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Esipuhe

Suomen voimassa oleva kaivoslaki on vuodelta 1965. Lakia on lähes 40-vuotisen

voimassa olonsa aikana aika-ajoin varsinkin viime vuosikymmenellä muutettu ja

täydennetty, kunnes tultiin tilanteeseen, jossa katsottiin olevan tarpeen saattaa ko-

ko kaivoslaki ajan tasalle. Määräyskirje kaivoslakityöryhmän perustamisesta ja

selvitystyön painopistealueista annettiin kauppa- ja teollisuusministeriössä syys-

kuussa 1999. Erääksi erityistä selvittämistä vaativista tehtävistä määritettiin kai-

vospiirin vuokraamista ja käyttöä koskevat kysymykset.

Työryhmä katsoi, että kaivospiirin vuokraamista ja käyttöä koskevat kysymykset

ovat niin laajakantoisia, että niiden selvittämiseksi tarvitaan työryhmän käyttöön

lain ja perusteluiden kirjoittamista varten erillinen selvitys. Työryhmän esityksestä

kauppa- ja teollisuusministeriö päätti tilata mainitun selvityksen Helsingin yliopis-

tosta oikeustieteiden kandidaatti Klaus Metsä-Simolalta.

Koska kaivosoikeuden vuokraukseen ja valtaus- ja kaivosoikeuden panttaukseen

liittyvät säännökset ovat nykytilassa puutteellisia ja epäselviä, selvitystyö vaatii

monitahoista paneutumista muuhunkin lainsäädäntöön. Näin syntyi mittava selvi-

tys, joka antaa perustietoa oikeuksien luovuttamista koskevien ongelmien ratkai-

semiseen ja oikeustilan selkiyttämiseen ja on osaltaan auttanut kaivoslakityöryh-

män työskentelyä.

Kauppa- ja teollisuusministeriö kiittää Klaus Metsä-Simolaa ansiokkaasta selvitys-

työstä, joka on raportoitu nimellä “Kaivoslain mukaiset oikeudet oikeustoimien

kohteena”

Timo Kekkonen

Ylijohtaja
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1 Johdanto

1.1 Lähtökohdista

Suomessa kaivostoiminnan harjoittaminen perustuu valtausjärjestelmään. Kysei-

sessä järjestelmässä on lähtökohtana, että kaivoskivennäisiin kohdistuva tutkimus-

työ ja mahdollisen esiintymän hyväksikäyttäminen pohjautuvat viranomaisen anta-

miin käyttöoikeuksiin. Kaivoslaissa (L 503/1965) tällaisiksi käyttöoikeuksiksi on

nimetty valtausoikeus ja kaivosoikeus. Eräänlaisena kaivostoimintaan liittyvänä

etuoikeutena voidaan pitää myös kaivoslain 7 §:ssä mainittua valtausvarausta.

Kaivoslakiin sisältyy eräitä määräyksiä mainittujen oikeuksien luovuttamisesta ja

siinä noudatettavasta menettelystä. Säännökset ovat jääneet kuitenkin suhteellisen

harvalukuisiksi sekä epäselvästi muotoilluiksi. Tämän lisäksi on tilanteita, joiden

osalta säännöspohja puuttuu kokonaan. Oikeustilaa onkin kuvattu monilta osin

epätyydyttäväksi.

Tämän selvityksen tarkoituksena on analysoida niitä säädöstason ongelmia, jotka

liittyvät valtausvarauksen, valtausoikeuden taikka kaivosoikeuden luovuttamiseen.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kaivosoikeuden vuokraukseen sekä val-

taus- ja kaivosoikeuden panttaukseen. Säännösten puutteellisuudesta ja epäselvyy-

destä aiheutuu kuitenkin se, että ongelmien käsittely on monissa kohdissa mahdol-

lista ainoastaan periaatteellisella tasolla. Kaivosoikeuden vuokrauksen tarkastelus-

sa pyritään malleja hakemaan myös muualla lainsäädännössä (maanvuokralaissa)

omaksutuista ratkaisuista.

Oikeuksien luovuttamista koskevien säännösten puutteellisuudella ja epäselvyy-

dellä on ollut merkitystä myös käytännössä, vaikka tapausten lukumäärä on jäänyt

vähäiseksi. Kaivoslain uudistustyössä olisi mahdollista pyrkiä esitettyjen ongelmi-

en ratkaisemiseen ja oikeustilan selkiyttämiseen. Tämän selvityksen tavoitteena on

omalta osaltaan helpottaa kyseistä työtä tarjoamalla asiaan liittyvää perustietoutta.

1.2 Selvityksessä tarkasteltavia oikeuksia

1.2.1 Valtausvaraus

Valtausvarausta koskevat perussäännökset sisältyvät kaivoslain 7 §:ään. Kyseises-

sä lainkohdassa säädetään, että valtauskelpoisella on oikeus ennakolta varata itsel-
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leen etuoikeus mahdollisen esiintymän valtaamiseen tekemällä siitä kirjallinen va-

rausilmoitus. Valtausvaraus antaa siten tekijälleen ainoastaan etuoikeuden valtaus-

kirjan hakemiseen. Sen perusteella ei synny käyttöoikeutta varauksen kohteena

olevaan alueeseen.

1.2.2 Valtausoikeus ja kaivosoikeus

Kaivoslain 4.2 §:ssä valtausoikeus on kuvattu valtaajan oikeudeksi harjoittaa val-

tauskirjassa osoitetulla alueella kaivoskivennäisiin kohdistuvaa tutkimustyötä.

Lain 3 luvussa on annettu tarkempia säännöksiä niistä (tutkimus)toimenpiteistä,

joihin valtaajalla on valtausalueella oikeus ryhtyä. Nimenomaisesti on mainittu, et-

tä tutkimustyö ja alueiden käyttö on rajoitettava sellaisiin toimenpiteisiin, jotka

ovat tarpeen tutkimustyön tarkoituksen saavuttamiseksi.

Kaivosoikeuden osalta laissa on puolestaan todettu, että se on oikeus kaivospiirissä

olevien kaivoskivennäisten hyväksikäyttämiseen. Kaivoslain 40 §:n mukaan kai-

vosoikeuden haltija saa ottaa työn alaiseksi ja käyttää hyväkseen kaikki kaivospii-

rissä tavatut kaivoskivennäiset. Käyttöoikeuden laajuutta koskevista rajoituksista

on kuitenkin mainittava, että kaivosoikeuden haltija ei saa käyttää käyttöalueeseen

taikka koko kaivospiiriin kohdistuvaa oikeuttaan muuhun tarkoitukseen kuin kai-

voskivennäisiin kohdistuvaan kaivos- tai jalostustyöhön taikka sellaiseen toimin-

taan, jonka on katsottava edistävän kaivostyötä.

Selvityksessä myöhemmin käsiteltävien kaivosoikeuden vuokrausta sekä panttaus-

ta koskevien näkökohtien helpomman ymmärtämisen vuoksi on tässä yhteydessä

syytä esittää muutamia valtaus- ja kaivosoikeuden oikeudelliseen määrittelyyn liit-

tyviä seikkoja. Tällöin on kiinnitettävä huomiota ensinnäkin siihen, että valtaus- ja

kaivosoikeutta ei ole helppo sijoittaa niihin luokitteluihin, joita esineoikeudessa on

totuttu yleisesti käyttämään. Oikeuskirjallisuudesta löydettävien viittauksien osalta

voidaan kuitenkin mainita, että valtaus- ja kaivosoikeus on esitettyjen määrittely-

jen mukaan luokiteltu rajoitetuksi esineoikeudeksi. Hollo on esimerkiksi todennut,

että kaivosoikeus on kaivospiiriin kohdistuva rajoitettu esineoikeus. Havansi on

puolestaan kuvannut kaivoslain mukaisia oikeuksia kiinteistöliitännäisiksi rajoite-

tuiksi esineoikeuksiksi.

Rajoitetulle esineoikeudelle on tyypillistä, että oikeuden haltijalle kuuluvat ainoas-

taan sellaiset oikeutukset, jotka sopimuksen, lain tai muulla perusteella on hänelle

nimenomaisesti osoitettu. Mikäli mainittua lausumaa yritetään soveltaa kaivoslain

mukaiseen järjestelmään, voidaan valtaus- ja kaivosoikeuden haltijalle katsoa kuu-

luvaksi ainoastaan kaivoslaissa nimenomaan mainitut valtuudet. Tällöin tulevat
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kysymykseen lähinnä valtaus- ja kaivosoikeuden kohteina olevia alueita koskevat

erilaiset käyttöoikeudet. Oikeuskirjallisuudessa Hollo onkin esittänyt, että valtaus-

ja kaivosoikeus tuottavat oikeutetulle rajallisen kohteen käyttöoikeuden ja myös

maa-aineksen eriasteisen hyödyntämisoikeuden. Valtaus- ja kaivosoikeuden pant-

tauksen osalta Havansi on puolestaan todennut, että panttauksen kohteena on

maa-aluekohtainen erikoissisältöinen käyttöoikeus. Kun valtaus- ja kaivosoikeutta

tarkastellaan aluesidonnaisena käyttöoikeutena, on kuitenkin pidettävä mielessä,

että kyseiset oikeudet perustetaan kaivoslain mukaisessa, pakkotoimilakityyppi-

sessä menettelyssä. Ne poikkeavat siten perinteisistä oikeustoimiperusteisista ra-

joitetuista esineoikeuksista, joiden perusta on asianosaisten tahdonilmaisuissa.

Tällä eroavaisuudella on merkitystä, kun asiaan palataan kaivosoikeuden vuok-

rausta koskevassa tarkastelussa.
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2 Historiallisia näkökohtia

kaivokseen kohdistuvan oikeuden

siirrosta

2.1 Vuoden 1883 valtaus- ja kaivossääntö

Vuonna 1883 annettuun kaivos- ja valtaussääntöön ei sisältynyt erityissäännöksiä,

jotka olisivat koskeneet kaivospiiriin kohdistuvan oikeuden siirtoa. Säännösten

puuttumista voidaan selittää ainakin osittain sillä, että tuolloin voimassaolleessa

järjestelmässä valtaajan oikeuden katsottiin perustuvan kaivospiirin määräämisen

jälkeenkin valtauskirjaan. Näin ollen valtaus- ja kaivossäännön 14 §:ään sisälty-

neet valtauskirjan siirtoa koskeneet säännökset voitiin katsoa soveltuviksi myös

niihin tapauksiin, joissa oli kyse kaivokseen kohdistuvan oikeuden siirtämisestä.

Valtauskirjan siirtoa koskevien säännösten sisällöstä voidaan mainita, että valtaus-

ja kaivossäännön 14 §:n mukaan valtauskirjan luovutuksesta tuli tehdä merkintä

valtauskirjaan. Merkinnän tekeminen ei ollut kuitenkaan riittävä edellytys pätevän

luovutuksen syntymiselle, vaan valtauskirjan uuden haltijan tuli ilmoittaa luovu-

tuksesta sekä vuorimestarille että asianomaiselle maan omistajalle taikka haltijalle.

Valtaus- ja kaivossäännön mukaan määräaika ilmoituksen tekemiselle oli 60 päi-

vää siitä, kun valtauskirja tuli uuden haltijan ”omaksi”. Ilmoitusvelvollisuuden te-

hosteeksi oli asetettu uhka, että ilmoittamatta jätetyt luovutukset jäivät mitättömik-

si.

