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FinnAust Mining Southern Oy
c/o Asianajotoimisto Borenius Oy
Yrjönkatu 13 A
00120 HELSINKI

VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS
Hakemus

Työ- ja elinkeinoministeriöön on saapunut 20.6.2011 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.
Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011 voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011), jonka
mukaan kumotun kaivoslain nojalla työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä olleet asiat siirtyivät
kaivosviranomaisena toimivaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Ennen 1.7.2011
vireille tulleet hakemukset ratkaistaan kaivoslain (503/1965) mukaisesti ottaen huomioon
uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännökset.
Valtausoikeuden aikaisempi haltija (Siirtäjä):
Magnus Minerals Oy
Valtausoikeuden uusi haltija (Siirronsaaja):
FinnAust Mining Southern Oy

Valtausalueet
Nimi ja kaivosrekisterinumero:
Hietajärvi E, 8316/2
Sijainti:

Savonlinna

KaivNro 8316/2; valtausalueen nimi: Hietajärvi E
Tilan RN:o
Tilan nimi
Kylä
741-424-8-65
Uutela
Vihtari
741-424-8-87
Päivärinne
Vihtari
Yhteensä ha

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere

ha
3,85
2,10
5,95
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www.tukes.fi, kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksyy edellä mainittujen alueiden valtausoikeuksia
koskevan hakemuksen valtausoikeuden siirrosta ja on merkinnyt tiedot kaivosrekisteriin. Siirto
on tullut voimaan 20.6.2011
Tässä päätöksessä on huomioitu siirtohakemuksen yhteydessä tietoon tulleet valtausalueen
kiinteistöjen tiedoissa ja/tai pinta-aloissa tapahtuneet vähäiset muutokset ja tarkennukset.
Tämä päätös korvaa näiltä osin valtauskirjassa olevat tiedot.
Tämä päätös on liitettävä valtauskirjaan.
Lupamääräykset
Tämän päätöksen tarkoittamaan valtausoikeuteen sovelletaan, mitä aikaisemmassa valtauspäätöksessä on määrätty.
Perustelut

Kaivoslain (503/1965) 13 §:n mukaan valtaajalla on oikeus siirtää valtausoikeutensa toiselle, joka on valtauskelpoinen.
Hakemusasiakirjojen mukaan siirronsaaja on valtauskelpoinen ja siirtomerkinnät on kaivoslain
mukaisesti laadittu alkuperäiseen valtauskirjaan. Näin ollen siirto voidaan merkitä kaivosrekisteriin.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (503/1965)
Kaivoslaki (621/2011)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista (1217/2010)
Päätösmaksu

Päätöksestä perittävä maksu on 60 €.
Maksu määräytyy hakemuksen jättöhetkellä voimassa olleen työ- ja elinkeinoministeriön
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1217/2010) nojalla. Lasku toimitetaan erikseen.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 74 §:n mukaisesti.
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Päätös toimitetaan hakijalle ja jäljennös siitä siirtäjälle. Valtausoikeuden siirron saaja on
velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta kirjallisesti valtausalueeseen kuuluvien kiinteistöjen
omistajille.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen
päätöksestä julkaistaan Itä-Savo - lehdessä.

kunnan

ilmoitustaululla.

Lisäksi

tieto

Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta
ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 010 60 52127.

Maria Kivi
ylitarkastaja

Raisa Mohsen
lupakäsittelijä
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