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Lupatunnus
ML2020:0015

Magnus Minerals Oy
PL 3
33211 Tampere

MALMINETSINTÄLUVAN JATKOAIKAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN
KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

Alkuperäinen päätös
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 15.7.2021 antanut kaivoslain
(621/2011) nojalla malminetsintäluvan jatkoaikaa koskevan päätöksen tunnuksella
ML2019:0011.
Hakija:
Malminetsintäalueen sijainti:
Malminetsintäalueen nimi:
Isopalo

Magnus Minerals Oy
Sodankylä
Lupatunnus:
ML2020:0015

Malminetsintäalueen koko:
2235,17 ha

Malminetsintäalue on merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan.
Kirjoitusvirheen tiedoksisaanti
Malminetsintälupapäätöksessä ollut kirjoitusvirhe tuli kaivosviranomaisen tietoon
31.8.2021 Magnus Minerals Oy:n edustajan ilmoituksen kautta.

Kirjoitusvirhe kaivosviranomaisen päätöksessä
Edellä mainitun malminetsintäluvan kokonaispinta-alassa ja liitteissä 1, 2 ja 3 on
huomattu virheellisiä pinta-aloja sekä lupa-alueen kiinteistöjä. Haettua lupaaluetta on rajattu pienemmäksi lupahakemuksen kuulutuksen jälkeen saatujen
lausuntojen pohjalta. Kiinteistöjen pinta-alojen virheet liittyvät lupa-alueen
rajauksen muutoksiin kuulemisvaiheen jälkeen verrattuna alkuperäiseen lupa-alue
hakemukseen.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
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Tampere
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Kaivosviranomaisen päätöksessä olevan kirjoitusvirheen korjaamispäätös

Kaivosviranomainen korjaa hallintolain (434/2003) 51 §:n mukaisesti Magnus
Minerals Oy:lle annettua malminetsintälupapäätöstä (lupatunnus ML2020:0015)
mainittujen virhekohtien osalta seuraavasti:
1. Magnus
Minerals
Oy:n
luvan
ML2020:0015,
Isopalo,
kohta
”Malminetsintäalueen tiedot: Pinta-ala” korjataan tarkistuslaskennan jälkeen
seuraavaksi: 2235,16 ha.
2. Magnus Minerals Oy:n luvan ML2020:0015, Isopalo, ”Liite 1, ML2020:0015
lupakartta” korjataan tarkistuksen jälkeen kuten tämän päätöksen liitteeseen
(Liite 2) on merkitty.
3. Magnus Minerals Oy:n luvan ML2020:0015, Isopalo, ”Liite 2, Asianomaiset
maanomistajat” merkittyjä asianomaisia maanomistajia korjataan tarkistuksen
jälkeen kuten tämän päätöksen liitteeseen (Liite 3) on merkitty.
4. Magnus Minerals Oy:n luvan ML2020:0015, Isopalo, ”Liite 3, Tilakohtaiset
pinta-alat malminetsintälupa-alueella” merkittyjä kiinteistö kohtaisia pintaaloja korjataan tarkistuslaskennan jälkeen kuten tämän päätöksen liitteeseen
(Liite 4) on merkitty.

Korjaus merkitään mineraalirekisteriin. Tämä päätös on liitettävä alkuperäiseen
päätökseen ja aina esitettävä malminetsintälupapäätöksen ML2021:0015
yhteydessä.
Hallintolain (434/2003) 52.2 §:n mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole tarpeetonta. Tällä
päätöksellä korjattavan kirjoitusvirheen korjaaminen on mahdollista vain nyt
tehtävällä tavalla eikä päätöksen korjaamisessa siten sovelleta harkintaa. Edellä
mainituista seikoista johtuen kaivosviranomainen katsoo, että asianosaisten
oikeusturva ei tässä tapauksessa edellytä kuulemista ja on siten hallintolaissa
tarkoitetulla tavalla tarpeetonta.
Sovelletut säännökset
Hallintolaki (434/2003)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Korjaamispäätöksestä tiedottaminen
Tämä päätös annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti. Päätös
liitteineen toimitetaan sähköpostitse luvan saajalle Magnus Minerals Oy:lle, sekä
niille kiinteistöjen omistajille, joita kirjoitusvirhe koski.
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Päätösmaksu
Tästä päätöksestä ei peritä maksua.
Hallintolain (434/2003) 52.3 §:n mukaan kirjoitusvirheen vuoksi korjattu asiakirja
tulee antaa asianosaiselle maksutta.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voi hallintolainkäyttölain (586/1996) nojalla hakea muutosta
valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
päätöksen julkaisemisesta. Liitteenä 1 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä.
Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 184

