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Asia:  Paliskuntain yhdistyksen kommentit kaivoslain toimivuudesta 

 

 

KAIVOSLAIN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Paliskuntain yhdistykseltä kommentteja vuonna 2011 voimaan tul-

leen kaivoslain (621/2011) toimivuudesta. Paliskuntain yhdistystä ei osallistettu varsinaisella lausunto-

kierroksella ja nyt sille annettiin ainoastaan viikko aikaa lausua, vaikka kyseessä on erittäin laaja asia. 

Emme lyhyen lausuntoajan vuoksi pysty ottamaan asiaan kantaa niin perusteellisesti kuin olisi tarpeen. 

TEM:n tulee jatkossa parantaa toimintatapojaan poronhoidon kuulemisen suhteen.  

 

Paliskuntain yhdistys on poronhoitolailla (PHL, 848/1990) perustettu yhdistys, joka kuuluu MMM:n 

hallinonalaan. Paliskuntain yhdistys on ollut mukana kaivoslain ja muun lainsäädännön mukaisissa 

kaivostoimintaan liittyvissä menettelyissä poronhoidon asiantuntijana, lausunnonantajana sekä neuvo-

nut menettelyihin osallistuvia paliskuntia ja viranomaisia poronhoidon huomioon ottamisessa. Varsi-

naisia asianosaisia menettelyissä ovat aina paikalliset paliskunnat. Paliskuntain yhdistyksellä on jonkin 

verran kokemusta voimassa olevan kaivoslain mukaisista menettelyistä, kuten kaivosten yleisten ja 

yksityisten etujen turvaamiseksi annettujen määräysten antamisen prosessista.  

 

Poronhoito-oikeus 

 

Kaikki poronhoitoalueella tapahtuva muu maankäyttö vaikuttaa aina poronhoitoon jollain tasolla, sillä 

poronhoito perustuu laajoihin, yhtenäisiin luonnonlaitumiin ja porojen vapaaseen laidunnukseen eri 

alueilla vuodenkiertonsa eri vaiheissa. Kaivoslain mukaisilla toimilla on ollut huomattavia haitallisia 

vaikutuksia poronhoidolle. 

 

Poronhoito-oikeus, vapaa laidunnusoikeus, on ikiaikainen nautintaoikeus, joka on omalla erityislailla, 

poronhoitolailla tunnustettu ja säädetty pysyväksi oikeudeksi. Poronhoito on laissa säädetyin rajoituk-

sin sallittua kaikkialla poronhoitoalueella maan omistus- ja hallintaoikeuksista riippumatta. Laidun-

nusoikeutta suojaa muun muassa PHL 53 §, jonka mukaan suunnitellessaan valtion maita koskevia, 

poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisen on neuvotel-

tava asianosaisen paliskunnan kanssa. Poronhoitoalue on poronhoitolailla jaettu kahteen alueeseen: 

poronhoitoalueeseen ja erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen (20 pohjoisinta paliskun-

taa), missä maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle 

(PHL 2.2§). 

 

Poronhoitoa turvataan myös valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla. Niiden mukaan alueiden käy-

tön suunnittelussa on huolehdittava saamelaiskulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkittävien alueiden 

säilymisestä. Maakuntakaavat ohjaavat alempiasteista suunnittelua ja niissä poronhoitoa turvataan 

kaavamääräyksillä ja merkinnöillä. Poronhoito on otettu huomioon kaikissa poronhoitoalueen maakun-

takaavoissa mm. yleismääräyksillä, joiden mukaan (kaavasta riippuen hieman eri sanoin) poronhoidon 

alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava ja poronhoidolle tärkeät alueet on  
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otettava huomioon poronhoitoon vaikuttavaa maankäyttöä suunniteltaessa. Maakuntakaavojen oh-

jaus tulee ottaa huomioon myös kaivoslain mukaisissa menettelyissä.  

