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Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden vapauttaminen, Ilomantsi

HAKIJA

Endomines Oy
Pampalontie 11
82967 Hattu

TOIMINTA JA SIJAINTI
Rämepuron kaivospiiri sijaitsee Hattuvaaran kylässä 35 kilometriä Ilomantsin keskustasta pohjoiseen. Kaivospiirin pinta-ala on 61 hehtaaria.
Kaivospiirin alueella on tehty koelouhinta ja aloitettu kaivannaisjätealueen rakentamistöitä syksyllä 2013. Kesällä 2014 on aloitettu varsinainen kaivostoiminta. Hakija
pyytää lupaviranomaista vapauttamaan koetoimintaan liittyneen vakuuden.
ASIAN VIREILLETULO JA SEN PERUSTE
Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 16.5.2014 ja sitä on täydennetty 2.9.2014.
Ilmoituspäätös on koskenut ympäristönsuojelulain 30 §:n 2 momentissa tarkoitettua
koeluonteista toimintaa. Päätöksessä toiminnanharjoittaja on velvoitettu asettamaan
kaivannaisjätealuetta koskeva 12 500 euron suuruinen vakuus. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43c §:n mukaan vakuuden vapauttamisesta päättää lupaviranomainen
eli tässä tapauksessa aluehallintovirasto.
HAKEMUKSEN SISÄLTÖ
Toimintaa koskevat luvat
Itä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksessään 28.6.2013 myöntänyt yhtiölle luvan
kaivospiirin läpi kulkevan Rämepuron uoman siirtoon.
Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut koetoimintaa koskevasta ilmoituksesta
päätöksen 12.6.2013.
ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Mikkelin päätoimipaikka
puh. 029 501 6800
Maaherrankatu 16
fax 015 760 0150
Mikkeli
www.avi.fi/ita
kirjaamo.ita@avi.fi
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio
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Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Rämepuron kaivokselle ympäristöluvan ja
vesitalousluvan sekä toiminnan aloittamisluvan 9.5.2014. Päätöksestä on valitettu,
mutta toiminta on aloitettu vakuutta vastaan.
Toiminta
Kaivospiirin alueella on tehty koelouhinta 12.6.–31.12.2013 välisenä aikana. Sivukiville tarkoitetulle kaivannaisjätealueelle ei tehty em. aikana varsinaista läjitystä. Pääosa
sivukivistä käytettiin kaivoksen muuhun infrastruktuuriin, mm. teihin sekä allas- ja
kenttärakenteisiin. Sivukivialueen pohjarakenteisiin sivukiveä käytettiin noin 15 000
tonnia.
Kaivostoimintaa harjoitetaan tällä hetkellä 9.5.2014 myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti. Endomines Oy on asettanut ympäristöluvan mukaisen kiinteän kaivannaisjätealuetta koskevan vakuuden 150 000 € sekä toiminnan aloittamista koskevan vakuuden. Kaivannaisjätealueen vakuuttaa tullaan täydentämään ennen sivukivialueen
käyttöönottoa. Varsinainen kaivannaisjätteen läjitys sivukivialueelle aloitetaan syksyllä 2014.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on pyydetty lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta.
Lausunnot
ELY-keskuksen mukaan vakuus voidaan vapauttaa.
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU
Aluehallintovirasto hyväksyy hakemuksen ja määrää kaivannaisjätealuetta koskevan
12 500 euron vakuuden vapautettavaksi.
RATKAISUN PERUSTELUT
Koetoimintaa varten määrätty vakuus on käynyt tarpeettomaksi kun koetoiminta on
päättynyt ja ympäristöluvassa edellytetty uusi vakuus on asetettu. Valvontaviranomainen ei ole nähnyt estettä vakuuden vapauttamiselle.
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta
Vakuus voidaan vapauttaa välittömästi.
Perustelu
Vakuus on tarpeeton kun samaa aluetta koskien on asetettu uusi ympäristöluvassa
edellytetty vakuus.
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SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 229 §
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 43c §
KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN
Käsittelymaksu on 660 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.
Käsittelymaksu määräytyy aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston
asetuksen (1092/2013) mukaisesti. Muun kuin ympäristölupa-asian käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 55 euroa/h. Asian käsittelyyn on käytetty 12 tuntia.
LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös

Hakija

Jäljennös päätöksestä
Ilomantsin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat
(sähköisesti)
Suomen ympäristökeskus (sähköisesti)
Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdissä
Päätöksestä kuulutetaan Ilomantsin kunnan virallisella ilmoitustaululla.
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MUUTOKSENHAKU
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

LIITTEET

Valitusosoitus

Ahti Itkonen

Kari Varonen

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Ahti Itkonen ja Kari Varonen (asian esittelijä).

VALITUSOSOITUS

LIITE

Valitusviranomainen

Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa
järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 10.11.2014.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka
tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä
olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta,
jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot
käyntiosoite:
postiosoite:
puhelin:
faksi:
sähköposti:
aukioloaika:
Oikeudenkäyntimaksu

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
PL 204, 65101 Vaasa
029 56 42780
029 56 42760
vaasa.hao@oikeus.fi
klo 8–16.15

Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

