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KUULUTUS 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 10.9.2020 hyväksy-
nyt seuraavan malminetsintälupaa koskevan jatkohakemuksen, johon liittyy myös täytäntöön-
panomääräystä hakemus: 

 
Hakija: B2Fingold Oy 
Alueen nimi: Kutuvuoma 
Lupatunnus: ML2019:0025 
Alueen sijainti ja koko: Kittilä ja Sodankylä, 1734,04 ha. 

 
Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Päätök-
sen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 
Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (käyntiosoite; Valtakatu 2, Rovaniemi) 
ja Tukesin kotisivulla https://tukes.fi/malminetsintaluvat-ja-valtaukset sekä Kittilän ja Sodanky-
län kunnanvirastoissa. 

 
 
 Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Ilkka Keskitalo puh. 050 432 3759 
 
 
 
 Kuulutettu 10.9.2020 
 

Pidetään nähtävänä 12.10.2020 asti 
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MALMINETSINTÄLUPAPÄÄTÖS JA SITÄ KOSKEVA MÄÄRÄYS MALMINETSINTÄLUVAN 
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA 
 
Malminetsintälupahakemus (jatkoaikahakemus) 
 
Hakija:  B2Fingold Oy 
  Y-tunnus: 2825231-4 
  Suomi 
 

  Yhteystiedot: 
  c/o Ab Scandinavian GeoPool Ltd 

PL35 
01530 Vantaa, 0400 229858 

 
  Lisätietoja antaa: 
  Robert Stenberg 

  robert.stenberg@geopool.fi 
   

Vireilletulopvm: 18.4.2019 
Etuoikeuspvm: 18.4.2019 
Hakemuksen tarkoitus: Malminetsintä kaivoslain (621/2011) 5 §:n tarkoittamalla tavalla 
 
 

PÄÄTÖS 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) jatkaa kaivoslain (621/2011) 61 §:n nojalla B2Fingold 
Oy:n malminetsintäluvan nimeltä " Ahvenjärvi" voimassaoloa lupatunnuksella ML2019:0025.  
 

Perustelut: Hakija on osoittanut, että kaivoslaissa (621/2011) säädetyt edellytykset 
täyttyvät eikä luvan myöntämiselle ole kaivoslaissa säädettyä estettä. Tässä 
malminetsintälupapäätöksessä annetut tarkennetut tarpeelliset määräykset 
yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi perustuvat kaivoslain (621/2011) 51 
§:ään. 

 
Malminetsintäluvan nojalla luvanhaltijalla on oikeus omalla ja toisen maalla tässä luvassa 
mainitulla alueella (malminetsintäalueella) tutkia geologisten muodostumien rakenteita ja 
koostumusta sekä tehdä muita kaivostoimintaa valmistelevia tutkimuksia ja muuta 
malminetsintää esiintymän paikallistamiseksi sekä sen laadun, laajuuden ja 
hyödyntämiskelpoisuuden selvittämiseksi sen mukaan kuin tässä malminetsintäluvassa 
tarkemmin määrätään. 
 
Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen. 
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Päätöksen voimassaolo 
 
 Malminetsintälupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  
  

Perustelut: Hakija on hakenut malminetsintälupaa kaivoslain (621/2011) 34 §:n 
mukaisesti. Mikäli luvanhaltija haluaa pienentää voimassa olevaa 
malminetsintälupaa sen voimassaoloaikana tai luopua siitä kokonaan, tulee 
luvanhaltijan toimittaa kaivosviranomaiselle ilmoitus joko osittaisesta tai koko 
malminetsintäalueen raukeamisesta (Kaivoslaki 621/2011, 61 §, 66 §, 67 §). 

Päätöksen täytäntöönpano 
 

Kaivoslain (621/2011) 168.1 §:n mukaisesti malminetsintälupaan perustuvat toimenpiteet saa 
aloittaa, kun siihen oikeuttava lupapäätös on saanut lainvoiman ja lupapäätöksessä määrätyt 
velvoitteet on suoritettu.  
 
Tukes määrää kaivoslain (621/2011) 169 §:n nojalla, että tämän lupapäätöksen määräyksessä 1 
kuvattuihin yksilöityihin toimenpiteisiin voidaan valituksesta huolimatta ryhtyä annettuja rajattuja 
lupamääräyksiä noudattaen.  
 

Malminetsintäalueen tiedot 
 
 Pinta-ala:  1734,04 ha 
 Alueen nimi: Kutuvuoma 
 Sijainti:  Kittilä, Sodankylä 

Alueen tarkempi sijainti ja rajat ilmenevät tähän päätökseen liitetystä lupakartasta 
(Liite 1).  

 
Alueesta tarkemmin 

 
Lupa-alue ML2019:0025 sijaitsee noin 15 km itään Kittilän kuntakeskuksesta, Tepsan kylän 
pohjoispuolella Kittilän ja Sodankylän rajalla. 

 
Lupa-alueella ei ole Kittilän alueella voimassa olevia yleis- tai asemakaavaa. Sodankylän puolella 
alueelle sijoittuu osittain Kelujärvi-Rajala osayleiskaava. Lupa-alueella ei sijaitse Natura 2000-
verkoston alueita, luonnonsuojelualueita, luonnonsuojeluohjelma-alueita tai valtakunnallisesti 
merkittäviä tai muutoin arvokkaita maisema-alueita. Lupa-alueelle ei ole myöskään 
pohjavesialueita. 
 

Otaksuma mineraaleista 
 

Hakija otaksuu alueella olevan kultaa ja kuparia. Arvio perustuu toistaiseksi toteutuneisiin 
tutkimuksiin.  
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Yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelliset lupamääräykset (velvoitteet ja rajoitukset) 
 

1. Määräys malminetsintätutkimusten sallituista ajankohdista ja menetelmistä, sekä malminetsintään liittyvistä 
laitteista ja rakennelmista 

 
Tämän malminetsintäluvan nojalla on sallittua suorittaa seuraavia malminetsintätoimenpiteitä ja 
soveltaa seuraavia malminetsintämenetelmiä: 
1. Geofysikaaliset ja geokemialliset tai vaikutuksiltaan edellisiin verrattavat 

tutkimusmenetelmät  
2. Koneellisesti tehtävät maaperä- ja kallioperänäytteenotto (moreeni-, ura- ja pistenäytteet, 

kairaus)  
3. Tutkimusmonttujen ja -ojien kaivaminen 

 
Perustelut: Hakija on esittänyt hakemuksessaan nämä menetelmät ja 
kaivosviranomainen arvioi ne tarpeelliseksi jotta alueen mineraalipotentiaali 
saadaan tehokkaasti tutkittua. Jotta mahdolliselle jatkoluvalle edellytetty vaade 
tehokkaasta malminetsinnästä toteutuu, tässä lupamääräyksessä tarkoitettujen 
toimenpiteiden tulee olla pääosin suoritettuina. 
 

