Metsähallituksen tiedote kullankaivajille
Lemmenjoen kansallispuiston, Urho Kekkosen kansallispuiston, Ivalojoen ja sen sivuhaarojen (Kutturan suunta) sekä Keski- ja
Itä-Lapin alueella v. 2019
HUOM! Huoltoluvat haetaan sähköisesti osoitteesta https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Käsittelyaika on 10 - 15 arkipäivää. Tarkempia ohjeita alla olevassa taulukossa maastoliikenteen kohdalla.
Kaivutyö on sallittu ainoastaan kaivoslain mukaisilla kullanhuuhdonta-alueilla ja kaivospiireillä.
Vuotuinen kullanhuuhdontakorvaus (50 €/ha) ja kaivospiirimaksu (50 €/ha) maksetaan Metsähallituksen tilille ilman eri kehotusta määräaikaan maaliskuun 15 päivään mennessä
tai em. päivän jälkeen annetuista kullanhuuhdontaluvista 30 vrk:n sisällä luvan voimaantulosta. Maksamattomat korvaukset saatetaan viipymättä tiedoksi kaivosviranomaiselle
kaivoslain 621/2011 70 § mukaisia toimenpiteitä varten.
Huom.! Koirat tulee muistaa pitää kytkettyinä myös kullankaivualueilla metsästyslain mukaisesti.

Muuta huomioitavaa:
Kaivumenetelmät:

•

Lapiokaivualueilla on koneen käyttö kielletty kaikissa työvaiheissa ilman asianmukaisia lupia (ympäristöluvat)

Rakentaminen:

•

Kullanhuuhdonta-alueelle saa kaivukauden ajaksi pystyttää vain teltan tai laavun, kaivukauden päätyttyä teltta tai laavu on purettava. Kaikenlainen muu
rakentaminen vaatii sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvan ja kunnan rakennus- tai toimenpideluvan. Lemmenjoen kansallispuistossa lupa
rakentamiseen haetaan Metsähallitukselta

Kesäaikainen maastoliikenne:
• Metsäautotielle (maastoon rakennettu tie, jossa on sorapinta, ojat/pientareet) ei tarvita maastoliikennelupaa
• Maastoliikennelupa tarvitaan aina kun liikutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolella. Kesäaikaisia maastoliikennelupia myönnetään pääsääntöisesti vain jo
selvästi olemassa oleville maastourille
• Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina ennen ajamista tiedustella asiaa Metsähallituksesta
Asuntovaunut:

•
•
•
•
Polttopuuasiat:

Kullanhuuhdonta-alueella saa pitää matkailuperävaunua tai asuntoautoa korvauksetta kaivukauden ajan (huom. selvitettävä maastoliikenneluvan tarve). Jos
matkailuperävaunu jätetään kullanhuuhdonta-alueelle talven ajaksi, on siihen hankittava Metsähallituksen lupa
Mikäli matkailuperävaunua tai matkailuautoa ei ole mahdollista sijoittaa kullanhuuhdonta-alueelle, voi Metsähallitus myöntää luvan sen sijoittamiseksi lupaalueen läheisyyteen kaivukauden ajaksi
Kutturan tien varressa on Lapin Kullankaivajain Liitto ry:n vuokraama varasto- ja asuntovaunualue, jonne vaunun voi jättää talveksi
Metsähallitus voi myöntää maksullisen luvan asuntovaunun säilyttämiselle kaivualueella, mikäli kullanhuuhdontaluvan jatkoaikahakemus on vireillä

•

Kullanhuuhdonta-alueelta tai sen läheisyydestä ei saa ottaa minkäänlaista puuta ilman puulupaa. Kansallispuistoihin ei myönnetä puunottolupia. Mikäli
kullanhuuhdonta-alueella on puustoa tutkimustyön esteenä, on puiden poistamisesta sovittava ennakkoon Metsähallituksen kanssa

Päättyneen kullanhuuhdonta-alueen jälkityöt:
• Kaikki luontoon kuulumaton on vietävä kullanhuuhdontaluvan päätyttyä pois maastosta, nuotiopaikan kivikehän voi jättää, mutta nuotiopohjalle ei saa jättää
palaneita nauloja, peltipurkkeja, lasia tai muovia, tiiliskiviä, betonia
• Kaivumonttujen reunat tulee luiskata yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon

Lemmenjoen kansallispuisto

Urho Kekkosen
kansallispuisto

Ivalojoki sivuhaaroineen
(Kutturan suunta)