2.2 Kaivoslakikomitean mietintö (KM 1923:3)

Kaivoslakikomitean ehdotus ei sisältänyt merkittäviä periaatteellisia muutoksia

vuoden 1883 valtaus- ja kaivossäännön mukaiseen järjestelmään. On kuitenkin

huomattava, että ehdotuksen mukaan varsinainen kaivosoikeus olisi saavutettu

vasta sitten, kun tutkimustyön perusteella olisi voitu osoittaa valtausalueella olevan

sellaisen löydöksen, joka olisi sisältänyt tekniseen jalostamiseen soveltuvaa kiven-

näistä niin runsaasti, että löydöstä olisi voitu olettaa todennäköisesti käytettävän

kaivostyöhön. Kaivosoikeuden ehdotettiin näin ollen syntyvän vasta kaivospiirin

määräämistoimituksessa annetulla lainvoimaisella päätöksellä. Mietinnössä esite-

tyn lausuman mukaan valtauskirjaan perustuva oikeus olisi siten toteutunut ja sam-

munut kaivospiiriä määrättäessä.
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Komitean mietinnössä otettiin kantaa myös kaivokseen kohdistuvien oikeuksien

siirtoon. Oikeuksien siirtämisen osalta mietinnössä esitettiin nimittäin näkökohtia,

joiden mukaan viranomaisilla oli tarve olla selvillä kaivosten omistusoikeussuh-

teista. Komitean ehdotuksessa esitettiinkin säädettäväksi, että kaivokseen kohdis-

tuvaa oikeutta koskeva omistusoikeuden siirto olisi tullut ilmoittaa kauppa- ja teol-

lisuushallitukselle. Erityisen rekisterin perustamista ei kuitenkaan vielä ehdotettu.

Erilaisten siirtomahdollisuuksien osalta mietinnössä omaksuttiin melko yksityis-

kohtainen kuvaustapa, sillä lakiehdotuksen 67 § kuului seuraavasti: Jos oikeus kai-

vokseen tahi sen osaan on kaupan, lahjan, naimaoikeuden, perinnön tai testamentin

tahi muulla tavoin siirtynyt toiselle, on saannosta tehtävä kirjallinen ilmoitus kaup-

pa- ja teollisuushallitukselle viimeistään 60 päivän kuluessa saannon tapahtumises-

ta. Vuoden 1883 valtaus- ja kaivossääntöön verrattuna on siten huomattava, että

komitean ehdotuksen mukaan oikeuksien luovuttamisesta ei olisi ollut välttämä-

töntä tehdä merkintää valtauskirjaan taikka kaivospiirin määräämistä koskevaan

päätökseen. Lakiehdotuksen sanamuodon mukaan pelkän ilmoitusvelvollisuuden

täyttäminen olisi riittänyt. Mikäli uusi haltija olisi jättänyt ilmoittamatta kaivok-

seen kohdistuvan oikeuden siirrosta, ei seurauksena olisi kuitenkaan ollut luovu-

tuksen mitättömyys. Lakiehdotuksessa oli nimittäin lähtökohtana, että ilmoitusvel-

vollisuuden laiminlyönnistä olisi seurannut vain sakkorangaistus.

Kaivokseen kohdistuvien oikeuksien vuokrauksen kannalta mietinnössä esitettiin

myös merkityksellinen lausuma, jonka mukaan oli erittäin tärkeätä, että kaivoksiin

kohdistuvien oikeuksien hallintasuhteet olivat kunakin hetkenä valtiovallan tiedos-

sa. Tämän perusteella kaivoslakiin ehdotettiin 68 §:ää, jonka mukaan kaivoksen tai

sen osan siirtoa koskevia säännöksiä olisi tullut soveltaa myös niihin tapauksiin,

joissa luovutuksen kohteena olisi ollut ainoastaan oikeus louhintaan. Asiaan liitty-

en mietinnössä todettiin nimenomaisesti, että louhintaoikeus olisi ollut mahdollista

saada esimerkiksi vuokraamalla se kaivoksen omistajalta.

2.3 Vuoden 1932 kaivoslaki (L 116/1931)

Vuoden 1932 kaivoslaki laadittiin edellä mainitun kaivoslakikomitean mietinnön

pohjalta. Lakiin sisältyi siten esimerkiksi se edellä mainittu muutos, jonka mukaan

varsinainen kaivosoikeus saavutettiin vasta kaivospiirin määräämisellä. Lain val-

misteluun liittyvän hallituksen esityksen (HE 4/1931) osalta voidaan todeta, että

siihen sisältyi vain lyhyet yleisperustelut, joissa ei otettu kantaa kaivosoikeuksien

siirtoa koskeviin kysymyksiin. Tästä huolimatta laissa oli kuitenkin määräyksiä se-

kä valtaus- että kaivosoikeuden luovuttamisesta.

13



Lain 16 §:n mukaan valtaaja sai luovuttaa oikeutensa valtausalueeseen toiselle, jo-

ka oli oikeutettu toimittamaan valtauksen. Kyseisistä tahoista annettiin määräyksiä

lain 1 §:ssä. Valtausoikeuden siirrossa noudatettavan menettelyn osalta oli lisäksi

säädetty, että luovuttaminen edellytti siirron kirjoittamista valtauskirjaan sekä kir-

jallista ilmoitusta kauppa- ja teollisuusministeriölle. Luovutuksesta oli annettava

tieto myös maan omistajalle sekä haltijalle.

Kaivospiirin haltijan oikeuden luovuttamisesta säädettiin lain 50 §:ssä. Lainkohdan

mukaan kaivospiirin haltijalla oli mahdollisuus luovuttaa oikeutensa kaivokseen

tai sen osaan. Kaivosoikeuden vuokrauksen kannalta oli merkittävää, että myös

pelkkä louhintaoikeuden luovutus oli säädetty mahdolliseksi. Luovutuksesta oli

tehtävä merkintä kaivospiirin määräämistä koskevaan päätökseen, ja oikeuden saa-

jan oli lisäksi ilmoitettava luovutuksesta kirjallisesti kauppa- ja teollisuusministe-

riölle.

2.4 Vuoden 1943 kaivoslaki (L 273/1943)

Vuoden 1942 hallituksen esityksessä (HE 61/1942) ei perusteltu valtaus- ja kaivos-

oikeuden siirtämiseen liittyviä lainkohtia, vaan esityksessä keskityttiin kertomaan

yleisellä tasolla ehdotetun kaivoslain pääpiirteistä.

Valtausoikeuden siirrosta säädettiin lain 13 §:ssä, jonka mukaan valtaaja sai luo-

vuttaa valtausalueeseen kohdistuvan oikeutensa valtauskirjaan kirjoitettavalla siir-

rolla. Siirtäminen oli tosin mahdollista ainoastaan sellaiselle taholle, jolla itsellään

oli oikeus valtaamiseen. Luovutuksensaajan oli lisäksi täytettävä hänelle asetetut

ilmoitus-, kuulutus- ja tiedoksiantovelvollisuudet.

Kaivosoikeuden siirtoon liittyen lain 42 §:ssä määrättiin, että kaivospiirin haltijalla

oli oikeus luovuttaa kaivokseen taikka sen osaan kohdistuva oikeutensa toiselle,

jolla lain 1 §:n mukaan oli oikeus käyttää hyväkseen jo vallattuja löydöksiä. Uutena

piirteenä laissa oli siten se, että kaivospiirin haltijan oikeus voitiin siirtää vain sel-

laiselle taholle, joka oli oikeutettu tekemään valtauksen. Tällaista luovutusrajoitus-

ta ei sisältynyt vuoden 1932 kaivoslakiin.

Uutta sääntelyä edusti myös lain 42 §:ään otettu määräys, jonka mukaan kaivosoi-

keuden luovuttaminen muulle kuin lain 1 §:ssä mainitulle taholle oli katsottava mi-

tättömäksi. Mitättömyys oli määrätty seuraamukseksi myös silloin, jos oikeuden

luovutus jätettiin merkitsemättä kaivospiirin määräämistä koskevaan päätökseen.
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Kaivosoikeuden vuokraukseen liittyen on vielä todettava, että lain 42 §:n mukaan

luovutusta koskevia määräyksiä tuli soveltaa edelleen niissäkin tapauksissa, joissa

oli kysymys ainoastaan louhintaoikeuden siirrosta. Siten kaivosoikeuden luovutus-

ta koskevia muotovaatimuksia sekä luovutusrajoituksia oli sovellettava myös kai-

vosoikeuden vuokraan.

Lainvalmisteluun osallistunut kaivoslakikomitea toi mietinnössään (KM 1941:4

Mon.) esille huolen kaivoksia koskevien tietojen puutteellisuudesta sekä sen vaiku-

tuksesta viranomaisten mahdollisuuksiin valvoa kaivostoimintaa. Tietojen puut-

teellisuuden katsottiin vaikeuttavan myös oikeudenhaltijoiden sekä sivullisten ase-

maa. Jotta puutteellisuudesta aiheutuvat ongelmat olisi saatu poistettua, ehdotti ko-

mitea julkisen luotettavuuden pohjalle rakentuvan kaivosrekisterin perustamista.

Ehdotuksen perusteella vuoden 1943 kaivoslain 11 lukuun otettiinkin säännökset

kaivosrekisteristä. Lain 78 §:n mukaan rekisteriin tuli kerätä tietoja valtauksista,

kaivospiireistä sekä niiden omistussuhteista. Kaivoslain mukaisten oikeuksien siir-

ron kannalta oli merkittävää, että rekisteriin tuli tehdä merkinnät valtauksen sekä

kaivospiirin siirrosta.

2.5 Kaivoslakikomitean mietintö (KM 1957:14)

Myös vuonna 1957 valmistuneessa kaivoslakikomitean mietinnössä kiinnitettiin

huomiota muutamiin valtaus- ja kaivosoikeuden siirtoon liittyviin kysymyksiin.

Koska kyseisellä mietinnöllä on ollut vaikutusta voimassaolevan kaivoslain muo-

toutumiseen, voidaan eräillä siinä esitetyillä kannanotoilla sanoa olevan merkitystä

myös nykyisen kaivoslakimme tulkinnassa.

Valtaus- ja kaivosoikeuden luovutuksen osalta komitea piti lähtökohtanaan, että

siirtojen tiedoksiantomenettelystä (, jossa siirronsaajan tuli ilmoittaa siirrosta maan

omistajille ja haltijoille,) aiheutui tarpeettoman paljon hankaluuksia sekä kustan-

nuksia. Valtausoikeuden siirron tiedoksiantaminen säädetyssä määräajassa katsot-

tiin useissa tapauksissa myös käytännössä mahdottomaksi. Tällainen tilanne oli ky-

seessä varsinkin silloin, kun valtausalueella oli runsaasti maan omistajia taikka hal-

tijoita. Komitea tekikin ehdotuksen, jonka mukaan valtaus- ja kaivosoikeuksien

siirtoja koskevista tiedoksiannoista olisi luovuttu. Maan omistajien ja haltijoiden

samoin kuin muidenkin tietoa tarvitsevien aseman parantamiseksi ehdotettiin kui-

tenkin, että kauppa- ja teollisuusministeriöllä olisi ollut velvollisuus kuuluttaa

eräistä kaivosrekisteriin tehdyistä merkinnöistä. Kuulutusvelvollisuus olisi koske-

nut esimerkiksi valtaus- ja kaivosoikeuden siirtymistä.
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Kaivoslakikomitea kiinnitti mietinnössään huomiota myös siihen, että vuoden

1943 kaivoslaista puuttuivat kokonaan säännökset valtaus- tai kaivosoikeuden

muun siirtymisen kuin siirron merkitsemisestä kaivosrekisteriin. Komitea ehdotti-

kin, että oikeutensa muullakin tavalla saaneille olisi tullut asettaa velvollisuus il-

moittaa saannoistaan määräajassa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kyseisellä il-

moitusvelvollisuudella katsottiin mahdolliseksi pysyttää kaivosrekisteri voimassa

olevia oikeussuhteista vastaavana. Rekisteriin merkittävien siirtotapojen osalta ko-

mitea mainitsi nimenomaisesti, että oikeuksien siirto voitiin toteuttaa esimerkiksi

perinnön taikka testamentin nojalla.