2.  Määräys tutkimustöitä ja -tuloksia koskevasta selvitysvelvollisuudesta 
 

Malminetsintäluvan haltijan on vuosittain toimitettava kaivosviranomaiselle selvitys suoritetuista 
tutkimustöistä ja niiden tuloksista. Tutkimustöitä ja -tuloksia koskevaan vuosittaiseen selvitykseen 
on sisällytettävä: käytetyt tutkimus- ja työmenetelmät, yhteenveto tehdyistä tutkimuksista ja 
pääasialliset tulokset. Kaivosviranomainen voi ohjeistaa hakijoita tarkemmin raportoinnin 
muodosta ja ajankohdasta. Ohje löytyy Tukesin internet-sivuilta. Kunkin kalenterivuoden 
tutkimustöistä ja -tuloksista on raportoitava seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä, ellei 
toisin ohjeisteta.  
 

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 14 § ja, VNa 
kaivostoiminnasta (391/2012) 4 §. 
 

3. Määräys jälkitoimenpiteiden ajankohdasta ja ilmoittamisesta kaivosviranomaiselle 
 

Kun malminetsintälupa on rauennut tai peruutettu, malminetsintäluvan haltijan on 
 
1) välittömästi saatettava malminetsintäalue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon, 
poistettava väliaikaiset rakennelmat ja laitteet, huolehdittava alueen kunnostamisesta ja 
siistimisestä sekä saatettava alue mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan. Malminetsintäluvan 
haltijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kaivosviranomaiselle, malminetsintäalueeseen kuuluvien 
kiinteistöjen omistajille ja muille oikeudenhaltijoille, kun toimenpiteet on saatettu loppuun. 
Ilmoituksen tulee sisältää tiedot jälkitoimenpiteiden päättymispäivästä sekä kuvaus toteutetuista 
jälkitoimenpiteistä. 
 
2) kuuden kuukauden kuluessa luovutettava kaivosviranomaiselle tutkimustyöselostus, 
tutkimukseen liittyvä tietoaineisto ja kirjallinen esitys edustavasta otoksesta kairasydämiä. 
Kaivosviranomainen ohjeistaa hakijoita tarkemmin raportoinnin muodosta. Ohje löytyy Tukesin 
internet-sivuilta. 

 
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011), 15 § ja VNa 
kaivostoiminnasta (391/2012), 5 §. 
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4. Määräys kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta 
 

Malminetsintäluvan haltija on velvollinen huolehtimaan maa- ja kiviainesjätteen synnyn 
ehkäisemisestä, sen haitallisuuden vähentämisestä sekä jätteen hyödyntämisestä tai 
käsittelemisestä.  
 
Malminetsinnästä tässä luvassa myönnetyillä menetelmillä ei synny kaivannaisjätettä. Töiden 
loputtua kohteella on alue välittömästi saatettava mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan ja 
korjattava mahdolliset maastovahingot.  
 

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 13 § ja VNa 
kaivostoiminnasta (391/2012) 3 §. 
 
 

5. Määräys ilmoitusvelvollisuudesta koskien malminetsintäalueen maastotöitä ja rakennelmia  
 

Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava kirjallisesti malminetsintäalueeseen kuuluvien kiin-
teistöjen omistajille (sekä näihin rinnastettaville, Kaivoslaki 5.2 §) ja muille oikeudenhaltijoille etu-
käteen kaikista maastotöistä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa tai haittaa, sekä väliaikaisista raken-
nelmista. Ilmoitus on tehtävä myös Kuivasalmen ja Sattasniemen paliskunnille. 
 
Malminetsintäluvan haltijan on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava maastotöistä toimialallaan 
yleistä etua valvoville viranomaisille:  

• Lapin ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle 

• Metsähallitukselle 

• lupa-alueelta löydetään tutkimusten yhteydessä muinaismuistolaissa tarkoitettuja kohteita, 
tulee luvanhaltijan keskeyttää työt löytöpaikan osalta ja toimia siten kuin muinaismuistolaissa 
todetaan, ja ilmoittaa löydöksistä viipymättä alueelliselle vastuu museolle (Lapin maakunta-
museo).  
 

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 12 § ja VNa 
kaivostoiminnasta (391/2012) 2 §. 
 
 
 

6. Määräys malminetsintäalueen koon pienentämisen aikataulusta 
 

Malminetsintäalueen pienentämiselle kaivosviranomainen ei näe tässä vaiheessa olevan tarvetta. 
Tutkimuksia voidaan pitää perusteltuna koko ML2019:0025 alueelle. Jos luvan haltija haluaa 
pienentää voimassa olevaa malminetsintälupaa tai luopua siitä kokonaan, tulee luvan haltijan 
tehdä ilmoitus joko osittaisesta tai koko malminetsintäalueen raukeamisesta.  

 
Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 11 §, 61 §, 66 §, 67 
§). Otettaessa huomioon alueen koko, tutkimussuunnitelma ja sen perustelut, 
sekä seikka, että kyseessä on alkuvaiheen tutkimustoiminta, voidaan tutkimuksia 
pitää perusteltuna koko alueelle. 
 

7. Määräys vakuuden asettamisesta 
 

Tässä malminetsintäluvassa ML2019:0025 määrätään lupakohtainen 2 500 euron suuruinen 
vakuus. Vakuus asetetaan pankkitalletuksena Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kaivoslain 



 Lupatunnus 5 (13) 
 ML2019:0025  

 
(621/2011) 15 §:ssä tarkoitettujen jälkitoimenpiteiden sekä 103 §:ssä tarkoitetun vahingon ja 
haitan korvaamista, sekä muiden kaivoslakiin perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten. Tässä 
malminetsintäluvassa määrätty vakuus on asetettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun 
malminetsintälupa on tullut lainvoimaiseksi, luvanhaltijan malminetsinnästä mahdollisesti 
aiheutuvaa vahinkoa, haittaa tai muuta kaivoslaissa mainittua velvoitetta varten pankkiin avatulle 
vakuustalletustilille. Kaivoslain 73 §:ssä tarkoitettu luvan siirto ei vapauta vakuutta. 
 

