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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

KAIVOSMINERAALIEN ETSINTÄ JA
HYÖDYNTÄMINEN

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää kai-
vostoimintaa ja järjestää 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 huo-
mioon:

1) kaivostoiminnan harjoittamisen edelly-
tykset;

2) kiinteistöjen omistajien ja yksityisten
haitankärsijöiden oikeusasema;

3) toiminnan vaikutukset ympäristöön ja
maankäyttöön sekä luonnonvarojen säästävä
käyttö.

Lain tarkoituksena on myös turvata kun-
tien 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 vahingot ja varmistaa hai-
tan tai vahingon aiheuttajan korvausvelvolli-
suus.

Tässä laissa tarkoitettu toiminta sovitetaan
yhteen saamelaiskäräjistä annetussa laissa
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseu-
tualueella siten, että saamelaisten oikeudet
alkuperäiskansana turvataan. Yhteensovitta-
misessa otetaan huomioon myös, mitä koltta-
laissa (253/1995) säädetään kolttaväestön ja
-alueen elinolosuhteiden ja toimeentulomah-
dollisuuksien edistämisestä sekä kolttakult-
tuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä.

2 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään kaivosmineraaleja
sisältävän esiintymän etsinnästä ja hyödyntä-
misestä, kullanhuuhdonnasta valtion omista-
malla alueella ja näihin liittyvän toiminnan
lopettamisesta sekä kaivostoimituksesta.

Tässä laissa tarkoitettuja kaivosmineraa-
leja ovat:

HE 273/2009
TaVM 49/2010
PeVL 32/2010
YmVL 7/2010
SuVM 2/2010
EV 349/2010
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1) alkuaineista aktinium, alumiini, anti-
moni, arseeni, barium, beryllium, boori, ce-
sium, elohopea, fluori, fosfori, gallium, ger-
manium, hafnium, hopea, indium, iridium,
kadmium, kalium, kalsium, koboltti, kromi,
kulta, kupari, lantanoidit, litium, lyijy, mag-
nesium, mangaani, molybdeeni, natrium, nik-
keli, niobi, osmium, palladium, platina, ra-
dium, rauta, renium, rikki, rodium, rubidium,
rutenium, seleeni, sinkki, skandium, stron-
tium, tallium, tantaali, telluuri, tina, titaani,
torium, uraani, vanadiini, vismutti, volframi,
yttrium ja zirkonium ja näitä alkuaineita si-
sältävät mineraalit;

2) mineraaleista andalusiitti, apatiitti, as-
bestimineraalit, baryytti, bauksiitti, bento-
niitti, berylli, dolomiitti, flogopiitti, fluoriitti,
grafiitti, granaatti, ilmeniitti, kalsiitti, kao-
liini, korundi, kvartsi, kyaniitti, leusiitti, maa-
sälpä, magnesiitti, muskoviitti, nefeliini, oli-
viini, pyrofylliitti, rutiili, sillimaniitti, skapo-
liitti, talkki, timantti, vermikuliitti, wollasto-
niitti ja muut jalokivet;

3) kivilajeista marmori ja vuolukivi.
Tätä lakia sovelletaan lisäksi 19 §:ssä tar-

koitetun kaivosalueen kallio- ja maaperään
kuuluvien ainesten hyödyntämiseen.

3 §

Lain suhde muuhun lainsäädäntöön

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,
sovelletaan tämän lain mukaista lupa- tai
muuta asiaa ratkaistaessa ja muutoin tämän
lain mukaan toimittaessa muun muassa luon-
nonsuojelulakia (1096/1996), ympäristönsuo-
jelulakia (86/2000), erämaalakia (62/1991),
maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999), ve-
silakia (264/1961), poronhoitolakia
(848/1990), säteilylakia (592/1991), ydin-
energialakia (990/1987), muinaismuistolakia
(295/1963), maastoliikennelakia (1710/1995)
ja patoturvallisuuslakia (494/2009).

4 §

Viranomaiset ja niiden tehtävät

Tämän lain mukaisen toiminnan yleinen
ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat
työ- ja elinkeinoministeriölle. Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto toimii tässä laissa tarkoi-
tettuna kaivosviranomaisena.

Kaivosviranomainen valvoo tämän lain
noudattamista sekä hoitaa muut tässä laissa
säädetyt tehtävät.

Valtioneuvoston ja kaivosviranomaisen lu-
patoimivallasta säädetään 33 §:ssä.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) malminetsinnällä kaivosmineraaleja si-

sältävän esiintymän paikallistamiseen ja tut-
kimiseen käytettäviä geologisia, geofysikaali-
sia ja geokemiallisia tutkimuksia sekä näyt-
teenottoa esiintymän koon ja laadun selvittä-
miseksi;

2) esiintymällä sellaista kallioperässä ole-
vaa kaivosmineraalien rikastumaa, jolla on
osoitettua tai mahdollista taloudellista arvoa
kaivostoiminnan kohteena;

3) kaivoksella avo- ja maanalaista lou-
hosta, jossa louhitaan kaivosmineraaleja,
sekä louhintaan välittömästi liittyviä raken-
teita, laitteistoja ja laitteita;

4) kaivostoiminnalla kaivosmineraalien
louhintaa kaivoksessa, siihen liittyvää kiviai-
neksen siirtoa ja nostoa, välittömästi louhin-
nan yhteydessä tapahtuvaa kaivosmineraalien
hyödyntämiseksi tarpeellista rikastustoimin-
taa ja muuta käsittelyä sekä kaivosmineraa-
lien louhintaan välittömästi liittyviä valmiste-
levia ja muita tukitoimenpiteitä;

5) kullanhuuhdonnalla maaperässä esiin-
tyvän kullan etsimistä, talteen ottamista ja
hyödyntämistä huuhtomalla;

6) ympäristövaikutuksella tässä laissa tar-
koitetun luvan mukaisesta toiminnasta aiheu-
tuvia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ih-
misten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
teen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon,
kasvillisuuteen, eliöihin, luonnon monimuo-
toisuuteen, yhdyskuntarakenteeseen, raken-
nuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kult-
tuuriperintöön.

Mitä tässä laissa säädetään kiinteistöstä ja
kiinteistön omistajasta, sovelletaan:

1) määräalaan ja sen omistajaan;
2) yhteiseen alueeseen ja yhteismetsään ja

niiden osakaskuntaan;
3) erityiseen etuuteen ja sen omistajaan;
4) yhteiseen erityiseen etuuteen ja sen osa-

kaskuntaan.
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Valtion omistaman kiinteistön osalta omis-
tajan puhevaltaa käyttää alueen hallinnasta
vastaava viranomainen tai laitos.

6 §

Yleiset periaatteet

Tässä laissa tarkoitetussa toiminnassa on
periaatteena, että:

1) käytettävissä on toiminnan laatuun ja
laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus
ja muutoin riittävät edellytykset;

2) toiminnan vaikutuksista sekä vahinko-
jen ja haitallisten vaikutusten ehkäisemis- ja
vähentämismahdollisuuksista on riittävä sel-
vyys;

3) toiminnan turvallisuudesta huolehdi-
taan tarpeellisilla toimenpiteillä ja tällöin ote-
taan huomioon tekniikan kehittyminen;

4) niin pitkälle kuin mahdollista:
a) estetään vahingot ja toiminnasta aiheu-

tuvat haitalliset vaikutukset;
b) poistetaan käytöstä haitallisia vaikutuk-

sia aiheuttavat toiminnot tai, jos tämä ei ole
mahdollista, korvataan ne vähemmän haitalli-
silla;

c) varaudutaan häiriö- ja vaaratilanteisiin;
5) toiminnasta aiheutuneet haitat ja vahin-

got korvataan.

2 luku

Malminetsintä

7 §

Etsintätyö

Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kai-
vosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia
mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä
näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahin-
koa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häi-
riötä (etsintätyö).

Etsintätyötä ei saa maan pinnalla tehdä:
1) hautaustoimilaissa (457/2003) tarkoite-

tulla hautausmaalla eikä yksityiseen hautaan
kuuluvalla alueella eikä 50 metriä näitä lä-
hempänä;

2) puolustusvoimien käytössä olevalla
alueella tai sellaisella Rajavartiolaitoksen

hallitsemalla alueella, jossa liikkumista on
rajoitettu tai se on kielletty, taikka 100 metriä
lähempänä tällaista aluetta;

3) alueella, jolla liikkumista on rajoitettu
tai jolle sivullisilta on pääsy kielletty;

4) yleisessä käytössä olevalla liikenne- ja
kulkuväylällä;

5) 150 metriä lähempänä asumiseen tai
työntekoon tarkoitettua rakennusta tai muuta
näihin rinnastettavaa tilaa ja niihin liittyvää,
yksityistä piha-aluetta taikka tällaisen raken-
nuksen paikkaa, jota varten on myönnetty
maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu ra-
kentamiseen tarvittava lupa ja rakentaminen
on aloitettu;

6) puutarhatalouden käytössä olevalla
alueella;

7) 50 metriä lähempänä yleistä rakennusta
tai laitosta taikka yli 35 000 voltin jännitteistä
sähkölinjaa tai muuntoasemaa;

8) muulla 1—7 kohtaa vastaavalla erityi-
seen käyttöön otetulla alueella.

Etsintätyötä saa kuitenkin tehdä 2 momen-
tin 2—8 kohdassa tarkoitetulla alueella asi-
assa toimivaltaisen viranomaisen tai laitoksen
taikka asianomaisen oikeudenhaltijan suostu-
muksella.

8 §

Ilmoitus etsintätyöhön liittyvästä
näytteenotosta

Etsintätyöstä vastaavan on ennen 7 §:ssä
tarkoitetun näytteenoton aloittamista tehtävä
kirjallinen ilmoitus etsintätyön kohteena ole-
vaan alueeseen (etsintäalue) kuuluvan kiin-
teistön omistajalle ja haltijalle, jonka etua tai
oikeutta asia saattaa koskea.

Ilmoituksessa on esitettävä etsintätyöstä
vastaavan yhteystiedot, etsintäalueen tiedot ja
näytteenottoa koskeva suunnitelma. Suunni-
telman tulee sisältää tiedot käytettävistä väli-
neistä ja menetelmistä, näytteenoton aikatau-
lusta ja tutkimuksen kohteena olevasta kai-
vosmineraalista.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.
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9 §

Malminetsinnän luvanvaraisuus

Malminetsintään on oltava kaivosviran-
omaisen lupa (malminetsintälupa), jos mal-
minetsintää ei voida toteuttaa 7 §:n mukaan
etsintätyönä tai kiinteistön omistaja ei ole
antanut siihen suostumustaan.

Malminetsintälupa on myös oltava, jos:
1) malminetsinnästä voi aiheutua haittaa

ihmisten terveydelle tai yleiselle turvallisuu-
delle, haittaa muulle elinkeinotoiminnalle
taikka maisemallisten tai luonnonsuojeluar-
vojen heikentymistä;

2) malminetsintä kohdistuu uraania tai to-
riumia sisältävän esiintymän paikallistami-
seen ja tutkimiseen; tai

3) lupa on tarpeen tässä laissa tarkoitetun
etuoikeuden saamiseksi esiintymän hyödyn-
tämiseen.

Malminetsintää koskeviin aluerajoituksiin
sovelletaan vastaavasti, mitä niistä etsintä-
työn osalta 7 §:n 2 ja 3 momentissa sääde-
tään.

Lisäksi malminetsintää varten vaaditaan
asiassa toimivaltaisen viranomaisen tai lai-
toksen taikka asianomaisen oikeudenhaltijan
suostumus, kun kyseessä on maankäyttö- ja
rakennuslaissa tarkoitettu katualue tai tori,
maantielaissa (503/2005) tarkoitettu maantien
tiealue, ilmailulaissa (1194/2009) tarkoitettu
lentopaikka ja muu ilmailua palveleva alue,
ratalaissa (110/2007) tarkoitettu rautatiealue,
yleistä liikennettä varten käytetty kanava tai
muu vastaava liikennealue taikka 30 metriä
lähempänä mainittuja liikennealueita sijait-
seva alue, jollei mainitussa tai muussa laissa
säädetä tai sen nojalla määrätä tätä leveäm-
pää suoja-aluetta.

10 §

Malminetsintäluvan oikeusvaikutukset

Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla
on oikeus omalla ja toisen maalla luvassa
tarkoitetulla alueella (malminetsintäalue) tut-
kia geologisten muodostumien rakenteita ja
koostumusta sekä tehdä muita kaivostoimin-
taa valmistelevia tutkimuksia ja muuta mal-

minetsintää esiintymän paikallistamiseksi
sekä sen laadun, laajuuden ja hyödyntämis-
kelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan
kuin malminetsintäluvassa tarkemmin määrä-
tään.

Malminetsintäluvan haltija saa rakentaa tai
siirtää malminetsintäalueelle tutkimustoimin-
taa varten tarpeellisia väliaikaisia rakennel-
mia ja laitteita sen mukaan kuin malminetsin-
täluvassa tarkemmin määrätään.

Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän
hyödyntämiseen. Luvanhaltijan etuoikeudesta
esiintymän hyödyntämiseen säädetään
32 §:ssä.

Malminetsintälupa ei rajoita kiinteistön
omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai mää-
rätä siitä, ellei 1 tai 2 momentista muuta
johdu.

11 §

Malminetsintä luvan nojalla

Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava
malminetsintä ja muu malminetsintäalueen
käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin
toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunnitel-
tava siten, että niistä ei aiheudu kohtuudella
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen
edun loukkausta.

Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta
malminetsinnästä ja muusta malminetsintä-
alueen käytöstä ei saa aiheutua:

1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa
yleiselle turvallisuudelle;

2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoi-
minnalle;

3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuh-
teissa;

4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnon-
esiintymien olennaista vahingoittumista;

5) merkittävää maisemallista haittaa.

12 §

Ilmoitus malminetsintäalueen maastotöistä ja
rakennelmista

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitet-
tava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuu-
luvien kiinteistöjen omistajille ja muille oi-
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keudenhaltijoille etukäteen kaikista maasto-
töistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai
haittaa, sekä väliaikaisista rakennelmista.

Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten
kotiseutualueella saamelaiskäräjille, poron-
hoitolaissa säädetyllä erityisesti poronhoitoa
varten tarkoitetulla alueella (erityinen poron-
hoitoalue) asianomaisille paliskunnille ja
kolttalaissa tarkoitetulla koltta-alueella kolt-
tien kyläkokoukselle.

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitet-
tava maastotöistä toimialallaan yleistä etua
valvoville viranomaisille sen mukaan kuin
malminetsintäluvassa tarkemmin määrätään.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

13 §

Malminetsintäalueen maa- ja kiviainesjätettä
koskevat toimenpiteet

Malminetsintäluvan haltija on velvollinen
huolehtimaan maa- ja kiviainesjätteen synnyn
ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentä-
misestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai kä-
sittelemisestä.

Malminetsintäluvan haltijan on laadittava
1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jo-
hon on sisällytettävä tiedot alueen ympäris-
töstä, maa- ja kiviainesjätteistä, jätealueista,
vaikutuksista ympäristöön, ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemiseksi tehtävistä toi-
mista, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan
lopettamiseen liittyvistä toimista. Jätehuolto-
suunnitelmaa ei kuitenkaan vaadita, jos lu-
vanhaltijan on laadittava sellainen ympäris-
tönsuojelulain nojalla.

Tarkempia säännöksiä kaivannaisjätteen
jätehuoltosuunnitelman tavoitteista ja sisäl-
löstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

14 §

Selvitys malminetsintäalueen tutkimustöistä
ja -tuloksista

Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain

toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys
suoritetuista tutkimustöistä ja niiden tulok-
sista.

Tarkempia säännöksiä selvityksessä annet-
tavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella.

15 §

Malminetsintäalueen jälkitoimenpiteet

Kun malminetsintälupa on rauennut tai pe-
ruutettu, malminetsintäluvan haltijan on:

1) välittömästi saatettava malminetsintä-
alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kun-
toon, poistettava väliaikaiset rakennelmat ja
laitteet, huolehdittava alueen kunnostami-
sesta ja siistimisestä sekä saatettava alue
mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan;

2) kuuden kuukauden kuluessa luovutet-
tava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselos-
tus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja
edustava osa kairasydämistä.

Malminetsintäluvan haltijan on tehtävä kir-
jallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, mal-
minetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut toimenpi-
teet on saatettu loppuun.

Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten
kotiseutualueella saamelaiskäräjille, erityi-
sellä poronhoitoalueella asianomaisille palis-
kunnille ja koltta-alueella kolttien kyläko-
koukselle.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta alueeseen, jolle malminetsintäluvan hal-
tija hakee malminetsintäluvan voimassaolon
jatkamista tai kaivoslupaa 34 §:ssä säädetyllä
tavalla. Jos lupahakemus hylätään kokonaan
tai osittain, luvanhaltijan on täytettävä 1—3
momentissa mainittu velvollisuus kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen
hylkäämistä koskeva päätös on lainvoimai-
nen.

Tarkempia säännöksiä malminetsintä-
alueen jälkitoimenpiteistä ja ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.
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3 luku

Kaivoksen perustaminen

16 §

Kaivostoiminnan luvanvaraisuus

Kaivoksen perustamiseen ja kaivostoimin-
nan harjoittamiseen on oltava lupa (kaivos-
lupa).

17 §

Kaivosluvan oikeusvaikutukset

Kaivoslupa oikeuttaa hyödyntämään:
1) kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit;
2) kaivostoiminnassa sivutuotteena synty-

vän orgaanisen ja epäorgaaninen pintamate-
riaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan (kai-
vostoiminnan sivutuote);

3) muut kaivosalueen kallio- ja maaperään
kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö
on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella.

Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsin-
tään kaivosalueella sen mukaan kuin 11 §:ssä
säädetään ja kaivosluvassa tarkemmin määrä-
tään.

18 §

Kaivosluvan haltijan velvollisuudet

Kaivosluvan haltija on velvollinen huoleh-
timaan siitä, että:

1) kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ih-
misten terveydelle tai vaaraa yleiselle turval-
lisuudelle;

2) kaivostoiminnasta ei aiheudu huomatta-
vaa haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle
eikä kaivostoiminnan kokonaiskustannukset
huomioon ottaen kohtuudella vältettävissä
olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta;

3) louhinnassa ja hyödyntämisessä ei ta-
pahdu kaivosmineraalien 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 laajuudesta
ja tuloksista sekä ilmoittamaan, jos tiedot

mineraalivarannoista muuttuvat olennaisesti.
Tarkempia säännöksiä kaivosviranomaiselle
toimitettavista tiedoista voidaan antaa valtio-
neuvoston asetuksella.

19 §

Kaivosalue ja kaivoksen apualue

Kaivosalueen on oltava yhtenäinen alue, ja
sen tulee suuruudeltaan ja muodoltaan olla
sellainen, että turvallisuutta, kaivostoiminnan
sijoittamista ja kaivostekniikkaa koskevat
vaatimukset täyttyvät. Kaivosalue ei saa olla
suurempi kuin mitä kaivostoiminta välttä-
mättä edellyttää ottaen huomioon kysymyk-
sessä olevan esiintymän laatu ja laajuus.

Kaivoksen apualueeksi voidaan määrätä
sellainen kaivostoiminnan kannalta välttämä-
tön kaivosalueen vieressä sijaitseva alue, joka
on tarpeen teitä, kuljetuslaitteita, voima- tai
vesijohtoja, viemäreitä, vesien käsittelyä tai
riittävään syvyyteen maan pinnasta louhitta-
vaa kuljetusväylää varten.

Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen si-
jainti on suunniteltava siten, että niistä ei
aiheudu kaivostoiminnan kokonaiskustan-
nukset huomioon ottaen kohtuudella vältettä-
vissä olevaa yleisen tai yksityisen edun louk-
kausta.

20 §

Käyttöoikeus kaivosalueeseen ja kaivoksen
apualueeseen

Valtioneuvosto voi myöntää oikeuden
käyttää toiselle kuuluvaa aluetta kaivos-
alueena (kaivosaluelunastuslupa).

Rajoitetun käyttö- ja muun oikeuden
myöntämisestä toiselle kuuluvaan alueeseen
kaivoksen apualueeksi säädetään 49 §:n
2 momentissa.

21 §

Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen käyttö

Kaivosaluetta ja kaivoksen apualuetta saa
käyttää vain siihen tarkoitukseen, jota varten
käyttö- tai muu oikeus on myönnetty.
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4 luku

Kullanhuuhdonta

22 §

Kullanhuuhdonnan luvanvaraisuus

Kullanhuuhdontaan valtion omistamalla
alueella on oltava kaivosviranomaisen lupa
(kullanhuuhdontalupa).

23 §

Kullanhuuhdontaluvan oikeusvaikutukset

Kullanhuuhdontaluvan nojalla sen halti-
jalla (kullanhuuhtojalla) on yksinoikeus lu-
vassa mainitulla alueella (kullanhuuhdonta-
alueella) sen mukaan kuin kullanhuuhdonta-
luvassa tarkemmin 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 platinahiput
sekä jalo- ja korukivet.

Kullanhuuhdontalupa ei rajoita kiinteistön
omistajan oikeutta käyttää aluettaan tai mää-
rätä siitä, ellei 1 momentista muuta johdu.

Kullanhuuhdonta-alueen on oltava yhte-
näinen ja suuruudeltaan enintään viisi hehtaa-
ria.

24 §

Kullanhuuhtojan velvollisuudet

Kullanhuuhdonta on rajoitettava 23 §:n 1
momentissa tarkoitetun oikeuden kannalta
välttämättömiin toimenpiteisiin.

