KaivNro:t 7405, 7686, K7405
Lupatunnus KL2014:0001

12.10.2017

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.10.2017 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuksien sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemuksen siirtoa koskevan
hakemuksen.
Hakija:
Siirron saaja:
Valtaus- ja hakemusalueet:
KaivNro ja lupatunnus:
Alueiden sijainti:

Belvedere Mining Oy:n konkurssipesä
Fennia Gold Oy
Kopsankangas, Kopsankangas 2, Kopsa ja Kopsa (laajennus)
7405, 7686, K7405, KL2014:0001
Haapajärvi

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallintooikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Haapajärven kaupungin ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin
kotisivulla (www.tukes.fi/kaivosasiat).
Lisätietoja:

kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 12.10.2017
Pidetään nähtävänä 13.11.2017 saakka
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KaivNro:t 7405, 7686, K7405
Lupatunnus KL2014:0001

VALTAUSOIKEUKSIEN, KAIVOSPIIRIHAKEMUKSEN JA KAIVOSLUPAHAKEMUKSEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS

Hakemus

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on 12.9.2017 saapunut hakemus, jolla
haetaan siirtoa seuraaville valtausoikeuksille, kaivospiirihakemukselle ja kaivoslupahakemukselle:
1)
2)
3)
4)

valtausoikeus kaivosrekisterinumero 7405/1 Kopsankangas
valtausoikeus kaivosrekisterinumero 7686/1 Kopsankangas 2
kaivospiirihakemus kaivosrekisterinumero K7405 Kopsa
kaivoslupahakemus lupatunnus KL2014:0001 Kopsa (kaivospiirin laajennus)

Siirron hakija eli valtausoikeuksien sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten haltija:
Belvedere Mining Oy:n konkurssipesä
y-tunnus: 2735251-6
Siirron hakijan yhteystiedot:
c/o Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Pekka Jaatinen
Eteläesplanadi 14
00130 Helsinki
puh. 020 7765 401
Siirron saaja eli valtausoikeuksien sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten uusi
haltija:
Fennia Gold Oy
y-tunnus: 2839848-7
Siirron saajan yhteystiedot:
c/o Prunus Aatsto
Aleksanterinkatu 29 A 27
33100 Tampere
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Valtaus- ja hakemusalueet
Valtausoikeuksien sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten tarkoittamat alueet
sijaitsevat Haapajärven kaupungissa oheisen kartan (liite 1) mukaisesti.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksyy edellä mainittujen alueiden valtausoikeuksien (Kopsankangas, KaivNro 7405/1 ja Kopsankangas 2, KaivNro
7686/1) sekä kaivospiirihakemuksen (Kopsa, KaivNro K7405) ja kaivoslupahakemuksen (Kopsa, KL2014:0001) siirtoa koskevan hakemuksen.
Tämä päätös on liitettävä valtauskirjoihin sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusasiakirjoihin.
Valtausoikeuksien haltija sekä kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten hakija siirtopäätöksen jälkeen on Fennia Gold Oy.
Perustelut