Perustelut: Määräyksen perusteena on kaivoslaki (621/2011) 107, 109, 110 ja 111 
§. Vakuus asetetaan kaivosviranomaisen arvion perusteella. Kaivosviranomainen 
on arvioinut toiminnan laatua ja laajuutta (lupamääräys 1), toiminta-alueen 
erityispiirteitä, sekä luvassa säädettyjä velvoitteita lupamääräykset huomioiden ja 
päätynyt määrättyyn vakuuteen. Kaivosviranomaisen on luvan siirron tai 
muuttamisen yhteydessä harkittava, onko vakuuden lajia tai suuruutta 
tarkistettava.  

 
 
8. Määräykset malminetsintää ja malminetsintäalueen käyttöä koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei 
toiminnasta aiheudu kaivoslaissa (621/2011) kiellettyä seurausta  
 

Malminetsintäluvan haltijan on tulpattava kairareiät, mikäli kairareiästä nousee pohjavettä 
 maanpinnalle. Kairaputket on katkaistava mahdollisimman läheltä maanpintaa, ja kairakohteiden 
 jätehuolto sekä siistiminen on tehtävä välittömästi töiden loputtua kohteella. Jos kairauksessa 
 tarvittavan käytettävän veden määrä ylittää 100m3/vrk, on toimittava kuten vesilain (587/2011) 
 2. luvun 15 §:ssä todetaan.  Tutkimustöitä tehtäessä on otettava huomioon ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 17§:n mukainen pohjaveden pilaamiskielto. Malminetsinnästä ja muusta 
malminetsintäalueen käytöstä ei saa aiheutua merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, eikä 
merkittävää maisemallista haittaa. 
 
  Perustelut: Malminetsintäluvan haltijan on luovuttuaan malminetsintälupa- 
  alueesta tai sen menetettyään viipymättä saatettava malminetsintäalue yleisen 
  turvallisuuden vaatimaan kuntoon, sekä saatettava alue mahdollisimman 
  luonnonmukaiseen tilaan (621/2011) 11 ja 15 §. 

 
 
9. Määräykset yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen 
liittyvistä seikoista 
  

Hakemukseen saatujen lausuntojen perusteella malminetsintälupa-alueelta ei ole tullut tietoon 
sellaisia ympäristö- tai luontoarvoja, jotka olisivat esteenä malminetsintäluvan myöntämiselle. 
Malminetsintälupa-alueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai suojeluohjelma-alueita, Natura 2000-
verkoston kohteita, valtakunnallisesti merkittäviä maisema-alueita eikä pohjavesialueita. Alueella 
on kuitenkin lähteitä, näille kohteille on syytä jättää vesilain 2 luvun 11 §:n mukaan riittävä 
suojavyöhyke. Luvanhaltijan tulee esittää hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden aloittamista tarkka 
tutkimussuunnitelma toimenpiteineen ja sijaintitietoineen Tukesille. Lisäksi tutkimussuunnitelma 
tulee toimittaa tiedoksi toimivaltaiselle Lapin ELY-keskukselle ja Metsähallitukselle. 
 
Hakemusalueella sijaitsee virallinen moottorikelkkailureitti. Kyseessä on Revontulireitti välillä 
Saittajoki-Keulakkopää (karttaliite 1). Mikäli tutkimustoiminnassa on tarvetta käyttää reittialuetta, 
tulee toiminnanharjoittajan olla etukäteen yhteydessä reitin ylläpitäjään. Reitin ylläpitäjä on 
Sodankylän kunta. 
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Kohteella on myös muiksi kulttuuriperintökohteiksi merkittyjä alueita. Ne eivät täten ole kiinteitä 
muinaisjäännöksiä, mutta ne tulee aina huomioida tutkimustoiminnassa. 
 

Perustelut: Tutkimussuunnitelman esittämisvelvollisuudella varmistetaan, että toi-
menpiteisiin voidaan tarvittaessa valvonnallisesti puuttua. Samalla Tukesin on 
mahdollista kaivoslain valvonnan toteuttamiseksi arvioida toimenpiteiden vaiku-
tusta ja tarvittaessa antaa tarkempia lisämääräyksiä toimenpiteiden suorittami-
sesta. Kaivoslaki (621/2011) 11 § ja 12 §, VNa (391/2012) 2 §. 

  
Jos tutkimustoiminnassa on tarpeen käyttää alueella olevia yksityisteitä, tulee näiden käyttämi-
sestä sopia kiinteistöjen omistajien kanssa. Jos tiet vahingoittuvat tai kuluvat tutkimustoiminnan 
seurauksena niin syntyneet haitat tulee korvata teiden omistajille. 

 
Vaikka tässä malminetsintäluvassa sallitut tutkimusmenetelmät eivät vaikuta laajasti ympäristöön, 
malminetsintäluvan haltijan on oltava kuitenkin riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuk-
sista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää.  
 
Siirtyminen lupa-alueelle, ja lupa-alueella liikkuminen sulanmaan aikana on pyrittävä suunnittele-
maan niin, että olemassa olevia uria ja luontaisia aukkopaikkoja käytetään mahdollisimman paljon 
hyväksi. Lisäksi tulee huomioida Metsähallituksen lausunnossa (Liite 6) esitetyt seikat Metsähalli-
tuksen metsätieverkostoon.  
 
Malminetsintäluvan haltijan on rajoitettava malminetsintä ja muu malminetsintäalueen käyttö 
tutkimustyön kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet on suunniteltava siten, että 
niistä ei aiheudu kohtuudella vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. 
Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen 
käytöstä ei saa aiheutua: 
 
1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle; 
2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle; 
3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa; 
4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista; 
5) merkittävää maisemallista haittaa. 

 
Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 11 § ään. 