Kullanhuuhdontaluvan nojalla tapahtu-
vasta toiminnasta ja muusta kullanhuuh-
donta-alueen käytöstä ei saa aiheutua 11 §:n
2 momentissa tarkoitettua tai muille lähistöllä
olevien alueiden käyttötarpeille haittaa tai va-
hinkoa eikä vahinkoa alueella sijaitseville
kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuk-
sille ja niiden pihapiireille.

Kullanhuuhtojan on pidettävä kullanhuuh-
donta-alue sellaisessa kunnossa, että se jatku-

vasti täyttää turvallisuuden vaatimukset eikä
haitallisia ympäristövaikutuksia aiheudu.

25 §

Kullanhuuhdonta-alueen maa- ja
kiviainesjätettä koskevat toimenpiteet

Kullanhuuhtoja on velvollinen huolehti-
maan maa- ja kiviainesjätteen synnyn ehkäi-
semisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä
sekä jätteen hyödyntämisestä tai käsittelemi-
sestä.

Kullanhuuhtojan on laadittava 1 momen-
tissa tarkoitetuista toimenpiteistä kaivannais-
jätteen jätehuoltosuunnitelma noudattaen vas-
taavasti, mitä siitä malminetsintäalueen osalta
13 §:ssä ja sen nojalla säädetään.

26 §

Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueella

Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueella
on kielletty.

Kullanhuuhdonta-alueelle saadaan kuiten-
kin rakentaa rakennus tai rakennelma, jos
kullanhuuhtoja osoittaa sen olevan välttämä-
tön kullanhuuhtojan tilapäistä oleskelua ja
tarvikkeiden säilyttämistä varten eikä alueen
hallinnasta vastaava viranomainen tai laitos
vastusta rakentamista perustellusta syystä.
Rakennuksen tai rakennelman tulee olla kool-
taan vähäinen, kevytrakenteinen ja helposti
siirrettävä.

Jos rakentamiselle ei ole 2 momentissa
tarkoitettua estettä, rakennuksen tai rakennel-
man välttämättömyyden ja rakennuspaikan
sijainnin ratkaisee kaivosviranomainen kul-
lanhuuhdontalupa-asian yhteydessä. Jos ra-
kennusta tai rakennelmaa on luvassa pidetty
välttämättömänä, kullanhuuhtoja hallitsee ra-
kennuksen tai rakennelman rakennuspaikkaa
maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:ssä edelly-
tetyllä tavalla

Rakentamiseen vaadittavista luvista ja
muista edellytyksistä säädetään maankäyttö-
ja rakennuslaissa sekä muualla laissa.
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27 §

Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen
maastotöistä

Kullanhuuhtojan on ilmoitettava kirjalli-
sesti alueen hallinnasta vastaavalle viran-
omaiselle tai laitokselle etukäteen kaikista
maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa
tai haittaa.

Ilmoitus on lisäksi tehtävä saamelaisten
kotiseutualueella saamelaiskäräjille, erityi-
sellä poronhoitoalueella asianomaisille palis-
kunnille ja koltta-alueella kolttien kyläko-
koukselle.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

28 §

Selvitys kullanhuuhdonnasta

Kullanhuuhtoja on velvollinen vuosittain
toimittamaan kaivosviranomaiselle selvityk-
sen talteen otetun kullan ja käsitellyn irto-
maan määrästä sekä rakentamisesta kullan-
huuhdonta-alueella ja muusta alueen käy-
töstä.

Tarkempia säännöksiä selvityksessä annet-
tavista tiedoista voidaan antaa valtioneuvos-
ton asetuksella.

29 §

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, huo-
lehdittava alueen kunnostamisesta ja siistimi-
sestä sekä saatettava alue mahdollisimman
luonnonmukaiseen ja maisemallisesti tyydyt-
tävään tilaan.

Kullanhuuhtojan on tehtävä kirjallinen il-
moitus kaivosviranomaiselle ja alueen hallin-
nasta 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.

Tarkempia säännöksiä kullanhuuhdonnan
jälkitoimenpiteistä ja ilmoitusmenettelystä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

30 §

Kullanhuuhdonta-alueen lopputarkastus

Saatuaan 29 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputar-
kastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tar-
peettomana. Jos kullanhuuhtoja laiminlyö
mainitun ilmoitusvelvollisuuden, voi kaivos-
viranomainen omasta aloitteesta käynnistää
lopputarkastuksen.

Kaivosviranomaisen on tiedotettava loppu-
tarkastuksesta kullanhuuhtojalle ja alueen
hallinnasta vastaavalle viranomaiselle tai lai-
tokselle sekä saamelaisten kotiseutualueella
saamelaiskäräjille, koltta-alueella kolttien ky-
läkokoukselle ja erityisellä poronhoito-
alueella alueen paliskunnille.

Lopputarkastuksessa on todettava, ovatko
29 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpiteet
suoritettu. Lopputarkastuksesta on laadittava
tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tar-
kastuksen kulku ja siinä tehdyt havainnot
sekä keskeisiltä osin esitetyt muistutukset.

Tarkempia säännöksiä kullanhuuhdonta-
alueen lopputarkastuksesta voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.

II OSA

LUPA-ASIAT

5 luku

Lupamenettelyt

31 §

Luvan hakeminen

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa saa hakea elinkeinon harjoit-
tamisen oikeudesta 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.
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Lisäksi tässä laissa säädetyin edellytyksin
malminetsintälupaa saa hakea valtion laitos.

Kaivosaluelunastuslupaa saa hakea se, joka
hakee kaivoslupaa kyseisen esiintymän hyö-
dyntämistä varten.

32 §

Etuoikeusjärjestys

Etuoikeus malminetsintälupaan, kaivoslu-
paan ja kullanhuuhdontalupaan on sillä, joka
on ensimmäisenä hakenut lupaa 34 §:ssä sää-
detyllä tavalla.

Jos kaivoslupaa haetaan malminetsintä-
alueella olevaan esiintymään, on edellä 1 mo-
mentista poiketen etuoikeus kaivoslupaan
malminetsintäluvan haltijalla, jos tämä tekee
kaivoslupahakemuksen 34 §:ssä säädetyllä
tavalla ennen malminetsintäluvan raukea-
mista tai peruuttamista.

Malminetsintälupahakemuksen valmistelua
varten hakija voi varata itselleen alueen teke-
mällä asiasta ilmoituksen kaivosviranomai-
selle (varausilmoitus). Varausilmoitukseen
perustuva etuoikeus on voimassa, kun varaus-
ilmoitus on tehty 44 §:ssä säädetyllä tavalla
eikä varauksen hyväksymiselle ole tässä
laissa säädettyä estettä. Etuoikeuden voimas-
saolo päättyy, kun kaivosviranomaisen va-
rausilmoituksen johdosta tekemä päätös (va-
rauspäätös) raukeaa tai se peruutetaan.

33 §

Lupaviranomaiset

Valtioneuvosto ratkaisee kaivosaluelunas-
tuslupa-asian ja uraanin tai toriumin tuotta-
mista koskevan kaivoslupa-asian.

Kaivosviranomainen ratkaisee varausil-
moituksia, malminetsintälupia ja kullanhuuh-
dontalupia sekä muita kuin 1 momentissa
tarkoitettuja kaivoslupia koskevat asiat.

34 §

Lupahakemus

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa koskeva hakemus on toimi-
tettava lupaviranomaiselle.

Lupahakemuksessa on esitettävä lupahar-
kinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava sel-
vitys:

1) hakijasta sekä hakijan edellytyksistä
harjoittaa haettuun lupaan perustuvaa toimin-
taa;

2) hakemuksen kohteena olevasta alueesta
ja sen kaavoitustilanteesta sekä alueen käyt-
töä koskevista rajoituksista ja niiden huo-
mioon ottamisesta;

3) niistä, joiden etua, oikeutta tai velvolli-
suutta asia saattaa koskea (asianosainen);

4) toiminnan edellytyksistä:
a) erityisesti alustava arvio alueella ole-

vista kaivosmineraaleista ja mihin arvio pe-
rustuu, kun kyse on malminetsintälupahake-
muksesta;

b) erityisesti esiintymän hyödyntämiskel-
poisuudesta, kun kyse on kaivoslupahake-
muksesta;

5) toimintaa koskevista suunnitelmista;
6) toiminnan ympäristö- ja muista vaiku-

tuksista ottaen huomioon suunniteltujen toi-
menpiteiden laatu ja laajuus; selvitystä ei kui-
tenkaan vaadita siltä osin kuin vaaditut tiedot
sisältyvät 3 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tuun ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
seen;

7) toiminnan lopettamisesta ja siihen liit-
tyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpi-
teistä.

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 selvitys luonnonsuojelulain
65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain (468/1994) mukainen ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus;

3) tiivistelmä hakemuksessa ja sen liit-
teissä esitetyistä tiedoista.

Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalu-
paa koskevaan hakemukseen on lisäksi liitet-
tävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma,
jos hakija ei ole velvollinen tekemään sel-
laista ympäristönsuojelulain nojalla.

Kaivoslupahakemuksessa on vaadittava
kaivoksen apualueeksi tarkoitettuun aluee-
seen rajoitettua käyttö- tai muuta oikeutta.
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Jos kullanhuuhdonta-alueella on välttämä-
töntä saada oikeus poiketa 26 §:n 1 momen-
tissa säädetystä rakentamiskiellosta, on sitä
vaadittava kullanhuuhdontalupahakemuk-
sessa.

Tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

35 §

Kaivosaluelunastuslupaa koskeva hakemus

Kaivosaluelunastuslupaa koskeva hakemus
on toimitettava valtioneuvostolle.

Lupahakemuksessa on esitettävä tiedot ha-
kijasta, hakemuksen kohteena olevasta
alueesta sekä alueeseen kuuluvien kiinteistö-
jen omistajista ja haltijoista.

Lupahakemukseen on liitettävä tarpeelli-
nen ja luotettava selvitys siitä, että kaivosalue
täyttää säädetyt edellytykset ja kaivoshanke
on yleisen tarpeen vaatima.

Tarkempia säännöksiä kaivosaluelunastus-
lupaa koskevasta hakemuksesta voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella.

36 §

Lupahakemuksen täydentäminen

Lupahakemuksen täydentämisestä sääde-
tään hallintolain (434/2003) 22 ja 33 §:ssä.

37 §

Lausunnot lupahakemuksesta

Lupaviranomaisen on pyydettävä malmin-
etsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdonta-
lupaa koskevasta hakemuksesta lausunto:

1) siltä kunnalta, jonka alueella toimintaa
on hakemuksen perusteella tarkoitus harjoit-
taa tai jonka alueella luvan mukaisen toimin-
nan ympäristö- ja muut vaikutukset saattavat
ilmetä (toiminnan vaikutusalue);

2) siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta, jonka toimialueella luvan mu-
kaisen toiminnan ympäristövaikutukset saat-
tavat ilmetä;

3) alueen hallinnasta vastaavalta viran-
omaiselta tai laitokselta;

4) tarvittaessa muilta toimialallaan yleistä

etua valvovilta viranomaisilta ja asianomai-
selta maakunnan liitolta.

Lupaviranomaisen on pyydettävä kaivos-
aluelunastuslupaa koskevasta hakemuksesta
lausunto toiminnan vaikutusalueen kunnalta,
asianomaiselta maakunnan liitolta ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Lupaviranomaisen on lisäksi hankittava lu-
paharkinnan kannalta muut tarpeelliset lau-
sunnot ja selvitykset.

Tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta
pyydettävistä lausunnoista voidaan antaa val-
tioneuvoston asetuksella.

38 §

Asian selvittäminen saamelaisten
kotiseutualueella, koltta-alueella ja

erityisellä poronhoitoalueella

Lupaviranomaisen tulee saamelaisten koti-
seutualueella selvittää yhteistyössä saame-
laiskäräjien, alueen paliskuntien, alueen hal-
linnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen
ja hakijan kanssa malminetsintäluvan, kai-
vosluvan tai kullanhuuhdontaluvan mukai-
sesta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset saa-
melaisten oikeudelle alkuperäiskansana yllä-
pitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan
sekä harkita haittojen vähentämiseksi ja estä-
miseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on
otettava huomioon:

1) hakemuksessa tarkoitetun alueen lähei-
syydessä voimassa olevat vastaavat luvat;

2) mitä saamelaisten oikeuden kannalta al-
kuperäiskansana tärkeitä alueita hakemus
koskee;

3) muut saamelaisten oikeutta alkuperäis-
kansana häiritsevät alueiden käyttömuodot
hakemuksessa tarkoitetulla alueella ja sen lä-
heisyydessä.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös sellaisia saamelaisten kotiseutualueen
ulkopuolella toteutettavia hankkeita, joilla on
huomattava merkitys saamelaisten oikeuden
kannalta alkuperäiskansana.

Lupaviranomaisen tulee koltta-alueella
pyytää lausunto kolttien kyläkokoukselta lu-
van mukaisesta toiminnasta kolttien elinkei-
noille ja elinolosuhteille aiheutuvien vaiku-
tusten selvittämiseksi. Lausuntomenettelystä
säädetään kolttalain 56 §:ssä.
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Lupaviranomaisen tulee erityisellä poron-
hoitoalueella selvittää yhteistyössä alueella
toimivien paliskuntien kanssa luvan mukai-
sesta toiminnasta aiheutuvat haitat poronhoi-
dolle.

Asian selvittämiseksi lupaviranomainen
voi tarvittaessa järjestää tilaisuuden, johon
kutsutaan kuultavaksi saamelaiskäräjien,
kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston,
asianomaisten paliskuntien, hakijan, alueen
hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitok-
sen, kunnan, kalastusalueen ja yhteismetsien
edustajat. Neuvotteluvelvoitteesta säädetään
lisäksi saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:ssä
ja poronhoitolain 53 §:ssä.

39 §

Muistutukset ja mielipiteet

Lupaviranomaisen on ennen malminetsin-
tälupaa, kaivoslupaa, kullanhuuhdontalupaa
ja kaivosaluelunastuslupaa koskevan asian
ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus
tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.

Muille kuin asianosaisille on varattava ti-
laisuus ilmaista mielipiteensä malminetsintä-
lupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskevassa asiassa.

Muistutusten ja mielipiteiden esittämistä
varten on asetettava asian laatuun nähden
riittävä määräaika.

40 §

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on tiedotettava malmin-
etsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdonta-
lupaa koskevasta hakemuksesta kuulutta-
malla siitä vähintään 30 päivän ajan ilmoitus-
taulullaan sekä asianomaisten kuntien ilmoi-
tustauluilla. Kuulutuksen julkaisemisesta on
ilmoitettava ainakin yhdessä toiminnan vai-
kutusalueella yleisesti leviävässä sanomaleh-
dessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai
ilmoittaminen on muutoin ilmeisen tarpee-
tonta. Kuuluttamisesta säädetään muutoin jul-
kisista kuulutuksista annetussa laissa
(34/1925).

Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto
niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee. Jos hakemuksesta on tiedotettava yli kol-

mellekymmenelle tiedossa olevalle henkilölle
tai kun henkilöiden lukumäärää ei tiedetä,
voidaan asiasta tiedottaa ilmoittamalla siitä
sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanotta-
jan 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 toi-
mitetaan jollekin osakkaalle ja hakemuksesta
tiedotetaan lisäksi 1 momentin mukaisesti
kuulutuksella sanomalehdessä.

Tarkempia säännöksiä kuulutukseen sisäl-
lytettävistä asioista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

41 §

Kaivosaluelunastuslupaa koskevasta
hakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava kaivos-
aluelunastuslupaa koskevasta hakemuksesta
erikseen tieto kaivosalueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Jos hakemuksesta on annettava tieto yhtei-
sen alueen järjestäytymättömälle osakaskun-
nalle, sovelletaan, mitä 40 §:n 3 momentissa
lupahakemuksesta tiedottamisesta säädetään.

42 §

Hakijan kuuleminen

Hakijalle ja muille asianosaisille on varat-
tava tilaisuus selityksen antamiseen sellai-
sista lausunnoissa ja muistutuksissa esite-
tyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka
saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Selityk-
sen johdosta asianosaisille on varattava tilai-
suus vastaselityksen antamiseen, jos selitys
saattaa vaikuttaa asian ratkaisuun.

43 §

Uraanikaivosta koskeva lupahakemus

Uraanin tai toriumin tuottamista koskeva
kaivoslupahakemus ja samaa toimintaa tar-
koittava ydinenergialain mukainen lupahake-
mus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan sa-
malla päätöksellä. Lisäksi lupamenettelystä
säädetään ydinenergialain 23 §:ssä.
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44 §

Varausilmoitus

Varausilmoitus on toimitettava kaivosvi-
ranomaiselle. Ilmoituksessa on esitettävä tar-
peellinen ja luotettava selvitys:

1) varaajasta;
2) alueesta, jota etuoikeuden varaus kos-

kee (varausalue);
3) tutkimussuunnitelman laadinnasta ja

muista malminetsintälupahakemusta valmis-
televista toimenpiteistä sekä niiden aikatau-
lusta.

Varausilmoitus ei saa koskea aluetta, joka
kuuluu malminetsintäalueeseen, kaivosaluee-
seen tai kullanhuuhdonta-alueeseen taikka si-
jaitsee yhtä kilometriä lähempänä tällaista
aluetta, joka kuuluu muulle kuin hakijalle
tässä laissa tarkoitetun luvan perusteella. Va-
rausilmoitus ei myöskään saa koskea aiem-
min varausalueena ollutta aluetta, ennen kuin
vuosi on kulunut varauspäätöksen raukeami-
sesta tai peruuttamisesta.

Tarkempia säännöksiä varausilmoituksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

6 luku

Lupaharkinta

45 §

Lupaharkinnan perusteet

Malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullan-
huuhdontalupa myönnetään, jos hakija osoit-
taa, että tässä laissa säädetyt edellytykset
täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole tässä
laissa säädettyä estettä. Lupa voidaan kuiten-
kin tässä laissa säädetystä esteestä huolimatta
myöntää, jos este on mahdollista poistaa lu-
pamääräyksillä tai pienentämällä alueen ko-
koa.

46 §

Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
myöntämisen esteet

Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalu-
paa ei saa myöntää:

1) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulle alueel-
le;

2) 9 §:n 4 momentissa tarkoitetulle alueel-
le;

3) aiemmin malminetsintäalueena olleelle
alueelle ennen kuin malminetsintäluvan rau-
keamisesta tai peruttamisesta on kulunut
kolme vuotta;

4) aiemmin kaivosalueena olleelle alueel-
le, ennen kuin kolme vuotta on kulunut siitä,
kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on tul-
lut lainvoimaiseksi;

5) alueelle, joka kuuluu malminetsintä-
alueeseen, kaivosalueeseen tai kullanhuuh-
donta-alueeseen tai josta on tehty varausil-
moitus 44 §:ssä säädetyllä tavalla;

6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta
vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteut-
tamista;

7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa
luvan myöntämistä kaavoituksesta johtuvasta
tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä päte-
västä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole
erityistä syytä;

8) jos on painavia perusteita epäillä, että
haetun alueen laajuuden johdosta taikka ha-
kemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneistä
muista syistä hakijalla ei ole edellytyksiä tai
ilmeisesti tarkoitustakaan ryhtyä luvan mu-
kaiseen toimintaan, taikka hakija on aikai-
semmin olennaisesti laiminlyönyt tähän la-
kiin perustuvia velvollisuuksia; laiminlyön-
tien olennaisuutta arvioitaessa on otettava
huomioon erityisesti laiminlyöntien suunni-
telmallisuus, niiden kesto ja toistuvuus sekä
laiminlyönneistä aiheutuneiden vahinkojen
määrä.

Malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa
voidaan kuitenkin myöntää 1 momentin 1—4
kohdassa tarkoitetulle alueelle asiassa toimi-
valtaisen viranomaisen tai laitoksen taikka
asianomaisen oikeudenhaltijan suostumuk-
sella, ei kuitenkaan 7 §:n 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetulle alueelle. Luvan myöntämi-
sen esteenä ei myöskään pidetä sellaista asu-
miseen tai työntekoon tarkoitettua rakennusta
tai muuta tilaa, joka on kaivostoimintaa tai
kullanhuuhdontaa varten ja sijaitsee kaivos-
alueella tai kullanhuuhdonta-alueella.

Malminetsintälupaa ei saa myöntää, ellei
alueella voida perustellusti arvioida olevan
kaivosmineraaleja.
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47 §

Kaivosluvan myöntämisen edellytykset

Esiintymän tulee olla kooltaan, pitoisuu-
deltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyö-
dyntämiskelpoinen.

Kaivosalue ja kaivoksen apualue eivät saa
sijaita alueella, jolle ei 46 §:n 1 momentin
1—5 kohdan mukaan voida myöntää mal-
minetsintälupaa eikä kullanhuuhdontalupaa.

Kaivoslupa voidaan kuitenkin myöntää
46 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoite-
tusta esteestä huolimatta, jos:

1) 46 §:n 2 momentissa säädetyt edelly-
tykset täyttyvät; tai

2) kaivosalue ei muutoin ole mahdollista
19 §:n mukaisesti toteuttaa ja kyseinen alue
ei ole 7 §:n 2 momentin 1 tai 2 kohdassa
taikka 9 §:n 4 momentissa tarkoitettu alue.

Kaivosalueen ja kaivoksen apualueen
suhde muuhun alueiden käyttöön tulee olla
selvitetty. Kaivostoiminnan tulee perustua
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oike-
usvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoimin-
nan vaikutukset huomioon ottaen asian tulee
olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä
kunnan, maakunnan liiton ja elinkeino-, lii-
kenne ja ympäristökeskuksen kanssa. Kaavan
oikeusvaikutuksista säädetään maankäyttö- ja
rakennuslaissa.

