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ELY-keskuksen lausunto
YVA-ohjelmasta

YHTEYSVIRANOMAISEN LAPELY/85/07.04/2010
LAUSUNTO
07.04.02.00
26.5.2011

Northland Mines Oy
Asematie 4
95900 Kolari

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA, HANNUKAISEN
RAUTAKAIVOSHANKE, KOLARI
Northland Mines Oy on toimittanut 22.3.2010 Lapin ELY-keskukselle
(ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain,
YVA-lain (468/1994 + muutokset) tarkoittaman ympäristövaikutusten
arviointiohjelman (jäljempänä arviointiohjelma, YVA-ohjelma), joka
koskee Hannukaisen rautakaivoshanketta Kolarin kunnassa. Tällöin
käynnistyi virallisesti tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely.
Tämä lausunto on YVA-lain 9 §:n tarkoittama yhteysviranomaisen lausunto Hannukaisen rautakaivoshankkeen YVA-ohjelmasta. Lausunnossa
esitellään Hannukaisen rautakaivoshanke ja arviointiohjelma pääpiirteissään, ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden keskeiset kohdat
sekä yhteysviranomaisen näkemykset arviointiohjelmasta ja YVAmenettelystä.

HANKETIEDOT JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Hanke

Hannukaisen rautakaivoshanke

Hankkeesta vastaava

Northland Mines Oy
Asematie 4
95900 Kolari
Yhteyshenkilö: Joanna Kuntonen-van´t Riet (puh. +358 40 865 0090,
sähköposti: jkuntonen@northland.eu)

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 020 636 0010
PL 8060
www.ely-keskus.fi/lappi
96101 Rovaniemi

Hallituskatu 5 C
96100 Rovaniemi
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Pääkonsultti

Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilö: Jaana Hakola (puh. +358 50 375 8482, sähköposti jaana.hakola@ramboll.fi)

Yhteysviranomainen

Lapin ELY-keskus
PL 8060 (Hallituskatu 5 C)
96101 Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Sakari Murtoniemi (puh. 040 766 0534, sähköposti:
sakari.murtoniemi@ely-keskus.fi)

Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.
Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve määräytyy ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen, YVAasetuksen (713/2006+muutokset) 6 §:n hankeluettelon kohdan 2 a) perusteella.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen
lausunnossa arviointiohjelmasta pyritään mm. ohjaamaan käynnistynyttä
YVA-menettelyä sekä tarkastellaan arviointiohjelman asianmukaisuutta
ja riittävyyttä.
Hankkeesta vastaava tekee arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä
antaman lausunnon perusteella tarvittavat selvitykset ja arvioinnit hankkeen vaikutuksista ja laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
(YVA-selostus, arviointiselostus). Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa myös arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. YVA-menettely
päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa arviointiselostuksesta hankkeesta vastaavalle.
Viranomaisilla, asianosaisilla ja asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus
antaa lausuntonsa ja esittää mielipiteensä sekä YVA-ohjelmasta että
YVA-selostuksesta.
Hankkeen toteuttamista varten tarvittaviin lupahakemuksiin liitetään
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteisviranomaisen siitä antama lausunto. Lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja
siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.
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Hanke ja sen sijainti sekä esitetyt toteutusvaihtoehdot
Northland Resources S.A., jota Suomessa edustaa Northland Mines Oy,
suunnittelee rautamalmiesiintymien hyödyntämistoimintaa PohjoisSuomessa ja Pohjois-Ruotsissa, Kolarin ja Pajalan kunnissa. Northland
Minesin tavoitteena on aloittaa kaivostoiminta Tapulin, Sahavaaran ja
Pellivuoman alueilla Ruotsissa sekä Hannukaisen ja Kuervitikon alueilla
Suomessa.
Hannukaisen kaivoshanke sijaitsee Kolarin kunnassa, kuntakeskuksesta
noin 25 km koilliseen. Kaivoshanke sisältää Hannukaisen ja Kuervitikon
louhokset. Hannukaisen alueella sijaitsee kaksi vanhaa avolouhosta,
Laurinoja ja Kuervaara, joista Rautaruukki Oyj louhi rautamalmia vuosina 1978-1988. Tämän lisäksi Rautaruukki Oyj louhi Cu-Au-pitoista
rautamalmia Laurinojasta vuosina 1989-1990. Kuervitikon esiintymää ei
ole louhittu aikaisemmin. Kuervitikon esiintymä sijaitsee noin 2,5 km
Hannukaisesta pohjoiseen. Tuotannon on suunniteltu alkavan Hannukaisessa vuonna 2014 ja Kuervitikossa noin neljä vuotta Hannukaisen
avaamisen jälkeen.

YVA- menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
VE0: Hanketta ei toteuteta.
VE1: Rikastamo sijaitsee Hannukaisessa, josta rikaste siirretään Rautuvaaraan pumppaamalla putkea pitkin. Rautuvaarasta rikaste kuljetettaisiin edelleen rautateitse vientisatamaan, joka alustavien suunnitelmien
mukaan on Kemin satama.
VE2: Rikastetta ei pumpata Rautuvaaraan, vaan Rautuvaarasta jatketaan
rautatieyhteyttä Hannukaiseen asti. Hannukaisesta rikaste kuljetetaan
rautateitse vientisatamaan.
VE3: Rikaste kuljetetaan Hannukaisesta Ruotsin Kaunisvaaraan putkessa pumppaamalla tai kuorma-autokuljetuksena.
Hanketoimintojen sisällä tarkastellaan eri toiminnoille eri sijoitusvaihtoehtoja. Hannukaisen kaivosalueelle rakennetaan mm. tarvittavat tieyhteydet sekä tuotanto-, toimisto-, sosiaali- ja varastotilat. Rakennettaville
sähkölinjoille, putkilinjoille sekä mahdollisesti rautatielle on eri linjausvaihtoehtoja. Sivukivialue (pinta-ala noin 9,8 km2 ) on suunniteltu sijoitettavaksi Hannukaisen avolouhosalueen koillispuolelle. Rikastamon
suunniteltu sijainti on Hannukaisen louhoksen pohjois- tai länsireunalla.
Rikastushiekka-altaille on neljä eri sijoitusvaihtoehtoa: Rautuvaara (pinta-ala 4-6 km2), Hannukaisen luoteisnurkka (6 km2 ), Juvakaisenmaa (5-6
km2) ja Kuervitikon avolouhos (100 Mm3). Rikasteen pumppaus Hannukaisesta Kaunisvaaraan vaatii putkilinjaston rakentamisen. Linjaston
huoltoa varten tarvitaan viereen mahdollisesti huoltotie.
Hankkeella on mahdollisesti Ruotsin puolelle aiheutuvia vaikutuksia.
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimus-
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ta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon
sopimus), jonka perusteella ruotsalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ennen kaikkea niiltä osin, kun ympäristövaikutusten voidaan katsoa koskevan Ruotsia.
Hannukaisen ja Kuervitikon malmit tullaan louhimaan alkuvaiheessa
avolouhintana, mahdollisesta maanalaisesta louhinnasta päätetään myöhemmin. Hannukaisen avolouhoksen mitat ovat tämän hetkisen suunnitelmien mukaan: pituus noin 2,5 km, leveys noin 1,5 km ja syvyys noin
250-350 m. Vastaavasti Kuervitikon louhoksen pituus tulee arvioiden
mukaan olemaan noin 1,2 km ja leveys noin 0,7 km. Malmien arvioitu
yhteinen louhintamäärä on 5-10 Mt/a, sivukivien 18-36 Mt/a ja rikasteen
määrä noin 2-4 Mt/a. Syntyvän rikastushiekan määräksi on arvioitu 50100 Mt (30-60 Mm3). Kaivosten arvioitu toiminta-aika on 14-25 vuotta,
riippuen rikastamon tuotantotehokkuudesta.
Rikastamolla murskattu malmi jauhetaan hienojakoiseksi jauheeksi, jonka jälkeen se rikastetaan vaahdotuksen ja magneettisen erottelun avulla.
Prosessi mahdollistaa eri mineraalien (mukaan lukien rauta, kupari, koboltti ja kulta) erottamisen. Täydellä tuotantokapasiteetilla lopputuotteena saadaan rautarikastetta 2-4 Mt/a. Kuparirikasteen tuotantomäärä vaihtelee 20 000-80 000 t/a. Ennen junaan lastausta rautarikaste kuivataan alle 10 %:n kosteuspitoisuuteen. Kulta-kuparirikaste kuivataan Hannukaisen rikastamolla, josta se kuljetetaan konteissa joko maanteitse tai rautateitse sulatolle.
Rikastusprosessin tarvitsema raakavesi otetaan mahdollisesti Valkeajoesta, Äkäsjoesta, Niesajoesta tai Muonionjoesta. Ylijäämävedet johdetaan mahdollisesti Niesajokeen tai Äkäsjokeen.

ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Hannukaisen rautakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus on asetettu nähtäville Kolarin ja Muonion
kunnanvirastoissa ja Lapin ELY-keskuksessa 25.2.2011 alkaen koko arviointimenettelyn ajaksi. Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on julkaistu 24.2.2011 Lapin Kansassa ja Luoteis-Lappi lehdessä.
Arviointiohjelmaan on voinut tutustua myös Kolarin ja Muonion kirjastoissa, yhteispohjoismaisessa kirjastoautossa ja Jounin kaupassa sekä internetissä osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/Lappi hakupolkuna: Ympäristönsuojelu> Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA> Vireillä olevat YVA-hankkeet> Luonnonvarojen otto ja käsittely> Hannukaisen rautakaivoshanke.
Hannukaisen rautakaivoshankkeesta ja arviointiohjelmasta on järjestetty
tiedotustilaisuus yleisölle Kolarin kunnanviraston valtuustosalissa
16.3.2011. Tilaisuudessa oli myös tulkki, joten tilaisuuteen oli mahdollista osallistua myös ruotsinkielisten henkilöiden.
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Lapin ELY-keskus on pyytänyt erikseen lausuntoa arviointiohjelmasta
Kolarin ja Muonion kunnanhallitukselta ja toivonut samalla eri lautakuntien ja viranhaltijoiden osallistumista lausunnonantoon.
Lapin ELY-keskus on varannut erikseen lausunnonantomahdollisuuden
seuraaville tahoille: Lapin aluehallintovirasto (Rovaniemi), PohjoisSuomen aluehallintovirasto (Oulu), Lapin ELY-keskus (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri), Lapin ELY-keskus (liikenne ja infrastruktuuri), Lapin ELY-keskus (maaseutu ja energiayksikkö, kalatalous),
Lapin liitto, Suomalais-Ruotsalainen rajajokikomissio, Työ- ja elinkeinoministeriö/mineraalipolitiikan ryhmä, Geologian tutkimuskeskus
(Pohjois-Suomen yksikkö), Metsähallitus (Länsi-Lapin alue), Pellon
kunta, Kittilän kunta, Fingrid Oy, Turvatekniikan keskus TUKES (kaivosasiat), Kainuun ELY-keskus (patoturvallisuusasiat), Museovirasto,
Tornionlaakson maakuntamuseo, Metsäntutkimuslaitos (Kolarin tutkimusasema), RKTL Oulun riistan- ja kalantutkimus, RKTL Perämeren
kalantutkimus ja vesiviljely, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (liikenne), Paliskuntain yhdistys, Kolarin paliskunta, Muonion paliskunta, Lapin luonnonsuojelupiiri ry., Metsänhoitoyhdistys LänsiRaja, Kolarin riistanhoitoyhdistys, Muonion riistanhoitoyhdistys, Muonionjoen kalastusalue, Ylläksen Matkailuyhdistys ry., Kolarin Luonto,
Kolarin Yrittäjät ry. ,Tunturi-Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (Kolarin
toimipaikka),Tunturi-Lapin matkailu ry. ja Ylläksen ystävät ry.
YVA- ohjelma on mennyt lisäksi tiedoksi seuraaville tahoille: Työ- ja
elinkeinoministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö/YVA-asiat ja Suomen ympäristökeskus/YVA-asiat.
Koska Hannukaisen rautakaivoshankkeella on mahdollisesti Ruotsin
puolelle ulottuvia vaikutuksia, hankkeeseen sovelletaan valtioiden rajat
ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, joka on tehty Suomessa Espoossa 25.2.1991. Ympäristöministeriö on ilmoittanut hankkeesta ja arviointiohjelmasta Ruotsille
28.2.2011.

Yleisötilaisuus, 16.3.2011 Kolari
Hankkeen kuulemiseen liittyvä Lapin ELYn järjestämä avoin yleisötilaisuus pidettiin 16.3.2011 klo 17 -20 Kolarin kunnavirastolla. Paikalla oli
noin 60 henkeä. Tilaisuudesta on muistio, jossa mm. esitetyt kysymykset
ja vastaukset ovat tarkemmin. Tilaisuudessa tuotiin esille mm. seuraavia
asioita:
-

K: mitä pienryhmiä on?
K: saako mielipiteitä ohjelmasta esittää jokainen, vai onko parempi
ryhmittyä aihealueittain? V: kumpikin on mahdollista.
K. kuka organisoi ryhmien toiminnan? V: kaivosyhtiö organisoi, työryhmät alkavat toimia huhtikuussa.
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-

-

-

-

-

-

-

K: onko YVA-selvityksillä mitään merkitystä? V: on, esitetään vaihtoehtoja, ohjaa suunnittelua
K: mitä muita kuin magnetiittia louhitaan, louhitaanko uraaania? V:
ei louhita uraania, uraanipitoisuus on Suomen kallioperän normaalin
taustapitoisuuden luokkaa
K: kannattavuusselvitys valmis 2011? mitä pylväitä näytit. V. se oli
kannattavuustarkastelu.
K: mikä on tavoite, voitollinen? V. toiminnan tulee olla voitollista, ei
ole hyväntekeväisyyttä.
K: jos uraania löytyy, eikö kannata hyödyntää? V: malmissa ei ole
uraania
K: Hannukainen, mistä vesi ja mihin jätevesi? V: YVA-ohjelmassa
on vaihtoehdot, ei ole vielä valmiita vastauksia, kommentteja ve:sta
tulee antaa nyt ja ne käydään läpi
K. nyt kaikki lakaistaan maton alle, mistä reklamoidaan kun ei saa
vastauksia?
K: mistä selvitykset löytyvät netistä? V: ELY-keskuksen sivuilta
K: mistä pienryhmäehdotukset löytää, voiko niihin päästä? V: tulee
kunnan sivuille, kaivosyhtiö on ensi viikolla yhteydessä eri tahoihin,
pienryhmiä ollaan kokoamassa, Joanna Kuntoseen voi olla yhteydessä
K: pölyhaitta, ladut ja rinteet lähellä, kuinka paljon pölyä tulee, esim.
Saharasta tulee Espanjaan asti. V: mallinnetaan, vaikutuksia hallitaan
toiminnan aikana, laitos suljetaan jos tulee pölypäästöjä, ei vielä tiedetä laajuutta, mallinnus tehdään, räjähdys kaivosalueella hallitusti
K: 10 v. sitten ollut kaivos pölisi. V: tekniikka kehittynyt, V: ei ollut
pölyä silloinkaan ladulla
K: käytetäänkö rikkihappoa prosessissa? V: ei käytetä, hajuhaittoja
ei ole, Talvivaaran prosessi erilainen
K: turvavyöhyke, mitä tarkoittaa? V: sisällä ei asuta, yhtiön päätös,
minimoidaan haitat ympäristöön, 1 km avolouhoksesta
K. jos joku ei halua myydä mökkiä? V: neuvotellaan ratkaisusta, vapaaehtoista, yhtiö pyrkii korvaamaan käyttörajoituksen
K: jääkö matkailulle turvavyöhyke?: V: ei tulla matkailualueelle
K: onko tietoa uraanipitoisuuksista? V: se ei ole salaisuus, pitoisuus
on parts per million, taustapitoisuuksien luokkaa, uraani on sivukivissä, olisi siellä joka tapauksessa
K: miten tullaan selvittämään porotalousselvityksiä? V. oma selvitys,
miten vaikuttaa laidunalueisiin ym.
K: missä kaivoksessa koboltti? V:rikkikiisu/magneettikiisussa, erittäin vähän ei tal. merkitystä
K: kuinka paljon matkailussa menetetään työpaikkoja? V: vaikutukset selvitetään, katsotaan
K: muinaisjäännökset, alueella voi olla muinaisjäännöksiä? V: 2007
tai 2008 tehtiin selvitys, jos ei kattava tai sopiva, antakaa palaute,
katsotaan mitä voidaan tehdä/tarkentaa, Kaarlo Katiskoski on Museoviraston edustaja, ovat informoituja.
K: liikenne, määrän lisäys, missä tieasioita mietitään, saadaanko rahoitusta tien leventämiseen? V: jos liikenne lisääntyy, toimitaan, selvitetään

7/110

-

-

K: Kaunisvaarassa 4 min välein rekkoja, kuinka usein tässä? V: ei
tietoa vielä, selvitetään, pienempi kuin Ruotsissa
K: kaivossuunnitteluun liittyvät ve:t V: tekniset ve:t selvitetään,
hyödynnetään arvioinnissa.
K: koekairaukset: onko ymp. vaikutuksia, säteilevätkö? V: kairattu
60 km kairasydäntä, ei ole säteilyä, luonnon tausta, magnetiittimalmeja, mineralogia erilainen kuin Kuusamossa
K: mitataanko jätevesistä uraanipitoisuus?. V: 2007 asti on tehty
tarkkailua, ei uraanin mittausta, jos ilmenee että tarpeen, voidaan mitata, mittaustarkkuus ei riitä

