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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

9.11.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 16.11.2022. 

Asia 

Luvan hakija Kaivosyhtymä Telilä Ky on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 

valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 23.8.2022 nro 

114/2022. Päätös koskee: 

Koneellista kullankaivua Miessijoen varrella kaivospiirissä Hepo-oja 854/1a 

koskevan ympäristöluvan nro 111/05/1 olennainen muuttaminen, Inari. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 9.11. – 

7.12.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Inarin kunnassa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 7.12.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

1124/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42623 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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ALMMOLAŠ GULAHUS 

Lohpeohcci váidda biraslohpemearrádusas 

Birassuodjalanlága 196 § mielde Vaasa hálddahusriekti ferte addit 

biraslohpemearrádusa lohpeohcci váidaga diehtun almmolaš gulahusain ja 

doahttalit, mii hálddahuslága 62 a §:s mearriduvvo, juos dat ii leat čielgasit 

dárbbašmeahttun. Gulahus ja váiddaáššegirjjit fertejit dollojuvvot 

fierbmesiidduin unnimusat 14 beaivvi áigge. Diehtu gulahusas ferte dasa 

lassin almmustuhttojuvvot doaimma váikkuhusguovllu gielddain nu ahtš 

doahttaluvvo, mii gieldalága 108 §:s mearriduvvo.  

 

Gulahusa almmustuhttinbeaivi Vaasa hálddahusrievtti fierbmesiidduin   

9.11.2022 

  

Váidaga diehtunaddinbeaivi  

Hálddahuslága 62 a § 3 momeantta mielde diehtunaddin árvvoštallojuvvo 

dáhpáhuvvan čihččet beaivve gulahusa almmustuhttima áigemuttu rájes.  

Váidaga diehtunoažžunbeaivi lea 16.11.2022. 

 

Ášši 

Lohpeohcci Kaivosyhtymä Telilä Ky lea guođđán Vaasa hálddahusriektái 

váidaga Davvi-Suoma guovlluhálddahusvirgelágádusa mearrádusas 23.8.2022 

nr 114/2022. Mearrádus guoská:  

Mašiinnalaš golleroggan Miessijoga guoras rogganbires Hepo-oja 854/1a 

guoski biraslobi nr 111/05/1 mearkkašahtti rievdadeapmi, Anár. 
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Váiddaáššegirjjiid oidnosisdoallan  

Dát gulahus ja lohpeohcci váiddaáššegirjjit dollojuvvojit oidnosis 9.11. – 

7.12.2022 Vaasa hálddahusrievtti fierbmesiidduin 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hálddahusrievtti 

fierbmesiidduin váidda lea almmá čuvvosiid haga. Diehtu gulahusas ferte 

almmustuhttojuvvot Anára gielddas 

Hálddahuslága 62 b § mielde almmolaš gulahusa ja gulahanvuloš áššegirjji 

dieđut almmustuhttojuvvojit, juos čiegusindoallama njuolggadusain ii eará 

ládje čuovo. Heaggadieđuin almmustuhttojuvvojit dattetge dušše 

diehtooažžuma dáfus vealtameahttun heaggadieđut.  

Vejolašvuohta vástaga addimii  

Vaasa hálddahusriekti várre áššeosolaččaide, geaid ášši guoská earenoamážit, 

dilálašvuođa vástaga addimii. Vejolaš vástta galgá doaimmahuvvot 

hálddahusriektái maŋemusat 7.12.2022. Eiseválddiide várrejuvvo sierra 

dilálašvuohta vástaga addimii.  

Vástagii ferte merkejuvvot dan dahkki namma, boastačujuhus, telefonnummár 

ja vejolaš šleađgaboastačujuhus. Vástagis galgá ilmmuhuvvot ášši 

diáranummár 1124/2022. 

Giddodaga áššeosolaš bivdojuvvo addit dieđu gulahusas maid giddodaga eará 

eaiggádiidda ja hálddaheddjiide.  

 

Vaasa hálddahusriekti 

Gullankansliija, 029 56 42623 

 

 

 

Duopmostuolu oktavuohtadieđut  

 

Vaasa hálddahusriekti  

Korsholmanpuistikko 43, 4 geardi (PL 204), 65101 Vaasa 

Šleađgaboasta: vaasa.hao@oikeus.fi 

Tel.: 029 56 42780  

 

Hálddahus- ja sierraduopmostuoluid áššiiddikšunbálvalus: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Heaggadieđuid gieđahallan- ja diehtosuodjedieđut leat oažžunsajis: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html


 

 

 

Vaasan hallinto-oikeudelle 

 

Asia:  Valitus 

Valittaja:   /Kaivosyhtymä Telilä Ky 

  

 

 puh  e-mail 

Päätös, johon haetaan muutosta:  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupapäätös Nro114/2022 

DnroPSAVI 5120/2020, 23.8.2022 

Muutosta haetaan koko päätökseen. 

