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Päätös

Annettu julkipanon jälkeen KaivNro
11.11.2011
8781

Agnico-Eagle Finland Oy
Pokantie 541
99250 KIISTALA

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS
Nimi

Rouravaara 1 - 2

Hakija

Agnico-Eagle Finland Oy
KIISTALA
Yhteystiedot:
Pokantie 541
99250 KIISTALA
puh. 016 642238

Hakemuksen peruste
Kaivoslain (503/1965) 12 §:n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa
valtausoikeuden nojalla.
Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi.
Vireilletulo
Asia on tullut vireille 29.6.2009 työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyllä hakemuksella.
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.
Hakemuksen on jättänyt Agnico-Eagle AB, mutta hakemus on siiretty 19.10.2010
Agnico-Eagle Finland Oy:lle. Alueet Rouravaara 1 - 2, 4 ja 6 - 10 on haettu samalla
hakemuksella ja kuultu samanaikaisesti. Alueista Rouravaara 4 (KaivNro 9375) ja
Rouravaara 6 - 10 (KaivNro 9376) annetaan erilliset päätökset.
Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 9.9.2009.
Hakemusta on täydennetty seuraavasti:
- 6.8.2009 korjattu hakemus: tila-, pinta-ala- ja maanomistajatiedot, kartat
- 10.8.2009 korjatut tila-, pinta-ala- ja maanomistajatiedot
- 11.8.2009 kartat, esteettömyystodistus
- 16.9.2009 ilmoitus luopua kaivoslain 12 §:n oikeudesta käyttää alueen ulkopuolisia alueita
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Hakemuksen käsittely
Hakija on samanaikaisesti hakenut valtausta usealle vierekkäin/lähekkäin sijaitsevalle
alueelle.
Haetut alueet muodostavat yhden kokonaisuuden, joka käsitellään yhtenä hakemuksena.
Samat henkilöt voivat olla asianosaisia samoin perustein usean alueen osalta. Hakijan
toimittamassa esteettömyystodistuksessa, kaivoskivennäisiä koskevassa otaksumassa tai
tutkimusten arvioitua määrää ja laatua koskevassa selvityksessä ei eritellä asioita
yksittäisten valtausalueiden osalta. Haettu aluekokonaisuus käsitellään ja ratkaistaan
yhdellä päätöksellä.
Valtausalueet
Tämä päätös koskee seuraavia alueita:
Kittilä (261)
KaivNro 8781/1; valtausalueen nimi: Rouravaara 1
Tilan RN:o