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
Arviointiohjelmasta on annettu yhteensä 47 kpl lausuntoa ja mielipidettä, joista lausuntoja oli 22 kpl ja mielipiteitä 25 kpl. Osassa mielipiteistä
oli useampia allekirjoittajia. Edellisten lisäksi Ruotsista saapui 11 lausuntoa. Osa lausunnoista saapui kuulutuksessa ilmoitetun määräajan jälkeen. Ne on kuitenkin voitu ottaa huomioon tässä lausunnossa. Kopiot
lausunnoista ja mielipiteistä on toimitettu hankkeesta vastaavalle heti
niiden saavuttua. Seuraavassa esitetään lausunnoista yhteenveto.
Kolarin kunnanhallitus
Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että arviointimenettelyssä otetaan
erityisesti huomioon, että kaivosalueilla on esittelyosassa mainitut matkailu- ja poronelinkeinon harjoittamisen alueet sekä pysyvän asutuksen
ja loma-asutuksen alueet. Lisäksi on otettava huomioon Lamunmaan porokämpän alue. Näiden toiminta tulee turvata jatkossakin yhteisesti hyväksyttävällä tavalla.
Erityistä huomiota on myös kiinnitettävä pöly-, melu- ja tärinähaittojen
minimoimiseen sekä kaivoslouhoksen ja sivukivialueiden näkymiseen
kaukomaisemassa Ylläksen matkailualueelta katsottuna.
Myös on erityisesti otettava huomioon, että alue kuuluu ja alueen vesistöt kuuluvat Natura 2000 –alueisiin. Vesistöjen kalastus- ja muut virkistysmahdollisuudet tulee turvata kaivostoiminnan aikana ja myös sen jälkeen. Mm. Äkäsjoki on yksi Tornionjoen tärkeimmistä meritaimenen lisääntymisalueista.
Liikenteen suunnittelussa on otettava huomioon, että alueen matkailuliikenne on erittäin vilkasta tiellä 940 matkailun sesonkeina jouluhuhtikuussa ja kesä-syyskuussa. Tämän vuoksi yhtenä vaihtoehtona Kolarin kunta esittää tutkittavaksi Hannukaisen ja Rautuvaaran välille rakennettavan erillisen työmatkaliikenteen tien, jota samalla voisi käyttää
yhtenä vaihtoehtona rikasteen kuljettamiseen dumppereilla Rautuvaaran
rautatieasemalle. Tietä voisi käyttää myös kemikaalien ja polttoaineiden
kuljettamiseen Hannukaisen rikastamolle jatkona Rautuvaaran rautatiekuljetukselle (kemikaalit ja polttoaineet tulisivat junalla Rautuvaaraan ja
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siitä edelleen omaa tietä Hannukaiseen). Erillisen tien ja tien 940 risteykseen tulee rakentaa eritasoliittymä.

Kittilän kunnanhallitus
Kittilän kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Muonion kunnanhallitus
Hankkeen ulottuvuus (2.2.7.) – Muonion kunnan alue
Suunniteltu rautakaivos käsittää mm. varsinaiset avolouhokset, läjitysalueet sekä rikastamon. Muonion kunnan maantieteelliselle alueelle on
suunniteltu rikastushiekka-allas (rikastushiekka-allas 2 Hannukainen).
Rikastushiekka-altaita on kaivosta varten määritelty eri paikkoihin: Rautuvaara, Hannukainen, Juvakaisenmaa ja Kuervitikon avolouhos.
Hankkeen asiakirjat ja siitä annettu suullinen informaatio eivät ole tähän
saakka olleet siten yksiselitteisiä, että olisi luotettavasti pääteltävissä,
ovatko rikastushiekka-alueet vaihtoehtoja toisilleen, toisiaan jossain aikajärjestyksessä täydentäviä vai tulisivatko jopa ne kaikki jossain vaiheessa
käyttöön. Neuvottelussa 8.4.2011 (kaivosyhtiö/Ramboll/ Muonion kunta)
kaivosyhtiön puolesta on kerrottu, että selvitysten nykyvaiheessa allas 2
on yhtiön kannalta ensisijaisesti tutkittavana oleva vaihtoehto.
Hankkeen ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi tulee tapahtua
kattavasti ja perusteellisesti kaikkien hankkeeseen potentiaalisesti kuuluvien vaihtoehtoisten alueiden osalta. Käyttöön tulevan tai tulevien rikastushiekka-altaiden lopullisessa valinnassa kriteeri ei saa olla yksinomaan
alueeseen liittyvät kustannustekijät, vaan YVA-arvioinnin tulee kokonaisvaltaisesti ohjata lopputulosta.
Vaikutukset poroelinkeinoon (6.2./7.3.1.)
Suunniteltu hankealue sijaitsee Muonion paliskunnalle tärkeillä poronhoitoalueilla. Paliskunnan pääerotuspaikka ja Lamunmaan porokämppä
sijaitsevat alueella. Kaivosyhtiö on eri yhteyksissä korostanut ottavansa
suunnittelussa huomioon vaikutukset poroelinkeinoon ja tekevänsä kattavat poroelinkeinoa koskevat selvitykset ja arvioinnit. Suunniteltujen selvitysten varsinaista sisältöä ja kattavuutta ei esitellä YVA-ohjelma- asiakirjassa. Näihin selvityksiin ja niiden sisällölliseen kattavuuteen tulee
kiinnittää erityistä huomiota.
Vaikutukset pintavesiin ja kalatalouteen (6.6./7.3.4.3. ja 7.3.4.7.)
Muonionjoki on alueemme matkailun ja asukkaiden viihtyvyyden peruselementti. Se on yksi maamme harvoista lohen nousujoista ja tärkeä
myös muille vaelluskalakannoille. Muonionjoen sivuvesistöjen merkitys
kalataloudelle ja kalastusmatkailulle on samalla tavoin olennainen. Äkäsjoki sivujokineen on yksi meritaimenen tärkeimpiä nousujokia. Edellä
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mainitut, Kuerjoki ja alueen muut pienemmät joet, tulee ottaa kattavasti
selvitysten piiriin.
Muonion kunta tulee jatkotyöskentelyssä erityisellä huolella seuraamaan
ja arvioimaan Muonionjokea ja sen sivuvesistöjä koskevaa selvitys- ja
arviointityötä. Selvitysten ja arvioinnin tulee kattaa paitsi tekniset seikat
myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat alueen asukkaisiin ja matkailuelinkeinoon. Taulukossa 7.1. (s. 91) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin
laajuus mm. virkistyskäytön osalta on määritelty n. 5 kilometriin. Vesistöjen virkistyskäytön ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta tällaista
5 kilometrin raja
YVA-menettelyyn liittyen yksi työryhmä tullaan asettamaan (yleisötilaisuus 16.3./Hakola) Metsästys/kalastus/luonnonsuojelu/virkistyskäyttö teemalla. Muonion kunnalle tulee varata edustus tähän työryhmään.
Pohjavedet (6.4./7.3.4.2.)
Yleisötilaisuudessa 16.3.2011 pidettyjen esitysten (Kuntonen) mukaan
kaivoshankkeen ns. vesitase ei ole tasapainossa. Tästä johtuen tulee kiinnittää huomiota, että pohjavesiin liittyvät selvitykset taulukossa 7.1. (s.
90, myös s. 88) on rajattu laajuudeltaan kategorisesti ainoastaan 1 km:n
vaikutusalueelle. Pohjavesiselvitykset tulee tehdä alueellisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, mitä laajuuden arviointia ei tule rajata yhteen
kilometriin vaan pikemminkin laajentaa selvitysalueita siten, että muodostuu oikea ja riittävä kuva pohjavesien tilanteesta ja mahdollisen riittämättömyyden aiheuttaman tilanteen vaikutuksista. Lisäksi viittaamme
aikataulusta myöhemmin lausuttuun.
Vaikutukset maisemaan (6.1.3/7.3.5.2)
Ilmeistä on, että kaivoshanke tulee vahvasti ja käytännössä peruuttamattomasti muuttamaan alueen maisemallista luonnetta. Se sijoittuu valtatie
21:n läheisyyteen ja näkyy ainakin Ylläksen alueen tuntureilta, mahdollisesti myös Muonion korkeimmilta paikoilta. Hankkeen maisemalliset
vaikutukset kaivostoiminnan kuluessa ja päättymisen jälkeen ovat vaikeasti hahmotettavia asioita. Tunturi-Lapin matkailuun ja asukkaiden viihtyvyyteen vaikuttaa paljolti maisemalliset seikat, käytännössä maiseman
erämaaluonteisuus.
Neuvottelussa 8.4.2011 on YVA- ohjelma -asiakirjan tiedoista poiketen
kerrottu, että rikastushiekka-allas 2:n maapinta-alaa oltaisiin supistamassa teknisistä seikoista johtuen, mikä käytännössä tulisi tarkoittamaan läjityksen korkeuden kasvua nyt ilmoitetusta noin 10-15 metristä. Näin ollen
puuston peittävä vaikutus vähenisi ja vaikutukset yleiseen maisemakuvaan lisääntyisivät.
Selvitystyön kuluessa tulee kuvata ja arvioida realistisesti hankkeen vaikutukset maisemaan ja erityisesti selvittää mahdollisuudet miten eitoivottuja maisemavaikutuksia voidaan minimoida. Maiseman ennallistamista koskeva suunnitelma tulee olla osa selvitystyötä.
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Mitä jos… -selvitykset
Kyseessä on laaja ja monella tavoin ympäristöön ja sen ihmisiin vaikuttava hanke. Muonion kunta uskoo, että kaivostoiminnalla on alueen kehitykselle merkittävät myönteiset taloudelliset vaikutukset.
Samalla kuitenkin on asiallista esittää kysymys, mitä tapahtuu, jos kaivoksen rakentaminen tai arjen toiminta ei menekään niin kuin on suunniteltu. Mitkä ovat riskit ympäristön kannalta? Mitä huonoimmassa tapauksessa voi tapahtua vesistöille? Mitä uhkia kaivostoiminta voi tuoda kalakannoille?
YVA- selvityksiin tulee sisällyttää kattava ja realistinen riskien kuvaus ja
avoimesti selvitykset pahimman vaihtoehdon skenaarioista ja niihin varautumisesta.
Liikenne
Muonion kannalta tärkein liikenneyhteys on valtatie 21. Tie on jo nykyisellään sen liikennemääriin nähden kapea ja huonokuntoinen. Raskaan
liikenteen osuus on tiellä suuri, ja kaivostoiminta varmasti lisää tuntuvasti erityisesti raskasta, mutta myös muuta liikennettä.
Hankkeen vaikutukset liikennemääriin tulee kuvata ja laatia suunnitelmat, miten olennaisten tieyhteyksien turvallisuudesta ja kunnosta huolehditaan myös kaivoshankkeen toteutuessa.
Lisäksi alueen suunnittelua koskevassa työssä tulisi ottaa huomioon jo
aikaisemmin esillä olleet esitykset ja suunnitelmat rakentaa valtatie 21:ltä
yhteys Hannukaisen tielle Paalumaan kautta (Tapojärven pohjoispuolelta).
Kelkka- ja ulkoilureitit
Alueella mahdollisesti sijaitsevat kelkka- ja ulkoilureitit tulee selvittää ja
niille tulee etsiä korvaavat ratkaisut.
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus
Muonion kunnan alueelle suunnitellun rikastushiekka-allas 2:n maankäytölliseen suunnitteluun voidaan katsoa riittävän nykyisin alueella voimassa olevan osa-yleiskaavan määräyksien muuttamisen, kun alueelle ei ole
suunnitteilla varsinaista rakentamista.
Kaivostoiminnan mahdollinen laajeneminen ja kumulatiiviset vaikutukset
Lausunnolla oleva YVA- ohjelma käsittää siinä kuvatulla tavalla Hannukaisen kaivoshankkeen. Tiedossa kuitenkin on, että Hannukaisen läheisyydessä on varauksia ja vireilläolevia valtaushakemuksia kaivostoiminnan mahdollista laajentamista koskien (Mannakorpi, Lieto).
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YVA- selvityksiin tulisi liittää selvitykset myös lähialueiden potentiaalisista hankkeista, jotta tulevaisuuden kaivostoiminnasta ja hankkeiden
kumulatiivisista vaikutuksista voitaisiin muodostaa edes alustavaa kuvaa.
Selvitysten ja arvioinnin aikataulu
YVA- selvitysten ja -arviointien aikataulu näyttäisi laaditun varsin tiukaksi. 8.4.2011 esitellyn alustavan aikataulun mukaan selvitys- ja arviointityö olisi valmiina loppuvuodesta 2011. Tämä haasteellinen aikataulu
ei saa vaikuttaa tehtävien selvitysten tasoon ja arviointien kattavuuteen ja
perusteellisuuteen.

Fingrid Oyj
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen
sähköjärjestelmän toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella sille
myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen mukaisesti. Yhtiön on hoidettava
sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet pitkäjänteisesti siten, että
kantaverkko on käyttövarma ja siirtokyvyltään riittävä. Fingrid laatii alueen sähkönsiirtoverkkojen kehitystarpeet ja periaatteelliset ratkaisut yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä alueelle merkittävää voimantuotantoa
ja kulutusta suunnittelevien tahojen kanssa. Näin varmistetaan teknistaloudellisesti parhaat verkkoratkaisut ja liityntätavat.
Northland Mines Oy:n suunnittelemaa rautakaivosta ei ole suunniteltu
liitettävän kantaverkkoon, vaan 110 kV jännitteiseen Tornionlaakson
Sähkö Oy:n alueverkkoon Rautavaaran kytkinlaitoksella. Hankkeesta
vastaavan yhtiön tulee näin olla yhteydessä ko. alueverkkoyhtiöön liitynnän suunnittelua varten. Alueverkkoyhtiöt vastaavat Fingrid Oyj:n
suuntaan kantaverkon liittymisvaatimusten täyttymisestä kantaverkon liityntäpisteissään. Näin ollen tulee varmistaa Tornionlaakson Sähkö Oy:n
tietoisuus hankkeesta.
Arviointiohjelman tarkastelualueen rajaus (7.2.) kohtaan voisi lisätä
voimajohdon vaikutusalueen. Lisäksi kohtaan 10 tulee lisätä voimajohdon rakentamisen edellyttämät lunastuslain mukainen tutkimuslupa aluehallintovirastolta ja lunastuslupa valtioneuvostolta.
Yhtiöllä ei ole muuta huomautettavaa arviointiohjelmasta.

Liikennevirasto
Liikennevirastolla ei ole huomautettavaa YVA-ohjelmaan.
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Lapin ELY- keskus, E-vastuualue, kalatalouspalvelut
Kuerjoki on otettava myös hankkeen kalataloudellisten tarkastelujen piiriin, koska kaivostoiminnan vaikutukset ulottuvat eri vaihtoehdoissa
myös sinne. Hakijan tulee myös panostaa vesistöjen virtaamaolosuhteiden tarkempaan tutkimiseen. Kaivostoiminnan vesien käsittelyjärjestelyt
vaikuttavat väistämättä jokien virtaamiin, millä on suora vaikutus taimenten vaelluskäyttäytymiseen ja muutenkin jokikalojen elinolosuhteisiin mm. harjus ja lohi.
Vuonna 2010 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa (Urho ym. 2010), on meritaimen luokiteltu ”äärimmäisen uhanalaiseksi”.
Äkäsjoki on Tornionjoen merkittävimpiä meritaimenen lisääntymisjokia.
Siihen laskevan Kuerjoen on perimätiedon mukaan ollut merkittävä meritaimenen lisääntymisalue, vaikka joen alaosassa on köngäsmäiset Kuerlinkat, joiden on uskottu olevan, ainakin tietyissä vesistöolosuhteissa,
nousuesteenä meritaimenelle. Taimenen nousukyky on kuitenkin kiistaton, kuten toisaalla Oulankajoen Kiutakönkäällä on havaittu. Joka tapauksessa Kuerjoki on ollut aikoinaan erinomainen taimenjoki ja taimenia
on myös pyydetty runsaasti.
Kuerjoella tehdyissä vaelluspoikastutkimuksissa on kyetty osoittamaan,
että nykyisestä heikosta meritaimenkannasta huolimatta, alueelta lähtee
vuosittain taimenenpoikasia merivaellukselle. On mahdollista, että osa
Kuerjoen paikallisen ”tammukkakannan” poikasista smolttiutuu ja niistä
tulee käytökseltään meritaimenia.
Lapin ELY-keskus on ollut rahoittamassa Kuerjoen kalataloudellista
kunnostamista jo usean vuoden ajan. Alueen kalatalouskunnostusten toteuttamisessa on ansioitunut merkittävissä määrin yksityinen vesialueen
omistaja sekä Metsähallitus. Alueella suunniteltu kaivostoiminta nähdään uhkana, joka pahimmillaan voi tehdä turhiksi meritaimenen elvytystoimet ja samalla nykyinen heikko luonnontuotanto voidaan menettää.
Hakijan on YVA-selostuksessa tuotava selkeästi esiin ne vaihtoehdot,
joilla voidaan todeta olevan vähäisimmät vaikutukset kalataloudellisesta
näkökulmasta.
Urho, L., Pennanen, J.T. ja Koljonen, M.-L. 2010. Kalat. Teoksessa:
Rassi, P., Hyvärinen, E, Juslén, A. ja Mannerkoski, I. Suomen lajien
uhanalaisuus - Punainen kirja 2010. Ympäristöminisreriö & Suomen
ympäristökeskus. Helsinki.

