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lainvoimainen tai toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta 

viranomaiselta.  

 

Lupamääräykset  

Päätöksen voimassaolo 

 Kullanhuuhdontalupa on voimassa neljä (4) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Perustelut: Hakemuksen mukaisesti. Kullanhuuhdonnan ei katsota aiheuttavan 

yleiselle tai yksityiselle edulle sellaista vahinkoja tai haittaa, että luvan 

voimassaoloaikaa olisi lyhennettävä. 

 

Menetelmät 

Tämä lupa oikeuttaa lapiokaivun suorittamiseen lupa-alueella.   

 Perustelut: Lupahakemuksen mukaisesti 

  

Kullanhuuhdonta-alueen kunnossapito 

Kullanhuuhdonta on rajoitettava välttämättömiin toimenpiteisiin. Kullanhuuhdontaluvan 

nojalla tapahtuvasta toiminnasta ja muusta kullanhuuhdonta-alueen käytöstä ei saa aiheutua 

haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle, olennaista haittaa muulle 

elinkeinotoiminnalle, merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, harvinaisten tai 

arvokkaiden luontoesiintymien olennaista vahingoittumista, merkittävää maisemallista 

haittaa tai muille lähistöllä olevien alueiden käyttötarpeille haittaa tai vahinkoa eikä vahinkoa 

alueella sijaitseville kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille ja niiden pihapiirille. 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on pidettävä kullanhuuhdonta-alue sellaisessa kunnossa, että 

se jatkuvasti täyttää turvallisuuden vaatimukset eikä haitallisia ympäristövaikutuksia aiheudu. 

 Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 24 §. 

 

Poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentäminen  

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on estettävä porojen joutuminen jyrkkäreunaisiin 

kaivukuoppiin tai luiskattava kaivannot siten, ettei niistä aiheudu vaaraa alueella liikkuville 

poroille tai porotalouden harjoittajille. Lupa-alueelle ei saa virittää puiden väliin naruja tai 

muuta vastaavaa, joka voi aiheuttaa vaaratilanteita alueella mahdollisesti liikkuville. 

Luvanhaltijan tulee ilmoittaa paliskunnalle, jos toimintaa on juhannuksesta noin 2 viikkoa 

eteenpäin sekä syyskuun viimeiseltä viikolta lokakuun loppuun välisenä aikana. 

Perustelut: Alue kuuluu Pohjois-Sallan paliskunnan alueeseen. 

Lupamääräyksessä mainituilla toimenpiteillä vähennetään kullanhuuhdonnasta 

poronhoidolle aiheutuvia haittoja erityisellä poronhoitoalueella. Myös tämän 

luvan muissa lupamääräyksissä kielletään olennaisen haitan aiheuttaminen 

muille elinkeinoille sekä määrätään aiheutuneiden vahinkojen ja haittojen 

korvaamisesta. Selvitysten perusteella alueen läheisyydessä ei ole erityisiä 

porontalouden rakenteita.  
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Kullanhuuhdontaa koskeva selvitysvelvollisuus 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan tulee vuosittain toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 

selvitys talteen otetun kullan ja käsitellyn irtomaan määrästä sekä rakentamisesta 

kullanhuuhdonta-alueella ja muusta alueen käytöstä. 

Selvityksen tulee sisältää: 

1) talteen otetun kullan määrä grammoina 

2) käsitellyn irtomaan määrä irtokuutiometreinä 

3) käytetyt tutkimus- ja työmenetelmät 

4) kullanhuuhdonta-alueella työskentelevien henkilöiden määrä henkilötyöpäivinä 

5) työskentelyaika kullanhuuhdonta-alueella 

6) tehdyt maisemointi- ja jätehuoltotoimenpiteet 

Selvitys on jätettävä kaivukautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 28 §, asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 9 §. 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja sen noudattaminen 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on noudatettava viranomaiselle toimittamaansa 

kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 25 §. Kullanhuuhtoja on velvollinen 

huolehtimaan maa- ja kivennäisjätteen synnyn ehkäisemisestä, sen 

haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai 

käsittelemisestä.  

