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KAIVOSLUVAN RAUKEAMISEN LYKKÄÄMINEN SEKÄ YLEISTEN JA YKSITYISTEN 

ETUJEN TURVAAMISEKSI TARPEELLISTEN MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

PAHTAVAARAN KAIVOKSELLA 

 

Tukes pyytää Paliskuntain yhdistykseltä lausuntoa kaivosluvan raukeamisen lykkäämistä koskevasta 

hakemuksesta (KaivosL 621/2011 40 §) sekä kaivoslain (KaivosL 52.3 §:n) mukaisten kaivosluvassa 

annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta 

Pahtavaaran kaivoksen (KaivNRO 3921) osalta. Kaivostoiminta alueella on keskeytetty kaivosyhtiön 

toimesta 14.5.2014.  

 

Kaivospiiri sijoittuu Sattasniemen paliskuntaan, poronhoitolain (PHL 848/1990) määrittelemälle 

erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle. Alueella olevaa valtion maata ei saa käyttää niin, 

että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle (PHL 2 §). Sattasniemen paliskunnan suurin 

sallittu eloporomäärä on 5 300 ja osakkaita paliskunnassa on 166. Paliskunnan poronhoito perustuu 

ympärivuotiseen luonnonlaitumien hyödyntämiseen. Laidunkiertoa tuetaan laidunkiertoaidoilla. 

Pahtavaaran kultakaivos on vaikeuttanut poronhoitotöitä ja kaivoksen vieressä sijaitseva paliskunnan 

pääerotuspaikka on menettänyt merkityksensä. Kaivoksen muita vaikutuksia poronhoidolle ovat 

laidunten menetys, poronhoitotöiden lisääntyminen, onnettomuuksien lisääntyminen kaivoksella ja 

sen lähialueella, mukaan lukien lisääntyneen liikenteen aiheuttamat porokolarit, sekä mahdolliset 

porojen terveyteen ja lihan laatuun aiheutuvat vaikutukset. Kaivostoiminta yhdessä alueen muun 

maankäytön kanssa on lisännyt porotalouden kustannuksia ja vähentänyt tuottoa. 

 

 

Poronhoitoa turvaava lainsäädäntö 

 

Poronhoitolaki (PHL 848/1990) turvaa poroelinkeinon asemaa ja alueidenkäytöllisiä edellytyksiä. 

Poronhoidon kannattavuus perustuu vapaaseen laidunnusoikeuteen (PHL 3 §). Poronhoitolaissa (53 

§) säädetään myös neuvotteluvelvollisuudesta suunniteltaessa valtion maita koskevia poronhoidon 

harjoittamiseen vaikuttavia toimenpiteitä. 

 

Kaivoslain mukaan lupaviranomaisen on kaivosluvassa säädettävä yleisten ja yksityisten etujen 

turvaamiseksi tarpeelliset määräykset. Myös poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 

erityisellä poronhoitoalueella on annettava erilliset määräykset (KaivosL 52.3 §). Lisäksi kaivoslain 

62.2 §:n mukaisesti: ”Lupaviranomaisen on tarkistettava toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan 
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määräyksiä vähintään kymmenen vuoden välein. -- Välttämättömän yleisen tai yksityisen edun 

turvaamiseksi taikka muusta erityisestä syystä myös määräajan voimassa olevan kaivosluvan 

määräyksiä voidaan määrätä tarkistettavaksi määräajoin”.  

 

 

Kaivosluvan raukeamisen lykkääminen 

 

Sattasniemen paliskunta katsoo, että kaivosluvan raukeamista ei tulisi lykätä. Kaivosyhtiö ei ole 

ryhtynyt toimiin haittojen minimoimiseksi paliskunnalle. Paliskunta katsoo, että luvan raukeamista 

mahdollisesti seuraavassa uudessa lupaprosessissa käytäisiin tarkemmin läpi uuden toiminnan 

vaikutukset ja voitaisiin neuvotella haittojen minimoimisesta. Paliskuntain yhdistys yhtyy 

paliskunnan näkemykseen. 

 

 

Määräykset poronhoidolle aiheutuvien haittojen vähentämiseksi 

 

Yksilöidyt vaatimukset: 

 

1) Kaivosviranomaisen tulee ennen määräysten antamista järjestää neuvottelut 

asianosaisen paliskunnan kanssa (PHL 53 §) 

Kaivos sijaitsee valtion mailla. Kaivostoiminnalla on poronhoitoon olennaisesti vaikuttavia 

seurauksia. Annettavilla määräyksillä voidaan vähentää kaivostoiminnan aiheuttamia haittoja 

paliskunnalle. Näin ollen Tukesin tulee valtion viranomaisena neuvotella asianomaisen 

paliskunnan edustajan kanssa antaessaan määräyksiä yleisten ja yksityisten etujen 

turvaamiseksi.  

 

2) Kaivospiirin aitaaminen 

Kaivosyhtiön tulee taata paitsi ihmisten, myös porojen ja muiden eläinten turvallisuus 

alueella. Koko kaivoksen aluetta ei ole aidattu. Louhosaluetta ympäröi aita, mutta se on osin 

huonossa kunnossa. Porot ovat vaarassa kaivosalueella ja niitä on hukkunut lietealtaisiin. 

Kaivos on aiheuttanut paliskunnalle lisätyötä ja poronomistajille huolta porojensa 

turvallisuudesta. Porojen turvallisuuden parantamiseksi koko kaivosalueen ympäri tulee 

rakentaa aita. Aidan on oltava pitävä. Siihen voi rakentaa poroja ohjaavia ja pyydystäviä 

nieluja sekä ympäristöön muita poroja räkkäaikana houkuttelevia räkkäsuojapaikkoja. 

Kaivosyhtiön esittämä 200 m aitaamistarve ei ole paliskunnan mukaan riittävä.  

 

3) Kaivoksesta aiheutuvien muiden haittojen kompensoiminen – sopimus paliskunnan 

kanssa 

Paliskunnalla oli sopimus edellisen alueella toimineen kaivosyhtiön kanssa. Paliskunta on 

vaatinut uuden sopimuksen tekemistä nykyisen kaivosyhtiön kanssa.  

 

4) Jälkihoito ja vakuus 

Kaivosaluetta ympäröivä aita tulee pitää kunnossa niin kauan kuin kaivoksesta on haittaa 

alueella liikkuville ihmisille ja eläimille. Käytännössä ainakin siihen saakka kuin louhos on 

täyttynyt vedellä ja alueet maisemoitu. Mainittu 2 000 euroa ei riitä aidan rakentamiseen ja 

myös aidan ylläpitoon ja vuotuiseen kunnostamiseen tulee varautua (esim. hirvet ja tykky 

rikkovat aitaa). Kunnossapidon vastuu on määriteltävä kaivosyhtiölle lupamääräyksissä.  
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5) Lupamääräykset tulee tarkastaa määräajoin – tarkastaminen edellyttää poronhoitoon 

kohdistuvien vaikutusten seurantaa 

Tukesin tulee tarkastaa kaivosluvan yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseen liittyvät 

määräykset tietyin väliajoin. Pahtavaaran osalta määräykset tulee tarkistaa, kun kaivos jatkaa 

toimintaansa tai tilanne muuten muuttuu. Silloin tulee myös neuvotella paliskunnan kanssa 

PHL 53 § mukaisesti. Mikäli toiminta muuttuu, poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia tulisi 

seurata systemaattisesti, jotta lupamääräysten tarkistaminen perustuisi kaivostoiminnan 

aiheuttamiin todellisiin vaikutuksiin.  
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