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Kaivostoiminta

Kaivospiirialue = Vanhan kaivoslain 
(503/1965) mukainen määritelmä, joka 
tarkoittaa alueen olevan määrätty kaivos-
työn suorittamista varten. Kaivospiirin 
haltijalla on oikeus käyttää hyväksi 
kaivospiirissä olevat kaivoskivennäiset 
(kaivosoikeus).

Kaivosalue = Uuden kaivoslain 
(621/2011) mukainen alue, jolle on myön-
netty kaivoslupa.

Hakemuksessa olevat kaivosalueet ja - 
piirit = Kaivospiiri- ja kaivosalueet, joille 
ei vielä ole myönnetty lupia, mutta joiden 
käsittely on kesken.
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Malminetsintä

Kullanhuuhdonta

Valtaus = Vanhan kaivoslain (503/1965) 
mukainen määritelmä, joka takaa valtaa-
jalle oikeuden harjoittaa valtausalueella 
tutkimustyötä esiintymän laadun ja 
laajuuden selvittämiseksi. Valtaus vastaa 
lähinnä voimassaolevan kaivoslain 
mukaista malminetsintälupaa.

Malminetsintälupa = Kaivoslaissa 
(621/2011) määritelty kaivosviranomai-
sen antama lupa tehdä geologisia, geofy-
sikaalisia ja geokemiallisia tutkimuksia 
sekä näytteenottoa kaivosmineraaleja 
sisältävän esiintymän paikallistamiseksi 
ja tutkimiseksi.

Pintamaassa esiintyvän kullan erottami-
nen muusta maa-aineksesta liikkuvan 
veden avulla huuhtomalla.
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Alkuvaiheen tutkimukset
Hakemusvaiheessa olevat tai hyväksytyt 
varausilmoitukset =  Kaivosviranomai-
selle jätettävä ilmoitus, jolla hakija saa 
etuoikeuden malminetsintälupahakemuk-
sen jättämiselle. Ei oikeuta malminet-
sintään varausalueella. Sekä vanha 
kaivoslaki (503/1965) että uusi kaivoslaki 
(621/2011) tunnistavat varausmenet-
telyn.

Hakemusvaiheessa olevat malminetsin-
täluvat, valtaukset ja kullanhuuhdontalu-
vat = ks. selitteet kartasta 2 
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Kansallispuistot

Lainsäädännössä kansallispuistoksi 
säädetty valtion omistama alue, jolla 
on merkitystä luonnonnähtävyytenä, 
luonnontuntemuksen lisäämisen tai 
luontoharrastusten kannalta.

Luonnonpuistot

Natura-alueet

Luonnonsuojeluohjelma-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Perustettu lailla tai asetuksella valtion 
maille. Palvelevat ensisijaisesti luonnon-
suojelua, tutkimusta ja opetusta. Suoje-
lun taso on tiukinta luonnonpuistoissa 
verrattuna muihin suojelualueisiin.

Natura 2000 -verkosto on Euroopan 
unionin alueella verkosto alueista, joiden 
avulla pyritään pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden katoaminen. Verkos-
to turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen 
luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

Alue, joka on luonnonsuojelu-ohjelmassa 
varattu luonnonsuojeluun. Varaamisen 
jälkeen alueella ei saa suorittaa sellaisia 
toimenpiteitä, jotka vaarantavat suojelun 
tarkoituksen (toimenpiderajoitus).

Alueille on tyypillistä monimuotoinen luonto, ylläpidetty 
viljelymaisema ja perinteinen rakennuskanta. Maan-
käyttö- ja rakennuslain (132/1999) valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet edellyttävät maisema-alueiden 
huomioimisen alueiden käytössä. 

Perustetaan yleensä asetuksella turvaa-
maan suojeluohjelmien ulkopuolisia 
alueita, mm. soita, lehtoja ja vanhoja 
metsiä. Yksityiset alueet muodostetaan 
maanomistajan hakemuksesta esimer-
kiksi ELY- tai Metsäkeskusten päätöksel-
lä. Luonnonsuojelualueiden perustami-
sella voidaan myös toteuttaa kansallisia 
suojeluohjelmia. 

 Muut luonnonsuojelualueet
(valtion ja yksityisomisteiset)
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Poronhoitoalue
Poronhoitolaissa (848/1990) on määritel-
ty alue, jossa poronhoitoa on mahdollista 
harjoittaa maanomistuksesta riippumat-
ta. Alue jakautuu erityiseen poronhoito-
alueeseen, sekä poronhoitoalueeseen.

Erityinen poronhoitoalue

Poronhoitolain (848/1990) mukaan erityi-
sellä poronhoitoalueella (pohjoisimpien 
paliskuntien alueella) olevaa maata ei saa 
käyttää sellaisin tavoin, että siitä koituu 
huomattavaa haittaa poronhoidolle.

Poronhoitoalueen hallinnollinen jako. 
Suomessa on 54 paliskuntaa, joille on 
määrätty rajat sekä porolukumäärä.

Paliskuntien rajat

Saamelaisten kotiseutualue

Saamelaisten kotiseutualue Suomessa 
(Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat, 
sekä Lapin paliskunnan alue Sodanky-
lässä).

Koltta-alue

Alue Inarin kunnassa, jossa sovelletaan 
kolttalakia (253/1995). Lailla edistetään 
kolttakulttuuria, kolttien elinolosuhteita 
sekä toimeentulomahdollisuuksia. Koltat 
ovat saamelaisten alkuperäiskansaan 
kuuluva etninen ryhmä.

Hiihtokeskukset
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