 

Vakuus 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on asetettava 1200 euron suuruinen pankkitalletusvakuus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslakiin perustuvasta toiminnasta aiheutuneen 

vahingon ja haitan korvaamista sekä kaivoslain mukaisten jälkitoimenpiteiden suorittamista 

varten. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 107 §. Vakuus määräytyy kaivumenetelmän 

ja alueen ominaisuuksien sekä rakennelmien perusteella. Alueella harjoitetaan 

pienimuotoista lapiokaivua ja alue on helposti saavutettavissa. 

 

Ilmoitus kullanhuuhdonta-alueen maastotöistä 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti alueen hallinnasta 

vastaavalle Metsähallitukselle sekä alueen paliskunnalle kaikista maastotöistä, jotka voivat 

aiheuttaa vahinkoa tai haittaa. Maastotöitä koskevassa ilmoituksesta on käytävä ilmi: 

1) töistä vastaavan henkilön nimi sekä yhteystiedot; 

2) arvioitu maastotöiden aloitusajankohta ja kesto;  

3) tarkempi selvitys, mitä maastotöitä tehdään sekä mitä työmenetelmiä ja koneita käytetään;   

4) arvio toimenpiteiden määrästä;  

5) alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä; 

6) arvio maastotöiden vaikutuksista ympäristöön; 
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7) tarvittaessa selvitys muista seikoista, joilla voi olla merkitystä.  

Maastotöitä koskevaan ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty alue, jolla 

maastotöitä tullaan tekemään. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen maastotöihin 

ryhtymistä. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 27 §, Asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 7 §. 

 

Jälkitoimenpiteet 

Kun kullanhuuhdontalupa on rauennut tai peruutettu, on kullanhuuhdontaluvan haltijoiden 

saatettava kullanhuuhdonta-alue välittömästi yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, 

poistettava rakennukset ja rakennelmat sekä laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta 

ja siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen ja maisemallisesti 

tyydyttävään tilaan. Kullanhuuhdontaluvan haltijan on tehtävä viipymättä kirjallinen ilmoitus 

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ja Metsähallitukselle, kun edellä mainitut toimenpiteet on 

saatettu loppuun.  Ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään vuoden kuluttua luvan 

raukeamisesta tai peruuttamisesta. Ilmoituksen tulee sisältää tieto jälkitoimenpiteiden 

päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista jälkitoimenpiteistä. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 29 §. 

 

Korvaus alueen hallinnasta vastaavalle viranomaiselle 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on suoritettava Metsähallitukselle vuotuista korvausta 50 

euroa hehtaarilta. Kullanhuuhdontakorvaus on ensimmäiseltä vuodelta maksettava 

viimeistään 30 päivänä siitä, kun kullanhuuhdontalupa on tullut lainvoimaiseksi tai 

kaivosviranomainen on antanut määräyksen päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta 

huolimatta. Seuraavina vuosina korvaus on maksettava viimeistään 15 päivänä maaliskuuta. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 102 §. 

 

Vahinkojen ja haittojen korvaaminen kullanhuuhdonta-alueella 

Kullanhuuhdontaluvan haltijan on korvattava kullanhuuhdonta-alueella tapahtuvasta 

kaivoslakiin perustuvasta toiminnasta aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin 

toimenpiteen osalta korvauksesta toisin säädetä.  

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 103 §. 

 

Luvan muuttaminen 

Mikäli kullanhuuhdontaa koskevien toimenpiteiden määrässä, laadussa tai aikataulussa 

tapahtuu sellainen muutos, että lupamääräyksiä on tarpeen tarkistaa, on luvanhaltijan 

haettava kullanhuuhdontaluvan muuttamista kaivosviranomaiselta.  

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 69 §. 

