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Johdanto
Koneellisella kullankaivulla tarkoitetaan toimintaa, jossa konevoimalla irrotetaan maaperästä
kiviainesta, josta on tarkoitus edelleen erottaa irtokulta. Lemmenjoen alueella kaivu tapahtuu n. 2030 -tonnisten kaivinkoneiden voimin. Konekaivun työvaiheisiin kuuluvat pintamaan poisto ja
kasaaminen, kultasoran seulonta ja rännitys, rännitetyn maan käsittely sekä alueen jälkimaisemointi.
Kulta erotetaan kaivusorasta virtaavalla vedellä rännittäen ja lopullisesti se saadaan erotettua
muusta maa-aineksesta käsin vaskaamalla. Huuhdontavesi saadaan painovoiman ja pumppujen
avulla toimivan kiertovesijärjestelmän varasto- ja laskeutusaltaista. Tarvittaessa vettä otetaan myös
luonnonjoesta. Kiertovesijärjestelmän periaatteena on selkeyttää vettä ennen sen uudelleenkäyttöä,
maaperään imeyttämistä tai alapuoliseen vesistöön johtamista.
Koneelliselle kullankaivulle vaaditaan aina ympäristölupa. Lisäksi toiminnassa käytettävän
huuhdontaveden johtaminen vesistöstä voi edellyttää vesilain mukaista lupaa. Lupahakemuksessa
hakijan tulee esittää kuvaukset valtauksesta ja sen ympäristöstä, vesistöstä sekä toiminnasta.
Toiminnasta tulee arvioida vuosittain käsiteltäviä maamassoja, vesistöstä otettavan veden määrää,
käytettävien polttoaineiden ja öljyjen määrää sekä kuvata huuhdontajärjestelyjä. Hakemuksessa
tulee myös arvioida vedenoton ja toiminnan vaikutuksia vesistöön. Toiminnan päästöjen ja niiden
vaikutusten tarkkailusta tulee tehdä esitys, ja varautumissuunnitelma esimerkiksi öljyvuotoihin.
Liitteeksi hakijan tulee laittaa valtaus- tai kaivoskirja ja määritetyt kartat. Ympäristöluvan myöntää
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI). Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(Lapin ELY-keskus) valvoo luvanvaraista toimintaa. 1.7.2011 voimaan astuneen uuden kaivoslain
myötä koneellinen kullankaivu Lemmenjoen alueella tulee loppumaan vuonna 2020.
Vesistötarkkailusta on tehty selvityksiä myös aiempina vuosina. Tuoreimpia näistä ovat Lapin
Kullankaivajain liitto ry:n "Koneellisen kullankaivun yhteistarkkailu vuonna 2010, Lemmenjoen –
Vaskojoen alue" sekä Lapin ELY-keskuksen, Lapin Kullankaivajain liiton ja Metsähallituksen
yhteistyössä v. 2010 tuottama selvitys "Lemmenjoen kansallispuiston koneellisen kullankaivun
ympäristövaikutukset", jossa on käsitelty selvitysten tuloksia vuosilta 2006–2009. Lapin
Kullankaivajain liiton toimesta yhteistarkkailua alueella on suoritettu vuodesta 2006 alkaen.
Tämä selvitys on jatkoa vuosien 2006-2009 selvityksille. Ympäristöministeriö osoitti kesälle 2011
lisärahoituksen alueen toiminnan valvonnan ja tarkkailun tehostamiseksi. Valvontakäyntejä alueelle
tehtiin Lapin ELY-keskuksen toimesta kesällä 2011 kahdesti, kesäkuun lopulla ja elokuun
alkupuolella. Tämän selvityksen ohessa on erillinen raportti suoritetuista tarkastuksista.
Vesistötarkkailussa panostettiin tehostettuun näytteenottoon. Erityishuomiota kiinnitettiin alumiinin
pitoisuuksiin ja eliöstölle haitallisen liukoisen alumiinin osuuteen kokonaispitoisuudesta.

Historia
Lemmenjoen kansallispuisto on perustettu vuonna 1956. Vuonna 1971 myös kullankaivualue
liitettiin osaksi kansallispuistoa, joka käsittää nykyisin 2860 km2:n kokoisen alueen. Koneellista
kullankaivua on alueella kokeiltu ensimmäisen kerran vuonna 1951. Laajamittaisemmin konekaivua
on harjoitettu vuodesta 1976 lähtien. Kaivajien määrä on pysynyt melko tasaisena 1990-luvun
jälkeen.
Alkuaikoina toiminta oli vesiensuojelun suhteen hallitsematonta, sillä nykyisten kaltaisia
lupamääräyksiä ei ollut ja valvontakin oli vähäisempää. Arkistojen perusteella vesistövaikutukset ja
vesiensuojelukysymykset ovat olleet kiistelyn kohteena vuosikymmenten ajan. Virallisia valituksia,
syyteharkintoja ja oikeuden päätöksiä löytyy useita. Vanhat vesianalyysitiedot osoittavat
vedenlaatuongelmia ongelmia olleen esimerkiksi erittäin korkeiden kiintoainepitoisuuksien takia.
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Toiminta kesällä 2011
Vuonna 2011 ympäristölupa oli 16 kaivospiirillä. Tähän lukuun sisältyvät myös ne kaivospiirit,
joiden edellinen ympäristölupa oli loppunut ja uusi lupahakemus oli käsittelyssä PSAVI:ssa.
Kaivutoimintaa oli käynnissä yhdellätoista eri kaivospiirillä. Osalla kaivospiireistä toiminnassa oli
useita eri kaivuyksiköitä.
Kaivajien vuosi-ilmoitusten mukaan yhteenlaskettu kaivupinta-ala kesän aikana oli 31 350 m2 ja
yhteenlaskettu kaivumäärä noin 81 300 m3. Kaivutoimintaa harjoitettiin keskimäärin noin 63
vrk/kaivospiiri.
Vuosi-ilmoitusten mukaan alueella oli kaivinkoneita 25 kpl. Kesän tarkastusreissuilla nähtiin
toiminnassa yhteensä 21 konetta ja lisäksi alueella oli noin 10 konetta, jotka eivät olleet käytössä.
Polttoaineita käytettiin vuosi-ilmoitusten mukaan alueella yhteensä 68 600 litraa. Ilmoitusten
mukaan mitään poikkeavia tilanteita ei kesän aikana sattunut.
Alla olevasta taulukosta on nähtävissä toiminnan laajuus kaivukaudesta 2008 lähtien.
Taulukko 1. Kaivumäärien muutos v. 2008-2011.

2008
toimijat
keskim. kaivuaika vrk
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Kuva 1. Kartta konekaivualueiden ja näytepisteiden sijainnista Lemmenjoen alueella.
Taulukko 2. Näytepisteet koordinaatteineen ja 2011 näytemäärät.
nimi

yk N

yk I

näytteet

kuvaus

Jäkälä-Äytsi 3
Maddib-Ravadas 1
Maddib-Ravadas 2
Miessijoki Hepo-oja 3
Maddib-Ravadas 3
Miessijoki 13
Ravadasköngäs 11
Vaskojoki Närrisilta 10

