
TURUN HALLINTO-OIKEUS JULKINEN KUULUTUS

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.03.2022

Dnro 21801/2021

TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KAIVOSLAIN MUKAISTA VARAUSILMOITUSTA
KOSKEVASSA VALITUSASIASSA

Kaivoslain 166 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava kai-
voslain mukaista hakemusasiaa koskeva päätöksensä tiedoksi julkisella kuulu-
tuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 25.03.2022.

Asia
Turun hallinto-oikeuden päätös 18.03.2022 nro H450/2022, valitus kaivoslain
mukaista varausilmoitusta (lupatunnus VA2021:0056) koskevassa asiassa. Va-
rausalue sijaitsee Pomarkun, Kankaanpään, Porin, Ulvilan, Sastamalan, Koke-
mäen, Harjavallan ja Nakkilan alueella.

Luvanhakija Scandian Metals Ab

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 18.03.2022-25.04.2022
Turun hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulu-
tukset.html

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua
koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy
25.04.2022.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset.html


ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL OFFENTLIG KUNGÖRELSE

Publiceringsdag för kungörelsen 18.03.2022

Dnr 21801/2021

ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLS BESLUT I BESVÄRSÄRENDE SOM GÄLLER FÖRBE-
HÅLLSANMÄLAN ENLIGT GRUVLAGEN

Enligt 166 § 1 mom. i gruvlagen ska förvaltningsdomstolen delge beslut som
gäller i gruvlagen avsedda tillståndsärenden genom offentlig kungörelse. Om
offentlig kungörelse föreskrivs i förvaltningslagen.

Dag för delfående

Enligt 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den sjunde
dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.

Dagen för delfåendet av beslutet är 25.03.2022.

Ärende
Åbo förvaltningsdomstols beslut 18.03.2022 nr H450/2022, besvär i ärende
om förbehållsanmälan (tillståndskod VA2021:0056) enligt gruvlagen. Förbe-
hållsområdet ligger i Påmark, Kankaanpää, Björneborg, Ulvsby, Sastamala,
Kumo, Harjavalta och Nakkila.

Tillståndssökande Scandian Metals Ab

Var och när kungörelsen och beslutshandlingen hålls offentligt tillgängliga

Denna kungörelse och beslutshandlingen hålls tillgängliga 18.03.2022–
25.04.2022 på Åbo förvaltningsdomstols webbplats på adressen:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/turunhallinto-oikeus/sv/index/offentliga-
kungorelser_1.html

Anvisningar för överklagande och besvärstid

Anvisningar för hur man överklagar finns i den delen av det kungjorda beslutet
som anger hur man överklagar och i den besvärsanvisning som bifogats beslu-
tet. Besvärstiden går ut 25.04.2022.



TURUN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS

18.03.2022

H450/2022

Dnro 21801/03.04.04.04.33/2021

Asia Kaivostoiminta

Valittaja A

Päätös, josta valitetaan

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, 17.11.2021, 7873/10.01/2021

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (jäljempänä Tukes) on päätöksellään
17.11.2021 hyväksynyt Scandian Metals Ab:n varausilmoituksen (lupatunnus
VA2021:0056). Pomarkun, Kankaanpään, Porin, Ulvilan, Sastamalan,
Kokemäen, Harjavallan ja Nakkilan alueella sijaitseva varausalue on merkitty
päätöksen liitteenä olevaan karttaan.

Valitus

Tukesin päätökset dnro 7873/10.01/2021, lupatunnus VA2021:0056
(varausalueen sijainti Pomarkku, Kankaanpää, Pori, Ulvila, Sastamala,
Kokemäki, Harjavalta ja Nakkila) ja dnro 8193/10.01/2021, lupatunnus
VA2021:0059 (varausalueen sijainti Pori, Ulvila) on valituksesta tarkemmin
ilmenevin perustein lainvastaisina kumottava.

Tukes ja Scandian Metals Ab on velvoitettava korvaamaan valittajan
oikeudenkäyntikulut, määrältään arvonlisäveroineen 28 272 euroa.