Kainuun ELY- keskus
Hannukaisen kaivoksen YVA- ohjelman mukaan Hannukaisen rautakaivoksen rikastushiekka-altaiden sijoittamiselle on 4 eri vaihtoehtoa:
1)
2)
3)
4)

Rautuvaaran vanhan kaivosalueen rikastushiekka-altaat
Hannukaisen kaivosalueen luoteisnurkka
Jurvakaisen maa
Kuervitikon avolouhos vaihtoehtojen 1-3 yhteydessä
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Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa arvioidaan rikastushiekkaaltaan osalta yhdisteiden kertyminen maaperään, altaasta pohjaveteen
suotautuvat yhdisteet sekä suotautuvien vesien määrän ja laadun vaikutus
ympäristöön. Kainuun ELY- keskuksen mielestä ympäristövaikutusten
arvioinnissa pitäisi arvioida rikastushiekka-altaiden sijaintia vertailtaessa
myös mahdollisesta pato-onnettomuudesta aiheutuvien päästöjen ympäristövaikutukset.

Lapin ELY- keskus, liikenne ja infrastruktuuri
Nyt kuvattujen rikasteen siirtomenetelmien lisäksi Hannukaisen rautakaivoshankkeen arviointiselostuksessa tulisi kuvata rikasteen kuljetusmenetelmät ja reitit myös siinä tapauksessa, että rikasteen kuljetus alkaa
jo ennen mahdollisen siirtoputken tai rautatien valmistumista.
Maantie 940, jota pitkin malmin rikastekuljetukset kuljetettaisiin Hannukaisesta eteenpäin, on vilkas matkailuliikenneväylä. Matkailuliikenne ja
mahdollinen kaivosliikenne tulee sovittaa maantiellä yhteen. Maantieliikenteen mahdollisesta sulkemisesta Hannukaisen kaivoksella tapahtuvien räjäytysten aikana tulee hakea lupaa Lapin ELY- keskuksen Liikenne
ja infrastruktuuri -vastuualueelta. Maantieliikenteen sulkemismenettely
tulee kuvata Hannukaisen kaivosta koskevassa YVA- selostuksessa.
Kaivoksen rikasteen kuljetusreittejä ja kuljetusaikatauluja suunniteltaessa
on hyvä ottaa huomioon myös maanteiden kunnossapidon laatuvaatimukset. Lapin ELY- keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen
kanssa tulee myös neuvotella erikseen kaivoksen vaatimista mahdollisista uusista liikennejärjestelyistä ja lisääntyvän raskaan liikenteen haittojen
lieventämismahdollisuuksista.
Hannukaisen kaivoshankkeen YVA- ohjelmavaiheessa alkanutta pienryhmätoimintaa olisi hyvä jatkaa myös arviointiselostusvaiheessa.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ministeriö toteaa, ettei sillä ole lausuttavaa arviointiohjelman sisällöstä.

Lapin aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto katsoo, että arviointiohjelmassa on riittävän
kattavasti otettu huomioon hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen,
elinoloihin ja viihtyvyyteen.
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Lapin liitto
Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely koskee Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhosten, niihin liittyvien sivukivialueiden, rikastushiekka-altaiden, rikastamon ja muun
infrastruktuurin toteuttamisen vaikutuksia. Kaivosten arvioitu toiminta-aika on 14-25 vuotta. Malmia louhitaan vuosittain 5-10 Mt ja
sivukiveä 18-36 Mt ja rikasteen määrä on noin 2-4 Mt vuodessa.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tuotu esille Hannukaisen kaivosalueella voimassa oleva Tunturi-Lapin maakuntakaava,
jonka ympäristöministeriö on vahvistanut 23.6.2010. Maakuntakaavassa Hannukaisen ja Rautuvaaran alueet on osoitettu laajoina kaivosalueina (EK 1907 Rautuvaara) ja (EK 1908 Hannukainen). Merkinnällä osoitetaan alueita, joilla on todettu, arvioitu tai inventoitu
sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on todennäköistä. Alueet halutaan suojata sellaisilta rakentamisen, suojelun ja muun maankäytön pysyviltä muutoksilta, jotka vaarantavat
kaivostoiminnan harjoittamisen. Alueet sisältävät myös kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja rikastushiekka-alueet sekä liikenneväylät ja -alueet. Lisäksi Hannukaista ja
Rautuvaaraa koskee aluekohtainen määräys, jonka mukaan alueen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähialueen matkailu-, virkistysja luontoarvot. Kaivostoiminta tulee suunnitella siten, ettei se Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella aiheuta merkittäviä päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan merkittävästi heikennä alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi se on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.
Muita maakuntakaavassa suoraan kaivosalueita koskevia merkintöjä
ja määräyksiä ovat:
- Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET 2370)
- Seututie (st)
- Pääratamerkintä Rautuvaaraan ja siitä edelleen sivurata ohjeellisena
linjauksena
jatkuen Hannukaiseen
- Kehittämisperiaatemerkintä: Raideliikenteen kehittämiseksi selvitettävä yhteys
Muonioon, Kilpisjärvelle ja rajan yli Norjaan
- Olemassa olevat sähkölinjat, sähkölinjojen yhteystarpeet
- Massaputken yhteystarpeet
- Lentopaikka
Muita maakuntakaavassa aluetta koskevia maakunnallisen merkittävyyden vuoksi huomioitavia merkintöjä ja määräyksiä ovat:
- Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen raja
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- Matkailun vetovoima-alue, matkailun ja virkistyksen kehittämisen
kohdealue (mv 8411)
- Virkistysalue (V 850)
- Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M 4528)
- Luonnonsuojelualueet (SL 4221 ja SL 4222)
- Muinaismuistokohde (SM 3712)
- Taporovan kaivosalue (EK 1910)
Lisäksi maakuntakaavan aluekuvauksissa on esitetty yksityiskohtaisemmin kohteiden kuvauksia ja kehittämisperiaatteita.
Arviointiohjelmaan sisältyy vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka poikkeavat Tunturi-Lapin maakuntakaavasta. Suurimpana poikkeamana
on Juvakaisenmaan rikastushiekka-allas. Maakuntakaavan huomioon ottamista tarkastellaan maakuntakaavan täsmentymisen ja hyväksyttävän eroavuuden näkökulmista. Maakuntakaavassa esitetyn
ratkaisun kanssa ristiriidassa oleva alemman kaavatason ratkaisu ei
ole mahdollinen ilman maakuntakaavan muuttamista. Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on syytä selvittää hankkeen eri
vaihtoehtojen suhde voimassa olevaan maakuntakaavaan ja tarvittaessa järjestää neuvottelu Lapin liiton ja maakuntakaavan vahvistavan viranomaisen eli ympäristöministeriön kanssa.
Ohjelmaselostuksessa ei ole esitetty muita hankkeeseen mahdollisesti liittyviä suunnitelmia. Lapissa on laadittavana parhaillaan
maakunnallisia suunnitelmia ja strategioita, joilla pyritään kehittämään Lapin elinoloja ja elinkeinoelämää ja mm. kaivos- ja teollisuustoimintaa, Lapin liikennejärjestelmää, matkailua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista. Kaivoshanketta arvioitaessa on hyvä ottaa huomioon hankkeen suhde maakunnan suunnitteluun kuten Lapin maakuntasuunnitelmaan ja -ohjelmaan, Lapin teollisuusstrategiaan, Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, Lapin matkailustrategiaan sekä Lapin ilmastostrategiaan.
Hannukaisen rautakaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointia
tulisi täydentää maakuntakaavan sisällön ja merkityksen osalta sekä
tarkastella hankevaihtoehtojen suhdetta maakuntakaavaan ja muuhun maakunnan suunnitteluun.

METLA Pohjois-Suomen alueyksikkö
Metsäntutkimuslaitos tarkastelee tässä lausunnossaan mahdollisen kaivoksen vaikutuksia tarkastelualueella sijaitseviin pysyviin kenttäkokeisiin ja luontomatkailun edellytyksiin.
Metsäntutkimuslaitoksella on pysyviä ja määräaikaisia kokeita eri maanomistajien metsissä kautta maan. Hannukaisen–Rautuvaaran seudulla
kaivoksen vaikutusalueella on kolme ja tarkastelualueella kuusi koetta.
Kolarin keskustaajaman lähellä ja siitä etelään rautatien vaikutus- ja tar-
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kastelualueilla sijaitsee useita kymmeniä pysyviä kokeita, etenkin Teuravuoman tutkimusmetsässä.
Suoraan kaivostoiminnan alle (Rikastushiekka-allas 2 Hannukainen) jää
näiden suunnitelmien mukaan Kuervaarassa sijaitseva kivennäismaiden
talousmetsien pysyvä koe, ns. INKA-koe. Paloselässä on männyn ja kuusen alkuperäkokeita. Niesaselässä on hieskoivun havainto- ja näytealoja
sekä kuusen ja männyn alkuperäkokeita. Kuerjokivarressa on männyn
väljennyshakkuukoe. Vastuututkijat eivät ole arvioineet kaivoksen aiheuttavan merkittävää haittaa näille kokeille.
Rikastushiekka-allasalueen laidassa sijaitseva INKA-koe on toistuvasti
mitattava seurantakoe, eikä sen avulla tutkita varsinaisesti mitään metsänkäsittelyä. INKA-kokeet ovat ns. piilokokeita, joista maanomistaja ei
välttämättä edes tiedä, eikä kokeen olemassaolo saa vaikuttaa metsikön
käsittelyyn. Seurantakokeen olemassaolo ei rajoita maankäyttöä alueella
eikä sen menettäminen vaikeuta erityisesti mitään tutkimushanketta.
Vastaavia kokeita on Suomessa yli 800.
Jos ratkaisut kaivoksen sähkölinjojen, liikenteen tai muiden asioiden
suhteet toteutuvat toisin kuin suunnitelmissa kuvataan, ja kokeet jäävät
rakenteiden alle, tulee kokeiden säilymisen tai niiden hallitun lopettamisen vuoksi olla yhteydessä Metsäntutkimuslaitokseen. Kokeiden olemassaolo olisi siksi hyvä todeta ohjelmassa.
Vaikutus-ja tarkastelualueelle jäävien kokeiden määrä moninkertaistuu
tultaessa Kolarin keskustaajaman korkeudelle ja edelleen etelään. Esimerkiksi junaradan välittömässä läheisyydessä Kolarista etelään päin on
runsaasti kokeita ainakin 20 km matkalla. Ohjelman mukaan rautatielinjauksia ei kuitenkaan olla muuttamassa, mutta rata perusparannetaan Kolarin ja Kemin välillä.
Luontomatkailun kannalta kaivoshankkeessa on yleisten ympäristöön
vaikuttavien tekijöiden kuten pöly-, melu-, maisema- ja vesistövaikutusten lisäksi kaksi keskeistä kysymystä. Ensinnäkin uraanin louhinnalla on
niin kielteinen imagollinen vaikutus matkailuun, että jo tässä vaiheessa
olisi hyvä, että uraanin mahdollista esiintymistä tai esiintymättömyyttä
alueella käsiteltäisiin jollakin tasolla. Mahdollinen uraanin talteenotto
vaatii oman ympäristöluvan ja ydinenergialain mukaisen luvan, mutta jo
nyt uraanin esiintymismääristä ja hyödyntämistodennäköisyydestä olisi
syytä antaa jonkinlaista tietoa. Nyt esitetyssä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on yksi maininta uraanista, kun sivulla 64 todetaan, että
”Sulfidien hapettumiseen liittyy metallien (mm. arseeni, kupari, nikkeli
sekä uraani) liukenemisriski suotovesiin ja edelleen pohjaveteen.”
Toinen luontomatkailun kannalta olennainen asia on kaivoksen työvoiman tarve. Matkailu ja kaivosteollisuus kilpailevat jossain määrin samoista työntekijöistä, joten työvoimapoliittiseen pohdintaan tulisi kiinnittää nykyistä ohjelmatekstiä suurempaa huomiota.
Ohjelmassa on esitetty sosiaalisten vaikutusten arviointia monin eri tavoin. Matkailun osalta ainoana tarkasteltavana kriteerinä (s. 93) esitetään

17/110

Erämaaimago ja hankkeen mahdollisesti aiheuttamana muutoksena alueen erämaaluonteen muuttuminen ja sen vaikutukset alueen markkinoinnissa. Tämä tuntuu erittäin suppealta näkemykseltä.
Virkistyskäytön ja matkailun osalta erilaisia kuulemistapoja ja haastatteluja on ohjelmassa suunniteltu suhteellisen laajasti. Matkailussa asiakasnäkökulma eli itse matkailijoiden näkemykset jäävät kuitenkin usein vähälle kuulemiselle, eikä tässäkään ohjelmassa puhuta matkailijoista mitään. Ohjelmassa esitetään kyllä, että tietoa internet-sivuilla olevasta palautelomakkeesta levitettäisiin esim. matkailuyritysten ilmoitustauluille.
Harkittavaksi voisi kuitenkin ottaa myös sekä kotimaisille että ulkomaalaisille matkailijoille tehtävät haastattelut tai kyselyt.
Ohjelmassa esitetään hankkeelle ohjausryhmää, jossa ainoa varsinainen
matkailua edustava taho on Ylläksen matkailuyhdistys. Metsäntutkimuslaitos esittää, että ohjausryhmään nimetään myös luontomatkailututkimuksen edustus.

Metsähallitus
Yleistä
Hannukaisen kaivoshankkeesta osa sijoittuu Suomen valtion omistamille/
Metsähallituksen hallinnassa oleville kiinteistöille Kolarin valtionmaa
Ylläs,
RN:o 273-893-10-1 ja Muonion eteläinen valtionmaa, RN:o 498-893-111.
Metsähallituksen hallinnassa oleville kiinteistöille on suunniteltu sijoitettavaksi osa Hannukaisen avolouhoksesta, Kuervitikon avolouhos kokonaisuudessaan, valtaosa Kuervaaran sivukivialueesta, Hannukaisen rikastamo- ja lastausalue kokonaisuudessaan, osa Rautuvaaran rikastushiekkaaltaasta, Hannukaisen rikastushiekka-allas kokonaisuudessaan ja osa Juvakaisenmaan rikastushiekka-altaasta. Lisäksi osa suunnitelluista rautatie-, rikasteputki- ja voimajohtolinjauksista sijoittuu Metsähallituksen
hallinnassa oleville kiinteistöille. Suunniteltu Pakasaivontien oikaisu ja
em. tiestä rakennettava uusi tieyhteys rikastamolle kulkee kokonaisuudessaan Metsähallituksen maalla. Raakavedenotto Valkeajoesta putkilinjoineen on myös Metsähallituksen hallinnassa olevalla kiinteistöllä.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että kaivoshanke aiheuttaa alueella
oleville Metsähallituksen maille merkittävän maankäyttömuutoksen. Pinta-alallisesti nykyiset metsätalousmaat muuttuvat kaivosalueeksi noin
1000 ha:n alalta. Pinta-ala täsmentyy, kun toimintojen lopulliset sijoituspaikat ovat tiedossa. Edellä mainitun lisäksi kaivoshanke aiheuttaa sen,
että alueen kaavoitusmahdollisuudet Ylläksen matkailuun tukeutuvaan
loma- ja asuinrakentamiseen estyvät.
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Kaivosalueen kaavoitus
Alueella on voimassa oleva Tunturi-Lapin maakuntakaava, joka on vahvistettu 23.6.2010. Kyseessä olevassa maakuntakaavassa kaivostoiminnan alueet Hannukainen ja Rautuvaara on osoitettu laajoilla aluevarauksilla kaivostoiminnan alueiksi (EK). Yllästunturin alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Ylläksen osayleiskaava. Edellä mainitun osayleiskaavan kaavamääräysten mukaisesti kaivostoiminnan alueille tulee laatia
asemakaava. Olemassa olevista asemakaavoista kaivoshanketta lähimpänä on Hannukaisen ranta-asemakaava. Metsähallituksen mielestä asemakaavan laatiminen yhdessä YVA-ohjelman kanssa on aikaa ja resursseja
säästävä hyvä toimintamalli.

