10.13.2.1 Voimajohtoverkosto hankealueella ja sen läheisyydessä
Seuraavassa kuvassa (Kuva 10-13-9) on esitetty hankealueen
lähellä sijaitseva voimajohtoverkko. Kolariin ja Ylläkselle johtaa
110 kV voimajohto (Kuva 10-13-9). Rautuvaaran ja Hannukaisen
alueille johtavan linjan kapasiteetti on puolestaan 45 kV.
Nykyinen sähköverkko on riittämätön hankkeen energiatarpeisiin nähden ja sen kapasiteettia on lisättävä. Ylläkselle johtavasta 110 kV voimajohdosta on haaroitettava noin 11 kilometrin mittainen uusi siirtolinja Rautuvaaran kytkinasemalta
Hannukaisen alueelle.

Kuva 10-13-9. Hankealueen voimajohtoverkko.
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Kuva 10-13-10. Äkäshotelli kesällä 2012.
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10.14			 Yhteiskunnallis-taloudellinen nykytila
Hankealuetta lähinnä sijaitsee Hannukaisen kylä, jossa asuu 23 asukasta. Hannukainen kuuluu Kolarin kuntaan,
joka yhdessä Muonion ja Kittilän kanssa on osa Tunturi-Lappia.
Tunturi-Lapin väkiluku on jatkuvasti pienentynyt, mihin ovat vaikuttaneet perinteisen teollisuustoimialan heikentyminen, kuolleisuuden ylittäessä syntyvyyden sekä väestön poismuutto työ- ja koulutusmahdollisuuksien perässä. Naiset muuttavat pois aikaisemmin ja pysyvät kauemmin poissa kuin miehet, mikä aiheuttaa epätasapainoa
sukupuolten välille. Tunturi-Lappi on harvaan asutettu, vain 0,7 asukasta/km², kun keskimääräinen asukastiheys
Suomessa on 17,7 asukasta/km². Väestö on myös ikääntynyttä, sillä yli 45-vuotiaiden määrä ylittää alle 45-vuotiaiden määrän.
Työmarkkinat ovat jakautuneet siten, että naiset työskentelevät pääasiassa terveys- ja palvelualoilla, kun taas miehet työskentelevät tasaisemmin eri aloilla. Muuhun Suomeen verrattuna Kolarin ja myös muiden Tunturi-Lapin
kuntien asukkaat ovat sairaampia kuin keskimäärin ihmiset Suomessa. Kotitalouksien tulot ovat Kolarissa keskimäärin 18 600 euroa eli noin 2 000 euroa vähemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Miehet tienaavat naisia enemmän.
Kolarissa on perinteisesti harjoitettu maa- ja metsätaloutta, lukuun ottamatta lyhyttä kaivostoiminnan jaksoa
1970-luvun lopulta 1990-luvun alkupuolelle. Sittemmin matkailualan kehittyminen on johtanut palvelualan vahvistumiseen. Porotalous on perinteinen, luontoon pohjautuva elämäntapa, joka on paikallisesti hyvin merkittävä.
Tunturi-Lapin alueellinen bruttokansantuote (BKT) on 30 % alhaisempi kuin Suomen keskimääräinen, mikä kuvastaa korkeatasoisen teollisuuden puuttumista Tunturi-Lapin alueelta. Suurin osa uusista aloittavista yrityksistä
Kolarissa on majoitus- ja ravitsemusalan tai hallinto- ja tukipalvelualan yrityksiä. Matkailualan kehitys ja kasvaminen Kolarissa on vähentänyt poismuuttoa kun taas Kittilässä matkailualan kehittyminen yhdessä Suurikuusikon
kaivoksen perustamisen kanssa on lisännyt väestöä. Työttömyysaste on Kolarissa 15 %. Suurimmat työllistäjät ovat
vastaavasti palvelu- ja julkinen sektori.
Kolarissa palvelut ovat keskittyneet kunnan keskustaan, vaikkakin palvelut lisääntyvät jatkuvasti Äkäslompolossa
matkailualan kehittymisen myötä. Poismuutto on kuormittanut kuntien kykyä ylläpitää korkeatasoisia palveluita.
Matkailun myötä tarjolla on laaja valikoima aktiviteettejä ja urheilumahdollisuuksia. Tällä hetkellä aktiviteetit painottuvat talviaikaan, mutta ympärivuotiseen toimintaan panostetaan koko ajan enemmän ja enemmän.