Perusteet, joilla muutosta haetaan: 

                      Aluehallintoviraston kielteisessä päätöksessä ei ole yksityiskohtaisesti 

perusteltu sitä, mitkä ovat sellaisia juuri hakijan ympäristöluvan 

muutoksesta luonnolle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset seuraukset, 

joiden vuoksi lupahakemus tulisi hylätä. Oma näkemykseni on, ettei 

sellaisia seurauksia muutoksesta ole lainkaan.  

 Kielteinen päätös perustuukin nähdäkseni pelkästään siihen, että 

aluehallintovirasto katsoo, että jo asetuksella 583/1991 on koneellinen 

kullankaivu alueella tehty kielletyksi ja vihdoin lakitasoisesti kaivoslain 

muutoksella (621/2011).  

 Koneellinen kullan ja muun malmin etsintä sai kuitenkin erinäisten 

oikeudenkäyntien jälkeen jatkua, koska kaivajilla oli kaivostoimintaansa 

oikeus ns. saavutetun oikeuden perusteella. Lopullisesti koneellinen 

malmin etsintä loppui siirtymäajan jälkeen 1.7.2020. Koneellinen 

malminetsintä loppui silloin kaikilta Lemmenjoen kaivospiireiltä, 

käytettiinpä heistä sitten nimitystä kullankaivaja, kullanhuuhtoja, 

konekaivaja, lapiokaivaja, käsinkaivaja, imurikaivaja, perinteinen 

kullanhuuhtoja, vaskaaja tai muuta toiminnan luonteen kuvauksen 

perusteella syntynyttä nimitystä. Ministeri  oli eduskunnan 

istunnossa omansa (okv 449 1 2011); kansallispuistossa möyrivät 

[koneellinen työmenetelmä] sekä todelliset kaivajat 



[lapiotyömenetelmä]. Vuosien 1943 ja 1965 kaivoslait eivät tunne termiä 

huuhdontakulta. Mielestäni termi on tarkoitushakuisesti keksitty 

mahdollistamaan Lemmenjoen koneellisen kaivun alasajo (621/2011) 

lailla. Termit ovat määrittelemättömiä ja niitä käytetään yleisesti 

puhekielessä, eivätkä ne täytä tarkkasanaisuuden periaatetta.  

 Allekirjoittaneen kaivosoikeus perustuu vuoden 1943 ns. vanhaan 

kaivoslakiin. Laki on säädetty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 

järjestyksessä. Näitä 1943 lain aikaisia kaivosoikeuksia on 

valmisteluasiakirjojen mukaan ollut voimassa nykyistä kaivoslakia 

säädettäessä kymmenen kappaletta. Yksi niistä on allekirjoittaneen 

kaivos Hepo-oja. Käsitykseni mukaan muut valmisteluasiakirjoissa 

mainitut kaivokset voivat jatkaa toimintaansa entiseen tapaan. Olisin 

halunnut jatkaa toimintaani keskeytyksettä Hepo-ojan kaivoksella, mutta 

siihen ei ole suotu mahdollisuutta. 

 Olen aikaisemmin kirjelmässäni aluehallintovirastolle vedonnut siihen, 

että oikeuteni on suojattu perustuslakitasoisella säädöksellä, jota ei 

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä kaivoslailla 621/2011 

voi loukata. Tätä seikkaa ei lain valmistelija missään näkemässäni 

kirjoituksessa ole tuonut esiin. Kaivoslain 621/2011 valmistelun 

loppuvaiheessa lakiin lisättiin pykälään 187 vielä uusi 2 momentti, joka 

kieltää alueella koneellisen kullanhuuhdonnan lainkaan määrittelemättä, 

mitä toimintaa pidetään kullan huuhdontana ja mitä ei. Eri 

toimintomuodot on mahdollista määritellä käytössä olevan prosessin 

mukaan. Laissa kullanhuuhdontaa prosessina ei kuitenkaan ole kuvattu 

eikä muutoinkaan määritelty.  

Vuoden 1943 ja 1965 laeissa ei kullanhuuhdontaa erillisenä 

toimintamuotona mainita. Vuoden 2011 laissa kullanhuuhdonta 

mainitaan, mutta toiminnan sisältö jää edelleen avoimeksi. On 

kyseenalaista, kelpaako äkkinäisesti valmistelun loppuvaiheessa 

lakiehdotukseen kirjattu (ujutettu) uusi tarkemmin määrittelemättömäksi 

jäänyt toimintamuoto käytettäväksi laajamittaiseen 

toiminnanharjoittajaryhmän toiminnan lopettamiseen, jollaisesta pykälän 

187 §:n 2 momentissa on kyse. 