YVA-ohjelman sisältö
Yleisesti voidaan todeta, että laaditussa YVA-ohjelmassa on suunniteltujen toimintojen ympäristövaikutukset tunnistettu kattavasti. Joihinkin
kohtiin olisi odottanut jo tässä vaiheessa sisällöllisesti enemmän tietoa.
Edellä mainittu asia korjaantunee suunnittelutyön edetessä. YVAohjelman jatkotyön osalta seuraavassa esitetään muutamia kohtia, jotka
Metsähallituksen näkökulmasta ovat erityisen tärkeitä.
Sivukivialue ja rikastushiekka-altaat
Sivukivialue on suunniteltu sijoitettavaksi Kuervaaran rinteeseen. Sivukivialueen kokonaispinta-ala on 525 ha, josta Metsähallituksen maalla on
noin 480 ha.
Rikastushiekka-altaille on esitetty neljä eri vaihtoehtoa, jotka kaikki sijoittuvat joko kokonaan tai osittain Metsähallituksen kiinteistöille. Kokonaisuudessaan Metsähallituksen maalle on suunniteltu Hannukaisen
rikastushiekka-allas sekä Kuervitikon avolouhoksen käyttö rikastushiekan loppusijoituspaikkana louhinnan päätyttyä.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa sivukivi- ja rikastushiekka-alueilla on
keskeinen merkitys. Sivukiven ja rikastushiekan läjittäminen aiheuttaa
välittömän vaikutuksen alueen maaperään ja ympäröiviin vesialueisiin.
Näin ollen Metsähallitus edellyttää, että sivukiven sekä rikastushiekan
mineraalikoostumus ja liukoisuusominaisuudet selvitetään jo YVA- selostusvaiheessa. Tieto mineraalikoostumuksesta ja liukoisuusominaisuuksista vaikuttaa läjitettävän sivukiven ja rikastushiekan ympäristökelpoisuuteen ja siten läjitysalueiden valintaan ja rakenneratkaisuihin. Tarvittaessa YVA-selostusvaiheessa tulee hakijan esittää ratkaisuja mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. YVA- ohjelman sivulla 95, kohdassa ”Pohjavesi” mainitaan, että mineraalikoostumus ja
liukoisuusominaisuudet selvitetään mahdollisesti vasta ympäristölupahakemusvaiheessa.
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Vesistövaikutukset
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee selvittää raakaveden
oton, kaivoksen kuivatus- ja prosessivesien sekä läjitysalueiden suotovesien vaikutukset vesialueisiin YVA- ohjelmassa esitettyjen eri vaihtoehtojen mukaisesti.
Huomioitava asia raakaveden oton osalta on ottopaikan vesialueen vesitaloudellinen ja ekologinen kestokyky. Kuivatus-, prosessi- ja suotovesien osalta veden määrällä, laadulla ja purkuvesialueen valinnalla on ympäristön kannalta suuri merkitys.
Mikäli raakavettä otetaan käyttöön Äkäs-Kuerjoen valuma-alueelta, on
erityisesti huomioitava, että valuma-alue on pieni ja näin ollen virtaamien alenemiset vaikuttavat olennaisesti jokien vesitalouteen. Mikäli Valkeajoesta otetaan raakavettä ja vesivarastona käytetään Valkeajoen entistä luonnonravintolammikkoa, tulee huolehtia, että lammikolla tehtävistä
maankäsittelyistä ei pääse kiintoainesta alapuolisille kutualueille. Alapuolisilla vesialueilla tulee etukäteen olla seurantapisteet, joista ilmenevät mahdolliset valuma-alueella tehtävien maankäsittelyiden kiintoainespäästöt jo ennen mahdollisten toimenpiteiden aloittamista.
Kalastovaikutukset
Äkäs-Kuerjoen valuma-alue on viimeisimpiä Suomen puolella olevia
Tornion-Muonionjoen meritaimenen lisääntymisalueita. Alueen kalastoselvityksiä tehneen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan
lähes kaikissa alueen joki- ja purovesissä tavataan taimenta. Merkkauskokeilla on todettu, että ainakin pääuomilla Äkäs- Kuer- ja Valkeajoessa
on merivaellukselle lähtevää taimenta. Koska ko. kanta on todettu uhanalaiseksi, ei alueen vesillä saa harjoittaa mitään sellaista toimintaa, mikä
vaarantaa taimenkantoja.
Keskeisimmät huolet ovat 1) kiintoaineksen kulkeutuminen kutusorakoille ja
2) virtaamien aleneminen raakaveden ottamisen seurauksena vuoden alhaisimpana virtaamana sellaiselle tasolle, että taimenen mäti ja poikaset
eivät pysty selviytymään talven yli. Nyt kun kalastoselvityksillä on todettu luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja alueella, on huolehdittava, että luontainen lisääntyminen ei häiriinny. Kalaistutukset eivät saa olla
korvike luontaiselle lisääntymiselle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä siten, että siinä arvioidaan eri vaihtoehtojen vaikutukset vesialueiden luontaiseen poikastuotantoon.
Perustilaselvitys
Laaditussa YVA- ohjelmassa on kerrottu, että Rautuvaaran alueen läheisyydessä, noin kahden kilometrin etäisyydellä alueen kaakkoispuolella
sijaitsee Niesaselän Natura 2000 -alue, joka on suojeltu luontodirektiivin
mukaisena SCI-alueena. Suurin osa Natura 2000 –alueesta kuuluu Niesaselän vanhojen metsien suojeluohjelmakohteeseen, josta aikanaan perustetaan lakisääteinen suojelualue. Vanhojen metsien suojelualueen laa-
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jennuksesta on tehty periaatepäätös. Siihen tullaan liittämään karttaliitteessä näkyvä Niesakeron alue.
Lisäksi Niesaselän Natura 2000 -alueesta lounaaseen on perustettu Metsähallituksen omalla päätöksellä Paloselän suojelumetsäalue. Kyseessä
olevalla alueella ei harjoiteta metsätaloutta. Alueen rajaus ilmenee karttaliitteestä.
Hannukaisen alueella Pakasaivon tien alkupäässä on karttaliitteessä merkityllä alueella Metsähallituksen omalla päätöksellä perustettu Saivolammen virkistysmetsäalue. Alue on maisemallisesti erityisen arvokas.
Lisäksi alueella on mm. muinaismuistolakikohteita.
Kaivostoiminnan päättyminen
Kaivostoiminta on luonteeltaan tilapäistä maankäyttöä. YVA-ohjelman
mukaisesti kaivoksen arvioitu toiminta-aika on 14 - 25 vuotta, riippuen
rikastamon tuotantotehokkuudesta. Kaivostoiminnan päätyttyä Metsähallituksen maalle jäävät mm. Kuervitikon avolouhosalue, osa Hannukaisen
avolouhosalueesta ja Kuervaaran sivukivialue. Lisäksi toteutusvaihtoehtojen valinnasta riippuen Metsähallituksen kiinteistöille jäävät rikastushiekka-allas/altaita ja erilaisia käytössä olleita linjoja, kuten rikasteputki, sähkö- ja vesilinjoja sekä tiealueita. Hannukaisen kaivosalueen rikastamoalueelle rakennettavat rakennukset jäävät myös Metsähallituksen
maalle.
YVA-ohjelmassa mainitaan sivulla 30, kohdassa ”Toiminnan päättyminen”, että jälkihoitosuunnitelmien laadinta tulee huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Lisäksi edellä mainitussa kohdassa todetaan, että kaivoksen
yleissuunnitelmassa, joka tehdään koko kaivostoiminnan elinkaaren ajalle, huomioidaan jälkihoidon tarpeet. Esitetyistä jälkihoidon periaatteista
Metsähallitus on samaa mieltä. Osana rakennusaikaista suunnittelua tulee
jälkihoitosuunnitelmien laadintaan kiinnittää huomiota etenkin sellaisten
toimintojen osalta, jotka tulevat muuttamaan alueen maankäyttöä ja maisemaa huomattavasti ja jotka voivat aiheuttaa ongelmia alueen maaperään tai ympäröivään vesistöön. Tällaisia alueita ovat mm. sivukiven- ja
rikastushiekan läjitysalueet. Esimerkkinä jälkihoitosuunnitelman laadintatarpeesta on Kuervaaran sivukivialue. Sivukivialue tulee vaatimaan
maa-alaa yli 500 ha ja se muuttaa nykyistä Kuervaaran alueen maisemaa
merkittävästi. Tehtävässä jälkihoitosuunnitelmassa tulee Metsähallituksen mielestä huomioida se, että alue sopeutuu olemassa olevaan maisemaan mahdollisimman hyvin. Lisäksi läjitysalueen jälkihoitosuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota siihen, että kasan päälle levitettävät pintamaat tulevat pysymään paikoillaan. Pintamaiden paikoillaan pysyminen varmistetaan jo läjitysvaiheessa tapahtuvalla oikella kasan muotoilulla. Edellä mainitulla toimenpiteellä varmistetaan se, että toiminnanharjoittajan toimesta alueelle istutettavalla uudella metsällä on realistiset
kasvuedellytykset. Metsähallitus edellyttää, että hakija laatii sivukivialueen ja rikastushiekka-altaiden jälkihoitosuunnitelmat ja esittää ne tulevassa YVA-selostuksessa.
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Vakuus jälkihoitotöiden varmistamiseksi
Suunniteltu kaivostoiminta tulee muuttamaan Hannukaisen aluetta huomattavasti. Rikastushiekka-altaat vaativat pinta-alalliseti jopa 600 ha:n
maa-alueita. Sivukiven läjitysalue yli 500 ha. Lisäksi tulevat avolouhokset ja tarvittavat tuotantolaitokset ja kuljetusyhteydet. Iso osa suunnitelluista toiminnoista sijoittuu Metsähallituksen hallinnassa oleville kiinteistöille. Nykyvuosina vastaavanlaisten kaivoshankkeiden ympäristö- ja
vesitalouslupiin on sisällytetty vakuus jälkihoitotöiden varmistamiseksi
tilanteessa, jossa toiminnanharjoittaja ei pysty vastaamaan velvoitteistaan.
Hannukaisen kaivoshankkeessa on kyse niin mittavasta toiminnasta, että
vakuuden asettaminen on perusteltua. Näin ollen Metsähallitus edellyttää, että toiminnanharjoittajan tulee asettaa vakuus jälkihoitotöiden varmistamiseksi. Asiasta tulisi olla maininta jo YVA-selostuksessa. Vakuuden yksityiskohdat määritellään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston
mahdollisesti myöntämässä ympäristö- ja vesitalousluvassa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on katsaus alueen eläimistöön,
vesistöjen kalakantoihin, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja porotalouteen sekä suunnitelmat hankkeen vaikutusten arvioinniksi ja seurannaksi
näiltä osin. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ei ota lausunnossaan
kantaa arviointiohjelman muihin kohtiin.
Kalasto ja kalastus
Vaikutusalueen taimen- ja lohikantoja tulisi käsitellä kalataloustarkastelun lisäksi myös uhanalaisten lajien esiintyminä. Suomen eliölajien uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa meritaimen luokiteltiin "äärimmäisen uhanalaiseksi" ja napapiirin pohjoispuoliset taimenen sisävesikannat
"silmällä pidettäväksi". Itämeren lohikannat arvioitiin vastaavasti "vaarantuneiksi". Ehdotetulla vaikutusalueella esiintyy luontaisia meritaimenen ja paikallisen taimenen kantoja. Äkäsjoen vesistö on meritaimenen
keskeisin suomenpuoleinen lisääntymisvesistö Tornionjoen vesistöalueella. Meritaimen lisääntyy myös Äkäsjoen sivujoissa, erityisesti Kuerjoessa mutta todennäköisesti myös Valkeajoessa. Lohta esiintyy ehdotetulla hankkeen vaikutusalueella sekä Äkäsjoen alaosalla että Muonionjoessa.
Hankkeen kalataloudelliseen vaikutusalueeseen ei ole ehdotettu kuuluvaksi Kuerjokea, vaikka rikastushiekka-altaan sijoitusvaihtoehtona on
alue, joka kuuluu osittain Kuerjoen valuma-alueeseen. Myös sivukiven
läjitysalue on osittain Kuerjoen valuma-aluetta. Kuerjoen merkitys erityisesti meritaimenen ja paikallisen taimenen esiintymisalueena edellyttää sen ottamista mukaan kalataloudelliseen vaikutusalueeseen.
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Kalastovaikutusten arviointiin ja seurantaan tulee lisätä pohjaveden pinnan laskun, raakaveden oton ja ylijäämävesien johtamisen vaikutukset
vaikutusalueen jokien virtaamiin ja siten kalaston elinympäristöön. Erityisesti raakaveden ottoon suunnitelluissa Valkeajoessa ja Niesajoessa
talviaikaiset virtaamat ovat vaarassa laskea liian alhaisiksi kalojen talvehtimisen kannalta. Myöskin meritaimenen kutuvaellus jokiin voi vaikeutua, mikäli kesä- ja syysaikaiset virtaamat pienenevät.
Hankkeen vaikutusten arviointi ja seuranta on äärimmäisen uhanalaiseksi
luokitellun meritaimenen osalta epätarkkaa, mikäli menetelminä käytetään vain sähkökalastusta ja kalastustiedusteluja. Epätarkkuutta tuo erityisesti se, ettei paikallisia ja merivaelteisia taimenyksilöitä kyetä erottamaan toisistaan jokipoikasvaiheessa. Meritaimenseurannan tarkentamiseksi seurantaohjelmaa tulisi täydentää vaelluspoikasten koepyynnillä
määräajoin (esim. joka 2. vuosi) Äkäsjoessa. Seuranta edellyttää myös
nykytilan arviointia vaelluspoikaspyynnillä kahtena vuonna ennen hankkeen aloitusta.
Lintu- ja riistalajisto
Tutkimuslaitoksen mielestä alueen lintu- ja riistalajiston kartoitukset pitäisivät olla ajantasaisempia ja huolellisemmin toteutettuja. Lintukartoituksia, jotka eivät ole kovinkaan perusteellisia, on tehty vuosina 20072008. Nisäkkäiden runsauden arviointiin tarkoitettuja lumijälkilaskentoja
on tehty talvella 2008 ja ne olivat niin ikään suppeita. Riistaa koskevissa
asioissa yhteydet paikalliseen riistanhoitoyhdistykseen pitäisi olla läheisemmät, siellä on joka tapauksessa paras tieto alueen riistakannoista ja
hankkeen mahdollisista vaikutuksista niihin. Ohjelmaan olisi perusteltua
sisältyä muiden seurantahankkeiden lisäksi myös riistakantojen laskentoja.
Porotalous
Haja-asutusalueilla maatalouden, poronhoidon ja luontaistalouden elinkeinojen merkitys on varsin suuri. Hankealue kuuluu pääosin Muonion
paliskunnan alueelle, joka sijaitsee erityisesti poronhoitoon tarkoitetulla
alueella. Poronhoitolain 2. pykälän mukaan kyseisellä alueella maata ei
saa käyttää niin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.
Ohjausryhmän lisäksi hankkeen tueksi muodostetaan pienryhmiä, joissa
käsitellään muun muassa kaivostoiminnan vaikutuksia alueen poronhoitoon. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos pitää kuitenkin tärkeänä, että
pienryhmätyöskentelyn lisäksi YVA-ohjelman yhteydessä tehdään myös
tutkimus kaivostoiminnan mahdollisista vaikutuksista poronhoitoon, alueen porolaitumiin ja laitumien käyttöön.