7625770
7625850
7625750
7621087
7625540
7621540
7622584
7645690

3453182
3453150
3453320
3442907
3453635
3446391
3458034
3462580

8
8
8
8
2
2
2
4

Jäkäläojan alajuoksu n. 30 metriä suusta ylöspäin
Maddib Ravadas Jäkälä-äytsin yläpuolella
Maddib Ravadas Jäkälä-äytsin alapuolella n. 100 m
Miessin alajuoksu, Kanamäen kaivospiirin alapuoli
Maddib Ravadas Jäkälä-äytsin alapuolella n. 500 m
Korhosenojan alapuoli
Ravadaskönkään putous
Ei näy kartalla
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Näytteenotto ja tulosten tarkastelu
Tehostettua näytteenottoa suoritettiin kesällä 2011 neljällä eri näytepisteellä kahden viikon välein.
Näytteenotto suoritettiin viikosta 24 viikolle 38 saakka. Yhteensä näytteitä kultakin pisteeltä otettiin
8 kpl. Tämän lisäksi kahdelta muulta pisteeltä otettiin näytteet yhteistarkkailua varten kaksi kertaa
(Taulukko 2).
Tehostetun näytteenoton näytepisteet olivat luonnontilaisena vertailupisteenä toiminut MaddibRavadas 1, Jäkäläojan kaivutoiminnan vaikutuksia kuvaavat Jäkälä-Äytsi 3 ja Maddib-Ravadas 2
sekä Miessijoen toiminnan vaikutuksia kuvaava Miessijoki Hepo-Oja 3. Yhteistarkkailupisteet
olivat Maddib-Ravadas 3 sekä Miessijoki 13. Lisäksi tässä selvityksessä on esitetty tuloksia myös
pitkäaikaisseurantapisteiden Vaskojoki Närrisilta 10 sekä Ravadasköngäs 11 osalta. Näytepisteiden
sijainnit on esitetty kuvassa 1. Vaskojoen seurantapiste sijaitsee n. 50 km alavirtaan Miessijoen
kaivualueista. Näytteenotosta vastasi Metsähallitus ja analysointi suoritettiin ELY-keskuksen
toimesta Metsäntutkimuslaitoksen laboratoriossa.
Sadanta, valunta, virtaamaolosuhteet ja kaivutoiminnan aktiivisuus vaikuttavat kaikki näytteiden
tuloksiin. Erityisesti Miessijoen osalta näytteissä on havaittavissa suurehkoja poikkeamia 25.07.11
näytteenottokerralla. Tarkkojen säähavaintotietojen puuttuessa on hankala arvioida kohonneiden
pitoisuuksien aiheuttajaa.
Näytteenotossa analysoitiin mm. seuraavat suureet: alumiini, liukoinen alumiini, rauta, sameus,
kiintoaine, väriluku, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Näiden suureiden osalta on esitetty tulosten
kaivukauden keskiarvot ja joidenkin näytepisteiden kohdalta on esitetty viivakuvaajina aikasarja.
Lisäksi analysoitiin myös pH, kemiallinen hapenkulutus (COD) ja sähkönjohtavuus. Kaikki
minimi- ja maksimiarvot ovat löydettävissä liitteen 1 taulukosta.

Alumiini
Alumiinin osalta tarkasteltiin kokonaisalumiinin ja liukoisen alumiinin määrää. Kokonaisalumiinin
määrät vaihtelivat välillä 2,5 – 470 µg/l. Suurimmat alumiinipitoisuudet kesän keskiarvona
löytyivät Miessijoen pisteistä Miessijoki 13 (270 µg/l) ja Miessijoki Hepo-Oja 3 (211 µg/l)(Kuvat 2
ja 3). Liukoisen alumiinin pitoisuudet vaihtelivat välillä 2,5 – 280 µg/l. Liukoisen alumiinin osuus
kokonaisalumiinista vaihteli näytepisteiden keskiarvojen osalta 40 ja 62 prosentin välillä.
Suurimmillaan liukoisen alumiinin osuus yksittäisillä näytekerroilla oli jopa 100 %.
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Kuva 2. Kokonaisalumiinin (PLO µg/l) ja liukoisen alumiinin (F1, PLO µg/l) pitoisuuksien keskiarvot
näytepisteillä kaivukaudella 2011. Ravadaskönkään ja Vaskojoen pisteistä liukoista alumiinia ei
tutkittu.

Kuva 3. Alumiinipitoisuudet Miessijoen Hepo-oja 3:lla.
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Kuva 4. Alumiinipitoisuudet pisteellä Maddib-Ravadas 1.

Kuva 5. Alumiinipitoisuudet pisteellä Maddib-Ravadas 2, Jäkälä-Äytsin suun alapuolella.

Kuva 6. Alumiinipitoisuudet Jäkälä-Äytsi 3:ssa kaivukaudella 2011.
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Jäkälä-Äytsin ja Maddib-Ravadaksen alumiinipitoisuudet olivat huomattavasti pienemmät kuin
Miessijoen (Kuvat 4-6). Maddib-Ravadas 1 –vertailupisteen pitoisuudet vaihtelivat 2,5 – 16 µg/l ja
Jäkälä-Äytsin suun alapuolella olevan Maddib-Ravadas 2 –pisteen pitoisuudet olivat 19 – 100 µg/l.
Luonnontilaiseen vertailupisteeseen verrattuna pitoisuudet olivat enimmillään 22,5-kertaisia.
Verrattuna vuoden 2009 tuloksiin ovat kokonaisalumiinipitoisuudet laskeneet. Esimerkiksi
Miessijoki Hepo-Oja 3:n maksimiarvo on v. 2009 ollut 1940 µg/l ja v. 2011 suurin arvo on 470 µg/l
huomattavasti (Kuvat 7 ja 8). Sekä maksimi- että keskiarvon perusteella pitoisuudet Hepo-Ojalla
ovat pudonneet kahdessa vuodessa 25 prosenttiin aiemmasta. Myös Maddib-Ravadaksen osalta
keskipitoisuudet ovat laskeneet noin 38 prosenttiin.

Kuva 7. Kokonaisalumiinipitoisuuden maksimiarvot kesiltä 2009 ja 2011 Hepo-Oja 3:lla (arvot µg/l).

Kuva 8. Kokonaisalumiinipitoisuuden maksimiarvot kesiltä 2009 ja 2011 Maddib-Ravadaksella (arvot
µg/l).

10

Rauta
Rautapitoisuudet vaihtelivat välillä 23 – 930 µg/l (Kuvat 10 ja 11). Suurimmat keskiarvopitoisuudet
myös raudan osalta havaittiin Miessijoelta, niiden ollessa Hepo-Oja 3:lla 475 µg/l ja Miessijoki
13:lla 685 µg/l. Vaskojoki Närrisilta 10:llä vuoden keskiarvo oli 217 µg/l (Kuva 9).

Kuva 9. Rautapitoisuuden keskiarvot 2011.

Kuva 10. Miessijoki Hepo-oja 3:n rautapitoisuudet vuonna 2011.

Jäkälä-Äytsin ja Maddib-Ravadaksen rautapitoisuudet olivat alhaisia. Maddib-Ravadas 1:llä ja
Maddib-Ravadas 2:lla kesän keskiarvot olivat 39 µg/l ja 66 µg/l.
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Kuva 11. Rautapitoisuudet Maddib-Ravadaksen pisteillä näytteenottohetkillä 2011.

Vertailtaessa vuoteen 2009 ovat pitoisuudet myös raudan osalta laskeneet selvästi. Miessijoki HepoOja 3:n keskiarvopitoisuudet ovat vuonna 2009 1600 µg/l (maksimi 2500 µg/l) ja vuonna 2011 475
µg/l (maksimi 880 µg/l). Pitoisuudet ovat laskeneet noin kolmannekseen vuodesta 2009. Tilanne
Maddib-Ravadaksen osalta on hyvin samankaltainen.

Sameus ja kiintoaine
Sameuden keskiarvotulokset vaihtelivat näytteenottopisteissä luonnontilaisen Maddib-Ravadas 1:n
alle 1 FNU:sta Miessijoki 13:n 14 FNU:hun. Miessijoen Hepo-Oja 3:lta mitattu maksimiarvo oli 25
FNU. Jäkälä-Äytsin maksimi oli 12 FNU (Kuva 12).

Kuva 12. Sameuden keskiarvot vuonna 2011.
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Suurimmat kiintoainepitoisuudet havaittiin Miessijoki Hepo-Oja 3:lla, keskiarvon ollessa 8,15 mg/l
ja maksimiarvon 34 mg/l. Miessijoki 13:n kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 5 mg/l ja JäkäläÄytsi 3:lla 2,05 mg/l, muilla näytepisteillä keskipitoisuudet olivat alle 2 mg/l (Kuva 13).
Maddib-Ravadaksen suulla sijaitseva Ravadasköngäs 11 kuvastaa alueen matkailijoiden kokemaa
Maddib-Ravadaksen vedenlaatua, sillä köngäs on yksi Lemmenjoen kansallispuiston
nähtävyyksistä. Siellä sameuden ja kiintoaineen arvot olivat kesän näytteissä matalat (keskiarvoina
sameus 0,27 FNU ja kiintoaine 0,30 mg/l). Vertailupisteenä olevan Maddib-Ravadas 1:n arvot
olivat samaa suuruusluokkaa. Jäkälä-Äytsin suun alapuolella olevien pisteiden Maddib-Ravadas 2:n
ja 3:n arvot ovat noin kaksinkertaisia vertailupisteeseen verrattuna.
Vaikka kullankaivualueiden alapuolisten pisteiden (Jäkälä-Äytsi 2, Miessijoki Hepo-oja 3 ja
Miessijoki 3) sameus ja kiintoainearvot olivat 2011 edelleen moninkertaiset vertailualueisiin
verrattuna, olivat keskipitoisuudet laskeneet 50-70% vuoden 2009 havaintoihin verrattuna
(poikkeuksena Hepo-oja 3:n kiintoainepitoisuus, joka oli pysynyt jotakuinkin ennallaan).