 
 

10. Määräys malminetsintäkorvauksen suuruudesta ja maksuajankodasta 
 

Alueella on ollut voimassa viisi (5) vuotta valtaukset Kaivnro 9129/1-2 ja 9275/1-16. Tässä 
päätöksessä alueet ovat yhdessä ja tämä päätös jatkaa malminetsintäluvan voimassaoloa kolme 
(3) vuotta. Malminetsintäluvan haltijan on maksettava malminetsintäalueeseen kuuluvien 
kiinteistöjen omistajille vuotuista korvausta luvan kahdelta ensimmäiseltä voimassaoloajalta 30 
euroa hehtaarilta vuodelta ja viimeiseltä vuodelta 40 euroa hehtaarilta. Malminetsintäkorvaus 
on ensimmäiseltä vuodelta maksettava viimeistään 30 päivänä siitä, kun malminetsintälupa on 
tullut lainvoimaiseksi. Seuraavina vuosina korvaus on maksettava vastaavana ajankohtana.  
Luvan haltijan on ilmoitettava malminetsintäkorvauksen kokonaissuorituksesta kirjallisesti 
kaivosviranomaiselle, kun velvollisuus on täytetty. 
 
Mikäli malminetsintäaluetta kuitenkin pienennetään osittaisella raukeamisella ennen varsinaisen 
päätöksen maksuajankohtaa (lainvoimaisuus päivämäärä), määräytyy maksu raukeamispäätöksen 
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lainvoimaisuus päivämääränä voimaan jäävän alueen pinta-alan mukaisesti. 
 

Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 99 §: ään, jossa säädetään malminetsin-
täkorvauksen suuruudesta ja maksutavasta, sekä 51 § ja 67 §:ään jossa säädetään 
malminetsintäluvan raukeamisesta. 

 
11. Määräys vahinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella 
 

Malminetsintäluvan haltijan on korvattava malminetsintäalueella tapahtuvasta kaivoslakiin 
(621/2011) perustuvasta toiminnasta mahdollisesti aiheutuneet vahingot ja haitat, jollei jonkin 
toimenpiteen osalta korvauksesta toisin säädetä.  
 

Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 103 §:ään, jossa säädetään va-
hinkojen ja haittojen korvaamisesta malminetsintäalueella. 
 

12. Poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi erityisellä poronhoitoalueella 
 
Alue kuuluu kuivasalmen ja Sattasniemen paliskunnan alueisiin. Malminetsintätutkimukset on 
sovitettava alueella toimivien paliskuntien kanssa siten, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa 
poronhoidolle. Malminetsintäluvan haltijan on ilmoitettava paliskunnalle tutkimustöistä ja niiden 
aikataulusta, sekä muusta alueiden käytöstä hyvissä ajoin ennen tutkimustöiden aloittamista. 
Malminetsintäluvan haltijan on otettava huomioon alueella mahdollisesti olevat poronhoidolle 
tärkeät rakenteet kuten esimerkiksi erotusaita ja käytettävä valmiita veräjiä kulkemiseen.  
 

Perustelut: Edellä mainituilla toimenpiteillä ehkäistään malminetsinnästä 
porohoidolle mahdollisesti aiheutuvia haittoja erityisellä poronhoitoalueella. 
Määräys perustuu Poronhoitolain (848/1990) 2§:ään ja kaivoslain (621/2011) 51 
§:ään.  

Hakemuksen käsittely 
 
 Hakemus: Aurion Resources Oy   18.4.2019 
 Hakemuksen siirto:Aurion Res. Oy -> B2Fingold Oy  20.12.2019  
 Kuulutus hakemuksesta: Tukes   17.7.2020 
 Lausuntopyynnöt: Tukes     17.7.2020 
 Päätös: Tukes     10.9.2020 
 
Lupahakemuksesta tiedottaminen 

 
Tukes on tiedottanut hakemuksesta 17.7.2020 kuuluttamalla siitä 30 päivän ajan Kittilän ja 
Sodankylän kunnan ilmoitustaululla, sekä Tukesin internetsivuilla. Hakemus on ollut nähtävillä 
17.8.2020 saakka.  
 
Tukes on tiedottanut hakemuksesta asianosaisille maanomistajille 17.7.2020 Lapin Kansa -
lehdessä.  
 
Lausunnot ja mielipiteet on pyydetty toimitettavaksi viimeistään 17.8.2020. Tämän 
päivämääränkin jälkeen toimitetut lausunnot ja mielipiteet on otettu ratkaisussa huomioon. 
 

Lausuntopyynnöt ja lausunnot hakemuksesta 
 
Hakemuksesta on lähetetty lausuntopyynnöt ja saatu lausunnot seuraavasti: 
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1) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Kittilän kunnalle 17.7.2020. 

Kittilän kunta on antanut lausunnon 17.8.2020 (liite 4). 
 

2) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Sodankylän kunnalle 17.7.2020. 
Sodankylän kunta ei antanut lausuntoa. 

 
3) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Lapin ELY-keskukselle 17.7.2020 

Lapin ELY-keskus ei antanut lausuntoa. 
 

4) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Metsähallitukselle 17.7.2020 
Metsähallitus on antanut lausunnon 24.7.2020 (liite 5). 
 

5) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Lapin maakuntamuseolle 17.7.2020. 
Lapoin maakuntamuseo on antanut lausunnon 4.8.2020 (liite 6). 

 
6) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Kuivasalmen paliskunnalle 17.7.2020. 

Kuivasalmen paliskunta on antanut lausunnon 18.8.2020 (liite 7). 
 

7) Tukesin lausuntopyyntö on lähetetty Sattasniemen paliskunnalle 17.7.2020. 
Sattasniemen paliskunta ei antanut lausuntoa. 
 

 
Muistutukset ja mielipiteet 
Hakemuksen johdosta ei esitetty mielipiteitä 
 
Hakijan vastine 
Hakijalta ei ole pyydetty vastinetta. 
 
Tukesin kannanotto lausunnoissa ja muistutuksissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin 
Lausunnoissa ja muistutuksissa esitetyt asiat on otettu lupapäätöksessä huomioon. 
 