Muonion paliskunta
Muonion paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 6 000 ja poronomistajia oli 129 poronhoitovuonna 2009–2010. Porotalous on merkittävä elinkeino Muonion kunnassa. Alueen poronhoito perustuu luonnonlai-
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tumien ympärivuotiseen hyödyntämiseen. Muonion paliskunta sijaitsee
erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella. Mahdollisen kaivostoiminnan aloittaminen paliskunnan keskeisimmällä porojen käsittelyalueella tulee mitä todennäköisimmin aiheuttamaan huomattavaa haittaa
elinkeinolle. Poronhoito tarvitsee yhtenäisiä alueita, joissa häiriöt tulee
rajata minimiin.
Kaivostoiminta tulee aiheuttamaan paliskunnalle ja yksittäisille poronomistajille lisäkustannuksia ja kannattavuuden heikkenemistä. Laidunalueiden pirstoutuminen aiheuttaa toisaalta ympäristön kulumista ja toisaalta synnyttää ns. katvealueita, jotka jäävät porojen laidunnuksen ulottumattomiin.
Poronhoidon selvitykset tulee aloittaa ja paliskuntaa asiantuntijana tulee
kuulla selvityksessä. Kaivostoiminnan ja sen liitännäistoimintojen haitat
on tutkittava ja selvitettävä etukäteen mahdollisimman kattavasti. Selvitykset tulee ulottaa hankkeen koko vaikutusalueelle. Poroelinkeinon nykytila huonontuu ratkaisevasti, jos kaivostoiminta ulotetaan sen keskeiselle poronhoitotoiminta-alueelle. Erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella huomattavan haitan aiheuttaminen poronhoidolle tulee estää.
Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen ratkaisusta tulee saada tarkempaa tietoa. YVA- selvityksen kohteeksi tulee ottaa toiminta ennen
varsinaista kaivostoimintaa, toiminta kaivostoiminnan aikana kuin myös
lopettamiseen tähtäävät toimenpiteet kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen. Mahdollisen kaivostoiminnan jätteet ovat ympäristöriski niin poroille kuin ympäristöllekin. BAT- tekniikkojen käyttöönotto tulee selvittää ja ottaa käyttöön mahdollisessa kaivostoiminnassa.
Paliskunnan vaatimuksia
1. Paliskunta vaatii arviointia ja selvitystä kaivoksen aiheuttamasta huomattavasta haitasta porotaloudelle. Poronhoitolain 2 §:n 2 mom. mukaan
valtion maata ei saa käyttää erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla
alueella siten, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle. Lisäksi tulee arvioida ja aktiivisesti etsiä vaihtoehtoja, jotka vähentävät
menetyksiä, haitallisia vaikutuksia ja vahinkoja elinkeinolle.
Aluetta tulee arvioida porotaloudellisten lähtökohtien avulla.
Läjitysalueiden ja varsinaisen kaivosalueen turvallisuus tulee selvittää
huomioiden porotalouden toiminta.
2. Kuljetusjärjestelyt
Ratavaihtoehdot tulee selvittää sen poronhoidolle, poroille ja poromiehille aiheutuvien haittojen, vahinkojen ja todellisten vaarojen osalta; kaikki
haitat tulee tutkia.
3. Kaivostoiminnassa ja siihen liittyvissä muissa toiminnoissa tulee käyttää BAT- tekniikkaa,
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5. Raskasmetallien ja muiden elintarvikkeiden puhtautta vaarantavien aineiden jäämiä ympäristöön ja sen myötä poroon tulee seurata jatkuvasti.
Kaivostoiminnalla tulee olla ankara vastuu toiminnastaan.
6. Kaikki vahingot, myös tulevat ennalta arvaamattomat haitat ja vahingot tulee korvata täysimääräisesti. Korvauskysymykset tulee ottaa lupaehtoihin.
Poroelinkeinon oikeutus eli legitimiteetti erityisesti poronhoitoa varten tarkoite-tulla alueella
1. Muonion paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella, jossa maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu
huomattavaa haittaa poronhoidolle (Poronhoitolaki 2 § 2 momentti). Tällä sääntelyllä valtio on rajoittanut omaa luovutuskompetenssiaan ja määräysvaltaansa kannattavan poronhoidon suojaamiseksi ja varmistamiseksi.
Hannukaisen kaivos toteutuessaan nyt suunnitellulla tavalla tulee aiheuttamaan huomattavaa haittaa Muonion paliskunnan poronhoidolle.
2. Poronhoidolla on vapaa laidunnusoikeus, poronhoidon harjoittamisoikeus, PHL 3 §:n mukaan laissa myöhemmin luetelluin rajoituksin. Poronhoitolakia uudistettaessa poronhoitolakikomitean mukaan vapaan laidunnusoikeuden ts. ”käyttöoikeuden tosiasiallinen olemassaolo ja oikeutus on ja on aina ollut riidaton”.
Mahdollinen kaivostoiminta sen liitännäistoimintoineen rajoittaa ja heikentää Muonion paliskunnan vapaata laidunnusoikeutta. Se tulee vaikuttamaan laidunkiertoon aiheuttaen vakavia seurauksia koko paliskunnan
toimintaan.
Kaivostoiminta ja sen liitännäistoiminnot vaikutusalueineen vievät poroelinkeinon elintilaa ja aiheuttavat huomattavaa haittaa elinkeinolle.
Kaivostoimintaa ollaan suunnittelemassa paliskunnan keskeiselle porojen
käsittelypaikalle, Lamunmaahan.
3. Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen
olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajan kanssa (PHL 53 §). Viranomaistehtäviä ei voida ulkoistaa. Viranomaisiksi katsotaan tahot, jotka
lainsäädännön antaman valtuutuksen turvin suunnittelevat toimia, joilla
on merkittäviä vaikutuksia, esimerkiksi poroelinkeinon harjoittamiseen.
Kuuleminen ei korvaa neuvotteluvelvollisuutta. Hyvän neuvottelutavan
mukaiset neuvottelut tulisi aloittaa suunnittelun alkuvaiheessa ja niitä tulee pitää tarpeellinen määrä. Lähtökohtana on, että neuvotteluissa tulee
hakea aktiivisesti pienimmän haitan periaatetta. Se tarkoittaa, että elinkeinolle turvataan alueella toimimisen todellinen mahdollisuus. Paliskunta on alueellaan asiantuntija poroelinkeinon asioissa. Neuvotteluja tulee
käydä riittävä määrä.
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4. Poronhoitolain 42 §:n mukaan porojen pelottelu on kielletty. Toiminnot, jotka aiheuttavat häiriötä (melu, reitit, turistireitit) tulee sijoittaa
etäälle kohteista, jotka ovat poroelinkeinolle olennaisen tärkeitä. Tässä
kaivosyhtiö on tuomassa toimintaansa Lamunmaan poroaita-alueelle.
5. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan poronhoidon
alueidenkäytölliset edellytykset tulee turvata. Maakuntakaava on ohje
laadittaessa yleiskaavaa. Kaavoituksessa on ohjeistettu ottamaan poronhoito huomioon.
Poronhoidon tarpeet tulee turvata ja elinkeinon lain sille suomaa oikeutta
tulee kunnioittaa erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella sijaitsevilla valtion mailla.
Hankkeen vaihtoehdot
Hankkeen kaikki vaihtoehdot tulee selvittää ja tutkia riittävästi niiden
ympäristövaikutukset. 0 vaihtoehto erityisesti tulee tutkia ja selvittää riittävän tarkasti lähtötilanne, jotta myöhemmin mahdollisen kaivostoiminnan myötä aiheutuneet vaikutukset ja muutokset ympäristössä voidaan
jäljittää.
VE 0 Hanketta ei toteuteta
Jos hanketta ei toteuteta, poronhoito Muonion paliskunnassa kehittyy tai
vähintäänkin jatkuu ennallaan. Kannattava elinkeino perustuu vapaasti
laiduntavaan poroon. Porojen ravinnon määrä pysyy vähintään ennallaan
tai sitä pystytään lisäämään mahdollistamalla alueiden häiriötön ja toimiva laidunkierto.
Alue säilyy yhtenäisenä. Lamunmaan poroaita ja paliskunnan porokämppä säilyttävät keskeisen asemansa porojen pääasiallisena käsittelypaikkana. Poroaita on vakiinnuttanut paikkansa porojen luontaisen kulkureitin
varrella. Maastot ja uomat auttavat merkittävästi poromiehiä porojen kuljetuksessa vasanmerkkausta tai erottelua varten tähän aitaan. Porokämppä on oikealla ja keskeisellä paikalla aidan läheisyydessä.
VE1 Malmin louhinta ja jalostus Hannukaisessa, kuljetus putkella
Rautuvaaraan, josta junalla Kemiin
Mahdollinen kaivostoiminta tuo huomattavaa haittaa poroelinkeinolle.
Elinkeinon toiminnan edellytykset tulee turvata. Putkiratkaisusta tulee
saada lisää tietoa. Sen estävät vaikutukset kuin myös riskit tulee tutkia.
Sen vaikutukset ympäristöön ja poronhoitoon tulee selvittää.
VE2 Malmin louhinta ja jalostus Hannukaisessa, kuljetus junalla
Kemiin uutta rataa välille Hannukainen Rautuvaara ja VE3 Malmin
louhinta ja jalostus Hannukaisessa, kuljetus putkella tai autoilla
Ruotsiin
Radan aiheuttamat vaarat poroille ja poromiehille tulee selvittää. Ratalinjan porojen laidunkiertoa estävä vaikutus tulee selvittää. Liikennemäärien

26/110

kasvu lisää porovahinkojen määrää. Liikennemäärät ja niiden vaikutukset
poroelinkeinolle tulee selvittää.
Ympäristövaikutusten arviointi
Kaivostoiminnan ja sen liitännäistoimintojen välittömät ja välilliset
ympäristövaikutukset tulee tutkia ja selvittää. Ympäristölle aiheutuvat
vaikutukset useinkin kertautuvat ja tulevat esille poroelinkeinon haittoina
ja vahinkoina.
Paliskunta ehdottaa, että ympäristövaikutuksia tutkitaan huomioiden
kaikki vaikutukset alueella harjoitettavalle poroelinkeinolle. Raskasmetallijäämät, räjäytysten seurauksena haitalliset aineet ja yhdisteet, kaivostoiminnassa ja jalostuksessa käytettävät kemikaalit, pöly ym. jäämät ympäristöön siirtyvät ravintoketjun mukana mahdollisesti poronlihaan ja sitä
kautta ihmisravinnoksi.
Poronhoitoelinkeinon osalta tarvitaan tarkempi selvitys. Siinä tulee
paneutua kaivostoiminnan ja sen liitännäistoimintojen aiheuttamien vaikutusten laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin.
Natura-alueet vaativat tarkemman selvityksen.
Hankkeen sosioekonomiset osatekijät ja niiden kriteerit sekä hankkeen
aiheuttamat muutokset; porotalouden osalta ohjelmassa mainitut kannattavuus, porojen määrä ja porotuoteimago ovat riittämätön kohde. Hanke
tulee aiheuttamaan laajoja muutoksia muun muassa poroelinkeinon laidunkiertojärjestelmään ja laidunalueiden epätasaiseen käyttöön. Paliskunnan elinkeinon toimivuus tulee vakavien häiriöiden kohteeksi.
Melu, tärinä, pöly ym. kaivostoiminnan liitännäistoimintoineen tuottamat
vaikutukset aiheuttavat häiriötä ympäristöön, poroille ja poronhoitoon.
Muonion paliskunta vaatii tarkempia selvityksiä poronhoidolle, poronhoitajille ja poromiehille sekä ympäristölle aiheutuvista haitoista, vahingoista ja menetyksistä sekä toimista, joilla ko. vaikutuksia pyritään estämään.
Vesistöselvityksien yhteydessä tulee selvittää jokien / väylien virtaamien
muutokset laajemmalla alueella. Jokien virtaamien muutokset aiheuttavat
talvisin turvallisuusriskin. tai ne voivat jopa estää porojen luontaista kiertoa.
Kaivostoiminta on sijoittumassa Muonion paliskunnan keskeisimmälle
alueelle. Porot ja poronhoitajat käyttävät alueen vettä. Kaivosjätteiden
käsittely luonnossa vaarantaa alueella työskentelevien turvallisuuden.
Suunnitellulle kaivosalueelle on jäämässä poronhoidon kannalta merkittävä erotus- ja laidunaitarakennelma ja työmaa-asunto. Lamunmaan
aitarakennelma on käytännön poronhoitotyön tuloksena rakennettu optimaalisimpaan paikkaan paliskunnassa. Poronhoidosta tarvitaan erillinen selvitys.
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Yhteisvaikutukset
Hankkeella sinänsä on yhteisvaikutuksia laajemmalle alueelle kuin mitä
varsinainen kaivostoiminta sinänsä vaatii. Vaikutukset ilmenevät laajalti
paliskunnan porojen laidunalueella. Haittojen yhteisvaikutukset poroelinkeinolle tulee selvittää.
Tulee selvittää ja huomioida myös muun alueidenkäytön ja kaivostoiminnan yhteisvaikutukset poroelinkeinolle varsinaisen kaivoksen vaikutuspiirissä ja vaikutusten ilmenemisalueilla.
Liikenteen vaikutukset ovat huomattavia pohjoisen herkälle ympäristölle.
Putkiratkaisun vaikutukset poroelinkeinolle tulee selvittää. Uusi rata ja
vanhan peruskorjaus sekä kasvavat liikennemäärät vaativat tarkempaa
selvitystä. Erityisesti haitat, vahingot ja menetykset poroelinkeinolle tulee selvittää. Liikkuminen rata-alueella on lain mukaan kiellettyä. Poromiesten ja porojen turvallisuus tulee varmistaa ja selvittää tarkemmin.
Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen
Mikäli kaivostoiminta aloitetaan Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhoksissa, tulee tutkia ja ottaa käyttöön pienimmän haitan porotaloudelle tuottavat vaihtoehdot. Porojen ja poronhoitajien turvallisuus tulee taata kaikissa olosuhteissa.
Vaikutusten seuranta
Muonion paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla
alueella. Valtion maata ei saa käyttää siten, että se aiheuttaa huomattavaa
haittaa paliskunnan poronhoidolle (PHL 2 §). Tämä asettaa vaatimukset
ensinnäkin porotalouden lähtöselvityksille. Se tarkoittaa ympäristön ja
porolaidunten kuin myös poronlihan raskasmetallipitoisuuksien selvittämistä ennen kaivostoimintaa.
Kaivostoiminnan vaikutusten seuraaminen tulee toteuttaa täysimääräisesti ja kattavasti porotalouden osalta.
Yleistä
Hannukaisen kaivoksen YVA-ohjelma on suppea ja puutteellinen. Lähtötiedot ovat riittämättömiä. Poronhoito tulee ottaa huomioon ja YVA- ohjelmassa ei ole toteutettu vaikutusten arviointia poroelinkeinolle.
Suunniteltava alue on valtion omistamaa maata, jonka suunnittelussa on
neuvoteltava poronhoitolain 53 §:n mukaan paliskunnan kanssa.
Poronhoitoa ei YVA- ohjelmassa ole noteerattu. Siinä toistetaan poronhoitolain poroelinkeinolle tuoma suoja.
Kaivostoiminnan poronhoidolle aiheuttama huomattava haitta tekee
kaivostoiminnan lainvastaiseksi erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla ja valtion omistamalla alueella. YVAssa tulee selvittää kai-
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vostoiminnan aiheuttamat menetykset, vahingot ja haitat perusteellisesti
jo ennen lupapäätöksiä.
Mikäli kaivostoiminta suunnitellaan aloitettavaksi Hannukaisen kaivoksella, tulee selvittää paliskunnan poronhoidolle aiheutuvat menetykset,
löytää toimivia ratkaisuja poronhoidolle ja määrittää menetyksen kompensaatio.
Haittojen yhteisvaikutukset poroelinkeinolle tulee selvittää.
YVA-selvityksessä tulee paneutua rata-, tiekuljetusten ja putkivaihtoehtojen porotaloudelle aiheutuvien riskien ja uhkien selvittämiseen.
Paliskunta tarvitsee lisätietoa eri ratkaisuvaihtoehdoista.
Paliskunta varaa oikeuden neuvotella ja nostaa arviointiohjelmaan myös
muita kuin tässä lausunnossa esitettyjä puutteita.

Museovirasto
Hannukaisen kaivoshankkeen YVA- menettelyllä tutkittavat suunnitellun kaivostoiminnan toteutusvaihtoehdot (VE 1-3) ovat louhinnan
ja tuotannon määrän sekä rikastamon sijainnin osalta vaihtoehtoineen samanlaiset. Vaihtoehtojen erot koskevat rikasteen kuljetusta
alueen ulkopuolelle joko rakennettavaa putkilinjaa myöten pumppaamalla Rautuvaaraan kuljetettavaksi rautateitse (VE 1) tai suoraan
Hannukaiseen rakennettavaa yhteysrataa käyttäen. Tarvittavat linjausvaihtoehdot ovat molemmilla samat. Tutkittavan kolmannen
suunnitelman mukaan rikaste kuljetettaisiin joko maanteitse tai
pumpaten Ruotsin puolelle.
Kaikki tutkittavat vaihtoehdot edellyttävät Hannukaisen (noin 4
km2) ja Kuervitikon (noin 1 km2) avolouhosalueita. Kuervaaran sivukivialuetta (n. 10 km2) sekä osin vaihtoehtoisia rikastushiekan läjitysalueita Rautuvaaraan (ensisijainen läjitysalue 4-6 km2), Hannukaiseen (6 km2), Juvakaisenmaahan (5-6 km2) ja Kuervitikon louhosalueelle.
Hankkeen ensisijaiset vaikutukset kohdistuvat toteutuviin louhos-,
sivukivi- ja rikastushiekka-alueisiin sekä kuljetuksen ja energiansiirron linjauksiin. Näiden vaikutuksia ympäristöönsä voi pääosiltaan
luonnehtia täydellisiksi, jolloin myös alueilla mahdollisesti sijaitseva
kulttuuriperintö tulee muun ohessa häviämään.
Aluetta koskevat arkeologisen kulttuuriperinnön selvitykset 19802000 –luvuilla ovat ulottuneet pääosin hyvien kulkuyhteyksien läheisyyteen. Selvitykset ovat olleet osa-alueinventointia (Ylläs-alue
1988, Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo), koko kunnan yleisluonteista perusinventointia (Hilkka Oksala 1997) sekä yksittäisiä
tarkastuksia. Varsinaiseen Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvillä alueilla tehtiin kaivosyhtiön tilaamana muinaisjäännösinventointia
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vuosina 2007 ja 2008 (Mikroliitti Oy, Kolari, Äkäsjoensuun, Äkäsjokivarren ja Hannukaisten alueen muinaisjäännösten inventointi
17.-23.9.2007 sekä Rautuvaaran alueen muinaisjäännösinventointi
2008 14.-15.9.2008).
Kaivoshankkeen maankäyttöalueisiin nähden hyvin lyhyen ajan
puitteissa tehdyt inventoinnit painottuivat sinänsä muinaisjäännösten
sijainnin kannalta erityisen potentiaalisille alueille kuten jokilaaksoihin, joista jo aiemmin oli paikannettu muinaisjäännöksiä. YVAohjelman mukaiset maankäytön alueet ja kaivoshankkeen vaihtoehtoiset alueet ovat pääosin tai kokonaan jääneet selvittämättä. Vuoden
2007 inventointiraportissa korostuu käsitys, että ne olisivat alueita,
joilta asutusarkeologisia jäännöksiä ei ole löydettävissä tai kannata
etsiä.
Museoviraston näkemys on, että näillä alueilla voi olla paitsi asumisen jäännöksiä, erityisesti elinkeinohistoriaan ja pyyntielinkeinoihin
liittyviä muinaisjäännöksiä tai kulttuuriperintökohteita. Näiden selvittäminen on tarpeen alueilla, joilla maankäyttö peruuttamattomasti
muuttaa ympäristöä, suunnitteluvaiheessa, selkeästi ennen muutosten toteuttamista.
Inventointiraportin perusteella myös selvityksen taustana ollut lähdeaineisto on puutteellinen, paitsi alueen aiempien arkeologisten,
myös historiallisen ajan lähteiden käytön osalta, erityisesti saamelaisasutuksen sekä kaivoshistorian näkökulmasta.
Edellä esitetyn perusteella Museovirasto katsoo, että YVA- ohjelmassa arkeologisen kulttuuriympäristön osalta esille tuotu on suunnittelun tausta-aineistoa. Kaivoshankkeen suunnittelun edetessä arkeologisia selvityksiä tulee hyvissä ajoin täydentää maankäytön
muutosalueiden sekä logistiikan edellyttämien linjausten alueilla,
jotta hankkeen vaikutukset mahdollisesti paikannettaviin kohteisiin
voidaan arvioida ja ottaa huomioon suojelun tai tutkimisen keinoin
hankkeen toteutuksessa.
Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön osalta Museovirasto
arvioi esitetyn suunnitelman riittäväksi.

