvakeskuksella on oikeus viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden es-
tämättä saada malminetsintään, kaivostoi-
mintaan ja kullanhuuhdontaan liittyvää val-
vontaa varten välttämättömiä tietoja toisil-
taan ja käyttää toistensa hankkimia näytteitä.  

Tarkastuslaitokset ovat viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tyn salassapitovelvollisuuden estämättä vel-
vollisia antamaan: 

1) tarkastuslaitosten yhteistoiminnan kan-
nalta tarpeellisia tietoja toisille tässä laissa 
tarkoitetuille tarkastuslaitoksille; 

2) valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja 
kaivosviranomaiselle. 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden estämättä saa tässä laissa tarkoitettuja 
tehtäviä hoidettaessa saatuja salassapitovel-
vollisuuden piiriin kuuluvia tietoja luovuttaa 
syyttäjälle ja poliisille rikoksen ehkäisemi-
seksi ja selvittämiseksi. 
 
 
 
 

 
134 §  

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus 

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä et-
sintäalueelle, valtausalueelle, kaivosalueelle, 
kaivoksen apualueelle, kaivoksen vaikutus-
alueelle ja kaivokseen sekä kullanhuuhdonta-
alueelle, jos se on tässä laissa tarkoitetun 
valvonnan kannalta tarpeen, tehdä siellä tar-
kastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin 
valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Kaivosviranomaisella on vastaava oikeus, 
kun on kyse alueesta, joka on aiemmin ollut 
etsintäalueena, valtausalueena, kaivosaluee-
na, kaivoksen apualueena ja kullanhuuhdon-
ta-alueena, sekä aiemmin toiminnassa ollees-
ta kaivoksesta, jos se on tässä laissa tarkoite-
tun valvonnan kannalta tarpeen.  

Asumiseen tarkoitettuihin tiloihin valvon-
tatoimenpiteet voidaan kuitenkin ulottaa 
vain, jos on syytä epäillä, että on tehty rikos-
lain (39/1889) 16 luvun 8 §:ssä, 24 luvun 1—
4 §:ssä, 28 luvun 11 §:ssä, 35 luvussa, 47 lu-
vun 1 §:ssä, 48 luvussa tai 48 a luvun 3 §:ssä 
tarkoitettu rikos. 
 
 

135 §  

Kaivosturvallisuuden määräaikaisvalvonta  

Kaivosviranomaisen on valvottava kaivok-
sia sen varmistamiseksi, että toiminnanhar-
joittaja noudattaa, mitä tässä laissa säädetään 
kaivosturvallisuudesta. Kaivosviranomaisen 
on järjestelmällisesti ja määräajoin tehtävä 
valvontatarkastuksia kaivoksiin niiden toi-
minnan edellyttämässä laajuudessa, jollei se 
ole hyväksynyt muita toiminnan valvontaan 
soveltuvia keinoja, joiden avulla se voi var-
mistua kaivosturvallisuutta koskevien sään-
nösten noudattamisesta. 

Tarkempia säännöksiä valvontatarkastusten 
sisällöstä, määräajoista ja ajankohdista sekä 
ilmoituksista muille viranomaisille, viran-
omaisten yhteistoiminnasta ja työnjaosta va-
kavan onnettomuuden tai vaaratilanteen joh-
dosta tehtävissä tarkastuksissa sekä tarkastus-
ten muusta käytännön toteutuksesta voidaan 
antaa valtioneuvoston asetuksella. 
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136 §  

Virka-apu 

Poliisi on tarvittaessa velvollinen antamaan 
virka-apua tämän lain säännösten ja sen no-
jalla annettujen määräysten sekä 36 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen säännösten ja mää-
räysten noudattamisen valvomiseksi. Sama 
velvollisuus on tulli- ja rajavartioviranomai-
silla toimialallaan. 
 
 

137 §  

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen  

Kaivosviranomainen voi: 
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai sen 

nojalla annettua määräystä taikka 36 §:n 2 
momentissa tarkoitettua säännöstä tai määrä-
tystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen 
tai määräyksen vastaista menettelyä; 

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai 
sen nojalla annettua määräystä taikka 36 §:n 
2 momentissa tarkoitettua säännöstä tai mää-
rätystä, täyttämään velvollisuutensa. 

Kaivosviranomainen voi lisäksi kieltää sel-
laisen kaivoksen laitteiston tai laitteen käy-
tön, jonka katsotaan aiheuttavan vakavaa uh-
kaa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle 
taikka ympäristölle, sekä määrätä toiminnan-
harjoittaja tekemään vaadittavat korjaukset 
määräajassa.  

Jos kaivosviranomainen toteaa kaivostur-
vallisuuden vastuuhenkilön hoitavan puut-
teellisesti tehtäväänsä siten, että siitä voi ai-
heutua vaaraa kaivosturvallisuudelle, kaivos-
viranomainen voi määrätä toiminnanharjoit-
tajan nimeämään uuden pätevyysvaatimukset 
täyttävän vastuuhenkilön. 
 
 

138 §  

Toiminnan väliaikainen kieltäminen 

Kaivosviranomainen voi väliaikaisesti kiel-
tää valtauslupaan, kaivoslupaan tai kullan-
huuhdontalupaan perustuvan toiminnan taik-

ka asettaa väliaikaisia rajoituksia, jos asian-
omaisen luvan haltija ei ole oikaissut rikko-
mustaan tai laiminlyöntiään 137 §:n 1 mo-
mentin perusteella annetusta kiellosta tai 
määräyksestä huolimatta tai jos on muuten 
perusteita epäillä, että edellytykset luvan pe-
ruuttamiselle ovat olemassa. Kielto tai rajoi-
tus on voimassa enintään siihen saakka, kun 
luvan peruuttamista koskeva asia on lain-
voimaisesti ratkaistu. 

Kaivosviranomaisen on väliaikaisesti kiel-
lettävä valtauslupaan, kaivoslupaan tai kul-
lanhuuhdontalupaan perustuva toiminta, jos 8 
tai 9 luvussa säädettyjen korvausten suorit-
taminen tai 10 luvun nojalla määrätyn va-
kuuden asettaminen tai muun vastaavan jär-
jestelyn suorittaminen on laiminlyöty. Kielto 
on voimassa, kunnes laiminlyönti on korjattu 
tai luvan peruuttamista koskeva asia on lain-
voimaisesti ratkaistu. 

