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SUOMEN OSALLISTUMINEN KAIVOSTOIMINTAA KOSKEVAN HANKKEEN YVA-ME-

NETTELYYN KAUNISVAARA, PAJALA, RUOTSI 

 

Ympäristöministeriö on vastaanottanut Ruotsin ympäristöviranomaiselta Espoon sopimuksen 

(E/ECE/1250, SopS 67/1997) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkami-

sesta liittyen kaivostoimintaan Kaunisvaarassa, Ruotsin Pajalassa. Ruotsi kysyy Suomen halukkuutta 

osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja tarjoaa mahdollisuuden antaa kommentteja menettelyn laajuu-

teen.  

 

Kaunis Iron AB harjoittaa kaivostoimintaa Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa. Kau-

nis Iron AB aikoo hakea uutta lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä lupaa olemassa 

olevien rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille. Hankkeella saattaa olla haitallisia rajat ylittäviä 

vaikutuksia Muoniojoen ja Torniojoen vesistöissä. Kaunis Iron AB:n tarkoituksena on hakea uutta ym-

päristökaaren mukaista lupaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran rautamalmiesiintymien louhintaan sekä 

Pajalan kunnassa sijaitsevan Kaunisvaaran rikastamon malmin jalostamiseen.  

 

Kaivoshanke sijoittuu Ruotsissa Muonio samebyn alueelle. Suomessa hankkeen vaikutusalueella on ra-

jaa vasten Muonion paliskunta ja väylän varressa Kolarin, Orajärven ja Lohijärven paliskunnat. 

 

Poronhoidon huomioon ottaminen hankkeessa 

 

Poronhoitolaki (PHL, 848/1990) on erityislaki, joka tulee ottaa huomioon poronhoitoalueella toimitta-

essa. Poronhoitolaki turvaa elinkeinon aseman ja säätää poronhoidolle vapaan laidunnusoikeuden PHL 

3 §: ”Poronhoitoa saadaan tässä laissa säädetyin rajoituksin harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- 

tai hallintaoikeudesta riippumatta.” Lain esitöiden (HE 1989) mukaan poronhoito-oikeus on tarkoitettu 

pysyväksi oikeudeksi. Muonion paliskunta sijaitsee erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulla alueella. 

Alueella olevaa valtion maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poron-

hoidolle (PHL 2 §). Poronhoitolaissa (53 §) säädetään myös, että ”suunnitellessaan valtion maita koske-

via, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, valtion viranomaisen on neuvo-

teltava asianomaisen paliskunnan edustajan kanssa.”  
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Tunturi-Lapin maakuntakaavassa määrätään koko kaava-aluetta koskevissa yleismääräyksissä: ”Poron-

hoidon ja muiden luontaiselinkeinojen alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset on turvat-

tava. Poronhoitoon olennaisesti vaikuttavaa alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon po-

ronhoidolle tärkeät alueet ja valtion maiden osalta on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien 

kanssa.” Viimeinen lause laajentaa valtion viranomaisen neuvotteluvelvollisuuden myös muille suun-

nittelijoille. Neuvottelut tulee siis suunnittelun aikana järjestää ja päästä niissä sopimukseen asioista, 

joilla turvataan poronhoidon alueidenkäytölliset toiminta- ja kehittämisedellytykset. Hyvä neuvottelu-

menettely edellyttää neuvotteluiden aloittamista ajoissa, kun asioihin vielä voidaan vaikuttaa. Myös laki 

ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) velvoittaa omalta osaltaan alueella toimivaan merkittä-

vään elinkeinoon kohdistuvien vaikutusten selvittämiseen.  

 

Hankkeen vaikutukset poronhoidolle ja niiden arviointi 

 

Asiakirjoissa kerrotaan jonkin verran Muonio samebylle aiheutuvista vaikutuksista. Vaikutuksia Suo-

men puolen poronhoidolle ei ole arvioitu.  

