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Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Sähköiset yhteystiedot Faksi 

Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu 5 029 56 42200 Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi 

Sähköinen asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

029 56 42269 

13100 HÄMEENLINNA 

 

13100 HÄMEENLINNA   

 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kuulutus   

  

 

  

  

Kuulutuksen 

julkaisupäivä 

Diaarinumero 

8.2.2021 01014/20/7203 

 

 
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS KAIVOSLAIN 

MUKAISTA VARAUSTA KOSKEVASSA ASIASSA 

 

Kaivoslain 166 §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeuden on annettava päätök-

sensä tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallin-

tolaissa. 

 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

 

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä  

kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 15.2.2021. 

 

Päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 8.2.2021 numero 21/0042/2  

 kaivoslain mukaista varausta koskevassa valitusasiassa 

 

Varaaja Akkerman Finland Oy 

 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 8.2.2021–17.3.2021. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa https://oikeus.fi/hal-

lintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html 

 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika  

  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua 

koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 

17.3.2021. 
 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus/fi/index/julkisetkuulutukset_3.html
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös   

    

  

Antopäivä Päätösnumero 

8.2.2021 21/0042/2 

  

 Diaarinumero 

 01014/20/7203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Kaivoslaissa tarkoitettua varauspäätöstä koskeva valitus 

 

 

Asianosaiset 

 

Valittaja Anneli Ojanperä 

 

Varaaja Akkerman Finland Oy 

 

 

Päätös, josta valitetaan 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 15.4.2020, lupatunnus VA2020:0005  

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyi Akkerman Finland Oy:n varausil-

moituksen. Varausalue, jonka nimi on Kolima ja jonka koko on 187,65 km2, 

sijaitsee Viitasaaren kaupungin ja Keiteleen kunnan alueella. Varausalue on 

merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan. Varauksen viimeinen voimassa-

olopäivä on 22.1.2022. 

 

Käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös on kumottava.  
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Varaus loukkaa oikeusvaltion periaatteita. Poraukset, kairaukset ja montutuk-

set pilaavat pohjavedet ja vesistöt. Lisäksi metsien ja soiden monimuotoisuus 

kärsii. 

 

Valituksen täydennys 

 

Hallinto-oikeus varasi valittajalle tilaisuuden täydentää valitustaan selvityk-

sellä siitä, mihin hän katsoo valitusoikeutensa asiassa perustuvan. 

 

Valittaja toi antamassaan täydennyksessä esille, että hänellä on perustuslain 

mukainen oikeus valittaa asiasta, koska kaivoslaki rikkoo kansalaisten perusoi-

keuksia ja oikeusvaltion periaatteita. Valittajan oikeudentunto velvoittaa valit-

tamaan päätöksestä, joka johtaisi maan pilaamiseen elinkelvottomaksi. Valitta-

jan lapsi ja lapsenlapset asuvat Kolimajärven rannalla. Hekään eivät halua alu-

eelle kaivosta, joka pilaisi järvet ja ympäristön. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut 

 

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. 

 

Perustelut  

 

Kaivoslain 162 §:n 1 momentista ilmenee, että muutoksenhausta kaivosviran-

omaisen päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 

laissa. Valitusoikeus varauspäätöksestä määräytyy siten oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 7 §:n perusteella. 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan 

hallintopäätökseen saa hakea muutosta valittamalla se, johon päätös on koh-

distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai-

kuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen 

saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomai-

sen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 

Valittaja katsoo suunnitellun toiminnan vaikuttavan haitallisesti alueen arvok-

kaaseen luontoon sekä jälkipolvien elinympäristöön. 

 

Varauspäätöstä ei ole kohdistettu valittajaan. Valitusoikeutta arvioitaessa on 

näin ollen tarkasteltava, onko valittajalla asianosaisasema sen perusteella, että 

varauspäätöksellä on oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n  

1 momentissa tarkoitetulla tavalla välitön vaikutus valittajan oikeuteen, velvol-

lisuuteen tai etuun. 

 

Varauspäätös antaa etuoikeuden malminetsintälupaan. Lisäksi malminetsintä-

luvan, kullanhuuhdontaluvan ja kaivosluvan myöntäminen ei ole mahdollista 

muille kuin ilmoituksen tekijälle alueella, josta on tehty hyväksyttävä varausil-

moitus. Muita oikeusvaikutuksia hyväksyttävän varausilmoituksen tekemisellä 

ja varauspäätöksellä ei ole. 
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Varauspäätös ei anna oikeutta malminetsintään. Varaajan oikeus etsintätyöhön 

perustuu varauspäätöksestä riippumatta kaivoslain 7 §:ään tai kiinteistönomis-

tajan kaivoslain 9 §:ssä tarkoitettuun suostumukseen. Malminetsintä on toteu-

tettavissa vain mainituista lainkohdista ilmenevissä rajoissa ja niissä säädetyin 

edellytyksin. Varauspäätöksellä ei edellä mainituilla perusteilla ole sellaisia 

oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitet-

tuja välittömiä vaikutuksia valittajan oikeuteen tai etuun, että hänellä olisi vali-

tusoikeus asiassa. Sen vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 81 § 2 mom 4 kohta 

Kaivoslaki 7 § 1 mom, 9 § 1 ja 2 mom, 32 § 4 mom, 44 § 1 ja 2 mom,  

46 § 1 mom ja 47 § 2 mom 

 

Päätöksen tiedoksianto 

 

 Päätös on annettu tiedoksi julkisella kuulutuksella.  

 

Muutoksenhaku 

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 

Valitusosoitus on liitteenä (julkinen kuulutus). 

 

 

 

 

Esittelijäjäsen  Hanna-Maria Schiestl 

 

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Virpi Juujärvi,  

Hanna-Maria Schiestl ja Maria Jokinen. 
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Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu 

 

Päätös Anneli Ojanperä 

 

Jäljennös Akkerman Finland Oy 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

 

Viitasaaren kaupunginhallitus, jonka on viipymättä julkaistava tieto päätök-

sestä noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään 

 

Keiteleen kunnanhallitus, jonka on viipymättä julkaistava tieto päätöksestä  

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään  

 

Oikeudenkäyntimaksu 260 euroa, laskutetaan myöhemmin 

 

 



Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

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 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 

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 

 

Hallinto-oikeuden 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 tietoon seitsemäntenä 

päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 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 (prosessiosoite); 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 kohdistu valittajaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 

korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä 

ilmoittaa yhdyshenkilöksi. 

 

 

  



Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja joka 

ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä 

valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun kautta 

toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa 

paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 

vastuulla. 

 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite:  Fabianinkatu 15, 00130 Helsinki 

1.2.2021 alkaen Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika:  arkipäivisin klo 8.00 – 16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
julkinen kuulutus 0121a 

 



   Liite Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen 

    

  

 

 

 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu 

 

 

Muutoksenhakuasian ja valituslupa-asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-

oikeudessa peritään 510 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritä tuomiois-

tuinmaksulain 5 §:ssä tarkoitetuista maksuttomista suoritteista tai mikäli mak-

sun perimättä jättämiseen on lain 4 §:ssä tarkoitettu peruste. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä jos korkein hallinto-oikeus muuttaa 

valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Maksu peritään kuitenkin 

riippumatta lopputuloksesta veroasiassa annettua ennakkoratkaisua koskevassa 

muutoksenhakuasiassa. 

 

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista 

vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista 

maksuista vapautetuilta. Jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta,  

viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa mää-

rätä, ettei maksua peritä. 

 

 

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilmoitus oikeudenkäyntimaksusta 01012019 