Kaivosviranomaisen tulee kieltää kaivok-
sen tai sen osan käyttö taikka rajoittaa kai-
vostoimintaa väliaikaisesti, jos toiminnanhar-
joittajan toteuttamissa kaivosturvallisuuden 
edellyttämissä toimenpiteissä tai vaarojen 
selvittämisessä ja arvioinnissa on todettu 
olevan vakavia puutteita taikka 137 §:n 2 tai 
3 momentin nojalla annettua kieltoa tai mää-
räystä ei ole noudatettu. Kielto tai rajoitus on 
voimassa enintään siihen saakka, kun kaivos-
turvallisuusluvan peruuttamista koskeva asia 
on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Jos kaivoksessa sattuu vakava onnettomuus 
tai vaaratilanne, kaivosviranomainen voi 
määrätä, että kaivoksen tai sen osan toiminta 
on keskeytettävä väliaikaisesti, kunnes on-
nettomuuden tai vaaratilanteen syy ja tulevan 
toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet on selvitetty. Selvi-
tysten perusteella kaivosviranomainen voi 
tehdä tarkastuksia kaivoksessa tai edellyttää 
nostolaitoksen tarkastamista sekä määrätä, 
että kaivosturvallisuuslupaan on haettava 
muutosta. Kaivosviranomainen voi lisäksi 
asettaa turvallisuuden varmistamiseksi rajoi-
tuksia ja ehtoja kaivostoiminnan käynnistä-
miseksi vakavan onnettomuuden tai vaarati-
lanteen jälkeen. 
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139 §  

Uhkasakko sekä teettämis- ja keskeyttä-
misuhka 

Kaivosviranomainen voi tehostaa tämän 
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä 
uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttä-
misuhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään.  
 
 

140 §  

Vireillepano-oikeus 

Jollei 137 §:n 1 momentissa tarkoitettu asia 
ole tullut vireille kaivosviranomaisen omasta 
aloitteesta, asian voi panna kirjallisesti vireil-
le: 

1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea; 

2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka 
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön 
viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-
alueella kysymyksessä olevat ympäristövai-
kutukset ilmenevät; 

3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, 
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutuk-
set ilmenevät; 

4) alueellinen ympäristökeskus tai muu 
asiassa yleistä etua valvova viranomainen; 

5) saamelaiskäräjät, jos haitalliset vaiku-
tukset ilmenevät saamelaisten kotiseutualu-
eella; 

6) kolttien kyläkokous, jos haitalliset vai-
kutukset ilmenevät koltta-alueella. 
 
 

141 §  

Kaivossäännösten rikkominen 

 
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta tä-

män lain säännöksen vastaisesti rikkoo 
1) 8—10, 14—16, 20, 21, 26, 124, 125, 

131 tai 147 §:ssä säädettyä velvollisuutta, 
kieltoa tai rajoitusta taikka 8 §:n 3 momentin 
nojalla annettua kieltoa, 

2) 96—98, 100, 101 tai 115—117 §:ssä 
säädettyä velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta, 

3) 42—44, 108 tai 129 §:n nojalla annettua 
määräystä tai 125 §:n 2 momentin nojalla 
annettua kieltoa, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kaivos-
säännösten rikkomisesta sakkoon. 

Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tetusta teosta tai laiminlyönnistä on kuitenkin 
tuomittava rangaistukseen vain, jollei teko 
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-
lisuus ja muut tekoon liittyvät seikat koko-
naisuutena arvostellen ole vähäinen. 
 
 
 
 

17 luku  

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöön-
pano 

142 §  

Muutoksenhaku kaivosviranomaisen päätök-
sestä 

Tämän lain nojalla annettuun kaivosviran-
omaisen päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään, jollei jäljempänä muu-
ta säädetä. Toimivaltainen hallinto-oikeus 
määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-
oikeuden tuomiopiirissä pääosa päätöksessä 
tarkoitetusta valtaus-, kaivos- tai kullan-
huuhdonta-alueesta sijaitsee. 
 
 
 
 

143 §  

Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä  

Valtioneuvoston päätökseen, jolla on rat-
kaistu kaivoslupahakemusta koskeva asia, 
haetaan muutosta valittamalla siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään, jollei jäljem-
pänä muuta säädetä. 
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144 §  

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen päätök-
sestä 

Tarkastuslaitoksen päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. Tarkastuslaitoksen 
päätökseen saa hakea oikaisua tarkastuslai-
tokselta 30 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Päätökseen on liitettävä oi-
kaisuvaatimusohjeet. Tarkempia säännöksiä 
oikaisumenettelystä voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella. 

Tarkastuslaitoksen oikaisumenettelyssä an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 
 
 

145 §  

Valitusoikeus 

Valtaus-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupa-
päätökseen sekä kaivostoiminnan lopetta-
mispäätökseen saa hakea muutosta: 

1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea;  

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; 

3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, 
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutuk-
set ilmenevät; 

4) alueellinen ympäristökeskus ja muu asi-
assa yleistä etua valvova viranomainen; 

5) saamelaiskäräjät, jos luvassa tarkoitetus-
ta toiminnasta aiheutuu vähäistä suurempaa 
haittaa saamelaisten alkuperäiskansaoikeuk-
sien toteutumiselle; 

6) kolttien kyläkokous, jos luvassa tarkoite-
tusta toiminnasta aiheutuu vähäistä suurem-
paa haittaa kolttaväestön ja -alueen elin-
olosuhteille ja toimeentulomahdollisuuksille 
tai kolttakulttuurille. 
 
 
 

 
146 §  

Muutoksenhaku kaivostoimituksessa tehtyihin 
päätöksiin 

Muutoksenhausta kaivostoimituksessa teh-
tyihin päätöksiin on voimassa, mitä lunastus-
lain 89—93 §:ssä säädetään.  
 
 

147 §  

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Valtaus- tai kullanhuuhdontalupaan perus-
tuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun siihen oi-
keuttava lupapäätös on lainvoimainen sekä 
asianomaisessa luvassa määrätty vakuus on 
asetettu tai muu vastaava järjestely suoritettu. 
Jos asianomaisen toimenpiteen suorittaminen 
edellyttää muualla lainsäädännössä vaadittua 
lupaa, saa toimenpiteen kuitenkin aloittaa 
vasta, kun asianomainen lupapäätös on lain-
voimainen tai toiminnan aloittamiseen on 
saatu oikeus asianomaiselta lupaviranomai-
selta. 

