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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

KÄYTÄNNÖN TYÖTÄ YHTEISKUNNAN HYVÄKSI 
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• Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita  

ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin  

liittyvää lainsäädäntöä 



•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

TAVOITTEENA TURVALLISEMPI ARKI MEILLE KAIKILLE 
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• Tukesin toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä, 

omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä 
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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

VISIOMME – TÄHÄN KAIKKI TÄHTÄÄ 
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Turvallinen, 
teknisesti 
luotettava ja 
ekologisesti 
kestävä 
yhteiskunta 
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Kaivoslain tarkoitus (1 §) 

Lain tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa ja järjestää sen edellyttämä 

alueiden käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat yhteiskunnallisesti, 

taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä. Lain tarkoituksen toteuttaminen 

edellyttää yleisten ja yksityisten etujen   turvaamista ottaen erityisesti 

huomioon: 

1) kaivostoiminnan harjoittamisen edellytykset 

2) kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema 

3) toiminnan vaikutukset ympäristöön ja maankäyttöön sekä 

luonnonvarojen säästävä käyttö. 
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Kaivoslain tarkoitus (1 §) 

Lain tarkoituksena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet 
sekä yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään 
koskevaan päätöksentekoon.  

 
Lain tarkoituksena on lisäksi edistää kaivosten turvallisuutta sekä 
ehkäistä, vähentää ja torjua tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta 
aiheutuvat haitat ja vahingot ja varmistaa haitan tai vahingon aiheuttajan 
korvausvelvollisuus.  
 
Tässä laissa tarkoitettu toiminta sovitetaan yhteen saamelaiskäräjistä 
annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
siten, että saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana turvataan. 
Yhteensovittamisessa otetaan huomioon myös, mitä kolttalaissa 
(253/1995) säädetään kolttaväestön ja -alueen elinolosuhteiden ja 
toimeentulomahdollisuuksien edistämisestä sekä kolttakulttuurin 
ylläpitämisestä ja edistämisestä 

  
22.09.2011 7 



KAIVOSVIRANOMAISELLE MÄÄRÄTYT  TEHTÄVÄT 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto  toimii kaivoslaissa tarkoitettuna 
kaivosviranomaisena. 
 
Tehtävät: 
Kaivosviranomainen ratkaisee seuraavat luvat 
• varausilmoitus (antaa etuoikeuden hakea malminetsintälupaa) 
 malminetsintälupa (antaa oikeuden tutkia ja etuoikeuden hakea 
kaivoslupaa) 
kaivoslupa (antaa oikeuden hyödyntää malmeja) ja 
 
• kullanhuuhdontalupa  (antaa oikeuden hyödyntää maaperässä 

esiintyvää kultaa huuhtomalla valtion mailla). 
 
Huom! Valtioneuvosto ratkaisee  
• U ja Th tuottamista ja  
• kaivosaluelunastuslupaa koskevat asiat. 
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Peruskäsitteitä 

UUSI KAIVOSLAKI 
621/2011  

 

VANHA KAIVOSLAKI 
503/1965 

• Varaus 

• Valtausoikeus 

- huuhdontakultavaltaus 

• Kaivosoikeus/Kaivospiiri 
Huom! Ennen 1.7.2011 vireille 
tulleet hakemukset päätetään 
vielä näillä käsitteillä. 

• Varaus 

• Malminetsintälupa 

• Kullanhuuhdontalupa 

• Kaivoslupa 
 



Kaivosryhmän henkilöstö 14 henkilöä, 1.3.2013  
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Varaukset, Terho Liikamaa ratkaisee 
• Lupakäsittelijä Maija Viikinen   
 

Valtausoikeudet (Pasila), Maria Kivi ratkaisee 
• Lupakäsittelijä Pirjo Savolainen  
• Lupakäsittelijä Raisa Mohsen  
• Ylitarkastaja Meeri Myllykangas   
• Lupakäsittelijä Riikka Virtanen   
 

Malminetsintäluvat, Terho ratkaisee 
• Ylitarkastaja Ilkka Keskitalo 
• Ylitarkastaja Katja Palo 
• Ylitarkastaja Heikki Puhakka 
• Ylitarkastaja XX (haku päättyy 29.4.2013) 

 