 

Kaivoslain kehittäminen 

 

Poronhoito kaivoslaissa 

 

Kaivoslaissa poronhoito on mainittu seuraavissa pykälissä: 12 §, 15 §, 27 §, 30 §, 38 §, 50 §, 51 §, 52 

§, 54 §, 58 §, 146 §. Niissä kaikissa viitataan erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettuun alueeseen eli 

pohjoisimpaan osaan poronhoitoalueesta. 

 

Paliskuntain yhdistys esittää, että kaivoslain poronhoitoa koskevat pykälät laajennetaan koske-

maan koko poronhoitoaluetta, koska poronhoito-oikeus on erityinen oikeus, joka on voimassa 

koko poronhoitoalueella ja kaivoslain mukainen toiminta rajoittaa merkittävästi tämän oikeu-

den omaavien mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoaan. 

 

Esimerkiksi maastotöistä ilmoittaminen, jälkitoimenpiteistä ilmoittaminen, lopputarkastuksesta ilmoit-

taminen ja päätöksistä tiedottaminen ovat asioita, joissa ei ole minkäänlaisia perusteita jakaa poronhoi-

toalueen eri osia eriarvoiseen asemaan. Näiden toimenpiteiden tiedottaminen asianosaisille (paliskunta 

aina kun heidän laitumillaan toimitaan) tulee olla itsestään selvyys viranomaisilla ja kaivosalan toimi-

joilla.  

 

Kaivoslain 38§ haittojen selvittämisestä:  

 

--- Lupaviranomaisen tulee erityisellä poronhoitoalueella selvittää yhteistyössä alueella 

toimivien paliskuntien kanssa luvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvat haitat poronhoi-

dolle.  

Asian selvittämiseksi lupaviranomainen voi tarvittaessa järjestää tilaisuuden, johon kut-

sutaan kuultavaksi saamelaiskäräjien, kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston, asian-

omaisten paliskuntien, hakijan, alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen, 

kunnan, kalastusalueen ja yhteismetsien edustajat. Neuvotteluvelvoitteesta säädetään li-

säksi saamelaiskäräjistä annetun lain 9 §:ssä ja poronhoitolain 53 §:ssä. 

 

Poronhoitolain 53 § valtion viranomaisten neuvotteluvelvollisuudesta valtion mailla koskee koko po-

ronhoitoaluetta. Sen vuoksi on harhaanjohtavaa, että haittoja säädetään kaivoslaissa selvitettäväksi 

vain erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella, 20 pohjoisimmassa paliskunnassa. Kuitenkin 

tiedossa on, että kaivostoimintaa suunnitellaan parhaillaan poronhoitoalueella useilla alueilla, jotka 

ovat erityisen poronhoitoalueen eteläpuolella, esimerkiksi Kuusamossa ja Ranualla (Suhanko). Ympä-

ristölainsäädännössä on yleinen periaate, että toimijalla on velvollisuus olla selvillä toimintansa vaiku-

tuksista ympäristöön ja muihin alueen toimijoihin. Viranomaisvetoinen neuvottelumenettely lisää tie-

toa osapuolten toiminnasta alueella. Se on myös käytännössä todettu toimivaksi keinoksi vähentää 

toiminnasta poronhoidolle aiheutuvia haittoja ja vahinkoja ja toteuttaa toiminnassa pienimmän haitan 

periaatetta. Kaivoslain mukaisissa neuvotteluissa on voitu keskittyä enemmän haittojen lieventämis-

toimenpiteistä sopimiseen kuin vaikkapa YVA:ssa, joka on usein vielä kaivoksen aikaisemman vai-

heen suunnittelua.  

 

Kaivoslaissa (51 §, 52 §, 54 §) määritellyissä eri luvissa annettavat määräykset poronhoidolle aiheutu-

vien haittojen vähentämiseksi tulee niin ikään laajentaa koskemaan koko poronhoitoaluetta. Kaikilla 

paliskunnilla on erityislailla turvattu vapaa laidunnusoikeus (poronhoito-oikeus) alueellaan ja kaikkial- 
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la on välttämätöntä, että kaivostoiminnassa otetaan huomioon vaikutukset poronhoidolle ja minimoi-

daan siitä aiheutuvat haitat. Paliskunnat tulee nähdä kaivoslaissa tämän oikeuden tasavertaisina halti-

joina.  

