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KUULUTUS  
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella määrännyt 

18.11.2022 seuraavan malminetsintälupaa koskevan vakuuspäätöksen.

 
Hakija: AA Sakatti Mining Oy 
Alueen nimi: Sakatti 
Lupatunnus: ML2012:0036 
Alueen sijainti ja koko: Sodankylän kunta, 493,3 ha 

 
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen. Valitusaika on 37 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Pää-
töksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on menetel-
tävä. Päätös on nähtävillä Tukesin kotisivulla https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset 
sekä Sodankylän kuulutuskanavissa.

 
 
 Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Ilkka Keskitalo puh. 050 432 3759 
 
 
 

 Kuulutettu 18.11.2022
 
 Pidetään nähtävänä 26.12.2022 asti
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AA Sakatti Mining Oy 
PL 38 (Tuohiaavantie 2) 
99600 SODANKYLÄ 
 

PÄÄTÖS MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASTA VAKUUDESTA 

Malminetsintälupahakemus 
Hakija AA Sakatti Mining Oy 

Y-tunnus: 2436768-3 
Suomi 

  
Yhteystiedot: 

  Tuohiaavantie 2 
  99600 SODANKYLÄ 
 
 Lisätietoja antaa 

Pertti Lamberg 
 pertti.lamberg@angloamerican.com 
 +358 40 128 3988 
  

 

PÄÄTÖS 

Turvallisuus ja kemikaalivirasto määrää kaivoslain (621/2011) 10 luvun 107 §:n nojalla AA Sakatti 
Mining Oy malminetsintäluvalle Sakatti (ML2012:0036) yksilöydyn vakuuden. Tällä päätöksellä ei 
ratkaista malminetsintäluvan myöntämisen edellytyksiä tai esteitä, se asia on ratkaistu jo 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksessä 22/0021/1. 

Tukes määräsi jo alkuperäisessä jatkoaikapäätöksessä ML2012:0036 luvanhaltijalle yksilöidyn 
vakuuden 5 000 euroa, joka kasvatti kokonaisvakuuden määrän 25 000 euroon tälle 
malminetsintälupa-alueelle.  

Päätöksestä valitettiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka palautti päätöksen uudelleen 
käsiteltäväksi ainoastaan lupamääräyksen 7 osalta. Vakuus määrätään uudelleen Korkeimman 
hallinto-oikeuden (Dnro 3173/1/16 antopäivä 9.4.2018) ratkaisun mukaisesti. Vakuus asetetaan 
kaivoslain 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden suorittamista sekä 103 §:ssa tarkoitetun 
vahingon ja haitan korvaamista varten. Nämä toimenpiteet ja korvaukset ovat 
malminetsintäalue kohtaisia. 

Perustelut: Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään 
(3173/1/16) todennut, että vakuus tulee asettaa koskemaan yksinomaan 
kutakin yksittäistä malminetsintälupaa ja malminetsintäaluetta. 
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Päätöksen voimassaolo 

 

Malminetsintälupa on voimassa kolme (3) vuotta alkuperäisen päätöksen mukaisesti. 

Perustelut: Luvan voimassaoloaika on lain sallima enimmäisaika luvan 
voimassaolon jatkamiselle. 

 Päätöksen täytäntöönpano 

Kaivoslain (621/2011) 168.1 §:n mukaisesti malminetsintälupaan perustuvat toimenpiteet saa 
aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on saanut lainvoiman ja lupapäätöksessä määrätyt 
velvoitteet on suoritettu. Kaivosviranomainen voi kuitenkin kaivoslain (621/2011) 169 §:n nojalla 
antaa päätöksen täytäntöönpanomääräyksen perustellusta syystä hakijan pyynnöstä, jolloin 
luvassa yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä lupapäätöstä 
noudattaen. Jos asianomaisen toimenpiteen suorittaminen edellyttää muualla lainsäädännössä 
vaadittua lupaa, saa toimenpiteen kuitenkin aloittaa vasta, kun asianomainen lupapäätös on 
saanut lainvoiman tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta 
viranomaiselta.  
 
AA Sakatti Mining Oy on 17.8.2020 pyytänyt päätöksen täytäntöönpanomääräystä kaivoslain 169 
§:n mukaisesti ja perustellut hakemuksessaan täytäntöönpanomääräyksen tarpeen.  
 
Tukes määrää kaivoslain (621/2011) 169 §:n nojalla, että tämän alkuperäisen lupapäätöksen 
ML2012:0035 lupamääräyksessä 1 kuvattuihin yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta 
huolimatta ryhtyä päätöksessä annettuja lupamääräyksiä noudattaen.  
 