 

Ympäristölle aiheutuvat muutokset vaikuttavat aina poronhoidon harjoittamisen edellytyksiin. YVA-

menettely nousee keskeiseen osaan, kun hankkeen vaikutuksia poronhoitoon selvitetään. Vaikutusten 

arvioinnissa tulee selvittää alueiden nykytila ja merkitys vaikutusalueen paliskuntien toiminnalle.  Myös 

hankkeen vaikutukset paliskuntien porolaitumiin, porojen laidunten käyttöön ja poronhoidon toimintaan 

ja rakenteisiin tulee selvittää. Selvityksiä varten on mahdollisuus saada käyttöön poronhoidon paikka-

tietoaineistoa Paliskuntain yhdistyksen kautta. Selvitykset edellyttävät lisäksi neuvotteluita ja vuoropu-

helua paliskuntien kanssa. Niissä tulee selvittää myös hankkeen haitallisten vaikutusten estämiseen ja 

lieventämiseen liittyviä toimenpiteitä. Arvioinnissa tulisi arvioida yhteisvaikutukset muiden vastaavien 

hankkeiden, kuten Hannukaisen kaivoshankkeen kanssa. Kaivosten vaikutuksista ympäristöön ja poron-

hoitoon on käytännön kokemuksia Suomen paliskunnissa ja jonkin verran myös tutkimus- ja seuranta-

tietoa löytyy mm. pölyn aiheuttamista vaikutuksista. Poronhoidon huomioon ottamisesta maankäytön 

suunnittelussa on julkaistu opas, joka on saatavilla myös englanniksi osoitteesta:  

http://paliskunnat.fi/poroyva/   

 

Muonio samebylle aiheutuu hankkeesta ainakin suoria laidunten menetyksiä, sekä poroille aiheutuvan 

häiriön vuoksi myös epäsuoria laidunmenetyksiä, kun porojen vuodenaikaisten laidunalueiden välinen 

laidunkierto muuttuu. Tämän myötä myös poronhoidon toiminta voi vaikeutua. Porot voivat tällöin siir-

tyä myös Suomen puolelle eli Muonion paliskunnan alueelle. Poroja on aiemminkin siirtynyt Suomesta 

Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen ja niitä on puolin ja toisin jouduttu hakemaan takaisin. Tämä aiheuttaa 

lisätyötä ja kuluja paliskunnille. Mahdollinen Suomen puolelle Kolariin avattava Hannukaisen rautakai-

vos voi niin ikään lisätä Suomen puolen porojen siirtymistä Ruotsiin.  

 

EU:ssa on voimassa suojapäätös, joka koskee CWD:n eli hirvieläinten näivetystaudin leviämisen estä-

mistä ja porojen liikkumisen estämistä valtakunnanrajojen yli. Päätöksen vuoksi porojen liikkuessa Suo-

mesta Ruotsiin, niitä ei saa tuoda takaisin muuta kuin teurastettavaksi. Porojen liikkuminen rajan yli on 

http://paliskunnat.fi/poroyva/
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siten välttämätöntä estää. Suomen ja Ruotsin valtakuntien rajalle joudutaan todennäköisesti rakentamaan 

esteaita porojen sekoittumisen estämiseksi. Osittain rajalla on aita, mutta juuri Muonion kohdalla sitä ei 

ole. Mikäli kaivoshankkeet aiheuttavat porojen liikkumisen rajan yli, kustannukset aidan suunnittelusta, 

rakentamisesta ja ylläpidosta tulisi määrätä kaivosyhtiöille.  

 

Paliskuntain yhdistys katsoo, että Suomen tulee osallistua Kaunisvaaran kaivoksen YVA-menettelyyn, 

sillä hankkeen merkittäviä vaikutuksia voi kohdistua myös Suomen puolelle. Hankkeen vaikutukset po-

ronhoidolle tulee arvioida asianmukaisesti. Myös Suomen puolen poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset 

tulisi arvioida YVA-menettelyn aikana. Paikalliset paliskunnat tulee osallistaa alusta saakka vaikutusten 

arviointiin ja niiden kanssa tulee neuvotella hankkeesta. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös yhteis-

vaikutukset muiden vastaavien hankkeiden, kuten Hannukaisen kaivoshankkeen kanssa.  

 

 

PALISKUNTAIN YHDISTYS 

 

 

 

Anne Ollila 

toiminnanjohtaja 
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