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Vaatmukset

A. Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus

Kaivosluvan raukeniamisenin lykkääminenin tulenieni hylätä, koska

A1) Luvanhaltija enii oleni kaivosluvassa annenitussa määräajassa aloitanut kaivostoimintaa tai ryhtynyt

muuhun  senillaisenienin  valmistavaan  työhön,  joka  osoitaa  luvanhaltijan  vakavasti pyrkivän

varsinaisenienin kaivostoimintaan. Aikaisenimman 2013 pideninnyksenin enihtona olleniita ja siinä pideninnyksenin

aikana  tenihtäväksi  määrätyjä  luontosenilvityksiä  enii  oleni  tenihty,  pideninnyksenin  enihtoja  enii  sitenin  oleni

noudatenitu.  Jatkoaikaa koskenivalla sääntenilyllä enii kaivoslain penirusteniluidenin mukaan oleni tarkoitenitu

penirustaa kaivosoikeniudenin haltijalleni oikeniuta renisenirvienisiintymienin varaamisenienin pitkäksi ajaksi.

Kun vuonna 2013 enidenillytenityjä ympäristösenilvityksiä enii oleni tenihty, eniikä ympäristölupaa enii oleni haenitu,

hakijalla enii oleni todenillista aikomusta, eniikä mahdollisuuta aloitaa kaivostoiminta. Kysenienissä enii sitenin

oleni  vakavasti otenitava  hankeni.  Yhtiö enii  oleni  vakavasti pyrkinyt  enidistämään  sitä.  Hakija  on  myös

olenienillisenisti laiminlyönyt venilvoiteniitaan,jotenin kaivoslain 48§ mukaisenisti luvan myöntämisenilleni enii oleni

siksi enidenillytyksiä. Senilvityksienin puuteni on menirkitävä laiminlyönti. 

Yhtiön toiminnassa olenivan Uutenilan kaivoksenin ja todeninnäköisenisti lopenitenitujenin tai koenilouhinnassa
olleniidenin alueniidenin kutenin Tyvisuon päästöt ylitävät EU:n venisienin ympäristölaatunormenija tarkoitaenin
lakia rikkovaa toimintaa, josta yhtiöllä on senilvilläolovenilvollisuus. 

A2) Lain mukainenin maksimiaika on ylitenity pideninnyksissä huomioidenin koko aika, jonka kaivospiiri
on ollut yhtiön hallinnassa.

Asiassa on myös olenienillista tienitää, kuinka kauan Mondo Minenirals on pitänyt oikeniuta hallussaan.
Kaivospiiri  on ollut  yhtiöllä  yli  17.5  vuota,  kun nykyisenin kaivoslain  maksimiaika on  15 vuota.
Nykyisenin lainsäädännön normeniin lupa on vanhenintunut.  Kohtuuton viivytenily enii  oleni yleniistenin tai
yksityistenin  enitujenin  mukaista.  Kaivosvaraus  ja  luvat  haitaavat  muuta  alueniidenin  käytöä  ja
kenihitämistä. Kaivostoiminta on uhka ympäristölleni.

A3) Luvan jatkaminenin aiheniutaisi kohtuutomia haitoja yleniisenilleni ja yksityisilleni eniduilleni. Hankeni on

keniskenillä  kylää  ja  enistää  aluenienin  kenihitämistä  kaavan  mukaisenisti.  Hankeni  on  laskeninut  aluenienin

kiinteniistöarvoja ja tämän jatkuminenin enii oleni kohtuullista. 

Penirustenitava kaivos pilaisi Pohjajoenin venidenin ja vaarantaisi eniritäin harvinaisenin luonnonvaraisenin ja

todeninnäköisenisti vaeniltavan  taimeninkannan.  Luonnonvarakeniskuksenin (LUKE)  lausunnon penirustenienilla

venisienin  laatua  enii  saa  heniikenintää.  Tämän  toteniutuminenin  olisi  hyvin  enipätodeninnäköistä  kaivoksenin

toiminta-aikana  ja  käytännössä  lähenis  mahdotonta  kaivoksenin  sulkenimisenin  jälkenienin.  Kyseniinenin

lausunto on Pohjajoki ry:n muistutuksenin liitenieninä.