Kaivosoikeuden vuokraukseen liittyen komitean mietintöön sisältyi mielenkiintoi-

sen lausuma, jonka mukaan valtaus- ja kaivosoikeuksiin kohdistuvien nautintaoi-

keuksien luovuttaminen olisi tullut olla edelleen mahdollista. Näkökulmaansa sen

enempää perustelematta komitea katsoi kuitenkin, että nautintaoikeuksien luovut-

tamisen sallittavuutta ei ollut enää tarpeellista mainita itse lakitekstissä. Tämä tar-

koitti siis sitä, että valtaus- ja kaivosoikeuden vuokraaminen olisi katsottu sallituk-

si, vaikka sitä ei olisi laissa nimenomaisesti mainittukaan. Kyseinen lausuma jätti

kuitenkin epäselväksi, mitä säännöksiä nautintaoikeuden luovuttamistapauksissa

tulisi soveltaa. Kuten kappaleesta 4 käy myöhemmin ilmi, voi vuokrausta koskevi-

en säännösten puutteellisuudesta aiheutua hyvinkin erilaisia tulkintaongelmia.

Eräänä kaivoslakikomitean käsittelemänä ongelmana oli myös kysymys valtaus- ja

kaivosoikeuden panttauksesta. Tässä suhteessa komitea esitti arvion, jonka mu-

kaan valtausoikeuden taloudellinen arvo voitiin yleisesti ottaen katsoa epämääräi-

seksi. Kaivosoikeuden taloudellisen arvon osalta esitettiin samansuuntaisia arvioi-

ta. Tämän lisäksi komitea pelkäsi, että kyseisten oikeuksien käyttäminen luoton va-

kuutena saattaisi johtaa erilaisten keinottelupyrkimysten lisääntymiseen. Näiden

syiden perusteella komitea päätyikin ehdottamaan valtaus- ja kaivosoikeuksien

panttauksen kieltämistä.
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3 Kaivoslakiin perustuvien

oikeuksien siirtäminen

3.1 Valtausvarauksen siirtäminen

Kaivoslakiin ei sisälly säännöksiä, jotka koskisivat lain 7 §:ssä mainitun valtausva-

rauksen siirtämistä. Myöskään lainsäädännön esitöissä ei ole otettu kantaa varauk-

sen mahdolliseen siirtämiseen. Oikeuskirjallisuudessa valtausvarausta koskevia

säännöksiä on kuitenkin tulkittu siten, että varauksen siirtäminen muille on katsottu

kielletyksi.

Kyseisen tulkinnan pohjalta ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, etteikö valtausva-

rauksen siirtäminen voisi tulla mahdolliseksi. Periaatteellista estettä varauksen siir-

tomahdollisuuden aikaansaamiseksi ei nimittäin liene olemassa. Siirtomahdolli-

suuden salliminen edellyttäisi kuitenkin valtausvarausta koskevien säännösten

muuttamista siten, että varauksen siirtäminen olisi kaivoslaissa nimenomaisesti

sallittu. Kokonaan toisena kysymyksenä voidaan kuitenkin pitää sitä, onko suhteel-

lisen lyhytkestoisen, ainoastaan valtauskirjan hakemiseen oikeuttavan etuoikeuden

siirtämistä ylipäänsä pidettävä tarkoituksenmukaisena. On nimittäin mahdollista,

että siirtomahdollisuus saattaisi kannustaa tarpeettoman suurten varausten tekemi-

seen ja valtausvarauksia koskevaan laajamittaisempaan kaupankäyntiin. Tällaisis-

sa tapauksissa kaivoslakia olisi mahdollista käyttää keinottelutarkoituksiin sekä

muiden kuin kaivoslain tarkoittamien päämäärien ajamiseen. Tämän pelon aiheel-

lisuutta vähentää toisaalta se, että varaajalla saattaa olla ongelmia varaustensa

markkinoinnissa, sillä puutteellisiin tutkimustietoihin perustuvien valtausvaraus-

ten ostamiseen sisältyy erittäin suuria taloudellisia riskejä. Siten varausten myyn-

nistä saatavat hinnat tulisivat todennäköisesti jäämään hyvin alhaisiksi ja kiinnos-

tus varausten kaupankäyntiin vähäiseksi. Ajatusta valtausvarauksen siirtämisestä

ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettömänä, sillä varauksella voidaan aja-

tella olevan jonkinlaista taloudellista arvoa ainakin silloin, kun se sijaitsee kiven-

näisten kannalta lupaavalla alueella.

Tässä yhteydessä voidaan lisäksi mainita, että valtausvarausta koskevien siir-

tosäännösten tarvetta voidaan vähentää myös kaivoslain 7.2 §:n kaltaisella järjeste-

lyllä. Kyseisessä lainkohdassa kauppa- ja teollisuusministeriölle on annettu oikeus

myöntää uusi varaus yhden vuoden kuluttua edellisen raukeamisesta, mikäli hakija

esittää painavat perustelut varaamiselle ja suunnitelman tutkimustoimenpiteistä.

Tällaisissa poikkeustapauksissa on merkittävää, että uusi varaaja ei joudu odotta-

maan edellisen varauksen raukeamiselle normaalisti asetettua kolmen vuoden mää-
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räaikaa. Yksittäistapaukselliseen harkintaan perustuvassa menettelyssä edellisen

varauksen raukeaminen ei näin ollen viivytä kohtuuttomasti vakavasti otettavan

hakijan toiminnan aloittamista. Tällaisella varaajalla ei siten voida arvioida olevan

välttämätöntä tarvetta saada valtausvaraus siirtämällä. Voidaankin todeta, että

joustavaa varausmenettelyä jatkamalla/kehittämällä ei ole tarpeen miettiä kysy-

mystä valtausvarauksia koskevista siirtosäännöksistä.

3.2 Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtäminen

3.2.1 Yleistä käyttöoikeuksien siirrettävyydestä

Käyttöoikeuksien siirrettävyyden osalta oikeuskirjallisuudessa on esitetty mielipi-

teitä, joiden mukaan käyttöoikeuden haltijalla saattaa monissa tapauksissa olla tar-

ve käyttää oikeuttaan hyväksi vaihdannassa. Oikeuden luovuttaminen voi olla pe-

rusteltua esimerkiksi tapauksessa, jossa käyttöoikeuden haltija on itse estynyt käyt-

tämästä oikeuden kohteena olevaa aluetta. Kaivoslakiin liittyvien käyttöoikeuksien

kohdalla tällainen tilanne saattaa tulla kysymykseen vaikkapa silloin, kun valtaajan

heikentyneet taloudelliset resurssit eivät mahdollista kaikkien valtausalueiden tut-

kimista. Tällöin saattaa olla tärkeää, että oikeuden haltija voi saada takaisin edes

osan käyttöoikeuden kohteena olevalle alueelle sijoittamistaan pääomista.

Käyttöoikeuksien siirrettävyyttä on perusteltu myös vakuustarkoituksiin liittyvillä

näkökohdilla. On nimittäin kiistatonta, että käyttöoikeuden edellyttämä maankäyt-

tö saattaa useissa tapauksissa vaatia suurehkojen investointien suorittamista käytön

kohteena olevaan alueeseen. Kaivoslain mukaisten oikeuksien hyväksikäyttämi-

sessä kyseisillä investoinneilla voidaan sanoa olevan erityisen korostunut asema.

Tällöin lainavarojen saaminen saattaa helpottua, jos käyttöoikeus soveltuu saata-

van vakuudeksi. Kaikissa tapauksissa käyttöoikeuden siirrettävyyttä ei ole kuiten-

kaan katsottu suotavaksi, vaan oikeuden siirrettävyydelle on voitu asettaa laista il-

meneviä rajoituksia. Eräitä luovutuksensaajan henkilötahoa koskevia rajoituksia

sisältyy myös kaivoslakiin. (Oikeustoimiperusteisten rajoitettujen esineoikeuksien

osalta oikeuskirjallisuudessa on todettu, että käyttöoikeuden luovuttamista koske-

vista rajoituksista on mahdollista myös sopia. Eräissä tapauksissa oikeus on puo-

lestaan voitu katsoa siirtokelvottomaksi.)

3.2.2 Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtämistä koskeva sääntely

Valtaus- taikka kaivosoikeuden siirtämisessä on oikeudellisesti kyse siitä, että oi-

keuden haltija luovuttaa kaivoslakiin perustuvan oikeusasemansa toiselle subjek-
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tille. Oikeuden luovuttamisen ajallisen keston kannalta on huomattava, että oikeu-

den siirtämisessä ei ole kyse määräaikaisesta/toistaiseksi voimassaolevasta oikeus-

toimesta, vaan siirtämisellä oikeudenhaltija luopuu oikeusasemastaan pysyvästi.

Nykyisen kaivoslain mukaan sekä valtausoikeus että kaivosoikeus voivat olla siir-

tämistä tarkoittavien oikeustoimien kohteina. Valtausoikeuden siirtoa koskevana

perussäännöksenä voidaan pitää voimassa olevan kaivoslain 13 §:ää, jonka nojalla

valtaajalla on oikeus siirtää valtausoikeutensa sellaiselle subjektille, joka on val-

tauskelpoinen. Tällaiset subjektit on määritelty lain 1 §:ssä. Valtausoikeuden siir-

rossa noudatettavan menettelyn osalta on lisäksi säädetty, että siirto ja sitä koskeva

siirron saajan hyväksyminen on merkittävä valtauskirjaan.

Kaivoslain 42 §:n mukaan kaivosoikeuden siirrosta on vastaavasti voimassa, mitä

valtausoikeuden kohdalla on 13 §:ssä säädetty. Tämä merkitsee siten sitä, että kai-

vosoikeuden luovutus on mahdollista ainoastaan valtauskelpoiselle subjektille.

Kaivosoikeuden siirto on merkittävä alkuperäiseen kaivoskirjaan.

Valtaus- ja kaivosoikeuden siirron kannalta merkittäviä säännöksiä sisältyy myös

kaivosrekisteriä koskevaan kaivoslain 6 lukuun. Kyseisessä luvussa on nimittäin

annettu määräykset valtaus- ja kaivosoikeuden merkitsemisestä kaivosrekisteriin

sekä siirrossa noudatettavasta menettelystä ja siirron voimaantulosta. Koska sään-

nösten soveltamisessa ei ole ilmennyt suuria ongelmia silloin, kun kyse on ollut

kaivoslaissa tarkoitetusta ”normaalista” siirrosta, ei tässä yhteydessä ryhdytä laa-

jemmin selostamaan kyseisten säännösten tulkintaa. Säännösten laajempi esittele-

minen ei liene mahdollista myöskään selvitystyölle varatun määräajan puitteissa.
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4 Kaivosoikeuden vuokraaminen

4.1 Lähtökohdista

Selvityksen aihetta koskevassa tehtävänannossa on erääksi tavoitteeksi asetettu

kaivoslain analysointi kaivosoikeuden vuokrauksen osalta sekä kaivosoikeuden

vuokraamisen mahdolliset yhtymäkohdat maanvuokralakiin (L 258/1966). Tehtä-

vänannosta johtuen tarkastelussa tullaan esittämään eräitä maanvuokralainsäädän-

töön liittyviä näkökohtia, joiden avulla voidaan pyrkiä kaivosoikeuden vuokrausta

koskevien kysymysten parempaan ymmärtämiseen. Tarkastelun yhteydessä pyri-

tään tekemään myös eräitä huomiota lainsäädännön kehittämisen suhteen.