Kuva 13. Kiintoainepitoisuuden keskiarvot vuonna 2011.

Väriluku
Väriluvun arvot näytepisteillä vaihtelivat 3 – 45 mg Pt/l välillä. Suurimmat väriluvut havaittiin
Miessijoen pisteillä, keskiarvojen ollessa yli 30 mg Pt/l. Myös Vaskojoki Närrisilta 10:ssä
keskimääräinen väriluvun arvo oli yli 30 Mg Pt/l. Luonnontilaisessa Maddib-Ravadas 1:ssä kesän
keskiarvo oli 7,4 mg Pt/l (Kuva 14). Myös värilukuarvot olivat kaivualueiden alapuolella laskeneet
30-40% vuoden 2009 arvoista.
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Kuva 14. Väriluvun keskiarvot vuonna 2011.

Kokonaisfosfori ja -typpi
Kokonaisfosforipitoisuudet vaihtelivat välillä 1,5 – 28 µg/l. Kesän suurimmat keskiarvot olivat
myös fosforin osalta Miessijoen näytepisteissä (Kuva 15).
Vuoden 2009 tuloksiin verrattaessa voidaan huomata, että pisteillä Maddib-Ravadas 1 ja
Ravadasköngäs 11 arvot ovat pysyneet lähestulkoon samana. Sen sijaan Miessillä ja Jäkälä-Äytsillä
tilanne on muuttunut huomattavasti parempaan suuntaan, kokonaisfosforipitoisuuden laskettua
esimerkiksi Hepo-oja 3:lla keskiarvosta 23 µg/l -> 10 µg/l.

Kuva 15. Kokonaisfosforin pitoisuuden keskiarvot vuonna 2011.
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Kokonaistypen osalta mitattiin kesän aikana pitoisuuksia väliltä 15 – 220 µg/l. Maddib-Ravadas
1:llä ja Ravadaskönkäällä keskiarvot ovat samaa luokkaa kuin kesällä 2009, Miessijoen
näytepisteillä on havaittavissa lievää pitoisuuden lisäystä. Miessijoki 13:n keskiarvo oli 140 µg/l ja
Hepo-Oja 3:n 119 µg/l (Kuva 16).

Kuva 16. Kokonaistypen pitoisuuden keskiarvot vuonna 2011.

Aiempia tuloksia alueen vesistötarkkailusta
Vesinäytteitä alueella on otettu 1980-luvulta lähtien. Näytteenottojen välillä tosin ollut pitkiäkin
välejä, sillä esimerkiksi Miessijoen osalta tuloksia löytyy v. 1987-1996 ja seuraavat näytteet on
otettu vasta vuonna 2006 ja sen jälkeen. Suoraa vertailua eri vuosikymmenten tulosten välillä
hankaloittaa se, että näytteitä ei ole otettu aina samoista pisteistä. Seuraavassa on esitetty joitakin
esimerkkejä aiemmista tuloksista.

Miessijoki
Kaivukaudella 1990 toteutettiin tarkkailuohjelma, jossa Metsähallituksen Ylä-Lapin hoitoalue
vastasi näytteenotosta ja näytteet analysoitiin Lapin vesi- ja ympäristöpiirin laboratoriossa. Viideltä
vakiopisteeltä otettiin kesän aikana 8 eri näytettä. Lisäksi viideltä muulta pisteeltä oli ohjelman
mukaan tarkoitus ottaa näytteitä 1-5 kertaa, mikäli kyseisillä kaivospiireillä toteutettaisiin
kaivutöitä. Näytteistä määritettiin sameus, kiintoaine, väriluku, pH, alkaliniteetti, sähkönjohtavuus,
kemiallinen hapenkulutus (COD) sekä arseeni.
Kuvissa 16 ja 17 on esitetty vuoden 1990 tuloksien sameuden ja kiintoaineen keskiarvot.
Vertailtaessa vuoden 2011 tuloksiin nähdään, että Miessijoen osalta sameus on lähestulkoon
samoissa lukemissa, mutta kiintoaineen pitoisuudet ovat vuoden 2011 näytteissä olleet alhaisempia.
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Kuva 17. Miessijoen pisteiltä mitatut sameuden keskiarvotulokset v. 1990.

Kuva 18. Miessijoen pisteiltä mitatut kiintoaineen keskiarvotulokset v. 1990.

Miessijoelta löytyy lisäksi tuloksia yhteistarkkailun osalta vuosilta 2006-2010. Yhteistarkkailussa
on käytetty pisteenä Miessijoen alaosassa sijaitsevaa Miessijoki L10:tä. Tämä piste sijaitsee noin
300 m alavirtaan ELY-keskuksen selvityksissä käytetystä pisteestä (Miessijoki Hepo-oja 3).
Yhteistarkkailussa on otettu vuosittain 2 kpl näytteitä. ELY-keskuksen tarkkailussa Hepo-Ojalta on
otettu v. 2009 4 kpl ja v. 2011 8 näytettä. Seuraavissa kuvaajissa on esitetty sameuden ja
kiintoaineen kehitys kuuden viimeisen vuoden ajalta.
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Kuva 19. Yhteistarkkailun ja ELY:n selvitysten tuloksia Miessiltä 2006-2011, sameus (FNU).

Kuva 20. Yhteistarkkailun ja ELY:n selvitysten tuloksia Miessiltä 2006-2011, kiintoaine (mg/l).

Vaskojoki
Vaskojoen osalta aineistoa löytyy vuosilta 1989 sekä 2000-2011. Näytteitä on vuosittain otettu 3-4
kappaletta. Kuvasta 21 voidaan nähdä veden sameuden pysyneen melko tasaisina vuotta 2004
lukuun ottamatta. Vuoden 2004 keskiarvotulosta nostavat kaksi näytteenottokertaa, jolloin
sameusarvot olivat 10 ja 11 FNU. Keskiarvokuvaajassa ei ole esitetty keskiarvotuloksia vuosilta
2009 ja 2010, sillä näinä vuosina on otettu vain yhdet näytteet. Aikasarjakuvaajassa on esitetty
näytteenottoajankohdat sekä yksittäiset tulokset vuosilta 2000-2011 (Kuva 22).
Kiintoaineiden osalta on nähtävissä hiukan enemmän vaihtelua vuosikeskiarvojen osalta.
Keskiarvopitoisuudet ovat olleet vaihteluvälillä 0,35-1,03 mg/l (Kuva 23). Vuosilta 2009 ja 2010
löytyy vain yhdet näytetulokset. Maksimipitoisuus 12 mg/l on havaittu v. 2009 (Kuva 24).
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Kuva 21. Vaskojoen Närrisilta 10:n sameuden keskiarvopitoisuuksia.

Kuva 22. 2000-luvun sameushavainnot Vaskojoen Närrisillalta.

Kuva 23. Vaskojoen Närrisilta 10:n keskiarvopitoisuuksia kiintoaineen osalta.
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Kuva 24. 2000-luvun kiintoainehavainnot Vaskojoen Närrisillalta.