48 §

Kaivosluvan myöntämisen esteet

Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos on paina-
via perusteita epäillä, että hakemuksen käsit-
telyn yhteydessä ilmenneistä syistä hakijalla
ei ole edellytyksiä tai ilmeisesti tarkoitusta-
kaan huolehtia kaivostoiminnan aloittami-
sesta, taikka hakija on aikaisemmin olennai-
sesti laiminlyönyt tähän lakiin perustuvia vel-
vollisuuksia. Laiminlyöntien olennaisuutta
arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti
laiminlyöntien suunnitelmallisuus, niiden
kesto ja toistuvuus sekä laiminlyönneistä ai-
heutuneiden vahinkojen määrä.

Vaikka kaivosluvan myöntämisen edelly-
tykset täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole
tässä laissa säädettyä estettä, lupaa ei saa
myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa vaaraa

yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomatta-
via vahingollisia ympäristövaikutuksia tai
heikentää merkittävästi paikkakunnan asutus-
ja elinkeino-oloja eikä mainittua vaaraa tai
vaikutuksia voida lupamääräyksin poistaa.

49 §

Käyttöoikeutta koskeva harkinta

Kaivosaluelunastuslupa voidaan myöntää,
jos kaivoshanke on yleisen tarpeen vaatima ja
kaivosalue täyttää 19 §:ssä säädetyt edelly-
tykset. Yleisen tarpeen vaatimusta arvioidaan
erityisesti kaivoshankkeen paikallis- ja alue-
taloudellisten sekä työllisyysvaikutusten ja
yhteiskunnan raaka-ainehuollon tarpeen pe-
rusteella.

Kaivosluvassa voidaan myöntää rajoitettu
käyttö- tai muu oikeus kaivoksen apualuee-
seen, jos muualla laissa ei toisin säädetä ja
apualue täyttää 19 §:ssä säädetyt edellytyk-
set. Oikeus voidaan myöntää vain siltä osin
kuin alueelle suunniteltujen toimintojen si-
joittamista ei muutoin voida järjestää tyydyt-
tävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Lupaharkinnassa on otettava huomioon,
mitä 47 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään
kaivosalueesta ja kaivoksen apualueesta kai-
vosluvan myöntämisen edellytyksenä.

50 §

Luvan myöntämisen esteet saamelaisten
kotiseutualueella, koltta-alueella ja

erityisellä poronhoitoalueella

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa ei saa myöntää, jos luvan
mukainen toiminta:

1) yksin tai yhdessä muiden vastaavien lu-
pien tai alueiden muiden käyttömuotojen
kanssa olennaisesti heikentäisi saamelaisten
kotiseutualueella edellytyksiä harjoittaa pe-
rinteisiä saamelaiselinkeinoja taikka muutoin
ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria;

2) heikentäisi olennaisesti kolttien elinolo-
suhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkei-
noja koltta-alueella;

3) aiheuttaisi erityisellä poronhoito-
alueella huomattavaa haittaa poronhoidolle.
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Lupa voidaan kuitenkin myöntää 1 mo-
mentissa tarkoitetusta esteestä huolimatta, jos
este on mahdollista poistaa lupamääräyksin.

51 §

Malminetsintäluvassa annettavat määräykset

Malminetsintäluvassa on määrättävä mal-
minetsintäalueen sijainti ja rajat.

Malminetsintäluvassa on annettava yleis-
ten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tar-
peelliset määräykset:

1) malminetsintätutkimusten ajankohdista
ja menetelmistä sekä malminetsintään liitty-
vistä laitteista ja rakennelmista;

2) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;

3) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tar-
koitetulla toiminnalla vaaranneta saamelais-
ten asemaa alkuperäkansana saamelaisten ko-
tiseutualueella ja kolttien kolttalain mukaisia
oikeuksia koltta-alueella;

4) tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta
selvitysvelvollisuudesta;

5) jälkitoimenpiteistä ja ajankohdasta, jol-
loin jälkitoimenpiteitä koskeva ilmoitus on
viimeistään tehtävä;

6) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
masta ja sen noudattamisesta;

7) velvollisuudesta ilmoittaa tutkimus-
töistä asianomaiselle toimialallaan yleistä
etua valvovalle viranomaiselle;

8) malminetsintäalueen koon pienentämi-
sen aikataulusta;

9) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;
10) muista malminetsintää ja malminetsin-

täalueen käyttöä koskevista seikoista sen var-
mistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä
laissa kiellettyä seurausta;

11) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

52 §

Kaivosluvassa annettavat määräykset

Kaivosluvassa on määrättävä muodostetta-
van kaivosalueen ja kaivoksen apualueen si-
jainti ja rajat ottaen huomioon, mitä 19 ja

47 §:ssä säädetään, sekä kaivoksen apualuetta
koskevien käyttö- ja muiden erityisten oi-
keuksien sisältö. Lupaviranomainen voi
tehdä hakemuksessa esitettyyn kaivosaluee-
seen tai kaivoksen apualueeseen sellaisia si-
jaintia 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-
vanhaltijan 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 ihmisten terveyden ja yleisen tur-
vallisuuden varmistamiseksi;

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) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tar-
koitetulla toiminnalla vaaranneta saamelais-
ten asemaa alkuperäiskansana saamelaisten
kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukai-
sia oikeuksia koltta-alueella;

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liitty-
västä vakuudesta 10 luvun mukaisesti sekä
muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettami-
sen jälkeisistä velvollisuuksista;

7) lupamääräysten tarkistamiseen liitty-
vien selvitysten toimittamiseen asetettavasta
määräajasta;

8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa
toimintaa koskevista seikoista sen varmista-
miseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa
kiellettyä seurausta;

9) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.
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53 §

Kaivosaluelunastusluvassa annettavat
määräykset

Kaivosaluelunastusluvassa on mainittava,
mitä omaisuutta lunastus koskee, ja määrät-
tävä käyttöoikeuden sisältö.

54 §

Kullanhuuhdontaluvassa annettavat
määräykset

Kullanhuuhdontaluvassa on määrättävä
kullanhuuhdonta-alueen sijainti ja rajat.

Kullanhuuhdontaluvassa on annettava
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeelliset määräykset:

1) kullanhuuhdonnan ajankohdista ja me-
netelmistä;

2) kullanhuuhdonta-alueen kunnossapi-
dosta;

3) poronhoidolle aiheutuvien haittojen vä-
hentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella;

4) sen varmistamiseksi, ettei luvassa tar-
koitetulla toiminnalla vaaranneta saamelais-
ten asemaa alkuperäiskansana saamelaisten
kotiseutualueella ja kolttien kolttalain mukai-
sia oikeuksia koltta-alueella;

5) kullanhuuhdontaa koskevasta selvitys-
velvollisuudesta;

6) jälkitoimenpiteistä;
7) kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-

masta ja sen noudattamisesta;
8) vakuudesta 10 luvun mukaisesti;
9) muista kullanhuuhdontaa ja kullan-

huuhdonta-alueen käyttöä koskevista sei-
koista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta
aiheudu tässä laissa kiellettyä seurausta;

10) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

55 §

Varausilmoituksen ratkaiseminen

Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä va-
raus, jos varausilmoitus täyttää 44 §:ssä sää-
detyt edellytykset eikä hyväksymiselle ole
tässä laissa säädettyä estettä.

Kaivosviranomaisen on kuitenkin hylät-

tävä varaus, jos on painavia perusteita
epäillä, että varausalueen laajuuden johdosta
tai muista syistä varaajalla ei ole edellytyksiä
tai ilmeisesti tarkoitustakaan hakea malmin-
etsintälupaa.

7 luku

Lupapäätös ja sen voimassaolo

56 §

Lupapäätöksen sisältö

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslu-
paa koskevassa päätöksessä on selostettava
hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus
tarpeellisilta osin päätökseen. Päätöksessä on
otettava kantaa lausunnoissa ja muistutuk-
sissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin.

Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annettua lakia,
lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arvi-
ointi on otettu huomioon lupaharkinnassa.

57 §

Lupapäätöksen antaminen

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa sekä kaivosaluelunastuslu-
paa koskeva päätös annetaan julkipanon jäl-
keen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oi-
keutettujen tietoon silloin, kun se on annettu.

Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta 1 momentin mukaisesti en-
nen sen antamispäivää ilmoitustaulullaan.
Julkipanoilmoituksessa on mainittava lupavi-
ranomainen, asian laatu, luvan antamispäivä
ja valitusaika. Ilmoitus on pidettävä nähtä-
villä vähintään sen ajan, jonka kuluessa pää-
tökseen voidaan hakea muutosta valittamalla.
Päätöksen tulee olla saatavana ilmoituksessa
mainittuna antamispäivänä myös sähköisesti.

58 §

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on toimitettava malmin-
etsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdonta-
lupaa koskeva päätös hakijalle.

15621/2011



Lupaviranomaisen on toimitettava jäljen-
nös päätöksestä niille, jotka ovat tätä erikseen
pyytäneet, sekä niille kunnille, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksille ja muille vi-
ranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn ai-
kana 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 38 §:n 2 momentissa
tarkoitettua hanketta, on jäljennös päätök-
sestä toimitettava saamelaiskäräjille. Koltta-
alueelle kohdistuvasta päätöksestä on toimi-
tettava jäljennös kolttien kyläkokoukselle ja
erityiselle poronhoitoalueelle kohdistuvasta
päätöksestä jäljennös asianomaiselle palis-
kunnalle.

Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta niille, jotka ovat tehneet
muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erik-
seen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita
asia erityisesti koskee. Jos päätöksestä on
ilmoitettava yli kolmellekymmenelle tiedossa
olevalle henkilölle tai kun henkilöiden luku-
määrää ei tiedetä, sovelletaan vastaavasti,
mitä lupahakemuksesta tiedottamisesta
40 §:n 2 momentissa säädetään. Jos päätök-
sestä on annettava tieto yhteisen alueen jär-
jestäytymättömälle osakaskunnalle, sovelle-
taan, mitä lupahakemuksesta tiedottamisesta
40 §:n 3 momentissa säädetään.

Jos muistutuskirjelmässä on useita allekir-
joittajia, riittää, että jäljennös päätöksestä toi-
mitetaan tai tieto sen antamisesta ilmoitetaan
muistutuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle.

Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita päätös koskee, julkai-
sevat viipymättä tiedon päätöksestä siten kuin
julkisista kuulutuksista annetussa laissa sää-
detään. Lupaviranomaisen on lisäksi julkais-
tava tieto päätöksestä ainakin yhdessä pää-
töksessä tarkoitetun toiminnan vaikutusalu-
eella yleisesti leviävässä sanomalehdessä,
jollei asian merkitys ole vähäinen tai sen
julkaiseminen on muutoin ilmeisen tarpee-
tonta.

Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa koskevasta päätöksestä teh-
dään merkintä kiinteistötietojärjestelmästä ja

siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa
laissa (453/2002) tarkoitettuun kiinteistötieto-
järjestelmään.

59 §

Kaivosaluelunastuslupaa koskevasta
päätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on toimitettava kaivos-
aluelunastuslupaa koskeva päätös hakijalle.

Lupaviranomaisen on toimitettava jäljen-
nös päätöksestä kaivosalueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä vii-
pymättä toimivaltaiselle maanmittaustoimis-
tolle.

Lupaviranomaisen on huolehdittava, että
tieto päätöksestä julkaistaan noudattaen, mitä
lupapäätöksestä tiedottamisesta 58 §:n 6 mo-
mentissa säädetään.

60 §

Malminetsintäluvan määräaikaisuus

Malminetsintälupa on voimassa enintään
neljä vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tu-
losta.

Kaivosviranomaisen on malminetsintälu-
van voimassaoloajan pituutta harkitessaan
otettava huomioon erityisesti:

1) tutkimussuunnitelman toteuttamiseksi
tarpeellinen aika;

2) yleiselle tai yksityiselle edulle aiheutu-
vien vahinkojen ja haittojen rajoittaminen ja
vähentäminen.

61 §

Malminetsintäluvan voimassaolon
jatkaminen

Malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan
jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan siten,
että lupa on voimassa yhteensä enintään vii-
sitoista vuotta.

Malminetsintäluvan voimassaolon jatkami-
sen edellytyksenä on, että:

1) malminetsintä on ollut tehokasta ja jär-
jestelmällistä;

2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuk-
sien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuk-
sia;
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3) luvanhaltija on noudattanut tässä laissa
säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin lupa-
määräyksiä;

4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle.

62 §

Kaivosluvan määräaikainen tarkistaminen ja
määräaikaisuus

Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Kaivoslupa voidaan
myös myöntää määräajaksi, jos se on perus-
teltua ottaen huomioon esiintymän laatu ja
laajuus, hakijan edellytykset huolehtia kai-
vostoiminnan aloittamisesta sekä muut hake-
muksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet sei-
kat. Määräaikainen kaivoslupa voi olla voi-
massa enintään kymmenen vuotta päätöksen
lainvoimaiseksi tulosta.

Lupaviranomaisen on tarkistettava toistai-
seksi voimassa olevan kaivosluvan määräyk-
siä vähintään kymmenen vuoden välein. Lu-
paviranomaisen on ilmoitettava tarkistusväli
luvassa. Välttämättömän yleisen tai yksityi-
sen edun turvaamiseksi taikka muusta erityi-
sestä syystä myös määräajan voimassa olevan
kaivosluvan määräyksiä voidaan määrätä tar-
kistettavaksi määräajoin.

Lupamääräysten tarkistaminen ei saa sa-
nottavasti vähentää kaivoshankkeesta saata-
vaa hyötyä.

63 §

Kaivosluvan voimassaolon jatkaminen

Määräajan voimassa olevalle kaivosluvalle
voidaan myöntää jatkoaikaa toistaiseksi tai
enintään kymmenen vuotta kerrallaan 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) esiintymä on kooltaan, pitoisuudeltaan
ja teknisiltä ominaisuuksiltaan edelleen hyö-
dyntämiskelpoinen;

3) luvanhaltija ei ole olennaisesti rikkonut
tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia taikka
lupamääräyksiä.

64 §

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.

65 §

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon
jatkaminen

Kullanhuuhdontaluvan voimassaoloa voi-
daan jatkaa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jat-
kamisen edellytyksenä on, että:

1) kullanhuuhdonta on ollut tehokasta ja
järjestelmällistä;

2) kullanhuuhdonta-alueella on edelleen
maalajeista huuhdottavaa kultaa niin run-
saasti ja sellaisessa muodossa, että kullan-
huuhdonnan jatkamiselle on edellytykset;

3) kullanhuuhtoja on noudattanut tässä
laissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin
lupamääräyksiä;

4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu
kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle.

66 §

Hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kul-
lanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista
varten lupaviranomaiselle on ennen luvan
voimassaolon päättymistä toimitettava lupa-
hakemus sekä lupaharkinnan kannalta tar-
peelliset ja luotettavat selvitykset 61 §:n
2 momentin 1 ja 2 kohdassa, 63 §:n 2 mo-
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mentin 1 ja 2 kohdassa tai 65 §:n 2 momentin
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista seikoista. Li-
säksi hakemukseen sovelletaan vastaavasti,
mitä lupahakemuksesta säädetään 34 §:ssä.

Tarkempia säännöksiä luvan voimassaolon
jatkamista koskevasta hakemuksesta voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

67 §

Malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan
raukeaminen

Malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa
raukeavat määräajan päättyessä.

Kaivosviranomainen voi päättää, että mal-
minetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa rau-
keavat, jos toiminta on ollut keskeytyneenä
luvanhaltijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoi-
sesti vähintään vuoden. Asian voi panna vi-
reille kaivosviranomainen omasta aloittees-
taan, kunta tai haittaa kärsivä asianosainen.

Kaivosviranomaisen on päätettävä, että
malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa
raukeavat, jos luvanhaltija tekee asiaa koske-
van hakemuksen. Luvanhaltija on velvollinen
tekemään hakemuksen, jos tarkoituksena ei
enää ole harjoittaa lupaan perustuvaa toimin-
taa.

Jos luvanhaltija hakee malminetsintäluvan
tai kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jat-
kamista 66 §:ssä säädetyllä tavalla, jäävät
58 §:n nojalla lupapäätöksestä tehty merkintä
kiinteistötietojärjestelmään, 107 §:n nojalla
asetettu vakuus ja 174 §:n nojalla tehty pant-
taus voimaan, kunnes hakemus on lainvoi-
maisesti ratkaistu.

68 §

Kaivosluvan raukeaminen

Kaivoslupa raukeaa määräajan päättyessä.
Lupaviranomaisen on päätettävä, että kai-

voslupa raukeaa, jos luvanhaltija ei ole kai-
vosluvassa annetussa määräajassa aloittanut
kaivostoimintaa tai ryhtynyt muuhun sellai-
seen valmistavaan työhön, joka osoittaa lu-
vanhaltijan vakavasti pyrkivän varsinaiseen
kaivostoimintaan. Lupaviranomaisen on
myös päätettävä, että kaivoslupa raukeaa, jos
kaivostoiminta on ollut keskeytyneenä luvan-

haltijasta riippuvasta syystä yhtäjaksoisesti
vähintään viisi vuotta tai kaivostoiminnan
voidaan katsoa tosiasiallisesti päättyneen.
Asian voi panna vireille lupaviranomainen
omasta aloitteestaan, kunta tai haittaa kärsivä
asianosainen.

Lupaviranomainen voi kuitenkin 2 mo-
mentissa tarkoitetussa tilanteessa enintään
kahdesti lykätä kaivosluvan raukeamista ja
antaa uuden määräajan kaivostoiminnan
aloittamiseksi tai määräajan toiminnan jatka-
miseksi. Luvan raukeamista voidaan lykätä
enintään yhteensä kymmenellä vuodella. Kai-
vosluvan haltijan on toimitettava lupaviran-
omaiselle hakemus ennen kaivosluvan rau-
keamista sekä hakemuksessa esitettävä syy
määräajan myöntämiselle ja suunnitelma kai-
vostoiminnan aloittamiseksi tai jatkamiseksi.
Edellytyksenä hakemuksen hyväksymiselle
on, että hakijan esittämää syytä on pidettävä
perusteltuna ja suunnitelmaa riittävän yksi-
tyiskohtaisena eikä päätöksestä aiheudu koh-
tuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle
edulle. Tarkempia säännöksiä hakemuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Lupaviranomaisen on lisäksi päätettävä,
että kaivoslupa raukeaa, jos kaivosalue ei
kuulu luvanhaltijalle tai luvanhaltija ei ole
saanut sitä haltuunsa 82 §:n mukaisesti viiden
vuoden kuluttua luvan myöntämisestä taikka
luvanhaltija tekee asiaa koskevan hakemuk-
sen. Luvanhaltija on velvollinen tekemään
hakemuksen, jos sen tarkoituksena ei enää
ole harjoittaa kaivostoimintaa.

69 §

Luvan muuttaminen

Lupaviranomaisen on omasta aloitteestaan
taikka asianomaisen toimialallaan yleistä etua
valvovan viranomaisen tai haittaa kärsivän
asianosaisen hakemuksesta muutettava mal-
minetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuh-
dontalupaa, jos:

1) toiminnasta aiheutuu tässä laissa kiel-
letty seuraus;

2) toiminnasta aiheutuvat haitalliset vaiku-
tukset poikkeavat olennaisesti siitä, mitä lu-
paharkinnassa on arvioitu.

Kaivosviranomaisen on hyväksyessään
kullanhuuhdontaluvan siirron 73 §:n mukai-
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sesti samalla tarkistettava lupamääräyksiä ja
luvassa tehtyä ratkaisua rakentamisen välttä-
mättömyydestä, jos se on tarpeen sen vuoksi,
että siirron saajan edellytykset harjoittaa lu-
van mukaista toimintaa ovat olennaisesti toi-
set kuin aiemman luvanhaltijan.

Malminetsintäluvan haltijan on haettava
malminetsintäluvan muuttamista, jos tutki-
mussuunnitelmaa muutetaan tai täydennetään
siten, että lupamääräyksiä on tarpeen tarkis-
taa. Luvanhaltija voi lisäksi hakea malminet-
sintäluvan muuttamista lupamääräysten tar-
kistamiseksi, kun luvan mukaista toimintaa
on tarpeen muuttaa.

Kaivosluvan haltijan on haettava kaivoslu-
van muuttamista, jos kaivosalue tai kaivok-
sen apualue taikka osa niistä ei enää ole
19 §:ssä tarkoitetulla tavalla välttämätön
taikka kaivostoiminnassa tapahtuu sellainen
muutos, että lupamääräyksiä on tarpeen tar-
kistaa.

Kullanhuuhtojan on haettava kullanhuuh-
dontaluvan muuttamista, jos kullanhuuhdon-
taa koskevien toimenpiteiden määrässä, laa-
dussa tai aikataulusta tapahtuu sellainen muu-
tos, että lupamääräyksiä on tarpeen tarkistaa.
Kullanhuuhtoja voi lisäksi hakea kullanhuuh-
dontaluvan muuttamista, kun rakentamisen
edellytyksiä on mahdollista arvioida uudel-
leen.

Luvan muuttamista koskevaan hakemuk-
seen sovelletaan vastaavasti, mitä lupahake-
muksesta säädetään 34 §:ssä.