Kaivospiirit ja kaivosluvat, Terho ratkaisee (uudet hyödyntämisoikeudet Päivi Rantakoski ratkaisee) 
• Ylitarkastaja Ossi Leinonen 
• Ylitarkastaja xx (haku käynnistyy keväällä 2013) 

 

Kullanhuuhdontaluvat, Terho ratkaisee 
• Ylitarkastaja Pasi Molkoselkä 

 
Lakimies, ylitarkastaja Tuula Sääskilahti 

 
Kaivoskartan ylläpito, tekninen asiantuntija Jussi Hytönen (Pasila) 

 
Laskutus lupakäsittelijä Maija Viikinen 

 



Aluevaraukset  
31.12.2012 (hakemus ja päätös) 

Suuri joukko  

viranomaisia 

- merkittävät vaikutukset 

Kaivosviranomainen 

-väliaikaiset 
ympäristövaikutukset 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivospiiri/kaivoslupa 
Voimassa n. 300 km2 

Hakemus n. 300 km2 

Malminetsintä  
(valtaus, ME-lupa) 
Oikeus 1.300 km2  

Hakemus 5.500 km2 

Kaivos 
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Varausilmoitus 
40 000 km2 



Kaivoslainalaiset 

kohteet 

suhteessa 

muuhun 

maankäyttöön 

Pohjois-

Suomessa 

Ilkka Keskitalo 12 

Kaivosrekisteri 
23.4.2012 

  
 
- Paliskunnat (56pkl) 
114 000 km² 
 
Natura 2000 -verkostoon  
- 50 000 km² 



  
 
 
 
 
 
 

Tukesin kaivosasioiden 
karttapalvelu (=mineraalioikeuksien 

kartta)  
 
Osoitteesta   www.tukes.fi/Kaivosasiat/ 

  
 
Tietoa kaivoslain mukaisten hakemusten ja 
päätösten alueista : 
• Varaus 
• Malminetsintä (ME-lupa ja valtaus ) 
• Kaivosoikeudet (kaivoslupa ja kaivospiiri) 
• Kullanhuuhdonta 
• Natura, luonnonsuojelualueet 

 
 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos. 

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/


Malminetsintä 

14 

Geotiedon keräys 

1) Olemassa oleva data (GTK:n metadata) 

2) Tiedon vertailu (samantyyppiset esiintymät ) 

3) Tutkimussuunnitelmat (lisätiedon hankinta) 
4) Kartoitus 

Alustavat tutkimukset  

1) Geofysiikka 

2) Geokemia 

3) Näytteenotto 
 

 Anomaliat 

 Poikkeavat pitoisuudet 

 Rakenteet 
 

Alueellinen tutkimus Kohteellinen tutkimus 

Esiintymän paikallistaminen 

1) Näytteenotto ja geofysiikka 
2) Kairaus 

 
 Yhtenäiset leikkaukset 
 Jatkuvat näytesarjat 

 Analyysit 

 Rakenteet 
 

Yhdistelty aineisto 

1) Syvyysleikkauskartta 
2) 3D mallinnus 
3) Malmin syvyys- ja pituussuunta 

 

Etuoikeus kaivoslaista 
MALMIESIINTYMÄ 

 Fennoskandian kilpi 
 Suomi 

 Lappi 

Ilkka keskitalo 



Malminetsintä kaivoslaki (7 § - 15 § + Hallituksen esitys) ja 
valtioneuvoston asetus (1 § - 6 §) 

7 § Etsintätyö 
Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä 
geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä 
ei aiheudu vahinkoa eikä vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä (etsintätyö). 
 
Maanomistajan suostumus! 
Vahinkoa, haittaa ja häiriötä saa aiheuttaa sopimalla maanomistajan kanssa. 
  