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa 
aloittaa, kun:  

1) kaivoslupapäätös on lainvoimainen; 
2) kaivosluvassa annetut toimenpiteiden 

aloittamiseen liittyvät määräykset on toteu-
tettu; 

3) kaivostoimituksessa tehty lunastuspäätös 
on lainvoimainen; 

4) kaivostoimituksessa vaaditut korvaukset 
on suoritettu;  

5) vakuus on asetettu tai muu vastaava jär-
jestely suoritettu kaivosluvassa määrätyn 
mukaisesti; 

6) asianomaisen toimenpiteen kannalta 
merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat 
ovat lainvoimaisia tai toiminnan aloittami-
seen on saatu oikeus asianomaiselta lupavi-
ranomaiselta. 

Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista 
toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa, ennen 
kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimai-
nen. 

Valitus kaivostoimituksessa suoritettavista 
korvauksista ei estä 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettujen toimenpiteiden aloittamista. 
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Kaivosviranomainen voi perustellusta 
syystä hakijan pyynnöstä kaivosluvassa tai 
kaivosturvallisuusluvassa määrätä, että kai-
vostoimintaa valmisteleviin, luvassa yksilöi-
tyihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta 
huolimatta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. 
Edellytyksenä määräykselle on, ettei täytän-
töönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäk-
si ja että hakija asettaa kaivosviranomaisen 
määräämän vakuuden tai suorittaa kaivosvi-
ranomaisen hyväksymän muun vastaavan jär-
jestelyn niiden edunmenetysten ja kustannus-
ten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoa-
minen tai lupamääräysten muuttaminen voi 
aiheuttaa. Tarvittaessa muutoksenhakutuo-
mioistuin voi määrätä täytäntöönpanon lupa-
päätöstä suppeammaksi tai määrätä täytän-
töönpanon ajankohdasta. 

Kaivosviranomaisen 125 §:n 2 momentin 
nojalla antamaa kieltoa sekä 137 ja 138 §:n 
nojalla antamaa kieltoa ja määräystä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, jollei 
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää. 
 
 
 
 

18 luku  

Erinäiset säännökset 

148 §  

Onnettomuudesta ilmoittaminen 

Kaivoksessa sattuneesta vakavasta onnet-
tomuudesta tai vaaratilanteesta toiminnanhar-
joittajan on ilmoitettava viipymättä kaivosvi-
ranomaiselle.  

Ilmoituksessa on kuvattava onnettomuus 
tai vaaratilanne ja annettava tiedot, joiden 
avulla voidaan rajoittaa onnettomuuden vai-
kutukset tai ehkäistä vaaratilanteet sekä arvi-
oida ja rajoittaa jo tapahtuneiden tai mahdol-
listen vahinkojen laajuus. Lisäksi ilmoituk-
sessa on annettava muut valvontatoimenpi-
teiden kannalta tarpeelliset tiedot. 

Tarkempia säännöksiä ilmoituksesta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 

 
149 §  

Onnettomuuden tutkinta 

Kaivosviranomaisen on tutkittava kaivok-
sessa tapahtunut vakava onnettomuus, jos se 
on onnettomuuden syyn selvittämisen tai on-
nettomuuksien ehkäisemisen kannalta tar-
peellista. Kaivosviranomainen voi tutkia 
myös muut kaivoksessa sattuneet onnetto-
muudet ja vakavat vaaratilanteet, jos se on 
onnettomuuden syyn selvittämisen tai onnet-
tomuuksien ehkäisemisen kannalta tarpeellis-
ta. 

Suuronnettomuuksien tutkinnasta sääde-
tään onnettomuuksien tutkinnasta annetussa 
laissa (373/1985). 
 
 

150 §  

Alueiden rajat syvyyssuunnassa 

Valtausalueen, kaivosalueen ja kullan-
huuhdonta-alueen rajat luetaan syvyyssuun-
taan pystysuorasti. 
 
 

151 §  

Maksut 

Tämän lain mukaisten valtion viranomais-
ten suoritteiden maksullisuudesta ja perittä-
vien maksujen suuruudesta säädetään valtion 
maksuperustelaissa (150/1992). 

Kunnan tähän lakiin perustuvien toimenpi-
teiden maksullisuudesta ja perittävän maksun 
suuruudesta päättää kunta noudattaen, mitä 
valtion maksuperustelain 4—7 §:ssä sääde-
tään. 

Maksua ei peritä haittaa kärsivän asianosai-
sen aloitteesta vireille tulleen asian käsitte-
lystä. Maksu saadaan kuitenkin periä, jos vi-
reillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteet-
tomana. 

Tämän lain mukaiset maksut ja kustannuk-
set saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä 
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetään. 
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VII OSA 

Loppusäännökset 

19 luku  

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

152 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan x päivänä 
xxxkuuta 20xx. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 
 
 

153 §  

Kumoamissäännös 

Tällä lailla kumotaan 17 päivänä syyskuuta 
1965 annettu kaivoslaki (503/1965), jäljem-
pänä kumottava laki, siihen myöhemmin teh-
tyine muutoksineen. 

Kun muissa laeissa ja niiden nojalla anne-
tuissa säännöksissä on viitattu kumottavaan 
lakiin, viittaus koskee tämän lain voimaantu-
lon jälkeen tätä lakia. 
 
 

154 §  

Yleinen siirtymäsäännös 

Kumottavan lain nojalla työ- ja elinkeino-
ministeriössä vireillä olevat asiat siirtyvät 
lain voimaan tullessa kaivosviranomaiseen, 
joka käsittelee ja ratkaisee asiat noudattaen 
tämän lain voimaan tulessa voimassa olleita 
säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.  
Vastaavasti Turvatekniikan keskuksessa ja 
tuomioistuimessa tämän lain voimaan tulles-
sa vireillä olevissa asioissa noudatetaan tä-
män 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 asi-
an kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltä-
väksi, asia käsitellään ja ratkaistaan tämän 
lain säännösten mukaisesti. 
 