70 §

Luvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi peruuttaa malmin-
etsintäluvan, kaivosluvan ja kullanhuuhdon-
taluvan, jos:

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on an-
nettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntä-
misen edellytyksiin tai muutoin lupaharkin-
taan;

2) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-
misen edellytyksiä;

3) luvanhaltija on olennaisella tavalla lai-
minlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä
velvollisuutta tai rajoitusta taikka lupamäärä-
yksiä.

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai lai-
minlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäi-
siä, lupaviranomaisen on ennen 1 momentin
2 tai 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen teke-
mistä asetettava asianomaiselle luvanhalti-
jalle määräaika korjata puute, rikkomus tai
laiminlyönti.

71 §

Kaivosaluelunastusluvan voimassaolo

Kaivosaluelunastuslupa on voimassa tois-
taiseksi tai määräajan luvan lainvoimaiseksi
tulosta noudattaen vastaavasti, mitä kaivoslu-
van voimassaolosta 62 §:ssä säädetään.

Valtioneuvosto voi myöntää määräajan
voimassa olevalle kaivosaluelunastusluvalle
jatkoaikaa toistaiseksi tai määräajaksi nou-
dattaen vastaavasti, mitä kaivosluvan voimas-
saolon jatkamisesta 63 §:ssä säädetään. Lu-
van voimassaolon jatkamista varten valtio-
neuvostolle on ennen luvan voimassaolon
päättymistä toimitettava lupahakemus ja lu-
paharkinnan kannalta tarpeelliset ja luotetta-
vat selvitykset. Hakemukseen sovelletaan
vastaavasti, mitä kaivosaluelunastuslupaa
koskevasta hakemuksesta 35 §:ssä säädetään.
Tarkempia säännöksiä hakemuksesta voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

Kaivosaluelunastuslupa raukeaa määräajan
päättyessä. Lupa raukeaa myös, jos kaivoslu-
paa ei myönnetä, taikka se raukeaa tai peruu-
tetaan. Jos kaivoslupaa muutetaan siten, että
kaivosalueen pinta-ala pienenee, raukeaa kai-
vosaluelunastuslupa vastaavasti niiden aluei-
den osalta, jotka eivät enää kuulu kaivos-
alueeseen.

Valtioneuvoston on päätettävä, että kaivos-
aluelunastuslupa raukeaa, jos luvanhaltija te-
kee asiaa koskevan hakemuksen valtioneu-
vostolle.

72 §

Luvan voimassaolon jatkamista,
raukeamista, muuttamista ja peruuttamista

koskevan asian käsittely

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kul-
lanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkamista,
raukeamista, muuttamista ja peruuttamista
sekä kaivosaluelunastusluvan voimassaolon
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jatkamista ja raukeamista koskeva asia on
käsiteltävä noudattaen vastaavasti, mitä tässä
laissa säädetään asianomaista lupaa koske-
vasta lupamenettelystä, lupaharkinnasta sekä
lupapäätöksestä ja sen voimassaolosta.

73 §

Luvan siirto

Malminetsintälupa, kaivoslupa ja kullan-
huuhdontalupa voidaan siirtää toiselle. Siir-
ron saajan tulee täyttää vastaavat vaatimukset
kuin luvanhaltijalta tämän lain mukaan edel-
lytetään. Uraanin tai toriumin tuottamista
koskevan kaivosluvan siirron saajalla tulee
lisäksi olla ydinenergialain mukainen lupa
kaivostoimintaan.

Luvanhaltija voi hakea luvan siirtoa teke-
mällä asiasta hakemuksen kaivosviranomai-
selle. Hakemuksessa on esitettävä siirron
kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys
siirron saajasta sekä siirron käsittelyn kan-
nalta muut merkitykselliset seikat. Hakemuk-
seen on liitettävä tarvittavat viranomaisen to-
distukset, rekisterinotteet ja vastaavat asiakir-
jat, joilla varmennetaan hakemuksessa esite-
tyt tiedot ja siirron saajan suostumus. Tar-
kempia säännöksiä hakemuksesta voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

Kaivosviranomaisen on hyväksyttävä lu-
van siirto, jos siirron saaja täyttää 1 momen-
tissa mainitut edellytykset ja viranomaiselle
on toimitettu 2 momentissa tarkoitetut selvi-
tykset. Kaivosviranomainen voi kuitenkin
hylätä malminetsintäluvan ja kullanhuuhdon-
taluvan siirtoa koskevan hakemuksen 46 §:n
1 momentin 8 kohdassa mainituin perustein
sekä kaivosluvan siirtoa koskevan hakemuk-
sen 48 §:n 1 momentissa mainituin perustein.

Kun kaivosviranomainen on hyväksynyt
kaivosluvan siirron, sen on tehtävä vastaava
luvanhaltijaa koskeva muutos kaivosaluelu-
nastuslupaan.

74 §

Luvan siirtoa koskevan päätöksen antaminen
ja siitä tiedottaminen

Malminetsintäluvan, kaivosluvan ja kul-
lanhuuhdontaluvan siirtoa koskevan päätök-

sen antamiseen sovelletaan, mitä 57 §:ssä
säädetään lupapäätöksen antamisesta.

Kaivosviranomaisen on toimitettava päätös
hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle.
Malminetsintäluvan siirron saaja on velvolli-
nen viipymättä ilmoittamaan asiasta kirjalli-
sesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiin-
teistöjen omistajille ja kaivosluvan siirron
saaja kaivosalueeseen kuuluvien kiinteistön
omistajille.

Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tar-
koitetun toiminnan vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueita luvan siirtopäätös kos-
kee, julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä
siten kuin julkisista kuulutuksista annetussa
laissa säädetään.

Kaivosviranomaisen on tiedotettava kai-
vosaluelunastusluvan siirrosta luvanhaltijalle
ja siirron saajalle.

75 §

Varauspäätöksen antaminen ja siitä
tiedottaminen

Varauspäätöksen antamiseen sovelletaan,
mitä 57 §:ssä säädetään lupapäätöksen anta-
misesta.

Kaivosviranomaisen on toimitettava va-
rauspäätös varaajalle.

Kaivosviranomaisen on julkaistava tieto
päätöksestä ainakin yhdessä päätöksessä tar-
koitetulla varausalueella yleisesti leviävässä
sanomalehdessä ja tarvittaessa sellaisessa sa-
nomalehdessä, josta alueeseen kuuluvien
kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden voidaan
otaksua parhaiten saavan tiedon asiasta.

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kunnat, joiden alueilla varausalue sijaitsee,
julkaisevat viipymättä tiedon päätöksestä si-
ten kuin julkisista kuulutuksista annetussa
laissa säädetään.

76 §

Varauspäätöksen voimassaolo

Varauspäätös on voimassa enintään kaksi-
kymmentäneljä kuukautta siitä, kun varausil-
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moitus on tehty. Kaivosviranomaisen on va-
rauspäätöksen voimassaolon pituutta harki-
tessaan otettava huomioon erityisesti tutki-
mussuunnitelman laadintaan ja muihin mal-
minetsintälupahakemuksen valmisteleviin
toimenpiteisiin tarvittava aika.

Varauspäätös raukeaa määräajan päättyes-
sä. Varauspäätös raukeaa myös kokonaan tai
osittain, kun sen tuottamalla etuoikeudella on
haettu malminetsintälupaa 34 §:ssä säädetyllä
tavalla. Kaivosviranomaisen on lisäksi pää-
tettävä, että varauspäätös raukeaa, jos varaaja
tekee asiasta kirjallisen ilmoituksen kaivosvi-
ranomaiselle.

Kaivosviranomainen voi peruuttaa varaus-
päätöksen, jos varausilmoituksessa tai sen
liitteissä on annettu virheellisiä tai puutteelli-
sia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikutta-
neet varauspäätökseen liittyvään harkintaan.

III OSA

KAIVOSTOIMITUS, KORVAUKSET JA
VAKUUDET

8 luku

Kaivostoimitus ja siinä suoritettavat
korvaukset

77 §

Kaivostoimitus

Kaivosalueeksi ja kaivoksen apualueeksi
tarvittavien alueiden käyttöoikeuksien ja
muiden erityisten oikeuksien lunastaminen
suoritetaan kaivostoimituksessa. Lunastami-
sessa noudatetaan, jollei jäljempänä muuta
säädetä, mitä kiinteän omaisuuden ja erityis-
ten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa
(603/1977), jäljempänä lunastuslaki, sääde-
tään. Kaivostoimituksessa havaitun virheen
korjaamisesta tai oikaisemisesta sekä toimi-
tuksen tai päätöksen purkamista koskevasta
esityksestä on voimassa, mitä kiinteistön-
muodostamislaissa (554/1995) kiinteistötoi-
mituksesta säädetään.

Toimitusinsinööri voi kuitenkin suorittaa
kaivostoimituksen ilman uskottuja miehiä,
jos kukaan 81 §:ssä tarkoitetuista kaivostoi-
mituksen asianosaisista ei sitä vaadi eikä toi-
mituksessa ole kysymys korvauksista.

78 §

Toimivaltainen maanmittaustoimisto

Kaivostoimituksia koskevissa asioissa toi-
mivaltainen on maanmittaustoimisto, jonka
toimialueella lunastettava omaisuus on.

Jos vain vähäinen osa kaivosalueesta tai
kaivoksen apualueesta on toisen maanmit-
taustoimiston toimialueella, kaikki lunastuk-
set toimeenpannaan siinä maanmittaustoimis-
tossa, jonka toimialueella on suurin osa omai-
suudesta.

79 §

Kaivostoimituksen vireille tulo

Toimivaltaisen maanmittaustoimiston on
välittömästi annettava määräys kaivostoimi-
tusta varten saatuaan tiedon kaivosaluelunas-
tusluvan tai kaivosluvan myöntämistä koske-
vasta päätöksestä.

Kaivostoimitusta ei saa lopettaa, ennen
kuin kaivosaluelunastuslupa ja kaivoslupa
ovat saaneet lainvoiman. Toimivaltaisen
maanmittaustoimiston pyynnöstä kaivosvi-
ranomaisen on annettava lausunto asian sel-
vittämiseksi.

80 §

Kaivostoimituksen kustannukset

Kaivosaluelunastusluvan ja kaivosluvan
haltija vastaa kaivostoimituksen kustannuk-
sista.

81 §

Kaivostoimituksen asianosainen

Kaivostoimituksen asianosainen on kai-
vosaluelunastusluvan ja kaivosluvan haltija
sekä muu henkilö, jonka oikeutta tai etua
toimitus välittömästi koskee. Kaivoksesta
taikka kaivosalueen tai kaivoksen apualueen
käyttämisestä aiheutuvasta haitasta tai vahin-
gosta voidaan vaadittaessa määrätä korvaus
lunastuslain 38 §:n estämättä.
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82 §

Haltuunotto

Kaivosaluelunastusluvan ja kaivosluvan
haltijalle syntyy kaivostoimituksessa lunas-
tuslaissa tarkoitetulla haltuunotolla oikeus
käyttää alueita ja oikeuksia luvassa osoitettui-
hin tarkoituksiin kiinteistöön kohdistuvan
muun oikeuden estämättä.

Kaivosaluelunastusluvassa ja kaivoslu-
vassa osoitetut alueet sekä perustettavat oi-
keudet otetaan asianomaisen luvanhaltijan
haltuun kaivostoimituksessa pidettävässä hal-
tuunottokatselmuksessa määrättynä ajankoh-
tana. Edellytyksenä haltuunotolle on, että kai-
vostoimituksessa määrätty ennakkokorvaus
on maksettu.

Jos haltuunotosta aiheutuu lunastuslain
57 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus, voi
lunastustoimikunta kaivostoimituksen asian-
osaisen vaatimuksesta määrätä, että haltuun-
otto siltä osin saa tapahtua aikaisintaan toimi-
kunnan määräämän enintään kolmen kuukau-
den pituisen ajan kuluttua siitä, kun asian-
osaiselle määrätty ennakkokorvaus on mak-
settu.

Jos haltuun otetulla alueella olevan omai-
suuden poistamisesta tai siirtämisestä ei
päästä sopimukseen, kaivosaluelunastusluvan
ja kaivosluvan haltijan on asetettava poistet-
tavan omaisuuden omistajalle tai haltijalle
kohtuullinen ja kaivostoiminnan aloittamisen
kannalta sopiva määräaika, jonka päätyttyä
asianomainen luvanhaltija poistaa omaisuu-
den. Tällöin on luvanhaltijan ennen omaisuu-
den poistamista ilmoitettava siitä poistettavan
omaisuuden omistajalle tai haltijalle, jollei se
ole mahdotonta.

Jos kaivostoimintaa varten luovutettavalta
tai luovutetulta alueelta joudutaan poista-
maan tai siirtämään rakennuksia, varastoja tai
laitteita taikka puita, kasvavaa satoa tai
muuta kasvillisuutta, on siitä aiheutuvan va-
hingon tai haitan lisäksi korvattava asian-
omaiselle aiheutuneet poistamis- tai siirtä-
miskustannukset.

83 §

Korvauksen perusteet erityistilanteessa

Jos kaivoshanke on merkittävästi korotta-
nut tai alentanut lunastettavan omaisuuden

arvoa, korvaus on määrättävä vastaamaan sitä
arvoa, joka omaisuudella olisi ollut ilman
sanottua vaikutusta.

Kun lunastetaan käyttöoikeus omaisuu-
teen, jota sen omistaja pääasiallisesti käyttää
asumiseensa tai ammattinsa harjoittamiseen,
lunastuslaissa tarkoitettu kohteenkorvaus on
1 momentin estämättä aina määrättävä niin
suureksi kuin on tarpeen vastaavan oman
asunnon tai saman toimeentulon tarjoavan,
lunastettua vastaavan omaisuuden hankkimi-
seen lunastetun tilalle.

84 §

Lunastuksen kohteen vahvistaminen ja
käyttöoikeuden perustaminen

Kaivostoimituksen loppukokouksessa on
julistettava lunastuspäätös ja annettava vali-
tusosoitus.

Lunastuspäätöksessä vahvistetaan kaivos-
aluelunastusluvan ja kaivosluvan perusteella
sekä tarvittaessa luvanhaltijan osoituksen
mukaan lunastuksen kohde ja perustetaan
käyttö- ja muut oikeudet sekä asetetaan tar-
vittavat ehdot ja rajoitukset alueiden käyttä-
miselle. Kaivosaluelunastusluvasta ja kaivos-
luvasta voidaan vähäisessä määrin poiketa,
jos siihen on erityinen syy ottaen huomioon,
mitä 19 §:ssä sekä 47 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään.

Lunastuspäätöksen saatua lainvoiman syn-
tyy kaivosaluelunastusluvan ja kaivosluvan
haltijalle kaivostoimintaa varten käyttöoikeus
kaivosalueeksi vahvistettuun alueeseen ja
kaivoksen apualueeseen sen käyttötarkoitusta
vastaava rajoitettu käyttö- tai muu erityinen
oikeus, jolleivät alueet ole jo aiemmin kuulu-
neet luvanhaltijalle.

85 §

Oikeuksien raukeaminen

Kaivosalueeseen ja kaivoksen apualuee-
seen kohdistuvat erityiset oikeudet raukeavat,
kun kaivostoimitus on saanut lainvoiman.

Kaivostoimituksessa voidaan kuitenkin
päättää erityisen oikeuden pysyttämisestä, jos
oikeudesta ja sen käyttämisestä ei aiheudu
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vaaraa yleiselle turvallisuudelle tai haittaa
kaivostoiminnalle eikä oikeuden pysyttämi-
nen vaaranna kiinteistöjärjestelmän selkeyttä.

86 §

Kiinteistön omistajan lunastusvaatimus

Jos kaivosalueesta tai kaivoksen apu-
alueesta aiheutuu merkittävää haittaa kiinteis-
tön tai sen osan käyttämiselle, kiinteistön
omistajalla on oikeus vaatia, että kaivos-
aluelunastusluvan ja kaivosluvan haltija lu-
nastaa kiinteistön tai sen osan.

Jos asemakaavassa on osoitettu alue kai-
vostoimintaa varten, kiinteistön omistajalla
on oikeus kaivostoimituksessa vaatia kaavaan
merkityn alueen lunastamista kokonaisuudes-
saan.

Kiinteistöistä tai niiden osista, jotka lunas-
tetaan 1 ja 2 momentin nojalla, muodostetaan
yksi tai useampi kaivosalueesta erillinen lu-
nastusyksikkö noudattaen, mitä lunastusyksi-
köiden muodostamisesta lunastuslain
49 a §:n 1 momentissa säädetään.

Määrättäessä lunastuskorvausta kiinteis-
töstä ja niiden osista, jotka lunastetaan 1 ja 2
momentin nojalla, on korvauksen määrä puo-
litoistakertainen suhteessa lunastusalueen ar-
voon.

87 §

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 tietoimi-
tuksessa, joka voidaan suorittaa kaivosluvan
haltijan pyynnöstä ilman erillistä hakemusta.

88 §

Tilusjärjestelyn tarpeellisuuden selvittäminen

Kaivostoimituksessa on selvitettävä
89 §:ssä tarkoitetun tilusjärjestelyn suoritta-
misen tarpeellisuus.

Tilusjärjestelyn tarpeellisuus selvitetään ja
ratkaistaan kuitenkin kaivostoimituksen si-
jasta kiinteistönmuodostamislain 68 §:n
2 momentissa tarkoitetussa uusjakotoimituk-
sessa, jos kaivostoimituksen ajankohtana sel-
lainen on vireillä. Tällaisessa uusjaossa so-
velletaan sen lisäksi, mitä kiinteistönmuodos-
tamislaissa ja lunastuslain 82 §:ssä säädetään,
tämän lain 89—92 §:n säännöksiä.

89 §

Tilusjärjestely

Tilusjärjestelynä voidaan suorittaa tilus-
vaihto kiinteistöjen kesken. Jos tilusvaihtoa
ei kuitenkaan voida sopivasti toimittaa, alue
voidaan siirtää kiinteistöstä toiseen rahana
suoritettavaa täyttä korvausta vastaan.

Tilusvaihdosta ja alueen siirtämisestä kai-
vostoimituksessa on voimassa, mitä kiinteis-
tönmuodostamislain 59, 65 ja 66 §:ssä sääde-
tään, jollei tämän lain 90—92 §:stä muuta
johdu.

90 §

Tilusjärjestelyn edellytykset

Tilusjärjestely voidaan suorittaa, jos:
1) se on tarpeen kaivosalueen tai kaivok-

sen 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 katkaise-
man kulkuyhteyden sijaan;

3) tilusvaihto tai alueen siirtäminen lisä-
alueen antamiseksi kaivosalueeseen tai kai-
voksen apualueeseen rajoittuvalle kiinteis-
tölle on erityisen tärkeää kiinteistön käyttö-
kelpoisuuden lisäämiseksi; tai

4) se on tarpeen sellaisen arvoltaan vähäi-
sen, kaivosalueen tai kaivoksen apualueen
vuoksi erilleen jäävän alueen siirtämiseksi
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toiseen kiinteistöön, jota alueen omistaja ei
voi käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla
hyväkseen, mutta jota voidaan käyttää toisen
kiinteistön yhteydessä.

Tilusjärjestelyn suorittaminen edellyttää li-
säksi, että:

1) 1 momentin 1 kohdassa mainitussa ta-
pauksessa sillä saadaan aikaan merkittävä pa-
rannus kiinteistöjaotukseen;

2) siitä ei aiheudu kenellekään sanottavaa
haittaa; ja

3) se ei vaikeuta asemakaavan toteutta-
mista.

Tilusjärjestelyn suorittamiseen ei vaadita
kiinteistön omistajan eikä siihen kohdistuvan
pantti- tai erityisen oikeuden haltijan suostu-
musta.

91 §

Tilusjärjestelysopimukset

Jos asianomaisten kiinteistöjen omistajat
sopivat, voidaan kaivostoimituksessa muissa-
kin kuin 90 §:n 1 momentissa mainituissa
tapauksissa tehdä kaivoksen perustamisen tai
kaivostoiminnan takia tarpeellisia, kiinteistö-
jaotusta parantavia tilusjärjestelyjä noudat-
taen, mitä tilusjärjestelyn edellytyksistä
90 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa sääde-
tään.

92 §

Tilusjärjestelyn korvaukset

Tilusjärjestelyssä arvioidaan kiinteistöstä
toiseen siirtyvä alue erikseen luovuttavan ja
vastaanottavan kiinteistön kannalta. Jos nämä
arvot eroavat toisistaan, on erotus määrättävä
kaivosaluelunastusluvan ja kaivosluvan halti-
jan korvattavaksi.

93 §

Kaivostoimituksen rekisteröinti

Kaivostoimitus voidaan rekisteröidä kor-
vausten suorittamisesta riippumatta, kun se
on saanut lainvoiman. Korvausten suoritta-
misesta ei tarvitse ilmoittaa maanmittaustoi-
mistolle.

Kaivostoimituksesta voidaan tehdä mer-

kinnät kiinteistörekisteriin muutoksenhausta
huolimatta niiden kiinteistöjen osalta, joita
muutoksenhaku ei koske. Kaivostoimituk-
sesta voidaan tehdä merkinnät kiinteistörekis-
teriin myös muutoksenhaun kohteena olevien
kiinteistöjen osalta, jos muutoksenhaku ei
vaikuta lunastuksen kohteen vahvistamiseen,
käyttö- tai muiden oikeuksien perustamiseen
taikka tehtäviin merkintöihin. Kiinteistörekis-
terin pitäjän on näissä tapauksissa pyydettävä
maaoikeudelta lupa rekisteröintiin. Maaoi-
keus on tällöin päätösvaltainen myös, kun
siinä on vain maaoikeuden puheenjohtaja.

