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KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40
§:n nojalla.

kullanhuuhdontalupahakemuksen

Lupatunnus: HL2020:0039

Hakijat: Salonen Fiessinger, Satu

Alueen sijainti: Inarin kunta, Rönkönoja, 5,9 ha

Lapiokaivu noin 10m3 vuodessa

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää 15.3.2021 mennessä lupatunnus mainiten
sähköisesti osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi tai osoitteeseen Valtakatu 2, 96100
Rovaniemi tai

Nähtävilläolo

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 12.2.2021 – 15.3.2021 Tukesin
verkkosivuilla osoitteessa https://tukes.fi/paatokset-ja-
kuulutukset/kullanhuuhdontaluvat. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen
seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai puh. 029 5052 000

mailto:kaivosasiat@tukes.fi
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kullanhuuhdontaluvat
https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kullanhuuhdontaluvat


KULLANHUUHDONTALUPAHAKEMUS 
Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä (*). Ennen hakemuksen toimittamista kaivosviranomaiselle
hakijan on huolehdittava, että ne on täytetty asianmukaisesti.

1.  HAKIJAN TIEDOT

1.1. Etu- ja sukunimi *

1.2. Postiosoite * 

1.3. Postinumero * 

1.5. Puhelinnumero 

1.7. Muut hakijat yhteystietoineen

2.  ALUEEN TIEDOT

2.1. Ehdotus alueen nimeksi

2.2. Alueen pinta-ala * 

2.3. Sijainti: Lappi, valtion omistama alue *

Inarin kunta 
Sodankylän kunta
Sallan kunta 
muu

1.4. Postitoimipaikka * 

1.6. Sähköposti 

ha (enintään 7 ha)

mikä?
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TYHJENNÄ LOMAKE

Satu Marjaana Salonen Fiessinger

Kultasirkus

5,9



2.4. Haettavan alueen tarkempi sijainti (joen, puron tarkkuudella)

2.5. Hakijan esitys luvan voimassaoloajaksi:           vuotta
Uutta lupaa voi hakea enintään neljäksi vuodeksi, jatkolupaa 10 vuodeksi.

2.6. Selvitys haettavasta alueesta ja sen käyttöä koskevista rajoituksista sekä pääpiirteittäinen selvitys merkittävistä 
luonto- ja kullanhuuhdontakulttuuriarvoista alueella * 
Selvitys mm. luonnonsuojelulain, erämaalain ja muinaismuistolain nojalla aluetta koskevista rajoituksista. Saamelaisten kotiseutualuetta ja
erityistä poronhoitoaluetta koskevassa hakemuksessa on kyseisiä alueita koskevat säännökset otettava huomioon.

2.7. Selvitys alueen käyttöä koskevien rajoitusten huomioon ottamisesta *

2.8. Selvitys alueen oikeusvaikutteisista kaavoista ja mahdollisesti vireillä olevista kaavahankkeista sekä selvitys siitä, 
ettei haetulla alueella ole kaivoslain (621/2011) 46 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua estettä *
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Alue sijaitsee Rönkönojan alkupäässä.

4

Alue sijaitsee Rönkönojan jyrkkäreunaisessa kanjonissa, jossa on harjoitettu 
kullanhuuhdontaa vuosikymmenien ajan. Alue sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella 
sekä kuuluu Ivalon paliskunnan alueeseen. Alueelta tai sen välittömästä läheisyydestä 
ei käsitykseni mukaan ole kartoitettu muinasmuistolain suojaamia muinaisjäännöksiä tai 
muita kulttuuriperintökohteita. Alueella ei liene tunneta tällä hetkellä uhanalaisten lajien 
esiintymiä. Kaivosrekisterin karttapalvelun 17.7.2020 haettavaan 
huuhdontalupa-alueeseeen ei kohdistu toista huuhdontalupaa.

Kysymys on haetulla alueella toimitettavasta pienimuotoisesta lapiokaivuusta, jossa 
noudatetaan hyvää kullanhuuhdontatapaa. Huuhdontakauden jälkeen kaivuukuopat täytetään 
osin ja luiskataan siten, ettei satunnaisille kulkijoille tai porotaloudelle aiheudu vaaraa. Tarpeen 
mukaan kauvuukuopat myös merkitään. Toiminnasta en katso aiheutuvan vaaraa sen 
pienimuotoisuudesta johtuen saamelaiskulttuurille tahi saamelaisten perinteisille elinkeinoille.  
 
Kaivuu- ja huuhdontatöistä mahdollisesti aiheutuva maa-ainesten pääsy Rönkönojaan estetään 
riittävällä veden kierrätyksellä ja asianmukaisilla ja oikein sijoitetuilla saostusaltailla. 
 
Leiriytyminen tulee tapahtumaan valtausalueella asuntovaunussa.

Hakemus kohdistuu Ivalon yleiskaava-alueen erämaa alueelle. Käsitykseni mukaan 
alueeseen ei kohdistu kaivoslain 46 §:n 1.momentin kohdissa 1 ja 2 tarkoitettua estettä.
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3. SELVITYS TOIMINNASTA JA TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA 

3.1. Kuvaus toiminnan määrästä (m3), laadusta ja aikataulusta *

3.2. Onko alueella tarkoitus suorittaa koneellista kullankaivuuta? * 
Kyllä
Ei 

3.3. Onko hakijalla alueelle voimassaoleva ympäristölupa? * 
Kyllä
Ei 

3.4. Onko hakemukseen liitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma? * 
Kyllä
Ei

3.5. Miten kulku alueelle järjestetään? *

3.6. Selvitys niistä, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea * 
Mainitse mm. alueen paliskunta, sijoittuuko alue saamelaisten kotiseutualueelle, ym.