Keski- ja Itä-Lapin alue
*

Kullanhuuhdontakorvaukset ja
kaivospiirimaksut
-kullanhuuhdontakorvaus 50 €/ha,
kaivospiirimaksu 50 €/ha
- Metsähallitus ei lähetä erillistä
laskua, eräpäivä 15.3.2019
- Maksun yhteydessä on
ilmoitettava lupatunnus ja
kullanhuuhdontaluvan/kaivospiiri
n haltija

POHJOLA PANKKI
FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus Luontopalvelut

POHJOLA
PANKKI FI07
5000 0120 2512
92
Metsähallitus
Luontopalvelut

Karttaliitteen s. xx
mukaisesti

POHJOLA PANKKI
FI83 5000 0120 1439 03
Metsähallitus Metsätalous

Kullanhuuhdonta-alueen /
kaivospiirin huoltaminen
moottorikelkalla
- Paikkakuntalaiselle maksuton
- Ulkopaikkakuntalaiselle
maksullinen. Luvan hinta on 50 €.
- Lupa on henkilökohtainen (tai
perhekohtainen). Lupaa hakiessa
tarvitaan mm.
kullanhuuhdontaluvan lupatunnus
tai kaivoskirjan numero ja
huoltoajon ajankohta

Lemmenjoen kansallispuiston
maastoliikenneohjeistus LKL:n
kotisivuilla www.kullankaivajat.fi

Luontopalvelujen alue
POHJOLA PANKKI
FI07 5000 0120 2512 92
Metsätalouden alue
POHJOLA PANKKI
FI83 5000 0120 1439 03

Huoltolupa haetaan sähköisesti
osoitteesta
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/f
i/maastoliikenne/
Lisätietoja: Ivalon asiakaspalvelu,
Virastotalo, Ivalo, PL 36, (Ivalontie
10), 99801 IVALO, puh. 0206 39
7701, ark. klo 9:00–16:00
- Ylä-Lapin luontokeskus, Siida,

Huoltolupa
haetaan
sähköisesti
osoitteesta
https://verkkoka
uppa.eraluvat.fi/f
i/maastoliikenne
Lisätietoja:
Palvelupiste
Kiehinen, Kelotie
1 / Siula, 99830
Saariselkä, puh.
0206 39 7200

Huoltolupa haetaan
sähköisesti osoitteesta
https://verkkokauppa.eral
uvat.fi/fi/maastoliikenne/
Lisätietoja:
LUONTOPALVELUT
Ivalon asiakaspalvelu,
Virastotalo, Ivalo, PL 36,
(Ivalontie 10), 99801
IVALO, puh. 0206 39
7701, ark. klo 9:00–16:00
METSÄTALOUS

Huoltolupa haetaan
sähköisesti osoitteesta
https://verkkokauppa.er
aluvat.fi/fi/maastoliiken
ne/
Lisätietoja:
Heikki Remes,
Jäämerentie 6, 99600
SODANKYLÄ, puh.
0206 39 7355,
heikki.remes@metsa.fi

INARI, puh. 0206 39 7740, ti-su klo
10:00–17:00, maanantaisin suljettu

Kesäaikaiset
maastoliikenneluvat
Hinta kuten
moottorikelkkaluvissa.

Kesäaikaisia lupia myönnetään vain
erityisen painavin perustein jo
selvästi olemassa oleville urille.
Lemmenjoen kansallispuiston
maastoliikenneohjeistus LKL:n
kotisivuilla www.kullankaivajat.fi
Huoltolupa haetaan sähköisesti
osoitteesta
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/f
i/maastoliikenne/
Lisätietoja:
Ivalon asiakaspalvelu, Virastotalo,
Ivalo, PL 36, (Ivalontie 10), 99801
IVALO, puh. 0206 39 7701, ark. klo
9:00–16:00

Kesäaikaisia
maastoliikennelup
ia ei myönnetä.

Heikki Remes, Jäämerentie
6, 99600 SODANKYLÄ,
puh. 0206 39 7355,
heikki.remes@metsa.fi
Lupa tarvitaan aina, kun
liikutaan rakennetun
metsäautotien ulkopuolella.
Kesäaikaisia
maastoliikennelupia
myönnetään vain jo selvästi
olemassa oleville
maastourille.
Huoltolupa haetaan
sähköisesti osoitteesta
https://verkkokauppa.eral
uvat.fi/fi/maastoliikenne/
Kartta haetusta ajourasta
liitetään hakemuksen
mukaan.
Lisätietoja:
Luontopalvelut
Ivalon asiakaspalvelu
ja
Irja Mikkonen, PL 36,
99801 IVALO puh. 0206
39 7724.
irja.mikkonen@metsa.fi
Metsätalous
Heikki Remes, Jäämerentie
6, 99600 SODANKYLÄ,
puh. 0206 39 7355,
heikki.remes@metsa.fi

