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KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 18.12.2020hyväksynyt seuraavan kaivosoikeuden ym. siirtoa koskevan hakemuksen.
Hakija: Yara Suomi OySiirron saaja: Sokli OyKaivospiiri ja sen laajennus-alueen kaivospiirimääräys: SokliKaivNro: 2019Alueiden sijainti: Savukoski
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevastavalitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävilläSavukosken kunnan ilmoitustaululla (Kauppakuja 2 A 1, Savukoski) ja Tukesin Rovaniementoimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205

Kuulutettu 18.12.2020
Pidetään nähtävänä 18.1.2021 saakka

https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat
mailto:kaivosasiat@tukes.fi


Päätös 1 (4)
Annettu julkipanon jälkeen18.12.2020 KaivNro 2019

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

PÄÄTÖS KAIVOSOIKEUDEN YM. (voimassa oleva Soklin kaivospiiri ja oikeus Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston 15.8.2013 myöntämään kaivospiirimääräykseen) SIIRROSTA
Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on 11.12.2020 saapunutkaivosoikeuden siirtoa ym. koskeva hakemus. Hakemuksessa pyydetäänsiirtämään:

1. Soklin kaivospiiri (KaivNro 2019)
2. Oikeus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 15.8.2013 myöntämäänkaivospiirimääräykseen. Soklin kaivospiirin laajentamiseksi on annettulainvoiman saanut kaivospiirimääräys, jonka Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon määrännyt 15.8.2013. Kaivospiirimääräyksestä on annettutoimitusmääräys Maanmittauslaitokselle 15.8.2013. Maanmittauslaitoksenkaivospiiritoimitus on ollut meneillään tunnuksella 2013-454634.

Hakemuksen täydentäminen
Hakemusta on täydennetty 14.12.2020 (ilmoitus siirronsaajan toiminimenmuuttumisesta).

11.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon toimitetussa hakemuksessasiirronsaajan toiminimi oli Lokki ProjectCo Oy (y-tunnus 3174774-8).14.12.2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon tulleen ilmoituksen mukaanLokki ProjectCo Oy:n toiminimi on 14.12.2020 muuttunut Sokli Oy:ksi. Uusitoiminimi Sokli Oy (y-tunnus 3174774-8) on rekisteröity kaupparekisteriin14.12.2020.
Kaivosoikeuden ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 15.8.2013 antamankaivospiirimääräyksen 15.8.2013 oikeuden haltija ja siirron hakija:
Yara Suomi Oyy-tunnus: 0948865-5Kotipaikka: Espoo, Suomi
Kaivosoikeuden ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 15.8.2013 antamankaivospiirimääräyksen 15.8.2013 oikeuden uusi haltija ja siirron saaja:
Sokli Oyy-tunnus: 3174774-8Kotipaikka: Helsinki, Suomi
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Siirron hakijan yhteystiedot:Yara Suomi OyBertel Jungin aukio 902600 Espoopuh. 050 566 5087 (Eero Hemming)
Kaivospiirialue Kaivospiiri ja sen laajennusalue sekä kaivosrekisterinumero:

Kaivospiiri Sokli, KaivNro 2019Kaivospiirin laajennusalueen nimi on Sokli, KaivNro 2019
Sijainti:
Savukoski
Kaivospiiri ja sen laajennusalue sijaitsevat kaivoslain 38 §:n tarkoittamallaerityisellä poronhoitoalueella.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksyy kaivosoikeuden ym. (OikeusSoklin kaivospiiriin ja oikeus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston 15.8.2013myöntämään kaivospiirimääräykseen) siirtoa koskevan hakemuksen.
Tämä päätös on liitettävä kaivospiirin kaivoskirjaan.
Kaivosoikeuksien haltija siirtopäätöksen jälkeen on Sokli Oy.

Perustelut Kaivoslain (621/2011) 182 §:n mukaan kaivosoikeuden siirtoon sovelletaan, mitä73 ja 74 §:ssä säädetään kaivosluvan siirrosta. Kaivosluvan siirtoon sovelletaanlisäksi, mitä kaivosasetuksen (391/2012) 32 §:ssä säädetään. Kaivosoikeudenhaltijalla on oikeus siirtää kaivosoikeutensa toiselle, jos siirron saaja täyttäävastaavat vaatimukset kuin luvanhaltijalta kaivoslain ja kaivosasetuksen mukaanedellytetään.
Siirtoa koskeva hakemus on toimitettu kaivosviranomaiselle 30 päivän kuluessasiirtoa koskevan sopimuksen voimaantulosta. Hakemuksessa ja hakemuksentäydennyksessä on toimitettu kaivoslaissa ja kaivosasetuksessa edellytetytselvitykset, kuten selvitykset siirron saajan asiantuntemuksesta, teknisestäsuorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa lupaan perustuvaa toimintaasekä siirron saajan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta pätevyydestä.Siirron saaja täyttää kaivosluvan siirtoa koskevat kaivoslain ja kaivosasetuksenvaatimukset.
Sokli Oy:n kaupparekisteriotteen mukaan yhtiön toimialaksi on rekisteröity:
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Yhtiön toimialana on kaivos-, rikastus- ja jalostustoiminta sekä näihin liittyväkehittämis-, sijoittamis- ja muu näihin liittyvä toiminta. Lisäksi yhtiön toimialanaon harjoittaa malmien etsintää, hyödyntämistä, kaivosoikeuksien ostoa jamyyntiä, sekä näillä alueilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihinliittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa.
Lupamääräykset Tämän päätöksen tarkoittamaan kaivosoikeuteen ym. sovelletaan, mitäaikaisemmissa lupapäätöksissä on määrätty.
Luvan siirron vaikutus vakuuteen