94 §

Arvohetki ja yleisen hintatason muutoksen
huomioon ottaminen

Kaivostoimituksessa korvaus lunastetta-
vasta omaisuudesta on määrättävä haltuun-
oton ajankohdan (arvohetki) arvon perus-
teella.

Jos yleinen hintataso on arvohetken jäl-
keen kohonnut, on lopullisen lunastuskor-
vauksen ja toimituksessa määrätyn ennakko-
korvauksen välinen erotus sovitettava kohon-
nutta hintatasoa vastaavaksi.

95 §

Korvauksensaajan määrääminen

Lunastuskorvaus on kaivostoimituksessa
määrättävä suoritettavaksi sille, jolle lunastet-
tava omaisuus tai korvauksen kohde kuuluu
korvauksen määräämisen ajankohtana, jollei
toimituksessa esitetystä selvityksestä muuta
johdu.

96 §

Korvausten maksaminen ja korko

Kaivosaluelunastusluvan ja kaivosluvan
haltijan suoritettavaksi määrätyt ennakko- ja
lopulliset korvaukset tulee suorittaa kolmen
kuukauden kuluessa niiden määräämisestä.
Korvauksen maksamisen viivästyessä sille
maksetaan vuotuista viivästyskorkoa korko-
lain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun korkokannan mukaan. Lopulliselle kor-
vaukselle tulee maksaa kuuden prosentin
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vuotuista korkoa tämän lain 82 §:n mukai-
sesta haltuunotosta lukien.

Kaivostoimituksessa maksettavaksi määrä-
tyt tilusjärjestelyn korvaukset suorittaa kai-
vosaluelunastusluvan ja kaivosluvan haltija.
Tilusjärjestelyssä alueen saaja on velvollinen
maksamaan saamastaan alueesta korvauksen
asianomaiselle luvanhaltijalle siltä osin kuin
korvausta ei voida vähentää asianomaiselle
luvanhaltijalle maksettaviksi määrätyistä suo-
rituksista. Alueen luovuttaja saa asianomai-
selta luvanhaltijalta korvauksen luovuttamas-
taan alueesta. Tässä momentissa tarkoitettui-
hin korvauksiin sovelletaan, mitä 1 momen-
tissa koron laskemisesta ja korvausten mak-
samisesta säädetään. Tilusjärjestelyn johdosta
määrätylle korvaukselle korko lasketaan toi-
mituksessa määrätystä alueiden haltuunotto-
ajankohdasta lukien.

97 §

Korvaukset erityisissä tapauksissa

Jos tässä luvussa tarkoitettu korvaus voi-
daan määrätä vasta kaivostoimituksen päätyt-
tyä eikä korvauksista sovita, on korvausasia
ratkaistava kaivosaluelunastusluvan ja kai-
vosluvan haltijan tai korvausta vaativan hake-
muksesta pidettävässä toimituksessa, jossa
noudatetaan vastaavasti, mitä kaivostoimituk-
sesta säädetään.

Toimitusta on haettava kolmen vuoden ku-
luessa siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee.
Määräyksen sen suorittamiseen antaa hake-
muksesta toimivaltainen maanmittaustoi-
misto. Kaivosviranomaisen on toimivaltaisen
maanmittaustoimiston pyynnöstä annettava
lausunto asian selvittämiseksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa toimi-
tuksessa korvattava omaisuus, haitta tai va-
hinko arvioidaan ja korvaus määrätään toimi-
tuksen päättymisajankohdan mukaisena sekä
96 §:n mukainen vuotuinen korko lasketaan
alkavaksi kaivostoimituksen loppukokouksen
ajankohdasta lukien.

Jos 1 momentissa tarkoitettu vaatimus on
tehty ilmeisen aiheettomasti, toimituksen
kustannukset on määrättävä osaksi tai koko-
naan vaatimuksen esittäjän maksettavaksi.

98 §

Pakkotäytäntöönpano erityisissä tapauksissa

Kaivostoimituksessa määrättyyn korvauk-
seen, joka asiaosaisen on maksettava kaivos-
aluelunastusluvan ja kaivosluvan haltijalle, ja
omaisuuteen, jonka omistus on tilusjärjeste-
lyn vuoksi vaihtunut, sovelletaan kiinteistön-
muodostamislain 288 §:ää.

9 luku

Malminetsinnästä, kaivostoiminnasta ja
kullanhuuhdonnasta suoritettavat

korvaukset

99 §

Malminetsintäkorvaus

Malminetsintäluvan haltijan on suoritet-
tava malminetsintäalueeseen kuuluvien kiin-
teistöjen omistajille vuotuinen korvaus (mal-
minetsintäkorvaus).

Malminetsintäkorvauksen vuotuinen suu-
ruus kiinteistöä kohti on:

1) 20 euroa hehtaarilta malminetsintälu-
van voimassaolon ensimmäiseltä neljältä
vuodelta;

2) 30 euroa hehtaarilta malminetsintälu-
van voimassaolon viidenneltä, kuudennelta ja
seitsemänneltä vuodelta;

3) 40 euroa hehtaarilta malminetsintälu-
van voimassaolon kahdeksannelta, yhdeksän-
neltä ja kymmenenneltä vuodelta;

4) 50 euroa hehtaarilta malminetsintälu-
van voimassaolon yhdenneltätoista vuodelta
ja sen jälkeisiltä vuosilta.

Malminetsintäkorvaus ensimmäiseltä vuo-
delta on maksettava viimeistään 30 päivänä
siitä, kun malminetsintälupa on tullut lainvoi-
maiseksi. Seuraavilta vuosilta korvaus on
maksettava vastaavana ajankohtana.

100 §

Louhintakorvaus

Kaivosluvan haltijan on maksettava kai-
vosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omista-
jille vuotuinen korvaus (louhintakorvaus).

Louhintakorvauksen vuotuinen suuruus
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kiinteistöä kohti on 50 euroa hehtaarilta. Li-
säksi louhintakorvauksena maksetaan:

1) 0,15 prosenttia vuoden aikana louhitun
ja hyödynnetyn metallimalmin kaivosmine-
raalien lasketusta arvosta; sitä laskettaessa
otetaan huomioon malmin sisältämien hyö-
dynnettyjen metallien keskiarvohinta vuoden
aikana ja muiden malmista hyödynnettyjen
tuotteiden keskimääräinen arvo vuoden ai-
kana;

2) kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon
vaikuttavat perusteet huomioon ottaen koh-
tuullinen korvaus louhitusta ja hyödynnetystä
muusta kaivosmineraalista kuin metallimal-
mista sen mukaan kuin:

a) kiinteistön omistaja ja kaivosluvan hal-
tija sopivat; tai

b) kaivosviranomainen kiinteistön omista-
jan tai kaivosluvan haltijan hakemuksesta
vahvistaa.

Jos kaivosmineraalin taloudelliseen arvoon
vaikuttavat perusteet ovat olennaisesti muut-
tuneet, kiinteistön omistaja tai kaivosoikeu-
den haltija voi vaatia kaivosviranomaista tar-
kistamaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tun korvauksen.

Jos lupaviranomainen on lykännyt kaivos-
luvan raukeamista 68 §:n 3 momentin mukai-
sesti, on tämän pykälän 2 momentissa tarkoi-
tettu korvaus 100 euroa hehtaarilta (korotettu
korvaus), kunnes kaivostoiminta aloitetaan
tai sitä jatketaan.

Velvollisuus louhintakorvaukseen alkaa,
kun kaivoslupa on lainvoimainen. Velvolli-
suus korotettuun korvaukseen alkaa, kun pää-
tös kaivostoiminnan uutta aloittamisaikaa tai
toiminnan jatkamista koskevaksi määräajaksi
on lainvoimainen.

Kaivosluvan haltijan on toimitettava kai-
vosviranomaiselle tiedot louhintakorvauksen
vahvistamista varten viimeistään seuraavan
vuoden 15 päivänä maaliskuuta. Kaivosvi-
ranomainen vahvistaa päätöksellään louhinta-
korvauksen suuruuden vuosittain.

Louhintakorvaus on maksettava viimeis-
tään 30 päivänä siitä, kun kaivosviranomai-
sen päätös louhintakorvauksesta on tullut
lainvoimaiseksi.

Tarkempia säännöksiä louhintakorvauksen
vahvistamista ja tarkistamista koskevasta ha-
kemuksesta, louhintakorvauksen määrittämi-
sen perusteista ja kaivosviranomaiselle lou-

hintakorvauksen vahvistamista varten toimi-
tettavista tiedoista voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

101 §

Sivutuotekorvaus

Kaivosluvan haltijan on maksettava kai-
vosalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omista-
jille muuhun kuin kaivostoimintaan käyte-
tyistä kaivostoiminnan sivutuotteista saadusta
hyödystä vuotuinen kiinteistökohtainen kor-
vaus (sivutuotekorvaus).

Sivutuotekorvauksen tulee olla kohtuulli-
nen ottaen huomioon sivutuotteen taloudelli-
seen arvoon vaikuttavat perusteet. Jos kaivos-
luvan haltija ja kiinteistön omistaja eivät sovi
korvauksesta, on se enintään 10 prosenttia
sivutuotteesta saadusta myyntitulosta.

102 §

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.

103 §

Vahinkojen ja haittojen korvaaminen mal-
minetsintäalueella, etsintäalueella ja kullan-

huuhdonta-alueella

Malminetsintäluvan haltijan on korvattava
malminetsintäalueella tapahtuvasta tähän la-
kiin perustuvasta toiminnasta aiheutuneet va-
hingot ja haitat, jollei jonkin toimenpiteen
osalta korvauksesta toisin säädetä.

Mitä 1 momentissa säädetään malminetsin-
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täluvan haltijan korvausvelvollisuudesta, so-
velletaan etsintätyöstä vastaavan velvollisuu-
teen korvata etsintäalueella aiheutuneet va-
hingot ja haitat sekä kullanhuuhtojan velvol-
lisuuteen korvata kullanhuuhdonta-alueella
aiheutuneet vahingot ja haitat.

104 §

Korvausta koskeva menettely

Asianosaiset voivat sopia 101 ja 103 §:ssä
tarkoitetun korvauksen suorittamisesta ja
määrästä sekä muistakin korvausta koske-
vista seikoista. Sopimus on tehtävä kirjalli-
sesti.

Jollei 1 momentissa tarkoitetusta korvauk-
sesta sovita, on korvausvaatimus esitettävä
korvausta vaativan taikka asianomaisen etsin-
tätyöstä vastaavan tai luvanhaltijan hakemuk-
sesta pidettävässä 8 luvussa tarkoitetussa kai-
vostoimituksessa. Toimitusta on haettava kol-
men vuoden kuluessa siitä, kun asianomainen
lupa on rauennut tai peruutettu taikka etsintä-
työstä aiheutunut vahinko tai haitta ilmenee.
Jos malminetsintälupaan tai kullanhuuhdon-
talupaan perustuvasta toiminnasta aiheutunut
vahinko tai haitta ilmenee myöhemmin, toi-
mitusta on haettava kolmen vuoden kuluessa
siitä, kun vahinko tai haitta ilmenee. Toimi-
tuksen kustannuksista vastaa etsintätyöstä
vastaava tai luvanhaltija.

Edellä 99, 100 ja 102 §:ssä tarkoitettuun
korvaukseen liittyvään riita-asiaan sovelle-
taan vastaavasti, mitä 2 momentissa sääde-
tään 1 momentissa tarkoitetusta korvausta
koskevasta vaatimuksesta.

105 §

Eräiden ympäristövahinkojen korvaaminen

Vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu ve-
den, ilman tai maaperän pilaantumisesta
taikka melusta, tärinästä, säteilystä, valosta,
lämmöstä, hajusta taikka niitä vastaavasta
häiriöstä, säädetään ympäristövahinkojen
korvaamisesta annetun lain (737/1994)
12 §:ssä.

106 §

Luvan siirron vaikutus
korvausvelvollisuuteen

Edellä 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei
vapauta luvanhaltijaa korvausvelvollisuu-
desta siltä osin kuin vahinko tai haitta on
aiheutunut, ennen kuin kaivosviranomainen
on hyväksynyt siirron.

10 luku

Vakuudet

107 §

Vakuus malminetsintää ja kullanhuuhdontaa
varten

Malminetsintäluvan haltijan ja kullanhuuh-
tojan on asetettava vakuus mahdollisen va-
hingon ja haitan korvaamista sekä jälkitoi-
menpiteiden suorittamista varten, jollei tätä
ole pidettävä tarpeettomana toiminnan laatu
ja laajuus, toiminta-alueen erityispiirteet, toi-
mintaa varten annettavat lupamääräykset ja
luvan hakijan vakavaraisuus huomioon ot-
taen.

108 §

Vakuus kaivostoiminnan lopettamista varten

Kaivosluvan haltijan on asetettava kaivos-
toiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteitä var-
ten vakuus, jonka on oltava riittävä kaivostoi-
minnan laatu ja laajuus, toimintaa varten an-
nettavat lupamääräykset ja muun lain nojalla
vaaditut vakuudet huomioon ottaen.

109 §

Vakuuden asettamista koskeva menettely

Lupaviranomainen määrää vakuuden lajin
ja suuruuden asianomaisessa luvassa.

Vakuuden suuruutta on tarvittaessa tarkis-
tettava, kun kaivoslupaa tarkistetaan 62 §:n
mukaisesti taikka malminetsintälupaa, kai-
voslupaa ja kullanhuuhdontalupaa muutetaan
69 §:n mukaisesti tai lupien voimassaoloa jat-
ketaan 61, 63 tai 65 §:n mukaisesti.
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Vakuus on asetettava kaivosviranomai-
selle, jonka tulee valvoa korvauksen saajan
etua vakuuden asettamisessa sekä tarvittaessa
toimia vakuuden rahaksi muuttamista ja varo-
jen jakamista koskevissa asioissa.

110 §

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 luvanhaltija on täyttänyt 1 momen-
tissa tarkoitetut velvoitteet. Vakuus on mah-
dollista vapauttaa myös osittain.

111 §

Luvan siirron vaikutus vakuuteen

Edellä 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei
vapauta vakuutta.

Kaivosviranomaisen on hyväksyessään lu-
van siirron arvioitava, onko vakuuden lajia
tai suuruutta tarkistettava, sekä tehtävä asian-
omaisiin lupamääräyksiin tarvittavat muutok-
set. Samalla kaivosviranomaisen on määrät-
tävä ajankohta, josta lukien muutokset ovat
voimassa.

IV OSA

KAIVOSTURVALLISUUS

11 luku

Kaivosturvallisuusvaatimukset

112 §

Yleinen velvollisuus huolehtia
kaivosturvallisuudesta

Kaivostoiminnan harjoittaja on velvolli-
nen huolehtimaan kaivosturvallisuudesta.
Toiminnanharjoittajan on erityisesti huoleh-
dittava kaivoksen rakenteellisesta ja tekni-
sestä turvallisuudesta sekä kaivoksessa tapah-
tuvien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien

ehkäisemisestä ja niistä aiheutuvien haitallis-
ten seurausten rajoittamisesta.

Kaivoksen työturvallisuudesta säädetään
erikseen.

113 §

Kaivosturvallisuuden edellyttämät
toimenpiteet

Kaivostoiminnan harjoittajan on kaivostur-
vallisuudesta huolehtiessaan noudatettava
seuraavia toimintaperiaatteita:

1) vaarat ja onnettomuusuhat tunnistetaan;
2) vaaratekijät poistetaan tai, jos tämä ei

ole mahdollista, määritetään vaarojen rajoit-
tamista koskevat turvallisuuspäämäärät ja
ryhdytään toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan
vaaratekijöistä aiheutuvat haitalliset seurauk-
set mahdollisimman vähäisiksi;

3) toteutetaan onnettomuuksien ehkäise-
misen kannalta tarpeelliset toimenpiteet ja
varaudutaan pelastustoimenpiteisiin;

4) yleisesti vaikuttavat toimenpiteet toteu-
tetaan ennen yksilöllisiä;

5) tekniikan ja muiden käytettävissä ole-
vien keinojen kehittyminen otetaan huo-
mioon.

Kaivostoiminnan harjoittajan on huolehdit-
tava toimintaperiaatteiden noudattamisesta
kaivoksessa ja seurattava toteutettujen toi-
menpiteiden vaikutusta kaivosturvallisuuteen
sekä tarvittaessa ryhdyttävä korjaaviin toi-
menpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on tarvit-
taessa välittömästi eristettävä vaarallinen alue
muusta kaivoksesta, keskeytettävä kaivoksen
toiminta sekä tehtävä kaivosturvallisuuden
edellyttämät toimenpiteet.

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuu-
den edellyttämien toimenpiteiden suunnitte-
lussa, valinnassa, mitoituksessa ja toteutuk-
sessa huomioon otettavista seikoista sekä
noudatettavista toimintaperiaatteista voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

114 §

Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Kaivostoiminnan harjoittajan on järjestel-
mällisesti selvitettävä ja tunnistettava kaivos-
turvallisuutta vaarantavat seikat.
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Jos kaivosturvallisuutta vaarantavia seik-
koja ei voida poistaa, on kaivostoiminnan
harjoittajan arvioitava niiden merkitys.

Kaivostoiminnan harjoittajalla tulee olla
hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys
ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi kirjalli-
sena. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olo-
suhteiden olennaisesti muuttuessa, ja ne on
muutenkin pidettävä ajan tasalla.

115 §

Kaivoksen sisäinen pelastussuunnitelma

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee laatia
kaivostoimintaa varten kaivoksen sisäinen
pelastussuunnitelma.

Kaivoksen sisäisessä pelastussuunnitel-
massa on selvitettävä:

1) ennakoitavat vaaratilanteet ja onnetto-
muudet sekä niiden mahdolliset vaikutukset;

2) toimenpiteet vaaratilanteiden ja onnet-
tomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä aiheu-
tuvien seurausten rajoittamiseksi;

3) vaaratilanteiden tai onnettomuuksien
johdosta viranomaiselle tai muille tahoille
tehtävät ilmoitukset;

4) yhteistoiminta alueen pelastusviran-
omaisen kanssa;

5) poistumis- ja suojautumismahdollisuu-
det sekä sammutus- ja pelastustehtävien jär-
jestelyt (omatoimiset pelastustoimenpiteet);

6) omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin
osallistuva henkilöstö ja heidän kouluttami-
nen tehtäviinsä;

7) omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin
hankitut tarvikkeet;

8) varautuminen onnettomuuksien jälkien
korjaamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Kaivostoiminnan harjoittajan on laadittava
kaivoksessa työskentelevien käyttöön ohjeet
ennakoitujen vaaratilanteiden ja onnetto-
muuksien varalta.

Tarkempia säännöksiä tilannekohtaisista
omatoimisista pelastustoimenpiteistä, yhteis-
toiminnasta alueen pelastusviranomaisen
kanssa, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden
varalta pidettävistä pelastusharjoituksista, pe-
lastustyöhön liittyvästä koulutuksesta ja
muista kaivoksen sisäisessä pelastussuunni-
telmassa selvitettävistä asioista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

116 §

Asiattomien pääsyn estäminen ja alueen
pelastustoimen yksiköiden opastaminen

kohteessa

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huoleh-
tia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan
luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla
muulla tavalla asiattomien pääsyn estämi-
sestä kaivokseen ja kaivosalueelle.

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huoleh-
tia pelastustoimintaa johtavan pelastusviran-
omaisen ja alueen pelastustoimen yksiköiden
pääsystä kaivokseen ja kaivosalueelle onnet-
tomuuden tapahduttua tai sellaisen uhatessa
sekä alueen pelastustoimen yksiköiden asian-
mukaisesta opastamisesta kohteessa.

117 §

Organisaatio ja henkilöstö

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huoleh-
tia siitä, että kaivosturvallisuuteen liittyvät
johdon ja henkilöstön tehtävät ja vastuualueet
on selkeästi määritelty organisaation kaikilla
tasoilla.

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huoleh-
tia koulutuksella, opastuksella ja ohjauksella
siitä, että kaivoksessa toimivilla henkilöillä
on riittävät tiedot kaivosturvallisuudesta ja
kaivosturvallisuuden edellyttämistä toimenpi-
teistä.

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huoleh-
tia siitä, että kaivoksessa toimivat henkilöt
noudattavat kaivosturvallisuuden edellyttä-
miä toimenpiteitä ja toimintaperiaatteita.

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuu-
den kannalta keskeisten henkilöiden koulu-
tuksesta, opastuksesta ja ohjeistuksesta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella.

118 §

Kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö

Kaivostoiminnan harjoittajan on nimettävä
kaivosturvallisuuden vastuuhenkilö. Vastuu-
henkilön tulee olla toiminnanharjoittajan pal-
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veluksessa, toimipaikkanaan asianomainen
kaivos.

Vastuuhenkilön tulee tuntea kaivostekniik-
kaa ja kaivosturvallisuutta koskevat säännök-
set sekä kaivosturvallisuuden edellyttämät
toimenpiteet erityisesti toimipaikkansa kai-
voksessa.

Vastuuhenkilön tehtävänä on varmistaa,
että 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.

119 §

Kaivoskartta

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee laatia
kaivoksesta ja kaivosalueesta kartta (kaivos-
kartta) ja pitää se ajantasaisena.

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee toimit-
taa kaivoskartasta kopio kunkin vuoden
alussa kaivosviranomaiselle.