9 § Malminetsinnän luvan varaisuus 
Malminetsintälupa on oltava, jos kiinteistön omistaja ei ole antanut 
malminetsintään suostumusta . 
Malminetsintälupa on myös oltava, jos 
1)…haittaa terveydelle….   yleiselle turvallisuudelle… luonnonsuojeluarvojen 
heikentymistä 
2)   ….kohdistuu uraania sisältävän esiintymän paikallistamiseen (esiintymä 
määritelty 5 §:ssä) 
3) Lupa on tarpeen etuoikeuden saamiseksi esiintymän hyödyntämiseen 
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•Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Malminetsinnän lupaprosessissa  

16 

 ASIAKKAAT (lupien hakijat) 

• Malminetsintälupa antaa etuoikeuden hakea kaivoslupaa (hyödyntämisoikeus) 

• Malminetsintälupa antaa oikeuden etsiä malmia lupamääräyksessä asetetuin ehdoin 

 

KUULTAVAT 

• lausunnonantajat,  

• kunta (maakunnanliitto)  

• ELY-keskus,  

• saamelaiskäräjät, kolttien kyläkokous, Ylä-Lappi (38 §) 

• paliskunta erityisellä poronhoitoalueella, Ylä-Lappi  (38 §) 

• muistutusten esittäjät,   

• maanomistajat, suurimpana Metsähallitus (maanomistajakorvaukset!) 

• mielipiteen ilmaisijat 

• muut, kansalaiset 

 

SIDOSRYHMÄT 

• Maanmittauslaitos –   kartta-aineisto, kiinteistötiedot, maanmittaustoimitukset 

• GTK - geologinen tieto (malminetsinnän loppuraportit, kairasydänarkisto) 

 

VALITUKSET 

• 8 alueellista hallinto-oikeutta käsittelee kaivosasioita 

 
 

 
Terho Liikamaa  20.2.2013 



 

Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa 

malminetsintäluvan myöntämiseen: 
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 Malminetsintälupaa ei saa myöntää (Kaivoslain 46 §:stä): 

 

 

6) alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi 

oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista;  

 

7) alueelle, jonka osalta kunta vastustaa luvan myöntämistä 

kaavoituksesta johtuvasta tai muusta alueiden käyttöön liittyvästä 

pätevästä syystä, jollei luvan myöntämiselle ole erityistä syytä;  

  

 

 

Malminetsintälupaa ei saa myöntää, ellei alueella voida 

perustellusti arvioida olevan kaivosmineraaleja. 



Malminetsintälupa - korvaukset 
maanomistajalle  

Malminetsintäkorvaus (vuosittain maanomistajalle, sen 
jälkeen kun lupa on saanut lainvoiman) 
 20 €/ha (ensimmäiset 4 v) 
 30 €/ha (seuraavat 3 v) 
 40 €/ha (seuraavat 3 v) 
 50 €/ha (loput vuodet)  
 
Em. Lisäksi malminetsintäluvanhaltija on aiheuttaessaan 
manaomistajalle haittaa tai vahinkoa korvausvelvollinen. 

 



Kaivostoimitus 

KUNTA 
- kaavoitus 
- rakennuslupa 



Kaivoksen rakentamista edeltävä lupaprosessi 
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LÄHTÖKOHTA! Kaivosyhtiöllä on etuoikeus hakea 

kaivoslupaa esiintymän hyödyntämiseen. Etuoikeus on 

syntynyt valtausoikeuden tai malminetsintäluvan myötä. 

 
YVA-prosessi alkaa, kun hakija  toimittaa ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman yhteysviranomaisena  toimivalle ELY-keskukselle. 

Arvioinnin jälkeen ELY-keskus antaa lausunnon kaivosyhtiön 

laatimasta arviointiselostuksesta. 

 

Yhtiö hakee lupia…….. 

– Tukes myöntää kaivosluvan (kaivospiiri/kaivoskirja) 

–  AVI myöntää ympäristöluvan ja vesitalousluvan 

–  Kunta kaavoittaa  ja myöntää rakennusluvan 

–  Kainuun ELY-keskus patoturvallisuusviranomainen 
 

Sekä YVA-vaiheessa, että ennen lupien myöntämistä viranomaiset 

kuulevat  asianosaisia ja kansalaisia.  



48 § Kaivosluvan myöntämisen esteet 
(tätä pykälää sovelletaan 1.7.2011 jälkeen vireille pantuihin lupahakemuksiin) 
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• Kaivoslupaa ei saa myöntää, jos on painavia perusteita 

epäillä ,….. hakija on olennaisesti laiminlyönyt tähän 

lakiin perustuvia velvollisuuksia. …… 

 

• ……. lupaa ei saa myöntää, jos kaivostoiminta aiheuttaa 

vaaraa yleiselle turvallisuudelle, aiheuttaa huomattavia 

vahingollisia ympäristövaikutuksia tai heikentää 

merkittävästi paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja 

eikä mainittua vaaraa tai vaikutuksia voida 

lupamääräyksin poistaa. 