 

Luvan jatkaminen 

Mikäli luvan voimassaoloa halutaan jatkaa, tulee hakemus luvan voimassaolon jatkamiseksi 

toimittaa kaivosviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon 
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päättymistä. Hakemukseen tulee liittää lupaharkinnan kannalta tarpeelliset ja luotettavat 

selvitykset alueella harjoitetun toiminnasta ja siitä, että alueella on edelleen edellytyksiä 

löytää kultaa. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 66 §, asetus kaivostoiminnasta (391/2012)    

27 §. 

Rakentaminen  

Alueelle saa tuoda asuntovaunun sekä rakentaa kevytrakenteisen kodan ja saunan. 

Rakennelmat tulee poistaa vuosittain kaivukauden päätyttyä.  

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 26 §. Lupahakemuksen mukaisesti. 

 

Maastoliikenne 

Kullanhuuhdonta-alueella ja sen ulkopuolella tapahtuva maastoliikenne edellyttää 

maastoliikennelain mukaisen luvan maanomistajalta. Tiestön käyttöä koskee yksityistielaki ja 

tiestön käytöstä päättää tienpitäjä. Ko. tapauksessa tienpitäjä on Tuntsan yksityistien osalta 

tiekunta. 

Perustelut: Maastoliikennelaki (1710/1995) 2 luku 4§. Yksityistielaki (580/2018) 

 

Lupahakemuksen käsittely 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla niitä 30 päivän 

ajan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Sallan kunnan ilmoitustauluilla. Lausunnot ja 

mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 28.3.2020. 

 

Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta 

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt ja saatu lausunnot seuraavasti: 

 

1) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Pohjois-Sallan paliskunnalle 26.2.2020 

Pohjois-Sallan paliskunnan lausunto 19.3.2020 

Pohjois-Sallan paliskunnalla ei ole huomautettavaa hakemukseen kuin siltä osin, että luvan 

saajan tulee velvoittaa ilmoittamaan paliskunnalle, jos toimintaa on juhannuksesta n. 2 viikkoa 

eteenpäin ja syyskuun viimeiseltä viikolta lokakuun loppuun välisenä aikana. Lisäksi kaivuun 

aikana käytettävät vedet tulisi suodattaa niin ettei alapuolella olevaan vesistöön pääse maa-

ainesta tai muuta likaa. 

 

2) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Metsähallitukselle 26.2.2020 

Metsähallituksen lausunto 11.3.2020  

Tukes on pyytänyt kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla Metsähallitukselta lausuntoa 

kullanhuuhdontaluvan hakemuksesta HL2019:0061. 

 

Kullanhuuhdonta-alue sijaitsee Metsähallituksen metsätalouden hallinnassa ja 

metsätaloustoimien piirissä olevalla alueella.  
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Suunniteltu lapiokaivuna kaivettava määrä yhteensä on enintään 20 m3/a neljän vuoden 

aikana. Lupaa haetaan neljäksi vuodeksi aikaisemmin osin kaivetulle lupa-alueelle.  

 

Alue sijaitsee poronhoitolain tarkoittamalla (848/1990) erityisellä poronhoitoalueella Pohjois-

Sallan paliskunnassa. Alue ei ole saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 §:ssä 

tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella. 

 

Oikeusvaikutteisessa Itä-Lapin maakuntakaavassa hakemusalue on maa- ja 

metsätalousvaltaista aluetta (M1).  

 

Hakemusalueen metsämaa ei ole rajoitusten piirissä. Nuolusojan varressa on kitu- ja 

joutomaata syvässä kurussa ja metsätaloustoimien ulkopuolella. Alue on luontaisesti 

uudistuvaa. Kullanhuuhdonta kohdistunee hakemusalueen kitu- ja joutomaaosalle 

ulottumatta metsämaalle. Metsämaan osuus hakemusalueella ei ole metsätaloustoimien 

kohteena.  