Kaivoskartan tulee sisältää yksilöidyt tie-
dot kaivoksessa tehdyistä toimenpiteistä ja
muusta kaivostoiminnasta kaivosalueella si-
ten, että kaivosturvallisuutta, alueen maan-
käyttöä ja esiintymän hyödyntämistä sekä
muita niihin liittyviä toimenpiteitä koskevat
seikat voidaan selvittää.

Tarkempia säännöksiä kaivoskartasta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella.

120 §

Varautuminen kaivostoiminnan
lopettamiseen

Kaivostoiminnan harjoittajan on kaivoksen
suunnittelussa ja rakentamisessa sekä kaivos-
toiminnassa otettava huomioon, että kaivos-
toiminta voidaan lopettaa ja kaivos sulkea
turvallisesti.

12 luku

Kaivosturvallisuuslupaan liittyvät
säännökset

121 §

Kaivosturvallisuuslupa

Kaivoksen rakentamiseen ja tuotannolli-
seen toimintaan on oltava kaivosviranomai-
sen lupa (kaivosturvallisuuslupa).

122 §

Kaivosturvallisuuslupahakemus

Kaivosturvallisuuslupaa koskeva hakemus
on toimitettava kaivosviranomaiselle.

Hakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan
kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys:

1) hakijasta;
2) kaivosturvallisuusvaatimusten huo-

mioon ottamisesta;
3) muista kaivosturvallisuuden kannalta

merkityksellisistä seikoista.
Hakemukseen on liitettävä tiivistelmä ha-

kemuksessa ja sen liitteissä olevista tiedoista,
114 §:n mukaisesti laadittu selvitys ja ar-
viointi, kaivoksen sisäinen pelastussuunni-
telma sekä yleissuunnitelma, jossa on ottaen
huomioon, mitä 11 luvussa säädetään, esitet-
tävä:

1) kaivoksen rakentamista koskeva suun-
nitelma;

2) kaivosalueelle sijoitettavia toimintoja ja
rakennuksia koskeva suunnitelma;

3) esiintymän geologinen ja kalliotekni-
nen 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
ulkomainen yritys, sen on toimitettava vas-
taavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan
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lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai
vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti
hyväksytyllä tavalla.

Tarkempia säännöksiä kaivosturvallisuus-
lupahakemuksesta voidaan antaa valtioneu-
voston asetuksella.

123 §

Kaivosturvallisuuslupahakemusta koskevat
menettelyt

Kaivosviranomaisen tulee pyytää kaivos-
turvallisuuslupahakemuksesta lausunto asian-
omaiselta työsuojeluviranomaiselta ja alueen
pelastusviranomaiselta, Säteilyturvakeskuk-
selta sekä tarvittaessa muilta toimialallaan
yleistä etua valvovilta viranomaisilta. Kai-
vosviranomaisen tulee lisäksi hankkia lupa-
harkinnan kannalta muut tarpeelliset lausun-
not ja selvitykset.

Kaivosturvallisuuslupahakemuksen käsit-
telyyn sovelletaan, mitä muistutuksia ja mie-
lipiteen ilmauksia koskevasta menettelystä
39 §:ssä säädetään. Kaivosturvallisuuslupa-
hakemuksesta tiedotetaan noudattaen, mitä
lupahakemuksesta tiedottamisesta 40 §:ssä
säädetään. Hakijan kuulemiseen lausuntojen
ja muistutusten johdosta sovelletaan, mitä
42 §:ssä säädetään hakijan kuulemisesta. Kai-
vosturvallisuuslupapäätöksen sisältöön sovel-
letaan, mitä 56 §:n 1 momentissa lupapäätök-
sen sisällöstä säädetään.

124 §

Kaivosturvallisuusluvan myöntämisen
edellytykset ja lupaharkinnan perusteet

Kaivosturvallisuusluvan myöntämisen
edellytyksenä on, että:

1) kaivoksen ja kaivostoiminnan suunnit-
telussa on noudatettu, mitä 112—116 ja
120 §:ssä säädetään;

2) organisaatiota, henkilöstöä ja vastuu-
henkilöä koskevat velvollisuudet on toteu-
tettu noudattaen, mitä 117 ja 118 §:ssä sääde-
tään.

Kaivosturvallisuuslupa myönnetään, jos
hakija osoittaa, että muutkin tässä laissa sää-
detyt edellytykset täyttyvät.

Kaivosturvallisuuslupaa ei saa myöntää,

ennen kuin kaivoslupa on saanut lainvoiman
ja, jollei kaivosalue ja kaivoksen apualue
kuulu kaivostoiminnan harjoittajalle, mainitut
alueet on otettu toiminnanharjoittajan hal-
tuun. Haltuunotosta säädetään 82 §:ssä.

125 §

Kaivosturvallisuusluvassa annettavat
määräykset

Kaivosturvallisuusluvassa on annettava
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeelliset määräykset:

1) kaivosturvallisuuden edellyttämistä toi-
menpiteistä;

2) kaivoksen sisäisestä pelastussuunnitel-
masta;

3) vastuuhenkilön ja muun kaivosturvalli-
suuden kannalta keskeisen henkilöstön kou-
lutuksesta, opastuksesta ja ohjauksesta;

4) kaivoskartasta;
5) kaivostoiminnan lopettamisen huo-

mioon ottamisesta;
6) lupamääräysten tarkistamiseen liitty-

vien selvitysten toimittamiseen asetettavasta
määräajasta;

7) muista yleisen ja yksityisen edun kan-
nalta välttämättömistä ja luvan edellytysten
toteuttamiseen liittyvistä seikoista.

126 §

Kaivosturvallisuuslupaa koskevan päätöksen
antaminen ja siitä tiedottaminen

Kaivosturvallisuuslupaa koskeva päätös
annetaan noudattaen, mitä 57 §:ssä säädetään
lupapäätöksen antamisesta.

Kaivosturvallisuuslupaa koskevasta pää-
töksestä tiedotetaan noudattaen, mitä 58 §:ssä
säädetään lupapäätöksestä tiedottamisesta.

127 §

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolo

Kaivosturvallisuuslupa on voimassa tois-
taiseksi luvan lainvoimaiseksi tulosta. Kai-
vosturvallisuuslupa voidaan myös myöntää
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määräajaksi, jos se on perusteltua ottaen huo-
mioon kaivostoiminnan oletettu kesto, kai-
vosturvallisuuden varmistaminen ja muut ha-
kemuksen käsittelyn yhteydessä ilmenneet
seikat. Lupa voidaan kuitenkin myöntää enin-
tään samaksi ajaksi kuin kaivoslupa.

Kaivosviranomaisen on tarkistettava tois-
taiseksi voimassa olevan kaivosturvallisuus-
luvan määräyksiä vähintään kymmenen vuo-
den välein. Kaivosviranomaisen on ilmoitet-
tava tarkistusväli luvassa. Välttämättömän
yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi
taikka muusta erityisestä syystä kaivosviran-
omainen voi määrätä tarkistettavaksi määrä-
ajoin myös määräajan voimassa olevan lu-
van.

128 §

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon
jatkaminen

Kaivosviranomainen voi myöntää määrä-
ajan voimassa olevalle kaivosturvallisuuslu-
valle jatkoaikaa toistaiseksi tai määräajaksi
noudattaen vastaavasti, mitä 127 §:n 1 mo-
mentissa säädetään.

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon jat-
kamisen edellytyksenä on, että luvanhaltija
on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvol-
lisuuksia samoin kuin lupamääräyksiä.

Voimassaolon jatkamista varten kaivosvi-
ranomaiselle on ennen luvan voimassaolon
päättymistä toimitettava hakemus luvan voi-
massaolon jatkamiseksi sekä lupaharkinnan
kannalta tarpeelliset ja luotettavat selvitykset
noudattaen vastaavasti, mitä 122 §:ssä sääde-
tään.

Tarkempia säännöksiä hakemuksesta voi-
daan antaa valtioneuvoston asetuksella.

129 §

Kaivosturvallisuusluvan raukeaminen

Kaivosturvallisuuslupa raukeaa määräajan
päättyessä.

Kaivosviranomaisen on päätettävä, että
kaivosturvallisuuslupa raukeaa, jos:

1) kaivoslupa raukeaa tai peruutetaan;
2) kaivostoiminnan harjoittaja tekee asiaa

koskevan hakemuksen kaivosviranomaiselle.

130 §

Kaivosturvallisuusluvan muuttaminen

Kaivosviranomaisen on omasta aloittees-
taan taikka asianomaisen toimialallaan yleistä
etua valvovan viranomaisen tai haittaa kärsi-
vän asianosaisen hakemuksesta muutettava
kaivosturvallisuuslupaa, jos:

1) kaivosturvallisuudessa on olennaisia
puutteita;

2) olosuhteet ovat luvan myöntämisen jäl-
keen olennaisesti muuttuneet ja lupamääräyk-
siä on yleisten tai yksityisten etujen turvaa-
miseksi välttämätön muuttaa.

Kaivostoiminnan harjoittajan on haettava
kaivosturvallisuusluvan muuttamista, jos kai-
vostoiminnassa tapahtuu muutoksia, joilla on
muu kuin vähäinen vaikutus kaivosturvalli-
suuteen. Hakemukseen sovelletaan vastaa-
vasti, mitä kaivosturvallisuuslupahake-
muksesta säädetään 122 §:ssä.

Jos kaivoslupa on siirretty 73 §:n nojalla,
kaivosviranomaisen on tehtävä vastaava kai-
vostoiminnan harjoittajaa koskeva muutos
kaivosturvallisuuslupaan. Kaivosviranomai-
sen on samalla tarkistettava lupamääräyksiä,
jos se on kaivosturvallisuuden varmistami-
seksi tarpeen.

131 §

Kaivosturvallisuusluvan peruuttaminen

Kaivosviranomainen voi peruuttaa kaivos-
turvallisuusluvan, jos:

1) hakemuksessa tai sen liitteissä on an-
nettu virheellisiä tai puutteellisia tietoja, jotka
ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntä-
misen edellytyksiin tai muutoin lupaharkin-
taan;

2) luvanhaltija ei enää täytä luvan myöntä-
misen edellytyksiä;

3) luvanhaltija on olennaisella tavalla lai-
minlyönyt tai rikkonut tässä laissa säädettyä,
kaivosturvallisuutta koskevaa velvollisuutta
tai rajoitusta taikka lupamääräyksiä.

Jos ilmenneet puutteet, rikkomukset tai lai-
minlyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäi-
siä, kaivosviranomaisen on ennen 1 momen-
tin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen
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tekemistä asetettava asianomaiselle luvanhal-
tijalle määräaika korjata puute, rikkomus tai
laiminlyönti.

132 §

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon
jatkamista, raukeamista, muuttamista ja
peruuttamista koskevan asian käsittely

Kaivosturvallisuusluvan voimassaolon jat-
kamista, raukeamista, muuttamista ja peruut-
tamista koskeva asia on käsiteltävä noudat-
taen vastaavasti, mitä tässä laissa säädetään
kaivosturvallisuuslupaa koskevasta lupame-
nettelystä, lupaharkinnasta sekä lupapäätök-
sestä ja sen voimassaolosta.

13 luku

Kaivoksen laitteistot ja laitteet

133 §

Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden
määritelmät

Nostolaitoksella tarkoitetaan tässä laissa
kaivoksessa eri tasojen välillä liikkuvaa hen-
kilöiden tai tavaroiden kuljetukseen tarkoitet-
tua kiinteästi asennettua laitetta, jolla kuorma
konevoimalla kuljetetaan kuilussa johteita
pitkin, ja siihen liittyviä apulaitteita sekä
maanpintarakenteita.

Kaivoksen laitteistoilla ja laitteilla tarkoi-
tetaan tässä laissa nostolaitoksia, kaivoksessa
kaivostoimintaa varten tarvittavia laitteita ja
laitteistoja sekä kaivoksen toimintaan välittö-
mästi liittyviä, maanpinnalla olevia koneita,
laitteistoja ja laitteita sekä niiden yhdistelmiä.

134 §

Nostolaitoksen suunnittelu ja rakentaminen

Nostolaitos tulee suunnitella ja rakentaa
siten, että se on turvallinen tavanomaisessa
käytössä ja ennalta mahdollisiksi arvioita-
vissa poikkeustilanteissa eikä vaaranna ke-
nenkään terveyttä tai turvallisuutta. Suunnit-
telussa ja rakentamisessa tulee ottaa huo-

mioon 114 §:n mukaisesti laadittu selvitys ja
arviointi.

Nostolaitoksen suunnittelussa ja rakenta-
misessa tulee kiinnittää huomiota nostolai-
tokseen toiminnallisena kokonaisuutena ja
erityisesti huolehtia siitä, että:

1) nostolaitoksen lujuus ja mitoitukset
ovat riittäviä;

2) nostokorin kannatus- ja ripustuslaitteet
sekä niiden kiinnitykset varmistavat riittävän
turvallisuustason;

3) kuormituksen, ylinopeuden, hidastuk-
sen, hätäjarrujen ja vastaavien, turvallisen
toiminnan kannalta olennaisten seikkojen
valvonta on järjestetty;

4) koneisto toimii myös mahdollisissa
poikkeustilanteissa turvallisuutta vaaranta-
matta;

5) nostotorni, kuilu ja niihin liittyvät ra-
kenteet ovat kestäviä ja paloturvallisia;

6) nostolaitoksen ohjausjärjestelmä toimii
luotettavasti;

7) henkilönostolaitoksen ilmanvaihto toi-
mii myös poikkeustilanteissa;

8) henkilönostolaitoksessa 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.

135 §

Nostolaitoksen tarkastus

Kaivostoiminnan harjoittajan on huolehdit-
tava siitä, että 14 luvussa tarkoitettu hyväk-
sytty tarkastuslaitos tarkastaa nostolaitoksen
ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään
vuosittain ottaen huomioon 114 §:n mukai-
sesti laadittu selvitys ja arviointi.

Kaivostoiminnan harjoittajan on lisäksi
huolehdittava siitä, että nostolaitoksen turval-
lisuus varmistetaan jatkuvasti ottaen huo-
mioon 114 §:n mukaisesti laadittu selvitys ja
arviointi.

Tarkempia säännöksiä nostolaitoksen tar-
kastuksesta voidaan antaa työ- ja elinkein-
oministeriön asetuksella.
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136 §

Kaivoksen laitteistojen ja laitteiden sijoitus

Kaivostoiminnan harjoittajan tulee sijoittaa
ja tarvittaessa suojata kaivoksen laitteistot ja
laitteet siten, että ne ovat turvallisia tavan-
omaisessa käytössä ja ennalta mahdollisiksi
arvioitavissa poikkeustilanteissa eivätkä vaa-
ranna kenenkään terveyttä tai turvallisuutta.
Sijoituksessa ja suojauksessa tulee ottaa huo-
mioon 114 §:n mukaisesti laadittu selvitys ja
arviointi.

Kaivoksen laitteistot ja laitteet tulee lisäksi
sijoittaa siten, että niitä voidaan tarkoituksen-
mukaisesti käyttää, huoltaa ja tarkastaa.

Tarkempia säännöksiä kaivoksen laitteisto-
jen ja laitteiden sijoituksesta voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

14 luku

Tarkastuslaitokset

137 §

Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Kaivosviranomainen hyväksyy suomalai-
sen yhteisön tai säätiön taikka tällaisen osan
tarkastuslaitokseksi hakemuksesta.

Hyväksymispäätöksessä määritellään tar-
kastuslaitoksen pätevyysalue sekä annetaan
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi
tarpeelliset laitoksen toimintaa koskevat mää-
räykset sen varmistamiseksi, että tarkastuslai-
toksen tehtävät suoritetaan asianmukaisesti.
Päätös voidaan antaa määräajaksi.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion hyväksymä tarkastuslaitos vastaa 1 mo-
mentissa tarkoitettua tarkastuslaitosta, jos hy-
väksymisessä on noudatettu vastaavasti, mitä
138 §:ssä säädetään tarkastuslaitokseksi hy-
väksymisestä.

138 §

Tarkastuslaitokseksi hyväksymisen
edellytykset

Tarkastuslaitokseksi hyväksymisen edelly-
tykset ovat:

1) tarkastuslaitos on tarkastuslaitostehtä-
viä koskevassa toiminnassaan riippumaton;

2) tarkastuslaitoksella on käytössään riittä-
västi ammattitaitoista henkilöstöä, jonka toi-
minnan riippumattomuus on varmistettu tar-
kastuslaitostehtävien osalta;

3) tarkastuslaitoksella on toiminnan edel-
lyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät;

4) tarkastuslaitoksella on toiminnan laatu
ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuva-
kuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava
järjestely.

Tarkastuslaitos hyväksytään, jos laitos
osoittaa vaatimustenmukaisuuden arviointi-
palvelujen pätevyyden toteamisesta annetussa
laissa (920/2005) säädettyjen menettelyjen
mukaisesti täyttävänsä 1 momentissa säädetyt
edellytykset.

139 §

Tarkastuslaitoksen velvollisuudet

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa
nostolaitosten käyttöönottotarkastukset ja
määräaikaistarkastukset noudattaen hyvää
tarkastuskäytäntöä ja ottaen huomioon koh-
detta koskevat säännökset ja suositukset.

Tarkastuslaitoksen tulee seurata toimi-
alansa säännösten ja standardien kehittymistä
sekä 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 viranomaistoiminnassa
annetussa laissa (13/2003), hallintolaissa,
kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa
(1086/2003) säädetään. Tarkastuslaitoksen
työntekijään sovelletaan hänen suorittaessaan
tarkastustehtävää rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkor-
vausvastuusta säädetään vahingonkorvaus-
laissa (412/1974).

Tarkastuslaitoksen on ilmoitettava kaivos-
viranomaiselle muutoksista, joilla voi olla
vaikutusta 138 §:n 1 momentissa mainittujen
edellytysten täyttymiseen.

Tarkastuslaitoksen on vuosittain toimitet-
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tava kaivosviranomaiselle selvitys tarkastus-
toiminnasta ja sen tuloksista.

140 §

Tarkastuslaitoksen hyväksymisen
peruuttaminen

Jos tarkastuslaitos ei enää täytä 138 §:ssä
mainittuja edellytyksiä tai ei noudata
137 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä annettuja
määräyksiä taikka toimii muuten olennaisesti
tämän lain säännösten vastaisesti, kaivosvi-
ranomaisen 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 taikka
tarkastuslaitos ei enää täytä 137 §:n 1 mo-
mentissa mainittua edellytystä.

141 §

Tarkastuslaitoksia koskeva
asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tarkastuslaitoksen
hyväksymismenettelystä, hyväksymisen edel-
lytyksistä ja edellytysten arvioinnista, tarkas-
tuslaitosten tehtävistä ja niiden suorittami-
sesta sekä tarkastustoimintaa ja sen tuloksia
koskevasta selvitysvelvollisuudesta voidaan
antaa valtioneuvoston asetuksella.

V OSA

KAIVOSTOIMINNAN
LOPETTAMINEN

15 luku

Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvät
säännökset

142 §

Kaivostoiminnan päättymisen ajankohta

Kaivostoiminta päättyy, kun kaivoslupa
raukeaa tai se peruutetaan.

Jos kaivoslupaa muutetaan siten, että kai-
vosalueen tai kaivoksen apualueen pinta-ala

pienenee taikka apualueeseen kohdistuvien
käyttö- ja muiden erityisten oikeuksien si-
sältö supistuu, noudatetaan lakkaavan toimin-
nan osalta vastaavasti, mitä kaivostoiminnan
päättymisestä säädetään.

143 §

Alueen kunnostaminen

Kaivostoiminnan harjoittajan on viimeis-
tään kahden vuoden kuluttua kaivostoimin-
nan päättymisestä saatettava kaivosalue ja
kaivoksen apualue yleisen turvallisuuden
vaatimaan kuntoon, huolehdittava niiden
kunnostamisesta, siistimisestä ja maisemoin-
nista sekä suoritettava kaivosluvassa ja kai-
vosturvallisuusluvassa määrätyt toimenpiteet.

144 §

Louhittujen kaivosmineraalien, rakennusten
ja rakennelmien poistaminen

Kaivostoiminnan harjoittaja saa pitää pai-
kallaan kaivoksesta louhitut kaivosmineraalit
sekä maan pinnalla olevat rakennukset ja ra-
kennelmat kahden vuoden ajan siitä, kun kai-
vostoiminta on päättynyt. Tämän jälkeen ne
siirtyvät korvauksetta kiinteistön omistajalle,
joka voi vaatia niiden poistamista toiminnan-
harjoittajan kustannuksella.

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.

145 §

Ilmoitus kaivostoiminnan
lopettamistoimenpiteistä

Kaivostoiminnan harjoittajan on tehtävä
kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle vä-
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littömästi, kun 143 §:ssä ja 144 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut toimenpiteet on olennai-
silta osin tehty. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä
viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä,
kun kaivostoiminta on päättynyt.

Ilmoituksen tulee sisältää selvitys suorite-
tuista toimenpiteistä, kaivosta ja kaivosalu-
etta koskeva geologinen tietoaineisto sekä lo-
pettamisajankohtaa vastaava kaivoskartta.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenettelystä
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

146 §

Lopputarkastus

Saatuaan 145 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaivosviranomaisen on järjestettävä lopputar-
kastus, jollei sitä ole pidettävä ilmeisen tar-
peettomana. Lopputarkastuksessa on todet-
tava, ovatko 143 §:ssä ja 144 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut toimenpiteet olennaisilta osin
tehty, sekä arvioitava yleisten ja yksityisten
etujen turvaamisen kannalta välttämättömät
seikat.

