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PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN MUUTTAMISESTA 

 

Kullanhuuhdontalupahakemus   

Hakijat:  Hämäläinen Sari 

 

 

Muut hakijat:  Kostiainen Sirpa 

Vireilletulopvm: 4.12.2018 

Täydennetty:  18.12.2018 

Hakemuksen tarkoitus: Luvan muuttaminen. Kevytrakenteisen huoltorakennus/peseytymistilan 
sijoittaminen kullanhuuhdontaluvan HL2017:0028 alueelle. 

PÄÄTÖS 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto hyväksyy kaivoslain (621/2011) nojalla hakijan hakemuksen 

luvan muuttamisesta.  

Perustelut: Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa (621/2011) säädetyt 

edellytykset täyttyvät eikä kaivosviranomaisen selvityksen (liite 3) perusteella 

hakemuksen hyväksymiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä.  

Kaivoslaki (621/2011) 45 § ja 50 §. 

 

Päätöksen täytäntöönpano 

  Päätökseen perustuvat toimenpiteet saa aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on 

lainvoimainen ja luvassa määrätty vakuus on asetettu. Jos kullanhuuhdontalupaan 

perustuvat toimenpiteet edellyttävät muualla lainsäädännössä vaadittua lupaa, saa 

toimenpiteen kuitenkin aloittaa vasta, kun asianomainen lupapäätös on lainvoimainen tai 

toiminnan aloittamiseen on saatu oikeus asiassa toimivaltaiselta viranomaiselta.   

 

Lupamääräykset  

Rakentaminen  

Alueelle saa sijoittaa kevytrakenteisen huolto-/peseytymisrakennelman, joka on kooltaan 1,8 

m x 3,1 m. Rakennelma on sijoitettava selkeästi lupa-alueen sisään. Kullanhuuhdonta-

alueeseen kohdistuvista maasto-, tarvikekuljetus- ja rakennustöistä tulee ilmoittaa kirjallisesti 

saamelaiskäräjille. 
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Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 26 §. Rakennusta voidaan alueella harjoitettu 

toiminta huomioiden pitää kaivoslain mukaisena toiminnan kannalta 

välttämättömänä rakennelmana. 

 

Vakuus 

Hakijan on korotettava aiemmin asettamaansa vakuutta 500 €:lla. 

Perustelut: Kaivoslaki (621/2011) 107 § 

Rakennelma on huomioitu vakuutta määrättäessä. 

 

Muilta osin 4.6.2018 päivätyn lupapäätöksen HL2017:0028 lupamääräykset pysyvät 

ennallaan. 

 

Lupahakemuksen käsittely 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on tiedottanut hakemuksesta kuuluttamalla siitä 30 päivän 

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

mielipiteet on tullut toimittaa viimeistään 18.2.2019 

 

Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta 

Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt ja saatu lausunnot seuraavasti: 

 

1) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Ivalon paliskunnalle 17.1.2019 

 Ivalon paliskunta ei ole antanut lausuntoaan hakemuksesta.  

 

2) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Metsähallitukselle 17.1.2019 

Metsähallituksen lausunto 12.2.2019 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on pyytänyt Metsähallitukselta lausuntoa koskien Sari 

Hämäläisen ja Sirpa Kostiaisen kullanhuuhdontaluvan HL2017:0028 muutoshakemusta. 

Hakijat ovat hakeneet lupaa sijoittaa kullanhuuhdontalupa-alueelle, Hammastunturin erämaa-

alueelle, kevytrakenteisen elementeistä rakennetun, pohjapinta-alaltaan 1,8 m x 3,1 m olevan 

peseytymis-/kuivaus- (= sauna) ja varastorakennuksen sekä 4,5 m läpimitaltaan olevan kodan. 

Hakemuksensa perusteluiksi hakijat ovat esittäneet viime vuosilta kokoamiaan tilastoja eri 

kullanhuuhdonta-alueilla viettämistään työpäivistä sekä löytämistään kultamääristä. 

Kaivumääriä ei ole esitetty. 

 

Metsähallitus katsoo, että kevytrakenteista sauna-/varastorakennusta ja kotarakennelmaa 

voidaan pitää kaivun kannalta tarpeellisena (kaivoslaki 621/2011, 26 §). Väritykseltään ja 

sijainniltaan niiden tulee sulautua hyvin maastoon. Kaivajien tulee ehdottomasti huolehtia 

siitä, että rakennelmat sijoittuvan kullanhuuhdonta-alueen HL201720028 sisäpuolelle. 
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Kullanhuuhdontaluvan päätyttyä rakennukset/rakennelmat tulee viivytyksettä poistaa 

alueelta ja alue siivota mahdollisimman alkuperäiseen kuntoon. 

 

3) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Inarin kunnalle 17.1.2019 

Inarin kunnan lausunto 9.2.2019 

Hakemuksen osalta ei voimassa olevien kunnallisten kaavojen kannalta ole huomautettavaa. 

 

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

17.1.2019 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto 23.1.2019 

Lapin ELY-keskus on antanut lausunnon kyseisestä (HL2017:0028) 

kullanhuuhdontalupahakemuksesta 25.5.2018. 

 

Lapin ELY-keskus katsoo, että muutoshakemuksen mukaiseen rakentamiseen ei ole 

luonnonsuojelullista estettä. 

