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Vesilain mukainen lupahakemus
Hakija

Suhanko Arctic Platinum Oy, osoite Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi, puh. 040 844 6671

Asia

Suhangon kaivoksen vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden valmistumista koskevan määräajan jatkaminen ja töidenaloittamislupa, Ranua ja Tervola

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Suhanko Arctic Platinum Oy hakee Suhangon kaivoksen vesitalousluvassa tarkoitettujen rakennustöiden valmiiksi saattamiselle asetettua määräaikaa pidennettäväksi 14.1.2023
saakka.
Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston Suhangon kaivoksen toimintaa koskevan ympäristöja vesitalouslupapäätöksen nro 122/05/1 mukaan vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja rakennustyöt on tehtävä kymmenen vuoden
kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Päätös sai lainvoiman 14.1.2008. Näin ollen
rakennustöihin on ryhdyttävä 14.1.2012 mennessä ja ne on tehtävä valmiiksi 14.1.2018 mennessä. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 24.8.2012 antamallaan päätöksellä nro
56/12/2 pidentänyt töiden aloittamista koskevaa määräaikaa siten, että vesitalousluvassa tarkoitettuihin töihin on ryhdyttävä 14.1.2015 mennessä. Vesitalousluparatkaisun mukaiset rakennustyöt on aloitettu 5.1.2015 ja ne ovat hakemuksen mukaan valmiina 14.1.2023 mennessä.
Perusteluinaan jatkoaikahakemukselle hakija on todennut, että alkuperäisessä lupapäätöksessä on asetettu kymmenen vuoden määräaika rakennustöiden tekemiselle. Viiden vuoden
lisäaika rakennustöiden tekemiselle on hakijan mukaan kohtuullinen, sillä jo alkuperäisessä
lupapäätöksessä asetettu aika osaltaan osoittaa hankkeen toteuttamiseen tarvittavan kymmenen vuoden rakentamisajan. Rakennustöiden aloittamiselle asetettua määräaikaa on pidennetty lain sallimalla enimmäisajalla, mikä korostaa entisestään rakentamiselle tarvittavan
pitkähkön ajan. Edellä olevan perusteella hakija katsoo, että rakennustöiden tekemiselle
määrätyn ajan jatkamiselle on olemassa vesilaissa tarkoitettu erityinen syy. Lisäajan myöntämisellä ei ole haitallisia vaikutuksia yleisen tai yksityisen edun kannalta, joten määräajan
pidentämiselle ei ole estettä.
Vesitalousluvan mukaiset rakentamishankkeet koskevat veden ottamista Konttijärvestä, Takalammen muuttamista jälkiselkeytysaltaaksi, Ruonajoen uoman oikaisua, Rytiojan ja
Saukko-ojan uomien muuttamista, pohjaveden pumppaamista avolouhoksista, Pekanlammen ja Tavilampien täyttämistä sekä kahden Ruonajoen ylittävän sillan rakentamista.
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Lisäksi hakija toteaa, että uudessa toimintaympäristössä ympäristö- ja vesitalouslupa on osin
vanhentunut ja puutteellinen. Hakemukseen on liitetty selvitys ympäristöluvan päivittämistarpeista ja luvan haltija tulee hakemaan ympäristöluvan muuttamista erillisellä hakemuksella
siinä vaiheessa, kun uusi kannattavuusselvitys on käynnistynyt ja selkeä suunnitelma hankkeen toteuttamisesta on varmistunut.
Töidenaloittamislupaa koskeva hakemus
Hakija on pyytänyt vesilain (264/1961) 2 luvun 26 §:n mukaista töidenaloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakijan mukaan töiden jatkamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen kaivoshankkeeseen sisältyvän työn valmistamiseksi.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 23.4.–23.5.2018 Ranuan ja Tervolan kuntien ilmoitustauluilla ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemuksen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Ranuan kunnanvirastossa, osoite:
Aapiskuja 6 B ja Tervolan kunnanvirastossa, osoite: Keskustie 81.
Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä
(Linnankatu 3, Oulu).
Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa
koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.
Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- yllä
mainittu
hakijan
ja
hakemuksen
nimi
sekä
diaarinumero
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- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisterikylä ja kunta (kiinteistötunnus)
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta.
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 23.5.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL
293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 017 500
kirjaamo.pohjois@avi.fi
fax 08 3140 110
www.avi.fi/pohjois

Linnankatu 1-3
PL 293, 90101 Oulu

3
Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille
Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä
maa- tai vesialueilla:
845-401-878-7
845-401-878-14
845-401-878-18
683-404-876-6

Tilojen 1:20-21 myllypalsta
Tilojen Rn:ot 8:17-21 maa-alue
Rn:ot 8:8-9 myllypalsta
Tilojen Rn:ot 3:1-3 vesialue Koukkujärvessä, Ruonajärvi, Alajärvi, Vallolampi ym.

Lisätietoja antavat
ympäristöylitarkastaja Anne Portaankorva, puh. 0295 017 681
sähköposti: anne.portaankorva@avi.fi
ympäristöneuvos Anna-Maria Juntunen, puh. 0295 017 647
sähköposti: anna-maria.juntunen@avi.fi
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