155 §  

Säännösten soveltaminen malminetsintään ja 
kullanhuuhdontaan 

Kumottavan lain nojalla annetut valtausoi-
keudet jäävät voimaan valtauskirjoissa mai-
nituilla ehdoilla.  

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan edelleen, mitä kumotta-
van lain 12, 15—17 ja 62—64 §:ssä sääde-
tään. Valtauskorvauksen vuotuinen suuruus 
on 20 euroa ja valtausmaksun vuotuinen suu-
ruus 10 euroa. 

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan lisäksi, mitä 6, 11, 13 ja 
14 §:ssä säädetään. Jos valtausoikeuden no-
jalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, toimin-
taan sovelletaan, mitä 6 §:ssä, 21 §:n 3 mo-
mentissa ja 24—26 §:ssä säädetään. Valtaa-
jan on toimitettava 13 ja 25 §:ssä tarkoitettu 
selvitys ensimmäisen kerran viimeistään x 
päivänä xkuuta 2xxx. 

Valtausoikeuden raukeamisesta, peruutta-
misesta ja siirrosta on voimassa, mitä 54 ja 
57—59 §:ssä säädetään.  

Valtausoikeuden voimassaolon jatkamiseen 
sovelletaan, mitä 49 §:ssä säädetään valtaus-
luvan voimassaolon jatkamisesta, ja harjoi-
tettaessa valtausoikeuden nojalla kullan-
huuhdontaa, mitä 53 §:ssä säädetään kullan-
huuhdontaluvan voimassaolon jatkamisesta. 
Lupaharkinnassa otetaan huomioon kumotta-
van lain taikka sen nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten laiminlyönti sovellet-
taessa 37 §:n 4 momenttia. Valtausluvan 
voimassaolon enimmäisaikaan lasketaan mu-
kaan valtausoikeuden voimassaoloaika. 
 
 

156 §  

Säännösten soveltaminen kaivostoimintaan 

Kumottavan lain nojalla annetut kaivospii-
rimääräykset jäävät voimaan määräyksessä 
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mainituilla ehdoilla. Kaivospiirimääräyksen 
perusteella suoritettavaan kaivospiiritoimi-
tukseen sovelletaan, mitä kumottavan lain 
27—38, 66 ja 67 §:ssä säädetään. Kumotta-
van lain nojalla annetut kaivosoikeudet jää-
vät voimaan kaivospiirimääräyksessä ja kai-
voskirjassa mainituilla ehdoilla. Kaivosoi-
keuteen sovelletaan, mitä kumottavan lain 44 
ja 45 §:ssä sekä 64 §:n 1 momentissa sääde-
tään, ja kaivospiiriin, mitä kumottavan lain 
22 §:ssä säädetään. Kaivospiirimaksun vuo-
tuinen suuruus on 50 euroa hehtaarilta. Kai-
vosoikeudesta maksetun kaivospiirimaksun 
ja louhimismaksun sijasta on sovellettava, 
mitä 84 §:ssä säädetään louhintakorvauksesta 
ja 85 §:ssä sivutuotekorvauksesta, jos joku 
asianosainen sitä vaatii. 

Kumottavan lain 73 §:ssä tarkoitetut kai-
vosoikeudet jäävät voimaan kaivospiirin 
määräämistä koskevassa päätöksessä maini-
tuilla ehdoilla. Kaivosoikeuteen sovelletaan, 
mitä kaivoslain (273/1943) 48—54 ja 57 
§:ssä säädetään, ja kaivospiiriin, mitä maini-
tun lain 20 §:n 2 momentissa ja 32 §:n 2 
momentissa säädetään. Puolustusmaksun al-
kuperäinen vuotuinen suuruus on 50 euroa 
hehtaarilta. Kaivosoikeuden haltijan on mak-
settava jokaiselle kaivospiirin kiinteistön 
omistajalle puolustusmaksu kultakin vuodel-
ta viimeistään 31 päivänä tammikuuta. Puo-
lustusmaksu maksetaan kokonaisuudessaan 
kiinteistön omistajille. Kaivosoikeudesta 
maksetun puolustusmaksun ja louhimismak-
sun sijasta on sovellettava, mitä 84 §:ssä sää-
detään louhintakorvauksesta ja 85 §:ssä sivu-
tuotekorvauksesta, jos joku asianosainen sitä 
vaatii.   

Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan lisäksi, mitä 6, 15, 16, 
81, 92—103 ja 115—132 §:ssä säädetään. 
Toiminnanharjoittajan on viimeistään x päi-
vänä xkuuta 200x selvitettävä kaivosviran-
omaiselle, miten kaivosturvallisuutta koske-
vat vaatimukset on otettu huomioon. Kaivos-
viranomaisen on viimeistään x päivänä 
xxkuuta 20xx määrättävä vakuuden laji ja 
suurus tai hyväksyttävä vastaava järjestely 
sekä annettava määräaika vakuuden asetta-
miselle. Kaivosviranomaisen on viimeistään 
x päivänä x kuuta 201x annettava toiminnan-
harjoittajalle yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömät määräykset noudattaen, 

mitä 43 §:n 3 ja 4 momentissa ja 108 §:ssä 
säädetään. Määräyksiä on tarkistettava nou-
dattaen, mitä 50 §:n 2 momentissa ja 110 §:n 
2 momentissa säädetään.   

Kaivosoikeuden muuttamisesta, peruutta-
misesta ja siirrosta on voimassa, mitä 56—59 
ja 112 §:ssä säädetään.  

Kaivosoikeus raukeaa, jos kaivostoimintaa 
ei ole aloitettu annetussa määräajassa tai 
aloittamiselle myönnetyssä jatkoajassa. Kai-
vosoikeus, jonka nojalla harjoitetaan kullan-
huuhdontaa, raukeaa xx päivänä xxkuuta 
201x. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on 
etuoikeus hakea kullanhuuhdontalupaa nou-
dattaen, mitä tässä laissa säädetään. Kaivos-
oikeuden raukeamisesta on lisäksi voimassa, 
mitä 55 §:n 3—5 momentissa säädetään kai-
vosluvan raukeamisesta. 