 

Metsähallituksella ei ole tällä hetkellä tiedossa ko. alueella nykyistä maankäyttöä muuttavia 

suunnitelmia. Hakemusalueen läheisyydessä ei ole matkailun yritystoimintaa, loma-asutusta 

sekä erityistä virkistyskäyttöä. 

 

Kullanhuuhdontaluvan haltija on kaikilta osin vastuussa Metsähallitukselle ja kolmannelle 

osapuolelle kaivutoiminnasta mahdollisesti aiheutuvista haitasta ja vahingoista. 

Kullanhuuhdonta-alueilla luvanhaltija on velvollinen korvaamaan Metsähallitukselle 

aiheuttamansa puusto- yms. vahingot sekä puuston kasvun ja tuoton menetykset 

kullanhuuhdontaluvan voimassaoloajalta.  

 

Hakija ilmoittaa hakemuksessaan kulun huuhdonta-alueelle tapahtuvan alueelle johtavaa 

ajouraa yksityistien tien varresta. Ura on mahdollisesti maastoliikennelain tarkoittamaa 

maastoa mikäli ei ole rakennettu tie ja tarvitsee maastoliikenneluvan liikennöintiin koneellisilla 

kulkuneuvoilla.  

 

Huuhdonta-alueen ulkopuolelle sijoittuvaan majoittumiseen tulee hakea lupa 

Metsähallitukselta. Asunto- tai taukovaunun sijoittamiseen ympärivuotisesti huuhdonta-

alueelle ja ympärivuotiseen säilytykseen tulee olla Metsähallituksen lupa. Hakija on ilmoittanut 

hakemuksessaan rakentamistarvetta olevan alueella ja Metsähallituksella ei ole 

huomauttamista esitettyyn rakentamistarpeeseen. Hakijan tulee selvittää mahdollisten 

rakennus- ja toimenpidelupien tarve Sallan kunnan rakennusvalvonnasta. 

 

Tällä hetkellä Metsähallituksella ei ole tiedossa, että hakemusalueella olisi uhanalaisten 

kasvien ja eläinten esiintymiä, petolintujen pesintää tai tunnettuja kulttuuriperintökohteita. 
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Alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä ei ole kartoitettu tarkemmin muinaismuistolain 

(17.6.1963/295) suojaamia muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. Jos maata 

kaivettaessa tai muuta työtä suoritettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, on työ 

muinaisjäännöksen kohdalta heti keskeytettävä ja ilmoitettava kohde Museovirastolle 

tarpeellisia toimenpiteitä varten. Ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa kiinteän 

muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja 

muu siihen kajoaminen on kielletty. Myös muut alueella mahdollisesti olevat 

kulttuuriperintökohteet, kuten vanhat kullankaivun historiaan liittyvät jäännökset, tulee ottaa 

huomioon maankäytössä. Metsähallitus toteaa kuitenkin, että tällä hetkellä Metsähallituksen  

tiedossa ei ole em. kohteita hankkeen alueella, mutta Metsähallitus ei tule myöskään 

tekemään alueella maastokartoituksia ko. hankeen johdosta. Metsähallitus ei täten sitoudu 

tällä lausunnollaan vastuuseen alueen mahdollisista kartoittamattomista ja vielä 

löytymättömistä kohteista. Luonnonsuojelu- ja vesilain viranomaisvalvonnasta alueella vastaa 

Lapin ELY-keskus. Tarkemmat tiedot mainituista alueen vesiluontotyypeistä, suojelualueista, 

rauhoitetuista ja suojelluista kohteista ja lajeista sekä haetun toiminnan vaikutuksista niihin 

antaa Lapin ELY-keskus.  

 

Kalakantojen selviytyminen ympäristömuutoksista perustuu niiden riittävän laajaan 

geenipohjaan. Lohikalojen osalta geenipohjan monimuotoisuutta lisää vesistöalueen 

osakannat. Taimenen osalta jokainen sivupuro aina latvoille asti turvaa Tuntsajoen 

alkuperäisen taimenkannan olemassaolon. Taimenen osakannat ovat usein pienissä 

latvapuroissa eläviä purotaimenia, tammukoita, jotka varmistavat geenipohjan säilymisen 

osallistumalla isojen monikiloisten taimenien kutuun. Vaelluskutuisissa joissa ei tule onkia 

taimenenpoikasia tammukoina.  