 



Ennen kaivoksen käynnistymistä  ja kaivoksen 
toiminnan aikana 
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• Tukes myöntää seuraavat luvat:  
• - Turvallisuuslupa 
• - Kemikaaliturvallisuuslupa 
• - Räjähdysainelupa 

 
• Tukes valvoo ja tarkastuslaitokset tarkastavat:  
• - Painelaitteisto 
• - Nostolaitokset 
• - Sähkölaitteet 

• ELY-keskus valvoo 

• - AVI:n myöntämien lupien lupaehtojen noudattamista 
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Ilkka Keskitalo,  
Kaivostoiminnan elinkaari (mukailtu Heikkinen et al. 2005).  
SY 29/2011 Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt 

Kaivostoiminnan elinkaari 

Tukes 

Lausujat kaivoslaista 
- maanomistajat 
- ELY-keskus 
- kunta 

Viranomaiset 
Aluehallintovirasto (AVI) 

- ympäristölupa 
Kunta 

- rakennuslupa/kaava 
Kainuun ELY-keskus 

- patoviranomainen 

AVI   -  ELY  -   Tukes 



Kaivoslupa – korvaukset 
maanomistajalle  

Louhintakorvaus (vuosittain maanomistajalle) 
• 50 €/ha 
• 100 €/ha (jos kaivostyöhön 
 ryhtymistä lykätään) 
 
 
 
Korvaus louhitusta malmista vuosittain: 
• 0,15 % hyödynnettyjen metallien arvosta tai 
• sopimuksen mukaan (teoll. mineraalit) 
• Kaivosviranomainen vahvistaa vuosittain  
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Kaivostoimiala vuonna 2013  
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• Malminetsinnän volyymi edelleen hienoisessa kasvussa 

tutkimusinvestointien osalta 

– kairausmäärä samalla tasolla 2010, 2011, 2012 (n. 360 km) 

• Kaivosten kokonaislouhinta putosi 2012, mutta 

hyötykivilouhinta kasvoi 

• Uusia kaivoksia ei ole rakenteilla, mutta laajennuksia on 

meneillään 

• Merkittäviä investointeja suunnitteilla useita 

• Ensimmäiset uuden kaivoslain mukaiset kaivosluvat 

myönnetään v. 2013 

• Yhteiskuntavastuu korostuu mediakäsittelyssä ja 

ministeriöiden työryhmissä 



Malminetsintä; lukuja vuodelta 2012 (31.12.2012) 
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Malminetsintä-
kustannukset, m€ 

86,8 81,0 60,8 50,5  60,1  54,3  

Yhtiöiden 
lukumäärä 

45 52 49 42 45 38 

Varausilmoituksia 
(vireille tulleet) 

197 178  

(88 + 90) 

138 123 98 160 

Valtausten 
kokonaispinta-ala,   

131 000 

ha 

108 000 89 000  96 000  110 000  

Valtaus- ja 
malminetsintälupa 
hakemuksia, ha 

315 100 

+205 900 

ha 

396 000 
+96 000 

270 000  

Kairausmetrit 
*Grassroot 

*Greenfield 

*Brownfield 

366 000 

•   36 000 

• 103 000 

• 227 000 

369 000 363 000 271 000 340 000 223 000 
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Kaivostoiminta; lukuja vuodelta 2012 
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2012 2011 2010 2009 2008 

Kaivosten 
lukumäärä  

(LOUHINTAA 

RAPORTOINEET) 

50 52 51 47 45 

Kaivosinvestoinnit 
(m€) 

320 555 297 150 578 

Hyötylouhinta 
(mt) 

34,8 33,2 33,9 24,1 22,2 

Kokonaislouhinta 
(mt) 

68,4 72,0 71,5 55,4 38,8 



Toimitilat (kaivoslupa-asioissa) 

Terho Liikamaa  2.3.2012 
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Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (Tukes) 

Valtakatu 2 

96100 Rovaniemi 

  

 

 

 

Turvallisuus- ja 

kemikaalivirasto (Tukes) 

Opastinsilta 12 B 

00521 Helsinki 

 

 