Tarkempia säännöksiä toiminnanharjoitta-
jalle säädetystä velvollisuudesta selvittää, 
miten kaivosturvallisuutta koskevat vaati-
mukset on otettu huomioon, voidaan antaa 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

157 §  

Valtausluvan hakeminen varauksen nojalla 

Kumottavan lain nojalla tehdyn varauspää-
töksen antamaan etuoikeuteen sovelletaan, 
mitä 28 §:n 3 momentissa säädetään. Va-
rauspäätös on voimassa siten kuin kumotta-
van lain 7 §:n 4 momentissa säädetään. 
 
 

158 §  

Valtaus- ja kaivosoikeudet luvan myöntämi-
sen esteenä 

Kumottavan lain nojalla annetut valtaus- ja 
kaivosoikeudet sekä kumottavan lain 73 
§:ssä tarkoitetut kaivosoikeudet otetaan 
huomioon sovellettaessa valtaus- ja kullan-
huuhdontaluvan myöntämisen esteitä koske-
vaa 37 §:n 1 momentin 3, 9 ja 10 kohtaa ja 
kaivosluvan myöntämisen edellytyksiä kos-
kevaa 38 §:n 2 momenttia.  
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159 §  

Valvonta- ja hallintopakkosäännösten sovel-
taminen 

Valvontaa ja hallintopakkoa koskevia 16 
luvun säännöksiä sovelletaan kumottavan 
lain nojalla annettujen valtaus- ja kaivosoi-
keuksien sekä kumottavan lain 73 §:ssä tar-
koitettujen kaivosoikeuksien nojalla tapahtu-
vaan toimintaan.  

 
160 §  

Kaivossäännösten rikkominen valtaus- ja 
kaivosoikeuksien nojalla tapahtuvassa toi-

minnassa 

Joka tämän lain tultua voimaan tahallaan 
tai huolimattomuudesta rikkoo kumottavan 

lain nojalla annettujen valtaus- ja kaivosoi-
keuksien sekä kumottavan lain 73 §:ssä tar-
koitettujen kaivosoikeuksien nojalla tapahtu-
vassa toiminnassa 

1) 14—16 §:ssä, 21 §:n 3 momentissa, 26, 
124, 125 tai 131 §:ssä säädettyä velvollisuut-
ta, kieltoa tai rajoitusta, 

2) 96—98, 100, 101 tai 115—117 §:ssä 
säädettyä velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta, 

3) 156 §:n 3 momentin nojalla annettua 
määräystä tai määrättyä vakuusvelvollisuutta, 

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, kaivos-
säännösten rikkomisesta sakkoon. 

Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tetusta teosta tai laiminlyönnistä on kuitenkin 
tuomittava rangaistukseen vain, jollei teko 
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-
lisuus ja muut tekoon liittyvät seikat koko-
naisuutena arvostellen ole vähäinen. 

 
————— 
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2. 

Laki 
ydinergialain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 23 §:n 2 mo-

mentti ja 75 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 342/2008, sekä 
lisätään 7 q §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 21 §:ään uusi 4 momentti ja 82 §:n uusi 9 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 7 q §:n 1 momenttia ja 82 § laissa 342/2008, seuraavasti: 
 
 

7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tä-
män luvun säännöksiä tarkentavat yleiset 
turvallisuusmääräykset seuraavista asioista: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) uraanin tai toriumin tuottamiseksi har-
joitettavan kaivos- ja rikastustoiminnan tur-
vallisuus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

21 § 

Muu ydinenergian käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvan myöntäminen 2 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitettuun toimintaan edellyttää, 
että suunnitellun kaivospaikan tai rikastuslai-
toksen sijaintikunta on puoltanut luvan 
myöntämistä. Luvasta päättäessään valtio-
neuvosto päättää myös kaivoslain (xx/20xx) 
nojalla toimintaan vaadittavasta kaivosluvas-
ta, jos toimintaan vaaditaan lupa kaivoslain 
nojalla.  
 
 

23 § 

Lupahakemuksen käsitteleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen kuin ratkaistaan hakemus luvan 

saamisesta 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-

koitettuun toimintaan, on hakijan toimitetta-
va lupahakemuksen liitteenä selvitys, jonka 
laatimisesta ja julkistamisesta on voimassa, 
mitä 13 §:ssä säädetään. Jos toimintaan vaa-
ditaan lupa kaivoslain nojalla, lupahakemuk-
sen käsittelystä on muutoin voimassa, mitä 
kaivoslain 31—34 §:ssä säädetään, sekä lu-
papäätöksen antamisesta ja lupapäätöstä kos-
kevasta tiedottamisesta, mitä kaivoslain 46 ja 
47 §:ssä säädetään. Muussa tapauksessa nou-
datetaan 13 §:ssä säädettyä menettelyä. 

 
 

75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutosta valtioneuvoston, työ- ja elinkei-

noministeriön tai Säteilyturvakeskuksen 
muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen haetaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei Eu-
ratom-sopimuksesta muuta johdu. Valitusoi-
keus valtioneuvoston päätöksestä, joka kos-
kee 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa ja johon sovelletaan kaivoslakia, 
on sen mukaan kuin kaivoslain (xx/20xx) 
145 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

82 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin: 
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— — — — — — — — — — — — — —  
9) kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta 

lupahakemuksesta ja sen käsittelystä sekä lu-
papäätöksessä annettavista tiedoista ja lupa-
päätöstä koskevasta tiedottamisesta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
————— 

 
 
 

3. 

Laki 
maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n 2 mo-

menttiin uusi 9 kohta ja uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
 

4 § 

Oikeus liikkua maastossa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lupaa ei kuitenkaan tarvita: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) kaivoslaissa (xx/20xx) tarkoitetulla val-

tausalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen ra-
jasta sekä kaivoksen apualueella asianomai-
sessa valtaus- tai kaivosluvassa tarkoitetun 
toiminnan kannalta välttämättömään liikku-
miseen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos edellä 2 momentin 9 kohdassa tarkoi-

tettu liikkuminen tapahtuu luonnonsuojelu-
laissa (1096/1996) tarkoitetulla luonnonsuo-
jelualueella, voi Metsähallitus valtion luon-
nonsuojelualueilla ja alueellinen ympäristö-
keskus yksityisillä luonnonsuojelualueilla an-
taa liikkumista koskevia määräyksiä eläimis-
tön tai kasvillisuuden suojelemiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
 

————— 
 
 
 

4. 