Johtopäätökset
Koneellisen kullankaivuun kuormitus on edelleen selvästi nähtävissä välittömästi
kullankaivualueiden alapuolella luonnontilaan verrattuna moninkertaisina metalli-, kiintoaine- ja
ravinnepitoisuuksina ja sameusarvoina, mutta kokonaisuutena vedenlaatu on kohentunut edellisestä
seurantajaksosta. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan Miessijoella, jossa kaivuutoiminta on laajempaa
ja pidemmän historian omaavaa kuin Jäkälä-Äytsillä. Alueet eroavat myös luontaisilta
ominaisuuksiltaan. Miessijoen valuma-alue on suurempi, runsasturpeisempi, ja hiekkaisuutensa ja
pienemmän raekokonsa takia eroosioherkempi kuin Jäkälä-Äytsin kuru.
Vuonna 2011 alapuolisten vesialueiden vedenlaatu oli selvästi parempi kuin vuonna 2009. Niin
metallien, kiintoaineen ja ravinteiden pitoisuudet kuin veden sameusarvotkin olivat muuttujasta
riippuen 30-75% alhaisempia. Vaikka Lemmenjoen alueen ylänköjen vedenlaatu vaihtelee
vuositasolla luontaisestikin paljon ilmastollisten tekijöiden kuten sadannan ansiosta, vaikuttavat
kullankaivualueilla tehdyt vesiensuojelutoimet ja kaivutöissä tapahtuneet muutokset osaltaan
vesialueiden tilan kohenemiseen. Vuosina 2006-2009 Miessijoella ja Jäkälä-Äytsillä otettiin
uudelleen käyttöön useita kaivospiirejä, minkä seurauksena suoritettiin laajempia maansiirtotoimia
(pintamaan
kuorinta,
altaiden
rakennus,
uomansiirrot).
Huuhdontaprosessin
ja
kiertovesijärjestelmien toiminnan vakiintuminen on luultavasti vähentänyt eroosiota ja siten
alapuolisiin vesiin kohdistuvaa kuormitusta.
Vuoden 2011
selvityksen
päätavoite
oli
selvittää
liukoisen
alumiinin
osuus
kokonaisalumiinipitoisuudesta. Kiintoainepartikkeleihin ja humusaineisiin sitoutunut alumiini on
biologisesti suhteellisen inaktiivinen, mutta liukoinen alumiini on toksinen erityisesti happamissa
olosuhteissa. Koe-eläintutkimusten mukaan happamassa vedessä liukoisen alumiinin 100-500 µg/l
pitoisuuden on havaittu aiheuttavan lohikaloille kuoleman tai fysiologisia muutoksia. Kalojen
nuoruusvaiheet (mäti, smoltit) ovat aikuisia herkempiä alumiinille. Kokonaisalumiinille on
määritetty pitoisuus, jossa 50% koe-eläimistä kuolee (LC50-arvo). Kirjolohen poikasilla tämä
pitoisuus oli 560 µg/l. Miessijoen, Jäkälä-Äytsin ja Maddib-Ravadaksen neutraali pH-taso
luultavasti ehkäisee jonkin verran liukoisen alumiinin aiheuttamia haittoja, mutta toisaalta alueelle
tyypillisen vähähumuksisen veden puskurikyky on alhainen.

19

Tulosten mukaan liukoisen alumiinin osuus kokonaisalumiinipitoisuudesta oli n. 50%
(näytepistekohtaisten keskiarvojen vaihtelu oli 40-62%). Yksittäisissä näytteissä osuuden vaihtelu
oli suurta. Korkean valunnan aikaisten kokonaisalumiinin pitoisuushuippujen (näytteenotot 27.7. ja
8.8.2011) aikana partikkeleihin sitoutuneen alumiinin osuus korostui, ja liukoisen alumiinin osuus
jäi yleensä alle 50%:n.
Havaintojaksolla 2011 liukoisen alumiinin pitoisuudet olivat pääosin alle 100 µg/l lukuun ottamatta
Miessijoki Hepo-oja 3:n alkukesän korkeampia pitoisuuksia (maksimi 280 µg/l). Tällä tasolla
alumiini tuskin aiheuttaa eliöstölle akuutteja haittoja, ja pitoisuudet laimenevat nopeasti
alapuolisilla jokialueilla.
Suhteutettaessa nyt havaitut liukoisen alumiinin osuudet vuosina 2006- 2009 havaittuihin korkeisiin
kokonaisalumiinipitoisuuksiin (Miessijoki Hepo-oja 3: keskiarvo 833 µg/l, maksimi 1970 µg/l,
Jäkälä-Äytsi 2 (välittömästi kaivualueen alapuolella, n. 2 km Jäkälä-Äytsin suun yläpuolella):
keskiarvo 646 µg/l, vuoden 2006 kevättulvan aikainen maksimi 3580 µg/l) voidaan arvioida
liukoisen alumiinin pitoisuuksien olleen välittömästi kaivualueiden alapuolella korkeimmillaan
1000-1500 µg/l ja keskipitoisuuksienkin olleen tasolla 300-400 µg/l. Varsinkin maksimipitoisuudet
ovat saattaneet olla akuutistikin haitallisia Miessijoen ja Jäkälä-Äytsin kalastolle. Vaikka
pitoisuudet laimenevat alapuolisilla jokialueilla, on luonnontilaan verrattuna moninkertainen,
jatkuva
alumiinialtistus
yhdistettynä
kutuja
poikastuotantoalueita
liettävään
kiintoainekuormitukseen todennäköisesti haitannut kalojen lisääntymistä ja rajoittanut herkkien
lajien esiintymistä alueella.
Rautapitoisuudet sekä väri- ja sameusarvot olivat 2011 selvästi 2000-luvun loppupuoliskoa
alhaisempia. Kiintoaineen määrä oli laskenut Jäkälä-Äytsillä ja Maddib-Ravadaksella, mutta
pysynyt Miessijoella jotakuinkin ennallaan. Varsinkin vuonna 2006 Maddib-Ravadaksella ja
Ravadaskönkäällä huolta aiheuttaneet sameushaitat ovat nähtävästi viimeisten vuosien aikana olleet
vähäisempiä ja lyhytaikaisia. Fosforipitoisuudet ovat laskeneet Lemmenjoen alueelle tyypilliselle
karulle tasolle. Typpipitoisuudet ovat pysyneet samalla tasolla eri seurantakausina ja edustavat
fosforin tapaan ravinneköyhiä olosuhteita.
Positiivinen kehitys on sameuden ja kiintoaineen osalta nähtävissä Miessijoen
velvoitetarkkailuaineistossa (2006-2011). Kaivualueiden alapuolisten vesialueiden sameus ja
kiintoainepitoisuus on laskenut selvästi vuoden 2008 jälkeen, ja oli vuonna 2011 jotakuinkin
samalla tasolla kuin vuonna 1990 toteutetussa selvityksessä. Vaskojoen sameusarvot ja
kiintoainepitoisuudet ovat pysyneet 2000-luvun aikana varsin tasaisina lukuun ottamatta
pitoisuushuippuja vuosina 2004 ja 2009. Vuoden 2004 sameushuippujen syy on epäselvä, mutta
vuoden 2009 sameus- ja kiintoainehuippu johtui voimakkaasta kevättulvasta, ja sen aikaansaamasta
allaspadon murtumasta Miessijoen kaivualueilla. Tällöin Miessijoelta Postijoen kautta purkautuneet
vesimassat samensivat Vaskojokea vielä ainakin 50 km kaivualueiden alapuolella.
Koneellinen kullankaivu Lemmenjoen kansallispuiston alueella loppuu uuden kaivoslain mukaan
vuonna 2020. On ymmärrettävää, että alueella toimivat konekaivajat pyrkivät kahdeksan vuoden
siirtymäajan puitteissa huuhtomaan kultaa mahdollisimman tehokkaasti saadakseen vastinetta
tekemilleen investoinneille. Alueen kullankaivulle onkin haettu ympäristölupia aiempaa
suuremmille kaivumäärille. Kaivumäärien ja –alojen kasvaessa on pidettävä huoli
vesiensuojelurakenteiden toimivuudesta, jotta viime vuosikymmenen puolivälin kuormitushuipuilta
ja niiden aiheuttamilta haitoilta alueen eliöstölle ja muille käyttömuodoille vältytään.

20

Liitteet
1. Taulukko: Vedenlaatuseurannan tulokset vuonna 2011
2. Taulukko: Koneellisen kullankaivun vuositietojen raportointi 2011
3. Raportti: Lemmenjoen koneellisen kullankaivun tehostettu tarkkailu kesällä 2011
4. Kartta: Kaivospiirien lupatilanne

Jäkälä-Äytsi
3

Paikka
Sameus FNU
Kiintoaine, karkea mg/l
Väriluku mg Pt/l
COD mg/l
pH
Alumiini µg/l
Liukoinen alumiini µg/l
Rauta µg/l
Kokonaisfosfori µg/l
Kokonaistyppi µg/l

k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max
k.a.
min-max

5,18
1,2-12,0
2,05
0,6-3,8
14,38
5,0-30,0
0,51
0,3-1,0
7,09
6,98-7,20
103,25
43,0-220,0
46,57
18,0-93,0
107,75
44,0-230,0
6,19
1,5-12,0
57,38
40,0-70,0

