EV 68/1997 vp- HE 70/1997 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kaivoslain
muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n: o 70/1997 vp laiksi kaivoslain muuttamisesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on

antanut asiasta mietintönsä n:o 1211997 vp,
on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
kaivoslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä syyskuuta 1965 annetun kaivoslain (503/1965) 4 §:n 2 momentti,
5 §:n 1 momentti ja 16 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin niistä on 16 §:n 1 momentti laissa 20811995, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1625/1992,
uusi 3 momentti seuraavasti:
4 §

Valtauskirjan saatuaan hakijalla (valtaajalla) on oikeus (valtausoikeus) valtauskirjalla
osoitetulla alueella (valtausalueella) kaivoskivennäisiin kohdistuvaan tutkimustyöhön
sen mukaan kuin 3 luvussa säädetään ja niiden hyväksi käyttämiseen tämän pykälän 3
ja 4 momentin mukaan.
Mitä 3 momentissa säädetään valtaajan
oikeudesta saada määrätyksi alue kaivospiiriksi ja siten saada kaivosoikeus, ei koske
tämän lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua
valtion omistamalla alueella maalajeista
huuhdottavan kullan ja sen huuhdonnan yhteydessä sivutuotteena talteen otetun muun
kaivoskivennäisen valtausaluetta.
5 §
Valtausalue saa olla enintään yhden neliökilometrin suuruinen, lukuun ottamatta
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12 §:n 3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan kullan valtausaluetta, joka saa olla enintään seitsemän hehtaarin suuruinen. Valtausalueen on oltava yhtenäinen alue.
10 §
Jos 2 momentissa mainittuna aikana 12 §:n
3 momentissa tarkoitetun huuhdottavan
kullan valtausalueella osoitetaan järjestelmällisestä kullan huuhdonnasta huolimatta vielä
esiintyvän huuhdottavaa kultaa, voi kauppaja teollisuusministeriö ennen määräajan
päättymistä tehdystä hakemuksesta myöntää
valtauksen voimassaolalle pidennystä enintään viisi vuotta.
16 §
Valtaajan on suoritettava valtausalueestaan
valtiolle kalenterivuodelta tai sen osalta valtausmaksu. Valtausmaksun suuruudesta pinta-alayksikköä kohden säädetään asetuksella.
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EV 68/1997 vp -

Se on kuitenkin vähintään 10 pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen. Valtausmaksu 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun
huuhdottavan kullan valtausalueesta on kuitenkin vähintään 5 pinta-alayksikköä vastaavan maksun suuruinen.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1997

HE 70/1997 vp
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Tämän lain voimaan tullessa jo voimassa
oleviin 12 §:n 3 momentin mukaisiin huuhdotun kullan valtausalueisiin ja niihin kaivospiirihakemuksiin, jotka on tehty ennen
tämän lain voimaantuloa, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