Maanvuokralakiin tukeutuvaa tarkastelua voidaan perustella sillä, että sekä maan-

vuokrassa että kaivosoikeuden vuokrauksessa on kyse aluesidonnaisen käyttöoi-

keuden määräaikaisesta luovuttamisesta. Voidaan siten pitää hyväksyttävänä, että

kaivoslaista puuttuville säännöksille yritetään löytää perusteluja ja malleja maan-

vuokralainsäädännössä omaksutuista ratkaisuista. Maanvuokraan liittyy lisäksi

eräitä sellaisia vuokraoikeuden rekisteröimiseen liittyviä näkökohtia, joilla voi-

daan arvioida olevan merkitystä myös kaivoslain mukaisten oikeuksien rekiste-

röinnin kannalta.

On kuitenkin erityisen tärkeää, että tarkastelussa pidetään mielessä myös ne peri-

aatteelliset eroavaisuudet, jotka liittyvät kaivosoikeuden ja maanvuokraoikeuden

välille. Merkittävin näistä eroista on maanvuokrasuhteiden perustuminen asian-

omaisten välillä tehtyihin sopimuksiin. Maanvuokralain mukaisessa järjestelmässä

maanomistajalla ei ole pakkoa perustaa käyttöoikeutta omistamalleen alueelle,

vaan hän voi yhtä hyvin olla sitoutumatta vuokrasuhteeseen. Kaivosoikeus on sen

sijaan kaivoslain nojalla perustettu käyttöoikeus, joka voidaan saattaa voimaan

maanomistajan tahdosta riippumatta. Tämän maanomistajan tahdosta riippumatto-

man elementin vuoksi kaivosoikeus katsotaankin oikeuskirjallisuudessa kuuluvak-

si pakkotoimioikeuksiin. Kyseinen lähtökohtien poikkeavuus on syytä ottaa huo-

mioon silloin, kun maanvuokralain ja kaivosoikeuden vuokrauksen välillä yrite-

tään tehdä analogiapäätelmiä.

4.2 Kaivosoikeuden vuokrauksen sallittavuus
voimassaolevan kaivoslain mukaan

Voimassaolevassa kaivoslaissa ei ole annettu kaivosoikeuden vuokrausta koskevia

nimenomaisia säännöksiä. Kaivosoikeuden vuokrausta koskevia kysymyksiä ei ole
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käsitelty myöskään kaivoslakiin liittyvässä hallituksen esityksessä (HE 122/1962).

Historiallisen katsauksen yhteydessä on tullut kuitenkin jo mainittua, että vuoden

1957 kaivoslakikomitean mietintöön sisältyi lausuma, jonka mukaan kaivosoikeu-

teen kohdistuvan nautintaoikeuden luovuttaminen olisi komitean mukaan ollut

edelleen mahdollista. Kyseisestä lausumasta huolimatta oikeustila vaikuttaa mel-

koisen epäselvältä.

Kaivosoikeuden vuokrausta koskevien säännösten puuttuminen on aiheuttanut

myös käytännön tason laintulkintaongelmia. Säännösten puuttumisesta on saatettu

esimerkiksi päätellä, että kaivosoikeuden vuokraaminen ei olisi sallittua. Kyseinen

tulkinta ei kuitenkaan liene kaivoslain lähtökohtien mukainen, sillä kaivosoikeu-

den vuokrauksen sallittavuutta puoltaa vuoden 1957 kaivoslakikomitean lausuma

kaivosoikeuteen kohdistuvan nautintaoikeuden luovuttamisesta. Tämän lisäksi on

otettava huomioon, että kaivosasetuksen 26 §:ssä on annettu määräyksiä sellaisesta

kaivostyön harjoittajasta, joka ei ole kaivosoikeuden haltija. Kyseinen asetuksen-

kohta antaa siten viitteitä, että kaivosoikeuden haltijalla olisi mahdollisuus luovut-

taa kaivosoikeutta suppeampikin oikeus. Kaivosoikeuden vuokraus lieneekin kat-

sottava lähtökohtaisesti sallituksi vuoden 1965 kaivoslain mukaisessa järjestelmäs-

sä.

Kaivosoikeuden haltijan vuokrauskompetenssia on mahdollista yrittää perustella

myös kaivoslain 41 §:n määräyksellä, jonka mukaan kyseisen oikeuden haltijalla

on käyttöoikeus käyttöalueeseen tai, jollei sitä ole määrätty, koko kaivospiiriin.

Oikeuskirjallisuudessa määräystä on tulkittu siten, että säännöksestä on katsottu ai-

heutuvan sekä tosiasiallisia että oikeudellisia esteitä kaivostoiminnan harjoittamis-

ta vaikeuttavalle muulle maankäytölle. Tällöin kaivosoikeuden on tulkittu tuotta-

van haltijalleen lähes kaivospiirin yksinomaiseen käyttöoikeuteen verrattavat käyt-

tövaltuudet. Säännöksen tulkinnassa on siten mahdollista katsoa, että kaivosoikeus

antaa haltijalleen sellaisen alueellisen käyttövaltuuden, jonka nojalla hänet voidaan

tietyissä tapauksissa rinnastaa maanomistajan asemassa olevaan subjektiin. Maa-

nomistajaan tehtävän rinnastuksen avulla voidaan puolestaan perustella sitä, että

kaivosoikeuden haltijalla katsotaan olevan mahdollisuus kaivosoikeuden tuottami-

en käyttövaltuuksien vuokraamiseen.

4.3 Kaivosoikeuteen liittyvien oikeuksien ja

velvollisuuksien jakautuminen vuokranantajan

ja vuokralleottajan välillä

Kaivosoikeuden vuokrauksen sallittavuuteen omaksuttu ratkaisu ei kuitenkaan an-

na vastausta muihin säännösten puuttumisesta seuraaviin ongelmiin. Epäselvyyttä
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voi aiheutua esimerkiksi seuraavanlaisista kysymyksistä. (1) Koska kaivosoikeu-

teen liittyvät tärkeimmät oikeutukset ja velvollisuudet kohdistuvat lain mukaan

kaivosoikeuden haltijaan, on tärkeää selvittää, kuka on kaivosoikeuden vuokrausti-

lanteissa kyseisen oikeuden haltija ? On siten ratkaistava kysymys, säilyykö kai-

vosoikeus sen vuokranneella subjektilla vai tuleeko vuokraajasta kaivosoikeuden

haltija. (2) Tarkastelu voidaan toisaalta kääntää myös vuokrakohteen määrittelyä

koskevaksi ongelmaksi. Epätietoisuutta aiheutuu tällöin siitä, mikä on vuokratta-

van oikeuden laajuus ? Kyseisessä tilanteessa on pohdittu muun muassa sitä, voi-

daanko kaivosoikeuden vuokrauksella tarkoittaa ”koko” kaivosoikeuden määräai-

kaista luovutusta vai onko kaivosoikeuden haltijalla mahdollisuus vuokrata vain

tiettyjä kaivosoikeuden tuottamia oikeutuksia. Mainittuihin kysymyksiin voidaan

yrittää antaa eräitä periaatteellisen tason vastauksia, jos tarkastelun kohteeksi ote-

taan kaivosoikeuteen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien jakautuminen vuok-

ranantajan ja vuokralleottajan välillä erilaisissa tapauksissa.

4.3.1 Kaivosoikeuden kokonaisuudessaan käsittävä

vuokraaminen

Kaivosoikeuden vuokraaminen kokonaisuudessaan edellyttää käytännössä tilan-

netta, jossa kaivosoikeuden haltija luovuttaa kaivosoikeuteen sisältyvät oikeutensa

ja velvoitteensa sellaisenaan luovutuksensaajalle. Tällöin kaivosoikeuden haltija

irtautuu kokonaan kaivosoikeussuhteesta maanomistajaan sekä valtioon ja luovu-

tuksensaaja astuu hänen tilalleen. Tilanne näyttäisi näin ollen vastaavan kaivosoi-

keuden normaalia luovutusta. Jotta kyseessä olisi kaivosoikeuden vuokraus, täytyy

oikeustoimien suorittamisella saada aikaan sellainen järjestely, jossa kaivosoikeu-

den käytön luovutuksesta on sovittu vuokrasopimuksen kestoa vastaavaksi ajaksi.

Vuokrauksen kannalta on näin ollen olennaista, että kaivosoikeus palautuu sen luo-

vuttaneelle subjektille sopimuskauden päättyessä.

Tässä tarkoitettua, koko kaivosoikeuden käsittävää vuokraamista voidaan käytän-

nössä ajatella toteutettavan erilaisten optiosopimusjärjestelyjen avulla. Ongelmal-

liseksi saattaa tällöin muodostua perinteinen oikeudellinen käsitteistö, jonka avulla

kuvatunkaltaisia sopimusjärjestelyjä ei voida helposti ymmärtää oikeuden vuok-

raukseksi. Asiallisesti tapauksissa on kuitenkin kysymys kaivosoikeuden vuok-

rauksesta tai ainakin sitä hyvin lähellä olevista tilanteista.

Jos katsotaan mahdolliseksi, että kaivosoikeus voidaan vuokrata kuvatulla tavoin

kokonaisuudessaan, saavuttaa vuokralleottaja vuokrasopimuksen kestoajaksi kai-

vosoikeuden haltijaan verrattavan aseman. Hänelle kuuluvat tällöin kaikki kaivos-

oikeuteen sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet sellaisenaan. Vuokralleottajalle siir-

22



tyvien käyttövaltuuksien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä on oi-

keus käyttää kaivospiiriä ja sillä tavattuja kivennäisiä kaivoslain 40 ja 41 §:issä

mainituilla tavoilla.

Kaivosoikeuden kokonaisuudessaan käsittävässä vuokrauksessa vuokralleottajan

velvollisuudet koostuvat puolestaan niistä velvoitteista, joita kaivoslain 5 luvun

säännökset kaivosoikeuden haltijalle asettavat. Vuokralleottaja on siten vastuussa

esimerkiksi kaivoslain 44 ja 45 §:issä mainittujen kaivospiiri- sekä louhimismaksu-

jen suorittamisesta. Vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden osalta voidaan lisäk-

si todeta, että vuokralaisella on luonnollisesti velvollisuus maksaa kaivosoikeuden

luovuttaneelle vuokranantajalle vuokrasopimuksessa edellytettyä vastiketta.

4.3.2 Kaivosoikeutta suppeamman oikeuden vuokraaminen

Jos kaivosoikeutta ei vuokrata kokonaisuudessaan, on kyseessä tilanne, jossa kai-

vosoikeuden haltija perustaa hallitsemalleen alueelle kaivosoikeutta suppeamman

vuokraoikeuden. Tällöin hän jää itse edelleenkin kaivosoikeussuhteeseen maan-

omistajaan ja valtioon nähden, mutta on samalla vuokramiestä kohtaan vuokranan-

tajan asemassa. Koska tällaisissa tapauksissa ei tavoitteena ole saavuttaa “koko”

kaivosoikeuden vuokraukseen rinnastettavia tilanteita, sopivat kaivosoikeuden

haltija ja vuokramies yleensä ainoastaan tiettyjen kaivosoikeuteen kuuluvien käyt-

tövaltuuksien määräaikaisesta luovuttamisesta. Vuokramiehen oikeus käyttää kai-

voskivennäisiä taikka kaivospiirin aluetta jää näin ollen riippuvaiseksi vuokrasopi-

muksen määräyksistä ja hänelle kuuluvaan käyttöoikeuteen voi sisältyä hyvinkin

erilaisia toimivaltuuksia. On esimerkiksi mahdollista, että kaivosoikeuden haltija

luovuttaa vuokralle vain osan kaivospiirin alueesta taikka jonkin kaivosoikeutta

suppeamman käyttövaltuuden.

Tällaisissa tilanteissa on otettava huomioon, että kaivosoikeuden haltija ei voi luo-

vuttaa vuokramiehelleen laajempia käyttövaltuuksia kuin mitä hänelle itselleen on

kaivoslain 40 ja 41 §:ien nojalla sallittu. Kyseiset säännökset muodostavat siten

luovutettavan vuokraoikeuden laajuutta koskevat enimmäisrajoitukset.