MaddibRavadas 1

MaddibRavadas 2

Miessijoki MaddibHepo-oja 3 Ravadas 3

Miessijoki
13

0,43
1,64
8,65
2,2
14
0,2-1,4
0,5-3,6
3,3-25,0
1,3-3,1
12,0-16,0
0,38
0,85
8,15
1
5
0,3-0,6
0,6-1,3
2,5-34,0
0,7-1,3
3,1-6,9
7,38
8,5
30,63
9
32,5
3,0-15,0
3,0-15,0
20,0-50,0 8,0-10,0
30,0-35,0
1,09
0,91
2,38
0,6
1,65
0,6-2,1
0,6-1,9
0,8-6,5
0,6
1,2-2,1
7,02
7,03
7,09
7,09
6,81
6,82-7,12 6,89-7,15
6,90-7,21 7,01-7,16
6,75-6,87
8,5
48,63
211,25
46
270
2,5-16,0 19,0-100,0 120,0-470,0 36,0-56,0 170,0-370,0
5,29
22
109
18,5
119
2,5-11,0
9,0-46,0 49,0-280,0 10,0-27,0 48,0-190,0
38,75
65,75
475
61,5
685
25,0-68,0 32,0-100,0 300,0-880,0 52,0-71,0 440,0-930,0
1,94
2,94
10
2,75
9
1,5-5,0
1,5-6,0
5,0-28,0
1,5-4,0
7,0-11,0
31,25
43,75
118,88
48
140
15,0-74,0 33,0-64,0 73,0-220,0 38,0-58,0 120,0-160,0

Liite 1. Vuoden 2011 näytteenoton tulokset Lemmenjoen alueen koneellisen kullankaivun vaikutusalueella.

Ravadasköngäs 11
0,27
0,1-0,4
0,3
0,3
7,67
3,0-15,0
0,97
0,3-1,7
7,04
7,01-7,07
41,5
23,0-60,0

Vaskojoki
Närrisilta
0,83
0,5-1,0
0,53
0,3-1,0
27,67
8,0-45,0
4,05
0,8-7,3
7,19
7,1-7,19
19
11,0-27,0

35,5
245
23,0-48,0 220,0-270,0
1,5
4,67
1,5
3,0-7,0
45,67
163,33
40,0-55,0 110,0-190,0

Koneellisen kullankaivun vuositietojen raportointi 2011
Lemmenjoen alue
(tiedot perustuvat toiminnanharjoittajien
ilmoituksiin)
ASIAKAS

Ei
Kaivu- Kaivu- Kaivu Kotoimin- aika
määrä pinta- neet
taa (X) vrk
m3
ala m2 kpl

JOKINIEMI TOIVO, ÄYTSIN
KULTA 4530/1

1 500

2 000

2 20 tn tk

9 000

6 000

1 500

2 2* 25 tn tk

80

5 200

2 500

2 tk + lk

6 500

90

14000

1500

7 25 tn tk

13 000

45

500

250

1 30 tn tk

65 12 000

6 000

1 21 tn tk

4 800

80 20 000 10 000

1 32 tn tk

5 000

Kaivanut
Tauno Leino

52

9 000

3 000

4 20 tn tk

6 800

Uoman siirto

RISSANEN HARRI YM. ,
JEAGILOAIVI KULTASARVI
5207/1A
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2 500

1 000

1 20 tn tk

2 000

SALONEN PEKKA,
PIHLAJAMÄKI-KLONDYKE

94

5 000

3 300

16 tn ja 28
2 tn tk

8 000

x

KAIVOSYHTYMÄ TELILÄ AY,
KOLME HIPPUA 3353/1A

x

KAIVOSYHTYMÄ TELILÄ AY,
YHTEISHIPPU 3494/1A
TELILÄ MIKA, JÄKÄYNJEVIN
KULTAPANKKI 4498/1A

KORHONEN JOUKO, ÄYTSIN
KULTA 4072/1A
KULTA PROSPEKTOR OY,
KAIVOSPIIRI POSTI-HANNUN
PERINTÖ 3655/1 /
MERENLUOTO
KULTA PROSPEKTOR OY,
NIPAN KAIVOKSET 4211/1A1B / MERENLUOTO KARI

MÄLÄSKÄ RISTO,
ELDORADO 3558/1A
RAPELI MARTTI,
KAIVOSPIIRI MIESSIN KULTA
4046 /1A

Yhteensä

300

38

6 500

100

ohitusojan
kaivu

x

KANAMÄKI RAIMO, , KAIRAN
KULTA 4053/1A
KARJALAINEN RAIJALIISA,
KAARREOJAN KULTA
4567/1A
x
KOHTAMÄKI ANTTI,
KAARREPANKKI NRO
4887/1A

MINKKINEN VEIJO, RIUTUN
IHME KAIVOSPIIRI 3735/1

600

Poikkeavat
tilanteet
ym.

2 2* 25 tn tk

KAIVOSYHTYMÄ TELILÄ AY,
HEPO-OJA 854/1A

25

Kuvaus
Käyt.
kalustosta p.aine
l/v

12 000

Kaivanut
Tauno Leino

x

697 81 300 31 350

tk= tela-alustainen kaivuri
lk= lapiokaivuri

Liite 2. Koneellisen kullankaivun vuositietojen raportointi 2011.
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Lemmenjoen alueen
koneellisen kullankaivun
tehostettu tarkkailu

Tarkastukset 27.-29.6.2011 sekä 9.-11.8.2011
Elisa Ahlberg, harjoittelija, Lapin ELY-keskus
17.8.2011
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Tarkastukset 27.-29.6.2011
Ympäristöministeriön Lemmenjoen alueen koneellisen kullankaivun tehostettuun
tarkkailuun myönnetyn lisärahoituksen turvin suoritettiin tarkastuksia Miessijoella,
Kaarreojalla sekä Jäkälä-Äytsissä 27.–29. kesäkuuta 2011. Tarkastuskierrokselle
osallistuivat Lapin ELY-keskuksesta tarkastaja Tarmo Oikarinen, harjoittelija Elisa
Ahlberg sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta ympäristöylitarkastaja Antti
Petänen. Tehostettuun valvontaa sisältyy myös toiminnan vaikutusten seuraaminen
tihennetyllä vesinäytteenottolla kesän 2011 aikana. Näytteenotto suoritetaan Metsähallituksen Iisko Näkkäläjärven toimesta kahden viikon välein ajalla 13.6-19.9.
Yhteenveto näytteenoton tuloksista valmistuu vuoden loppuun mennessä.
Maanantaina 27.6. lähdettiin aamulla liikkeelle Oulusta ja Rovaniemeltä.
Lemmenjoelle matkattiin Sotajoen kautta, missä käytiin katsomassa ensin hiukan
pienemmän mittakaavan koneellista kaivua. Lemmenjoki kuljettiin veneellä ja
pysähdyttiin matkalla Ravadaskönkään putoukselle, jonka vedessä ei ollut
havaittavissa merkkejä samentumista. Pysähdyksen jälkeen jatkettiin matkaa
Kultahaminaan, josta eteenpäin lähdettiin mönkijöillä. Kohteena oli majapaikkana
toiminut Metsähallituksen Kotaojan huoltotupa.

Kuva 25. Ravadaskönkään putous.

Kuva 26. Ravadaskönkään vedessä ei havaittu samentumia.
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Miessijoki ja Kaarreoja

Kuva 27. Elisa, Antti ja kulkuvälineet Pellisenlaen päällä, matkalla Miessille.

Tiistaina 28.6. suunnattiin Miessijoelle ja Kaarreojalle, jossa tarkastuskohteita oli
yhteensä 10 kappaletta. Tarkastelun kohteina olivat kaivutoiminnan laajuuden
kartoittaminen, toiminnan vaikutusten silmämääräinen arviointi, ympäristöluvan
määräysten toteutuminen ja tulevat maisemointityöt.
Ensimmäisenä tavattiin Tauno Leino, jolla oli kaivutyömaat kesken Kari Merenluodon
Posti Hannun perintö 3655/1 –kaivospiirillä sekä Risto Mäläskän Eldorado 3588/1 –
kaivospiirillä. Leino kertoi kaivamistaan alueista sekä tulevista kaivu- ja
maisemointisuunnitelmistaan. Alueella oli 2 kaivinkonetta ja 1 puskutraktori.
Polttoainetta oli säilytyksessä yhteensä oli noin 6000 litraa. Selkeytysaltaat olivat
kunnossa. Miessijoessa oli havaittavissa hiukan samentumaa Merenluodon mökin
kohdalla. Merenluoto oli itse siirtynyt kaivamaan Puskuojalle. Leino saa Posti Hannun
perintö –kaivospiirin kaivettua kesän aikana.

Kuva 28. Tauno Leinon työmaata / Posti-Hannun Perintö.