 
Tiedoksi luvan haltijalle 
Kaivoslain (621/2011) suhde muuhun lainsäädäntöön 
 

Sen lisäksi, mitä kaivoslaissa säädetään, sovelletaan kaivoslain mukaista lupa- tai muuta asiaa 
ratkaistaessa ja muutoin tämän lain mukaan toimittaessa muun muassa; luonnonsuojelulakia 
(1096/1996), ympäristönsuojelulakia (86/2000), erämaalakia (62/1991), maankäyttö- ja 
rakennuslakia (132/1999), vesilakia (264/1961), poronhoitolakia (848/1990), säteilylakia 
(592/1991), ydinenergialakia (990/1987), muinaismuistolakia (295/1963), maastoliikennelakia 
(1710/1995) ja patoturvallisuuslakia (494/2009). VesiL 264/1961 on kumottu VesiL:lla 587/2011. 
Malminetsintäluvan haltijan on aina noudatettava Suomen lainsäädäntöä ja asiaan liittyviä muita 
kansainvälisiä sopimuksia.  
 

Maastossa liikkuminen 
 
Maastoliikennelain (1710/1995) 4.1 §:n ja 4.2 §:n 9-kohdan mukaan kaivoslaissa (621/2011) 
tarkoitetulla malminetsintäalueella ja 30 metrin etäisyydellä sen rajasta moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla liikkuminen ei edellytä maanomistajan tai haltijan lupaa, kun kyse on asianomaisessa 
malminetsintäluvassa tai kaivosluvassa tarkoitetun toiminnan kannalta välttämättömästä 
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liikkumisesta. Viitaten lupamääräykseen 9, malminetsintäluvan haltija velvoitetaan rajoittamaan 
malminetsintä ja malminetsintäalueen käyttö tutkimustyön kannalta välttämättömiin 
toimenpiteisiin. Malminetsinnästä ei saa aiheutua merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa, 
harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista tai merkittävää 
maisemallista haittaa. Aiheutetut vahingot on korvattava maanomistajalle. 

 
 
 
Luvan muuttaminen 
 

Malminetsintäluvan haltijan on kaivoslain (621/2011) 69 §:n mukaan haettava 
malminetsintäluvan muuttamista, jos tutkimussuunnitelmaa muutetaan tai täydennetään siten, 
että lupamääräyksiä on tarpeen tarkistaa. Luvanhaltija voi lisäksi hakea malminetsintäluvan 
muuttamista lupamääräysten tarkistamiseksi, kun luvan mukaista toimintaa on tarpeen muuttaa. 

 
Luvan jatkaminen 
 

Mikäli luvan voimassaoloa halutaan jatkaa kaivoslain (621/2011) 61 §:n mukaisesti, tulee 
hakemus malminetsintäluvan voimassaolon jatkamiseksi toimittaa kaivosviranomaiselle 
viimeistään kaksi kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. (VnA kaivostoiminnasta 
(391/2012) 27.1 §). 
 
Kaivoslain (621/2011) 61.1 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaoloa voidaan jatkaa enintään 
kolme vuotta kerrallaan siten, että lupa on voimassa yhteensä enintään viisitoista vuotta.  
 
Kaivoslain (621/2011) 61.2 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamisen 
edellytyksenä on, että: 

1) malminetsintä on ollut tehokasta ja järjestelmällistä; 
2) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen edellyttää jatkotutkimuksia; 
3) luvanhaltija on noudattanut tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin 
lupamääräyksiä; 
4) voimassaolon jatkamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle tai yksityiselle edulle. 

 
Kaivoslain (621/2011) 66 §:n mukaan malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista varten 
lupaviranomaiselle on ennen luvan voimassaolon päättymistä toimitettava lupahakemus sekä 
lupaharkinnan kannalta tarpeelliset ja luotettavat selvitykset edellä mainituista voimassaolon 
jatkamisen edellytyksistä. 
  
Kaivostoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (391/2012) 27.2 §:n mukaan 
hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan haluamat muutokset lupa-alueeseen tai muut merkittävät 
muutokset sekä asianosaisissa tapahtuneet muutokset. Asetuksen 27.3 §:n mukaisesti 
hakemukseen tulee liittää lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys: 
 
 1) hakemuksen kohteena olevan luvan nojalla tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista; 
 2) alueelle kohdistuneiden tutkimuskustannusten määrästä; 
 3) esiintymän hyödyntämismahdollisuuksista ja jatkotutkimusten tarpeellisuudesta; 
 4) perustelut aluerajaukselle. 
 

Lisäksi hakemukseen sovelletaan vastaavasti, mitä lupahakemuksesta säädetään kaivoslain 
(621/2011) 34 §:ssä. 
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Malminetsintäluvan raukeaminen 

 Malminetsintälupa raukeaa määräajan päättyessä. 
 
 Kaivosviranomaisen on päätettävä, että malminetsintälupa ja kullanhuuhdontalupa raukeavat, 
 jos luvanhaltija tekee asiaa koskevan ilmoituksen. Luvanhaltija on velvollinen tekemään 
 ilmoituksen, jos tarkoituksena ei enää ole harjoittaa lupaan perustuvaa toimintaa osalla tai koko 
 alueella. 
 
 Malminetsintäluvan raukeamista koskeva asia käsitellään noudattaen vastaavasti, mitä 
 kaivoslaissa (621/2011) säädetään asianomaista lupaa koskevasta lupamenettelystä, 
 lupaharkinnasta sekä lupapäätöksestä ja sen voimassaolosta. 
 
 Malminetsintäluvan raukeamiseen sovelletaan kaivoslain (621/2011) 51 §, 67 §:ää. 
 
Lupapäätöksestä tiedottaminen 

 
Lupapäätös on toimitettu päätöksenantopäivänä: 

• B2Fingold Oy:lle (hakija) 
 
Jäljennös päätöksestä on toimitettu antopäivänä: 

• Kittilän kunnalle, 

• Sodankylän kunnalle 

• Lapin ELY-keskukselle 

• Metsähallitukselle 

• Lapin maakuntamuseolle 

• Kuivaniemen paliskunnalle 

• Sattasniemen paliskunnalle 
 

Toimivaltaiselle maanmittaustoimistolle toimitetaan tiedot Maanmittauslaitoksen ja Tukesin 
sopiman menettelyn mukaisesti malminetsintäluvasta merkinnän tekemiseksi 
kiinteistötietojärjestelmään. 
 
Lupaviranomainen on tiedottanut annetusta päätöksestä lupa-alueen asianosaisille 
maanomistajille Lapin Kansa- lehdessä 10.9.2020. 
 