Tilan nimi

Kylä

261-406-59-1

Koivula

Kuivasalmi
Yhteensä ha

ha
1,10
1,10

KaivNro 8781/2; valtausalueen nimi: Rouravaara 2
Tilan RN:o

Tilan nimi

Kylä

261-406-59-1

Koivula

Kuivasalmi
Yhteensä ha

ha
6,96
6,96

Valtausalueiden pinta-ala on yhteensä 8,06 ha.
Valtauskohtaiset kiinteistöjen rajat ilmenevät päätöksen liitteenä olevasta
kartta-aineistosta.
Alueesta tarkemmin
Valtausalueet sijaitsevat Kuivasalmen paliskunnan poronhoitoalueella.
Hakijalla on ollut aiemmin valtausoikeus nyt haettuihin alueisiin. Valtausoikeudet ovat
päättyneet 18.6.2009. Mikäli edellisen valtausoikeuden päättymisestä ei ole kulunut viittä
vuotta, on kaivoslain (503/1965) mukaan kysymyksessä valtauksen este. Tukes voi
kuitenkin harkintansa mukaan poiketa mainitusta viiden vuoden aikarajasta ja myöntää
hakijalle valtausoikeuden.
Esteettömyystodistus
Hakemusasiakirjoissa on toimitettu todistus, jossa todetaan, että haetulla alueella ei ole
kaivoslain (503/1965) 6 §:n mukaisia valtauksen esteitä.
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Otaksuma kaivoskivennäisistä
Hakija otaksuu valtausalueella olevan seuraavia kaivoskivennäisiä: kulta.
Otaksuman perustelut on esitetty liitteessä 1.
Tutkimusten arvioitu määrä ja laatu
Hakijan arvio tutkimusten määrästä ja laadusta on esitetty liitteessä 1.
Hakemuksesta tiedottaminen ja lausuntopyynnöt
Hakemuksesta on 17.9.2009 lähetetty ilmoitus maanomistajille asianosaisten kuulemista
varten sekä lausuntopyynnöt alueen kunnalle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ja tarvittaessa muussa lainsäädännössä mainituille tahoille.
Lisäksi hakemus on ollut nähtävillä 16.10.2009 saakka alueen kunnanvirastossa sekä
ministeriön tai Tukesin kirjaamossa. Lausunnot ja mielipiteet tuli toimittaa viimeistään
16.10.2009.
Valtausalueeseen rajoittuvien naapurikiinteistöjen omistajia ei ole katsottu asianosaisiksi,
koska hakija on hakemuksessaan ilmoittanut luopuvansa kaivoslain (503/1965) 12 §:n
antamasta oikeudesta käyttää valtausalueiden ulkopuolella olevia maa-alueita teitä sekä
voima-, vesi- ja muita johtoja varten.
Lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine
Hakemuksen johdosta annetut lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine on esitetty
liitteessä 2.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu
Hakija on kaivoslain (503/1965) 1.1 §:ssä tarkoitetulla tavalla valtauskelpoinen.
Tukes hyväksyy valtaushakemuksen seuraavin, liitteessä 3 esitetyin määräyksin sekä antaa
hakijalle valtaajana tähän päätökseen sisältyvät seuraavat valtauskirjat:
1. Kaivosrekisterinumero 8781/1
2. Kaivosrekisterinumero 8781/2

Rouravaara 1
Rouravaara 2

Määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille
Tukesin antamat määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille on esitetty
liitteessä 3.
Vastaus lausuntoihin ja mielipiteisiin
Tukesin vastaus hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin on esitetty
liitteessä 3.
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Malminetsinnän aloittaminen
Tutkimus valtausalueilla on hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n nojalla sallittu vasta,
kun tämä päätös on saanut lainvoiman sekä ensimmäisen vuoden valtauskorvaus on
maksettu maanomistajille.
Päätösmaksu
Päätöksestä perittävä maksu on 60 € ja tähän päätökseen sisältyvästä kustakin
valtauskirjasta perittävä maksu on 400 €.
Maksu peritään hakemuksen jättöhetkellä voimassa olleen työ- ja elinkeinoministeriön
maksullisista suoritteista annetun asetuksen mukaisesti. Lasku toimitetaan erikseen.
Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 58 §:n mukaisesti. Valtauspäätös liitteineen
toimitetaan postitse hakijalle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan niille, jotka ovat tätä
erikseen pyytäneet, sekä niille kunnille, ELY-keskuksille ja muille viranomaisille, joille
asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto. Jäljennös
päätöksestä toimitetaan myös paliskunnalle.
Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat
ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen kunnan ilmoitustaululla. Lisäksi tieto
päätöksestä julkaistaan Kittilälehdessä.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla
Rovaniemen 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

LIITTEET

Liite 1: Otaksuman perustelut sekä tutkimusten arvioitu määrä ja laatu
Liite 2: Lausunnot ja mielipiteet sekä hakijan vastine
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Liite 3: Määräykset sekä perustelut päätökselle ja määräyksille, vastaus lausuntoihin ja
mielipiteisiin
Liite 4: Valitusosoitus
Liite 5: Lista asianosaisista
Liite 6: Kartta valtausalueista
Liite 7: Päätökseen sisältyvät valtauskirjat valtausalueittain toimitetaan ainoastaan hakijalle
sekä osana julkista kuulutusta