Tukes on lupatunnuksella VA2021:0056 myöntänyt erittäin laajalle 1 314,34
km2 suuruiselle kahdeksan kaupungin tai kunnan alueelle ulottuvan kaivoslain
mukaisen varauksen. Lupatunnuksella VA2021:0059 hyväksytty varausalue,
joka on suuruudeltaan 223,41 km2, on samojen kuntien alueella. Molemmat
alueet on oikeudellisesti arvioitava kaivoslain perusteella yhtenä
kokonaisuutena (resurssit, pakottavat edellytykset ja tiedoksianto).

Valittajan valitusoikeus perustuu siihen, että valittaja omistaa useita
metsäpalstoja, peltoalueita ja tieoikeuksia päätöksessä mainitulla
varausalueella ja harjoittaa siellä maa- ja metsätaloutta eli elinkeinotoimintaa.
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Satakunnan alueella mukaan lukien valittajan omistamilla metsäpalstoilla
tapahtuu ilmastonmuutoksen seurauksena myrskyvahinkoja. Tyypillinen
vahinko tapahtuu silloin, kun sulan maan aikana koneet liikkuvat metsässä.
Myrskyvahingot ovat sitä suurempia, mitä useammin koneilla ajetaan
metsäalueella, koska koneet vahingoittavat puiden juuria. Valituksen kohteena
oleva toiminta tapahtuisi mitä ilmeisimmin sulan maan aikana. Valittajan
metsissä on tapahtunut tällaisia vahinkoja kymmenien tuhansien eurojen
arvosta.

Merkintä

Hallinto-oikeus on erottanut omana asianaan käsiteltäväksi A:n valituksen
Tukesin päätöksestä dnro 8193/10.01/2021, lupatunnus VA2021:0059. Asian
diaarinumero hallinto-oikeudessa on 21802/03.04.04.04.33/2021. Hallinto-
oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä ratkaissut A:n valituksen
kyseisestä Tukesin päätöksestä.

Asian käsittely ja selvittäminen

Hallinto-oikeus on pyytänyt A:ta täydentämään valitustaan yksilöimällä
kiinteistötunnuksin, mitkä hänen omistamansa kiinteistöt ja/tai niille kuuluvat
tieoikeudet sijaitsevat varausalueella. Lisäksi hallinto-oikeus on pyytänyt A:ta
yksilöimään, sijaitseeko varausalueella hänen omistamansa kiinteistö vai
sellainen tie, johon hänen omistamalla kiinteistöllä on tieoikeus, vai
molemmat.

A on täydentänyt valitustaan luettelolla kiinteistöistään alueella.
Täydennyksessä on yksilöity kaksi Harjavallassa sijaitsevaa kiinteistöä, 20
Kokemäellä sijaitsevaa kiinteistöä sekä yksi Nakkilassa sijaitseva kiinteistö.
Lisäksi täydennyksessä on luetteloitu yhdeksän tietä, jotka täydennyksen
mukaan johtavat kiinteistöille.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Hallinto-oikeus hylkää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan
vaatimuksen.

Ratkaisun perustelut

Kaivoslain 162 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhausta
hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaivoslain 165 §:ssä tai muuallakaan kaivoslaissa
ei erikseen säädetä valitusoikeudesta varauspäätökseen, joten valitusoikeus
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määräytyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain yleissäännöksen
perusteella.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan
hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa.

Valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys kaivoslain 32 §:n 4 momentissa
tarkoitetusta varausilmoituksen johdosta tehdystä varauspäätöksestä. Varaus
antaa Scandian Metals Ab:lle etuoikeuden hakea malminetsintälupaa alueelle.
Varauspäätöksellä ei ole muita oikeusvaikutuksia. Varauspäätös ei siten
sellaisenaan anna oikeutta malminetsintään, vaan varaajan oikeus
etsintätyöhön perustuu varauspäätöksestä riippumatta kaivoslain 7 §:ään tai
kiinteistönomistajan kaivoslain 9 §:ssä tarkoitettuun suostumukseen taikka
malminetsintälupaan. Malminetsintä on toteutettavissa vain mainituista
lainkohdista ilmenevissä rajoissa ja niissä säädetyin edellytyksin. Myönteisellä
varauspäätöksellä ei ole tähän mitään vaikutusta.

Hallinto-oikeus toteaa, että varauspäätöstä ei ole kohdistettu A:han. Asiassa on
siten arvioitava, vaikuttaako varauspäätös välittömästi A:n oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun sillä A:n esittämällä perusteella, että hän omistaa
kiinteistöjä varausalueella, hänen omistamilleen kiinteistöille kuuluvat
tieoikeudet sijaitsevat varausalueella tai että hän harjoittaa elinkeinotoimintaa
varausalueella.