Kaivoslain 111 §:n mukaan kaivosviranomaisen on hyväksyessään luvan siirronarvioitava, onko siirrolla vaikutusta kaivoslain 108 §:ssä tarkoitettuun vakuuteen.
Luvan siirron vaikutus asetettuun kaivoslain mukaiseen vakuuteen
Kaivosoikeuden nykyinen haltija on asettanut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston30.6.2014 määräämän kaivoslain mukaisen vakuuden kaivostoiminnan lopetus- jajälkihoitotoimenpiteitä varten. Asetettu vakuus on suuruudeltaan 80 000 euroa jaon lajiltaan omavelkainen pankkitakaus.
Siirronsaajan tulee asettaa vastaava vakuus kolmen (3) kuukauden kuluessatämän siirtopäätöksen saatua lainvoiman.
Hakijan asettama vakuus vapautetaan, kun siirronsaaja on asettanut vastaavanvakuuden.
Luvan siirron vaikutus vireillä olevaan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksitarvittavien määräysten tarkistamiseen
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kuuluttanut Soklin kaivospiirin yleisten jayksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräysten tarkistamisen 14.2.2020.Määräysten tarkistaminen on päätösvaiheessa.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedottaa aloittavansa yleisten ja yksityistenetujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisen uudestaan uudentoimijan kanssa ja keskeyttää vireillä olevan lupamääräysten tarkistamisen.
Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräystentarkistamisessa menetellään soveltuvin osin kaivoslain 52 §:n tarkoittamallatavalla.
Lupaprosessissa tarkistetaan mm. kaivoslain mukaisen vakuuden riittävyyskaivostoiminnan lopetus- ja jälkihoitotoimenpiteitä varten (mm. nykytilanteenosalta 1970-luvulla Rautaruukki Oy:n rakentaman koerikastamon jaKaulusmukassa sijaitsevien tutkimus- ja asuinparakkien purkaminen jajyrkempireunaisten kaivantojen aitaaminen yleisen turvallisuudenvarmistamiseksi).
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Tämän lisäksi lupaviranomaisen tulee erityisellä poronhoitoalueella selvittääyhteistyössä alueella toimivien paliskuntien kanssa luvan mukaisesta toiminnastaaiheutuvat haitat poronhoidolle.
Asian selvittämiseksi lupaviranomainen voi tarvittaessa järjestää tilaisuuden,johon kutsutaan kuultavaksi asianomaisten paliskuntien, hakijan, alueenhallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen, kunnan, kalastusalueen jayhteismetsien edustajat.

Lupapäätöksestä tiedottaminen
Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 74 §:n mukaisesti.
Päätös toimitetaan hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle. Siirron saaja onvelvollinen viipymättä ilmoittamaan asiasta lupa-alueen maanomistajille.Kaivosviranomainen julkaisee tiedon päätöksestä Lapin Kansa -lehdessä.Päätöksen antamisesta kuulutetaan Savukosken kunnan ilmoitustaululla.

Päätösmaksu Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaalivirastonmaksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 1 600 €.Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Laskutoimitetaan erikseen.
Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa kaivoslain 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamallaPohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevastavalitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä.
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuinpääasiasta.

Sovelletut säännökset Kaivoslaki (621/2011)Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisistasuoritteista (1391/2018)
Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Ossi Leinonen puh. 029 5052 205
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt johtava asiantuntija Ossi Leinonen ja ratkaissutryhmäpäällikkö Markus Kauppinen.

Liitteet 1. Valitusosoitus

mailto:kaivosasiat@tukes.fi


LIITE 1
VALITUSOSOITUS

ValitusviranomainenPäätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässäpäätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksenlopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudenkirjaamoon.
ValitusaikaMääräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitämääräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 18.1.2021.
ValitusoikeusPäätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätösvälittömästi vaikuttaa.
Valituksen sisältöValituskirjelmässä 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 onjoku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmäätoimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).
Valituksen liitteetValituskirjelmään on liitettävä- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettuviranomaiselle- asiamiehen valtakirja
Valituskirjelmän toimittaminen perilleValituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaanmyös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että seehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamonaukioloaika on klo 8.00 – 16.15. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän onoltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajanviimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä,jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa(1455/2015) on erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä.



Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeusKäyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs, 90100 OuluPostiosoite: PL 189, 90101 OuluPuhelin: 029 56 42800Faksi: 029 56 42841Sähköposti: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fiSähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessahttps://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
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