Valituksenalaisen päätöksen perusteella vastaus näyttäisi oleva kyllä, 

mikäli toiminnan luonne tulee selvitetyksi asiallisesti.  

Kuten olen aiemmin todennut, en harrasta kullanhuuhdontaa vaan 

työkseni harjoitan pienkaivostoimintaa. Ennen toiminnan lopettamista 

kuuluimme jäsenenä Suomen pienkaivosyrittäjien etujärjestöön SKY:n 

sekä kullankaivajien etujärjestöön Lapin Kullankaivajain Liitto RY:n 

(LKL).  



Lisäksi oikeuttani vahvistaa vuoden 1943 lain tarjoama 

perustuslainsuoja  

Vetoan edellä mainittuun seikkaan joka tapauksessa vielä hallinto-

oikeudessa. 

Muita päätöksen perusteluissa ilmenneitä virheitä ja epätarkkuuksia: 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Koneellista kullankaivua on tarkoitus harjoittaa noin 9 hehtaarin 

kokoisella Hepo-oja 854/1a kullanhuuhdonta-alueella Inarin kunnassa 

Miessijoen varrella.  

Alueen koko on 7.62 ha mikä käy ilmi kaivoskirjasta, joka on ollut 

AVI:lla käytössä. Miksi toiminnan alueen kokoa on suurenneltu? 

Vertailun vuoksi Hepo-Oja on 0,0762 km2 ja valtionyhtiö Terrafame 60 

km2 tai 6000ha. Kummallakin on kaivosoikeus alueensa 

hyödyntämiseen. Kaivospiiri Hepo-Oja on liian pieni ison kaivoksen 

perustamiseksi, mutta juuri sopivan kokoinen pienkaivostoiminnalle. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Hakemuksessa on kysymys toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 

nro 111/05/1 muuttamisesta. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 

myönsi luvan toistaiseksi voimassa olevana, koska luvan saajalla oli 

toistaiseksi voimassa oleva kaivoskirja toiminnan harjoittamiseksi 

alueella. 

Kaivoskirjassa ei ole voimassa olevaa aikarajoitetta. Kaikki kaivospiirit 

ovat voimassa, ellei niitä lakkauteta. Kaivoskirjan voimassaolo ja kesto 

ovat sidoksissa malmion riittävyyteen sekä kaivannaisista saatavaan 

hintaan. Kaivoksia suljetaan ja avataan kulloinkin vallitsevien 

suhdanteiden mukaan. Ympäristölupia on sekä määräaikaisia että 

toistaiseksi voimassa olevia. 

 Hepo-Ojalla toiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti useiden yrittäjien 

toimesta eri menetelmin 1951 vuodesta asti kullan hinnan määritellessä 

kannattavuusrajoja hyödynnettävälle malmille ja näin ollen kullan 

hinnan ollessa korkealla kaivu kannattaa myös pienemmillä 

pitoisuuksilla. Kun aluetta vuorostaan toimestamme alettiin hyödyntää 

pienkaivostoimintana, oli kullan hinta 15€/g ja kävi tänä kesänä 62€/g. 

Kalliosta rapautunut irtosora kannattaa kaivaa ja erotella heikommillakin 

kuutiopitoisuuksilla. Kalliorapauma kallion pinnassa on osoittautunut 

kaikkein rikkaimmaksi kultapitoisuudeltaan, sillä kalliosta 

rapautumisprosessissa on jääkausien sulamisvesien ja vuosituhansien 

roudan vaikutuksesta kevyet maa-ainekset poistuneet ja rikastaneet 



kallion pinnassa olevan rapauman halkeamat ominaispainoltaan 

raskaalla kullalla. Myös kovan kiven kalliosta on löytynyt kultaa. Hepo-

Ojalla aiemmin lapiokaivuna tapahtuneessa kullanetsinnässä, 

pohjakallion lohkolaattoja lapiomiehet kankien ja kiilan kanssa 

lekomalla, saivat irrotettua seitsemänkin kalliopinnan 

lohkolaattakerrosta kullantuloaan parantaen. 