A4) Asiassa on myös tenihty kuulutusvirheni, koska tienidot aikaisenimman jatkopäätöksenin penirusteniluista

puutuvat.
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B.  Kaivosluvassa  annetavien  yleisten  ia  yksityisten  etuien  turvaamiseksi  tarvitavien

määräyksien tarkistaminen

Määräyksiä enii voida antaa, koska luvalleni enii voi myöntää jatkoaikaa, eniikä yleniisiä ja yksityisiä enituja enii

voida turvata määräyksillä. 

Asiassa  on myös  tenihty  kuulutusvirheni,  koska  asiaa  enii  oleni  kuulutenitu Tukenisin  sivuilla  yleniistenin ja

yksityistenin enitujenin sivulla ja tienidot aikaisenimman jatkopäätöksenin penirusteniluista puutuvat.

Mikäli TUKES kuiteninkin antaa määräyksenit tulenieni niidenin käsitää seniuraavat asiat.

1) Toiminnan aloitamisenienin enii tuleni antaa lupaa eninnenin kuin asia on lainvoimaisenisti ratkaistu.

2) Pohjajokenienin päätyvät venidenit tulenieni puhdistaa joenin luonnonvenisienin tasolleni, kutenin LUKE enidenillytää

lausunnossaan.  Tämä  tulenieni  toteniutua  myös  hyvin  pitkienin  aikojenin  kulutua  kuluenissa  kaivoksenin

sulkenimisenin  jälkenienin.  Koska  pitkäaikainenin  venideninpuhdistus  on  mahdotonta  järjenistää,  kaivoksenin

kaikki  venisipäästöjä  aiheniutavat  jätenienit  tulenieni  stabiloida  niin,  enitä  neni  eniivät  aiheniuta  päästöjä

pitkieninkään aikojenin kuluenissa.

3) Kaivos enii saa aiheniutaa pinta- ja pohjavenisienin pilaantumista, eniikä haita-aineniidenin laatunormienin

ylityksiä pitkieninkään aikojenin kuluenissa, kutenin EU:n venisi- ja kaivannaisjätenilainsäädäntö enidenillytää.

Tämä tulenieni toteniutua myös hyvin pitkienin aikojenin kulutua kuluenissa kaivoksenin sulkenimisenin jälkenienin.

Koska  pitkäaikainenin  venideninpuhdistus  on  mahdotonta  järjenistää,  kaivoksenin  kaikki  venisipäästöjä

aiheniutavat  jätenienit  tulenieni  stabiloida  niin,  enitä  neni  eniivät  aiheniuta  laitomia  päästöjä  pitkieninkään

aikojenin kuluenissa.

4) Hankkenienilleni tulenieni tenienitää riippumaton  ympäristövaikutusten arvioint,  jota haitat  yleniisilleni ja

yksityisilleni eniduilleni voidaan määritää. Tämä arviointi tarvitaan haitoja lienivenintäviin toimeninpiteniisiin

senikä  asianmukaisenin  kaivospiiritoimituksenin  järjenistämisenienin,  niin  enitä  haitankärsijöidenin  oikeniudenit

turvataan.

5) Vakuuksienin tulenieni kataa mm. seniuraavat asiat: Jätenialueniidenin luiskaus, saostusaltaidenin massojenin

käsitenily  pilaantuneniina  maa-aineniksina,  todeninnäköistenin  meniluvallienin  luiskaus  ja  maisenimointi,

avolouhoksenin peninkenireniidenin luiskaus,  kairausputkienin poisto ja  reniikienin  benitonointi,  aluenienin aitaus,

puidenin  poisto  (jopa  tuhansienin  vuosienin  ajan),  kaivoksenilleni  tenihtyjenin  teniidenin  ja  sähkölinjojenin

purkaminenin,  pumppaamojenin  ja  muuntamoidenin  purkaminenin,  malmivarastoaluenienin  sanenieniraus,