Asian on esitellyt ylitarkastaja Antti Mikkola ja ratkaissut ylitarkastaja Ilkka Keskitalo.
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoittajan henkilöllisyyden ja allekirjoituksen
ajankohdan voi varmistaa allekirjoitusta klikkaamalla ja asiakirjan aitous voidaan todentaa
sähköisesti. Jos asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköinen
asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa paperitulosteesta.
Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytää Tukesin kirjaamosta.

LIITTEET
Liite 1.
Liite 2.
Liite 3.
Liite 4.

Valitusosoitus
”Liite 1, ML2020:0015 lupakartta”
”Liite 2, Asianomaiset maanomistajat”
”Liite 3, Tilakohtaiset pinta-alat malminetsintälupa-alueella”
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka
tuomiopiiriin päätös olennaisimmin liittyy sen vuoksi, että tässä tuomiopiirissä
sijaitsee pääosa päätöksessä tarkoitetusta alueesta tai kiinteistöstä. Toimivaltainen
hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan
valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden
kirjaamoon.
Valitusaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
päätöksen julkaisemisesta.
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
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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 260 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, Oulu
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
puhelin: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kartta malminetsintälupa-alueesta
(mittakaava ohjeellinen)

Liite 1

75841600020053
75841600020043

75841600050073
75841600020046

75841600020046

75841600120008
75841600120008

75841600080011

75841600120006

75841600080009
75841600080011

75841600070025

75841600110045

75841600070020
75841600120006

75841600080011
75841600070022
75841600070026

75841600040031

75841600070025
75841600060034
75841600070020

75841600140029

75841600060026

75841600140022

75841600070022

75840500120063

75841600060034

75841600140033

75841600060026
75841600140025
75841600130062

75840500120108

75841600120006

75840501010002

75841600130068
75841600140031
75841600130069
75841600030046
75841600130042
75841600030071

75841600120008

75841600270006
75841600030014

75841600190057

75841600190049

75841600190057

Malminetsintälupa-alue

Mittakaava 1:70000
Magnus Minerals Oy
Isopalo (Maaninkijoki 7)
ML2020:0015

Kiinteistörajat

Liite 2
Kiinteistötunnus
75841600080009
75841600140029
75841600120008
75840501010002
75841600140033
75841600040031
75841600120006
75841600080011
75841600130042
75841600140022
75841600030014
75841600130069
75841600130062
75841600030071
75841600070025
75841600270006
75841600070020
75841600030046
75841600110045
75841600070022
75841600060034
75841600060026
75841600050073
75840500120063
75840500120108
75841600070026
75841600190049
75841600140025
75841600020053
75841600190057
75841600130068
75841600020046
75841600140031
75841600140027
75841600020043
75841600070031
75841600020050
75841600070024
75841600280005
75841608760004
75841600290001
75841600220002
yht.

Pinta-ala (ha)
248,12
230,99
215,83
194,00
175,00
166,36
155,57
104,68
82,12
75,00
67,46
53,49
44,40
41,01
40,68
32,79
31,40
30,75
30,65
27,30
23,35
22,24
21,72
20,61
17,43
16,79
14,63
11,92
6,32
6,19
5,99
5,46
4,56
2,03
1,99
1,99
1,47
1,44
1,23
0,09
0,07
0,05
2235,16

Liite 3
ASIANOSAISET MAANOMISTAJAT