Kaivosviranomaisen on tiedotettava loppu-
tarkastuksesta:

1) kaivostoiminnan harjoittajalle ja muille
asianosaisille, joita asia erityisesti koskee;

2) kaivoksen sijaintikunnalle ja muulle
kunnalle, jonka alueella kaivostoiminnan lo-
pettamiseen liittyvät ympäristö- tai turvalli-
suusvaikutukset saattavat ilmetä;

3) sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, jonka toimialueella kaivostoi-
minnan lopettamiseen liittyvät ympäristövai-
kutukset saattavat ilmetä;

4) tarvittaessa muille toimialallaan yleistä
etua valvoville viranomaisille;

5) saamelaisten kotiseutualueella saame-
laiskäräjille, koltta-alueella kolttien kyläko-
koukselle ja erityisellä poronhoitoalueella
alueen paliskunnille.

Lopputarkastuksesta tiedotetaan noudat-
taen, mitä 40 §:ssä säädetään lupahakemuk-
sesta tiedottamisesta.

Jos kaivostoiminnan harjoittaja laiminlyö
143—145 §:ssä tarkoitetun velvollisuuden,
kaivosviranomaisen on ryhdyttävä tarvitta-
viin toimenpiteisiin lopputarkastuksen järjes-
tämiseksi.

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.

147 §

Kaivostoiminnan lopettamispäätös

Kaivosviranomaisen tulee pyytää kaivos-
toiminnan harjoittajan selvityksistä ja loppu-
tarkastuksesta laaditusta tarkastuskertomuk-
sesta lausunto noudattaen vastaavasti, mitä
37 §:ssä säädetään kaivoslupahakemuksesta
pyydettävistä lausunnoista. Asianosaisten
kuulemiseen lausuntojen johdosta sovelle-
taan, mitä 42 §:ssä säädetään.

Kaivosviranomaisen on tehtävä kaivostoi-
minnan lopettamispäätös, kun 143 §:ssä ja
144 §:n 1 momentissa tarkoitetut toimenpi-
teet on olennaisilta osin tehty siten kuin yleis-
ten ja yksityisten etujen turvaamiseksi on tar-
peen. Jos kyse on kaivostoiminnasta, jonka
tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuotta-
minen, kaivosviranomainen ei kuitenkaan saa
tehdä lopettamispäätöstä, ennen kuin Säteily-
turvakeskus on todennut lopettamistoimenpi-
teet säteily- ja ydinturvallisuuden kannalta
asianmukaisesti tehdyiksi ja hyväksynyt ne.

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksen si-
sältöön sovelletaan, mitä 56 §:n 1 momen-
tissa säädetään lupapäätöksen sisällöstä. Pää-
tökseen tulee liittää lopputarkastuksesta laa-
dittu tarkastuskertomus.

Kaivostoiminnan lopettamispäätös anne-
taan noudattaen, mitä 57 §:ssä säädetään lu-
papäätöksen antamisesta. Päätöksestä tiedote-
taan noudattaen, mitä 58 §:ssä säädetään lu-
papäätöksestä tiedottamisesta.

Kaivosviranomaisen on huolehdittava, että
kaivostoiminnan lopettamispäätöksestä teh-
dään merkintä kiinteistötietojärjestelmään.

148 §

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä
annettavat määräykset

Kaivostoiminnan lopettamispäätöksessä on
annettava yleisten ja yksityisten etujen kan-
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nalta tarpeelliset määräykset lopettamistoi-
menpiteiden täydentämisestä määräajassa,
kaivosalueen ja kaivoksen apualueen seuran-
nasta, 144 §:n 2 momentissa tarkoitetuista ra-
kennuksista ja rakennelmista sekä muista
yleisten ja yksityisten etujen kannalta välttä-
mättömistä seikoista.

Kaivostoiminnan harjoittajalla on oikeus
päästä kaivosalueelle ja kaivoksen apu-
alueelle 1 momentissa tarkoitettujen velvoit-
teiden toteuttamiseksi.

Päätöksessä on määriteltävä se kaivoksen
vaikutusalue, jolla saattaa yleiseen turvalli-
suuteen tai haitallisten ympäristövaikutusten
ehkäisemiseen liittyvistä syistä olla tarpeen
rajoittaa maankäyttöä. Kaivosviranomaisen
on huolehdittava, että tästä vaikutusalueesta
tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
Käsiteltäessä kaivoksen vaikutusalueella ra-
kentamis- tai muita hankkeita koskevia lupa-
hakemuksia tulee asiassa toimivaltaisen vi-
ranomaisen tarvittaessa pyytää kaivosviran-
omaiselta lausunto.

149 §

Kaivosalueen hallinnan palautuminen

Kun kaivostoiminnan lopettamispäätös on
lainvoimainen, kaivostoiminnan harjoittajan
käyttö- ja hallintaoikeus kaivosalueeseen
sekä käyttö- ja muu oikeus kaivoksen apu-
alueeseen lakkaavat. Samalla kyseiset alueet
palautuvat korvauksetta kiinteistön omistajan
haltuun.

150 §

Velvollisuus seurantaan ja korjaaviin
toimenpiteisiin

Kaivostoiminnan päätyttyä kaivostoimin-
nan harjoittaja vastaa edelleen kaivosluvassa
annettujen määräysten tai kaivostoiminnan
lopettamispäätöksessä annettujen määräysten
mukaisesti kaivosalueen ja kaivoksen apu-
alueen seurannasta sekä tarvittavista korjaa-
vista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista.
Toiminnanharjoittajalla on oikeus päästä kai-
vosalueelle ja kaivoksen apualueelle mainit-
tujen velvoitteiden toteuttamiseksi.

Kaivostoiminnan harjoittajan on ilmoitet-

tava kaivosviranomaiselle kaikista seuran-
nassa ilmenneistä merkittävistä haitallisista
vaikutuksista yleiselle turvallisuudelle ja to-
teutettava viipymättä tarvittavat korjaavat toi-
menpiteet. Kaivosviranomainen voi antaa
määräyksiä tarvittavista korjaavista toimenpi-
teistä.

Jos kaivostoiminnan harjoittajaa ei enää
ole, tätä ei tavoiteta tai ei saada täyttämään
velvoitetta ja kaivosaluetta tai kaivoksen apu-
aluetta on tarpeen seurata yleiseen turvalli-
suuteen liittyvistä syistä, seurannasta ja tar-
vittavista korjaavista toimenpiteistä vastaa
alueen haltija. Alueen haltija vastaa kuitenkin
vain, jos tämä on tiennyt tai tämän olisi pitä-
nyt tietää alueen kunto sitä hankkiessaan eikä
vastuu seurannasta ja tarvittavista korjaavista
toimenpiteistä ole ilmeisen kohtuutonta. Kun
alueen haltijaa ei voida velvoittaa vastuuseen
tai kyse on alueesta, jonka hallinta- ja käyttö-
oikeus on palautunut kiinteistön omistajalle
149 §:n nojalla, seurannasta ja korjaavista
toimenpiteistä vastaa kuitenkin kaivosviran-
omainen.

151 §

Korvaus rakennusten ja rakennelmien
ylläpitokustannuksista

Jos rakennusten tai rakennelmien poistami-
nen kielletään kaivostoiminnan lopettamis-
päätöksessä, on niiden ylläpidosta vastaavalla
oikeus saada valtiolta korvausta ylläpitokus-
tannuksista sekä kaivostoiminnan harjoitta-
jalta mahdollisesta haitasta ja vahingosta.

Asianosaiset voivat sopia 1 momentissa
tarkoitetun korvauksen suorittamisesta ja
määrästä sekä muistakin korvausta koske-
vista seikoista. Sopimus on tehtävä kirjalli-
sesti.

Jollei korvauksesta sovita, on korvausvaa-
timus esitettävä korvausta vaativan tai kai-
vostoiminnan harjoittajan hakemuksesta pi-
dettävässä 8 luvussa tarkoitetussa kaivostoi-
mituksessa. Toimitusta on haettava kolmen
vuoden kuluessa siitä, kun kaivostoiminnan
lopettamispäätös on annettu. Jos vahinko tai
haitta ilmenee myöhemmin, toimitusta on ha-
ettava kolmen vuoden kuluttua siitä, kun va-
hinko tai haitta ilmenee.
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VI OSA

VALVONTA, MUUTOKSENHAKU JA
ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

16 luku

Valvonta, hallintopakko ja seuraamukset

152 §

Viranomaisen tiedonsaantioikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus saada tä-
män lain säännösten noudattamisen valvontaa
varten tarpeelliset tiedot niiltä, joita tämän
lain velvoitteet koskevat.

Kaivosviranomaisella, elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksella, työsuojeluviran-
omaisella ja Säteilyturvakeskuksella on oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada
malminetsintään, kaivostoimintaan ja kullan-
huuhdontaan liittyvää valvontaa varten vält-
tämättömiä tietoja toisiltaan ja käyttää tois-
tensa hankkimia näytteitä. Alueen toimival-
taisella pelastusviranomaisella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada kaivosvi-
ranomaiselta pelastustoiminnan kannalta tar-
peellisia kaivosturvallisuuteen liittyviä
tietoja.

Tarkastuslaitokset ovat salassapitosäännös-
ten estämättä velvollisia antamaan tarkastus-
laitosten yhteistoiminnan kannalta tarpeellisia
tietoja toisille tässä laissa tarkoitetuille tar-
kastuslaitoksille sekä valvonnan kannalta tar-
peellisia tietoja kaivosviranomaiselle.

Salassapitosäännösten estämättä saa tässä
laissa tarkoitettuja tehtäviä hoidettaessa saa-
tuja tietoja luovuttaa syyttäjälle ja poliisille
rikoksen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

153 §

Kaivosviranomaisen tarkastusoikeus

Kaivosviranomaisella on oikeus päästä
alueelle, jossa harjoitetaan tai jossa on aiem-
min harjoitettu tässä laissa tarkoitettua toi-
mintaa, jos se on tässä laissa tarkoitetun val-
vonnan kannalta tarpeen, sekä tehdä siellä
tarkastuksia, ottaa näytteitä ja ryhtyä muihin
valvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Tar-

kastuksessa on noudatettava, mitä hallintolain
39 §:ssä säädetään.

Pysyväisluonteiseen asumiseen tarkoitet-
tuihin tiloihin valvontatoimenpiteet voidaan
kuitenkin ulottaa vain, jos on syytä epäillä,
että on tehty rikoslain (39/1889) 16 luvun
8 §:ssä, 24 luvun 1—4 §:ssä, 28 luvun
11 §:ssä, 35 luvun 1 ja 2 §:ssä, 47 luvun
1 §:ssä, 48 luvussa tai 48 a luvun 3 §:ssä
tarkoitettu rikos, ja tarkastus on välttämätön
rangaistavan menettelyn selvittämiseksi.

154 §

Kaivosturvallisuuden määräaikaisvalvonta

Kaivosviranomaisen on valvottava kaivok-
sia sen varmistamiseksi, että kaivostoiminnan
harjoittaja noudattaa, mitä tässä laissa sääde-
tään kaivosturvallisuudesta ja mitä kaivostur-
vallisuusluvassa määrätään.

Kaivosviranomaisen on järjestelmällisesti
ja määräajoin tehtävä valvontatarkastuksia
kaivoksiin niiden toiminnan edellyttämässä
laajuudessa. Kaivosviranomainen voi valvon-
tatarkastusten sijasta hyväksyä muita toimin-
nan valvontaan soveltuvia keinoja, joiden
avulla se voi varmistua kaivosturvallisuutta
koskevien säännösten ja kaivosturvallisuuslu-
vassa annettujen määräysten noudattamisesta.

Tarkempia säännöksiä valvontatarkastus-
ten sisällöstä, määräajoista ja ajankohdista
sekä ilmoituksista muille viranomaisille, vi-
ranomaisten yhteistoiminnasta ja työnjaosta
vakavan onnettomuuden tai vaaratilanteen
johdosta tehtävissä tarkastuksissa sekä tar-
kastusten muusta käytännön toteutuksesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

155 §

Virka-apu

Poliisi on tarvittaessa velvollinen anta-
maan virka-apua tämän lain säännösten ja sen
nojalla annettujen määräysten noudattamisen
valvomiseksi. Sama velvollisuus on tulli- ja
rajavartioviranomaisilla toimialallaan.
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156 §

Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen

Kaivosviranomainen voi:
1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia tai

sen nojalla annettua määräystä, jatkamasta tai
toistamasta säännöksen tai määräyksen vas-
taista menettelyä;

2) määrätä sen, joka rikkoo tätä lakia tai
sen nojalla annettua määräystä, täyttämään
velvollisuutensa.

Kaivosviranomainen voi lisäksi kieltää sel-
laisen kaivoksen laitteiston tai laitteen käy-
tön, jonka katsotaan aiheuttavan vakavaa uh-
kaa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle,
sekä määrätä kaivostoiminnan harjoittaja te-
kemään 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 kaivostoiminnan
harjoittajan nimeämään uuden pätevyysvaati-
mukset täyttävän vastuuhenkilön.

157 §

Toiminnan väliaikainen kieltäminen

Kaivosviranomainen voi väliaikaisesti
kieltää malminetsintälupaan, kaivoslupaan tai
kullanhuuhdontalupaan perustuvan toiminnan
taikka asettaa väliaikaisia rajoituksia, jos
asianomainen luvanhaltija ei ole oikaissut
rikkomustaan tai laiminlyöntiään 156 §:n 1
momentin 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 lainvoi-
maisesti ratkaistu.

Kaivosviranomaisen on väliaikaisesti kiel-
lettävä malminetsintälupaan, kaivoslupaan tai
kullanhuuhdontalupaan perustuva toiminta,
jos 8 tai 9 luvussa säädettyjen korvausten
suorittaminen tai 10 luvun nojalla määrätyn
vakuuden asettaminen 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 kaivostoimin-
nan harjoittajan toteuttamissa kaivosturvalli-
suuden edellyttämissä toimenpiteissä tai vaa-
rojen selvittämisessä ja arvioinnissa on to-
dettu olevan vakavia puutteita taikka 156 §:n
2 tai 3 momentin nojalla annettua kieltoa tai
määräystä ei ole noudatettu. Kielto tai rajoi-
tus on voimassa enintään siihen saakka, kun-
nes kaivosturvallisuusluvan peruuttamista
koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Jos kaivoksessa sattuu vakava onnetto-
muus tai vaaratilanne, kaivosviranomainen
voi määrätä, että kaivoksen tai sen osan toi-
minta on keskeytettävä väliaikaisesti, kunnes
onnettomuuden tai vaaratilanteen syy ja tule-
van toiminnan turvallisuuden varmistami-
seksi tarvittavat toimenpiteet on selvitetty.
Selvitysten perusteella kaivosviranomainen
voi tehdä tarkastuksia kaivoksessa tai edellyt-
tää nostolaitoksen tarkastamista sekä mää-
rätä, että kaivosturvallisuuslupaan on haet-
tava muutosta. Kaivosviranomainen voi li-
säksi asettaa turvallisuuden varmistamiseksi
rajoituksia ja ehtoja kaivostoiminnan käyn-
nistämiseksi vakavan onnettomuuden tai vaa-
ratilanteen jälkeen.

158 §

Uhkasakko sekä teettämis- ja
keskeyttämisuhka

Kaivosviranomainen voi tehostaa tämän
lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä
uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämis-
uhalla siten kuin siitä uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

159 §

Vireillepano-oikeus

Jollei 156 §:n 1 momentissa tarkoitettu
asia ole tullut vireille kaivosviranomaisen
omasta aloitteesta, asian voi panna kirjalli-
sesti vireille:

1) haittaa kärsivä asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
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luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen
mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutuk-
set ilmenevät;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus tai muu asiassa toimialallaan yleistä etua
valvova viranomainen;

5) saamelaiskäräjät, jos haitalliset vaiku-
tukset ilmenevät saamelaisten kotiseutu-
alueella;

6) kolttien kyläkokous, jos haitalliset vai-
kutukset ilmenevät koltta-alueella.

160 §

Kaivossäännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo

1) 9—11, 15—18, 22—24, 26, 29,
143—145, 150 tai 168 §:ssä säädettyä velvol-
lisuutta, kieltoa tai rajoitusta,

2) 7, 8, 112—115, 117—119 tai
134—136 §:ssä säädettyä velvollisuutta, kiel-
toa tai rajoitusta taikka

3) 51, 52, 54, 62, 125, 127, 148 tai
169 §:n nojalla annettua määräystä tai
144 §:n 2 momentin nojalla annettua kieltoa,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, kaivossään-
nösten rikkomisesta sakkoon.

Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tetusta teosta ei kuitenkaan ole tuomittava
rangaistusta, jos teko huomioon ottaen sen
haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon
liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen
vähäinen.

161 §

Syyteoikeus

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 160 §:ssä
tarkoitetusta teosta, jolla on loukattu ainoas-
taan yksityisen etua tai oikeutta, ellei asian-
omistaja ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

17 luku

Muutoksenhaku ja päätöksen
täytäntöönpano

162 §

Muutoksenhaku kaivosviranomaisen
päätöksestä

Tämän lain nojalla annettuun kaivosviran-
omaisen päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään, jollei jäljempänä
muuta säädetä. Toimivaltainen hallinto-oi-
keus määräytyy sen mukaan, minkä hallinto-
oikeuden tuomiopiirissä pääosa päätöksessä
tarkoitetusta malminetsintäalueesta, kaivos-
alueesta tai kullanhuuhdonta-alueesta sijait-
see.

Kaivosviranomaisen päätöksestä perittä-
västä maksusta valitetaan samassa järjestyk-
sessä kuin pääasiasta.

Vakuuden vapauttamista koskevaan kai-
vosviranomaisen päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla.

163 §

Muutoksenhaku valtioneuvoston päätöksestä

Valtioneuvoston päätökseen, jolla on rat-
kaistu kaivosaluelunastuslupaa tai kaivoslu-
paa koskeva asia, haetaan muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään, jollei jäljempänä muuta säädetä.

164 §

Muutoksenhaku tarkastuslaitoksen
päätöksestä

Tarkastuslaitoksen päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla. Tarkastuslaitoksen
päätökseen saa hakea oikaisua tarkastuslai-
tokselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisu-
vaatimusohjeet.

Tarkastuslaitoksen oikaisumenettelyssä an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.
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165 §

Valitusoikeus

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullan-
huuhdontalupaa koskevaan päätökseen, mai-
nitun luvan voimassaolon jatkamista, raukea-
mista, muuttamista ja peruuttamista koske-
vaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopet-
tamispäätökseen saa hakea muutosta:

1) asianosainen;
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka

tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön
viihtyisyyden edistäminen ja jonka sääntöjen
mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;

3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta,
jonka alueella toiminnan haitalliset vaikutuk-
set ilmenevät;

4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua
valvova viranomainen;

5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että
luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saame-
laisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan;

6) kolttien kyläkokous sillä perusteella,
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja
mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.

Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus va-
littaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai
kumonnut päätöksen.

166 §

Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen

Tämän lain mukaista hakemusasiaa kos-
keva hallinto-oikeuden päätös annetaan julki-
panon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen
valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun
se on annettu. Päätöksen antamisesta on il-
moitettava etukäteen noudattaen, mitä 57 §:n
2 momentissa lupapäätöksen antamisesta sää-
detään.

Hallinto-oikeuden on huolehdittava siitä,
että toiminnan sijaintikunta ja muu sellainen
kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset
vaikutukset ilmenevät, julkaisee viipymättä

tiedon päätöksestä siten kuin julkisista kuulu-
tuksista annetussa laissa säädetään.

Hallinto-oikeuden on toimitettava anta-
mansa päätös valittajalle. Lisäksi hallinto-oi-
keuden on toimitettava päätöksen jäljennös
kaivosviranomaiselle ja sitä pyytäneille
asianosaisille sekä luvanhaltijalle, jos tämä ei
ole valittajana.

Tämän lain mukaista hallintopakkoasiaa
koskeva hallinto-oikeuden päätös on annet-
tava tiedoksi todisteellisena tiedoksiantona
siten kuin hallintolaissa säädetään.

167 §

Muutoksenhaku kaivostoimituksessa tehtyihin
päätöksiin

Muutoksenhausta kaivostoimituksessa teh-
tyihin päätöksiin on voimassa vastaavasti,
mitä lunastuslain 89—93 §:ssä muutoksen-
hausta säädetään.

168 §

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Malminetsintälupaan tai kullanhuuhdonta-
lupaan perustuvat toimenpiteet saa aloittaa,
kun siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoi-
mainen ja luvassa määrätty vakuus on ase-
tettu. Jos asianomaisen toimenpiteen suoritta-
minen edellyttää muualla lainsäädännössä
vaadittua lupaa, saa toimenpiteen kuitenkin
aloittaa vasta, kun asianomainen lupapäätös
on lainvoimainen tai toiminnan aloittamiseen
on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viran-
omaiselta.

Kaivoslupaan perustuvat toimenpiteet saa
aloittaa, kun:

1) kaivoslupapäätös on lainvoimainen;
2) kaivosluvassa annetut toimenpiteiden

aloittamiseen liittyvät määräykset on toteu-
tettu;

3) 84 §:ssä tarkoitettu lunastuspäätös on
lainvoimainen ja päätöksessä luvanhaltijalle
määrätyt lopulliset korvaukset on suoritettu;

4) vakuus on asetettu kaivosluvassa mää-
rätyn mukaisesti;

5) asianomaisen toimenpiteen kannalta
merkitykselliset muualla laissa vaaditut luvat
ovat lainvoimaisia tai toiminnan aloittami-

41621/2011



seen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta
viranomaiselta.