Seuraavaksi mentiin Ami Telilän luo Kolme Hippua –kaivospiirille. Telilän uusi
ympäristölupa oli käsittelyssä ja hänellä oli esittää siihen liittyen kysymyksiä PSAVI:n
Antti Petäselle. Kaivostoimintaa ko. kaivospiirillä ei tänä kesänä ollut aloitettu. Ami
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Telilä arveli alueella riittävän kaivettavaa vielä ainakin seuraavaksi yhdeksäksi
vuodeksi.

Kuva 29. Miessijoessa oli havaittavissa hiukan samentumaa Merenluodon mökin kohdalla.

Kuva 30. Hieman enemmän kuin kolme hippua.

Aamupäiväkahvien jälkeen jatkettiin matkaa Miessijokea ylöspäin, jossa seuraavaksi
tavattiin Pihlajamäki-Klondyke 4849/1 –kaivospiirillä vastaan kävellyt Pekka Itkonen.
Itkosella kaivutyöt olivat olleet käynnissä vasta hetken aikaa, mutta tasaamattomia
maita edelliskesien jäljiltä riitti. Kaivinkoneita alueella oli kaksi ja polttoaineita
Itkonen arveli olevan 6 000-8 000 litraa. Selkeytysaltaat olivat kunnossa eikä
samentumia havaittu.
Seuraava kohde oli Miessin kulta 4046/1. Paikalta tavoitettiin kaksi kaivajaa, jotka
kertoivat kaivavansa osakas Helleena Hietalan osuudella. Muita työmaita neljän
osakkaan kaivospiirillä ei tälle kesälle ollut vielä aloitettu, sillä esimerkiksi Martti
Rapeli oli siirtynyt Jäkälä-Äytsille kaivamaan. Alueella näkyneistä neljästä
kaivinkoneesta käytössä oli 2 kpl ja polttoaineita säilytyksessä oli alle 5000 litraa.
Kaivajille annettiin kehotus vahvistaa Hietalan selkeytysaltaan patoa siten, että
tulvavesi ei pääsisi kulkemaan altaiden läpi.
Miessijoen yläosan viimeinen tarkastuskohde oli Kaivosyhtymä Telilä Ay:n
Yhteishippu, joka koostuu kaivospiireistä nro 3494/1, 3731/1 ja 4496/1. Yhteishipussa
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olivat paikalla Mika, Ami ja Risto Telilä sekä Pekka Turkka. Konekaivutoiminta oli
aloitettu muutaman vuoden tauon jälkeen ja Telilät arvelivat kaivamista riittävän
useiksi vuosiksi. Kaivinkoneita alueella oli kaksi. Polttoaineiden säilytyksessä oli
huomautettavaa ja annettiin kehotus järjestää asia välittömästi. Selkeytysaltaat olivat
kunnossa ja ylimääräinen vesi pumpattiin letkuilla oman kaivospiirin alueelle.

Kuva 31. Pihlajamäki-Klondykessa vesiensuojelurakenteet olivat kunnossa.

Kuva 32. Miessin kulta / Hietalan altaan heikko reunavalli.
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Kuva 33. Yhteishipulla ylimääräinen vesi pumpattiin oman kaivospiirin hiekkakentälle.

Lounastauon jälkeen matkaa jatkettiin takaisin Miessin alaosaa kohti. Pysähdyttiin
uudemman kerran Eldoradossa, sillä myös itse Risto Mäläskä oli paikalla. Mäläskä
kertoi kaivusuunnitelmistaan ja keskusteltiin tulevista maisemointitöistä. Miessijoen
uoma oli Mäläskän kaivospiirin kohdalla syöpynyt paikoin pahasti ja todettiin sen
myös
sijaitsevan
osin
kansallispuiston
puolella.
Mietittiin,
antaisiko
ympäristöministeriö mahdollisesti lupaa maisemointitöiden toteuttamiseksi siirtää
uomaa takaisin alkuperäiselle reitilleen. Keskusteluissa tuli esille Miessijoen
kokonaisvaltaisen maismointisuunnitelman tarve. Risto Mäläskän uuden ympäristöluvan käsittely oli myös kesken ja Antti Petänen antoi ohjeita pyydettyjen
lisäselvitysten tekoon.

Kuva 34. Mäläskän Eldorado.
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Kuva 35. Miessijoen muutettu uoma kulkee paikoin kaivospiirin ulkopuolella.

Seuraavana kohteena oli Kaivosyhtymä Telilä Ay:n Hepo-oja 854/1a. Paikalla ei ollut
ketään, mutta Mika Telilä oli kertonut kaivospiirin tilanteesta Yhteishipulla.
Kaivutoimintaa ei ollut tälle kesälle aloitettu, edellisvuosien jäljiltä olleet kaivannot
olivat tasaamatta. Todettiin, että jo kaivetut alueet olisi syytä tasata ennen seuraavia
kevättulvia, jotta vesi ei pääsisi kulkemaan altaiden läpi. Miessijoen vedessä ei Hepoojan kohdalla ollut havaittavissa merkittävää samentumaa.

Kuva 36. Telilän Hepo-ojalla on paljon tasaamattomia maita.

Miessijoen viimeinen kohde oli Raimo Kanamäen Kairan kulta 4053/1 –kaivospiiri.
Kanamäet olivat itse työn touhussa saavuttaessa paikalle ja he esittelivät tarkastajille
kuinka kaivutyö käytännössä kahdella koneella tapahtuu. Polttoaineiden säilytyksessä
oli puutteita, mistä annettiin huomautus sekä sovittiin toimenpiteistä. Kanamäen
selkeytysaltaiden tilavuudet todettiin riittäviksi. Toiminnasta ei aiheutunut samentumia
vesistöön. Raimo Kanamäellä on ympäristöministeriön lupa imeyttää ylimääräisiä
vesiä kansallispuiston puolelle. Tarkastettiin alue, eikä merkittäviä jälkiä näkynyt.
Muistutettiin siitä, että lupaa tulee anoa uudelleen seuraavan talven aikana.
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Kuva 37. Kanamäet näyttivät kuinka kaivu kahdella koneella käytännössä tapahtuu.

Kuva 14. Kairan kullan
ylimääräiset vedet pumpataan
kansallipuiston puolelle.
Kuva 38

Kuva 39. Miessijoen alaosa Kanamäen Kairan kulta -kaivospiirin kohdalla.

Miessijoelta siirryttin Kaarreojalle, jossa matkalla nähtiin jonkin verran lapiokaivajia.
Kaarreojalla tavattiin Kaarrepankki 4877/1 –kaivospiirin valtaaja Antti Kohtamäki.
Kohtamäen työmaalla käytössä oli yksi tela-alustainen kaivinkone ja polttoaineita oli
varastoituna noin 7000 litraa. Selkeytysaltaat olivat kunnossa, eikä huomattavia
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samentumia Kaarreojassa näkynyt. Kohtamäki pohti mahdollisuutta kaivaa piirin
käsinkaivualueelle toista ojaa. Todettiin, ettei se ole puistoalueella mahdollista.
Keskusteltiin lapiokaivajien aiheuttamasta samentumasta, jota Kohtamäen mukaan
tulee paljon enemmän kuin konekaivun jäljiltä. Käytiin tarkastamassa "Kohtamäen
vesipuisto", josta jo aikaisemmin kierroksella oltiin kuultu huhuja. Kyseessä oli siis
alue, johon Kohtamäellä on ympäristöministeriön lupa pumpata ylimääräisiä vesiä.
Todettiin viime kesäisten putkien jäljiltä olevan havaittavissa paikoin pieniä määriä
hienoainesta, kasvillisuudessa ei havaittu muutoksia.
Tarmo Oikarinen kävi kääntymässä myös naapurivaltauksella, jossa sijaitsee Raijaliisa
Karjalaisen Kaarreojan kulta 4567/1 – kaivospiiri. Oltiin kuultu, ettei kaivauksella tänä
kesänä ole ollut toimintaa ja paikalla olleet sukulaiset vahvistivat asian. He kertoivat,
että kaivuita on tarkoitus jatkaa, mutta ei ollut tietoa milloin tai kenen toimesta.
Vanhat kaivetut maat olivat vielä tasaamatta.

Kuva 40. Antti Kohtamäen Kaarrepankin kaivaus.

Kuva 41. "Vesipuiston" viime kesäisiä jälkiä.

