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Lapin kullankaivuperinne uhattuna

Lapin Kullankaivajain Liitto vetoaa kansanedustajiin Lapin kullankaivuperinteen pelastamiseksi.
Uusi, !.7.20L1voimaan tullut kaivoslaki siihen sisällytettyine laajoine valitusoikeuksineen uhkaa
päättää Lapin kullankaivun värikkään ja koko Euroopan mittakaavassakin ainutlaatuisen perinteen.

Uusi kaivoslaki ei ainoastaan estä uuden, kotimaisen pienimuotoisen kaivosteollisuuden
syntymistä ja kehittymistä Suomessa, vaan se tuhoaa hyvää vauhtia sitä kullankaivuelinkeinoa, jota
Lapissa on harjoitettu lähes l-50 vuoden ajan. Samalla vahingoittuu kullankaivun oheisliiketoiminta
kuten matkailu ja korunvalmistus.

Uuteen (7.7.2OL1) kaivoslakiin sisällytetty laaja valitusoikeus 3 vuoden välein tehtävissä
kullanhuuhdonnan lupatarkistuksissa on tuottanut sarjatuotantona tehtyjä valituksia, jotka
katkaisevat toiminnan, ja yritystulojen jäädessä valitusprosessin ajalta saamatta kaatavat
useimmat kullanhuuhdontaa varten perustetut yritykset muutaman vuoden kuluessa.
Uusi kaivoslaki suosii ainoastaan jättikokoisia suuryrityksiä ja valtavan suurta mittakaavaa. Vain
maailman suurimmilla jättiläisyrityksillä on mahdollista panostaa riittävästijuristeihin ja
vuosikausia kestäviin lupaprosesseihin.

Saamelaiskäräjät on valittanut keväästä 2012 lähtien kaikista koneelliseen kullankaivuun liittyvistä
kullanhuu hdontaluvista ja osasta lapiokaivu luvista.
Kullanhuuhdontalupaprosessissa ei kaivoslain mukaan voi antaa valitustilanteessa edes
toimeenpanolupaa. Jopa tällaiset sarjatuotantona tehdyt, keskenään lähes identtiset, huonosti
perustellut valitukset pysäyttävät elinkeinon harjoittajan toiminnan silloinkin, kun kysymyksessä
on ongelmaton, vuosikausia samanlaisena jatkuneen vakiintuneen toiminnan lupien uusiminen
saman yrittäjän toimesta samalla alueella. Uuden lain mukaan valitusoikeus on laajalla joukolla
mm. ympäristöjärjestöjä, jotka neuvovat jäseniään järjestelmälliseen valittamiseen.

Näissä valituksissa ei haeta minkäänlaista etujen yhteensovittamista, vaan vaaditaan
yksiselitteisesti, että lupia ei tule myöntää, eli vaaditaan kullankaivuelinkeinon alasajoa.

Valitukset tehdään oikeusministeriön Saamelaiskäräjille antamalla 100 OOO euron lisämäärärahalla,
samoin SLL:n kampanja saa valtion tukea. Valitusruletin vuoksi uuden kaivoslain mukainen luvitus
on pysähtynyt. Suuret kaivosyhtiöt pystyvät kamppailemaan tällaisen vuosikausia kestävän
valitusruletin läpi, mutta pieni yritys tuhoutuu vääjäämättä, kun toiminta ja tulot valitusten vuoksi
lakkaavat.
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Kun kaivoslain muistakin epäkohdista käydään keskustelua ja vaaditaan muutosten tekemistä,

toivomme, että lakia pikaisesti korjattaisiin, niin että kaivoslakiyleisestisuosisitai edestekisi

mahdolliseksi suomalaisen, aloittavan ja pienimuotoisen toiminnan, kuten kullankaivun ja siitä

kasvu polun hieman suurempaan, kotimaiseen kaivostoimintaan.

Lainsäätäjän tarkoitus oli korvata kullankaivajien pysyvät oikeudet määräajoin uusittavilla

kullanhuuhdontaluvilla. Tämä on nyt osoittautunut täysin toimimattomaksi- parhaillaan

parinkymmenen kaivajan toiminta on keskeytynyt lupaprosessin odottaessa hallinto-oikeuksien
päätöksiä. Kun kaivoslain muutkin epäkohdat ovat nousseet julkiseen keskusteluun ja uuteen

kaivoslakiin vaaditaan muutoksia, LKL esittää että kullanhuuhdontaa koskevien kaivospiirien
poisotto lainkorjauksessa tulisi purkaa tai korvata pysyvän varallisuusoikeuden menetys

kaivajille (esiintymän taloudellinen arvo ja tehdyt investoinnit).

Lisäksi LKL esittää, että kullanhuuhdontalupaan liittyviä valitusmahdollisuuksia rajoitetaan.
Mikäli pelkkä kuulemismenettely nähdään riittämättömänä, tulisi valitusmahdollisuus rajata

ainoastaan uuden luvan myöntämiseen. Silloin kun toiminta on ollut ongelmatonta ja lupien

mukaista, jatkolupien osalta valitusmahdollisuus tulee poistaa.

Muutostoimiin tulisi ryhtyä nopeasti, sillä jos jäädään odottamaan lisätietoja uuden kaivoslain

vaikutuksista, kullankaivu elinkeinona ja muut aloittavat kotimaiset kaivos- ja etsintäyhtiöt ehtivät
tuhoutua.

LKL haluaa myös kiinnittää huomiotanne siihen ylimitoitettuun valvontaan, mitä eri viranomaiset
(ELY, AVl, Tukes, Metsähallitus/Luontopalvelut) kohdistavat kullankaivajiin samaan aikaan, kun

viranomaiset valittavat julkisuudessa resurssipulaansa liittyen isojen kaivosten, kuten Talvivaaran

valvontaan. Valvonnan muuttuessa jatkossa maksulliseksi, LKL pyytää kansanedustajia
vaikuttamaan siihen, että valvonnan volyymi/kustannukset ovat järkevässä suhteessa
toiminnan volyymiin/talouteen ja ympäristövaikutuksiin.

Lapin Kullankaivajain Liitto viittaa oikeuskanslerin päätökseen (OKV/499/Ll2O77) kullankaivaja
Mika Telilän tekemään kanteluun koskien kaivoslain käsittelyä eduskunnassa maaliskuussa ?OLL.
Oikeuskanslerin päätöksestä ilmenee, että eduskunnalle annettu virheellinen tieto on vaikuttanut
kullanhuuhdontaa koskevien lainkohtien hyväksymiseen kullankaivajien oikeuksia loukkaavalla
tavalla.
Viitaten oikeuskanslerin päätökseen toteamme eduskunnan istuntopöytäkirjasta
ilmenevän, että mainittu virheellinen käsitys on vaikuttanut eduskunnan päätökseen.
Lapin Kullankaivajain Liitto pyytää kansanedustajia perehtymään kyseiseen oikeuskanslerin
päätökseen ja ottamaan tämän virheellisen tiedon levittämisen huomioon kaivoslakia korjattaessa.
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p u heenjohtaja, Lapin Ku llan kaivajain Liitto ry.
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