Perustelut: Päätöksestä tiedottaminen ja siinä noudatettu menettely perustuvat 
kaivoslain (621/2011) lupapäätöksestä tiedottamista koskevaan 58 §:ään. 
 

Päätösmaksu 
 

Tästä päätöksestä perittävä maksu on 3 100 €. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnan palvelukeskus 
lähettää laskun hakijalle. 

 
Maksu perustuu hakemuksen vireille tullessa voimassa olleeseen asetukseen 
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1391/2018). 
 

Muutoksenhaku 
 

Tähän päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Pohjois-
Suomen hallinto-oikeuteen. 
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Valitusaika on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta 
ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. 
 
Päätöksestä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja 
 

kaivosasiat@tukes.fi tai Ilkka Keskitalo, puh. 029 5052 151 
 
  
 
 
Terho Liikamaa 
Ryhmäpäällikkö 
 
 
 
Ilkka Keskitalo 
Ylitarkastaja 

 
LIITTEET  

Liite 1 ML2019:0025 lupakartta 
Liite 2 tilakohtaiset pinta-alat malminetsintälupa-alueella 
Liite 3 asianosaiset maanomistajat 
Liite 4 Kittilän kunnan lausunto 
Liite 5 Metsähallituksen lausunto 
Liite 6 Lapin maakuntamuseon lausunto 
Liite 7 Kuivasalmen paliskunnan lausunto 
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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 valitusajassa 
hallinto-oikeuden kirjaamoon. 
 

Valitusaika 
 
Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän 
päätöksen antopäivästä. 
 
  

Valitusoikeus 
 
Malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa koskevaan päätökseen, 
mainitun luvan voimassaolon jatkamista, raukeamista, muuttamista ja 
peruuttamista koskevaan päätökseen sekä kaivostoiminnan lopettamispäätökseen 
saa hakea muutosta: 
1) asianosainen; 
2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- 
tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka 
sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset 
ilmenevät; 
3) toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan haitalliset 
vaikutukset ilmenevät; 
4) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja muu asiassa toimialallaan yleistä etua 
valvova viranomainen; 
5) saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja 
kulttuuriaan; 
6) kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää 
koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja. 
Kaivosviranomaisella on lisäksi oikeus valittaa sellaisesta päätöksestä, jolla hallinto-
oikeus on muuttanut sen tekemää päätöstä tai kumonnut päätöksen. 
 
 

Valituksen sisältö 
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
• päätös, johon haetaan muutosta 
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi 
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
• valittajan nimi ja kotikunta 
• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai 
jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava 
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myös tämän nimi ja kotikunta. 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, 
ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). 
 

Valituksen liitteet 
 

Valituskirjelmään on liitettävä 
• päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 

jäljennöksenä 
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
• asiamiehen valtakirja 

 
Valituskirjelmän toimittaminen perille 
 

Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. 
Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai 
sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille 
valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa 
kirjaamon aukioloaika on klo 8.00–16.15. Sähköisesti (telekopiona tai 
sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on 
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. 
Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksen kohteena 
olevaa päätöstä valittajan eduksi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on 
erikseen säädetty muistakin tapauksista, joissa maksua ei peritä. 

 

Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: 
 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus  
käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 
postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
puhelin: 029 56 42800 
faksi: 029 56 42841 
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi  
 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
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kirjaamo@tukes.fi 00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi 
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ML2019:0025 Kutuvuoma 
Tilakohtaiset pinta-alat 
 

Tila rek. No:      Pinta-ala (ha): 

261-404-17-18 1,82 

261-404-44-0 23,76 

758-893-12-1 1284,7 

758-430-44-1 0,7 

261-893-13-1 121,3 

261-404-39-9 12,72 

261-404-2-46 30,96 

758-424-40-1 29,98 

758-424-40-1 29,98 

758-424-40-1 29,98 

758-424-27-3 10,1 

261-404-9-56 13,1 

261-404-9-49 2,69 

261-404-9-45 8,47 

261-404-9-43 4,86 

261-404-9-31 6,55 

261-404-9-29 14,41 

261-404-16-18 1,19 

261-404-17-20 30,99 

261-404-17-17 27,69 

261-404-2-19 10,19 

261-404-2-19 10,19 

261-404-2-19 10,19 

261-404-2-19 10,19 

261-404-2-34 1,11 

261-404-2-35 9,77 

261-404-17-10 3,73 

261-404-9-12 1,17 

261-404-17-13 14,55 

261-404-876-1 0,29 

261-404-17-9 8,08 

261-404-9-55 13,8 

261-404-16-6 15,25 

261-404-16-8 12,04 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-16-9 16,4 

261-404-1-12 0,23 

261-404-17-12 1,47 
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Asianosaiset maanomistajat: 
TIMONEN, MARJA-LEENA 
LENKOLA, NIILO JOHANNES KUOLINPESÄ 
SUOMEN VALTIO/METSÄHALLITUS 
LENKOLA, NIILO JOHANNES KUOLINPESÄ 
SUOMEN VALTIO/ METSÄHALLITUS 
K.I.S. SÄHKÖ OY 
VÄRTTIÖ, KARI ANTERO 
KALLATSA, OILI ANNIKKI 
KALLATSA, KATRI OLGA MARIA 
KALLATSA, LUMI-TUULI TUUTIKKI 
PUOLAKKA, TAUNO ARTTURI KUOLINPESÄ 
PAASILINNA, JORMA OLAVI 
KUJALA, SANELMA 
HUIKURI, RAINE ANTERO 
HUIKURI, TOMI JUHANI 
KNUUTINEN, EINI 
LENKOLA, LEO ILMARI 
PUOLAKKA, AIMO ARTTURI 
PAASO, ESKO JA SOILI 
VUOLLO, IRMA ANNIKKI 
JAKKILA, MINNA KATARIINA 
JUHOLA, TERO TAPANI 
JUHOLA-AARNIO, HEIDI ILONA 
KUURI, SOILE KRISTIINA 
VÄRTTIÖ, RAUNO 
VÄRTTIÖ, ESKO HENRIK 
HUIKURI-KUJALA, HELENA MARGIT 
SALO, JARI HENRIK 
HUIKURI, SONJA SYLVIA 
KELONTEKEMÄN OSAKASKUNTA 
LENKOLA, MAIJA KUOLINPESÄ 
KUJALA, PAULI KULLERVO 
RÄSÄNEN, ESA 
PEKKALA, ELSI 
PEKKALA, VESA PETRI 
KUUSAMO, SUVI MARIA ARMIDA 
PEKKALA, SISKO MARITA 
PEKKALA, TAITO ERIK 
PEKKALA, TAPANI MATIAS 
PEKKALA, TONI PEKKA KRISTIAN 
JESIÖJÄRVI, VIRPI  PÄIVIKKI SERAFIINA 
YLITEPSA, PIRJO 
HUIKURI, ORVO KUSTAA VIHTORI 