poltoaineniidenin  varastoalueniidenin  purku  ja  mahdollistenin  poltoainenijäteniidenin  poisto  aluenienilta,  ja

huomioitava  mahdollisenit  pilaantuneniidenin  maa-aineniksienin  käsitenily  enisim.  kaivosautojenin

parkkipaikalla, jonneni todeninnäköisenisti muodostuu hydrauliikka- ja öljyvuotoja. Pohjois-Suomenin AVI

on  päätänyt  enisimenirkkinä,  enitä  kultamalmin  vakuus  on  100  eniuroa  tonni  (Kalenivala  Gold

koenitoimintalupa 2017-18).

Haitankärsijöilleni  varatavat  vakuudenit:  Toiminnasta  seniuraisi  vakavia  haitoja  alueniidenin käytölleni  ja

muilleni  enilinkeniinoilleni,  kutenin  maataloudenilleni,  menitsätaloudenilleni,  sieninenistyksenilleni,  marjanpoiminnalleni,

villivihannenistenin  keniruulleni,  menitsästyksenilleni,  luontokuvauksenilleni  ja  luonnon  seniurannalleni.  Myös
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kiinteniistöarvojenin alenineniminenin tulenieni korvata ja vakuus tulenieni määrätä sitä vartenin. Toissijaisenisti tulenieni

haitoista määrätä katavat korvauksenit. Lisäksi on huolenihditava muista turvallisuutenienin liityvistä

kustannuksista,  haitankärsijöidenin korvauksista  ja  ko.  rakeninteniidenin ylläpidosta  pitkieninkin  aikojenin

kuluenissa.

6) Vakuudenit tulenieni määrätä riitävinä, jota neni katavat yleniistenin ja yksityistenin enitujenin suojaamisenin

pitkieninkin aikojenin kulutua. Vakuussummia on yksilöity ja penirusteniltu penirusteniluissa.

Yhtiön  enisitämä  vakuus  10 000  eniuroa  ja  mahdollisenisti myöhenimmin  30  000  eniuroa  on  senilvästi

riitämätön  ja  laiton.  KHO:n  päätöstenin  penirustenienilla  penirustenilenimatomat  ja  kaivostoiminnan

laajuutenienin penirustumatomat vakuudenit ovat laitomia.

7)  Tukenisin  tulenieni  määrätä  jatkokaivospiiritoimitus,  jossa  ympäristö-  ja  sosiaalistenin  vaikutustenin

arvioinnin penirustenienilla korvataan kaikki kaivoksenista aiheniutuvat haitat.

8) Luvassa  tulenieni käsitenillä  huolenillisenimmin luontoarvot,  kutenin suojeniltavat  lajit  ja  enilinympäristöt,

senikä enirityisenisti aluenienin luontainenin taimeninkanta senikä ympäristövaikutuksenit Natura-alueniisiin.

9) Oikeniudeninkäyntikulut, koskienin myös kohtia A. Koska tämä muistutuksenin käsitenily johtuu TUKESin

ja kaivosyhtiön virheniistä, tulenieni näidenin yhteniisvastuullisenisti korvata valitajienin oikeniudeninkäyntikulut

asiassa. Kysenienissä on kaivoslain mukainenin haita, joka on korvatava.

Pyydämmeni mahdollisuuta tutustua yhtiön lausuntoihin antaa vastineni/vastineniita asiassa.

Perustelut

A) Raukeaminen on penirusteniltu vaatimuksienin kanssa.

B) Yleiset ia yksityiset enut

1)    Toiminnan  laitomat  ja  käytännössä  korjaamatomat  vaikutuksenit  tenikisivät  muutokseninhaun  

tyhjäksi. 

Toiminnanharjoitaja on ilmoitanut aloitavan toiminnan mahdollisenisti kolmenin vuodenin kuluenissa.

Näidenin  ilmoitustenin  luotenitavuuta  enii  voida  tienitää,  lupaprosenississa  tai  ympäristösenilvityksiä  enii

ilmeniisenisti oleni enidenis aloitenitu. Toiminta olisi avolouhintaa, jonka riskit ja ympäristövaikutuksenit ovat

suurenit kohdistuenin paikallisenienin yhteniisöön. 