 

Kaivoslain 52 § mukaisessa menettelyssä neuvotteluita käydään paliskuntien kanssa useissa vaiheissa 

kaivoksen toiminnan aikana, jolloin toiminnan aikaisiin havaittuihin haittoihin voidaan puuttua niiden 

ilmetessä. Tämä on hyvä asia, sillä käytännössä on ollut tilanteita, ettei paliskuntien kärsimiä haittoja 

olla korvattu tai lievennetty kaivostoiminnan aikana, kun se on ollut kaivostoimijan hyväntahtoisuuden 

tai yhtiön omien vastuullisuuskäytäntöjen varassa. Kaivoslain 52 §:n mukaiset yleisten ja yksityisten 

etujen turvaamiseksi annetut määräykset kaivosten osalta ovat menneet viime vuosina eteenpäin po-

ronhoidon huomioon ottamisessa, kun ensimmäisillä vuonna 2014 annetuilla määräyksillä ei käytän-

nössä määrätty mitään poronhoidon turvaamiseksi. Todennäköisesti tähän on ollut syynä juuri neuvot-

telumenettelyn kehittäminen.  

 

Paliskuntain yhdistys näkee kaivoslain mukaisten neuvotteluvelvoitteiden laajentamisen koko 

poronhoitoalueelle välttämättömäksi. Neuvottelukäytäntöjen ja kaivosviranomaisen antamien 

määräysten sisällön edelleen kehittäminen on tärkeää jatkossakin. 

 

 

Kullankaivu 

 

Koneellisen kullankaivun lisääntyminen sen loppuessa Lemmenjoelta on jo nyt nähtävissä muilla alu-

eilla Inarissa ja Sodankylässä. Kokonaan uusia kullankaivualueita on syntynyt esimerkiksi Lismanpa-

loon, Lapin paliskunnan alueelle ja uusia lupia myönnetään jatkuvasti muualle Lapin paliskuntaan sekä 

Hammastunturin ja Ivalon paliskuntien alueille Sotajoella, Harriojalla, Palsiojalla, Tolosjoella jne.  

 

Sijoittuessaan jokivarsiin kullankaivualueet sijoittuvat keskeisille paliskuntien lisääntymis- eli vasoma-

alueille ja kesälaidunalueille, jotka ovat kriittisiä elinkeinon tuoton turvaamiseksi. Alueilla tapahtuva 

toiminta aiheuttaa häiriötä poroille ja poronhoidon toiminnalle, kuten porojen kuljettamiselle erotus- 

tai vasanmerkintäaitoihin. Yksittäinen kullanhuuhdonta-alue on muutamia hehtaareja, mutta yhteensä 

alueet muodostavat satoja hehtaareita käsittäviä, yhtenäisiäkin alueita. Nämä alueet aiheuttavat suoria 

laidunmenetyksiä ja pirstovat yhtenäisiä laitumia vaikeammin hyödynnettäviin osiin. Yleensä lisäksi 

toiminnasta aiheutuva häiriö ulottuu laajemmalle kuin pelkästään kullanhuuhdonta-alueelle aiheuttaen 

epäsuoria laidunmenetyksiä. Kaikki kullanhuuhdonta-alueet vaativat kulkuyhteyden, eli syntyy uusia 

teitä, maastoliikenneuria ja siltoja, ja niillä liikkumisesta häiriötä. Paliskunnilla on myös kokemuksia 

poroaitoihin tehdyistä luvattomista aukoista ja veräjistä, jotka heikentävät aidan rakennetta ja johtavat 

porojen kulkeutumiseen naapuripaliskuntiin, mikä taas aiheuttaa lisätöitä ja kustannuksia. Osa palis-

kunnista on myös kertonut, että porot siirtyvät häiriön vuoksi väärille laidunalueille, käytännössä ke-