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio
Rajajokikomissio pitää viitekohdassa mainittua ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa pääsääntöisesti hyvin laadittuna ja kattavana. Rajajokikomission mandaatin mukaisesti tässä lausunnossa käsitellään pääosin
arviointiohjelman vaihtoehtoja VE1 ja VE3, joilla saattaa olla rajat ylittäviä vaikutuksia komission toiminta-alueen vesistöihin.
Komissio haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin ympäristövaikutusten arviointiohjelman kohtiin:
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Ohjelman kohdassa 4.6 Muut osallistumisjärjestelyt on kuvattu hankkeen
ohjaus-ryhmä.
Ohjausryhmän toiminnan avulla on tavoitteena saada hankkeen suunnitteluun mm. tietoja paikallisista oloista sekä toiminnasta alueella sekä välittää paikallistasolle tieto suunnittelun etenemisestä. Ohjausryhmän tehtävänä on keskustella ja antaa konkreettista palautetta vaikutusarvion
laadinnasta sekä edistää tiedonvaihtoa hankevastaavan, viranomaisten ja
muiden sidosryhmien välillä. Koska rajajokikomission tehtävä liittyy läheisesti ohjausryhmän tavoitteisiin, saattaisi olla hyväksi, jos ohjausryhmää täydennettäisiin rajajokikomission edustajalla.
Arviointiohjelman kohdassa 7.3.4.3 Pintavedet todetaan, että "kaivostoiminnalla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia vesistöön. Vesistökuormitus
muodostuu mm. kaivoksen kuivanapitovesistä, rikastamon jätevesistä sekä sivukivialueiden ja rikastushiekka-altaan vesistä. Tyypillisesti kaivostoiminnan päästöt sisältävät kiintoainetta, räjähdysainejäämänä typpeä
sekä malmista ja sivukivestä peräisin olevia metalleja ja sulfaatteja. Ennakolta voidaan olettaa kaivostoiminnan vaikuttavan ainakin pintavesien
typpi- ja kiintoainepitoisuuksiin. Hankkeen tekniset suunnitelmat ovat
vielä niin alustavia, että vesistöön kohdistuvien kaivostoiminnan ja rikastamon päästöjen määrää ei voida arvioida. Päästöt tarkentuvat teknisten
suunnitelmien tarkentuessa".
Rajajokikomission käsityksen mukaan kaivostoiminnan vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen on tärkeää arvioida ennakkoon mahdollisimman
hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä metallien vaikutukseen vesiekosysteemissä. On myös osoitettava, että toiminta ei aiheuta jäte- ja
prosessivesiä vastaanottavan vesistön vedenlaatuluokan huonontumista,
koska se ei EU:n vesipuitedirektiivin mukaan ole sallittua.
Arviointiohjelman taulukossa 7-1 on todettu, että kuivatusvesien määrän
ja laadun vaikutukset vesistöön arvioidaan alueella tapahtuneen aikaisemman toiminnan perusteella. Vastaavasti tasausaltaiden ylivuotojen ja
mahdollisten kemikaalionnettomuuksien vaikutukset vesistöihin arvioitaisiin vastaavista kohteista saatujen kokemusten perusteella. Rajajokikomission mielestä edellä mainitut arviot tulee perustaa perusteellisiin
mallintamistutkimuksiin ja riskianalyyseihin eikä referenssimenetelmiin.
Arviointiohjelman kohta 8 Haittojen ehkäiseminen ja lieventäminen on
verraten vaatimaton ja sen toivotaan täydentyvän huomattavasti prosessin
edetessä.

Lapin luonnonsuojelupiiri
Hankevastaava Northland Mines Oy:n teettämä YVA-ohjelma Hannukaisen rautakaivoshankkeesta on melko yleisluonteinen ja töin tuskin
täyttää YVA- ohjelmille asetetut perusvaatimukset. Esimerkiksi luvussa
7 (Ympäristövaikutusten arviointi) on lueteltu melko yleisellä tasolla mitä osa-alueita YVA- ohjelmassa tarkastellaan, miten aineistoa kerätään ja
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mitä menetelmiä käytetään. Luettelo on periaatteessa kattava, mutta sisällöltään se jää joiltain osin epäselväksi. YVA- ohjelmassa tulee selkeästi kertoa mm. seuraavat asiat:
Vaikuttaako hanke sen valuma-alueen kalojen elohopeapitoisuuksiin
ja miten sitä seurataan?
Onko alueella uraania ja mitä sille tapahtuu kaivostoiminnassa? Sivulla 64 mainitaan, että Rautuvaaran rikastushiekassa on aikaisemman kaivostoiminnan jäljiltä sulfideja ja mm. niiden hapettumiseen
liittyy metallien (mm. arseeni, kupari, nikkeli sekä uraani) liukenemisriski suotovesiin ja edelleen pohjaveteen. Miten tällainen
voidaan estää ja miten tätä seurataan kaivostoiminnan aikana ja sen
jälkeen?
Mitkä ovat räjähdysainetypen vaikutukset ympäristöön? Miten se
kulkeutuu luonnossa ja miten sitä seurataan?
Miksi kaivos on avolouhos eikä maanalainen kaivos?
Vaihtoehtotarkastelussa tulisi olla mukana myös maanalainen kaivos.
Sosiaalisissa vaikutuksissa tulisi tarkastella myös vaikutusta
keräilytalouteen (sienestykseen ja marjastukseen).
Kuinka paljon matkailu yleensä ja kalastusmatkailu tuo kunnalle
tuloja ja arvio, miten hanke vaikuttaa näihin?
Myös voimajohtojen, putkilinjojen ja rautateiden vaikutuksia
ympäristöön tulee käsitellä kattavasti.
Alueen uhanalaiset luontotyypit tulee myös selvittää.
YVA-ohjelmassa mainittu luonnon perusselvitys ei antanut selvää
kuvaa milloin ja mitä luontokartoitusta oli tehty. Lisäksi lepakoista ja
viitasammakoista ei puhuta mitään, joten niiden esiintymiset
vaikutusalueella tulee selvittää. Selvitys tulee tehdä lepakoiden osalta
touko-lokakuun väliseltä ajalta sekä sammakoiden osalta
toukokuussa.
YVA-selostuksessa tulee tarkemmin kertoa kuinka monta taloa ja
vapaa-ajanasuntoa on hankealueen vaikutusalueella.
Erityisen hyvää ohjelmassa on mm. sivulla 97 mainittu tavoite ottaa
huomioon vesistövaikutusarviossa vesienhoitolain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tavoitteet sekä toteamus, että arviointiselostuksessa tarkastellaan myös hankkeen vaikutuksia ilmastoon ja ilmastonmuutokseen.
Toivon mukaan YVA-selostuksessa esitetään laskelmat kuinka paljon
hanke tuottaa hiilidioksidipäästöjä, kun alueen metsämaahan ja suohon
varastoitunut hiili vapautuu maanpinnan kuorimisen seurauksena. Kuin
myös kerrotaan, mitkä ovat varsinaisen kaivostoiminnan sekä malmin ja
malmirikasteen kuljetuksista aiheutuvat ilmastopäästöt.
Mutta yhtälailla kun otetaan huomioon hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen, tulisi tarkastella myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia
hankkeeseen. Mietittäessä ennaltaehkäiseviä toimia (mm. ennakoitujen
säiden ääri-ilmiöiden lisääntymisen vuoksi), ei laskelmissa voida käyttää
esim. virtaamien ja pölypäästöjen keskiarvoja vaan mieluiten arvioida
vaikutuksia ja toimenpiteitä maksimiarvojen mukaan.
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YVA-ohjelman pikkupuutteita, jotka voisi ottaa huomioon YVAselostuksessa
Lyhenteissä on hyvä avata kemialliset merkit sekä kertoa mitä
tarkoitetaan lyhenteillä MQ, MNQ, MHQ, BOD7, CODMn. ym.
Taulukkoja voisi olla enemmän mm. vesistöjen tilasta kerrottaessa +
raja-arvot vertailun vuoksi.
YVA-selostuksessa ei riitä, että viitataan johonkin lähteeseen (esim.
Lapin Vesitutkimus Oy 2008a) vaan perusselvityksen tulokset tulee
kertoa selostuksessa.
Osassa jokien vesistöissä oli rehevöitymistä, mutta vain osan
kohdalla kerrottiin syitä.
Sivun 81 ensimmäisessä kappaleessa puhutaan futuurissa?
Kuvat 6-4 ja 6-5 olisivat olleet havainnollisempia, mikäli niiden
yhteydessä olisi ollut myös kaavamerkinnät.
Vaihtoehdot ovat sivulla 40 selkeät, mutta ne on huonosti ilmaistu
muualla YVA-ohjelmassa ja etenkin kartoilla ne ovat epäselviä. VE3
ei ollut liitteenä lainkaan.
Lapin luonnonsuojelupiiri katsoo jo tässä vaiheessa, että hankkeella
on ilman muuta vaikutuksia ainakin Tornion-Muonionjoen vesistöjen ja Niesaselän Natura-alueisiin, joten Natura-arvioinnit tulee tehdä. Lisäksi hanke tulee todennäköisesti tuhoamaan Tornionjoen
elinvoimaisimman meritaimenkannan. Onko alueen ja alajuoksun
matkailuyrittäjät, asukkaat ja mökkiläiset tietoisia tästä? Kunnan
kannattaa myös miettiä tarkkaan, sopiiko kaivostoiminta niin lähelle
matkailukeskuksia.
Kaivostoiminnan haitat luonnolle on kompensoitava lisäsuojelulla, jolla
korvataan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Kompensoinnit
täytyy osoittaa samalta eliömaakunnalliselta alueelta vastaavan kokoisena alueena, joka jätetään taloudellisen toiminnan ulkopuolelle korvamaan menetettyä monimuotoisuutta.
YVA-menettelyn aikataulu on liian kireä. Selostus ei voi millään valmistua arvioidussa aikataulussa. Koska kuvaus tehdystä luontokartoituksesta
oli epäselvä, voi olla, että YVA-selostuksessa tulee esille asioita, joita ei
YVA-ohjelmasta voi todentaa.
Paliskuntain yhdistys
Northland Mines Oy valmistelee Hannukaisen rautakaivoshanketta Kolariin. Kaivoshanke sijoittuu kokonaisuudessaan Muonion paliskunnan alueelle ja sen vaikutusalueella on myös Kolarin paliskunta. Muonion paliskunnan suurin sallittu eloporomäärä on 6 000 poroa ja poronhoitovuonna
2009–2010 poronomistajia oli 129. Kolarissa suurin sallittu eloporomäärä on 2 600 poroa ja poronomistajia on 87. Porotalous on merkittävä
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elinkeino Kolarin kunnassa. Alueen poronhoito perustuu porojen laidunkierron ja luonnonlaitumien laajaan ympärivuotiseen hyödyntämiseen.