 

5) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston lausuntopyyntö Saamelaiskäräjille 17.1.2019 

Saamelaiskäräjien lausunto 18.2.2019 

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on pyytänyt Saamelaiskäräjien 

lausuntokullanhuuhdontaluvan muutoshakemuksesta, joka kohdistuu saamelaisten 

kotiseutualueelle, Ivalon paliskunnan alueella Sotajoen varrella. Kyseessä on lupa-alue 

Siskokullat lupatunnuksenaan HL2017:0028. Saamelaiskäräjien lakisääteisenä tehtävänä on 

hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä saamelaisten asemaa alkuperäiskansana 

koskevat asiat (saamelaiskäräjälaki 5 §). 

 

Kaivoslain mukaan kullanhuuhdonta ei saamelaisten kotiseutualueella saa heikentää 

saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksia (kaivoslaki 50 §). Edelleen laki edellyttää, että 

lupaharkinnan pohjaksi selvitetään yhteistyössä saamelaiskäräjien, alueen paliskuntien, 

alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen ja hakijan kanssa 

kullanhuuhdontaluvan mukaisesta toiminnasta saamelaiskulttuurin ylläpitämiseen 

kohdistuvat vaikutukset ja että haittojen vähentämiseksi ja estämiseksi harkitaan tarvittavat 

toimenpiteet (kaivoslaki 38 §). 

 

Asiassa haetaan 4.6.2018 myönnetyn, nelivuotisen kullanhuuhdontaluvan muuttamista siten, 

että lupa-alueelle saataisiin rakentaa kevytrakenteinen rakennus. Lupa oikeuttaa lapiokaivuun 

ja kullanhuuhdonta on rajoitettava välttämättömiin toimenpiteisiin. Nyt kyseessä on 

huoltorakennuksen sekä kodan pystyttäminen kaivuutoimintaan liittyvää peseytymistä ja 

vaatteiden kuivatusta sekä laitteiden varastointia varten (rakennuksen pohjapinta-ala 4,5 m2 

ja kokonaispinta-ala 5,6 m2). Alueella on lisäksi tarkoitus majoittua koko kaivukaudeksi ja 
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viettää kesää kultamailla lasten ja lastenlapsien kanssa. Hakijoilla on vaadittavat luvat 

maastoliikennettä, maapuiden käyttöä ja asuntovaunun säilyttämistä varten; asuntovaunulle 

on rakennettu katos. Huoltorakennus on tarkoitus sijoittaa jokiuoman yläpuolelle, noin 140 m 

etäisyydelle siitä. Tälle leiripaikalle saapuminen ei vaadi joen ylittämistä. 

Saamelaiskäräjät on suhtautunut kielteisesti kullanhuuhdontaan Sotajoen, Uijemjoen ja 

Palsinojan alueilla kerrannaisten maasto-, kasvillisuus- ja vesistövaikutusten arvioinnin 

puuttumisen vuoksi (lausunto 1.2.2018 Dnro 40/D.a.5/2018). 

 

Kaivoslain 26 §:n mukaan kullanhuuhdonta-alueelle saadaan rakentaa rakennus tai 

rakennelma, jos kullanhuuhtoja osoittaa sen olevan välttämätön kullanhuuhtojan tilapäistä 

oleskelua ja tarvikkeiden säilyttämistä varten eikä alueen hallinnasta vastaava viranomainen 

tai laitos vastusta rakentamista perustellusta syystä. Rakennuksen tai rakennelman tulee olla 

kooltaan vähäinen, kevytrakenteinen ja helposti siirrettävä.  

 

Saamelaiskäräjät muistuttaa, että rakennus tulee väliaikaiseen käyttöön luvassa ilmoitetuksi 

ajaksi. Kullanhuuhdonta-alueilla toimiminen aiheuttaa melua ja liikettä, jotka voivat 

pelästyttää porot. Toiminta tulee sovittaa yhteen poronhoidon tarpeiden kanssa. 

Saamelaiskäräjät pyytää saada kullanhuuhdontaluvan haltijoilta tiedon kullanhuuhdonta-

alueeseen kohdistuvista maasto-, tarvikekuljetus- ja rakennustöistä kirjallisesti s-

postiosoitteisiin info@samediggi.fi ja ymparisto@samediggi.fi.  

 

Saamelaiskäräjät esittää, että luvanhaltijoiden asettamaa vakuussummaa korotetaan 

vastaavasti. 

 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kannanotto lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin 

vaatimuksiin. 

 Lausunnoissa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä. 

 

Muistutukset ja mielipiteet 

 Muistutuksia ja mielipiteitä ei ole jätetty. 

 

Hakijan selitys 

 Hakijalta ei ole pyydetty selitystä.  

 

Päätösmaksu  

 Päätösmaksu 300 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus lähettää laskun 

 hakijalle. 

Perustelut: Asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista 

(1579/2015) 
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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. 

 

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 saamelaiskäräjille ja 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 (1579/2015) 

 

Lisätietoja 

 Lisätietoja antaa Katja Palo, puh.  029 5052 191, etunimi.sukunimi@tukes.fi 

 

 

 Pasi Molkoselkä 

 Ylitarkastaja 

 

 

 Katja Palo 

 Ylitarkastaja 

 

LIITTEET Liite 1. Valitusosoitus 

 Liite 2. Ohjeet vakuuden asettamiseen 

 Liite 3. Panttaussitoumus 

  

TIEDOKSI Inarin kunta 

mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi
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Ivalon paliskunta 

Lapin ELY-keskus 

 Metsähallitus 

 Saamelaiskäräjät 
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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). 
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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 

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. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushal-
lintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa 
(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) 

 

 

 

 