Lainsäädäntö ja ohjeistukset
Seuraavat lait säätelevät kuntapalveluiden tarjoamista ja niiden
järjestämistä:
• Kuntalain (365/1995) mukaan kunnan täytyy pyrkiä edistämään alueellaan asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä.
• Kunta (tai sairaanhoitopiiri) on velvollinen järjestämään terveydenhoidon, äitiys- ja lastenneuvola toiminnan, opiskelijoiden ja nuorison terveydenhoidon kansanterveyslain
(66/1972) ja erikoissairaanhoitolain (1062/1989) mukaisesti niin kuin terveydenhuoltolaissa ja -asetuksessa 338/2011
säädetään.

Kunta järjestää myös sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia
palveluita mm. perheille, vammaisille ja vanhuksille, perusopetuslain (628/1998) mukaisen perusopetuksen sekä lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) mukaisen päivähoidon. Kunta vastaa myös kirjastolain (904/1998) mukaisten kirjasto- ja tietopalveluiden järjestämisestä.
• Kunnat vastaavat alueellaan pelastuslain (379/2011) mukaisesta pelastustoiminnasta yhteistyössä muiden pelastusviranomaisten kanssa ja laativat valmiussuunnitelmia.
•
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Nykytilaselvitykset
Tässä nykytilan kuvauksessa on käytetty seuraavaa lähdeaineistoa:
• Tilastot Suomesta (Tilastokeskus 2011) ja Ruotsista (Ruotsin
tilastokeskus 2011)
• Lapin liiton (2009, 2011) tilastot
• Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin selvitys Pajala-Kolari
kaivoshankkeen vaikutukset Kolarin kuntaan (The impact of
the Pajala-Kolari mining project on the Kolari municipality)
(Laasanen 2010)
• Kolarin sosioekonominen perustilaselvitys (Socioeconomic
Baseline Study of Kolari) (Ejdemo ym. 2008), Hannukaisen ja
Kaunisvaaran rautamalmihankkeiden alueelliset talousvaikutukset (Regional Economic Impacts of the Hannukainen
and Kaunisvaara Iron Ore Projects) (Ejdemo ym. 2011),
Hannukaisen rautamalmihankkeen alueelliset talousvaikutukset (Regional Economic Impacts of the Hannukainen Iron
Ore Project) (Törmä & Määttä 2011), Raw Materials Group
• Luulajan yliopiston tekemät perustilaselvitykset koskien Pajalan ja Kolarin kuntia Ruotsissa ja Suomessa
(Abrahamsson 2008, Jakobsson 2008, Jakobsson & Waara
2008, Rantakyrö 2008a, Rantakyrö 2008b, Waara ym. 2008)

Tarkastelualueen rajaus
Yhteiskunnallis-taloudellinen tarkastelu on rajattu Kolarin,
Muonion, Kittilän ja Pajalan kuntien alueille. Ruralia instituutti (Ejdemo ym. 2008) on tutkimuksissaan käsitellyt päivittäistä
työssäkäyntialuetta, jonka perusteella tarkastelualueen rajaus
on tehty. Kuva 10-14-1 osoittaa pisimmän päivittäin tehdyn työmatkan, joka on 1–1,5 tuntia Hannukaisen hankealueelta. Alue
kattaa koko Kolarin kunnan ja osan Muonion, Kittilän ja Pajalan
kunnista. Tekstissä on kuvattu Kolarin kuntaa muita tarkemmin,
koska hanke sijaitsee sen alueella ja Kolarin kunnan rooli on
hankkeen kannalta keskeisin.