Jäkälä-Äytsi
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Keskiviikkona tarkoituksena oli käydä läpi jäljellä olevista kaivospiireistä niin monta
kohdetta kuin ehdittäisiin, sillä vene oli tilattu Kultasatamaan klo 15. Ensimmäiseksi
ajettiin Toivo Jokiniemen Äytsin kulta 4530/1 –kaivospiirille. Jokiniemellä oli
käytössä kaksi kaivinkonetta. Polttoaineiden säilytyksestä annettiin huomautus, sillä
kaikki 2500 litraa eivät olleet asianmukaisesti pressun alla ja kaukalossa.
Selkeytysaltaita oli paljon ja vesien kanssa oli ilmeisesti jonkin verran ongelmia, sillä
pohjavesiä suotautuu altaisiin melko paljon. Jäkälä-Äytsissä samentumaa oli selvästi
havaittavissa. Jokiniemellä on ympäristöministeriön imeytyslupa kansallispuiston
puolelle, mutta hän ei ollut tälle kesälle vielä aloittanut pumppausta.

Kuva 42. Jäkälä-Äytsissä samentumaa Jokiniemen Äytsin kullan alapuolella.

Jokiniemen luota matkaa jatkettiin alaspäin kohti Korhosen, Korhosen ja Mäkisen
Äytsin kulta 4072/1 –kaivospiiriä. Ensimmäinen kaivaja piirillä oli Juhani Kangas,
joka kertoi kaivavansa Jalmari Korhosen perikunnan alueella yhdessä Martti Rapelin
kanssa. He olivat vasta aloittaneet työmaan ja Kangas kertoi runsaan pohjaveden
kanssa olevan ongelmia. Kaivinkoneita oli käytössä 2 kpl ja polttoaineita oli
säilytyksessä noin 6000 litraa.

Seuraavalla työmaalla työmiehet löydettiin harvinaisen syvästä montusta, jonka Mika
Jylhä kertoi olevan noin 15 metriä syvä, eikä tavoitesyvyyttä oltu vielä saavutettu.
Kyseessä oli Mauri Mäkisen osuus ja sielläkin työskenteli kaksi tela-alustaista
kaivinkonetta. Polttoöljyjä Jylhä arveli olevan noin 20 000 litraa, niiden säilytyksestä
jouduttiin antamaan huomautus. Kolmas työmaa oli Yrjö Korhosen perikunnan osuus,
jossa kaivu tapahtui Jouko Korhosen toimesta. Myös siellä oli käytössä kaksi
kaivinkonetta ja polttoaineita Korhonen kertoi olevan noin 4000 litraa. Selkeytysaltaat
olivat Jouko Korhosen osuuden alapuolella ja kaikkien kolmen yllämainitun työmaan
vedet kulkeutuivat niitä pitkin. Selkeytysaltaat olivat todella pitkät, mutta siitä
huolimatta alaosassa oli havaittavissa hiukan samentumaa.
Todettiin voimassa olevan ympäristöluvan mukaisen kaivumäärän ylittyvän kyseisellä
kaivospiirillä, sillä luvassa puhutaan vain kahdesta kaivuyksiköstä sekä 10 000 m3:n
maamassoista. Kaivospiirin ympäristölupa loppuu vuoden 2011 lopussa ja kehotettiin
uuteen ympäristölupahakemukseen erittelemään tarkasti eri kaivuyksiköt, jo kaivetut
alueet sekä suunnitellut kaivuut. Myös vesiensuojeluasioiden hoito jatkossa tulee
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miettiä ja esittää tarkasti. Jouko Korhonen kertoi, ettei hän välttämättä aio enää jatkaa
kaivamista kyseisellä alueella tämän kesän jälkeen.

Kuva 43. Äytsin kulta / Rapelin ja Kankaan työmaalla ongelmia veden kanssa.

Kuva 44. Mika Jylhä oli kaivanut n. 15 metriä syvän montun.
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Kuva 45. Selkeytysaltaiden runsaudesta huolimatta Jäkälä-Äytsiin pääsi samentumaa.

Jäkälä-Äytsin viimeinen kohde oli Kaivosyhtymä Telilä Ay:n Jäkäynjevin kultapankki
4498/1 –kaivospiiri, jossa ei edellispäivänä tavatun Mika Telilän mukaan ole ollut
toimintaa useampaan vuoteen. Telilät saivat alueelle viime vuonna uuden
ympäristöluvan ja kaivusuunnitelmia oli tehty piirin alaosalle. Yläosan maita oli
jonkin verran jo maisemoitu.

Kuva 46. Jäkälä-äytsin vedessä oli havaittavissa samentumaa Jäkäynjevin kultapankin alapuolella.

Lounaan jälkeen kello näytti sen verran paljon, että oli suunnattava venesatamaa kohti
ja näin ollen Jäkälä-Äytsin Jeagiloaivi Kultasarvi 5207/1 sekä Ruihtuäytsin
kaivospiirit jäivät tarkistettavaksi seuraavalle reissulle.
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Tarkastukset 9.-11.8.2011
Elokuun puolella suoritetun uuden tarkastuskierroksen pääasiallisena tarkoituksena oli
kiertää edellisellä reissulla käymättä jääneet kaivospiirit sekä tehdä yleiskatsausta
kuluneen kesän toiminnasta. Tarkastukselle osallistuivat Lapin ELY-keskukselta
tarkastaja Tarmo Oikarinen sekä harjoittelija Elisa Ahlberg.

Jäkälä-Äytsi
Tiistai-iltapäivänä Lemmenjoelle saapumisen jälkeen suunnattiin ensimmäiseksi kohti
Jäkälä-Äytsiä, jossa edelliskäynnillä oli jäänyt tarkastamatta Markus Ekströmin
Jeagiloaivi Kultasarvi 5207 –kaivospiiri. Piirillä tavattiin konekaivua suorittava Harri
Rissanen, joka kertoi saaneensa toiminnan taas pyörimään konerikosta aiheutuneen
parin viikon tauon jälkeen. Rissasella oli käytössä yksi tela-alustainen kaivinkone ja
polttoaineita säilytyksessä oli vajaa 5000 litraa. Säilytys oli hoidettu asianmukaisesti.
Rissanen kertoi pohjavesien kanssa olleen jonkin verran ongelmia, mutta
tarkastushetkellä vedet näyttivät olevan kunnossa. Yläosassa oli aloitettu hieman
maisemointitoimenpiteitä, mutta Rissanen arveli kaivettavaa riittävän piirillä vielä
useiksi vuosiksi. Kultasarvella jututettiin myös Markus Ekströmiä, joka itse kaivoi
valtauksellaan käsivoimin lapion kera.

Kuva 47. Jeagiloaivi Kultasarven selkeytysaltaita.

Seuraavaksi kierrettiin läpi Jäkälä-äytsin muut kohteet, joihin tutustuttiin jo edellisellä
käynnillä tarkemmin. Toivo Jokiniemen Äytsin kulta 4530 –kaivospiirillä oli
tarkastushetkellä hiljaista. Matkalla tavattiin Äytsin kulta 4072 –kaivospiirillä
kaivaneet Juhani Kangas, Mika Jylhä sekä Jouko Korhonen. Kangas ja Jylhä
valittelivat pohjavesien aiheuttaneen ongelmia ja hankaloittaneen työskentelyä koko
kesän ajan. Kaivospiirin yläosalla kaivaneet Rapeli ja Kangas olivat luopuneet
kaivusta ainakin tälle kesälle, sillä he eivät olleet päässeet kalustollaan riittävän
syvälle. Heillä olikin meneillään jo kesän kaivantojen maisemointi. Myöskään Jylhä
ei ollut päässyt riittävän syvälle ja hän oli siirtynyt kaivamaan kalustollaan
Pihlajakuruun. Jouko Korhonen oli saanut työmaansa päätökseen ja kehui
huuhtovansa viimeistä ränniä kyseisellä valtauksella. Korhosen laskeutusaltaat
jäänevät jatkossa kaivospiirin muiden kaivajien käyttöön. Mietittiin kaivajien kanssa
kesäkuun reissulla puhuttanutta ympäristölupaa ja kaivospiirin tulevaisuuden
järjestelyjä. Kaivosyhtymä Telilä Ay:n Jäkäynjevin kultapankissa oli yhä hiljaiseloa.
Jäkälä-äytsin vedessä oli havaittavissa jonkin verran samentumaa.
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Kuva 48. Jäkälä-äytsin vedessä Korhosen alapuolella oli samentumaa.

