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Laki
kaivoslain 34 ja 56 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaivoslain (621/2011) 34 ja 56 § seuraavasti:

34 § 

Lupahakemus

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

Lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan 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 huomioon ottamisesta;

3) niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea (asianosainen);
4) toiminnan edellytyksistä:
a) erityisesti alustava arvio alueella olevista kaivosmineraaleista ja mihin arvio perus-

tuu, kun kyse on malminetsintälupahakemuksesta;
b) erityisesti esiintymän hyödyntämiskelpoisuudesta, kun kyse on kaivoslupahake-

muksesta;
5) toimintaa koskevista suunnitelmista;
6) toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunniteltujen toi-

menpiteiden laatu ja laajuus; selvitystä ei kuitenkaan vaadita siltä osin kuin vaaditut tiedot
sisältyvät 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ympäristövaikutusten arviointiselostuk-
seen;

7) toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä.
Lupahakemukseen on liitettävä:
1) viranomaisen todistukset, rekisterinotteet ja vastaavat asiakirjat, joilla varmenne-

taan hakemuksessa esitettyjen tietojen sekä säädettyjen vaatimusten huomioon ottaminen;
2) tarvittaessa selvitys luonnonsuojelulain 65§:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympä-

ristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen ympäristövaiku-
tusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä; sekä

3) tiivistelmä hakemuksessa ja sen liitteissä esitetyistä tiedoista.
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Malminetsintälupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan hakemukseen on lisäksi liitet-
tävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos hakija ei ole velvollinen tekemään sel-
laista ympäristönsuojelulain nojalla.

Kaivoslupahakemuksessa on vaadittava kaivoksen apualueeksi tarkoitettuun alueeseen
rajoitettua käyttö- tai muuta oikeutta. Jos kullanhuuhdonta-alueella on välttämätöntä saa-
da oikeus poiketa 26 §:n 1 momentissa säädetystä rakentamiskiellosta, on sitä vaadittava
kullanhuuhdontalupahakemuksessa.

Tarkempia säännöksiä lupahakemuksesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

56 § 

Lupapäätöksen sisältö

Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa 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 hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tar-
koitettua hanketta, päätökseen on sisällytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu
päätelmä. Päätöksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus, pe-
rusteltu päätelmä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
29 §:ssä tarkoitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuule-
mista koskevat asiakirjat on otettu huomioon.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Hankkeeseen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa ollutta 34 ja 56 §:ää.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

2