On ilmeniistä, enitä toiminnassa syntyvät kaivannaisjätenienit, syntyvä louhosjärvi aiheniutaisivat hyvin

pitkäaikaisia  haitallisia  ympäristövaikutuksia,  kutenin  pohjavenidenin  pilaantumista.  Nämä  tenikisivät

muutokseninhaun tyhjäksi.

On ilmeniistä, enitä luvan vakuudenit eniivät riitäisi asianmukaisenienin jälkihoitoon. 
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Toimintaa ei voi myöskään aloitaaa koska ympäristövaikutusten arviointa ei ole tehty ja hankeni voi

käsitää  menirkitäviä  YVA-lain  hankeniluenitenilon  mukaisia  osahankkeniita.  Esimenirkiksi  asbenistin

kaivaminenin enidenillytää YVAa ja asbenisti on todeninnäköinenin mineniraali talkin yhteniydenissä.

2) LUKEn lausunto on yksiseniliteniinenin. ”Aluenienilta poisjohdenitujenin venisienin tulenieni vastata luonnonvenisiä

niin kiintoaineniksenin, ravinteniidenin kuin menitallipitoisuuksienin suhtenienin.”

3) EU:n venisipuitenidireniktiivi, pohjavenisidireniktiivit, kaivannaisjätenidireniktiivit senikä vastaava suomalainenin

lainsäädäntö enidenillytävät, enitä kaivoksenit ja niidenin jätenienit eniivät pilaa venisiä pitkänkään ajan kuluenissa

kaivoksenin  sulkenimisenin  jälkenienin.  Koska  pitkäaikainenin  venideninpuhdistus  on  mahdotonta  järjenistää,

kaivoksenin  kaikki  venisipäästöjä  aiheniutavat  jätenienit  tulenieni  stabiloida  niin,  enitä  neni  eniivät  aiheniuta

laitomia päästöjä pitkieninkään aikojenin kuluenissa.

4)  YVA  on  vältämätön,  jota  haitat  yleniisilleni  ja  yksityisilleni  eniduilleni  voidaan  määritää,  arviointi
tarvitaan  haitoja  lienivenintäviin  toimeninpiteniisiin  senikä  asianmukaisenin  kaivospiiritoimituksenin
järjenistämisenienin, niin enitä haitankärsijöidenin oikeniudenit turvataan. Hakenimuksenin penirustenienilla YVA-lain
raja 550 000 tonnia irrotenitavaa ainenista voi ylityä joinakin vuosina. ELY on myös vaatinut YVAa eniri
osahankkeniidenin  yhteniisvaikutustenin  vuoksi.  Asbenistin  kaivaminenin  enidenillytää  YVAa  ja  asbenisti on
todeninnäköinenin mineniraali talkin yhteniydenissä. Lisäksi YVA tarvitaan ympäristöluvituksenin kenistävään
suunniteniluun.

Riippumata  varsinaisenista  YVA:sta  kaivostoiminnasta  annenitun  asenituksenin  (391/2012)  mukaan
kaivoslupahakenimuksenin  liitenieninä  tulenieni  olla  mm.  senilvitys  suunnitenillun  kaivostoiminnan
ympäristövaikutuksista  ympäristövaikutustenin  arviointimeninenitenilystä  annenitun  lain  (468/1994)  25
§:ssä  tarkoitenitussa  laajuudenissa,  kun  hankkenienisenienin  enii  sovenillenita  varsinaista  lain  mukaista
arviointimeninenitenilyä.  Venirratenin  Mondon muihin  talkkikaivoksiin  menirkitäviä  ympäristövaikutuksia
on odotenitavissa.