Ruihtuäytsi ja Puskuäytsi
Keskiviikon 10.8. tarkastuskierros aloitettiin Ruihtuäytsiltä, jossa tavattiin Kulta
Prospektor Oy:n Nipan kaivokset 4211 –kaivospiirillä Kari ja Sirkka Merenluoto.
Kaivospiiri sijaitsee vedenjakajalla. Osa vesistä virtaa Puskuäytsin ja osa Ruihtuäytsin
kautta Lemmenjokeen. Työmaalla oli käytössä yksi tela-alustainen kaivinkone ja
pitkät hihnakuljettimet. Merenluodon kaivospiirilla Puskuäytsin puolella on Jouni
Pihlaja kaivanut pienellä lapiokaivurilla. Polttoaineiden säilytys oli puutteellinen ja
siitä jouduttiin huomauttamaan. Selkeytysaltaat olivat kunnossa eikä vesien kanssa
ilmeisesti ollut suurempia ongelmia tälle kesälle ilmennyt. Merenluodot kertoivat,
ettei naapurissa Veijo Minkkisen Ruitun Ihme 3735 –kaivospiirillä ole ollut toimintaa
koko kesänä. Kari Merenluoto kertoi myös heidän toisen kaivospiirinsä, Posti Hannun
Perintö 3655:n, tilanteesta. Hän suunnitteli tasaavansa omat kaivumaansa tulevan
syksyn aikana ja Ami Telilä alkaa mahdollisesti jatkaa alueen kaivua seuraavana
kesänä.

Kuva 49. Ruihtuäytsin vesiä Merenluodon Nipan Kaivoksilla.
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Kuva 26. Nipan kaivoksilla
polttoaineen säilytys ei
ollut suositusten mukaista.

Kuva 50. Puskuojan kaivetut alueet on maisemoitu v. 1999.

Kaarreoja ja Miessijoki
Ruihtuäytsiltä matkaa jatkettiin Kaarreojan suuntaan, missä tavattiin Antti Kohtamäki
Kaarrepankki 4887 –kaivospiirillään. Kohtamäki kertoi kaivuiden edenneen kesän
aikana hyvin eikä suurempia ongelmia ollut ilmennyt. Nähtiin "vesipuiston" eli
Kohtamäen pumppausjärjestelmän toimivan. Todettiin myös, ettei Raijaliisa
Karjalaisen Kaarreojan Kulta 4567 –kaivospiirillä oltu harrastettu kaivutoimintaa tälle
kesälle.
Kaarreojalta suunnattiin Miessijoen alaosaan. Kanamäet eivät olleet paikalla Kairan
Kulta-kaivauksellaan, mutta tilanne näytti hyvin samankaltaiselta kuin edellisellä
tarkastuskerralla ja työt näyttivät edistyneen. Kaivosyhtymä Telilä Ay:n Hepo-ojalla
ei ollut toimintaa. Myöskin Risto Mäläskän Eldorado 3588 –kaivospiirillä oli
tarkastushetkellä hiljaista, kaivuita oli kuitenkin kesän aikana jatkettu Tauno Leinon
toimesta Korhosenojalla. Ami Telilä ei myöskään ollut paikalla Kolme Hippua –
kaivospiirillään, eikä kaivutöitä ollut tälle kesälle aloitettukaan. Pihlajamäki-Klondyke
4849 –kaivospiiriltä tavattiin työn touhusta Pekka Itkonen, joka kertoi kaivamisen
edenneen hyvin. Selkeytysaltaat olivat kunnossa. Altaiden vesi näytti hiukan "hurjalta" kaivettavan maan rautapitoisuuden vuoksi. Miessin kulta 4046 –kaivospiirillä ei
myöskään ollut paljoa toimintaa, Helleena Hietalan osuudella kaivutyömaat olivat
käynnissä. Kaivosyhtymä Telilä Ay:n Yhteishipulla sen sijaan oli vilkasta ja
työmiehiä töissä useampia. Mika Telilä kertoi työn edistyneen kesän aikana hyvin.
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Kuva 51. Pihlajamäki-Klondyken vesiä.

Kuva 52. Miessijoen alaosa Kanamäen Kairan Kullan kohdalla. (vrt. kuva 22)

Yhteenveto Lemmenjoen koneellisen kullankaivun tilanteesta

Kuva 53. Miessinmaa. Opastuskyltti Pellisenlaen päällä kieltää tallomasta nurmikoita.
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Kaivajien kertoman mukaan viime keväänä aluetta riepotelleen kevättulvan kaltaista
tilannetta ei tänä vuonna ollut ollenkaan, vaan vesimäärät olivat olleet todella
vähäisiä. Kesäkuun tarkastushetkeä edeltävällä viikolla oli satanut jonkin verran.
Miessijoella, Kaarreojalla, Jäkälä-Äytsissä, Ruihtuäytsissä ja Puskuojalla tarkastettuja
kohteita oli yhteensä 16 kappaletta, joista yhdellätoista oli aloitettu tälle kesälle
toimintaa. Näillä kaivauksilla oli käytössä yhteensä 21 tela-alustaista kaivinkonetta.
Lisäksi oli n. 8 - 10 kaivinkonetta, jotka eivät olleet tälle kesälle toiminnassa mukana.
Yleinen siisteys ja jätehuolto olivat enimmäkseen kunnossa. Polttoöljyä oli
säilytyksessä arviolta yhteensä noin 80 000 – 90 000 litraa, joista suurimman osan
varastoinnissa oli huomauttamista. Polttoaineet tulee olla varastoituna muovien alle ja
suojakaukaloon, joka on rakennettu esim. hiekasta ja säilöiden alle tulee vetää
kestävät muovit/pressut, joiden reunat käännetään ylös estämään mahdollisten
vuotojen kulkeutumisen muovien ulkopuolelle. Selviä merkkejä öljyvahingoista ei
kuitenkaan havaittu eikä niistä ole tullut ilmoituksia aikaisemminkaan. Elokuussa
todettiin, että edellisreissulla annettuihin huomautuksiin oli osin reagoitu.

Vesiensuojelurakenteet kaivauksilla olivat pääosin asianmukaisessa kunnossa. Sekä
Miessijoessa että Jäkälä-Äytsissä oli havaittavissa hieman samentumaa. JäkäläÄytsillä samentuma oli runsaampaa. Kaarreojalla puhuttivat lapiokaivajien
aiheuttamat samentumat. Konekaivajat kertoivat lapiokaivajien aiheuttavan ajoittain
vesistöön merkittävää samentumaa. Puskussa ja Ruihtussa (latvoilla) ei
tarkastushetkellä ollut havaittavissa merkittävää konekaivusta aiheutuvaa
samentumaa. Ravadaskönkään putouksella vedenlaadussa ei kesäkuussa silmämääräisesti arvioituna ollut huomautettavaa. Tarkempia tietoja vedenlaadusta saadaan tänä
kesänä toteutettavalla tehostetulla näytteenotolla.
Tasaamattomia maita oli runsaasti ja muutamalla kaivospiirillä annettiin kehotus
tasaustöihin ennen seuraavaa kevättulvaa. Pohdittiin kaivajien kanssa tulevia
maisemointitöitä, joita jokaisella kaivospiirillä oli runsaasti. Pohdittiin myös
mahdollisuutta yhteiseen "ennallistamissuunnitelmaan", jotta esimerkiksi Miessijoki
kulkisi mahdollisimman luonnollista reittiä koko joen matkalta, eikä ns. pykällyksiä
eri kaivospiirien välille tulisi.
Eniten keskustelua tarkastusreissuilla aiheutti toki hallituksen päätös uudesta
kaivoslaista, joka lopettaa koneellisen kullankaivun Lemmenjoen alueella vuonna
2020. Useimmat kaivajista tosin suhtautuivat asiaan melko neutraalisti, sillä monella
kaivauksella kaivettavaa arveltiin riittävän enää muutamasta vuodesta kymmeneen
vuoteen. Tiedossa oleva toiminnan loppuminen tullee lisäämään viimeisten vuosien
kaivumääriä, sillä alueet pyritään kaivamaan loppuun saakka. Elokuun tarkastuksella
keskusteltiin myös seuraavan kesän aikeista ja mahdollisesti vaihtuvista työmaista.
Kaivamattomille kohteille on siirtymässä kaivajia jo kaivertuilta alueilta.
Ennätyskorkea kullan hinta taisi kuitenkin olla loppukesän ykkösjuttuaihe, ja
tavattiinpa sitä edellisviikolla "isomushipun" löytänyt onnellinen kullankaivajakin…
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Liite 4. Kaivospiirien lupatilanne.

