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Kultamatkailijoita on ennennäkemättömän vähän, matkailuelinkeinolle satojen tuhansien 
eurojen tappiot. 
Saamelaiskäräjien sarjatuotantona tekemät valitukset ovat aiheuttaneet valtavan luparuuhkan 
Tukesissa, minkä johdosta yli sata lupaa on jäänyt käsittelemättä. LKL ry:n edunvalvonnasta 
vastaavan geologi Antti Peroniuksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että noin kolmannes kaikista 
vanhoista valtauksista on tyhjillään. Niillä paikoilla on valmiina leirit ja kaivupaikat, mutta oikeus 
kaivaa kultaa ja leiriytyä vain puuttuu. 

Peroniuksen mukaan sarjatuotantovalitus on koskettanut yllättäen eniten juuri harrastelijoita, vaikka
valitukset ovat kohdistuneet ensisijaisesti ammattimaiseen kaivuun. ”Kun lupaviranomaista 
kuormitetaan valituksilla, niin kaikki lupakäsittely hidastuu. Lisäksi lupakäsittelyn työn määrä 
kasvaa, mikä kasvattaa lupamaksuja. Tämä palvelee valittajan tarkoitusperiä, sillä vaikka  
valitusprosessin käyttäminen kiusanteon ja asioiden hankaloittamisen työkaluna ei ole 
lainsäädännön hengen mukaista, sitä silti tehdään, koska se on halpaa ja tehokasta.”
Asiansa moitteettomasti jopa kymmenien vuosien aikana hoitaneita kullankaivajia on jäänyt 
saapumatta kultamaille useita satoja. Tunnelmat ovat tympääntyneitä. Useimmat kullankaivajat 
ajattelevat, että ongelmaa ei ole tuottanut kaivosviranomainen Tukes, vaan sarjavalittamiseen 
ryhtynyt Saamelaiskäräjät, joka väärinkäyttää sille kaivoslaissa annettuja oikeuksia.

Harrastelijakullankaivajat jättävät Inariin ja Sodankylään jopa parisen miljoonaa euroa joka vuosi. 
Normaalikesänä kultamailla viettää kesänsä noin puolitoistatuhatta harrastajakaivajaa. Antti 
Peronius arvioi, että noin kolmisensataa kaivajaa jää tulematta ja heidän keskimääräinen 
viipymänsä on noin kolme viikkoa ja LKL:n tekemän tutkimuksen mukaan viikon kulutus on noin 
400 euroa, niin tämän perusteella matkailutuloa jää syntymättä noin 350 000 euroa.

Kaisa Särkelä Laanilan savottakahvilasta vahvistaa Peroniuksen arvion. 
”Kullankaivajia on ollut huomattavasti normaalia vähemmän ja voi pikemminkin olla, että arvio on 
liian alhainen. Ehkä kultamaille on jäänyt tuon verran väkeä tulematta jo nyt ja tuosta tappio 
loppukesää kohden kasvaa.”
 ”Ehkä Saamelaiskäräjät eivät tätä asiaa ajatelleet, kun valitusmyllynsä käynnistivät, mutta he tästä 
vastuussa ovat”, täsmentää Särkelä.

Esa Lindholm Saariselän Panimolta on samaa mieltä. 
”Kullankaivajat ovat perinteisesti viihtyneet Panimolla hyvin ja heidän vähenemisensä on näkynyt 
tänä kesänä selvästi.  Vaikka kullankaivajat ovat rähjäisen näköisiä ja harrastamiseen kuuluu tietty 
köyhäilyn esittäminen, on tuhansien harrastajien joukossa paljon yllättävän varakastakin väkeä, 
jotka mielellään käyttävät Panimon palveluita ja samalla lisäävät alueen monimuotoisuutta. 
Kullankaivajat ovat säitä ja mitään muutakaan pelkäämätöntä porukkaa ja tietty määrä 
liikevaihdosta on aiemmin luotettavasti tullut nimenomaan heistä ja heidän vieraistaan.”
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LKL ry luottaa siihen että ensi kesänä tilanne normalisoituu ja kaivutyö voi jatkua. Silti tämä jo 
tapahtunut harmittaa, sillä menetetty kesä on aina menetetty kesä. Olisi hienoa, jos Saamelaiskäräjät
voisi keskustella asiasta ja kertoa kuinka kullankaivu heidän kieltään ja kulttuuriaan tuhoaa ja 
rajoittaa. Silloin voisimme yhdessä etsiä ratkaisua. Toistaiseksi valituksissa on yksioikoisesti, vähin 
perusteluin vaadittu kullankaivun lopettamista, harmittelee Peronius.

Kullankaivajat kokoontuvat 16.-19.7.2015 Tankavaaran kultakisoihin.
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