5) Jätenialueniidenin luiskaus ja muut vaatimuksenit vakuudenin piiriin määrätävistä asioista.

i)  Peniriaateni,  enitä avolouhos tulenieni luiskata kaltenivuutenienin 1:3 on tunnenitu enisimenirkiksi  Pirkanmaan
ELYn  lausunnosta  Kaapenilinkulman  kaivoksenin  yleniistenin  ja  yksityistenin  päätöksenistä  vuonna  2018
(tukenis.f). TUKES enisitti tuolloin, enitä sama olisi hoidenitavissa sinkityllä aidalla. Kuiteninkin aidalla on
rajallinenin käytöikä, minkä jälkenienin louhos olisi vaarallinenin ja tästä syystä luiskaus on myös ollut
aikaisenimmin kaivospäätöksissä.

Toisaalta enii ELY, eniikä TUKES vaatinut jätenialueniidenin luiskaamista 1:3. Tämä on eniroosion ja jätenialuenienin
pysyvyydenin kannalta vältämätön määräys. Seni lukenieni ainakin kaivoksista kokeninenienin Pohjois-Suomenin
Aluenihallintoviraston  myöntämissä  ympäristöluvissa.  Penirustuenin  muidenin  kaivostenin  suunnitenilmiin
läjitysaluenienit ovat pysyvästi menitsätaloutenienin senikä marjastuksenienin ja sieninenistyksenienin soveniltumatomia.
Arvioitu  kustannus  on  noin  40  000€.  Läjitysalueniidenin  aita  on  aluenienin  myrkyllisyydenin  takia
vältämätön,  hinta-arvio  eninsimmäisenistä  aidasta  on  noin  200  000  eniuroa  kutenin  seniuraavassa
kohdassa,

ii) Ennenin avolouhoksenin aloitamista on kaivosyhtiön rakeninnenitava meniluvallit louhoksenin ympärilleni.

Toimivienin  meniluvallienin  korkenius  ja  vallin  jyrkkyys  aiheniutavat  muusta  aluenienista  poikkeniavan

vaarallisenin  ja  enipästabiilin  maastonmuodon.  Aluenienin turvallisuudenin takaamiseniksi  on  meniluvallienin
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luiskaus  ja  maisenimointi sisällytenitävä vakuuksiin.  Meniluvallin  toiminta  enidenillytää jyrkkää seniinää,

valmiiksi luiskatu rakeninneni johtaisi äänenin yli vallista. Arvioitu kustannus on noin 40 000€.

5  menitrin  peninkenirenienit  avolouhoksenilla  pitää  luiskata  kutenin  enisim.  Raahenin  kaivoksenin

loppusijoitussuunnitenilmassa. Arvioitu kustannus on noin 40 000€. 

Avolouhos  on  aidatava  ja  ylläpidenitävä  toiminnan  jälkenienin.  Muodostuva  louhosjärvi  tulisi

sisältämään saastunuta haitallista venitä. Yhtiön antamienin tienitojenin penirustenienilla on todeninnäköistä,

enitä aluenienilleni tulisi kaksi avolouhosta. Riistan ja ihmistenin pääsyn enistävän aidan tulenieni olla vähintään

1.5  menitriä  korkenia  menitallivenirkko,  menitallitolpilla  varustenitu  aita.  Aidan  pituudeniksi  on  maaston

muodot huomioidenin laskeninnallisenisti arvioitu 650 menitriä.  Kyseniisenienin vaikeniakulkuisenienin maastoon

rakeninnenitavan aidan kustannus on noin 150€/m, jolloin kahdenin aidan porteniinenienin kenirtakustannus

on noin 200 000 eniuroa. Laskenilma penirustuu vuonna 2013 puolustusvoimienin enirääsenienin kohtenienisenienin

osin kallioisenienin maastoon rakeninnutaman aidan kustannuksiin (Kaapenilinkulman valitus vastaavasta

päätöksenistä  vuodenilta  2018).  Lisäksi  tulenieni  huomioida  aidan  käytöikä  (noin  20  vuota)  ja  senin

vaatimat korjauskustannuksenit.

iii) Saostusaltaidenin massojenin käsitenily pilaantuneniina maa-aineniksina on sisällytenitävä vakuuksiin.