Kesäaikaisia
maastoliikennelupia
myönnetään vain jo
selvästi olemassa oleville
maastourille.
Huoltolupa haetaan
sähköisesti osoitteesta
https://verkkokauppa.er
aluvat.fi/fi/maastoliiken
ne/
Kartta haetusta ajourasta
liitetään hakemuksen
mukaan.
Lisätietoja:
Heikki Remes,
Jäämerentie 6, 99600
SODANKYLÄ, puh.
0206 39 7355,
heikki.remes@metsa.fi

Polttopuun myynti
- Kullanhuuhdontaoikeuteen ei
sisälly puunotto-oikeutta
- Mikäli kullanhuuhdonta-alueella
on puustoa tutkimustyön esteenä,
on puiden poistamisesta sovittava
ennakkoon Metsähallituksen
kanssa.
- Maksukuitti on pidettävä
maastossa mukana, sillä se on
puunottolupaa kysyttäessä tosite
puiden maksamisesta.

Polttopuita (=halkoja) myydään
Njurkulahden lanssista, hinta on
46,00 €/p-m³ (sis. alv 24 %).
Puuluvan saa Metsähallituksen
asiakaspalvelusta Ivalosta tai
Inarista
Tarvepuuta ei saa ottaa
kansallispuiston alueelta, ei edes
maapuuta.

Metsähallitus myy
kaivajille
kansallispuiston
ulkopuolelta
hakkuutähdelupia
polttopuuksi
hintaan 12,40
€/m3 (sis. 24 %
alv). Pienin
laskutuserä on
20,00 €.
Polttopuuluvan
voi ostaa
Metsähallituksen
Keski-Lapin
toimipisteestä:
Jäämerentie 6,
Sodankylä
Tiedustelut Pekka
Leskinen puh.
0206 39 7303
Tarvepuuta ei saa
ottaa
kansallispuiston
alueelta, ei edes
maapuuta.

Metsähallitus,
Luontopalvelut myy
alueiltaan kaivajille
maapuuta (= liekopuut,
juurakot, kuivat oksat ja
hakkuutähteet) polttopuuksi
hintaan 15,00 €/m³ (sis. alv
24 %). Pienin laskutuserä
20,00 €.
Polttopuuluvan
Luontopalvelujen alueelle
voi ostaa Saariselältä
palvelupiste Kiehisestä,
puh. 0206 39 7200 tai
Ivalosta, puh. 0206 39
7701.
Metsähallitus, metsätalous
myy alueiltaan kaivajille
hakkuutähdelupia (oksat,
hakkuutähteet – ei liekoja
ja juurakoita) polttopuuksi
hintaan 12,40 €/m3 (sis. 24
% alv). Pienin laskutuserä
on 20,00 €.
Polttopuuluvan voi ostaa
Metsähallituksen Ylä-Lapin
toimipisteestä (ei
asiakaspalvelusta):
Ivalontie 10, Ivalo.
Tiedustelut Ari Huru
puh. 0206 39 7738.

Metsähallitus myy
kaivajille
hakkuutähdelupia
polttopuuksi hintaan
12,40 €/m3 (sis. 24 %
alv). Pienin laskutuserä on
20,00 €.
Polttopuuluvan voi ostaa
Metsähallituksen Keskija Itä-Lapin toimipisteistä:
Jäämerentie 6, Sodankylä
Tiedustelut Pekka
Leskinen puh. 0206 39
7303.
Samperintie 32,
Savukoski Tiedustelut Jari
Kantia puh. 0206 39 7576.

Lisätiedustelut

Irja Mikkonen
puh. 0206 39 7724
irja.mikkonen@metsa.fi
os. Metsähallitus, PL 36, 99801
Ivalo

Irja Mikkonen

Metsätalouden alue:
Heikki Remes, Jäämerentie
6, 99600 SODANKYLÄ,
puh. 0206 39 7355
heikki.remes@metsa.fi

Heikki Remes,
Jäämerentie 6, 99600
SODANKYLÄ, puh.
0206 39 7355
heikki.remes@metsa.fi

Luontopalvelujen alue:
Irja Mikkonen
puh. 0206 39 7724
irja.mikkonen@metsa.fi

* (Sodankylän, Savukosken, Sallan, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien alueilla sijaitsevat Metsähallituksen hallintaan kuuluvat alueet, pois lukien Lapin Luontopalvelulle kuuluvat
suojelualueet)