Poronhoitolaki ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Poronhoitolaki (848/1990) (PHL) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoito-alueella toimittaessa. Poronhoitolaki turvaa elinkeinon
aseman ja säätää poronhoidolle pysyvästi vapaan laidunnusoikeuden:
”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta.” (PHL
3§). Muonion paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella. Alueella maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 2§). Poronhoitolaissa
(53 §) säädetään myös, että ”suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion
viranomaisen on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajan kanssa.” Neuvotteluista määrätään myös Tunturi-Lapin maakuntakaavan koko
maakuntakaava-aluetta koskevissa yleismääräyksissä.
YVA-ohjelman luvussa 4.6 ”Muut osallistumisjärjestelyt” ei kerrota aiotaanko paliskunnan kanssa neuvotella PHL 53 §:n mukaisesti. Paliskuntain yhdistys katsoo, että neuvottelut tulee järjestää. Paliskuntain yhdistys
muistuttaa, että hyvä neuvottelukäytäntö tarkoittaa sitä, että neuvottelut
aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa, ja että neuvotteluiden lähtökohtana on todellinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Pöytään ei voida tulla
valmiiden suunnitelmien kanssa. Neuvotteluita tulee jatkaa niin kauan,
että asiat saadaan ratkaistua.
Poronhoitolain ja muun lainsäädännön lisäksi poroelinkeinoa turvataan
myös valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisista alueenkäyttötavoitteista. ”Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet” luvun yleistavoitteissa todetaan: ” Poronhoitoalueella on turvattava poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.” Myös vahvistetussa TunturiLapin maakuntakaavassa sanotaan kaavan yleismääräyksissä: ”Poronhoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvattava.”
Poroelinkeinoon kohdistuvia vaikutuksia
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) viimeisimmän talvilaiduninventoinnin mukaan Muonion paliskunnan pinta-alasta on tällä
hetkellä 1,9 % muun maankäytön peitossa. Lisäksi on arvioitu, että muu
maankäyttö aiheuttaa välillisiä vaikutuksia ainakin 25 % :n alueelle paliskunnan maa-alasta. Nämä pinta-alat ovat suurimmat kaikista erityisesti
poronhoitoon tarkoitetun alueen paliskunnista. Kaivoksen rakentaminen
entisestään lisäisi muun maankäytön aiheuttamia suoria ja välillisiä laidunmenetyksiä paliskunnassa. Laitumien pirstoutuessa pienempiin osiin
siirtyy laidunnuspaine porojen laidunkierron muutosten myötä jäljelle
jääville yhtenäisille, rauhallisille laidunalueille, jolloin nämä kuluvat
normaalia enemmän. RKTL:n ja Metlan viimeaikaisten tutkimusten mu-
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kaan muu maankäyttö vaikuttaa näin elinkeinon kannattavuuteen mm. kiristyneen ravintotilanteen (vaikuttaa teuraspainoihin, vasatuottoon ym.)
ja lisääntyvien ruokintakustannusten myötä.
Kaivostoiminnasta aiheutuu myös muita ongelmia poroelinkeinolle. Kaivos tulisi muun muassa vaikeuttamaan poronhoitotoimintaa. Rautakaivoksen suunniteltu rikastushiekka-altaan vaihtoehto 2, eli Hannukainen, sijoittuu Muonion paliskunnan Lamunmaan erotusaita-alueelle. Lamunmaan erotusaita on Muonion paliskunnan pääerotusaita, ja siellä käsitellään vuosittain noin 4 000 poroa. Kaivos sijoittuu näin ollen elinkeinon keskeiselle toiminta-alueelle. Erotusaita jäisi kaivostoiminnan
myötä kokonaan pois käytöstä, ja se jouduttaisiin siirtämään. Porojen käsittelyssä käytetään hyväksi niiden luontaista laidunkiertoa: porot käsitellään siellä, mihin ne kerääntyvät tai mitä ne kautta kulkevat. Erotusaidan
siirtoa on lähes mahdotonta suunnitella etukäteen, sillä oikean paikan valinta riippuu siitä millaiseksi porojen laidunkierto vuosien saatossa muodostuu. Siihen saakka elinkeinon toiminta alueella on epävarmaa ja työkustannukset voivat olla normaalia suuremmat (suunnittelu ja porojen
kuljetusten ym. toiminnan onnistuminen). Myös Lamunmaan erotusaidan
kanssa paliskunnan poronhoitotoiminnan tukirankana toimiva laidunkiertoaita jää osittain kaivospiirin alueelle ja kaksi muuta erotusaitaa sen läheisyyteen.
Rikasteen kuljettaminen junalla vientisatamaan tulee todennäköisesti
merkittävästi lisäämään porojen liikennevahinkoja rautatiellä. Nämä vaikutukset kohdistuvat myös Muonion eteläpuolisiin paliskuntiin: Kolariin,
Orajärveen ja Lohijärveen sekä muihinkin, mikäli vientisatama on muu
kuin Kemi.
Kaivostoiminta Hannukaisessa tulee aiheuttamaan merkittäviä vaikutuksia poroelinkeinon toimintaympäristöön ja toimintaan. Edellä
on kuvattu vain joitakin esimerkkejä vaikutusmekanismeista. Kaivosyhtiön tulee korvata ja kompensoida poroelinkeinolle aiheuttamansa
haitat ja menetykset täysimääräisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi Hannukaisen kaivoshankkeessa
Ympäristölle aiheutetut muutokset vaikuttavat keskeisesti poroelinkeinoon. Lisäksi erityislain (poronhoitolaki) sisällön voidaan katsoa asettavan selvitysvaatimuksia tehtävälle YVA- selvitykselle.
Hannukaisen rautakaivoksen YVA- ohjelmassa on sen mukaan pyritty
tunnistamaan todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVAohjelmassa ei kuitenkaan kerrota, miten menettelyssä tullaan arvioimaan
poroelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset. Näin ollen YVA-ohjelma on
puutteellinen. Ohjelman mukaan sosiaalisten vaikutusten arviointia
(SVA) varten tullaan menettelyn aikana perustamaan pienryhmiä, joista
yksi on nimetty porotaloudelle. Paliskuntain yhdistyksen näkemys on, että pelkkä SVA:n pienryhmätyöskentely ei riitä kaikkien vaikutusten arvi-
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oimiseksi, vaan poroelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida erikseen ja riittävän laajasti.
Arvioinnissa tulee selvittää alueen nykytila ja alueen merkitys elinkeinolle. Arvioinnissa tulee selvittää kaikkien kaivokseen liittyvien rakennelmien (rata, voimajohto, putket ym.) ja toimintojen vaikutukset porolaitumiin (määrä, laatu), porojen laidunten käyttöön, poronhoitotoimintaan
(muuttuminen/vaikeutuminen, turvallisuusriskit ym.) ja sen rakenteisiin
(erotusaidat, laidunkiertoaidat ym.), sekä vaikutukset porotalouteen. Arvioinnissa tulee myös selvittää, miten kaivostoiminta (mm. räjäytykset,
pöly) vaikuttaa ympäröivien alueiden kasvillisuuden pitoisuuksiin sekä
vedenlaatuun ja sitä kautta mahdollisesti poronlihaan.
Hannukaisen kaivoshankkeen päävaihtoehtojen muodostamiseen on käytetty rautarikasteen eri kuljetusvaihtoehtoja: eri rautatievaihtoehdot tai
kuorma-auto. YVA-menettelyssä ei kuitenkaan YVA-ohjelman mukaan
aiota arvioida mahdollisten rautatiekuljetusten vaikutuksia: ”Lopputuotteiden rautatiekuljetukset eivät kuulu tämän YVA:n piiriin” (s. 94).
Kuorma-autokuljetusten ja muun maantieliikenteen osalta aiotaan arvioida vaikutuksia mm. meluun, liikenneturvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Paliskuntain yhdistys katsoo, että niin rautatiellä kuin maantielläkin tapahtuvien kuljetusten ja muun liikenteen vaikutukset poroelinkeinolle ja muille vaikutuskohteille tulee arvioida nyt käynnissä olevassa YVA-menettelyssä, jotta kaikista kaivoshankkeen aiheuttamista
vaikutuksista saadaan oikea käsitys.
Poroelinkeinoa ei ole niin ikään nostettu esille YVA-ohjelman kohdassa
7.2 Tarkastelualueen rajaus. Paliskuntain yhdistys katsoo, että YVAmenettelyssä tulee tarkastella hankkeen vaikutuksia koko Muonion paliskunnan alueella, sillä paliskunta laitumineen, muine toiminnallisine
alueineen ja rakenteineen on yhtenäinen toimintaympäristö ja muutokset sen yhdessä osassa vaikuttavat myös muualle. Lisäksi tulee tarkastella vaikutukset naapuripaliskuntiin (mm. liikenne, porojen laidunkierron muutosten vaikutukset). Kaivoshankkeella voi olla vaikutuksia
myös Ruotsin puolen poronhoitoon. Myös nämä vaikutukset ja mahdolliset Pajalan kaivoshankkeiden kanssa aiheutuvat yhteisvaikutukset tulee
arvioida YVA-menettelyssä.
YVA-menettelyn porotalousvaikutusten arvioinnissa tulee kaiken kaikkiaan käsitellä niin rakentamisen aikaisia kuin toiminnan aikaisiakin vaikutuksia poroelinkeinoon. Myös kaivostoiminnan jälkeistä aikaa tulee tarkastella poroelinkeinon näkökulmasta (mm. menetysten pysyvyys). Menettelyssä tulee etsiä toimenpiteitä haitallisten vaikutusten lieventämiseen
ja kompensointiin yhteistyössä elinkeinon harjoittajien kanssa.
Mikäli kaivostoiminta alkaa, tulee sen vaikutuksia seurata myös porotalouden osalta, sillä kaivos voi aiheuttaa vaikutuksia, joita ei voida ennalta arvata. Nämäkin vaikutukset tulee niiden ilmetessä korvata/kompensoida ja pyrkiä lieventämään. Näitä varten tulisi perustaa esimerkiksi vuosittain ja tarpeen mukaan useamminkin kokoontuva yhteistyöryhmä.
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YVA-menettelyssä tulee arvioida erikseen kaikki poroelinkeinoon kohdistuvat vaikutukset, myös maantie- ja rautatiekuljetusten aiheuttamat.
Pelkkä SVA:n pienryhmätyöskentely ei riitä.
Kaivostoiminta tulee aiheuttamaan merkittäviä vaikutuksia poroelinkeinolle Muoniossa ja mahdollisesti myös ympäröivissä paliskunnissa. Siitä
aiheutuvat haitat ja menetykset tulee korvata poroelinkeinolle täysimääräisesti.
Asianomaisten paliskuntien lausunnot ja kannanotot tulee ottaa huomioon painoarvoltaan merkittävinä kaivostoimintaa koskevassa päätöksenteossa.
Paliskuntain yhdistys korostaa myös poronhoitolain mukaista neuvotteluvelvollisuutta ja toimivan toimijoiden välisen vuoropuhelun tärkeyttä
mm. vaikutusten seurannassa.

Geologian tutkimuskeskus
Ohjelmassa mainitut selvitettävät asiat ja niiden selvittämiseksi
suunnitellut toimenpiteet muodostavat kattavan kokonaisuuden.
Tunnollisuutta noudattaen ja riittävää asiantuntemusta hyödyntäen
arviointiohjelmalla on mahdollista tuottaa hyvä arvio kaivoksen ympäristövaikutuksista.
Geologian tutkimuskeskus on tutkinut Hannukaisten ympäristöä sekä
osana laajoja kartoituksia että yksityiskohtaisemmin kallioperägeologisissa ja geokemiallisissa tutkimuksissa. YVA-ohjelman tausta-aineistoluettelossa mainitaan näiden yksityiskohtaisempien tutkimusten julkaisut ja raportit. Laaja-alaisemmat kartoitukset näyttävät
selkeästi Hannukaisten sijainnin osana Keski-Lapin vihreäkivivyöhykettä. Maaperägeologisissa tutkimuksissa alueelta on löydetty
myös huomattavia sora- ja hiekkavaroja sekä laajoja pohjavesialueita. Maaperägeologiset tulokset on esitetty alueelta tehdyissä maaperäkartoissa ja geokemialliset tutkimukset karttoina ja julkaisuina.
Kartoitusten tuloksia on esitetty esim. seuraavissa julkaisuissa, joita
kannattaa jatkotyössä käyttää hyväksi:
Bölviken, B.; Bergström, J.; Björklund, A.; Kontio, M.;
Lehmus-pelto, P.; Lindholm, T.; Magnusson, J.; Ottesen, R.T.;
Steenfelt, A.; Volden, T.; 1986. Geochemical Atlas of Northern
Fennoscandia, Scale 1:400 000. Geological Surveys Finland,
Norway and Sweden. 19 s. + 155 kartaketta.
Johansson, P.; Kortelainen, V.; Kutvonen, H.; Nenonen, J.;
Ojala, A.; Räisänen, J. 2006. Ylläs-Levi. Geologinen
retkeilykartta, opaskirja. Rovaniemi: Geologian tutkimuskeskus 47
s.
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Johansson, P.; Perttunen, V.; Hirvasniemi, H.; Molkoselkä, P.;
Valkama, J.; Bister, T.; 2006. Ylläs-Levi. Geologinen
retkeilykartta 1:50 000. Rovaniemi: Geologian tutkimuskeskus.
Koljonen, T. (toim.); 1992. Suomen geokemian atlas, osa 2: moreeni. Geologian tutkimuskeskus, Espoo. 218 s. + 11 liitettä.
Keski-Lappi on kokonaisuudessaan aluetta, jossa yleisesti esiintyy
rapautunutta kallioainesta jääkaudella syntyneen maaperän ja rapautumattoman kallioperän välissä. Rapautunut aines voi olla fysikaalisesti rikkoutunutta palarapakalliota tai kemiallisesti kokonaan hajonnutta, käytännössä useimmiten vaihtelevasti kumpaakin sekaisin.
Kemiallisesti hajonneen rapakallion osuudella on suuri vaikutus
maa-aineksen käyttöominaisuuksiin. Vesipitoiset rapautumismineraalit voivat tehdä aineksen käsiteltäessä helposti häiriytyväksi ja siten tuottaa ongelmia erityisesti vaativissa rakennuskohteissa, kuten
padoissa ja tiepenkereissä. Maa-aineksen ottoa suunniteltaessa tulee
rapakallion esiintyminen ja laatu selvittää.

Lapin Vaellushevoset Oy
Kohta 6.1.1 Maankäyttö ja asutus
Tässä kuuluisi olla lisäys. Kaivoksen vaikutusalueella on jo olemassa
olevaa matkailutoimintaa. Mm. ratsastuspalveluita on järjestetty jo vuodesta 2002, mm. Kuervaarassa, johon kaivos on suunnitteilla. HUOM:
ratsastus on jokamiehenoikeus, johon ei ympäristöministeriön tulkinnan
mukaan tarvita erillisiä lupia.
- Hannukaisen kaivosalueelta (karttaliite nro 3) matka kaivosalueelta
Äkäslompoloon sekä Yllästunturiin on YVA:ssa pyöristetty reilusti ylöspäin.
- Aavahelukan lentokenttää ei ole mainittu
- Kaavoitusta käsittelevissä kohdissa ei ole mainittu Kuopan alueella
(kaivoksen vaikutusalueella) jo pitkään voimassa ollutta rantakaavaa,
missä on loma-asutuksen lisäksi varattu tontteja matkailua palveleville
rakenteille
- Kaavoitusta käsittelevässä kohdassa ei ole mainittu Kuertunturin alueella virkis-tyskäyttöön kaavoittuja alueita, jotka ovat kaivoksen vaikutusalueella.
Kohta 6.1.3 Maisema
- Kohdassa ei ole mainittu kaivoksen vaikutusalueella olevia Kuerlinkkaputouksia, jotka ovat alueella tunnettu nähtävyys.
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Kohta 6.2. Elinkeinot Tunturi-Lapin alueella
- Kaivoksen vaikutusalueella toimii mm. ympäri vuoden vaellusratsastusta islanninhevosilla järjestävä Lapin Vaellushevoset Oy. Asiakkaita käy
vuodessa n. 1700 kpl. Yritys palvelee alan harrastajia, joita on Suomessa
pelkästään 160 000. Tämän tyyppinen toiminta ei ole mahdollista kaivoksen kupeessa melu-, pöly- ja valohaittojen takia, eläinsuojelullisista
sekä turvallisuussyistä, jotka ovat tämän tyyppisessä toiminnassa erittäin
tärkeitä.

Ylläksen Yhdyskuntatekninen Huolto Oy
Rautuvaaran puhdistamolle johdetaan jätevesiä Kittilän, Kolarin ja Muonion kunnan alueelta. Puhdistamo palvelee noin 22 000 matkailijaa ja
noin 850 vakituista asukasta.
YVA- arviointiohjelmassa ei ole mainintaa, että Rautuvaaran vanha rikasteallas on osa YYTH:n jätevedenpuhdistamon kokonaisuutta. Altaan
tarkoituksena on toimia osana purkuvesistöä, koska jätevesiä ei voida
johtaa suoraan Niesajokeen, purkuvesistön pienuudesta johtuen. Luvat
on myöntänyt ympäristölupavirasto (28.6.2006) ja rajajokikomissio
(26.10.2006).
Altaan (5 milj. m3) säännöstelyn ja patotarkkailun ja säännöstelyn hoitaa
nykyisin YYTH (lupaehto). YYTH on rakentanut altaan kuivatusjärjestelmän ja purkuviemärin, jonka läpi kulkee valumavesiä vuosittain 1.52.0 milj. m3, jotka valuvat Niesajokeen.
Altaan käyttöönotto kaivoksen läjitysalueeksi edellyttää sopimusta rahallisesta korvauksesta ja että Rautuvaaran jätevedenpuhdistamo saa jatkaa
nykyisillä ehdoilla ja saa uudet ympäristöluvat pienemmillä altailla.
Lisäksi Rautuvaaran rikastealtaan läjitysalueelle tulisi jäädä rasite Kolari-Rautuvaara siirtoviemärille.

Ylläksen Ystävät ry
Ylläksen Ystävät ry:n tarkoituksena on kunnioittaa ja vaalia Ylläksen
alueen ainutlaatuista luontoa ja tunturimaisemaa sekä toimia niin, että
alueen omaleimaisuus säilyy. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on olla
yhteistyössä toimivien vaikuttajien kanssa ja pitää huolta mökinomistajien ja muiden lomailijoiden erityistarpeista.
Yhdymme Ylläksen Matkailuyhdistys ry:n lausuntoon (21.4.2011), minkä lisäksi painotamme erityisesti seuraavia asioita:
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Selvitys vaikutuksista mielikuviin Ylläksestä
Nyt suunniteltu kaivostoiminta on todella suuri ja monikymmenkertainen
Hannukaisissa ja Rautuvaarassa aikaisemmin toimineeseen kaivostoimintaan verrattuna. Kaivosalue sijaitsee vain 10 km Ylläksestä ja YlläsPallas kansallispuistosta. Länsi-Lappi on tunnettu siitä, että siellä on koko
Euroopan
puhtain
ilmasto
ja
koskematon
luonto.
Matkailijoiden mielikuvat Ylläksestä voivat pahimmassa tapauksessa
muuttua siten, että matkailuelinkeinon tappiot ovat kaivostoiminnan hyötyjä suuremmat. Kaivostoiminta on ajallisesti määräaikaista, kun taas
matkailu on jatkuvaa. Tämän johdosta YVA- selvityksessä on pyrittävä
selvittämään kaivostoiminnan vaikutukset matkailijoiden mielikuviin ja
matkustuspäätöksiin, eli missä määrin kaivostoiminta vaikuttaa negatiivisesti matkailijoiden päätöksiin matkustaa Ylläksen alueelle. Keskeistä
on myös se, miten hyvin kaivostoiminnan haittavaikutuksia voidaan vähentää.
Fyysisten haittavaikutusten selvitys
Fyysiset haittavaikutukset Ylläksen alueella ovat erityisesti pöly, melu ja
maisemalliset muutokset. Pölyn leviämisen estäminen kaivosalueelta on
yleisesti todettu vaikeaksi. Tästä on saatu huonoja kokemuksia muista
samantyyppisistä kaivoksista (esim. Talvivaara). Pöly vaikuttaa ensinnäkin ilman laatuun, mutta se vaikuttaa myös lumen sulamiseen ennenaikaisesti sekä lumen luisto-ominaisuuksiin hiihdettäessä. Tuulitilaston perusteella tuulen suunta on usein Hannukaisista Ylläkseen päin. Selvitykseen on lisättävä pölyn leviämisen mallinnus käyttäen hyväksi vastaavia
mittauksia tunnetuista kaivoksista. Tämän perusteella tulee arvioida vaikutukset Ylläksen alueen ilmastoon.
Rikastushiekka-altaan sijoitus
Saamamme tiedon mukaan Northland Mines Oy olisi hylännyt Pöyry
Finland Oy:n selvityksessä olevan VE1:n, jossa rikastushiekka-allas sijaitsee Rautuvaaran alueella. Mielestämme tätä tulee edelleen selvittää
varteenotettavana vaihtoehtona. Sen etuna VE2:een verrattuna olisi, että
eri haittavaikutukset Kuerjoen alueeseen vähenevät merkittävästi. Myös
maisemalliset vaikutukset vähenevät, kun rikastushiekka-allas sijaitsee
alueella, jossa on ennestään vastaavaa toimintaa. Northland Mines Oy:n
mainitsemat tekniset ja oikeudelliset ongelmat VE1:n osalta tulee tarkoin
selvittää.
Veden otto, jäteveden käsittely ja vesistövaikutukset
YVA- selvityksessä on kuvattava, miten toiminnan vesihuolto tullaan
järjestämään, ja arvioitava sen vaikutukset jokien virtaamiin. Voiko esimerkiksi prosessivedenottopiste olla Niesajoessa, Ylläksen puhdistamon
alajuoksussa? Jätevesien käsittely ja johtaminen tulee tarkoin kuvata.
Raskasmetallipitoisten suotovesien keräily ja puhdistusmenetelmä sekä
päästöarvot tulee selvityksessä kuvata. Jätevesien pääsy Äkäsjokeen ja
Kuerjokeen tulee estää.
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Uraani
Selvityksessä on ilmoitettava malmin uraanipitoisuus ja se, miten uraani
on tarkoitus käsitellä.