GTK on tutkinut kallionpinnasta löytämiämme 

[https://www.kultahippu.fi/suurimmat-kultahiput/hippulista/] 

isomushippuja ja todennut niiden olevan pala irronnutta kalliota, läheltä 

kulkeutuneena. Raportit GTK:n sivuilla. 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukaan toiminnan olennaista 

muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta 

kattaa ne toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne 

ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

Toiminta ei olennaisesti muutu. Päinvastoin kaivinkoneet vähenevät 

yhdellä. Ennen käytössämme oli 42t, 30t ja 24t koneet. Vertailun vuoksi 

Terrafamen kaivoksella on 350t kaivinkone. Nyt tulevassa kaivussa 

muutos tapahtuu siinä, että toinen yli 30t kokoluokan kone jää pois. 

Vanhoissa koneissa ei ollut vasarahydrauliikkaa eikä kallionpintaa siten 

voitu suoralouhia. Suoralouhinnassa iskuvasara on kiinnitetty 

kaivinkoneeseen joka louhii (rikkoo) suoraan kiinteää materiaalia. Nyt 

käyttöömme tulisi nykyaikaiset vähäpäästöiset kaivinkoneet, jotka 

olisivat vasarahydrauliikalla varustetut. Räjäytys tulisi kyseeseen vain, 

mikäli vasarassa ei teho riittäisi murskaamaan kallion pintarapaumaa. ja 

mikäli emme itse etanadynamiittia (halkaisusementtiä) käyttäen saisi 

kallion pintaa rikottua, joutuisimme tilaamaan kallionpinnan 

räjäyttämisen panostajan lupakirjan omaavalta pätevöityneeltä 

räjäytystöiden ammattilaiselta. 

 Toiminnan muutos on melun kasvaminen vasaroinnin takia muun 

painovoimaisen kullanerottelun prosessin jopa pienetessä nykyisestä. 

Toiminta muuttuisi olennaisesti vasta silloin kun kovasta kivestä 

alettaisiin kaivosprosessissa syanidin ja muiden kemikaalien avulla 

erottamaan kultaa, kuten esim. Kittilän kultakaivoksella. Sellainen 

toiminta vaatisi erilaiset tuotantovälineet ja -ympäristöluvituksen. Meillä 

painovoimaerotteluun käytetään vain vettä, ei kemikaaleja. 

Lemmenjoen kansallispuiston sisällä olevat kaivosoikeudet ovat 

rauenneet 1.7.2020. Hakemusalue sijaitsee Inarin kunnassa, 

Lemmenjoen kansallispuistossa. Luonnonsuojelulain nojalla annetun 

asetuksen eräistä valtion omistamille alueille perustetuista 

kansallispuistoista ja 53 luonnonpuistoista (932/1981) 3 §:n 2 



momentissa koneellinen kullankaivu on kielletty Lemmenjoen 

kansallispuistossa. Näin ollen luvan myöntämisen perusteita ei ole. 

Raukeaminen ei koske kaivospiiriä Hepo-oja 854/1a. Kaivospiiri on 

ollut voimassa ennen kansallispuistoa. Kansallispuisto levittäytyi vuonna 

1971 jo kaksikymmentä vuotta toimineen kaivoksen 854/1a ympärille. 

Väite kaivosoikeuden raukeamisesta on oikeudellisesti kestämätön. 

KHO:n päätökset Hepo-Oja kaivospiiriä koskien: KHO taltionro 719 

diaarinro:t 161, 162, 215, 231, 480 ja 625/4/90 (… ettei 

luonnonsuojelulain 8§:n mukaan siinä tarkoitettu rauhoitusmääräys 

rajoita sellaista yksityistä oikeutta, joka on ennen rauhoittamista 

saavutettu…) ja naturaan liittyen KHO taltionro 1341 diaarinrot 

2842/1/98 ja 3459/1/98 (... päätös lupa-asiassa rajoittaa kiinteistön 

käyttöä siten, että alueen omistajalle tai erityisen oikeuden haltijalle 

aiheutuu merkityksellistä haittaa… valtio on vaadittaessa 

velvollinen korvaamaan haitan.) Näihin KHO:n päätöksiin 

perustuen olen voinut vakaasti luottaa varallisuusoikeuteni 854/1a 

pysyvyyteen. 

Viranomaistoiminnasta on aiheutunut taloudellista vahinkoa 30.6.2020 – 

27.9.2022 välisenä aikana väärän laintulkinnan vuoksi. Kiinteät kulut 

ovat juosseet, eikä Hepo-Ojalta ole saatu tulorahoitusta. Sitä 

suuremmaksi kärsityn vahingon määrä kasvaa päivä päivältä, mitä 

pidemmäksi viranomaiset saavat toimenpiteillään toiminnan 

keskeytysaikaa jatkettua. Aiheutunut nettotappio on jo nyt suuruudeltaan 

200 000 €. 

 

 Tottijärvi   27.9.2022 

 

 /Kaivoyhtymä Telilä Ky 

  

  

  

 

  


