Lapin kullan eettisyys ja
ekologisuus kiinnostaa maailmalla
— Yhä useampi korunostaja kysyy,
mistä kulta on peräisin
Lappilainen kulta sertifioidaan syksyllä. Sitä käytetään pian kullan, kullankaivajien ja
kullasta valmistetun tuotteen — korun tai matkailuelämyksen — yhteydessä.
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Saksalaisen jalometallijalostamon Schiefer & Co:n asiantuntija Olatokunboh Oredein kokeili
kullankaivua Sodankylän Tankavaarassa. Kasper von Wuthenau näyttää, että kultaa on jo
kertynyt ränniin. Marko Lauronen haluaa tukea kestävän kehityksen kullankaivua.

•
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Lappilainen kultaseppä kohtaa tiskillään yhä useammin eettisesti valveutuneen asiakkaan.

–Hän haluaa varmistaa, ettei koru ole niin sanottua verikultaa. Elohopeasta ja syanidin vaaroista tietää moni, ja
he saattavatkin kysyä, että eiväthän lapset ole myrkyttäneet itseään tällä kullalla, kultaseppämestari Juha
Janger Taigakoru Oy:stä kertoo.
Kierrätyskullan alkuperää ei tiedä kukaan, mutta seppämestarilla on tarjota asiakkaille myös Lemmenjoelta
huuhdottua kultaa. Juha Janger odottaa, että pian valmistuva lappilaisen kullan sertifiointi tekisi lappilaisen
kullan ominaispiirteineen tunnetuksi.

–Ettei tarvitse käydä samaa keskustelua erikseen jokaisen asiakkaan kanssa.
Myös inarilainen koruseppä Tytti Bräysy toivoo lappilaiselle kullalle tunnettavuutta. Hänen koruissaan
kokonaiset Lapin kultahiput ovat luontoaiheiksi muotoillun hopean kehystämänä.

Toki sertifiointi tarkoittaa myös paremman hinnan saamista tuotteelle. Se tullee kasvattamaan myös
kullankaivajan tilipussia. Sertifikaatin saadakseen pitää noudattaa tiettyjä pelisääntöjä.
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Taigakorun toimitusjohtaja Juha Janger esittelee Paarma Design -koruseppä Tytti Bräysylle
Lapin kultahipuista tekemiään sormuksia, jotka on tilattu Sveitsiin.

Kysyntää maailmalla
Lappilaisen kullan sertifiointi on loppusuoralla. Sertifioitu lappilainen kulta — Certified Gold of Lapland -nimeä
tullaan käyttämään kullan, kullankaivajien ja kullasta valmistetun tuotteen yhteydessä. Hanketta hallinnoi
lappilaista kullankaivua ja kestävää kehitystä vaaliva Team Deadwood -yhdistys. Yhdistyksen puheenjohtaja on
Tankavaaran Kultakylän osakas Marko Touru.
Sertifikaatti on tulossa käyttöön myös matkailutuotteille. Sellaisellekin löytyy jo kysyntää.

–On pareja, jotka haluavat kaivaa itse vihkisormuksiin tarvittavan kullan valtaukseltamme, Touru sanoo.
Lappilaisen kullan sertifioinnille ja brändäykselle on kysyntää myös maan rajojen ulkopuolella.
Saksalainen jalometallijalostamo Schiefer & Co tuottaa eurooppalaisten koruseppien käyttöön puolivalmisteita
jalometalleista, joiden alkuperä ja tuotantotapa on tiedossa ja dokumentoitu. Yhtiöllä on ollut jo seitsemän
vuoden ajan tarjolla asiakkailleen myös lappilaista kultaa Perun, Argentiinan, Australian, Saksan ja Hondurasin
identifioidun kullan lisäksi.
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–Haluan tutustua ihmisiin, jotka tuottavat minulle materiaalia koruihini, Saksan Hannoverissa
työskentelevä kultaseppä Torsten Trautvetter kertoo. Viime viikolla hän tutustui Tankavaarassa
muun muassa kullankaivaja Marko Lauroseen.

Korkeampi kultapitoisuus
Lapin kullalla on ominaispiirteensä muun maailman kultaan verrattuna.

–Meillä kultahiput ovat poikkeuksellisen puhtaita eli kultapitoisuus on korkea, yli 90 prosenttia. Esimerkiksi
Australiassa, Kanadassa ja Siperiassa kultapitoisuus on pienempi ja kultahipuissa on sellaisia epäpuhtauksia,
joita ei saa sekoittaa korukultaan. Lapin kultahipussa on hopeaa, jota tavallisesti on korukultaseoksessa. Niinpä
kultahipun tie koruksi voi olla lyhempi kuin sekahipulla, Lapin kullan sertifiointimäärittelyä tekevä geologi Antti
Peronius kertoo.
Antti Peronius on konsultoinut kullankaivua Suomen lisäksi muun muassa Afrikassa, Siperiassa, Yhdysvalloissa
ja Kanadassa.
Hänen mukaan lappilainen kullantuotantotapa on ympäristöystävällisempi kuin maailmalla. Suomessa
elohopean ja syanidin käyttö kaivauksilla on kielletty, sen sijaan Afrikassa maaperä on osin saastunut niiden
käytön vuoksi sukupolvien ajaksi. Peronius kertoo nähneensä Afrikassa elohopeahöyryn sairastuttamia ihmisiä.

–Nuorillakin näki hampaat vienyttä suutulehdusta ja aivovaurioita.
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Kasper von Wuthenau on Tankavaarassa asuva saksalaissyntyinen diplomigeologi, jonka kautta
sertifioitu lappilainen kulta lähtee tulevaisuudessa maailmalle.
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Näetkö tässä kultaa? Kultahiput löytyvät valtauksen rännistä veden ja painovoiman avulla.
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Saksan Hannoverissa työskentelevä kultaseppä Torsten Trautvetter kokeili kullankaivua
Tankavaarassa. –Onpa raskasta. Pitää työskennellä kovasti saadakseen materiaalin yhteen
esineeseen, hän totesi.
MIKÄ?

Green Gold Lapland
Hankkeessa Lapissa kaivettu kulta, kullasta valmistettu kortu tai kultaan liittyvä matkailutuote brändätään
Sertifioitu Lapin kulta -nimellä.
Hanke kestää vuoden.
Yritysryhmähankkeessa ovat mukana Team Deadwood ry, Tankavaaran ravintola ja majoituspalvelut Oy,
Taigakoru Oy ja Paarma Design. Yhteistyökumppaneina ovat saksalainen Schiefer & Co, Lapin Kullankaivajain
liitto ja Tmi Kasper von Wuthenau.
Rahoittaja on Leader Pohjoisin Lappi.
Maailmassa on noin 100 miljoonaa kullankaivajaa.
Suurin osa heistä työskentelee kehitysmaissa. Esimerkiksi Etiopiassa on yli 40 000 kullankaivajaa.