Laki 
säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 5 §:n 2 momentin 2 

kohta ja  
muutetaan 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
 



   
  
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain nojalla määritetään luonnon sä-

teilystä aiheutuva säteilyaltistus kaivoksissa 
sekä asetetaan kaivostyön säteilyturvallisuut-
ta koskevat vaatimukset. Muilta osin kaivos-

turvallisuudesta ja sen valvonnasta on voi-
massa, mitä niistä säädetään kaivoslaissa 
(xx/2xxx). 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
 

————— 
 
 
 
 

5. 

Laki 
erämaalain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun erämaalain (62/1991) 6 § seuraavasti: 
 
 

6 §  

Kaivostoiminta 

Kaivoslain (xx/xx) mukaista kaivoslupaa ei 
saa myöntää erämaa-alueelle, ellei valtioneu-
vosto ole antanut siihen lupaa. 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 

————— 
 
 
 
 

6. 

Laki 
yrityskiinnityslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 3 §:n 1 momen-

tin 2 kohta seuraavasti: 
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3 §  

Kiinnityskelpoinen omaisuus 

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

2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, 
mallioikeutta, patenttioikeutta ja muuta im-

materiaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyt-
töoikeutta, irrottamisoikeutta, kaivoslain 
(xx/20xx) nojalla annettuun lupaan perustu-
via oikeuksia, muuta erityistä oikeutta sekä 
muuta käyttöomaisuutta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
————— 

 
 
 

7. 

Laki 
luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 5 

momentin 3 kohta seuraavasti: 
 
 

53 §  

Valtion korvausvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös 

lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä si-
ten, että alueen omistajalle tai erityisen oi-
keuden haltijalle aiheutuu 1 momentissa tar-
koitettuja seurauksia, eikä luvan myöntämi-
selle olisi ollut muutoin estettä, valtio on 

vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan. 
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole sil-
loin, kun haitta aiheutuu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kaivoslaissa (xx/20xx) tarkoitetun valta-
us-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupahake-
muksen hylkäämisestä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
————— 

 
 
 

8. 

Laki 
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövahinkojen korvaamisesta 19 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(737/1994) 12 § seuraavasti: 



   
  

 

221

 
 
 
 

12 § 

Lain soveltaminen eräiden muiden lakien 
mukaisessa menettelyssä 

Jos kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetun lain tai muun 
siihen verrattavan lain, yleisistä teistä anne-
tun lain (243/1954), yksityisistä teistä anne-
tun lain (358/1962) tai kaivoslain (xxx/20xx) 
mukaisessa menettelyssä tulee määrättäväksi 
korvaus tässä laissa tarkoitetusta ympäristö-
vahingosta, sovelletaan tämän lain säännök-

siä korvausvelvollisuudesta ja korvauksen 
määräämisen perusteista, 8—10 §:ää lukuun 
ottamatta. Jos edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettujen lakien mukaisesta toiminnasta seuraa 
ympäristövahingoksi luettava henkilövahin-
ko, sovelletaan tätä lakia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
 

————— 
 
 
 

9. 

Laki 
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain 

(1058/2004) 5 §:n otsikko ja 3 momentti, 6 §:n 2 momentti sekä 15 §:n otsikko ja 15 § seuraa-
vasti: 

 
 
 

5 §  

Vedenalaisten johtojen suojelemiseen, maa-
aineksiin sekä kaivosmineraaleihin sovellet-

tava lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaivosmineraaleja koskevaan malminetsin-

tään ja hyödyntämiseen kaivostoiminnassa 
talousvyöhykkeellä sovelletaan kaivoslakia 
(xx/2xxx). 
 
 
 
 
 
 

6 § 

Hyödyntämisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luonnonvaroilla tarkoitetaan 1 momentissa 

merenpohjan ja sen sisustan kaivosmineraa-
leja, kiviaineksia ja muita elottomia esiinty-
miä sekä pohjalajeihin kuuluvia kasveja ja 
eläimiä, jotka ovat pyynti-ikäisinä joko liik-
kumattomina merenpohjassa tai sen sisustas-
sa taikka jotka kykenevät liikkumaan vain ol-
lessaan jatkuvassa kiinteässä kosketuksessa 
merenpohjaan tai sen sisustaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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15 §  

Kaivossäännösten rikkominen talousvyöhyk-
keellä 

Kaivossäännösten rikkomisesta talousvyö-
hykkeellä on voimassa, mitä kaivoslain 141 
§:ssä säädetään.  

 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä 

xxkuuta 20xx. 
 

————— 
 

Helsingissä    päivänä    kuuta   20   

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 
ydinergialain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 11 päivänä joulukuuta 1987 annetun ydinenergialain (990/1987) 23 §:n 2 mo-

mentti ja 75 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 342/2008, sekä 
lisätään 7 q §:n 1 momenttiin uusi 5 kohta, 21 §:ään uusi 4 momentti ja 82 §:n uusi 9 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 7 q §:n 1 momenttia ja 82 § laissa 342/2008, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tä-
män luvun säännöksiä tarkentavat yleiset tur-
vallisuusmääräykset seuraavista asioista: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 q § 

Yleiset turvallisuusmääräykset 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tä-
män luvun säännöksiä tarkentavat yleiset tur-
vallisuusmääräykset seuraavista asioista: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) uraanin tai toriumin tuottamiseksi har-
joitettavan kaivos- ja rikastustoiminnan tur-
vallisuus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 21 § 

Muu ydinenergian käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luvan myöntäminen 2 §:n 1 momentin 2 

kohdassa tarkoitettuun toimintaan edellyttää, 
että suunnitellun kaivospaikan tai rikastus-
laitoksen sijaintikunta on puoltanut luvan 
myöntämistä. Luvasta päättäessään valtio-
neuvosto päättää myös kaivoslain (xx/20xx) 
nojalla toimintaan vaadittavasta kaivosluvas-
ta, jos toimintaan vaaditaan lupa kaivoslain 
nojalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

23 § 

Lupahakemuksen käsitteleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen kuin ratkaistaan hakemus luvan 

saamisesta 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuun toimintaan, on noudatettava 
13 §:ssä säädettyä menettelyä. 
 