Kaivoslain 41 §:ssä on säädetty, että kaivosoikeuden haltijalla on käyttöoikeus

käyttöalueeseen taikka kaivospiiriin, ei kuitenkaan muuhun tarkoitukseen kuin kai-

voskivennäisiin kohdistuvaan kaivos- ja jalostustyöhön tai sellaiseen toimintaan,

jonka on katsottava edistävän kaivostyötä. Kaivosoikeuden haltijalla ei näin ollen

ole kelpoisuutta antaa kaivospiiriin kuuluvaa aluetta vuokralle muuhun kuin kai-

vostoimintaa edistävään tarkoitukseen. Tähän liittyen voidaan esimerkkinä todeta,

että kaivoskivennäisten jatkojalostukseen liittyvät toiminnot eivät kaikissa tapauk-

23



sissa täytä kaivoslaissa tarkoitettuja kivennäisten jalostamisen taikka muunkaan

kaivostyötä edistävän toiminnan vaatimuksia. Säännöksen tulkinnassa on toisaalta

otettava huomioon, että liian tiukkojen rajoitusten asettamista ei voida myöskään

pitää rationaalisena toimintana. Kaivosoikeuden vuokrausta koskevissa tapauksis-

sa kaivoslain 41 §:n säännöstä olisikin syytä tulkita siten, että kaivostoiminnan tar-

koituksenmukaisen harjoittamisen vaatimukset tulevat kohtuullisessa määrin tur-

vatuiksi.

Vuokraukseen liittyvien vastuunjakokysymysten osalta on olennaista, että kaivos-

oikeutta suppeamman oikeuden vuokraustapauksessa vuokranantaja säilyy kaivos-

lain mukaisena kaivosoikeuden haltijana. Hän on siten vastuussa vuotuisen kaivos-

piiri- ja louhimismaksun suorittamisesta. Maksuvelvoitteiden lisäksi vuokrananta-

jan on täytettävä myös ne muut vaatimukset, joita kaivosoikeuden haltijalle kaivos-

lain 5 luvun nojalla on asetettu.

4.4 Vuokrauksen toteuttaminen ja merkitseminen

kaivosrekisteriin

Kaivosoikeuden vuokrausta koskevien säännösten puuttumisesta saattaa aiheutua

ongelmia myös oikeuden vuokrauksessa noudatettavan menettelyn suhteen. Epä-

selviä kysymyksiä saattavat olla esimerkiksi, onko kaivosoikeuden vuokrauksessa

noudatettava tiettyä määrämuotoa taikka tuleeko oikeuden vuokrauksesta tehdä il-

moitus kauppa- ja teollisuusministeriölle ?

4.4.1 Kaivosoikeuden vuokraaminen kokonaisuudessaan

Jos kaivosoikeus voidaan vuokrata erilaisten sopimusjärjestelyjen avulla koko-

naisuudessaan, tullee kyseisissä tapauksissa soveltaa kaivosoikeuden siirtoa koske-

via menettelytapasäännöksiä. Siirtosäännösten soveltamista voidaan tällöin perus-

tella sillä, että oikeuden vuokraus saadaan käytännössä aikaan kaivosoikeuden siir-

ron muodossa toteutettavilla peräkkäisillä oikeustoimilla. Näin ollen siirrolle ase-

tettujen vaatimusten noudattamista voitaneen pitää hyväksyttävänä ratkaisuna.

Mikäli kaivosoikeuden vuokrauksessa noudatetaan oikeuden siirtoa koskevia mää-

räyksiä, saa kaivosoikeuden antaa vuokralle vain sellaiselle subjektille, joka on val-

tauskelpoinen (KaivosL 13, 42 §). Tällaisessa tapauksessa vuokrauksesta on tehtä-

vä normaali siirtomerkintä kaivoskirjaan ja siirrosta on ilmoitettava kauppa- ja

teollisuusministeriölle kaivosrekisteriin merkitsemistä varten (KaivosL 54 §).

Vuokrauksen osalta on huomattava, että kyseiset merkinnät ja ilmoitukset on tehtä-
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vä kaksi kertaa, sekä vuokrasuhteen alkaessa että kaivosoikeuden palauttamisen

yhteydessä.

Jos kaivosoikeuden vuokrauksessa käytetään kuvatunkaltaista menettelytapaa,

voidaan vuokrauksesta tehdä kaivosrekisteriin ainoastaan normaali siirtomerkintä.

Merkintään ei ole mahdollista liittää täydentäviä lausumia, joissa selvennettäisiin

luovutukseen liittyvää vuokratarkoitusta. Tällöin saattaa muodostua ongelmaksi,

että kaivosrekisterissä olevat merkinnät eivät vastaa kaivosoikeuteen liittyvien oi-

keussuhteiden todellista tilaa. Kaivosrekisteristä ei nimittäin ilmene, että kaivosoi-

keuden haltijaksi merkitty subjekti on tosiasiassa ainoastaan vuokramiehen ase-

massa ja että hän joutuu luopumaan oikeudestaan sopimuskauden päättyessä. Sopi-

musjärjestelyjen avulla toteutettavan vuokrauksen osalta on myös todettava, että

rekisterimerkintöjen puutteellisuus saattaa antaa mahdollisuuden erilaisille väärin-

käytöksille, koska kaivosoikeuden haltijaksi merkitty vuokralleottaja voi luovuttaa

oikeuden vuokrasopimuksen vastaisesti kolmannelle. Tällaisessa tilanteessa luo-

vutuksensaaja saa vilpittömän mielen suojaa kaivoslain 54.4 §:n mukaan.

4.4.2 Muulla tavoin toteutettu kaivosoikeuden vuokraaminen

Jos kaivosoikeuden vuokraus toteutetaan muulla kuin edellisessä kohdassa maini-

tulla tavalla, on vuokrausta koskevien säännösten puuttumisen johdosta vaikea

määritellä, millaista muotoa/muuta menettelyä kaivosoikeuden vuokrauksessa voi-

daan edellyttää käytettävän. Nykyisten säännösten soveltamisessa on kuitenkin

käynyt selväksi, että kaivosoikeuden vuokrauksesta ei ole mahdollista tehdä mer-

kintää kaivosrekisteriin (KaivosL 53 §). Tästä huolimatta voidaan kysyä, olisiko

kaivosoikeuden vuokrauksen rekisteröiminen tarkoituksenmukaista sekä myös tar-

peellista ?

Kaivosoikeuden vuokrauksen rekisteröimiselle voidaan yrittää löytää perusteluja

maanvuokralain säännöksistä. Maanvuokralain 27 §:ssä on nimittäin määrätty, että

tontinvuokraoikeutta koskeva tontinvuokrasopimus on rekisteröitävä. Lain esitöis-

sä rekisteröintivelvollisuuden asettamista perusteltiin tontinvuokrasuhteiden julki-

suuden lisäämisellä. Voimakkaana taustavaikuttajana oli myös tavoite, jonka mu-

kaan tontinvuokraoikeudesta tuli muodostaa mahdollisimman vakaa ja luottokel-

poinen oikeus.

Kaivosoikeuden vuokrauksesta tehtäviä merkintöjä on mahdollista puolustaa mai-

nituilla vuokrasuhteiden julkisuuteen liittyvillä näkökohdilla. Vuokrauksen rekis-

teröinti voisi näin ollen parantaa oikeudenhaltijoiden sekä sivullisten mahdolli-

suuksia saada tietoa kaivostoiminnan harjoittamiseen liittyvistä oikeussuhteista.
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Parantuneet tiedonsaantimahdollisuudet voisivat puolestaan lisätä eri tahojen kiin-

nostusta kaivostoimintaa kohtaan ja kasvattaa siten edellytyksiä erilaisten yhteis-

työhankkeiden toteuttamiseen.

Jos kaivosoikeuden vuokrauksesta halutaan tehdä merkintä kaivosrekisteriin, edel-

lyttää tämä vuokrasopimuksen tekemistä kirjallisesti. Ei nimittäin voida pitää hy-

väksyttävänä, että kauppa- ja teollisuusministeriö tekisi kaivosrekisterimerkintöjä

ilman asianmukaista dokumenttiperustaa. Maanvuokralain osalta voidaan tässä yh-

teydessä myös todeta, että vuokrasopimuksen muotoa koskeva kirjallisuusvaati-

mus on asetettu kyseisen lain 3 §:ssä (, jossa on tosin mainittu myös eräitä poik-

keuksia). Kaivosoikeuden vuokraustilanteissa kirjallisuusvaatimus tullee toisaalta

täytetyksi myös ilman säädöksissä asetettuja määräyksiä, sillä vuokraukseen liitty-

vien taloudellisten arvojen suuruudesta johtuen ei liene ajateltavissa, että kaivosoi-

keuden vuokrauksesta pyrittäisiin sopimaan muuten kuin kirjallisessa muodossa.

4.5 Kaivosoikeuden käyttämisestä aiheutuvat

vahingot ja niiden korvaaminen

vuokraustilanteessa

Eräänä kaivosoikeuden vuokraukseen liittyvänä ongelmana voidaan tarkastella

myös kysymystä, miten kaivostoiminnasta aiheutuvien vahinkojen korvaaminen

tulee jakaa vuokranantajan ja vuokralaisen välillä. Tällöin on aiheellista tehdä jaot-

telu kaivospiiritoimituksessa määrättäviin korvauksiin ja ns. edellyttämättömistä

vahingoista suoritettaviin korvauksiin.

4.5.1 Kaivospiiritoimituksessa määrättävät korvaukset

Korvausten suorittamisessa voidaan pitää lähtökohtana, että kaivospiiritoimituk-

sessa määrättävät korvaukset eivät aiheuta suuria ongelmia, sillä kyseiset korvauk-

set on yleensä ehditty maksaa jo ennen kaivosoikeuden vuokrauksen tapahtumista.

Niiden osalta vastuulliseksi tahoksi jää useimmiten se subjekti, jolle kaivosoikeus

on alunperin myönnetty.

Vaikka kaivospiiritoimituksessa määrättävät korvaukset eivät olekaan kovin on-

gelmallisia kaivosoikeuden vuokrauksen suhteen, on tässä yhteydessä syytä lyhy-

esti kuvata myös kyseisten korvausten määräämiseen liittyviä säännöksiä. Sään-

nösten kuvauksen avulla voidaan antaa parempi kuva kaivoslain mukaisesta kor-

vausjärjestelmästä ja siten helpottaa edellyttämättömiä vahinkoja koskevan tarkas-

telun ymmärtämistä.
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Kaivoslain 36.1 §:ssä on ensinnäkin säädetty, että kaivospiirin haltijan on suoritet-

tava korvaus oikeudesta käyttää kaivospiirin käyttöaluetta sekä apualuetta. Kysei-

nen korvaus on suoritettava maanomistajalle ja se on oikeuskirjallisuudessa rinnas-

tettu lunastuslain (laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta,

L 603/1977) tarkoittamaan kohteenkorvaukseen.

Kaivoslain 36.2 §:ssä on puolestaan määrätty korvattavaksi jäännöskiinteistön

käyttämisessä ilmenevä haitta taikka muullekin kiinteistölle aiheutuva vahinko

taikka haitta. Korvausvelvollisuus koskee lisäksi kaivospiirin määräämisen tai kai-

vostyön aiheuttaman muun oikeuden menettämistä ja supistamista. Viimeksi mai-

nittuina oikeuksina tulevat kysymykseen lähinnä erilaiset rajoitetut esineoikeudet

kuten esimerkiksi vuokra- ja rasiteoikeudet.