Kuva 10-14-1. Hannukaisen hankkeen yhteiskunnallis-taloudellisen tarkastelualueen rajaus.
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10.14.1 Tausta
Kolarin kunta sijaitsee Suomen pohjoisimmassa maakunnassa
Lapissa. Tornionjoki, jota myöten Ruotsin ja Suomen valtakuntien välinen raja kulkee, erottaa Kolarin ruotsinpuoleisesta naapurista eli Pajalan kunnasta. Kuntia yhdistää kuitenkin rajajoen
ylittävä silta (Ejdemo ym. 2008).
Suomi on jaettu kuuteen seutukuntaan ja Lappi on yksi niistä.
Seutukuntaluokitus perustuu työmatkaliikenteeseen ja kuntien
väliseen yhteistyöhön. Kolari on osa Tunturi-Lappia, johon kuuluvat lisäksi Enontekiön, Muonion ja Kittilän kunnat (Kuva 10-142.)(Ejdemo ym. 2008). Sen pohjoisen- ja idänpuoleiset rajanaapurit ovat Muonio ja Kittilä, kun taas etelässä rajanaapurina on
Pello ja kaakossa Rovaniemi.

10.14.2 Väestö
Vuonna 2006 64 % Kolarin asukkaista asui kylissä ja haja-asutusalueilla ja 36 % asui kuntakeskuksessa.
Hankealuetta lähin kylä on Hannukaisen kylä, joka sijaitsee alle 1000 m etäisyydellä suunnitelluista avolouhoksista.
Hannukaisen kylässä on 11 vakituista asuinrakennusta, joissa
asuu noin 23 vakituista asukasta.
Kolarin kuntakeskus on 24 kilometrin päässä lounaaseen
hankealueelta. Hankealuetta lähinnä on Äkäslompolon kylä,
Yllästunturin pohjoispuolella 10 kilometrin päässä hankealueesta koilliseen. Ylläsjärven kylä on Yllästunturin vastakkaisella
puolella 13 kilometrin päässä Hannukaisesta. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 10-14-1) ovat Hannukaisen ja Rautuvaaran hankealueiden etäisyydet lähimpiin kyliin sekä Kolarin, Muonion ja
Kittilän kuntakeskuksiin.
Seitsemän tunturin (Yllästunturi, Kuertunturi, Kukastunturi,
Pyhätunturi, Kesänki, Lainiotunturi ja Kellostapuli) ympäröimän
Äkäslompolon kylän luonne on vuosien mittaan muuttunut ratkaisevasti. Matkailualan kehittymisen ja kasvamisen myötä perinteisestä Lapin kylästä on muodostunut Yllästunturin matkailukeskus. Yllästunturilla on kaksi laskettelukeskusta, Ylläs-Ski laskettelukeskus sijaitsee Äkäslompolon kylän puolella Yllästä ja
Sport Resort Ylläs vastaavasti Ylläsjärven kylän puolella (Kuva
10-14-4)
Matkailun myötä myös Äkäslompolon kylän väkiluku on kasvanut ja suurin osa kyläläisistä saa elantonsa matkailusta. Myös
kylän ikärakenne on muuttunut ja nuorten osuus väestöstä on
kasvanut. Kylässä toimii aktiivisesti Äkäslompolon kyläyhdistys
ry, joka aktivoi asukkaita monin tavoin (Kolarin kunta 2011a,
Äkäslompolon kylä 2011).
Molemmat kylät, Äkäslompolo ja Ylläsjärvi, tarjoavat majoitus, ravintola- ja hyvinvointipalveluita, jotka työllistävät oman
kylän asukkaita (Kolarin kunta 2011a, Ylläs 2011, Ylläsjärven kylä
2011).