sällä talvilaidunalueelle, mikä heikentää talvilaidunten laatua, sillä kesäaikainen tallaus kuluttaa jäkäli-

köitä. Kullanhuuhdonta-alueen hehtaarimäärän vertaaminen paliskunnan kokonaispinta-alaan ei mis-

sään tapauksessa kerro hankkeen vaikutuksista, vaan vaikutusten arvioinnissa on aina huomioitava 

hankkeen sijainti suhteessa paliskunnalle tärkeisiin alueisiin, sekä paliskunnan kokonaisuus (tokka-

kunnat ja niiden toiminta-alueet, kesälaidunten ja vasoma-alueiden määrä, sijainti kuljetusreiteillä jne.) 

ja alueiden kumulatiivinen vaikutus. Paliskunnille aiheutuu myös valtavasti lisätyötä kullanhuuhdonta- 

ja ympäristölupahakemuksiin lausumisesta, ja käytännössä heillä ei ole resursseja perehtyä ja lausua 

jokaiseen erikseen. Lisäksi toiminnasta aiheutuu myös muita vaikutuksia ympäristöön, jotka voivat 

heijastua poronhoitoon. 
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Kullanhuuhdontalupahakemuksissa tulisi selvittää toiminnan vaikutukset ja lupamääräyksillä lieventää 

haitallisia vaikutuksia. Paliskuntien kokemus on, että lupaharkinnassa ei oteta huomioon eri toimijoi-

den aiheuttamia yhteisvaikutuksia poronhoidolle, kuten kaivoslain 50 §:n mukaan saamelaisten koti-

seutualueella tulisi tapahtua.  

 

Lupaharkintaa tulee kehittää niin, että siinä arvioidaan toiminnan yhteisvaikutukset poronhoi-

don harjoittamiselle ja että toiminnasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia todellisuudessa lieven-

netään ja kompensoidaan. On myös huomioitava, että jossain vaiheessa tai jollakin alueella kul-

lanhuuhdonta-alueita voi olla niin paljon, ettei niitä enää tulisi myöntää niistä aiheutuvien yh-

teisvaikutusten vuoksi.  

 

Paliskunnat ovat nostaneet esille vuotuisen haittakorvauksen säätämisen tarpeen, jotta niille aiheutuvat 

haitat tulisivat kompensoiduiksi. Korvaus tulisi kohdistaa paliskunnalle saman tyyppisenä kuin 102 § 

mukainen maanomistajalle nykyisin maksettava korvaus (euromäärä/ha). Haitan ja vahinkojen kor-

vaamisesta säädetään 103 §:ssä, mutta käytännössä tällaisia korvauksia ei tiettävästi ole maksettu pa-

liskunnille ainakaan aiheutetuista haitoista. Haittojen osoittaminen ja korvausten periminen erikseen 

jokaiselta kullankaivajalta, kun kullanhuuhdonta-alueita ja niiden haltijoita on useita kymmeniä, on 

käytännössä niin suuri työ paliskunnille, ettei sellaiseen ole toistaiseksi ryhdytty. Paliskuntain yhdistys 

katsoo, että paliskuntien vaatimus on perusteltu. TEM:n tulee tarttua siihen, ja valmistella paliskunnal-

le kohdistettu vuotuinen haittakorvaus säädettäväksi kaivoslakiin. 

 

 

Muuta  

 

Paliskuntain yhdistys esittää lisäksi, että kaivoslaissa säädettäisiin kaivosverosta. Kaivokset aiheuttavat 

huomattavia ympäristöriskejä, eikä yksikään kaivos ole selvinnyt ilman yllättäen ilmenneitä ongelmia 

ympäristöön päässeiden haitta-aineiden suhteen. Kaivosveron tulisi olla sen tyyppinen, että se jäisi 

hyödyttämään paikallisyhteisöä ja että se auttaisi kaivosten aiheuttamien ympäristövahinkojen korjaa-

mistoimissa. 
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