 

Kullankaivuun haitalliset vaikutukset konkretisoituvat, mikäli kullanhuuhdonnan vuoksi 

alapuoliseen vesistöön pääsee hienojakoista maa-ainesta ja ravinteita tuhoten lohikaloille 

tärkeitä kutu- ja poikastuotantoalueita sekä kuoriutuneita poikasia ja kehittymässä olevaa 

mätiä.  

 

Vesiluonnon osalta kaivutoiminta tulee järjestää siten, ettei alapuoliseen vesistöön pääse 

kalastolle ja muulle vesiluonnolle haitallisessa määrin liettymistä aiheuttavaa mineraaliainesta 

eikä ravinteita. Maa-aineksien pääsy alapuoliseen vesistöön voidaan estää riittävällä veden 

kierrätyksellä ja saostusaltailla.  

 

Metsähallitus pyytää muistuttamaan kaivajaa seuraavista asioista mahdollisen luvan 

myöntämisen yhteydessä:  

• Kaivutoiminta tulee tapahtua siten, että alapuoliseen vesistöön ei pääse liettymistä 

aiheuttavaa mineraaliainesta eikä ravinteita.  

• Kaivukauden päättyessä jyrkät kaivantojen reunat on luiskattava. Reunat on myös 

merkittävä maastoon riittävän näkyvästi porotaloutta haittaamattomalla tavalla  
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• Tiestön käyttöä koskee laki yksityisistä teistä (15.6.1962/358) ja tiestön käytöstä 

päättää tienpitäjä. Ko. tapauksessa tienpitäjä on Tuntsan yksityistien osalta tiekunta. 

Kullanhuuhdontalupa ei anna suoraan oikeutta tiestön käyttöön. Metsähallitus ei 

yleensä rajoita omilla teillään kevyttä liikennettä, mutta raskaisiin kuljetuksiin on 

oltava Metsähallituksen lupa. Alueella oleva Metsähallituksen metsäautotiestö on 

heikkokuntoista. Metsähallitus ei vastaa tiestön huonosta kunnosta ihmisille ja 

kalustolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista ja tien käyttö tulee sovittaa 

olosuhteisiin. Kullanhuuhdontaan liittyviä raskaita kuljetuksia ei saa suorittaa 

tiestövaurioiden mahdollisuuden ollessa olemassa. Raskaiden kuljetusten ja muun 

liikennöinnin mahdollisesti aiheuttamat vauriot tiestölle tulee aiheuttajan korvata.  

• Maastoliikenteen osalta käytettäessä koneellisia kulkuneuvoja hakija on velvollinen 

hankkimaan maastoliikenneluvan ja tältä osin tarve tulee tutkia 

 

Metsähallitus arvioi, ettei porotalouden rakenteille kyseessä olevassa tapauksessa aiheudu 

haittaa, koska porotalouden rakenteita ei ole lupahakemuksen kohteena olevalla alueella eikä 

välittömässä läheisyydessä. Porotalouden TOKAT-paikkatietojärjestelmän mukaan 

hakemusalue on porojen jäkälälaidunaluetta talvikaudella. Porojen aitaankuljetusreittejä ei 

ole järjestelmässä ko. alueelle merkitty.  

 

Metsähallituksella ei ole huomautettavaa kullanhuuhdontaluvan myöntämiseen.  

 

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Sallan kunnalle 26.2.2020 

Sallan kunnan lausunto 28.2.2020  

Sallan kunnalla ei ole huomautettavaa asiaotsikossa mainitusta 

kullanhuuhdontalupahakemuksesta HL2019:0061 ( (Hakija: Jari Lindqvist). Alueella ei ole 

kunnalla suunnitelmia. 