Hannukaisen kylä on paljon pienempi kuin Äkäslompolon
kylä (Kuva 10-14-5) ja Hannukaisen kylän asukkaat käyttävätkin
Kolarin kuntakeskuksen ja Äkäslompolon kylän palveluita. Kylän
keskus on vajaan kilometrin etäisyydellä suunnitellusta avolouhoksesta. Tarkka etäisyys avolouhoksen ulkoreunasta kylän keskustaan on 900 metriä ja etäisyys sivukivikasasta 700 metriä.
Kuvassa (Kuva 10-14-6) on esitetty vakituisen ja loma-asutuksen sekä liike- ja julkisten rakennusten sijainnit Kolarin kunnan
keskustan ja rautatien läheisyydessä.
Äkäslompolon kylässä on noin 530 vakituista asukasta, jonka
lisäksi useita satoja kausityöntekijöitä. Osa kausityöntekijöistä on
perheellisiä, joten talvisesonki lisää sosiaalisen infrastruktuurin,
kuten koulujen ja terveyspalveluiden, painetta. Matkailukylänä
Äkäslompolo on Ylläsjärveä vanhempi, joten loma-asutustakin on Äkäslompolossa enemmän. Loma-asutus on keskittynyt
pääosin järven etelä- ja kaakkoispuolelle. Tosin hotelleja ja lomamökkialueita on myös muualla järven ympäristöstä (Kolarin
kunta 2011a, Äkäslompolon kylä 2011).
Ylläsjärven kylä on melkein puolet pienempi kylä kuin
Äkäslompolo ja vakituisia asukkaita on noin 250, joista suurin
osa asuu Ylläsjärven rannalla. Myös Ylläsjärvellä on sesonkiaikaan kausityöntekijöitä. Ylläsjärvellä on ryhmäpäiväkoti ja alakoulua alueen lapset käyvät Kurtakossa, jonne on järjestetty
koulukuljetukset (Kolarin kunta 2011a, Ylläsjärven kylä 2011).
Loma-asuntojen määrä on kasvanut merkittävästi sekä
Äkäslompolossa että Ylläsjärvellä. Kylien välille on rakennettu
maisematie vuosina 2004–2006, joka lyhentää matka-aikaa kylien välillä ja edistää palveluiden ja aktiviteettien yhteensovittamista.
Alun perin matkailijoille tuotetut palvelut matkailusesonkiaikaan ovat enenevissä määrin käytettävissä ympärivuotisesti, mikä tietysti hyödyttää myös paikallisia asukkaita. Matkailun
vaatiman infrastruktuurin, erityisesti asuntokannan, myötä kiinteistöjen hinnat ovat nousseet.

Taulukko 10-14-1. Hannukaisen ja Rautuvaaran hankealueiden etäisyys lähimmistä kylistä ja kuntakeskuksista.

Kohde

Hannukaisen hankealue (km)

Rautuvaaran hankealue (km)

Kylät
Hannukainen
Äkäslompolo

0,7

3

6

12

13

13

6

5

Kolari

24

16

Muonio

39

51

Kittilä

39

42

Ylläsjärvi
Luosu
Kuntakeskus
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NORTHERN LAPLAND
Pohjois-Lapin seutukunta

FELL LAPLAND
Tunturi-Lapin seutukunta

Utsjoki

Inari

Enontekiö

Sodankylä

Kittilä

Muonio

Savukoski
Kolari

Pelkosenniemi

EAST-LAPLAND
Itä-Lapin seutukunta
Salla

Pello

THE VALLEY OF TORNIO
Tornionlaakson seutukunta

Rovaniemi

Kemijärvi

Ylitornio
Tornio

Keminmaa Simo
Kemi

KEMI-TORNIO
Kemi-Tornion seutukunta

Kuva 10-14-2. Lapin seutukunnat.

Kuva 10-14-3. Näkymä Hannukaisen kylästä.
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Posio

Tervola
Ranua

THE REGION OF ROVANIEMI
Rovaniemen seutukunta

Kuva 10-14-4. Yllästunturi – Näkymä Äkälompolon kylän puolelta (vasen) ja Ylläsjärven puolelta (oikea).

Kuva 10-14-5. Näkymä Hannukaisen kylään Äkäslompoloon vievältä tieltä sekä näkymä Ylläsjärven kylään.
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