Korvausten määräämisessä noudatettavasta menettelystä on säädetty kaivoslain

37 §:ssä. Kyseisen lainkohdan mukaan asianosaisilla on mahdollisuus sopia suori-

tettavien korvausten määrästä. Mikäli korvausten suuruudesta ei päästä sopimuk-

seen, on asia ratkaistava toimitusmiesten päätöksellä.

Kaivospiiritoimituksessa määrättävien korvausten osalta on lisäksi todettava, että

ympäristövahinkolain 12 §:n mukaan ympäristövahinkolain mukaiset ympäristö-

vahingot voidaan korvata kaivoslain mukaisessa menettelyssä. Käytännössä tämä

tarkoittaa sitä, että ympäristövahinkoihin liittyvät korvaukset voivat tulla käsiteltä-

viksi juuri kaivospiirin määräämistoimituksessa. Korvausten määrääminen saattaa

kuitenkin muodostua ongelmalliseksi, koska kyseinen toimitus on useimmiten liian

varhainen vaihe kaivostoiminnasta aiheutuvien ympäristövahinkojen arvioimisek-

si. Näin ollen ympäristövahinkojen hyvittäminen tapahtuu pääasiassa vasta vahin-

kojen tarkemman selviämisen jälkeen.

4.5.2 Edellyttämättömien vahinkojen korvaaminen

Kaivosoikeuden vuokrauksen kannalta ovat mielenkiintoisessa asemassa ns. edel-

lyttämättömät vahingot. Niillä tarkoitetaan sellaisia kaivostyöstä aiheutuvia vahin-

koja taikka haittoja, joita ei ole otettu huomioon kaivospiiriä määrättäessä. Oikeus-

kirjallisuudessa on esitetty, että kaivostyöstä johtuvina edellyttämättöminä vahin-

koina voidaan hyvittää sellaisiakin menetyksiä, jotka olisi pitänyt voida ennakoida

kaivospiiritoimituksessa, mutta joita ei kuitenkaan ole siinä korvattu. Korvaamatta

jättäminen on voinut johtua siitä, että vahinko tai haitta on ollut epätodennäköinen

taikka niiden vaikutukset eivät ole olleet vielä huomioon otettavissa. Kaivostyöstä

johtuvien menetysten osalta tällaisen epävarmuuden vallitseminen on varsin yleis-

tä. Jättämällä epätodennäköiset vahingot korvaamatta on voitu välttyä aiheettomas-
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ti otaksuman varaan perustuvalta arvioinnilta. Käytännössä edellyttämättömiksi

vahingoiksi on luokiteltu erilaiset maan repeämät, halkeamat, sortumat ja vähäi-

semmät maanpinnan rikkoutumiset sekä johto- ja rakennusvauriot.

Kaivoslain 46 §:n mukaan edellyttämättömistä vahingoista saa hakea erikseen kor-

vausta kanteella paikkakunnan alioikeudessa. Säännöksen muotoilun osalta on

huomattava, että korvausperusteena on mainittu ainoastaan kaivostyöstä aiheutuva

vahinko taikka haitta. Säännöksessä ei ole siten otettu kantaa, kuka on se subjekti,

johon korvauskanne tulee kohdistaa. Yleisenä vahingonkorvausoikeudellisena läh-

tökohtana voidaan tällöin pitää, että korvausta koskeva kanne on kohdistettava va-

hingollista kaivostyötä harjoittavaan subjektiin. Kyseisen lähtökohdan mukaisessa

tarkastelussa on otettava huomioon myös ne edellä esitetyt näkökohdat, joiden mu-

kaan kaivostyötä voivat harjoittaa muutkin tahot kuin kaivosoikeuden haltijat. Kor-

vausvelvollisuus voi näin ollen koskea myös kaivosoikeuden vuokralleottaneita

subjekteja. Koska kaivoslain 46 § on muotoiltu vahinkoa aiheuttavan toiminnan

lähtökohdasta, ei kaivosoikeuden haltijan henkilötaholla ole ratkaisevaa merkitystä

edellyttämättömien vahinkojen korvaamisen kannalta. Useimmiten kaivosoikeuden

haltija ja vahingollisen toiminnan harjoittaja ovat kylläkin yksi ja sama subjekti.

Edellyttämättömiin vahinkoihin liittyen on kaivoslain 46 §:ssä säädetty, että kor-

vausta on vaadittava kanteella yleisessä alioikeudessa kolmen vuoden kuluessa sii-

tä, kun haitta taikka vahinko on voitu havaita. Lyhyen määräajan on katsottu voivan

koskea vain sellaisia kaivostoiminnan harjoittamisesta aiheutuvia tavanomaisia

vahinkoja, jotka olisi voitu määrätä korvattavaksi kaivospiiritoimituksessa. Tuot-

tamuksellisesti aiheutetut vahingot jäävät siten säännöksen soveltamisalan ulko-

puolelle.

Oikeuskirjallisuudessa on esitetty myös, että kolmen vuoden määräajan ylittymi-

nen ei voine estää määräämästä korvausta kaivostoiminnasta johtuvasta ympäristö-

vahingosta ympäristövahinkolain nojalla, vaikka kanne nostettaisiin määräajan

ylittymisen jälkeen. Edellytyksenä on tosin, että vaatimus on esitetty vahingonkor-

vauslain mukaisen 10 vuoden vanhentumisajan kuluessa. Ympäristövahinkojen pi-

dempää korvausaikaa on kyseisessä tapauksessa perustella sillä, että kaivoslain

mukainen kaivospiiritoimitus mahdollistaa hankkeen toteuttamiseen liittyvien me-

netysten korvaamisen varsinaisten pakkotoimikorvausten määräämisen rinnalla

samassa yhteydessä. Menettelyllisestä yhteydestä ei kuitenkaan johdu kaivoslain

mukaisen sääntelyn yksinomaisuus, vaan ympäristövahinkolaissa tarkoitettujen

ympäristövahinkojen korvaaminen kaivoslain mukaisessa menettelyssä on ainoas-

taan vaihtoehtoinen ratkaisu.
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4.6 Eräitä erityiskysymyksiä

4.6.1 Kaivosoikeuden menettäminen vuokralleottajan

laiminlyöntien vuoksi

Kaivoslain 50 §:ssä on säädetty kaivosoikeuden menetetyksi julistamisen edelly-

tyksistä. Kauppa- ja teollisuusministeriöllä on nimittäin mahdollisuus uhata kai-

vosoikeuden menettämisellä, jos kaivosoikeuden haltija ei ole kaivoskirjassa mää-

rätyn ajan kuluessa ryhtynyt kaivostyöhön taikka muuhun sellaiseen esiintymän

luonteen edellyttämään työhön, joka osoittaa hänen vakavasti pyrkivän kaivospii-

rissä varsinaiseen kaivostyöhön.

Kaivosoikeuden vuokraustilanteissa on mahdollista, että vuokralaisen asemassa

oleva subjekti ei täytä lain 50 §:ssä asetettuja vaatimuksia kaivostyöhön ryhtymi-

sestä. Epäselväksi saattaa tällöin jäädä kysymys, voiko kauppa- ja teollisuusminis-

teriö julistaa kaivosoikeuden menetetyksi vuokralleottajan laiminlyöntien vuoksi.

Tällaisissa tapauksissa kaivosoikeuden menetetyksi julistamista ei voida pitää tar-

koituksenmukaisena ratkaisuna, sillä kyseinen valinta johtaisi kohtuuttomaan lop-

putulokseen kaivosoikeuden vuokranantajan kannalta. Perustellumpana vastaukse-

na voitaisiinkin ehkä pitää sitä, että kaivosoikeuden vuokranantajalle annettaisiin

oikeus vuokrasopimuksen irtisanomiseen silloin, kun vuokralleottaja ei täytä kai-

voslain 50 §:ssä asetettuja velvollisuuksia. Irtisanomisen jälkeen kaivosoikeuden

haltijan olisi ryhdyttävä itse kaivostyöhön taikka luovutettava kyseiset velvollisuu-

det toiselle subjektille. Töiden aloittamiselle olisi tällöin syytä asettaa erityinen

määräaika.

4.6.2 Vuokrasopimuksen irtisanominen

Kaivosoikeuden vuokrauksessa saattaa syntyä tilanteita, joiden vuoksi vuokrasuh-

teen jatkamista ei voida enää katsoa tarkoituksenmukaiseksi taikka kohtuulliseksi.

Esimerkkinä voidaan mainita edellisessä kohdassa esille tullut tapaus, jossa oli ky-

se kaivosoikeuden menettämisestä vuokralaisen laiminlyöntien johdosta. Jotta kai-

vosoikeuden vuokrauksessa vältyttäisiin kyseisenlaisilta epätarkoituksenmukai-

suuksilta taikka kohtuuttomuuksilta, on tässä yhteydessä aiheellista pohtia lyhyesti

sellaisia perusteita, joilla kaivosoikeuden vuokrasopimus olisi mahdollista irtisa-

noa. Tällöin voidaan tutkia, olisiko maanvuokralain yhteydessä taikka vuokrasopi-

musten irtisanomisesta muuallakin esitetyistä näkökannoista apua?
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Oikeuskirjallisuudessa on pidetty lähtökohtana, että toistaiseksi voimassaoleva

vuokrasopimus voidaan sanoa irti milloin tahansa. Määräajaksi tehdyn vuokrasopi-

muksen voimassaolo päättyy sen sijaan vasta sovitun vuokrakauden loputtua.

Sidonnaisuus määräaikaiseen vuokrasopimukseen ei ole kuitenkaan täysin ehdo-

ton, sillä tietyt edellytykset mahdollistavat myös määräaikaisen sopimuksen ir-

tisanomisen. Kirjallisuudessa on todettu, että oikeus määräaikaisen vuokrasopi-

muksen irtisanomiseen voi syntyä esimerkiksi osapuolen olennaisen sopimusrik-

komuksen taikka tiettyjen vuokrasuhteessa tapahtuvien muutosten perusteella.

Mikäli osapuolen sopimusrikkomuksesta esitettyjä näkökohtia sovelletaan kaivos-

oikeuden vuokrauksessa, tulee vuokranantajalla olla oikeus vuokrasopimuksen ir-

tisanomiseen ensinnäkin silloin, kun vuokralainen käyttää vuokraoikeuttaan sopi-

muksen vastaisesti taikka laiminlyö oikeuden kohteena olevan omaisuuden hoita-

misen. Tällainen tilanne voi olla kyseessä, jos vuokralainen harjoittaa kaivoskiven-

näisten tuhlailevaa käyttöä tai muuten pyrkii vuokrasopimuksesta poikkeavan kai-

vostoiminnan harjoittamiseen. Toiseksi voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, että

vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen, jos vuokralainen luovuttaa oikeu-

tensa vuokrasopimuksen vastaisesti toiselle. Luonnolliselta vaikuttaa myös se, että

irtisanomisoikeus on olemassa silloin, kun vuokralainen jättää sopimuksen mukai-

sen vastikkeen suorittamatta.

Vuokralleottajan irtisanomisoikeudesta on oikeuskirjallisuudessa todettu, että

myös vuokralaisella tulee olla mahdollisuus vuokrasopimuksen irtisanomiseen, jos

vuokranantaja on syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Kaivosoikeuden

vuokrauksessa voi tällainen sopimusrikkomus olla kysymyksessä, jos kaivosoikeu-

den vuokranantaja ei huolehdi siitä, että vuokrattu oikeus on vuokralaisen käytettä-

vissä sopimuksen edellyttämällä tavalla. Käytännössä tällaista voi ajatella tapahtu-

van esimerkiksi silloin, kun kaivosoikeus on vuokrattu kahdelle taikka vuokranan-

taja on menettänyt kaivosoikeuden kesken vuokrakauden. Jotta vuokralleottaja voi-

si välttyä olennaisen sopimusrikkomuksen haitallisilta seurauksilta, on hänellä ol-

tava mahdollisuus irtaantua sopimussuhteesta vuokrasopimuksen irtisanomisella.