 

Alueen sijainti ja koko: Sallan kunta, Nuolusoja, 6,5 ha.  

 

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta: Lapiokaivu. Noin 20m3 vuodessa. 

 

4) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 

26.2.2020  

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 5.3.2020 

Haettava kullanhuuhdonta-alue sijaitsee Sallan kunnan alueella, Nuolusojalla. 

 

Alue ei sisälly luonnonsuojeluohjelma- tai luonnonsuojelualueisiin ei myöskään erämaa-

alueisiin eikä Natura 2000 -suojelualueverkostoon. 

 

Kullanhuuhdonta-alue sijaitsee Pohjois-Sallan paliskunnassa. 
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Luontoarvojen suojelu 

Kullanhuuhdonta-alueella ei Hertta-rekisterin Eliöt-tietokannan mukaan (SYKE) ole 

luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla koko maassa rauhoitettujen kasvilajien, 46 §:n uhanalaisten 

lajien tai 47 §:n erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä ja eläinten havaintopaikkoja, eikä 

luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajien esiintymiä ja eläinten havaintopaikkoja. 

 

Mikäli alueelta havaitaan edellä mainittuja lajeja, on huuhdontatoiminta järjestettävä siten, 

että siitä ei aiheudu luonnonsuojelulaissa kiellettyä seurausta, kuten lajin heikentämistä tai 

häviämistä eikä lajin elinympäristön heikentämistä tai tuhoutumista. 

 

Tarvittaessa edellä mainitut laji- ja luontotyyppiesiintymät, samoin kuin vesilain nojalla 

suojellut lähteet, on rajattava huuhdonta-alueen ulkopuolelle, ellei esiintymien säilymistä 

voida turvata muilla toimenpiteillä. 

 

Metsätalousalueellakin toimittaessa tulee huomioida luonnonsuojelulain säännökset ja 

tavoitteet sekä Metsähallituksen alueelle mahdollisesti antamat käytännön ohjeet. 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmat, vesiensuojelu 

Hakemuksen mukaan huuhdonnassa käytettävät vedet ohjataan selkiytysaltaisiin. 

 

Yhteisvaikutusten kautta yksittäiselläkin paikalla on vaikutusta alapuoliseen vesistöön. Kun 

vesistöalueella voi olla kymmeniäkin huuhdontapaikkoja, on vaara, että toiminnasta 

aiheutuvalla yhteiskuormituksella on vesistön tilaa heikentävä vaikutus. Huuhdottavan 

aineksen käsittely tulee järjestää siten, että samentumista aiheuttava humuksen ja 

kiintoaineksen joutuminen vesistöön estetään myös tulva-ajat huomioon ottaen. 

 

Kalatalous 

Huuhdontavesistöllä on tavallisesti, aivan vähäisiä latvapurojen yläosia lukuun ottamatta, 

kalataloudellista merkitystä sekä kalojen oleskelualueena että kulkureittinä ja myös kutu- ja 

poikastuotantoalueena. Tämä on huuhdontatoiminnassa otettava huomioon siten, että joen 

tai puron varsi pensaineen ja puustoineen säilytetään mahdollisimman suurelta osin 

luonnontilassa ja huolehditaan em. veden laatuun kohdistuvien heikentävien vaikutusten 

estämisestä. 

 

Kulttuurihistoria ja rakentaminen 

Kullanhuuhdontakulttuuriarvot on kaivutoiminnassa turvattava, mikäli sellaisia on haetulla 

huuhdonta-alueella.  

 

Kullanhuuhdontalupahakemuksen yhteydessä alueelle haetaan lupaa rakentaa rakennuksia 

tai rakennelmia. 
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Rakentaminen kullanhuuhdonta-alueelle on lähtökohtaisesti kielletty. Kullanhuuhdonta-

alueelle saadaan kuitenkin rakentaa rakennus tai rakennelma, jos kullanhuuhtoja osoittaa sen 

olevan välttämätön tilapäistä oleskelua ja tarvikkeiden säilyttämistä varten (kaivoslaki 26 §). 