Rautuasuannon tiehoitokunta

1. Suhtaudumme myönteisesti hankkeen toteuttamiseen ja sen luomiin
työllisyys- ja kehitysvaikutuksiin.
2. Rikasteen kuljetuksesta Hannukaisesta Rautuvaaraan kuljetusvaihtoehtoVE1 on selvästi myönteisempi vaikutuksiltaan. VE2:n rautatie
kulkee pääosin alle yhden kilometrin etäisyydeltä 60 vakituisen asumuksen ja lomamökin halki; Rautusuannon ja Äkäsjokivarren läntisen puolen sekä Peikontien ja Kympintien, Kylmäojantien, Kylmäpääntien välistä. Aiemmasta Rautuvaaran toiminnasta tiedämme häiriön, tärinän ja melun olevan suuren, nyt vielä huomattavasti lähempänä. Se pilaisi käytännössä alueen loma- ja virkistysmahdollisuuden.
3. Nykyisen tien kulku Hannukaisen, lähes kaivosalueen läpi vaikuttaisi
negatiivisesti matkailuliikenteeseen ja -imagoon. Räjähdysten odottelu liikennevaloissa varsinkin vaihtopäivinä olisi hyvinkin ikävä kokemus, usein pitkän matkan päätteeksi. Siksi ehdottaisimme harkittavaksi uuden ohitustien rakentamista Äkäsjoen itäpuolelta. Hannukaisen vanha tie rauhoittuisi paremmin kaivoksen sisäiseen käyttöön ja
kuljetuksiin. On tärkeää huomioida, että kaivostoiminnan päättymisen jälkeen, noin 20 vuoden kuluttua, matkailun rooli pitäisi olla suuri ja sen jatkuvuus on varmistettava. Tämä on tärkeä kunnan kokonaisetu.
Ylläksen Matkailuyhdistys ry
Hannukaiseen suunnitteilla oleva kaivosalue sijaitsee Ylläksen matkailualueen välittömässä läheisyydessä. Pidämme tärkeänä, että kaivoksen
vaikutukset matkailuun selvitetään YVAssa. Matkailulle oleellisia kysymyksiä ovat sekä kaivoksen vaikutus ympäristöön, että miten asiakkaat
suhtautuvat kaivokseen matkailukeskuksen läheisyydessä. Erityisesti seuraaviin asioihin on YVAssa syytä kiinnittää huomiota.
Mielikuvat Ylläksestä
Matkailijat valitsevat matkakohteensa pitkälti mielikuvien perusteella.
Mielikuvat voivat perustua joko faktoihin alueesta tai täysin alueesta
riippumattomiin käsityksiin. Tässä tapauksessa olisi tärkeä saada tutkimustietoa miten kaivoksen sijainti lähellä matkailukeskusta vaikuttaa
mielikuviin sekä kuinka paljon ne vaikuttavat haluun matkustaa alueelle.
Samalla olisi hyvä myös selvittää mitä voidaan tehdä negatiivisten mielikuvien muuttamiseksi. Tutkimuksissa olisi hyvä erottaa toisistaan se, miten kaivoksen todennäköiset vaikutukset ympäristöön vaikuttavat matkai-
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lijoiden mielikuviin ja käyttäytymiseen sekä se, minkälaisia ennakkokäsityksiä kaivoksista on ja miten ne vaikuttavat mielikuviin. Selvityksissä
tulee huomioida sekä kotimaisten että ulkomaisten asiakkaiden näkökulmat.
Maisemat
Kaivostoiminnalla tullaan tekemään merkittäviä muokkauksia maastoon
ja sen myötä maisemiin. Ylläksen matkailu perustuu pääasiassa luonnossa liikkumiseen ja sen myötä maisemat ja luonnon puhtaus ja raikkaus
ovat tärkeitä alueen vetovoimatekijöitä. YVAssa tulee tehdä mahdollisimman tarkat mallinnukset siitä, miten kaivos ja kaikki sen rakenteet tulevat näkymään maisemassa. Maisemaa tulee tarkastella eri suunnilta ja
etäisyyksiltä. Tarkastelu tulee ulottaa koko Ylläksen alueelle kattaen lähitunturit, Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylät sekä muut lähialueet. Erityisesti alueet, jossa asiakkaat liikkuvat tulee huomioida. Näitä ovat kylien
lisäksi ladut, kelkkareitit, vaellusreitit, pyöräreitit, vesistöt, laskettelurinteet sekä liikenneväylät. Maisemavaikutukset tulee havainnollistaa sekä
kesällä ja talvella että valoisassa ja pimeässä (huomioidaan kaivoksen valaistus).
Melu ja ilmapäästöt
Kaivoksen aiheuttamasta melusta tehtävät selvitykset tulee tehdä esitettyä
laajemmin. Tutkimusalueen tulee ulottua kattamaan koko Ylläksen alue.
Selvityksistä tulee käydä ilmi, onko melu jatkuvaa vai mihin ajankohtiin
se ajoittuu. Samoin ilmapäästöjen osalta tutkimukset tulee laajentaa kattamaan koko Ylläksen alue. Selvityksistä tulee käydä ilmi, minkälaisia
päästöjä ilmaan tulee, sekä miten ne vaikuttavat luontoon ja erityisesti
lumeen. Näkyvätkö päästöt lumen pinnalla tai vaikuttavatko ne lumen
koostumukseen tai sen sulamiseen?
Vesistöt
Kaivos tulee tarvitsemaan prosesseissaan vettä ja sitä päästetään myös
prosessin jälkeen pois. Näiden vaikutukset lähialueen vesistöihin tulee
selvittää tarkasti. Tuleeko vesimäärä muuttumaan lähialueen joissa ja järvissä? Miten se vaikuttaa vesistöjen virkistyskäyttöön, lähinnä melontaan
ja kalastukseen? Miten se vaikuttaa vesistöjen maisema-arvioihin? Tuleeko veden puhtaus kärsimään ja sen myötä vaikuttamaan esim. kalakantoihin?
Lähialueen reitit
Hannukaisen alueella kulkee sekä latuja, että kelkkareittejä. Miten kaivos
tulee vaikuttamaan näihin? Miten laajalla alueella räjäytykset haittaavat
liikkumista? Tuleeko kaivoksesta pölyä, joka laskeutuu lumelle? Jos tulee, niin miten laajalle alueelle? Miten lähellä kaivosta on järkevää olla
reittejä?
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Kaivoksen työvoima
Kaivos tulee tarjoamaan satoja työpaikkoja. Työllisyysvaikutus alueelle
on hyvä. Se herättää myös useita kysymyksiä: Mikä tulee olemaan sekä
suorien että välillisten työpaikkojen määrä? Mistä saadaan työvoima kaivokselle? Missä määrin kaivos tulee kilpailemaan samoista työntekijöistä
matkailuelinkeinon kanssa? Miten työntekijöiden asuminen tullaan järjestämään ja miten saadaan mahdollisimman moni asettumaan paikkakunnalle asumaan? Tuleeko asutus painottumaan Ylläksen kyliin vai
muualle kuntaan?
Liikennevaikutukset
Minkälaisia liikennevaikutuksia kaivoksesta tulee eri vaihtoehdoissa?
Miten kaivoksen liikenne tulee vaikuttamaan matkailuliikenteeseen?
Kestääkö alueen tiestö kuormituksen ja minkälaisia uusia liikennejärjestelyjä tullaan tarvitsemaan sekä matkailu- että kaivosliikenteen tarpeisiin? Miten kasvavat liikennemäärät vaikuttavat alueen viihtyisyyteen ja
turvallisuuteen?
Lähialueen yritykset
Kaivoksen välittömässä läheisyydessä toimii muutama matkailuyritys.
Miten kaivos tulee vaikuttamaan niiden toimintaan? Voivatko nämä yritykset jatkaa toimintaansa?
Uraani
Uraani ja sen louhinta herättää hyvin voimakkaita negatiivisia mielikuvia
matkailijoiden parissa. Mikä on alueen uraanipitoisuus ja miten todennäköistä on, että alueella käynnistyy uraanin louhinta?

Muonion riistanhoitoyhdistys
1. Hankkeen ulottuvuus (2.2.7.) – Muonion kunnan alue
Suunniteltu rautakaivos käsittää mm. varsinaiset avolouhokset, läjitysalueet sekä rikastamon. Muonion kunnan maantieteelliselle alueelle on
suunniteltu rikastushiekka-allas (rikastushiekka-allas 2 Hannukainen).
Rikastushiekka-altaita on kaivosta varten määritelty eri paikkoihin: Rautuvaara, Hannukainen, Juvakaisenmaa, Kuervitikon avolouhos.
Hankkeen ympäristövaikutusten selvittäminen ja arviointi tulee tapahtua
kattavasti ja perusteellisesti kaikkien hankkeeseen potentiaalisesti kuuluvien vaihtoehtoisten alueiden osalta.
2. Vaikutukset pintavesiin ja kalatalouteen sekä riistalle
Muonionjoki on alueemme matkailun ja asukkaiden viihtyvyyden peruselementti. Se on yksi maamme harvoista lohen nousujoista ja tärkeä
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myös muille vaelluskalakannoille. Muonionjoen sivuvesistöjen merkitys
kalataloudelle ja kalastusmatkailulle on samalla tavoin olennainen. Äkäsjoki sivujokineen on yksi meritaimenen tärkeimpiä nousujokia. Edellä
mainitut Kuerjoki ja alueen muut pienemmät joet tulee ottaa kattavasti
selvitysten piiriin.
Selvitysten ja arvioinnin tulee kattaa paitsi tekniset seikat myös sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat alueen asukkaisiin ja matkailuelinkeinoon.
Taulukossa 7.1. (s. 91) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin laajuus mm.
virkistyskäytön osalta on määritelty n. 5 kilometriin. Vesistöjen virkistyskäytön ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta tällaista 5 kilometrin rajausta ei tule tehdä.
Koko kaivosalueen aitaaminen ei ole järkevää, mutta mm. avolouhokset
tulee aidata, etteivät ne aiheuta vaaraa ihmisille, poroille ja riistaeläimille. Rikastushiekka-altaan haitallisten pölyvaikutusten ehkäiseminen on
ensiarvoisen tärkeää – muutoin vaikutusalue voi kasvaa valtavaksi.
Asiakirjoista ei käy ilmi miten kaivosalue rajoittaa metsästystä. Muonion
kunnan puolelle sijoitettava rikastushiekka-allas ei saa estää allasta laajemman alueen hyödyntämistä metsästykseen.
YVA-menettelyyn liittyen tullaan tietojemme mukaan asettamaan yksi
työryhmä "Metsästys/kalastus/luonnonsuojelu/virkistyskäyttö" –teemalla.
Muonion riistanhoitoyhdistykselle tulee varata edustus tähän työryhmään.
3. Pohjavedet (6.4./7.3.4.2.)
Pohjavesiselvitykset tulee tehdä alueellisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, mitä laajuuden arviointia ei tule rajata yhteen kilometriin vaan
pikemminkin laajentaa selvitysalueita siten, että oikea ja riittävä kuva
pohjavesien tilanteesta ja mahdollisen riittämättömyyden aiheuttaman tilanteen vaikutuksista muodostuu.

4. Liikenne ja kelkka- ja ulkoilureitit
Alueen suunnittelua koskevassa työssä tulisi ottaa huomioon jo aiemmin
esillä olleet esitykset ja suunnitelmat rakentaa valtatie 21:ltä yhteys Hannukaisen tielle Paalumaan kautta (Tapojärven pohjoispuolelta).
Alueella mahdollisesti sijaitsevat kelkka- ja ulkoilureitit tulee selvittää ja
niille tulee etsiä korvaavat ratkaisut.
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Äkäslompolon kyläyhdistys ry
Äkäslompolon kyläyhdistys ry esittää asiaan kirjallisen mielipiteensä ja
vaatii, että ennen mahdollisen kaivostoiminnan alkua tulee selvittää seuraavat asiat:
Pöly, melu, tärinä ja niiden kulkeutuminen laduille ja kyliin
Tuulimittaukset tulee tehdä paikan päällä. Historiatietoina tulee käyttää
jotain lähempää sääasemaa joko Suomen tai Ruotsin puolelta. Esim. Kittilän lentoasemalta on varmaan saatavilla historiatiedot tuuliolosuhteista.
Räjäytyspölyn ja siirtokiven ajosta aiheutuvan pölyn ja melun kulkeutuminen kaivoksen lähialueelle ja Äkäslompolon kylään on selvitettävä ja
mallinnettava paikan päällä kaikissa olosuhteissa (mm. pakkasella ja kovalla tuulella). On myös selvitettävä kuinka pöly ja melu vaikuttavat kaivoksen lähialueen latuverkostoon ja sen käyttöön. Miten kauas pöly voi
kulkeutua ns. tunturi-ilmastossa? Voiko pöly kulkeutua laskettelurinteisiin asti?
Uraani
YVAssa tulee ottaa kantaa miten louhinnassa sivutuotteena tulevan uraanin kanssa menetellään. Mitkä ovat louhintakiven ja sivukiven uraanipitoisuudet ja mikä vaikutus niillä on ympäristöön? Otetaanko uraani jotenkin talteen?
Maisemamuutokset
YVAssa tulee selvittää miten kaivos vaikuttaa kaukomaisemaan mm.
Kuertunturin suunnasta. Olisiko mahdollista vaikuttaa Kuertunturista
avautuvaan maisemaan siirtämällä sivukivikasaa etelämmäs? Voitaisiinko jo olemassa olevaa Hannukaisen läjitysaluetta käyttää?
Kuertunturin merkitys omaehtoisena ulkoilupaikkana varsinkin talvella
lumikenkäilijöille on kasvanut. Erityisesti ulkomaalaiset turistit ovat löytäneet Kuertunturin. Keväinen auringonlasku houkuttelee paljon myös
kelkkailijoita Kuertunturin päälle.
Siirtokivikasan maisemointiin tulee ryhtyä heti. Sitä mukaa kun sille varattu alue täyttyy, niin se tulee maisemoida eikä maisemointia tule jättää
siihen, kun kaivos aikanaan suljetaan.
Maisemamuutoksista tulee laatia havainnekuvat YVA- selvitykseen jokaisesta ilman- suunnasta ja tuntureiden päältä.
Reitit
Tuleeko kaivos toteutuessaan sulkemaan eteläisen kelkkareitin Äkäsjoen
yli Aavajärven suuntaan? Entä latureitin Velhonkodalta Hannukaiseen?
Mikä vaikutus kaivoksella on Äkäsjoen kesäaikaiseen käyttöön (mm. kalastus ja melonta)?
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Vesistöt ja kaivoksella käytettävä vesi
YVAssa tulee tarkoin selvittää kaivoksen vaikutukset alueen pohjaveteen
ja sen tasoon. Myös vaikutukset Äkäsjokeen tulee selvittää. Mikä vaikutus jokiin on jopa 500 litraa/ sekunnissa tulevalla virtauksen lisäyksellä?
Entä kuinka Laurinojan ja Kuervaaran entisten kaivosmonttujen hapeton
vesi saadaan poistettua niin, ettei se aiheuta vesistöihin haittaa.
Mitä yhdisteitä sivukivikasasta ja rikastushiekka-altaasta liukenee vesistöihin ja pohjaveteen?
Kuinka kaivosalueen omat ”normaalit” jätevedet käsitellään?
Voitaisiinko kaivoksen prosesseissa käyttää Rautuvaaran jätevesipuhdistamon puhdistettua jätevettä hyödyksi, esim siirtopumppauksissa?
Tiestöt
YVAssa tulisi selvittää vaihtoehto, että kaivosalueen liikenne olisi omalla
tiellä Rautuvaaran (Juvakaisenmaan) ja kaivoksen välillä, poissa kokonaan Kolari Äkäslompolo tieltä. Kyseisen tien ohitus tapahtuisi eritasoliittymän avulla.
Lisäksi on selvitettävä kuinka suuri liikenne muodostuu kupari- ja kultarikasteen ajosta säkitettynä tavarana kuorma-autoilla.
Toisena asiana tulee selvittää uuden tielinjauksen mahdollisuutta Äkäslompoloon. Tie erkanisi nykyisestä tiestä ennen Hannukaista ja jatkuisi
aina Äkäslompoloon asti. Tässä selvityksessä tulisi ottaa huomioon uudet
kaava-alueet Äkäslompolossa ja tielinjauksen sopivuus niihin. Nykyinen
tiekin säilyisi, mutta se käyttö vähenisi. Jos ja kun tämän tien liikenne
tullaan katkaisemaan räjäytysten ajaksi kolmesti päivässä 10 -15 minuutiksi, niin siitä syntyy kevään sesonkiaikoina merkittää haittaa matkailulle. Samoin pelastuslaitoksen ja esim. ambulanssin toiminta voi kärsiä jopa niin, että ihmishenki voi vaarantua, jos kylään ei ole muuta tietä.
Imago
Mikä vaikutus kaivoksella on Ylläksen imagoon? Tämä olisi selvitettävä
niin kotimaisten kuin myös ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa.
Nyt Yllästä mainostetaan puhtaan ja kauniin luonnon avulla sekä Suomen
parhaan latuverkoston ja laskettelurinteiden perusteella.
Kuinka moni ihminen todella jättäisi tulematta Ylläkselle, jos vieressä
olisi iso rautakaivos?
Mitä mahdollisuuksia olisi sovittaa kaivostoiminta yhteen matkailun
kanssa?

Mökkien omistajia Akäslompolosta; Leila ja Martti Laitinen, Anne
ja Matti Järvinen, Heli Kortelainen ja Lasse Hiltunen, Liisa ja Ilkka Lie-