03060303
Suorakulmio



KITTILÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta

Kunnanhallitus § 289 11.08.2020

Lausunto B2Fingold Oy:n malminetsintäluvan jatkoaikahakemuksesta, Kutuvuoma,
ML2019:0025

2/10.01.01/2020

Khall 11.08.2020 § 289
(Lisätietoja: Maanmittausteknikko Veli-Matti Virtanen, puh. 040 581
1889)

B2Fingold Oy on jättänyt Tukesille malminetsintäluvan jat ko ai ka ha-
ke muk sen koskien Kutuvuoma – nimistä malminetsintälupa-aluetta,
jo ka kohdistuu osittain Kittilän kunnan alueelle ja osittain So dan ky-
län kunnan alueelle. Tukes on pyytänyt Kittilän kunnalta lausuntoa
Kit ti län kunnan alueelle kohdistuvasta lupahakemuksesta ja ha ke-
muk ses ta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huo li mat-
ta. Lupahakemus kohdistuu Kuivasalmen paliskunnan erityiselle po-
ron hoi to alu eel le

Malminetsintäalueen pinta-ala on kokonaisuudessaan 1734,04 ha.

Hakemuksen mukaan alueelta on mahdollista löytää kultaa ja ku pa-
ria sisältäviä kaivosmineraaleja. Arvio perustuu alueen geologiseen
ym pä ris töön ja tähän asti suoritettuihin tutkimuksiin.

Hakemuksen tutkimussuunnitelmaan kuuluvat seuraavat me ne tel-
mät: geologinen kartoitus ja näytteenotto vasaralla, moree ni näyt-
teenot to, tutkimusojien kaivaminen, geofysikaaliset mittaukset, poh-
ja mo ree ni näyt teen ot to sekä kallioperäkairaus.

Suunnitelluilla toimenpiteillä ei hakijan mukaan aiheuta haittaa alu-
een luonnonarvoille. Kairauspaikat ilmoitetaan kartalla ennen työn
aloit ta mis ta ELY-keskukselle, jolloin vielä varmistetaan, ettei ko. pai-
kal la tai sen välittömässä läheisyydessä ole suojeltuja eläin – tai
kas vi la je ja. Hakemuksen mukaan suunniteltu malminetsintä ei ai-
heu ta mer kit tä vää vahinkoa maa- ja kallioperään. Kairakoneen käyt-
tä mät maas to rei tit ja kairausveden ottopaikat suunnitellaan yh teis-
työs sä maan omis ta jien kanssa. Malminetsinnällä ei hakijan mukaan
ole vai ku tuk sia vesistöihin ja pohjaveteen eikä ihmisiin. Mal min et sin-
tä alu een läheisyydessä olevat talot otetaan huomioon ja pihapiirissä
ei suo ri te ta tutkimustöitä ilman maanomistajan suostumusta.

Hakemuksen mukaan hakija huolehtii alueen kunnostamisesta, siis-
ti mi ses tä ja sen saattamisesta mahdollisimman luonnonmukaiseen
ti laan maastotutkimusten jälkeen.

B2Fingold Oy hakee samalla malminetsintälupahakemuksen Ku tu-
vuoma (ML2019:0025) täytäntöönpanomääräystä mahdollisten
muu tok sen hauis ta huolimatta. Perusteluina hakija on esittänyt mm.,
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et tä vireillä olevassa jatkoaikahakemuksessa mainitut tut ki muk-
set/tut ki mus me ne tel mät eivät laajuudeltaan tai ym pä ris tö vai ku tuk sil-
taan eroa jo kerran myönnetystä luvasta. Hakijalla on alueella käyn-
nis sä oleva malminetsintäprojekti ja yhtiö on valmis jatkamaan pro-
jek tin kehittämistä heti, kun vireillä oleva jatkoaikahakemus on kä si-
tel ty ja lupa myönnetty. Sitä ennen yhtiö ei voi operoida Suomessa.
Mal min et sin tä lu pa voi kaivoslain mukaan olla voimassa 15 vuotta ja
ky sei nen lupa on vasta ollut voimassa 5 vuotta.

Kartta malminetsintälupa-alueesta esityslistan ja pöytäkirjan liit tee-
nä, asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää lausuntonaan B2Fingold Oy:n jat ko ai ka-ha-
ke muk ses ta koskien Kutuvuoma -nimistä malminetsintälupaa ja ha-
ke muk ses ta luvan täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huo li-
mat ta ilmoittaa seuraavaa:

Lupahakemus ei kohdistu Kittilän kunnan asema- eikä yleis kaa-
va-alueil le. Siten kaavoituksen kannalta hakemuksen johdosta ei ole
huo mau tet ta vaa.
Malminetsinnästä ei saa olla haittaa paikalliselle asutukselle eikä
alu een poronhoidolle.
Muilta osin Kittilän kunnalla ei ole hakemuksesta huomautettavaa.

Päätös:
Kunnanhallituksen jäsen Akseli Erkkilä poistui esteellisenä (syynä
työ paik ka, palvelussuhdejääviys) tämän asian käsittelyn ajaksi, eikä
osal lis tu nut keskusteluun eikä päätöksentekoon.