Kyseessä on lapiokaivuu ja perinteinen rännitysmenettely kullan erottamiseksi 
jokisorasta. Toiminta ajoituu välille 1.6-30.9. Kaivuumäärä vuositasolla on korkeintaan 
10 m3.

Kulkuun haetaan metsähallitukselta moottoriliikennelupa metsätieuraan (karttaotteesa 
vahvennettu), joka lähtee tieltä E75 ja päätyy huuhdonta-alueen leiripaikalle.

Käsitykseni mukaan asia saattaa koskea mm. seuraavien etua, oikeutta tai 
velvollisuutta: 
1. Ivalon paliskunta 
2. Saamelaiskäräjät 
3. Inarin kunta 
4. Metsähallitus 
5. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
6. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
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3.7. Hakijan arvio toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista sekä selvitys toiminnan
haitallisten vaikutusten ehkäisystä * 
Jos kullanhuuhdontalupaa koskeva hakemus kohdistuu saamelaisten kotiseutualueelle, on toiminnan vaikutuksia arvioitava saamelaisten oikeuden
kannalta alkuperäiskansana, koltta-alueella kolttalaissa säädettyjen tavoitteiden kannalta ja erityisellä poronhoitoalueella poronhoidon kannalta.

3.8. Selvitys toiminnan lopettamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä sekä jälkitoimenpiteistä *

Kysymys on haetulla alueella toimitettavasta pienimuotoisesta lapiokaivuusta, jonka 
ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Kaivuun ja huuhdonnan  mahdollisia 
haittavaikutuksia Rönkönojaan ja alapuoleiseen vesistöön estän 
pumpattavanhuuhdontaveden kierrättämisellä sekä riittävän syvien/korkeiden 
saostusaltaiden muodostamisella (ottaen huomioon myös vesitilanteen ja sateet). 
 
Kaivuutoiminnasta aiheutuvat kuopat merkitään kaivuukaudella siten, ettei niistä 
aiheudu vaaraa satunnaisille kulkijoille. Sinällään kaivuukausi on suhteellisen lyhyt ja 
sen jälkeen kuopat täytetään ja luiskataan, jotta alueen porojen niihin putoamisen ja 
loukkaantumisen riski minimoidaan. 
 
Pienimuotoisen toiminnan ei ole katsottu KHO:n päätöksessä 4.2.2015 (kyse oli vieläpä 
pienimuotoisesta konekauvuusta) aiheuttavan haittaa saamelaiskulttuurille tahi 
saamelaisten perinteisille elinkeinoille, kuten kalastukselle, metsästykselle ja 
poronhoidolle.

Toiminnan lopettamisen yhteydessä alue siivotaan mahdollisista aiheutuneista roskista. 
Kaivukalusto kaikkinensa toimitetaan alueelta pois sekä mahdolliset kaivuukuopat 
täytetään tai luiskataan asianmukaisesti. Tarpeen vaatiessa reunat merkitään 
maastoon. Jäljellä olevat läjityskasat tasataan. Kevytrakenteinen ulkovessa puretaan ja 
rakennustarpeet poistetaan alueelta.
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4. RAKENTAMINEN 

4.1. Haetaanko alueelle lupaa rakentaa rakennus tai rakennelma tämän hakemuksen yhteydessä?
Kyllä
Ei

4.2. Perustelut rakentamistarpeelle

4.3. Onko hakemukseen liitetty rakennusta tai rakennelmaa koskevat rakennuspiirustukset? 
Kyllä 
Ei

5. VAKUUS 
Hakijan ehdotus vakuuden suuruudesta/selvitys sen tarpeellisuudesta. Ehdotus perusteltava.

Hakija haluaa rakentaa alueelle kevytrakenteisen ulkokäymälän, joka poistetaan 
huuhdontaluvan päättyessä.

Vakuudeksi ehdtetaan 1200 euroan suuruista Tukesille pantattua rahasummaa. Ottaen 
huomioon pienen kaivumäärän ja siitä johtuvat pienehköt mahdollisuuden vakaviin 
ympäristövahinkoihin, on ehdotettu summa liene linjassaan toiminnan laajuuteen ja 
laatuun nähden.
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6. MUUT TIEDOT  

Muut hakemuksen käsittelyyn mahdollisesti vaikuttavat lisätiedot

Allekirjoitus (kaikkien hakijoiden) *
Sähköisesti toimitettuihin hakemuksiin kaivosviranomainen pyytää allekirjoitukset tarvittaessa.

PAKOLLISET LIITTEET: 
1. Hakijan virkatodistus (kaikkien hakijoiden) 
2. Kartta alueesta 
3. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Muista liittää hakemukseen kaikki tarvittavat liitteet!
LÄHETÄ HAKEMUS TULOSTA HAKEMUS

Satu Salonen Fiessinger
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1:25 000 Sininen alue = Kullanhuuhdontalupa-alue
Keltainen alue = Kullanhuuhdontalupahakemusalue



HL2020:0039

1:100 000 Sininen alue = Kullanhuuhdontalupa-alue
Keltainen alue = Kullanhuuhdontalupahakemusalue

Lapin paliskunta

Ivalon paliskunta

Hammastunturin 
paliskunta

Sota-aavan soidensuojelualue

Hammastunturin erämaa-alue

Urho Kekkosen kansallispuisto


