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MALMINETSINTÄLUPAA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN 
KORJAAMINEN 

Alkuperäinen päätös 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes, jatkossa kaivosviranomainen) on 
28.10.2020 antanut kaivoslain (621/2011) nojalla malminetsintälupaa koskevan 
päätöksen tunnuksella ML2017:0123. 

Hakija: Oy Zawar Resources Finland Ltd 
Malminetsintäalueen sijainti: 
Lupatunnus ja nimi: 

Ilmajoki ja Isokyrö  
ML2018:0123 Huissi 

Malminetsintäalue on merkitty päätöksen liitteenä 1 olevaan karttaan. 

Kirjoitusvirheen tiedoksisaanti 
 

Malminetsintälupapäätöksessä olleet kirjoitusvirheet on huomattu luvansaajan 
toimesta 5.1.2021.  
 

Kirjoitusvirhe kaivosviranomaisen päätöksessä 
 

Edellä mainitun malminetsintälupapäätöksen sivulla 2 on ilmoitettu lupa-alueen 
pinta-ala virheellisesti. 

Kaivosviranomaisen päätöksessä olevan kirjoitusvirheen korjaamispäätös 

Kaivosviranomainen korjaa hallintolain (434/2003) 51 §:n mukaisesti Oy Zawar 
Resources Finland Ltd:lle 28.10.2020 annettua malminetsintälupapäätöstä 
ML2017:0123 seuraavasti:

Malminetsintäalueen tiedot

Pinta-ala:         634,9 ha
Alueen nimi: Huissi
Sijainti:  Ilmajoki, Isokyrö
Alueen tarkempi sijainti ja rajat ilmenevät alkuperäisen päätökseen liitetystä 
lupakartasta (Liite 1).

Tämä päätös on liitettävä alkuperäiseen päätökseen.



 Lupatunnus 2 (4) 
 ML2017:0123  

 

 
 

Sovelletut säännökset 

Hallintolaki (434/2003) 

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 

Korjaamispäätöksestä tiedottaminen 

Tämä päätös annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti. Päätös 
liitteineen toimitetaan sähköpostitse hakijalle. 

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 Vaasan hallinto-oikeuteen. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. 
Liitteenä 1 olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on 
meneteltävä. 

Lisätietoja 

kaivosasiat@tukes.fi  tai puh. 029 5052 151 

 
Asian on esitellyt ylitarkastaja Ilkka Keskitalo ja ratkaissut ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen. 
  
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 valitusosoitus  

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
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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 
hallinto-oikeuden kirjaamoon. 
 

Valitusaika 
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. 
 
  

Valitusoikeus 
 
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen, 
mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja 
peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen 
saa hakea muutosta: 
1) asianosainen; 
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset 
vaikutukset ilmenevät; 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä 
etua valvova viranomainen; 
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan; 
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja. 
Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla 
hallinto-oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 
 
 

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 
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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 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: 
 

Vaasan hallinto-oikeus  
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. kerros, 65100 Vaasa 
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin: 029 56 42780 
faksi: 029 56 42760 
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi   
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

  

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti. 
Denna handling har upprättats och undertecknats elektroniskt. 
This document has been digitally prepared and signed. 
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