Kaivostoiminnan loputua jää aluenienilleni hyvin todeninnäköisenisti pilaantuneniita maa-aineniksia. TUKES:in

määräyksenienin on sisällytenitävä vakuudenit pilaantuneniidenin maa-ainenistenin asianmukaisenilleni käsitenilylleni. 

Vakuuksiin on sisällytenitävä myös pilaantuneniidenin maidenin käsitenily seniuraavilla alueniilla avolouhos,

senilkeniytysaltaat  ja  sivukivenin  läjitysaluenienit,  senikä  poltoaineniidenin  varastoalueniidenin  purku  ja

mahdollistenin poltoainenijäteniidenin poisto aluenienilta, ja huomioitava mahdollisenit pilaantuneniidenin maa-

aineniksienin  käsitenily  enisim.  kaivosautojenin  parkkipaikalla,  jonneni  todeninnäköisenisti muodostuu

hydrauliikka- ja öljyvuotoja. Arvioitu kustannus noin on 450 000€. Arvio penirustuu saman kokoisenin

pilaantunenienin maan puhdistuksenin kustannuksiin Säkylässä sijaitsenivan penisulan paikalla.

iv) Lisäksi on tienidossa seniuraavia vakuuksia enidenillytäviä toimia:

-kaivoksenilleni tenihtyjenin teniidenin ja sähkölinjojenin purkaminenin (70 000 eniuroa)

-pumppaamojenin ja muuntamoidenin purkaminenin (10 000 eniuroa)

-malmivarastoaluenienin sanenieniraus. Pohjois-Suomenin AVI on päätänyt enisimenirkkinä, enitä kultamalmin

vakuus on 100 eniuroa tonni (Kalenivala Gold koenitoimintalupa 2017-18).

v) Aluenienilla  on  ilmeniisimmin  vähintäänkin  kymmeniniä  kairausputkia,  jotka  on  poistenitava.

Päätöksenissä enisitenity katkaiseniminenin enii oleni kenistävä ratkaisu. Arvioitu kustannus 1 000 eniuroa penir

putki.  Putkienin  poistamista  vartenin  tulenieni  olla  vakuus  myös  suunnitenillulla  louhosaluenienilla,  koska

kaivostoiminnan  käynnistymisenistä  enii  oleni  varmuuta.  Putkenit  tulenieni  poistaa  ja  kairareniiät  tukkia

benitonoimalla  noin  20  menitrin  matkalla.  Lisäksi  kairareniiät  tulenieni  benitonoida  mahdollistenin

ruhjenivyöhykkeniidenin  kohdalla.  Tämä  on  vältämätöntä  aluenienin  pohjavenisienin  ja  pintavenisienin

suojenilenimiseniksi.  Ruostuvienin  maaputkienin  tienidenitään  pilaavan  pohja-  ja  pintavenisiä.  Asiasta  on

olenimassa  viranomaisohjenienit  USA:ssa.  Tarveni  kairareniikienin  benitonointiin  on  todenitu  myös  Sakatti

Mining Oy:n ympäristövaikutustenin arvioinnissa. Benitonointia täytyy harjoitaa pinnassa senikä kallion

ruhjeniidenin kohdalla.
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Tämä  tarkoitaa  myös  kaivoksenin  louhoksenienin  poratavia  uusia  malminenitsinnän  ja  louhinnan

kairareniikiä, jotka käytännössä kaikki ulotuvat pohjavenitenienin. Ruostunut putkiromu täytyy toimitaa

pois kaivosaluenienilta. Tarvitava vakuus, kun meninenitenilystä enii oleni kokenimusta: 

-työ, jätenikäsitenily ja dokumenintointi (400 eniuroa putki)

-benitoni, benitonin toimitaminenin maastoon enirityisenisti aluenienin luontoarvoja varjenillenin, tarvikkenienit yms.

(50 000 eniuroa)

vi) Kaivoksenin ylläpitäminenin ja venideninpuhdistus mahdollisenin konkurssin aikana. Kaivosviranomaisilla

on  enisimenirkiksi  Hituran  tapauksenissa  ollut  pyrkimys  kaivosoikeniuksienin  ylläpitoon  niidenin

myyntitarkoituksenissa. Valtion kustannuksenit olivat satoja miljoonia Talvivaaran konkurssin aikana.