Kaivoksen rakentamista ja tuotannollista
toimintaa ei kuitenkaan saa aloittaa, ennen
kuin kaivosturvallisuuslupa on lainvoimai-
nen.

Valitus kaivostoimituksessa määrätyistä
korvauksista ei estä kaivoslupaan ja kaivos-
turvallisuuslupaan perustuvien toimenpitei-
den aloittamista.

169 §

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta

Kaivosviranomainen voi perustellusta
syystä hakijan pyynnöstä malminetsintäluvan
voimassaolon jatkamista taikka kaivoslupaa
tai kaivosturvallisuuslupaa koskevassa pää-
töksessä määrätä, että luvassa yksilöityihin
toimenpiteisiin voidaan valituksesta huoli-
matta ryhtyä lupapäätöstä noudattaen. Sa-
nottu ei koske uraanin tai toriumin tuotta-
mista koskevaa kaivoslupaa.

Edellytyksenä määräykselle on, että täy-
täntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyt-
tömäksi ja hakija asettaa kaivosviranomaisen
määräämän vakuuden niiden edunmenetysten
ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätök-
sen kumoaminen tai lupamääräysten muutta-
minen voi aiheuttaa. Vakuuteen sovelletaan
vastaavasti, mitä 10 luvussa säädetään. Kai-
vosluvan ja kaivosturvallisuusluvan osalta
edellytyksenä määräykselle on lisäksi, että
kaivosalue ja kaivoksen apualue on otettu
luvanhaltijan haltuun 82 §:n mukaisesti, jol-
leivät alueet kuulu luvanhaltijalle.

Kaivosviranomainen voi päätöksellään an-
taa 1 momentissa tarkoitetun määräyksen sa-
moin edellytyksin valitusajan kuluessa tai
14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä
erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuk-
sen käsittelyyn sovelletaan, mitä 37—40 ja
42 §:ssä säädetään lupahakemuksen käsitte-
lystä. Päätökseen sovelletaan, mitä 56 §:n
1 momentissa säädetään lupapäätöksen sisäl-
löstä, 57 §:ssä lupapäätöksen antamisesta ja
58 §:ssä lupapäätöksestä tiedottamisesta. Li-
säksi kaivosviranomaisen on viipymättä toi-
mitettava jäljennös päätöksestä asianomaisel-
le hallinto-oikeudelle ja muutosta hakeneille.

Se, joka on valittanut asianomaisesta lupa-
päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia
määräyksen kumoamista tai muuttamista il-
man, että hänen olisi siitä erikseen valitet-
tava.

Muutoksenhakutuomioistuin voi valituk-
sesta kumota 1 ja 3 momentissa tarkoitetun
määräyksen tai muuttaa sitä taikka muutoin-
kin kieltää 1 ja 3 momentissa tarkoitetun
päätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeu-
den päätöksestä täytäntöönpanoa koskevassa
asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Malminetsintäluvan haltijan on suoritet-
tava malminetsintäkorvaus viimeistään
30 päivänä siitä, kun kaivosviranomainen on
antanut 1 tai 3 momentissa tarkoitetun mää-
räyksen. Malminetsintäkorvaukseen sovelle-
taan muutoin, mitä 99 §:ssä säädetään. Vel-
vollisuus louhintakorvaukseen alkaa, kun
kaivosviranomainen on antanut 1 tai 3 mo-
mentissa tarkoitetun määräyksen. Louhinta-
korvaukseen sovelletaan muutoin, mitä
100 §:ssä säädetään.

170 §

Hallintopakkoa koskevan päätöksen
täytäntöönpano

Kaivosviranomaisen 144 §:n 2 momentin
nojalla antamaa kieltoa sekä 156 ja 157 §:n
nojalla antamaa kieltoa ja määräystä on muu-
toksenhausta huolimatta noudatettava, jollei
muutoksenhakutuomioistuin toisin määrää.

18 luku

Erinäiset säännökset

171 §

Onnettomuudesta ilmoittaminen

Kaivoksessa sattuneesta onnettomuudesta,
vaaratilanteesta ja tapaturmasta kaivostoimin-
nan harjoittajan on ilmoitettava viipymättä
kaivosviranomaiselle.

Ilmoituksessa on kuvattava onnettomuus,
vaaratilanne tai tapaturma ja annettava tiedot,
joiden avulla voidaan rajoittaa onnettomuu-
den vaikutukset taikka ehkäistä vaaratilanteet
tai tapaturmat sekä arvioida ja rajoittaa jo
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tapahtuneiden tai mahdollisten vahinkojen
laajuus. Lisäksi ilmoituksessa on annettava
muut valvontatoimenpiteiden kannalta tar-
peelliset tiedot.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

172 §

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 tarpeel-
lista.

Suuronnettomuuksien tutkinnasta sääde-
tään onnettomuuksien tutkinnasta annetussa
laissa (373/1985).

173 §

Alueiden rajat syvyyssuunnassa

Malminetsintäalueen, kaivosalueen ja kul-
lanhuuhdonta-alueen rajat luetaan syvyys-
suuntaan pystysuorasti.

174 §

Panttaus

Luvanhaltija voi pantata kaivoslupaan pe-
rustuvan kaivosmineraalien hyödyntämis-
oikeuden tai malminetsintälupaan perustuvan
etuoikeuden.

Panttioikeus tulee voimaan, kun kaivosvi-
ranomainen saa luvanhaltijalta kirjallisen il-
moituksen panttauksesta. Kaivosviranomai-
nen antaa ilmoituksen vastaanottamisesta to-
distuksen luvanhaltijalle.

Tarkempia säännöksiä ilmoitusmenette-
lystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

175 §

Maksut

Tämän lain mukaisten valtion viranomais-
ten suoritteiden maksullisuuden ja suoritteista
perittävien maksujen suuruuden yleisistä pe-
rusteista sekä maksujen muista perusteista
säädetään valtion maksuperustelaissa
(150/1992).

Kunnalla on oikeus periä tähän lakiin pe-
rustuvista toimenpiteistään maksua, jonka pe-
rusteen on vastattava, mitä valtion maksupe-
rustelaissa säädetään. Kunnalle perittävän
maksun perusteista määrätään tarkemmin
kunnan hyväksymässä taksassa.

Maksua ei peritä viranomaisen tai haittaa
kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille tul-
leen asian käsittelystä. Maksu saadaan kui-
tenkin periä, jos vireillepanoa on pidettävä
ilmeisen perusteettomana.

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.

VII OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

176 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

177 §

Kumoamissäännös

Tällä lailla kumotaan kaivoslaki
(503/1965), jäljempänä kumottava laki.

Jos muissa laeissa ja niiden nojalla anne-
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tuissa säännöksissä viitataan kumottavaan la-
kiin, viittaus koskee tämän lain voimaantulon
jälkeen tätä lakia.

178 §

Yleinen siirtymäsäännös

Kumottavan lain nojalla työ- ja elinkein-
oministeriössä vireillä olevat asiat siirtyvät
lain voimaan tullessa kaivosviranomaiseen.
Asiat käsitellään ja ratkaistaan noudattaen tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa tai
tuomioistuimessa tämän lain voimaan tul-
lessa vireillä olevissa asioissa noudatetaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos muutoksenhakutuomioistuin tämän
lain voimaan tultua kumoaa päätöksen, johon
on sovellettava tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä, ja palauttaa
asian kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltä-
väksi, asia käsitellään ja ratkaistaan tämän
lain säännösten mukaisesti.

179 §

Malminetsintään ja kullanhuuhdontaan
sovellettavat säännökset

Kumottavan lain nojalla annettu valtausoi-
keus jää voimaan valtauskirjassa mainituilla
ehdoilla.

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan edelleen, mitä kumotta-
van lain 12 ja 15 §:ssä, 62 §:n 2 momentissa
ja 63 §:ssä säädetään. Valtauskorvauksen
vuotuinen suuruus on 20 euroa hehtaarilta.

Valtausoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan lisäksi vastaavasti, mitä
tämän lain 6, 12, 14 ja 15 §:ssä säädetään
malminetsinnästä. Jos valtausoikeuden no-
jalla harjoitetaan kullanhuuhdontaa, toimin-
taan sovelletaan lisäksi, mitä tämän lain
6 §:ssä, 24 §:n 3 momentissa ja 27—30 §:ssä
säädetään kullanhuuhdonnasta. Valtaajan on
toimitettava tämän lain 14 ja 28 §:ssä tarkoi-
tettu selvitys ensimmäisen kerran viimeistään
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.
Valtaajan on toimitettava tämän lain 15 §:ssä

tarkoitettu ilmoitus viimeistään vuoden kulut-
tua valtausoikeuden raukeamisesta tai peruut-
tamisesta.

180 §

Valtausoikeuden raukeaminen,
peruuttaminen, voimassaolon jatkaminen

ja siirto

Kumottavan lain nojalla annetun valtausoi-
keuden raukeamiseen ja peruuttamiseen so-
velletaan, mitä malminetsintäluvan ja kullan-
huuhdontaluvan raukeamisesta ja peruuttami-
sesta tämän lain 67, 70 ja 72 §:ssä säädetään.

Valtausoikeuden voimassaolon jatkami-
seen sovelletaan, mitä tämän lain 61, 66 ja
72 §:ssä säädetään malminetsintäluvan voi-
massaolon jatkamisesta, ja harjoitettaessa
valtausoikeuden nojalla kullanhuuhdontaa,
mitä tämän lain 65, 66 ja 72 §:ssä säädetään
kullanhuuhdontaluvan voimassaolon jatkami-
sesta. Lupaharkinnassa otetaan huomioon ku-
mottavan lain taikka sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten laiminlyönti sovel-
lettaessa tämän lain 46 §:n 1 momentin
8 kohtaa. Malminetsintäluvan voimassaolon
enimmäisaikaan lasketaan mukaan valtausoi-
keuden voimassaoloaika.

Valtausoikeuden siirtoon sovelletaan, mitä
tämän lain 73 ja 74 §:ssä säädetään malmin-
etsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan siir-
rosta.

181 §

Kaivostoimintaan sovellettavat säännökset

Kumottavan lain nojalla annettu kaivospii-
rimääräys jää voimaan määräyksessä maini-
tuilla ehdoilla. Kaivospiirimääräyksen perus-
teella suoritettavaan kaivospiiritoimitukseen
sovelletaan edelleen, mitä kumottavan lain
27—38 §:ssä säädetään. Kumottavan lain no-
jalla annettu kaivosoikeus jää voimaan kai-
vospiirimääräyksessä ja kaivoskirjassa maini-
tuilla ehdoilla. Kaivosoikeuteen sovelletaan
edelleen, mitä kumottavan lain 44 ja 45 §:ssä
säädetään, sekä kaivospiiriin ja sen apualuee-
seen, mitä kumottavan lain 22 §:ssä sääde-
tään. Kaivospiirimaksun vuotuinen suuruus
on 50 euroa hehtaarilta. Jos kaivosmineraalin
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taloudelliseen arvoon vaikuttavat perusteet
ovat oleellisesti muuttuneet, asianosaisella on
oikeus vaatia kaivosviranomaista tarkista-
maan kaivosoikeudesta kalenterivuodelta
maksetun louhimismaksun suuruus. Kaivos-
viranomaisen on tällöin otettava huomioon
kaivosmineraalien taloudelliseen arvoon vai-
kuttavat perusteet ja asianosaisten asiassa te-
kemä sopimus.

Kumottavan lain 73 §:ssä tarkoitettu kai-
vosoikeus jää voimaan kaivospiirin määrää-
mistä koskevassa päätöksessä mainituilla eh-
doilla. Kaivosoikeuteen sovelletaan, mitä kai-
voslain (273/1943) 48—53 §:ssä puolustus-
maksusta ja 57 §:ssä louhimismaksusta sää-
detään, sekä kaivospiiriin ja sen ulkopuolisiin
alueisiin, mitä niistä mainitun lain 20 §:n
2 momentissa ja 32 §:n 2 momentissa sääde-
tään. Puolustusmaksun alkuperäinen vuotui-
nen suuruus on 50 euroa hehtaarilta. Kaivos-
oikeuden haltijan on maksettava kaivospiiriin
kuuluvien kiinteistöjen omistajille puolustus-
maksu kultakin vuodelta viimeistään 31 päi-
vänä tammikuuta. Puolustusmaksu vuodelta
2011 on kuitenkin maksettava viimeistään 30
päivänä marraskuuta 2011. Puolustusmaksu
maksetaan kokonaisuudessaan kiinteistöjen
omistajille. Kaivosoikeudesta maksetun puo-
lustusmaksun ja louhimismaksun sijasta on
sovellettava, mitä tämän lain 100 §:n 1—3, 6
ja 7 momentissa säädetään louhintakorvauk-
sesta, jos joku asianosainen sitä vaatii.

Kaivosoikeuden nojalla tapahtuvaan toi-
mintaan sovelletaan lisäksi vastaavasti, mitä
tämän lain 6, 17, 18, 97, 101 ja
108—111 §:ssä, 11 ja 13—15 luvussa sekä
171 ja 172 §:ssä säädetään. Kaivosoikeus
voidaan pantata noudattaen vastaavasti, mitä
tämän lain 174 §:ssä säädetään. Kaivosoikeu-
den haltijan on viimeistään kahden vuoden
kuluttua tämän lain voimaantulosta selvitet-
tävä kaivosviranomaiselle, miten kaivostur-
vallisuutta koskevat vaatimukset on otettu
huomioon. Tarkempia säännöksiä selvityk-
sestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuk-
sella.

Kaivosviranomaisen on viimeistään kol-
men vuoden kuluttua tämän lain voimaantu-
losta määrättävä vakuuden laji ja suuruus
sekä annettava kaivosoikeuden haltijalle
enintään vuoden pituinen määräaika vakuu-
den asettamiselle. Kaivosviranomaisen on

myös viimeistään kolmen vuoden kuluttua
tämän lain voimaantulosta annettava kaivos-
oikeuden haltijalle yleisten ja yksityisten etu-
jen kannalta tarpeelliset määräykset noudat-
taen vastaavasti, mitä tämän lain 52 §:n
3 momentissa ja 125 §:ssä säädetään, sekä
asetettava määräysten tarkistusväli noudat-
taen, mitä tarkistusvälin asettamisesta tämän
lain 62 §:n 2 momentissa ja 127 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Jollei määräys ole välttä-
mätön kaivosturvallisuuden tai tärkeän ylei-
sen edun kannalta, se ei saa sanottavasti vä-
hentää kaivoshankkeesta saatavaa hyötyä.
Määräyksen antamista koskevan päätöksen
valmisteluun sovelletaan, mitä tämän lain
37—40 ja 42 §:ssä säädetään kaivoslupaha-
kemuksen käsittelystä. Päätökseen sovelle-
taan, mitä tämän lain 56 §:n 1 momentissa
säädetään lupapäätöksen sisällöstä, 57 §:ssä
lupapäätöksen antamisesta ja 58 §:ssä lupa-
päätöksestä tiedottamisesta. Kaivosviran-
omaisen päätökseen haetaan muutosta nou-
dattaen, mitä tämän lain 162 ja 165 §:ssä
säädetään. Vakuuden määräämistä koskevaa
päätöstä on muutoksenhausta huolimatta nou-
datettava, jollei muutoksenhakutuomioistuin
toisin määrää.

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
kalsiitin ja dolomiitin louhintaa voidaan har-
joittaa kumottavaan lakiin perustuvan kaivos-
oikeuden nojalla, jos louhinta on jatkunut
keskeytyksettä ja alueiden hallinta perustuu
kumottavan lain mukaiseen kaivospiiriin, kai-
vosyhtiön omistukseen tai maanomistajien
kanssa tehtyihin sopimuksiin.

182 §

Kaivosoikeuden raukeaminen, muuttaminen,
peruuttaminen ja siirto

Kumottavan lain nojalla annetun kaivosoi-
keuden ja kumottavan lain 73 §:ssä tarkoite-
tun kaivosoikeuden raukeamiseen, muuttami-
seen ja peruuttamiseen sovelletaan, mitä kai-
vosluvan raukeamisesta, muuttamisesta ja pe-
ruuttamisesta tämän lain 68—70 ja 72 §:ssä
säädetään. Jos kaivosoikeuden raukeamista
lykätään mainitun 68 §:n 3 momentin mukai-
sesti, sovelletaan vastaavasti, mitä tämän lain
100 §:n 4—7 momentissa säädetään, ja täl-
löin otetaan huomioon kumottavan lain
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50 §:n nojalla myönnetyt lykkäykset. Jos kai-
vospiirimääräyksessä osoitettua käyttöaluetta
on tarpeen laajentaa, sovelletaan, mitä kai-
vosluvan muuttamisesta tämän lain 69 ja
72 §:ssä säädetään.

Kaivosoikeus, jonka nojalla harjoitetaan
kullanhuuhdontaa, raukeaa kuitenkin yhdek-
sän vuoden kuluttua tämän lain voimaantu-
losta. Tällaisen kaivosoikeuden haltijalla on
etuoikeus kullanhuuhdontalupaan, jos lupa-
hakemus tehdään tämän lain 34 §:ssä sääde-
tyllä tavalla ennen kaivosoikeuden raukea-
mista.

Kaivosoikeuden siirtoon sovelletaan, mitä
tämän lain 73 ja 74 §:ssä säädetään kaivoslu-
van siirrosta.

183 §

Malminetsintäluvan hakeminen varauksen
nojalla

Kumottavan lain nojalla tehdyn varausil-
moituksen antamaan etuoikeuteen sovelle-
taan, mitä tämän lain 32 §:n 3 momentissa
säädetään varausilmoituksen antamasta etuoi-
keudesta. Kumottavan lain nojalla annettu
varauspäätös raukeaa sen voimassaolon päät-
tyessä. Varauspäätös raukeaa myös, kun sen
tuottamalla etuoikeudella haetaan malminet-
sintälupaa tämän lain 34 §:ssä säädetyllä ta-
valla.

184 §

Kaivosluvan hakeminen valtausoikeuden
nojalla

Kumottavan lain nojalla annettu valtausoi-
keus antaa vastaavasti tämän lain 32 §:n
2 momentissa säädetyn etuoikeuden kaivos-
lupaan.

185 §

Varaus, valtausoikeus ja kaivosoikeus luvan
myöntämisen esteenä

Kumottavan lain nojalla tehty varaus tai
kumottavan lain nojalla annettu valtausoikeus
taikka kaivosoikeus sekä kumottavan lain
73 §:ssä tarkoitettu kaivosoikeus otetaan vas-
taavasti huomioon sovellettaessa tämän lain

44 §:n 2 momenttia, 46 §:n 1 momentin 3—5
kohtaa sekä 47 §:n 2 ja 3 momenttia.

Valtausoikeus tai kaivosoikeus, jonka no-
jalla on harjoitettu kullanhuuhdontaa, ei kui-
tenkaan ole tämän lain 46 §:n 1 momentin 3
tai 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla este kul-
lanhuuhdontaluvan myöntämiselle.

186 §

Valvonta- ja hallintopakkosäännösten
soveltaminen

Tämän lain valvontaa ja hallintopakkoa
koskevaa 152—159 ja 170 §:ää sovelletaan
vastaavasti kumottavan lain nojalla annetun
valtausoikeuden ja kaivosoikeuden sekä ku-
mottavan lain 73 §:ssä tarkoitetun kaivosoi-
keuden nojalla tapahtuvaan toimintaan.

187 §

Kaivossäännösten rikkominen
valtausoikeuden ja kaivosoikeuden nojalla

tapahtuvassa toiminnassa

Joka tämän lain tultua voimaan tahallaan
tai huolimattomuudesta rikkoo kumottavan
lain nojalla annettujen valtausoikeuksien ja
kaivosoikeuksien sekä kumottavan lain
73 §:ssä tarkoitettujen kaivosoikeuksien no-
jalla tapahtuvassa toiminnassa tämän lain

1) 15, 17, 18 §:ssä, 24 §:n 3 momentissa,
29, 143—145 tai 150 §:ssä säädettyä velvol-
lisuutta, kieltoa tai rajoitusta,

2) 112—115, 117—119 tai 134—136 §:ssä
säädettyä velvollisuutta, kieltoa tai rajoitusta
taikka

3) 144 §:n 2 momentin nojalla annettua
kieltoa taikka 148 §:n tai 181 §:n 4 momentin
nojalla annettua määräystä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, kaivossään-
nösten rikkomisesta sakkoon.

Edellä 1 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoi-
tetusta teosta ei kuitenkaan ole tuomittava
rangaistusta, jos teko huomioon ottaen sen
haitallisuus ja vahingollisuus ja muut siihen
liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen
vähäinen.

Syyttäjä ei saa nostaa syytettä 1 momen-
tissa tarkoitetusta teosta, jolla on loukattu
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ainoastaan yksityisen etua tai oikeutta, ellei
asianomistaja ilmoita sitä syytteeseen panta-
vaksi.

188 §

Säännösten soveltaminen vireillä oleviin
asioihin

Kaivosviranomaiseen tämän lain 178 §:n
1 momentin nojalla siirtyviin asioihin sovel-

letaan vastaavasti, mitä tämän lain 57, 58, 74
ja 75 §:ssä säädetään päätöksen antamisesta
ja siitä tiedottamisesta, 162 ja 165 §:ssä muu-
toksenhausta sekä 166 §:ssä hallinto-oikeu-
den päätöksen antamisesta.

Muutoksenhausta tämän lain 181 §:n
1 momentissa tarkoitetussa kaivospiiritoimi-
tuksessa tehtyihin päätöksiin on voimassa
vastaavasti, mitä lunastuslain 89—93 §:ssä
muutoksenhausta säädetään.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen
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