4.6.3 Vuokrasopimuksen kestoa koskevista rajoituksista

Kaivosoikeuden vuokrauksen yhteydessä on mahdollista pohtia myös sitä, tulisiko

kyseisen oikeuden vuokraamiselle asettaa tiettyjä ajallisia rajoituksia. Suomen oi-

keusjärjestys lähtee nimittäin periaatteessa siitä, että oikeustoimipohjaisia käyttö-

oikeuksia ei voida perustaa sitovalla tavalla määräämättömäksi ajaksi. Maanvuok-

ralaissa tämä on ilmaistu asettamalla eri vuokratyypeille tiettyjä sopimusten voi-

massaoloon liittyviä enimmäismääräaikoja. Kyseisten maksimiaikojen käyttöä on
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perusteltu sillä, että on pidetty tarpeellisena turvata omistajalle tietyin määräajoin

mahdollisuus saada maa-alue omaan käyttöönsä ja päättää sen vastaisesta käyttöta-

vasta kehityksen edellyttämällä tavalla. Asiassa on viitattu myös käyttöoikeuden

haltijan toimintavapauden turvaamiseen. Tällöin on lähdetty siitä, että määräämät-

tömäksi ajaksi perustetut käyttöoikeudet oikeudenhaltijaa jatkuvasti sitoessaan ra-

joittavat tämän toimintavapautta kohtuuttomalla tavalla.

Kyseessä olevien näkökohtien soveltaminen kaivosoikeuden vuokraukseen on kui-

tenkin jossain määrin ongelmallista, sillä kaivosoikeuteen liittyvää vuokrasuhdetta

ei voida rinnastaa kuvatunkaltaiseen tavanomaiseen käyttöoikeuteen. Oikeussuh-

teiden jatkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä poikkeavuus on seurausta lähinnä sii-

tä, että vuokrasuhteen perustana oleva kaivosoikeus ei voi luonteensa johdosta olla

voimassa ikuisesti. Kaivosoikeuden voimassaolon päättyminen tulee nimittäin

ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun kaivosoikeuden kohteena oleva esiintymä

on käytetty loppuun. Vuokraustilanteiden osalta on tällöin huomattava, että kaivos-

oikeuden lakatessa päättyy myös kaivosoikeuden nojalla perustetun vuokraoikeu-

den voimassaolo. Vuokraoikeuden lakkaaminen johtuu siitä, että kaivosoikeuden

haltijalla ei voida katsoa olevan kompetenssia kaivosoikeuden voimassaoloaikaa

pidempien vuokrasopimusten tekemiseen.

Vaikka kaivosoikeus on useasti voimassa pitkiäkin aikoja, ei ole helppoa kuvitella

sellaisia tilanteita, joissa kaivosoikeuden vuokraaminen voisi muodostua oikeuden

vuokranneen subjektin toimintavapautta rajoittavaksi tekijäksi. Tämä johtuu lähin-

nä siitä edellä mainitusta seikasta, jonka mukaan kaivosoikeuteen kohdistuva

vuokraoikeus ei voi olla voimassa loputtomia aikoja. Lisäksi on otettava huomi-

oon, että kaivostoiminnassa on tyypillisesti kyse pitkäjänteisen liiketoiminnan har-

joittamisesta. Näin ollen kaivosyrityksillä voidaan olettaa olevan kyky arvioida

myös vuokrasuhteisiin liittyviä aikaulottuvuuksia sekä niiden merkitystä. Mainit-

tujen syiden johdosta kaivosoikeuden vuokraamiselle asetettujen enimmäismäärä-

aikojen säätäminen ei liene tarpeellista.
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5 Valtaus- ja kaivosoikeuden

panttaus

5.1 Yleisiä näkökohtia rajoitetun esineoikeuden

panttauksesta

Kun velkoja on myöntämässä luottoa, ei hän pääsääntöisesti voi tyytyä siihen, että

velallinen lupaa maksaa velkansa. Velkoja haluaa lisäksi erityistakeita sen riskin

varalta, että velan takaisinmaksussa tulee ilmenemään ongelmia velallisen maksu-

kyvyttömyyden taikka -haluttomuuden muodossa. Eräänä tällaisena erityistakeena

velkoja voi vaatia pantin asettamista velan maksun vakuudeksi.

Irtainten varallisuusobjektien osalta voidaan todeta, että oikeuskirjallisuudessa

panttausta koskevia kysymyksiä on tarkasteltu yleensä omistajan näkökulmasta.

Panttaajana on tällöin ajateltu olevan panttauksen kohteen omistaja-asemassa ole-

va henkilö. Panttauksella hän asettaa vaakalaudalle omistusoikeuden tuottaman

täysoikeuden kyseiseen kohteeseen.

Oikeuskirjallisuudessa on toisaalta katsottu, että myös sellainen oikeudenhaltija,

jolla on toisen henkilön omistamaan varallisuusobjektiin omistusoikeutta rajoite-

tumpi oikeus, voi yleensä pantata kyseisen rajoitetun esineoikeuden omalle velko-

jalleen. Tällaisesta rajoitetun esineoikeuden panttauksesta on kysymys myös val-

taus- ja kaivosoikeuden asettamisessa velan maksun vakuudeksi.

Rajoitetun esineoikeuden panttikelpoisuuden edellytyksenä on katsottu olevan, et-

tä kyseinen oikeus on luovutus- eli siirtokelpoinen. Tämän lisäksi on vaadittu, että

oikeustekniset menettelykeinot julkivarmistuksen toteutukseen ovat laista löydet-

tävissä. Voimassa olevan kaivoslain osalta voidaan todeta, että valtaus- ja kaivosoi-

keus täyttävät kyseiset rajoitetun esineoikeuden panttaukselle asetetut vaatimukset

(KaivosL 13, 42, 53 §).
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5.2 Valtaus- ja kaivosoikeuden panttaus vuoden

1965 kaivoslain mukaan

5.2.1 Lain valmisteluvaiheessa esitetyt kannanotot

Valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksen sallittavuudesta ei ole aina vallinnut yksi-

mielisyyttä ja asiasta on esitetty eräitä periaatteellisia kommentteja myös lainval-

misteluun liittyvissä asiakirjoissa. Esimerkkinä kyseisenlaisista lausunnoista voi-

daan mainita voimassaolevaan kaivoslakiimme liittyneet esityöt, joiden yhteydessä

vuoden 1957 kaivoslakikomitea esitti valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksen kiel-

tämistä. Kuten kappaleessa 2.5 on tullut jo mainittua, perusteli kaivoslakikomitea

panttauskieltoa valtaus- ja kaivosoikeuksiin liittyvien taloudellisten arvojen epä-

varmuudella. Kyseiset seikat olivat esillä myös myöhemmässä vaiheessa, sillä val-

taus- ja kaivosoikeuksien panttausta koskeneet kiellot sisältyivät myös kaivosla-

kiin liittyvään hallituksen esitykseen.

Hallituksen esityksestä antamassaan mietinnössä laki- ja talousvaliokunta lausui

kuitenkin, että valtaus- ja kaivosoikeuksien panttauksen kieltäminen ei olisi tarkoi-

tuksenmukaista. Näkökantansa tueksi valiokunta esitti perusteluja, joiden mukaan

valtaus- ja kaivosoikeuden panttausta koskeneet kiellot olisivat merkinneet yleisis-

tä oikeusperiaatteista poikkeamista ja kaivostoiminnan tarpeetonta vaikeuttamista.

Vuoden 1965 kaivoslaki hyväksyttiin laki- ja talousvaliokunnan esittämän kannan

mukaisesti eli lain lopullisesta sanamuodosta poistettiin hallituksen esitykseen si-

sältyneet valtausoikeuden (13,2 §) ja kaivosoikeuden (42 §) panttausta koskeneet

kieltosäännökset. Nykyisten säännösten tarkastelussa on kuitenkin otettava huomi-

oon ne lähtökohdat, jotka suhtautuivat kielteisesti valtaus- ja kaivosoikeuden pant-

tauksen sallittavuuteen. Panttausta koskevien säännösten epäselvä muotoilu saattaa

siten ainakin osittain olla seurausta näistä negatiivisista lähtökohdista.

5.2.2 Valtaus- ja kaivosoikeuden panttausta koskevien

säännösten tulkintaa

Kaivoslain nykyisten säännösten osalta voidaan todeta, että valtaus- ja kaivosoi-

keuden panttauksesta ei ole annettu sellaisia siirtoon verrattavia säännöksiä, joissa

olisi nimenomaisesti mainittu kyseisten oikeuksien panttauksesta taikka siinä nou-

datettavasta menettelystä. Valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksessa esiintyviin on-

gelmiin onkin tällä hetkellä haettava ratkaisua niistä kaivoslain 6 luvun määräyk-

sistä, jotka liittyvät kaivosrekisteriin tehtäviin merkintöihin sekä niiden vaikutuk-
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siin. Tällöin mahdollisuus valtaus- ja kaivosoikeuden panttaukseen ilmenee kai-

voslain 53 §:stä, jonka mukaan kyseisten oikeuksien panttaus on merkittävä kai-

vosrekisteriin.

Koska valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksesta ei ole annettu nimenomaisia me-

nettelytapasäännöksiä, on tilanne ollut hedelmällinen erilaisten tulkintaongelmien

syntymiselle. Epäselvyyttä on aiheuttanut esimerkiksi kysymys, tuleeko valtaus-

tai kaivosoikeuden panttauksessa noudattaa kyseisten oikeuksien siirtoa/siirto-

menettelyä koskevia kaivoslain 54.2 §:n säännöksiä. Tällöin on pohdittu erityisesti

sitä, onko panttauksesta tehtävä kirjallinen merkintä valtaus- taikka kaivoskirjaan,

jotta kauppa- ja teollisuusministeriöllä olisi mahdollisuus merkitä panttaus kaivos-

rekisteriin. Valtaus- ja kaivosoikeuksien siirron osaltahan tällaisesta valtaus- taikka

kaivoskirjaan tehtävästä merkitsemisvelvollisuudesta on säädetty kaivoslain 13, 42

ja 54 §:issä. Selvyyttä ei ole ollut myöskään siitä, onko kauppa- ja teollisuusminis-

teriöllä velvollisuus kuuluttaa valtaus- taikka kaivosoikeuden panttauksesta kun-

nan ilmoitustaululla.

Panttauksen merkitseminen valtaus- ja kaivoskirjaan

Kaivoslain 54.1 §:ssä on valtaus- ja kaivosoikeuden panttaukseen liittyvästä ilmoi-

tusvelvollisuudesta säädetty: ”Jos valtaus- tai kaivosoikeus on siirretty taikka pe-

rinnön tai muun siihen verrattavan saannon nojalla siirtynyt tai pantattu, on oikeu-

den saajan ilmoitettava siitä 60 päivän kuluessa kauppa- ja teollisuusministeriölle

kaivosrekisteriin merkitsemistä varten”. Lainkohdassa on panttauksen ilmoittamis-

menettelyltä edellytetty näin ollen ainoastaan sitä, että panttausta koskeva ilmoitus

on tehty määräajan kuluessa oikealle viranomaiselle. Koska kyseisessä lainkohdas-

sa ei ole millään muulla tavoin määrätty valtaus- taikka kaivosoikeuden panttauk-

sessa noudatettavasta muodosta, ei sen perusteella voida myöskään asettaa vaati-

musta, joka edellyttäisi panttauksen merkitsemistä valtaus- taikka kaivoskirjaan.