Kun otetaan huomioon, ettei varauspäätöksellä ole muita oikeusvaikutuksia
kuin edellä mainittu etuoikeus hakea malminetsintälupaa kyseessä olevalle
alueelle, on varauspäätöksen mahdollisissa vaikutuksissa varausalueen
kiinteistöihin ja edellytyksiin harjoittaa elinkeinotoimintaa varausalueella
kysymys korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta KHO:2021:145
ilmenevästi ainoastaan välillisistä vaikutuksista. Koska varauspäätös ei
sellaisenaan anna oikeutta malminetsintään, varauspäätöksellä ei ole
välittömiä vaikutuksia alueen kiinteistöihin myöskään sillä perusteella, että
kiinteistöillä tai niille johtavilla teillä mahdollisesti valituksessa esitetyin
tavoin kuljetaan etsintätyön aikana.

Koska varauspäätöstä ei ole kohdistettu A:han eikä varauspäätöksellä ole
välittömiä vaikutuksia A:n oikeuksiin, velvollisuuksiin tai etuihin, A:lla ei ole
valitusoikeutta asiassa. Valitus tulee siten jättää tutkimatta.

Asian näin päättyessä ei ole kohtuutonta, että A vastaa itse
oikeudenkäyntikuluistaan hallinto-oikeudessa.

Sovelletut oikeusohjeet

Kaivoslaki 7 §, 9 §, 32 § 4 mom ja 162 § 1 mom
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 7 § 1 mom, 81 § 2 mom 4 kohta ja
95 § 1 mom
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Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (Julkinen kuulutus).

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeustuomarit Anna-Riikka Hänninen, Juho
Vuori ja Sami Kouki. Asian on esitellyt Sami Kouki.

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu ja tulostettu hallinto-oikeuden
asianhallintajärjestelmästä.

Jakelu

Päätös tavallisena tiedoksiantona sähköisesti

A
Asiamies: OTT, VT B

Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa

Jäljennös tavallisena tiedoksiantona kirjeellä

Scandian Metals Ab

Jäljennös tavallisena tiedoksiantona sähköisesti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Pomarkun kunnanhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Kankaanpään kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin
nojalla julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Porin kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Ulvilan kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään
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Sastamalan kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Kokemäen kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Harjavallan kaupunginhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin
nojalla julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Nakkilan kunnanhallitus, jonka on kaivoslain 166 §:n 2 momentin nojalla
julkaistava viipymättä tieto hallinto-oikeuden päätöksestä kunnan
ilmoitustaululla siten kuin kuntalain 108 §:ssä säädetään

Hallinto-oikeuden yhteystiedot

Turun hallinto-oikeus

Sairashuoneenkatu 2-4 (PL 32), 20101 Turku

turku.hao@oikeus.fi

Puh. 029 56 42400

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS (Julkinen kuulutus)

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan.

Valitusluvan myöntämisen perusteet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n mukaan valituslupa on
myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäy-

tännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä
aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun
kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valitusaika ja tiedoksisaantipäivä

Tämä päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös on
julkaistu hallinto-oikeuden verkkosivuilla päätöksen antopäivänä, joka ilmenee
päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tie-
toon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on teh-
tävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä
päivää lukuun ottamatta.

Valituksen sisältö

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava
- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen

muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro-
sessiosoite); jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan

myöntämiseen on mainittu peruste
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan

tehtäväksi (vaatimukset)
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei koh-

distu valittajaan.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan
joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.
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Valituksen liitteet

Valitukseen on liitettävä
- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys

valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-

kaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvai-
heessa, ja joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeu-
denkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Sen tu-
lee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätty-
mistä. Tämä koskee myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointi-
palvelun kautta tai sähköpostitse. Asiakirjat voi toimittaa myös sähköisessä asi-
ointipalvelussa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähet-
täjän omalla vastuulla.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Käyntiosoite: Postiosoite:
Paasivuorenkatu 3 PL 180
00530 Helsinki 00131 HELSINKI

Puhelin: 029 56 40260 (kirjaamo)
Fax: 029 56 40382
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

mailto:korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
mailto:korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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