23 § 

Lupahakemuksen käsitteleminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennen kuin ratkaistaan hakemus luvan saa-

misesta 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettuun toimintaan, on hakijan toimitettava 
lupahakemuksen liitteenä selvitys, jonka laa-
timisesta ja julkistamisesta on voimassa, mitä 
13 §:ssä säädetään. Jos toimintaan vaadi-
taan lupa kaivoslain nojalla, lupahakemuk-
sen käsittelystä on muutoin voimassa, mitä 
kaivoslain 31—34 §:ssä säädetään, sekä lu-
papäätöksen antamisesta ja lupapäätöstä 
koskevasta tiedottamisesta, mitä kaivoslain 
46 ja 47 §:ssä säädetään. Muussa tapaukses-
sa noudatetaan 13 §:ssä säädettyä menette-
lyä. 
 

 
 
 

75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutosta valtioneuvoston, työ- ja elinkei-

noministeriön tai Säteilyturvakeskuksen 
muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun pää-
tökseen haetaan siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään, jollei Euratom-
sopimuksesta muuta johdu. 

75 § 

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutosta valtioneuvoston, työ- ja elinkei-

noministeriön tai Säteilyturvakeskuksen 
muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen haetaan siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei Eu-
ratom-sopimuksesta muuta johdu. Valitusoi-
keus valtioneuvoston päätöksestä, joka kos-
kee 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa ja johon sovelletaan kaivoslakia, 
on sen mukaan kuin kaivoslain (xx/20xx) 145 
§:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

82 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

82 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) kaivos- ja rikastustoimintaa koskevasta 
lupahakemuksesta ja sen käsittelystä sekä lu-
papäätöksessä annettavista tiedoista ja lupa-
päätöstä koskevasta tiedottamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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3. 

Laki 
maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun maastoliikennelain (1710/1995) 4 §:n 2 mo-

menttiin uusi 9 kohta ja uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Oikeus liikkua maastossa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lupaa ei kuitenkaan tarvita: 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Oikeus liikkua maastossa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lupaa ei kuitenkaan tarvita: 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) kaivoslaissa (xx/20xx) tarkoitetulla val-

tausalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen ra-
jasta sekä kaivoksen apualueella asianomai-
sessa valtaus- tai kaivosluvassa tarkoitetun 
toiminnan kannalta välttämättömään liikku-
miseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edellä 2 momentin 9 kohdassa tarkoi-
tettu liikkuminen tapahtuu luonnonsuojelu-
laissa (1096/1996) tarkoitetulla luonnonsuo-
jelualueella, voi Metsähallitus valtion luon-
nonsuojelualueilla ja alueellinen ympäristö-
keskus yksityisillä luonnonsuojelualueilla an-
taa liikkumista koskevia määräyksiä eläimis-
tön tai kasvillisuuden suojelemiseksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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4. 

Laki 
säteilylain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 5 §:n 2 momentin 2 

kohta ja  
muutetaan 3 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain nojalla määritetään luonnon sä-

teilystä aiheutuva säteilyaltistus kaivoksissa 
sekä asetetaan kaivostyön säteilyturvallisuutta 
koskevat vaatimukset. Muilta osin on kaivos-
työn turvallisuuden valvonnasta voimassa, 
mitä siitä on säädetty kaivoslaissa (503/65). 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

3 § 

Suhde eräisiin säädöksiin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain nojalla määritetään luonnon sä-

teilystä aiheutuva säteilyaltistus kaivoksissa 
sekä asetetaan kaivostyön säteilyturvallisuut-
ta koskevat vaatimukset. Muilta osin kaivos-
turvallisuudesta ja sen valvonnasta on voi-
massa, mitä niistä säädetään kaivoslaissa 
(xx/2xxx). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

5 § 

Ministeriöiden tehtäväjako 

— — — — — — — — — — — — — —  
Säteilyaltistusta aiheuttavan toiminnan val-

vonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu sosiaali- ja 
terveysministeriölle. Säteilyaltistusta aiheut-
tavan toiminnan valvonnan ylin johto ja ohja-
us kuuluu kuitenkin kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriölle asioissa, jotka koskevat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kaivoslaissa tarkoitettua kaivostyötä; tai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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5. 

Laki 
erämaalain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun erämaalain (62/1991) 6 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Kaivostoiminta 

Kaivoslain (503/65) mukaista kaivospiiriä 
ei saa määrätä erämaa-alueelle, ellei valtio-
neuvosto ole antanut siihen lupaa. 
 

6 §  

Kaivostoiminta 

Kaivoslain (xx/xx) mukaista kaivoslupaa ei 
saa myöntää erämaa-alueelle, ellei valtioneu-
vosto ole antanut siihen lupaa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
 
 
 

6. 

Laki 
yrityskiinnityslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun yrityskiinnityslain (634/1984) 3 §:n 1 momen-

tin 2 kohta seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  

Kiinnityskelpoinen omaisuus 

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

3 §  

Kiinnityskelpoinen omaisuus 

Yrityskiinnitys koskee 1 §:ssä tarkoitetun 
elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan 
kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta; 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, 
mallioikeutta, patenttioikeutta ja muuta im-
materiaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyt-
töoikeutta, irrottamisoikeutta ja muuta erityis-
tä oikeutta sekä muuta käyttöomaisuutta; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, 

mallioikeutta, patenttioikeutta ja muuta im-
materiaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyt-
töoikeutta, irrottamisoikeutta, kaivoslain 
(xx/20xx) nojalla annettuun lupaan perustu-
via oikeuksia, muuta erityistä oikeutta sekä 
muuta käyttöomaisuutta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuuta 
20xx. 

 
 

7. 

Laki 
luonnonsuojelulain 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 53 §:n 5 

momentin 3 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

53 §  

Valtion korvausvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös 

lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä siten, 
että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden 
haltijalle aiheutuu 1 momentissa tarkoitettuja 
seurauksia, eikä luvan myöntämiselle olisi ol-
lut muutoin estettä, valtio on vaadittaessa 
velvollinen korvaamaan haitan. Oikeutta kor-
vaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun haitta 
aiheutuu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kaivoslaissa (503/1965) tarkoitetun kai-
vospiirin määräämishakemuksen hylkäämi-
sestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 §  

Valtion korvausvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 66 §:n 1 momentin nojalla tehty päätös 

lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön käyttöä si-
ten, että alueen omistajalle tai erityisen oi-
keuden haltijalle aiheutuu 1 momentissa tar-
koitettuja seurauksia, eikä luvan myöntämi-
selle olisi ollut muutoin estettä, valtio on 
vaadittaessa velvollinen korvaamaan haitan. 
Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole sil-
loin, kun haitta aiheutuu: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) kaivoslaissa (xx/20xx) tarkoitetun valta-
us-, kaivos- tai kullanhuuhdontalupahake-
muksen hylkäämisestä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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8. 

