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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 8.4.2021 antanut
seuraavan kaivoslupien siirtoa koskevan päätöksen:

Siirron hakija: Morenia Oy:n konkurssipesä
Siirron saaja: PSW Kivi Oy
Lupa-alueet, KaivNro:t ja lupatunnukset: Oravakangas K20152, KL2015:0007

Pihlaja K20143, KL2014:0004
Alueiden sijainti: Keminmaa (Oravakangas) ja Puolanka (Pihlaja)

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annetussa laissa (808/2019). Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Tukesin verkkosivuilla
(https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat). Tieto päätöksestä
julkaistaan kunnan ilmoituksena Keminmaan ja Puolangan kuntien yleisessä tietoverkossa.

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

Kuulutettu 8.4.2021

Pidetään nähtävänä 17.5.2021 saakka. Valitusaika päättyy samana päivänä.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen
julkaisemisajankohdasta.

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

Hakemus
Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on 8.3.2021 saapunut kaivoslupien
(Oravakangas KaivNro K20152, lupatunnus KL2015:0007 ja Pihlaja KaivNro
K20143, lupatunnus KL2014:0004) siirtoa koskeva hakemus.

Hakemusta on täydennetty 26.3.2021.

Kaivoslupien haltija ja siirron hakija:
Morenia Oy:n konkurssipesä
y-tunnus: 3007989-9
Kotipaikka: Kalajoki, Suomi

Kaivoslupien uusi haltija ja siirron saaja:
PSW Kivi Oy
y-tunnus: 3169375-1
Kotipaikka: Iisalmi, Suomi

Siirron hakijan yhteystiedot:
Asianajaja Marjaana Lehtonen
c/o Asianajotoimisto Tölö & Co Oy
Laivasillankatu 14 A
00140 Helsinki
puh. 040 721 8976

Kaivoslupa-alueet
Kaivosluvat, kaivosrekisterinumerot ja lupatunnukset:
Oravakangas, KaivNro K20152, lupatunnus KL2015:0007
Pihlaja, KaivNro K20143, lupatunnus KL2014:0004

Sijainti: Keminmaa (Oravakangas) ja Puolanka (Pihlaja)
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) hyväksyy edellä mainittujen alueiden
kaivoslupien (Oravakangas KaivNro K20152, lupatunnus KL2015:0007 ja Pihlaja
KaivNro K20143, lupatunnus KL2014:0004) siirtoa koskevan hakemuksen.

Kaivoslupien haltija siirtopäätöksen jälkeen on PSW Kivi Oy.

Perustelut
Kaivosluvan siirtoon sovelletaan, mitä kaivoslain (621/2011) 73 ja 74 §:ssä sekä
kaivosasetuksen (391/2012) 32 §:ssä säädetään. Kaivosluvan haltijalla on oikeus
siirtää kaivoslupansa toiselle, jos siirron saaja täyttää vastaavat vaatimukset kuin
luvanhaltijalta kaivoslain ja kaivosasetuksen mukaan edellytetään.

Siirtoa koskeva hakemus on toimitettu Tukesiin 30 päivän kuluessa siirtoa
koskevan sopimuksen voimaantulosta. Hakemuksessa ja sen täydennyksessä on
toimitettu kaivoslaissa ja kaivosasetuksessa edellytetyt selvitykset ja tiedot, kuten
siirron saajan suostumus, selvitykset siirron saajan asiantuntemuksesta,
teknisestä suorituskyvystä ja taloudellisesta kyvystä harjoittaa lupaan perustuvaa
toimintaa sekä selvitys siirron saajan käytössä olevan henkilöstön ammatillisesta
pätevyydestä. Siirron saaja täyttää kaivosluvan siirtoa koskevat kaivoslain ja
kaivosasetuksen vaatimukset.

Lupamääräykset
Tämän päätöksen tarkoittamiin kaivoslupiin sovelletaan, mitä aikaisemmissa
lupapäätöksissä on määrätty.

Luvan siirron vaikutus vakuuteen

Kaivoslain 111 §:n mukaan kaivosviranomaisen on hyväksyessään luvan siirron
arvioitava, onko siirrolla vaikutusta kaivoslain 108 §:ssä tarkoitettuun vakuuteen.

Tukes on antanut 17.5.2016 Oravakangas-kaivosaluetta koskevan päätöksen
kaivosluvan myöntämisestä. Päätöksen lupamääräyksen 10 mukaan kaivosluvan
haltijan tulee asettaa 100 000 euron suuruinen kaivosvakuus Tukesille kaivoslain
mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten ennen kaivostoiminnan
aloittamista. Päätöksen lupamääräyksen 11 mukaan lupamääräykset tarkistetaan
1.5.2021.

Tukes on antanut 16.2.2016 Pihlaja-kaivosaluetta koskevan päätöksen
kaivosluvan myöntämisestä. Päätöksen lupamääräyksen 10 mukaan kaivosluvan
haltijan tuli asettaa 50 000 euron suuruinen kaivosvakuus Tukesille kaivoslain
mukaisia lopetus- ja jälkitoimenpiteitä varten. Kaivosluvan nykyinen haltija on
asettanut määrätyn vakuuden. Päätöksen lupamääräyksen 11 mukaan
lupamääräykset tarkistetaan 1.5.2021.
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Siirrolla ei ole vaikutusta määrättyihin vakuuksiin. Lupamääräykset tarkistetaan
molempia kaivoslupia koskien välittömästi tämän siirtopäätöksen saatua
lainvoiman.

Siirron saajan tulee asettaa vastaava vakuus Pihlaja-kaivosaluetta koskien kolmen
(3) kuukauden kuluessa tämän siirtopäätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen
kaivosluvan nykyisen haltijan asettama vakuus vapautetaan.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Lupapäätös annetaan tiedoksi kaivoslain 57 §:n mukaisesti julkisella kuulutuksella
Tukesin verkkosivuilla.

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain 74 §:n mukaisesti toimittamalla päätös
hakijalle ja jäljennös siitä siirron saajalle. Siirron saaja on velvollinen viipymättä
ilmoittamaan asiasta kirjallisesti kaivosalueisiin kuuluvien kiinteistöjen omistajille.

Tieto päätöksestä julkaistaan kunnan ilmoituksena Keminmaan ja Puolangan
kuntien yleisessä tietoverkossa. Tieto päätöksestä julkaistaan myös Lounais-Lappi
-lehdessä ja Puolanka-lehdessä.

Päätösmaksu
Tästä päätöksestä perittävä maksu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
maksullisista suoritteista annetun asetuksen (1391/2018) mukaisesti 1 600 €.
Maksuun lisätään toteutuneet ilmoituskustannukset ja käsittelymaksu. Lasku
toimitetaan erikseen.

Muutoksenhaku
Kaivoslain 162 §:n mukaan muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Tukesin
päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin
pääasiasta.

Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on
meneteltävä.

Sovelletut säännökset
Kaivoslaki (621/2011)
Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta (391/2012)
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista
suoritteista (1391/2018)
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
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Lisätietoja
kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi puh. 029 5052 132

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Asian on esitellyt ylitarkastaja Maria Kivi ja ratkaissut johtava
asiantuntija Ossi Leinonen.

Liitteet
1. Valitusosoitus

mailto:kaivosasiat@tukes.fi


LIITE 1

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
Päätös katsotaan tulleen tiedoksisaaduksi seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä sitä
määräaikaan lukematta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusaika päättyy 17.5.2021.

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 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-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.

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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