Rakentamisen välttämättömyys ratkaistaan kullanhuuhdontaluvan yhteydessä. Erämaa- ja 

muilla alueilla Metsähallitus voi perustellusta syystä vastustaa rakentamista. Tällainen syy voi 

olla maisemallinen tai aluetta koskevan muun tarpeen tai tarkoituksen huomioon ottaminen 

erämaa-alueella ja luonnonsuojelualueella, luonnonsuojeluun liittyvä tai muu näihin 

verrattava syy. Jos huuhdontaluvan yhteydessä rakentamisen katsotaan olevan 

välttämätöntä, edetään maankäyttö- ja rakennuslain prosessien mukaisesti, eli selvitetään 

tarvittavat poikkeamiset mahdollisine selvityksineen. Rakennuslupa/toimenpidelupa 

myönnetään määräaikaisena. 

 

Kulkeminen alueelle 

Kulkeminen huuhdonta-alueelle Tuntsan tieltä kääntyvää ajouraa pitkin. 

Moottoriajoneuvon käyttö maastossa edellyttää maanomistajan luvan (maastoliikennelaki 4 

§) 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kannanotto lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin 

vaatimuksiin 

Lupamääräyksessä kullanhuuhdonta-alueen kunnossapidosta todetaan, että luvan mukaisesta 

toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia ympäristövaikutuksia.  

 

Muut lausunnoissa esitetyt seikat on otettu päätöksessä huomioon lupamääräyksillä.  

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole jätetty. 

 

Hakijan selitys 

 Hakijalta ei ole pyydetty selitystä. 

Päätösmaksu  

 Päätösmaksu 640 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun 

 hakijalle. 

Perustelut: Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 

(1391/2018)  

 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla Pohjois-Suomen 

hallinto-oikeudelta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Päätöksestä perittävästä maksusta voidaan valittaa samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta 

ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 
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Päätöksestä tiedottaminen 

Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 58 §:n mukaisesti. Lupapäätös liitteineen 

toimitetaan postitse hakijalle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan niille, jotka ovat tätä erikseen 

pyytäneet sekä niille kunnille, ELY-keskuksille ja muille viranomaisille, joille asiasta sen 

käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto. Jäljennös päätöksestä 

toimitetaan myös paliskunnalle. 

 

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat 

ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen kunnan ilmoitustaululla.  

 

Sovelletut säännökset 

 Kaivoslaki (621/2011) 

 Asetus kaivostoiminnasta (391/2012) 

 Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018) 

 

Lisätietoja 

 Lisätietoja antaa Pasi Molkoselkä, puh.  029 5052 133, etunimi.sukunimi@tukes.fi 

  

 

 

 Pasi Molkoselkä 

 Ylitarkastaja 

 

 

 

 Juho Veijanen 

 Suunnittelija 

 

 

LIITTEET Liite 1. Valitusosoitus 

 Liite 2. Kartta alueesta (1:10 000) 

Liite 3. Ohjeet vakuuden asettamiseen 

 Liite 4. Panttaussitoumus 

 

TIEDOKSI Pohjois-Sallan paliskunta 

Sallan kunta 

Lapin ELY-keskus 

 Metsähallitus 
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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 valitus-
ajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon. 

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

Valitusoikeus 

Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia 
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai 
luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat 
rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, 
saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu 
toiminta heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia 
harjoittaa elinkeinoja. 

Valituksen sisältö 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 

1) päätös, johon haetaan muutosta 
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
4) valittajan nimi ja kotikunta 
5) 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 

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

2) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
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3) 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 valituksenalaista 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on 
erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  

Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 

Postiosoite: PL 189, 90101 OULU 

Faksi: 029 56 42841 

Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Puhelin: 029 56 42800 (vaihde) 
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