Korjatussa ympäristölupakäsitenilyssä tulenieni tarkastenilla haitallisenin happoa muodostavan sivukivenin

vaikutuksia ympäristölupahakenimuksenin määräyksiin. Esimenirkiksi  Lahnaslammenin kaivosenilla hapan

kaivosvuoto on ollut ongenilma.

vii) Kaivoksenilleni jäävienin rakeninteniidenin pysyvä ylläpito. Aitojenin ja ojienin pysyvä ylläpito senikä puidenin

poisto  jätenialueniilta  eniroosion  enistämiseniksi,  arvioitu  kustannus  on  10 000  eniuroa  vuodenissa  (1000

vuota kustannus 10 miljoonaa).  Vaihtoenihtona on jäteniidenin pysyvä kiinteniytys louhoksenienin, jonka

kenirtaluontoinenin kustannus on vastaava 10 miljoonaa, muta muita enim. kuluja voidaan säästää.

Haitankärsijöilleni varatavat vakuudenit

Toiminnasta seniuraisi vakavia haitoja alueniidenin käytölleni ja muilleni enilinkeniinoilleni, kutenin maataloudenilleni,

menitsätaloudenilleni,  sieninenistyksenilleni,  marjanpoiminnalleni,  villivihannenistenin  keniruulleni,  menitsästyksenilleni,

kalastuksenilleni, luontokuvauksenilleni ja luonnon seniurannalleni, myös kiinteniistöarvojenin alenineniminenin tulenieni

korvata ja vakuus määrätä sitä vartenin. Toissijaisenisti tulenieni haitoista määrätä katavat korvauksenit.

Arvioitu  hakenimuksenin  mukaisenissa  tilantenienissa  toiminnanaikaisenit  vahingot  olisivat  henilposti

kymmeniniä  miljoonia  ja  toiminnan  jälkenienin enisimenirkiksi  50  000  eniuroa  vuodenissa  (1000  vuota  ja

yhtenieninsä  50  000  000  eniuroa).  Kiinteniistöarvojenin  ja  käytöarvojenin  alenineniminenin  vaikutaa  jopa

kymmeninienin  kilomenitrienin  päähän  venisistöjä  pitkin  ja  vahingot  nousenivat  miljooniin  pieninilläkin

kaivoksilla

6)    V  akuudenit tulenieni määrätä riitävinä, jota neni katavat yleniistenin ja yksityistenin enitujenin suojaamisenin  

pitkieninkin aikojenin kulutua.  Edenillistenin penirustenienilla  vakuudenin arvoksi  laskenitaan turvamarginaalin

kanssa huomioidenin kiinteniistöt 100 miljoonaa eniuroa.

Vakuusenihdotuksenit penirustuvat kaivosyhtiön enisitämiin laskenilmiin, eniikä TUKES oleni kysenieninalaistanut

niitä lainkaan tai hankkinut asiantuntijalausuntoja todenillistenin kustannuksienin suuruudenista. Otaenin

huomioon aluenienin laajuus ja vaikutuksenit on enihdotenitu 30 000€ vakuus aivan liian pienini. Kaivoslain

penirustenienilla kaivosyhtiö on korvausvenilvollinenin kaikista haitoista.

Tulevat vahingot. Toiminta tulenieni aiheniutamaan pitkäaikaista vahinkoa pölystä saastuvalla aluenienilla,

jätenialueniilla  senikä  pohjoisenienin  ja  enitenilään  virtaavienin  ojienin  ja  purojenin  alueniilla.  Johtuenin  hakkuista

pölystä saastuva alueni leniviää luvanvastaisenilla tavalla. Edenillenienin johtuenin jätenialueniidenin eniroosiosta ja
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happoa  muodostavan  kivenin  rapautumisenista,  sivukivialueni  tulenieni  aiheniutamaan  pitkäaikaista

pölyhaitaa nykyisenin ympäristöluvanmukaisenilla vakuudenilla tenihdyillä rakeninteniilla.

