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Annettu julkipanon jälkeen KaivNro
18.2.2016
9395, 8873, 8932

AA Sakatti Mining Oy
PL 38
99600 Sodankylä

VALTAUSOIKEUKSIEN OSITTAINEN RAUKEAMINEN
Hakemus

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.11.2015 ja 7.12.2015 täydennetty
valtausoikeuden luopumista koskeva hakemus. Kaivoslain (503/1965) nojalla annetun valtausoikeuden luopumiseen sovelletaan kaivoslain (621/2011) 180.1 §:n mukaisesti mitä kaivoslain
(621/2011) 67 §:ssä säädetään malminetsintäluvan raukeamisesta.
Osittain raukeavat valtausoikeudet KaivNro 9395/6-47, 55-75, 123-151, 158-159 on myönnetty
21.2.2014; KaivNro 8873/5-7 on myönnetty 20.7.2012 sekä 8932/1-9, 15-16, 18 on myönnetty
7.7.2014 annetuilla päätöksillä kaivoslain (503/1965) mukaisesti ottaen huomioon uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännökset.
Hakija:
AA Sakatti Mining Oy

Valtausalue
Valtausoikeudet raukeavat kokonaan tai osittain seuraavilta osin:
-

Valtausalue KaivNro 9395/ 19-47 kokonaan
Valtausalue KaivNro 9395/55-74 osittain
Valtausalue KaivNro 9395/75 kokonaan
Valtausalue KaivNro 9395/123-134 osittain
Valtausalue KaivNro 9395/135-151 kokonaan
Valtausalue KaivNro 9395/158-160 osittain
Valtausalue KaivNro 9395/161-163 kokonaan

Valtausalue KaivNro 9395/1-175 pienenee 17369,64 hehtaarista 9569,00 hehtaariin.
-

Valtausalue KaivNro 8873/5-6 osittain
Valtausalue KaivNro 8873/7 kokonaan

Valtausalue KaivNro 8873/5-6 pienenee 288,84 hehtaarista 75,92 hehtaariin.
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Valtausalue KaivNro 8932/1-9 kokonaan
Valtausalue KaivNro 8932/15-16 kokonaan
Valtausalue KaivNro 8932/18 kokonaan

Valtausalue KaivNro 8873/1-28 pienenee 2086,40 hehtaarista 1022,70 hehtaariin.
Alueiden pieneneminen on esitetty liitteenä olevissa kartoissa.
Sijainti:

Sodankylä

Hakemuksesta tiedottaminen
Hakemuksesta on kuulutettu Sodankylässä. Lisäksi hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä
13.1.2016 asti Sodankylän kunnantalolla ja Tukesin Rovaniemen toimipisteessä. Hakemuksesta
on pyydetty lausunnot Sodankylän kunnalta, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta,
Metsähallitukselta ja Oraniemen sekä Sattasniemen paliskunnilta.
Lausunnot ja muistutukset sekä mielipiteet tuli toimittaa viimeistään 13.1.2016
Hakemuksen vireillä olosta on ilmoitettu vaikutusalueilla yleisesti leviävässä Lapin Kansa lehdessä.
Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet
Lapin ELY-keskus on 5.1.2016 antamassaan lausunnossaan ilmoittanut, että heillä ei ole
huomautettavaa koskien osittaista tai kokonaan raukeamisesta. Samassa lausunnossaan he
toteavat, että jäljelle jäävien valtausalueiden osalta tulee ottaa huomioon ELY-keskuksen
aikaisemmissa lausuinnoissa esittämät asiat (KaivNro 9395, 11.5.2012; KaivNRo 8873,
14.10.2010 ja KaivNro 8932, 14.10.2010)
Sodankylän kunta on 21.12.2015 antamassaan lausunnossaan ilmoittanut, että kunnalla ei ole
tarpeen lausua hakemuksesta.
Hakemuksen johdosta ei ole annettu muita lausuntoja, muistutuksia eikä mielipiteitä.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös
Edellä mainittujen alueiden valtausoikeudet raukeavat.
Tämä päätös on liitettävä alkuperäiseen valtausoikeutta koskevaan päätökseen.
Perustelut
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Kaivoslain (621/2011) 180.1 §:n mukaan valtausoikeudesta luopumiseen sovelletaan mitä 67
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malminetsintälupa raukeaa, jos luvanhaltija tekee asiaa koskevan hakemuksen.
Kaivoslain (621/2011) 72 §:ssä säädetään, että malminetsintäluvan raukeamista koskeva asia on
käsiteltävä noudattaen vastaavasti, mitä kaivoslaissa (621/2011) säädetään asianomaista lupaa
koskevasta lupamenettelystä, lupaharkinnasta sekä lupapäätöksestä ja sen voimassaolosta.
Jälkitoimenpiteet
Kun valtausoikeus on rauennut, on luvan haltijan kaivoslain (621/2011) 15 §:n mukaisesti:
-

-

välittömästi saatettava valtausalue yleisen turvallisuuden vaatimaan
kuntoon, poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava
alueen kunnostamisesta ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman
luonnonmukaiseen tilaan ja tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle,
malminetsintäalueeseen kuuluvien kiinteistöjen omistajille ja muille
oikeudenhaltijoille, kun toimet on saatettu loppuun. Valtioneuvoston
asetuksen kaivostoiminnasta (391/2012) mukaisesti tulee ilmoituksen sisältää
tieto jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista
jälkitoimenpiteistä;
kuuden
kuukauden
kuluessa
luovutettava
kaivosviranomaiselle
tutkimustyöselostus, tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja edustava osa
kairasydämistä.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (503/1965)
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on 2025 €.
Maksun perusteena on hakemuksen jättöhetkellä voimassa ollut työ- ja elinkeinoministeriön
asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (636/2013). Sen liitteenä
olevan maksutaulukon kohdan 13.2. mukaan malminetsintäluvan raukeamista koskevan
suoritteen perusmaksi on 1500 euroa. Asetuksen maksutaulukon alennuksia ja korotuksia
koskevien soveltamismääräysten kaivokset –kohdassa a) säädetään, että kohdan 13.2
malminetsinnän maksuja on mahdollista muuttaa +/- 35 % käytetyn työajan perusteella.
Maksua on korotettu 35 % hakemuksen käsittelyyn käytetyn työajan perusteella.
Lisäksi hakijalta peritään kuulutus ja ilmoituskulut sekä käsittelymaksu.
Lasku toimitetaan erikseen.
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Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 58 §:n mukaisesti. Päätös toimitetaan postitse
hakijalle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan Sodankylän kunnalle, Metsähallitukselle sekä Lapin
ELY-keskukselle. Päätöksestä ilmoitetaan Oraniemen ja Sattasniemen paliskunnille.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Sodankylän kunnan ilmoitustaululla. Päätöksestä tiedotetaan alueella leviävässä Lapin Kansa -lehdessä.
Valtausten raukeamisesta tehdään merkintä kiinteistötietojärjestelmään.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla alueen
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. 029 50 52 191.

Terho Liikamaa
ryhmäpäällikkö

Katja Palo
ylitarkastaja

LIITTEET
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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 hallintooikeuden kirjaamoon.
Valitusaika
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 21.3.2016.
Valitusoikeus
Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä
vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden
edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella,
että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää
omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta
heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja.
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 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. Hallintooikeudessa 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 250 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, 3 krs, 90100 Oulu
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
puhelin: 029 56 42 800
faksi: 029 56 42 841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