Kaivoslain (621/2011) 180 §:n mukaan valtausoikeuden siirtoon sovelletaan, mitä
73 ja 74 §:ssä säädetään malminetsintäluvan siirrosta. Siirtoon sovelletaan lisäksi,
mitä kaivosasetuksen (391/2012) 32 §:ssä säädetään. Valtaajalla on oikeus siirtää
valtausoikeutensa toiselle, jos siirron saaja täyttää vastaavat vaatimukset kuin
luvanhaltijalta kaivoslain ja -asetuksen mukaan edellytetään. Hakija on toimittanut kaivoslaissa ja -asetuksessa edellytetyt selvitykset. Siirron saaja täyttää luvan
siirtoa koskevat kaivoslain ja -asetuksen vaatimukset.
Kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten siirron osalta on kyse hakemusten täydentämisestä siten kuin kaivoslain 36 §:ssä tarkoitetaan, eikä yksistään kaivospiiri- ja
kaivoslupahakemusten siirrosta olisi tarpeen antaa valituskelpoista päätöstä. Hakemusten siirtämiseen pätee kuitenkin edellä todettu: siirron saajan (eli uuden
hakijan) tulee täyttää vastaavat vaatimukset kuin luvanhaltijalta (tai hakijalta)
kaivoslain ja -asetuksen mukaan edellytetään. Siirtoasiaa koskevien hakemusasiakirjojen mukaan uusi hakija täyttää asetetut vaatimukset.
Tällä päätöksellä siirrettävien valtausoikeuksien (Kopsankangas, KaivNro 7405/1
ja Kopsankangas 2, KaivNro 7686/1) voimassaolon kannalta on huomionarvoista,
että valtausoikeudet ovat pysyneet voimassa vanhan kaivoslain (503/1965) 21 §:n
mukaisesti alueelle 11.3.2009 jätetyn kaivospiirihakemuksen (Kopsa, KaivNro
K7405) vuoksi. Kaivoslupahakemuksen (Kopsa, KL2014:0001) alue sijaitsee Kopsan haetun kaivospiirialueen ympärillä. Kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten käsittely kaivosviranomaisessa on vielä kesken. Tästä ja edellisessä kappaleessa todetusta johtuen myös kaivospiiri- ja kaivoslupahakemusten siirtoasiaa käsitellään
tässä päätöksessä.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

3 (4)

Lupamääräykset

Tämän päätöksen tarkoittamiin valtausoikeuksiin sovelletaan, mitä alkuperäisissä
valtauspäätöksissä ja valtauskirjoissa on määrätty.
Tämän päätöksen tarkoittamaan kaivospiirihakemukseen sovelletaan, mitä
24.6.2014 annetussa päätöksessä (Päätös yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavista määräyksistä) on määrätty.

Luvan siirron vaikutus vakuuteen (Kaivoslaki 111 §)
Kaivosviranomainen on 24.6.2014 antanut Kopsan kaivospiiriä koskevan päätöksen yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi annettavista määräyksistä. Päätöksen lupamääräyksessä 4 on todettu, ettei vakuutta määrätä kaivostoiminnan
lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten, koska kaivoksen rakentamistoimenpiteitä ei
ole vielä aloitettu. Lupamääräyksessä 5 on todettu, että lupamääräykset tarkistetaan ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään
1.6.2018.
Kaivosviranomainen toteaa, että tämän päätöksen tarkoittamalla kaivospiirihakemuksen siirrolla ei ole vaikutusta edellä kuvatun päätöksen lupamääräyksiin 4 ja
5. Lupamääräykset, mukaan lukien vakuuden suuruus ja laji, tarkistetaan edellä
todetun mukaisesti viimeistään 1.6.2018.
Sovelletut säännökset

Päätösmaksu

Kaivoslaki (503/1965)
Kaivoslaki (621/2011)
Kaivosasetus (391/2012)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1579/2015)
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1579/2015) mukaisesti 1500 €. Maksuun
lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku toimitetaan
erikseen.

Päätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 74 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle. Siirron saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta valtaus- ja hakemusalueiden maanomistajille.
Päätöksen antamisesta kuulutetaan Haapajärven kaupungin ilmoitustaululla.
Kaivosviranomainen julkaisee tiedon päätöksestä Maaselkä-sanomalehdessä.
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Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen 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 Maria Kivi puh. 029 5052 132

Ossi Leinonen
johtava asiantuntija

Maria Kivi
ylitarkastaja

LIITTEET
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LIITE 1
Kartta: Valtausalueet Kopsankangas 7405/1 ja Kopsankangas 2 7686/1, kaivospiirihakemusalue Kopsa
K7405 sekä kaivoslupahakemusalue Kopsa KL2014:0001
(mittakaava ja rajat ohjeelliset)

Liite 2

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
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 13.11.2017.
Valitusoikeus
Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa.
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. 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 250 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) 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 42800
faksi: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä

