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METSÄHALLITUS TIEDOTTAA

Kaivutyö on sallittu ainoastaan kaivos-
lain mukaisilla kullanhuuhdonta-alueil-

la ja kaivospiireillä.
Vuotuinen kullanhuuhdontakorvaus (50

€/ha) ja kaivospiirimaksu (50 €/ha) maksetaan
Metsähallituksen tilille ilman eri kehotusta
määräaikaan, maaliskuun 15. päivään mennes-
sä tai em. päivän jälkeen annetuista kullan-
huuhdontaluvista 30 vrk:n sisällä luvan voi-
maantulosta. Maksamattomat korvaukset saa-
tetaan viipymättä tiedoksi kaivosviranomaisel-
le kaivoslain 621/2011 70 § mukaisia toimen-
piteitä varten. Maksaessasi kullanhuuhdonta-
lupaa, käytä viestikentässä sanaa kullanhuuh-
dontalupa, koska valtaus-nimike aiheuttaa se-
kaannusta Metsähallituksen maksujen seuran-
nassa.

Huom! Koirat tulee muistaa pitää kytkettyinä
myös kullankaivualueilla metsästyslain mukai-
sesti.

Muuta huomioitavaa
Kaivumenetelmät

 Lapiokaivualueilla on koneen käyttö kiel-
letty kaikissa työvaiheissa ilman asianmukaisia
lupia (ympäristöluvat).

Rakentaminen
 Kullanhuuhdonta-alueelle saa kaivukauden

ajaksi pystyttää vain teltan tai laavun, kaivu-
kauden päätyttyä teltta tai laavu on purettava.
Kaikenlainen muu rakentaminen vaatii sekä
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston luvan ja kun-
nan rakennus- tai toimenpideluvan. Lemmen-
joen kansallispuistossa lupa rakentamiseen hae-
taan Metsähallitukselta.

Kesäaikainen maastoliikenne
 Metsäautotielle (maastoon rakennettu tie,

jossa on sorapinta, ojat/pientareet) ei tarvita
maastoliikennelupaa

 Maastoliikennelupa tarvitaan aina, kun lii-
kutaan rakennetun metsäautotien ulkopuolel-
la. Kesäaikaisia maastoliikennelupia myönne-
tään pääsääntöisesti vain jo selvästi olemassa
oleville maastourille.

 Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina en-
nen ajamista tiedustella asiaa Metsähallituk-
sesta.

Asuntovaunut

 Kullanhuuhdonta-alueella saa pitää matkai-
luperävaunua tai asuntoautoa korvauksetta kai-

Metsähallituksen tiedote kullankaivajille
Lemmenjoen kansallispuiston, Urho Kekkosen
kansallispuiston, Ivalojoen ja sen sivuhaarojen
(Kutturan suunta) sekä Keski- ja Itä-Lapin
alueella vuonna 2020
HUOM! Huoltoluvat haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Käsittelyaika on 10–15 arkipäivää. Tarkempia ohjeita on seuraavalla aukeamalla
olevassa taulukossa maastoliikenteen kohdalla.

vukauden ajan (huom. selvitettävä maastolii-
kenneluvan tarve). Jos matkailuperävaunu jä-
tetään kullanhuuhdonta-alueelle talven ajaksi,
on siihen hankittava Metsähallituksen lupa.

 Mikäli matkailuperävaunua tai matkailuau-
toa ei ole mahdollista sijoittaa kullanhuuhdon-
ta-alueelle, voi Metsähallitus myöntää luvan sen
sijoittamiseksi lupa-alueen läheisyyteen kaivu-
kauden ajaksi.

 Kutturan tien varressa on Lapin Kullankai-
vajain Liitto ry:n vuokraama varasto- ja asun-
tovaunualue, jonne vaunun voi jättää talveksi.

 Metsähallitus voi myöntää maksullisen lu-
van asuntovaunun säilyttämiselle kaivualueel-
la, mikäli kullanhuuhdontaluvan jatkoaikaha-
kemus on vireillä.

Polttopuuasiat:
 Kullanhuuhdonta-alueelta tai sen läheisyy-

destä ei saa ottaa minkäänlaista puuta ilman
puulupaa. Kansallispuistoihin ei myönnetä
puunottolupia. Mikäli kullanhuuhdonta-alu-
eella on puustoa tutkimustyön esteenä, on pui-
den poistamisesta sovittava ennakkoon Metsä-
hallituksen kanssa.

Päättyneen kullanhuuhdonta-
alueen jälkityöt:

 Kaikki luontoon kuulumaton on vietävä kul-
lanhuuhdontaluvan päätyttyä pois maastosta,
nuotiopaikan kivikehän voi jättää, mutta nuo-
tiopohjalle ei saa jättää palaneita nauloja, pel-
tipurkkeja, lasia tai muovia, tiiliskiviä, betonia.

 Kaivumonttujen reunat tulee luiskata ylei-
sen turvallisuuden vaatimaan kuntoon.

OHJEET KAIVUALUEITTAIN SEURAAVALLA AUKEAMALLA
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METSÄHALLITUS TIEDOTTAA

*

Urho Kekkosen
kansallispuisto

Ivalojoki sivuhaaroineen
(Kutturan suunta)

Keski- ja Itä-Lapin alue *

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

POHJOLA PANKKI

FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus Luonto-
palvelut

Huoltolupa haetaan sähköisesti
osoitteesta: https://verkkokauppa.
eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja: Palvelupiste Kiehinen,
Lutontie 16, 99830 Saariselkä,
puh. 020 639 7200

Kesäaikaisia maasto-
liikennelupia ei myönnetä.

Metsähallitus myy kaivajille
kansallispuiston ulkopuolelta
hakkuutähdelupia poltto-
puuksi hintaan 12,40 €/m³
(sis. alv 24 %). Pienin laskutus-
erä on 20,00 €.

Polttopuuluvan voi ostaa Metsä-
hallituksen Keski-Lapin toimi-
pisteestä: Jäämerentie 6, Sodan-
kylä. Tiedustelut Pekka Leskinen,
puh. 020 639 7303.

Tarvepuuta ei saa ottaa kansallis-
puiston alueelta, ei edes maapuuta.

Irja Mikkonen

Karttaliitteen s. 23 mukaisesti;

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/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja:
LUONTOPALVELUT, Ivalon asiakaspalvelu,
Virastotalo Ivalo, PL 36, (Ivalontie 10), 99801 Ivalo,
puh. 020 639 7701. ark. klo 9:00–16:00

METSÄTALOUS
Heikki Remes, Jäämerentie 6,
99600 Sodankylä, puh. 020 639 7355,
heikki.remes@metsa.fi

Lupa tarvitaan aina, kun liikutaan rakennetun metsäauto-
tien ulkopuolella. Kesäaikaisia maastoliikennelupia myön-
netään vain jo selvästi olemassa oleville maastourille.

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/
Kartta haetusta ajourasta liitetään hakemuksen mukaan.

Lisätietoja: Luontopalvelut, Ivalon asiakaspalvelu ja
Irja Mikkonen, PL 36, 99801 Ivalo, puh. 020 639 7724,
irja.mikkonen@metsa.fi

Metsätalous, Heikki Remes, Jäämerentie 6, 99600
Sodankylä, puh. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Metsähallitus, Luontopalvelut myy alueiltaan
kaivajille maapuuta (=liekopuut, juurakot, kuivat oksat
ja hakkuutähteet) polttopuuksi hintaan 15,00 €/m³
(sis. alv 24 %). Pienin laskutuserä on 20,00 €.

Polttopuuluvan Luontopalvelujen alueelle voi ostaa Saari-
selältä palvelupiste Kiehisestä, puh. 020 639 7200 tai
Ivalosta, puh. 020 639 7701.

Metsähallitus, Metsätalous myy alueiltaan kaivajille hak-
kuutähdelupia (oksat, hakkuutähteet – ei liekoja ja juura-
koita) polttopuuksi hintaan 12,40 €/m³ (sis. alv 24 %).
Pienin laskutuserä on 20,00 €.

Polttopuuluvan voi ostaa Metsähallituksen Ylä-Lapin
toimipisteestä (ei asiakaspalvelusta): Ivalontie 10, Ivalo.
Tiedustelut Ari Huru, puh. 020 639 7738.

Metsätalouden alue: Heikki Remes
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
puh. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Luontopalveluiden alue: Irja Mikkonen
puh. 020 639 7724, irja.mikkonen@metsa.fi

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja:
Heikki Remes,
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä,
puh. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Kesäaikaisia maastoliikennelupia myönnetään vain
jo selvästi olemassa oleville maastourille.

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Kartta haetusta ajourasta liitetään hakemukseen mukaan.

Lisätietoja:
Heikki Remes, Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä,
puh. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Metsähallitus myy kaivajille hakkuutähdelupia
polttopuuksi hintaan 12,40 €/m3 (sis. 24 % alv).
Pienin laskutuserä on 20,00 €.

Polttopuuluvan voi ostaa Metsähallituksen
Keski- ja Itä-Lapin toimipisteistä:

Jäämerentie 6, Sodankylä.
Tiedustelut: Pekka Leskinen, puh. 020 639 7303

Samperintie 32, Savukoski.
Tiedustelut: Jari Kantia, puh. 020 639 7576.

Heikki Remes
Jäämerentie 6, 99600 Sodankylä
puh. 020 639 7355, heikki.remes@metsa.fi

Kullanhuuhdontakorvaukset
ja kaivospiirimaksut

– Kullanhuuhdontakorvaus 50 €/ha,
kaivospiirimaksu 50 € /ha

– Metsähallitus ei lähetä erillistä laskua,
eräpäivä 15.3.2020

– Maksun yhteydessä on ilmoitettava
lupatunnus ja kullanhuuhdontaluvan/
kaivospiirin haltija

Kullanhuuhdonta-alueen/
kaivospiirin huoltaminen
moottorikelkalla

– Paikkakuntalaiselle maksuton.

– Ulkopaikkakuntalaiselle maksullinen.
Luvan hinta on 50 €.

– Lupa on henkilökohtainen (tai perhe-
kohtainen). Lupaa hakiessa tarvitaan
mm. kullanhuuhdontaluvan lupatunnus
tai kaivoskirjan numero ja huoltoajon
ajankohta.

Kesäaikaiset
maastoliikenneluvat

Hinta kuten moottori-
kelkkaluvissa.

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.

Lisätiedustelut

POHJOLA PANKKI

FI07 5000 0120 2512 92
Metsähallitus Luontopalvelut

Lemmenjoen kansallispuiston maastoliikenne-
ohjeistus LKL:n kotisivuilla www.kullankaivajat.fi

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja: Ivalon asiakaspalvelu,
– Virastotalo, Ivalo, PL 36, (Ivalontie 10),
99801 Ivalo, puh. 020 639 7701,
ark. klo 9:00–16:00

– Ylä-Lapin luontokeskus, Siida, Inari,
puh. 020 639 7740  ti–su klo 10:00–17:00,
maanantaisin suljettu

Kesäaikaisia lupia myönnetään vain erityisen pai-
navin perustein jo selvästi olemassa oleville urille.
Lemmenjoen kansallispuiston maastoliikenneoh-
jeistus LKL:n kotisivuilla: www.kullankaivajat.fi

Huoltolupa haetaan sähköisesti osoitteesta:
https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/maastoliikenne/

Lisätietoja: Ivalon asiakaspalvelu, Virastotalo,
Ivalo, PL 36, (Ivalontie 10), 99801 Ivalo,
puh. 020 639 7701, ark. klo 9:00–16:00

Polttopuita (=halkoja) myydään
Njurkulahden lanssista, hinta on
46 €/p-m³ (sis. alv 24 %)

Puuluvan saa Metsähallituksen
asiakaspalvelusta Ivalosta tai Inarista

Tarvepuuta ei saa ottaa kansallispuiston
alueelta, ei edes maapuuta

Irja Mikkonen, puh. 020 639 7724
irja.mikkonen@metsa.fi
os. Metsähallitus, PL 36, 99801 Ivalo

Lemmenjoen
kansallispuisto

POHJOLA PANKKI

FI83 5000 0120 1439 03
Metsähallitus
Metsätalous
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K
u

llan
kaivu

h
om

m
issa 

p
itää

yleensä olla paikka, m
ihin öi-

sin päänsä kallistaa. Itse nuo-
rem

pana suosin telttaa, m
utta

siinä on varm
aan sam

a juttu
kuin m

ikä on viskin juonnissa – eli kiintiö tu-
lee jossakin vaiheessa täyteen. Sen jälkeen m

i-
nulla on ollut useita resuasuntovaunuja ja yksi
m

elkein oikeakin.
T

ästä pääsem
m

ekin asiaan: asuntovaunu
hallinnoinnin kohteena! K

ullankaivajilla on
ollut jonkinlainen asuntovaunuihin liittyvä lin-
narauha M

etsähallituksen kanssa 1980-luvul-
ta lähtien. Siinä asuntovaunuasuja m

aksaa
M

etsähallitukselle viisikym
ppisen talvisäilytyk-

sestä ja jos ei sitä halua m
aksaa, niin kuskaa

asuntovaunun vaikkapa LK
L:n lanssille talveh-

tim
aan. U

seim
m

at m
aksavat.

A
suntovaunuksi aikoinaan laskettiin kaik-

ki renkaiden päällä olevat vaunut, siis m
yös

traktorivetoiset vankkurit, m
utta eipä lasketa

enää. T
ästä tiukennuksesta ei voi syyttää M

et-
sähallitusta, vaan m

aankäyttö- ja rakennusla-
kia, jota kunnat rakennusjärjestyksissään sovel-
tavat – traktorivetoisia laitteita ei siis enää rin-
nasteta asuntovaunuihin, vaan niiden sijoitta-
m

iseen tarvitaan aina m
erkintä kullanhuuh-

dontalupaan ja toim
enpidelupa kunnasta.

V
iim

e kesänä kuulin M
etsähallituksen

luontopalvelujen A
ina V

ireiden Tahojen puut-
tuneen joidenkin asuntovaunujen ulkoasuun.
E

ivät kuulem
m

a ole valkoseinäisiä ja asunto-
vaunum

aisia. T
iedän m

istä on kysym
ys – joi-

denkin asuntovaunujen katot on rakennettu
uusiksi ja joissakin on tuen takia ulkoseiniäkin
uusittu. K

atto-ongelm
an tunnistan – lum

i pai-

naa kattoa ja rakoihin m
enee vettä, joka jäätyy

ja siihen ne asuntovaunut kuolevat.
Toinen keskustelun kohde ovat olleet asun-

tovaunuluvalla alueelle viedyt huom
attavan

suuret ”vankkurit”, jotka eivät kauheasti m
uis-

tuta asuntovaunua ja joita täytyy vähän virit-
tää, että niitä voi autolla vetää. K

ullankaivajil-
la on aina kaikissa asioissa tapana katsoa hal-
linnoinnin rajat ja jossakin se raja löytyy tässä-
kin asiassa. A

suntovaunun pitää olla poisvietä-
vissä ja jos tällainen iso laitos ei ole rekisterissä
eikä kokonsa puolesta sovi trailerin päälle siir-
rettäväksi, niin en m

inä oikein uskalla sitä asun-
tovaunuun rinnastaa.

Jos vem
pele on henkilöautolla vedettävis-

sä ja m
itoiltaan tavanom

aisen asuntovaunun
kokoluokkaa, niin kyllä se silloin varm

aankin
asuntovaunuksi pitäisi laskea, vaikka se ei ai-
van kaupan asuntovaunulta näyttäisikään. T

ie-
liikennekelpoisuus hoituu, kun vaunu ajetaan
trailerin päälle. R

ekisteröim
ättöm

iä vem
pelei-

tähän ei ole saanut vuosiin liikenteessä kuljet-
taa.L

em
m

enjoen käm
ppäasioista aikoinaan

väännettäessä M
etsähallitus ryhtyi tulkitse-

m
aan, että kyllä 16 neliön käm

pän täytyy riit-
tää kullankaivajalle. T

äm
ä kirjattiin m

yös Ina-
rin kunnan rakennusjärjestykseen ja se voisi olla
sopiva yläraja m

yös asuntovaunuille. K
aksi ker-

taa kahdeksan m
etrin asuntovaunu on jo aika-

m
oinen. Ja jos se tuntuu ahtaalta ja sokkeloi-

selta, niin tee kuten m
inä: N

akkele vaneriset
väliseinät m

äkeen ja tee sisustuksesta käm
ppä-

m
äinen.

K
ullankaivun harrastajan kaivu kestää tyy-

pillisesti m
uutam

asta päivästä m
uutam

aan viik-

koon kesässä. V
ie asuntovaunusi palstalle, kun

kaivu alkaa ja vie se pois kun kaivu siltä kesältä
päättyy. T

äm
ä voidaan laskea asuntovaunun

tyypilliseksi retkeilykäytöksi, eikä sitä sen kum
-

m
em

m
in tarvitse luvittaa. M

utta jos asunto-
vaunu jätetään talvehtim

aan, niin pelisäännöt
m

uuttuvat.

A
SU

N
TO

VAU
N

U
KU

LTA
KÄ

M
PPÄN

Ä
V

iim
e kesän vaunuasioita setviessäni yritin pa-

lauttaa m
ieleeni, m

ihin perustuu M
etsähalli-

tukselle m
aksettava viidenkym

pin talvehtim
is-

m
aksu, sillä kullankaivajahan m

aksaa jo palstas-
taan valtauskorvausta.

V
iisikym

ppinen ei ole m
ikään viranom

ais-
m

aksu, vaan M
etsähallituksen m

aanom
istaja-

na m
yym

ä oikeus tai palvelu. Siihen sisältyy
hiem

an vastuitakin, sillä näin säilytetty asun-
tovaunu ei sisälly tavanom

aiseen kullanhuuh-
dontaluvan vakuusm

aksuun. K
ysym

yksessä on
tosiaan hyvin vanha järjestely, jonka sopim

i-
sen jälkeen ovat kaikki asiaan liittyvät lait m

uut-
tuneet.

T
äm

äkään m
aksu ei oikeuta vaunun pysy-

vään pitäm
iseen alueella, sillä m

aankäyttö- ja
rakennuslaki m

äärää, että asiasta pitää tehdä
rakennusjärjestyksen m

ukainen toim
enpidelu-

pa- tai ilm
oitusm

enettely. Sen tehtyäsi pääset
eroon tästä m

onien kullankaivajien sielua kai-
vertavasta viisikym

ppisen m
aksam

isesta. T
ätä

m
enettelyä varten pitää kuitenkin kullanhuuh-

dontaluvassasi olla m
aininta alueelle tuodusta

asuntovaunusta.
K

ullankaivaja voi pyytää kaivosviranom
ais-

ta luvittam
aan asuntovaunun eli tavallaan m

ää-
rääm

ään lupa-alueelleen paikka asuntovaunun
säilytystä varten – tavallaan m

uodostetaan siis
kevennetty rakennuspaikka. Sen voi tehdä esi-
m

erkiksi jatkoajan haun yhteydessä. K
un täl-

lainen päätöspaperi on kourassa, kullankaivaja
tekee kuntaan toim

enpideilm
oituksen / toi-

m
enpidelupahakem

uksen ja m
aksaa siitä kä-

sittelym
aksun ja siinä se sitten on – talvisäily-

tysviisikym
ppisiä ei sen jälkeen tarvitse m

ak-
saa.

K
unnan m

aksujen lisäksi kullanhuuhdon-
talupaan liittyen voi tosin tulla vakuusm

aksun
korotus, m

utta sehän toisaalta on sellaista ra-
haa, m

inkä saat takaisin, kun hoidat asiasi oi-
kein.T

äm
ä järjestely ratkaisee m

yös sen väärän-
laisen ulkonäön om

aavan asuntovaunun on-
gelm

an. E
hkä m

yös ylisuureksi tulkitun asun-
tovaununkin ongelm

a ratkeaa näin. M
utta voi

se jäädä ratkeam
attakin, sillä kaivos- ja kun-

nan rakennusviranom
aisen ei ole m

ikään pak-
ko kyseistä oikeutta antaa. H

eidän lisäkseen
M

etsähallitus ottaa asiaan kantaa.
Y

leisohjetta siitä, m
ihin tällaisen oikeuden

saa ja m
itä se oikeus tarkkaan ottaen sisältää, ei

voi antaa, sillä yksityiskohdat ratkaisevat: Pun-
nittavana on rakennelm

an koko ja talviasutta-
vuus, kunnan rakennusjärjestys, alueen suoje-
lustatus ja m

m
. vesistön läheisyys.

E
li jos pyydät liian paljon, niin saatat jää-

dä kokonaan ilm
an – se vanha viisaus pätee

tässäkin. Pieni, m
aisem

aan sulautuva ja vesis-
töstä kaukana oleva vaunu saa olem

assaolonsa
oikeuden helpom

m
in kuin se toinen.

Jos lupam
enettelyyn m

ennään, niin kysy-
m

ykseen voi tulla m
yös helposti siirrettävän tai

elem
enttirakenteisen kevyen käm

pän luvitta-
m

inen – Inarin kunnan rakennusjärjestyksessä
tällaiselle on annettu koot ja m

ateriaaliohjeet-
kin. Luksusta ei ole luvassa.

1970-luvulla kultavaltauksia käytettiin ke-
säm

ökkeilyyn ja ihan nim
ekkäät yhdistykset

puuhasivat kaivoslain avulla jäsenilleen jännit-
täviä eräkäm

ppiä. M
ielestäni oli kullankaivaji-

en etu, että tähän kaivoslain väärinkäyttöön
silloin puututtiin. LK

L ry puolustaa jäseniään
asum

isasioissa, m
utta kullankaivun varjolla ta-

pahtuvaa m
ökkeilyä tai pysyvien eräleirien ra-

kentam
ista em

m
e oikein halua puolustaa.

Jos haluat kesäm
ökin, niin hanki sellainen.

K
ullanhuuhdontaluvat ovat kullankaivua var-

ten.

Asuntovaunu kultakäm
ppänä

N
äin julm

ana oli LK
L:n

edunvalvonnasta vastaava
A

N
TTI PERO

N
IU
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A

lem
m

alla M
ulkkujärvellä 10.3.20202
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