Laki 
ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövahinkojen korvaamisesta 19 päivänä elokuuta 1994 annetun lain 

(737/1994) 12 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 

Lain soveltaminen eräiden muiden lakien mu-
kaisessa menettelyssä 

Jos kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetun lain tai muun 
siihen verrattavan lain, yleisistä teistä annetun 
lain (243/54), yksityisistä teistä annetun lain 
(358/62) tai kaivoslain (503/65) mukaisessa 
menettelyssä tulee määrättäväksi korvaus täs-
sä laissa tarkoitetusta ympäristövahingosta, 
sovelletaan tämän lain säännöksiä korvaus-
velvollisuudesta ja korvauksen määräämisen 
perusteista, 8—10 §:ää lukuun ottamatta. Jos 
edellä tässä pykälässä tarkoitettujen lakien 
mukaisesta toiminnasta seuraa ympäristöva-
hingoksi luettava henkilövahinko, sovelletaan 
tätä lakia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Lain soveltaminen eräiden muiden lakien 
mukaisessa menettelyssä 

Jos kiinteän omaisuuden ja erityisten oike-
uksien lunastuksesta annetun lain tai muun 
siihen verrattavan lain, yleisistä teistä anne-
tun lain (243/1954), yksityisistä teistä anne-
tun lain (358/1962) tai kaivoslain (xxx/20xx) 
mukaisessa menettelyssä tulee määrättäväksi 
korvaus tässä laissa tarkoitetusta ympäristö-
vahingosta, sovelletaan tämän lain säännök-
siä korvausvelvollisuudesta ja korvauksen 
määräämisen perusteista, 8—10 §:ää lukuun 
ottamatta. Jos edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettujen lakien mukaisesta toiminnasta seuraa 
ympäristövahingoksi luettava henkilövahin-
ko, sovelletaan tätä lakia. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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9. 

Laki 
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen talousvyöhykkeestä 26 päivänä marraskuuta 2004 annetun lain 

(1058/2004) 5 §:n otsikko ja 3 momentti, 6 §:n 2 momentti sekä 15 §:n otsikko ja 15 § seuraa-
vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Vedenalaisten johtojen suojelemiseen, maa-
aineksiin sekä kaivoskivennäisiin sovellettava 

lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaivoskivennäisten hyödyntämiseen täh-

täävään tutkimukseen, etsintään ja valtaami-
seen sekä kaivoskivennäisten hyväksikäyt-
töön talousvyöhykkeellä sovelletaan kaivos-
lakia (503/1965) ja sen nojalla annettuja 
säännöksiä. 
 

6 § 

Hyödyntämisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luonnonvaroilla tarkoitetaan 1 momentissa 

merenpohjan ja sen sisustan kaivoskivennäi-
siä, kiviaineksia ja muita elottomia esiintymiä 
sekä pohjalajeihin kuuluvia kasveja ja eläi-
miä, jotka ovat pyynti-ikäisinä joko liikku-
mattomina merenpohjassa tai sen sisustassa 
taikka jotka kykenevät liikkumaan vain olles-
saan jatkuvassa kiinteässä kosketuksessa me-
renpohjaan tai sen sisustaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Kaivosrikkomus talousvyöhykkeellä 

 
Rangaistus talousvyöhykkeellä tehdystä 

5 § 

Vedenalaisten johtojen suojelemiseen, maa-
aineksiin sekä kaivosmineraaleihin sovellet-

tava lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kaivosmineraaleja koskevaan malminetsin-

tään ja hyödyntämiseen kaivostoiminnassa 
talousvyöhykkeellä sovelletaan kaivoslakia 
(xx/2xxx). 
 
 
 

6 § 

Hyödyntämisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luonnonvaroilla tarkoitetaan 1 momentissa 

merenpohjan ja sen sisustan kaivosmineraa-
leja, kiviaineksia ja muita elottomia esiinty-
miä sekä pohjalajeihin kuuluvia kasveja ja 
eläimiä, jotka ovat pyynti-ikäisinä joko liik-
kumattomina merenpohjassa tai sen sisustas-
sa taikka jotka kykenevät liikkumaan vain ol-
lessaan jatkuvassa kiinteässä kosketuksessa 
merenpohjaan tai sen sisustaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  

Kaivossäännösten rikkominen talousvyö-
hykkeellä 

Kaivossäännösten rikkomisesta talousvyö-
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kaivosrikkomuksesta tuomitaan kaivoslain 
62 §:n 2 momentin mukaan. 
 

hykkeellä on voimassa, mitä kaivoslain 
141 §:ssä säädetään.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan xx päivänä xxkuu-

ta 20xx. 
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take samples, in the form of prospecting, or based on a claim permit. 

The right to exploit a deposit would be based on a mining permit, which could also include a decision that entitles 
the right to use land in the ownership of another party, provided that the mining project is based on public needs. 
The proceedings establishing a mining area would involve the claiming of rights to land use and of other rights to 
the areas for the holder of the mining permit, and the determination of compensations. Mining safety would be 
based on requirements set on the operator’s management system, and advance supervision based on a mining safety 
permit. 

The recovery and exploitation of gold deposits in the soil through panning would require a permit for gold panning, 
were the activity takes place on state-owned land. 

Granting of permits, supervision and other official tasks under the Mining Act would be centralised with the Safety 
Technology Authority (Tukes). 
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Ehdotus uudeksi kaivoslaiksi ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus kaivoslain (503/1965) ja sen nojalla annet-
tujen säännösten muuttamiseksi. Työryhmä ehdottaa kaivoslain kokonaisuudis-
tusta sekä ydinenergialain ja eräiden muiden lakien muuttamista. Työryhmä on 
esityksessään ottanut huomioon malminetsintään ja kaivostoimintaan sovelletta-
van muun keskeisen lainsäädännön.
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