Malminetsintäalueen tiedot 

  
Alueen nimi ja sijainti: Sakatti, Sodankylä 
 Alueen sijainti ja rajat ilmenevät alkuperäiseen päätökseen liitetystä  

lupakartasta (Liite 1) 

 

Määräys vakuuden asettamisesta 

Malminetsintäluvalle ML2012:0036 määrätään asetettavaksi lupakohtainen 5 000 euron 
suuruinen lisävakuus jo aikaisemmin määrättyjen vakuuksien lisäksi. Tällöin malminetsintäluvan 
kokonaisvakuus nousee 30 000 euroon. Vakuus asetetaan pankkitalletuksena Turvallisuus- ja 
kemikaalivirastolle kaivoslain (621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 
§:ssä tarkoitetun vahingon ja haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien 
velvoitteiden täyttämistä varten. Tässä malminetsintäluvassa määrätty vakuus on asetettava 
viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi, luvanhaltijan 
malminetsinnästä mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta kaivoslaissa mainittua 
velvoitetta varten pankkiin avatulle vakuustalletustilille. Kaivoslain 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto 
ei vapauta vakuutta. 
 
Tässä luvassa määrätyn vakuuden asettamisessa huomioidaan jo aiemmin tälle kyseiselle lupa-
alueelle asetetut vakuudet, kun ne on asetettu yksilöidysti tälle lupatunnukselle jo aikaisemmin. 
Tälle malminetsintäluvalle on asetettu aikaisemmin vakuudet seuraavasti: 

• 23.9.2016 on asetettu 20 000 € 

• 3.11.2020 on asetettu 5 000 € 
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Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 107, 109, 110 ja 111 
§. Vakuus asetetaan kaivosviranomaisen arvion perusteella, joka perustuu 
malminetsintäalueilla suoritetun valvontatyön kautta saatuihin havaintoihin. 
Valvontahavaintojen perusteella tyypillisimpien malminetsintäalueilla sattuvan 
vahingon suuruusluokka on linjassa tässä luvassa määrätyn vakuuden kanssa. 
Kaivosviranomainen on arvioinut toiminnan laatua ja laajuutta (lupamääräys 1), 
toiminta-alueen erityispiirteitä, sekä luvassa säädettyjä velvoitteita 
lupamääräykset huomioiden ja päätynyt määrättyyn vakuuteen. Alkuperäisessä 
päätöksessä on annettu tarkat rajoitukset, jotka koskevat alueen erityispiirteitä ja 
suojeluperusteita. Luvassa sallitut geofysikaaliset- ja geokemialliset 
tutkimusmenetelmät tai maaperä- ja kallioperänäytteenotto eivät aiheuteta 
merkittävää vahinkoa ympäristölle tai luonnolle, kun tutkimustyö suoritetaan 
lupamääräyksiä noudattaen. Malminetsinnästä johtuvia tyypillisiä maanomistajalle 
aiheutuvia vahinkoja ovat lähinnä yksittäiset puustovahingot. Luvassa on kielletty 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen lajien vahingoittaminen tai 
vaarantaminen. Niitä varten on annettu tarkat rajoitukset. Lähtökohtaisesti 
luvanhaltijan tutkimuksia suorittavalla urakoitsijoilla on erillinen vastuuvakuutus 
tutkimustoimissa aiheutuneita ennakoimattomia vahinkoja varten. 
Kaivosviranomainen harkitsee luvan siirron tai muuttamisen yhteydessä, onko 
vakuuden suuruutta tarkistettava. 

 
 
Lupapäätöksestä tiedottaminen 

 
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä: 

• AA Sakatti Mining Oy:lle 
 
Jäljennös päätöksestä on toimitettu päätöksenantopäivänä 

• Sodankylän kunnalle 
 

Lisäksi päätöksen antamisesta tiedotetaan asianosaisia maanomistajia Lapin Kansa-lehdessä sekä 
kirjeitse. 

 
Perustelut: Päätöksestä tiedottaminen ja siinä noudatettu menettely perustuvat 
kaivoslain (621/2011) lupapäätöksestä tiedottamista koskevaan 58 §:ään. 

 

Päätösmaksu 

Tämä päätös on maksuton koska päätösmaksu sisältyi alkuperäiseen päätökseen. 

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (808/2019, 13 §). 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen 
julkaisemisesta. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on 
meneteltävä. 
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Lisätietoja 

kaivosasiat@tukes.fi tai Ilkka Keskitalo puh. +3582950522151 

Asian on esitellyt ylitarkastaja Heikki Puhakka ja ratkaissut ylitarkastaja Ilkka Keskitalo. 
 
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen 
ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa 
sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen 
asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta. 
Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 

 
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka 
tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. 
Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. 
Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa 
hallinto-oikeuden kirjaamoon. 
 

Valitusaika 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä 
päätöksen julkaisemisesta. 
  

Valitusoikeus 
 
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen, 
mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja 
peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen 
saa hakea muutosta: 
1) asianosainen; 
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset 
vaikutukset ilmenevät; 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua 
valvova viranomainen; 
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan; 
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja. 
Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 
 
 

Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
• valittajan nimi ja kotikunta 
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
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myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, 
ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). 
 

Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä 
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
• asiamiehen valtakirja 

 
Valituskirjelmän toimittaminen perille 
 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai 
sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa 
kirjaamon aukioloaika on klo 8.00–16.15. Sähköisesti (telekopiona tai 
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. 
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 
joissa maksua ei peritä. 
Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
puhelin: 029 56 42800 
faksi: 029 56 42841 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
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