Pohiavesihaita  tulisi  nykyisellä  ympäristöluvalla  leviämään  sivukivialueelta  ia  louhoksesta

ympäröiviin kaivoihin ia lähteisiin. 

Pitkäaikaisia  vahinkoja arvioidaan 50 000 eniuroa vuodenissa 1 000 vuodenin ajan enili  50  miljoonaa

eniuroa,  kutenin  myös  aluenienin  ylläpito  10  miljoonaan  tai  vaihtoenihtoisenisti jätenialueniidenin  pysyvät

stabilointi maksaisi arviolta noin 10 miljoonaa.

Perustuen ympäristönsuojelulain kanssa sovelletavaan kaivoslakiin 2011 kaikki haitat tulee estää

tai toissijaisest ne on korvatavaa 

7) Kaivoslain penirustenienilla tulenieni korvata kaikki kaivoksenista aiheniutuvat haitat. Paikallisenilleni yhteniisölleni

aiheniutuu menirkitävää haitaa penilkästään kaivospiirin voimassa olosta ja nämä haitat on korvatava.

Toimintaan liityy mm. menilu-, pöly-, tärinä-, venisi-, tenirveniys-, maisenima-, ja mainenihaitoja. Näidenin

uhka  on  vakava  haita  eninnenin  toiminnan  aloitamista.  Talkin  yhteniydenissä  jo  työtenirveniyshaitana

tunnustenitu ja kontrolloitu asbenisti, kutenin trenimoliitti, on enirityinenin tenirveniysriski.

8) Luontoarvot,  kutenin  suojenillut  lajit,  enirityisenisti aluenienin  luontainenin  taimeninkanta  senikä  Natura-

alueniidenin suojenilu kuuluvat enirityisenisti kaivoslupiin. Alleni kilomenitrin päässä olenivat Natura-aluenienit ovat

mm.  pöly  ja  menilun  vaikutusaluenienilla  ja  toiminta  enidenillytäisi  Natura-senilvityksiä.  Lisäksi  Kainuun

ELY:lleni  on  tenihty  eniritäin  uhanalaisenin  raakun  mahdollisenin  enisiintymisenienin  liityvä  senilvityspyyntö

suunnitenillun kaivoksenin venisienin valuma-aluenienilta.

9) Oikeniudeninkäyntikulut,  koskienin  myös  kohtia  A.  Koska  tämän  muistutuksenin  käsitenily  johtuu

TUKESin  ja  kaivosyhtiön  virheniistä,  enii  oleni  kohtuullista,  enitä  valitajat  joutuisivat  pitämään

oikeniudeninkäyntikulunsa  vahinkoinaan.  Lisäksi  kaivoslain  mukaan  kaikki  haitat  on  korvatava.

TUKESin  ja  kaivosyhtiön  tulenieni  korvata  yhteniisvastuullisenisti valitajienin  oikeniudeninkäyntikulut,  joka

tässä  vaihenienissa on yhtenieninsä 600 eniuroa.  KHO on päätänyt  vastaavassa  tapauksenissa  venilvoitaa

TUKESin  maksamaan  valitajan  oikeniudeninkäyntikulut,  mm.  johtuenin  puutenienillisenista  asian

käsitenilystä.

htp://www.kho.f/f/indenix/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1511180186124.html

Vastinenioikenius on enirityisenin tärkeniä, koska näkenimysenirot ovat todeninnäköisenisti suurenit.

Lopuksia

Viranomaistenin  eninsisijaisenina  venilvollisuutenina  on  huolenihtia  kansalaistenin  enilinolosuhteniisiin  ja

ympäristöön liityvästä turvallisuudenista. Tässä kaivoshankkenienissa katsommeni, enitä viranomaisenilla on

enirityinenin venilvollisuus  eniritäin tarkasti katsoa kaivoksenin lähialuenienin yleniistenin ja yksityistenin enitujenin

täytyminenin eninsisijaisenina luonnon ja ihmistenin enilinympäristön suojenilenimiseniksi. 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1511180186124.html