Kunnanjohtaja Antti Jämsén täydensi esitystään siten, että pöy tä kir-
ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Kunnanjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin.
Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.
__________

Liitteet Liite 1 Kartta malminetsintälupahakemusalueesta, Kutuvuoma,
lupatunnus ML2019:0025

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja
valvontaoikeuden käyttämistä.
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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)Valtakatu 296100 Rovaniemi(kaivosasiat@tukes.fi)
Viite: Lausuntopyyntönne 17.7.2020
Asia: SODANKYLÄ KITTILÄ – Malminetsintä alueella Kutuvuoma-Ikkarinlehto-Ikkarinvuoma-

Värttiövaara, ML2019:0025

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kaivoslain (10.6.2011/621) 37
§:n nojalla Lapin maakuntamuseolta lausuntoa Sodankylän ja Kittilän kuntien
alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta ja hakemuksesta lu-
van täytäntöönpanemiseksi muutoksenhausta huolimatta. Lausuntopyynnön
yhteydessä museolle on toimitettu lupahakemus ML2019:0025, josta käy ilmi
etsintäalue sekä siellä suunnitellut toimenpiteet. Lapin maakuntamuseo mu-
seolain (314/2019) mukaisena alueellisena vastuumuseona lausuu asiasta
toimialojensa (arkeologia & rakennettu kulttuuriympäristö) osalta.

Etsintäalue käsittää 1743,04 ha:n alan, joka sijoittuu sekä Kittilän että Sodan-
kylän kuntien alueelle. Etsintäalue sijaitsee Kutuvuoma-Ikkarinlehto-
Ikkarinvuoma- Vättiövaara alueella n. 5 km Tepsasta koilliseen ja 12 km Jeesi-
östä luoteeseen. Etsintäalueella on suoritettu arkeologista kulttuuriperintöin-
ventointia vuonna 2013 Metsähallituksen Kansallisen Metsäohjelman (KMO)
puitteissa.

Etsintäalueelta ei tunneta tällä hetkellä kiinteitä muinaisjäännöksiä, mutta kyl-
läkin useita muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita, jotka tulee ottaa
huomioon malminetsinnässä.

Etsintäalueen keskivaiheilla Ikkarinlehdon ja Värttiövaaran välissä sijaitsee
kaksi arkeologista kulttuuriperintökohdetta. Koordinaateissa (ETRS- TM35FIN)
7497943; 448590 sijaitsee kohde Värttiövaara 2 (muinaisjäännösrekisterin
tunnus 1000038855), joka sisältää kaksi joko 1800-luvun loppuun tai aivan
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1900-luvun alkuun ajoittuvaa savottakämppäjäännöstä. Koordinaateissa
7497910; 448732 sijaitsee kohde Värttiövaara 3 (muinaisjäännösrekisterin
tunnus 1000038856) joka on yksittäinen savottakämpän jäännös, joka ajoittuu
samankaltaisesti kuin edellinen.

Etsintäalueen kaakkoiskulmassa Ikkarinvuoman eteläpuolella koordinaateissa
7497012; 450814 sijaitsee kohde Värttiövaara 1 (muinaisjäännösrekisterin
tunnus 1000038854), joka on laaja 1950-luvulla rakennettu savottakämppä-
alue.

Etsintäalueen koillisosassa, Kutuvuoman reunassa, karttaan merkityn mootto-
rikelkkareitin varrella koordinaateissa 7498919; 450896 on kohde Kutuvuoma
(muinaisjäännösrekisterin tunnus 1000038911), joka on niittyladon jäännös.

Edellä mainitut kohteet on kaikki merkitty muiksi kulttuuriperintökohteiksi ei-
vätkä ne täten ole kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita muinaismuistolaki
(295/1963) koskisi. Ne tulee kuitenkin ottaa huomioon malminetsinnässä si-
ten, että niiden rakenteita ei vahingoiteta. Mahdolliset tutkimusojat samoin
kuin kairauspaikat tulee sijoittaa siten, että ne eivät osu kohteiden rajausten
sisäpuolelle. Myös kairakoneen ja muiden maastossa liikkuvien koneiden reitit
tulee suunnitella siten, että ne eivät kulje kohteiden rajausten sisäpuolella.
Kohteiden rajaukset ovat julkisesti nähtävillä Museoviraston ylläpitämässä
Kulttuuriympäristön palveluikkuna (kyppi.fi) -palvelun kautta käytettävissä
olevassa muinaisjäännösrekisterissä.

Lapin maakuntamuseo muistuttaa lisäksi, että vaikka alueelta ei tunneta kiin-
teitä muinaisjäännöksiä, muinaismuistolain (295/1963) 14 §:n mukaisesti, jos
maata kaivettaessa tai muuta työtä suorittaessa tavataan kiinteä muinaisjään-
nös, jota aikaisemmin ei ole tunnettu, on työ kohteen luona keskeytettävä vä-
littömästi ja löydöstä on tehtävä ilmoitus joko Museovirastolle tai alueellisen
vastuumuseon (Lapin maakuntamuseo) arkeologille. Niin ikään muinaismuis-
tolain 16 §:n mukaisesti, jos alueelta löydetään muinaisesineeksi epäilty esine,
tai sellaisen katkelma, on kaivuu paikalla lopetettava välittömästi ja otettava
yhteys joko Museovirastoon tai alueellisen vastuumuseon arkeologiin.
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Tämän lausunnon laatimiseen on rakennetun kulttuuriympäristön osalta osal-
listunut amanuenssi Jani Hiltunen.

Rovaniemellä 4. elokuuta 2020
Jari-Matti KuuselaArkeologi

Tiedoksi: Lapin ELY-keskus
Museovirasto
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Malminetsintälupahakemuksen hakijaksi on merkitty B2Fingold Oy.
Kuivasalmen paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella,jossa valtion maata ei poronhoitolain 2 §:n 2 momentin mukaan saa käyttää niin, ettäsiitä aiheutuu poronhoidolle huomattavaa haittaa.
Hakemuksen ML2019:0025 kartasta ilmenee, että lupahakemusalueen Kutuvuomaläntinen osa sijoittuu Kuivasalmen paliskunnan alueelle. Osa Kuivasalmen ja Sattas-niemen paliskuntien välisestä raja-aidasta sijoittuu lupahakemusalueelle.
Malminetsintätöitä suorittavien on huolehdittava, että raja-aitaan ei tehdä reikiä eikäsitä muutoinkaan vahingoiteta. Aita on aina pidettävä suljettuna. Mikäli aidan läheisyy-teen kaivetaan tutkimusojia, ne eivät saa sijaita niin lähellä aitaa, että aidan laitaa kul-kevien ihmisten ja eläinten kulku estyy tai vaarantuu. Tutkimusojat ja kaivaukset onehdottomasti peitettävä välittömästi tutkimusten päätyttyä.

__________________________________Antti I. KoskelaPoroisäntä