Valtaus- ja kaivosoikeuden siirtoilmoituksen muodosta on sen sijaan säädetty kai-

voslain 54.2 §:ssä. Lainkohdassa on nimittäin asetettu vaatimus, jonka mukaan val-

taus- ja kaivosoikeuden siirrosta on ilmoitettava kirjallisesti ja siirtoilmoitukseen

on liitettävä valtaus- taikka kaivoskirja siirtoa koskevine merkintöineen. Tällöin on

koettu ongelmalliseksi, että kyseisessä säännöksessä ei ole täsmennetty sen suhdet-

ta valtaus- taikka kaivosoikeuden panttaukseen. Soveltamiskäytännössä on näin ol-

len jouduttu pohtimaan, tarkoitetaanko 54.2 §:ssä siirrolla myös panttausta?

Mikäli kaivoslain 54.2 §:ää tulkitaan tiukasti sanamuodon mukaan, voidaan lähtö-

kohdaksi ottaa olettama, jonka mukaan kyseinen lainkohta koskee ainoastaan val-

taus- ja kaivosoikeuden siirtämistä. Valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksessa ei
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näin ollen olisi välttämätöntä noudattaa 54.2 §:ssä asetettuja muotovaatimuksia.

Tämä merkitsisi siten myös sitä, että valtaus- ja kaivosoikeuden panttausta koske-

vien merkintöjen tekeminen valtaus- taikka kaivoskirjaan ei olisi pakollista.

Jos kaivoslain 54 §:ää tulkitaan sen sijaan kokonaisuutena, on oletettavaa, että val-

taus- ja kaivosoikeuden panttauksessa tulisi noudattaa lain 54.2 §:ssä mainittuja

muotovaatimuksia. Kyseistä mielipidettä voidaan perustella lähinnä niillä oikeus-

kirjallisuudessa esitetyillä tulkinnoilla, joiden mukaan kaivoslain 54.4 §:ssä mai-

nittuja siirron voimaantuloa koskevia säännöksiä on sovellettava myös valtaus- ja

kaivosoikeuden panttausta koskevissa tapauksissa. Siirron voimaantuloa koskevi-

en säännösten soveltamiseen on päädytty siis siitä huolimatta, että lain 54.4 §:n sa-

namuodosta ei ole löydettävissä viittauksia valtaus- taikka kaivosoikeuden pant-

taukseen. Kaivoslain 54.4 §:stä esitettyjen tulkintojen tarkastelussa näyttääkin näin

ollen siltä, että valtaus- ja kaivosoikeuden panttaus on rinnastettu kyseisten oikeuk-

sien siirtoon. Jos valtaus- ja kaivosoikeuden panttaus rinnastetaan kyseisten oi-

keuksien siirtoon myös kaivoslain 54.2 §:n mukaisessa ilmoitusmenettelyssä, voi-

taneen säännöksen tulkinnassa päätyä lopputulokseen, jonka mukaan valtaus- ja

kaivosoikeuden siirtoilmoitukselle asetettuja muotovaatimuksia tulee soveltaa

myös valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksesta ilmoitettaessa. Tällaisen tulkinnan

perusteella valtaus- ja kaivosoikeuden panttausta koskeva ilmoitus olisi tehtävä

kirjallisesti ja siihen olisi liitettävä valtaus- tai kaivoskirja panttausta koskevine

merkintöineen.

Kysymys panttauksen merkitsemisestä valtaus- taikka kaivoskirjaan vaikuttaa

edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti melko epäselvältä. Tämän vuoksi lainvalmis-

telussa olisikin aiheellista ottaa kantaa valtaus- ja kaivosoikeuden panttaukselta

vaadittavaan muotoon. Kirjallisia panttausmerkintöjä voidaan tällöin perustella

sellaisilla käytännöllisillä näkökohdilla, jotka liittyvät merkinnän tekemisestä sekä

pantinsaajalle että vakuuden antajalle aiheutuviin etuihin. Valtaus- taikka kaivos-

kirjasta ilmenevät panttausmerkinnät lisäävät nimittäin oikeussuhteisiin liittyvää

julkisuutta ja vähentävät siten erilaisten väärinkäytösten (esimerkiksi kahdelle

panttaus) toteuttamismahdollisuuksia. Merkitsemisestä aiheutuvia haittoja on sen

sijaan vaikea kuvitella.

Valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksesta kuuluttaminen

Kaivoslain 55 §:ssä on määrätty sellaisista kaivosrekisteriin tehtävistä merkinnöis-

tä, joista kauppa- ja teollisuusministeriön on kuulutettava asianomaisessa kunnas-

sa. Kuuluttamisvelvollisuuden piirissä ovat esimerkiksi valtaus- taikka kaivosoi-

keuden siirtymisestä tehtävät merkinnät. Valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksen

osalta on tällöin huomattava, että lainkohdan sanamuoto ei edellytä kyseisten oi-
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keuksien panttauksesta tehtyjen merkintöjen kuuluttamista.1 Vaikka panttaukseen

liittyvää kuuluttamisvelvollisuutta ei näin ollen voida johtaa suoraan laista, on

kauppa- ja teollisuusministeriössä kuitenkin pohdittu kyseisen velvoitteen olemas-

saoloa. Panttauksesta tehtyjen merkintöjen kuuluttamisella voidaan nimittäin pa-

rantaa kaivostoimintaan liittyvien oikeussuhteiden julkisuutta. Valtaus- ja kaivos-

oikeuden panttauksesta tehtyjen merkintöjen kuuluttaminen palvelisi näin ollen

sellaisia subjekteja, jotka tarvitsevat tietoa kaivoslain mukaisista oikeussuhteista.

Nykyisten säännösten tulkinnasta voidaan kuitenkin todeta, että kauppa- ja teolli-

suusministeriölle ei voitane asettaa velvollisuutta kuuluttaa kaivosrekisteriin teh-

dyistä valtaus- taikka kaivosoikeuden panttausmerkinnöistä. Mikäli tällainen vel-

vollisuus halutaan asettaa, tulisi se laissa (tai ainakin sen esitöissä) selkeästi ilmaista.

5.2.3 Valtaus- ja kaivosoikeuden panttaus ei-valtauskelpoiselle

Jos valtaus- ja kaivosoikeuden siirtoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös pant-

taukseen, ei kyseisiä oikeuksia saa antaa pantiksi sellaisille subjekteille, jotka eivät

ole valtauskelpoisia (KaivosL 54.2 §). Koska valtaus- ja kaivosoikeuden panttauk-

sessa on kuitenkin mahdollista, että oikeuksien kohteena olevat alueet jäävät luo-

tonsaajan hallintaan, voidaan pohtia myös sitä, aiheutuuko pantinhaltijan henkilö-

tahoa koskevasta rajoituksesta tarpeettomia heikennyksiä luotonhakijan mahdolli-

suuksiin saada edullisinta mahdollista luottoa. Luotonsaantimahdollisuudet voivat

nimittäin jäädä normaalia huonommiksi silloin, kun pantinhaltijaksi ei voida hy-

väksyä valtauskelvotonta rahoituslaitosta.

Kyseisissä tapauksissa olisi otettava huomioon, että pantinhaltijana oleva rahoitus-

laitos ei todennäköisesti ryhtyisi kaivoslaista ilmenevien oikeuksien tosiasialliseksi

käyttäjäksi, vaikka se maksulaiminlyönnin vuoksi saisikin toiminnan harjoittami-

seen liittyvät oikeudet. Toimintaan ryhtymättömyys johtuisi lähinnä siitä, että ra-

hoituslaitokselta voidaan arvioida puuttuvan sekä tiedolliset että taidolliset edelly-

tykset menestyksekkään kaivostoiminnan harjoittamiseen. Rahoituslaitoksen int-

ressissä tulisikin olemaan valtaus- taikka kaivosoikeuden tuottamien käyttöoikeuk-

sien luovuttaminen sellaiselle taholle, jolla on kyky kyseisten oikeuksien hyödyntä-

miseen. Tässä esitettyjen näkökohtien perusteella saattaisi lainvalmistelutyössä ol-

la tarpeellista harkita sitä, tuleeko valtaus- taikka kaivosoikeuden pantinhaltijalle

asettaa valtauskelpoisuutta koskeva vaatimus.

36

1 Lain sanamuodon kannalta ongelma muodostuu siitä, että kaivoslain 53 §:n mukaisessa luettelossa

valtaus- ja kaivosoikeuden panttaus on nimenomaisesti mainittu. 55 §:stä valtaus- ja kaivosoikeuden

panttausta koskeva maininta sen sijaan puuttuu.



6 Yhteenveto

Työn päätteeksi on syytä tehdä lyhyt yhteenveto sellaisista selvityksessä esille tul-

leista seikoista, joihin kaivoslain uudistamisessa tulisi kiinnittää huomiota.

Kaivoslaissa tulisi ensinnäkin ottaa kantaa, onko kaivosoikeuden vuokraaminen

ylipäänsä mahdollista. Mikäli kysymykseen vastataan myöntävästi, tulisi tämän

jälkeen ratkaista periaatteellisen tason ongelma kaivosoikeuden vuokrauksen luon-

teesta eli tarkoitetaanko vuokrauksella koko kaivosoikeuden määräaikaista luovut-

tamista vai ainoastaan tiettyjen kaivosoikeuteen sisältyvien käyttövaltuuksien siir-

tämistä. Kyseisellä ratkaisulla voidaan nimittäin määritellä, miten kaivosoikeuden

haltijalle kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet jakautuvat vuokranantajan ja vuokral-

leottajan välillä.

Jotta kaivosoikeuden vuokrauksessa noudatettava menettely ei jäisi yhtä epävar-

malle pohjalle kuin nykyisin, tulisi laissa olla säännöksiä myös siitä, millaista muo-

toa kaivosoikeuden vuokraukselta edellytetään ja pitääkö vuokraamisesta tehdä

merkintä kaivosrekisteriin. Tällöin on mahdollista pohtia, voitaisiinko kaivosoi-

keuden siirtoa koskevia menettelytapasäännöksiä soveltaa viittauksen avulla myös

kaivosoikeuden vuokraukseen.

Selventäviä mainintoja tarvittaisiin myös ongelmiin, jotka koskevat valtaus- ja kai-

vosoikeuden panttauksen toteuttamista taikka kaivosrekisteriin merkitsemistä.

Laissa olisi siten aiheellista ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko panttauksesta

tehtävä merkintä valtaus- tai kaivoskirjaan. Laissa olisi syytä antaa määräyksiä

myös muusta valtaus- ja kaivosoikeuden panttauksessa noudatettavasta menette-

lystä. Tällöinkin olisi mahdollista harkita valtaus- ja kaivosoikeuden siirtoon liitty-

vien viittaussäännösten käyttämistä.

Säännösten laatimisessa on otettava huomioon, että eräiden ongelmien ratkaisemi-

nen voi edellyttää hyvinkin yksityiskohtaisten määräysten antamista. Tällöin saat-

taa syntyä tilanteita, joissa täsmälliset säännökset johtavat lain pykälämäärän epä-

tarkoituksenmukaiseen kasvamiseen. Kaivostoimintaan liittyvänä esimerkkinä

voidaankin mainita, että kaivosoikeuden vuokraukseen liittyviä irtisanomisperus-

teita ei liene järkevää yksilöidä itse kaivoslaissa. Kyseinen yksilöiminen voidaan

nimittäin suorittaa asianmukaisesti myös alemman tason säädöksissä taikka lain

esitöissä (, jos yksilöiminen katsotaan ylipäänsä tarpeelliseksi). Jotta asioista ei

kuitenkaan tosiasiassa säädettäisi lain perusteluilla, tulee kaikkien keskeisten mää-

räysten sisältyä laissa taikka asetuksessa annettuihin säännöksiin. Tasapainon löy-

täminen tässä suhteessa ei ole välttämättä helppoa.
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