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Lounais-Lapin erämaa on lajissaan harvinainen eri luontotyyppien mosaiikki. Kuva: Juhani Syväoja.

Lounais-Lapin erämaa kiinnostaa
TORNIONLAAKSO –
Ylitornion-Pellon Luonto
ry:n ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n
viime viikolla järjestämä
webinaari keräsi eri puolelta
Suomea noin sata kiinnostunutta kuulemaan ja keskustelemaan Lounais-Lapin
erämaan tämänhetkisestä
tilanteesta.
Tilaisuus taltioitiin kuunneltavaksi Youtubesta SLL
Lappi -kanavalla.
Webinaarin aiheena oli
Lounais-Lapin erämaa,
joka sijoittuu Ylitornion,
Tornion, Rovaniemen ja
Tervolan kuntien alueelle.
Se on alueena harvinainen
kokonaisuus.
– Tarve luennolle tuli,
koska alue on suojelualueiden ja suojelua odottavien Natura-alueiden keskittymä, jonka ytimeen
Mawson suunnittelee kultakobolttikaivosta. Alueen
luonnonsuojeluyhdistykset
yhdessä Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin kanssa ovat
ehdottaneet alueelle laajaa
yhtenäistä luonnonsuojelualuetta, Ylitornion-Pellon
Luonto ry:n varapuheenjohtaja ja tilaisuuden juontanut
Saara Laivamaa taustoitti
ristiriitaa.

Harvinainen lajissaan
Professori Juhani Syväoja
keskittyi esityksessään Lounais-Lapin erämaan erityislaatuisiin luontoarvoihin.
Alueen muodostavat pohjoisessa ja etelässä kaksi
laajaa soidensuojelualuetta.
Niiden välissä ja reunamilla
on neljä valtioneuvoston
suojelupäätöstä odottavaa
Natura-aluetta.
– Palokas on alueen ytimessä. Se on mielestäni
maisemallisesti arvokkain

ja kaunein osa, joka muodostaa pienien suoalueitten,
kankaitten, järvien ja lampien mosaiikin.
M a l m i n e t s i n t äy h t i ö
Mawsonin mukaan malmivarannot sijoittuvat Palokkaan alueelle.
Romppaan alueella on
kaksi vanhaa suojelualuetta
harvinaisine kasveineen.
Ympäristöministeriölle on
jätetty esitys, jonka mukaan
Lounais-Lapin erämaasta
tulisi suojelualue.
– Siinä yhdistettäisiin suojelualueet ja suojelua odottavat Natura-alueet, sekä
väliin jäävät valtio-omisteiset talousmetsät.
Suojelualue tulisi olemaan
noin 300 neliökilometrin
suuruinen kansallispuisto.
Syväoja muistutti esityksessään kansallispuistojen
suosion räjähdysmäisestä
noususta.
– Ne vetävät statuksellaan
kävijöitä ulkomaita myöten.
Kunnat haluavat niitä kilvan
alueilleen.

Uraani, kulta, koboltti?
SLL Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt taustoitti
alueen historiaa kaivoksen
näkökulmasta. Ydinenergiajätti Areva löysi alueen,
mutta myi malminetsintäoikeutensa myöhemmin
Mawson Energylle. Myös se
oli kiinnostunut uraanista.
– Rompas mainittiin
Arevan viestinnässä uraanin
Bonanzana eli huippulöydöksenä, olihan yhtiö etsimässä nimenomaan uraania. Kulta tuli kytköksenä.
Rompaksen ja Mustamaan uraanipitoisuudesta
todistaa myös Geologisen
tutkimuskeskuksen kartta
vuodelta 2017, jossa on
esitetty Suomen uraanivyö-

hyke ja uraanimalmiot.
Tsernobylin ja Fukusiman onnettomuuksien
vuoksi ydinenergia ja uraani
menettivät maineensa.
Mainehaitta ja kansalaisliikkeiden uraanikritiikki
on näkynyt myös Mawsonin
ja Latitude 66 Cobalt Oy:n
viestinnässä. Yhtiöt vaikenevat uraanista ja korostavat kultaa ja kobolttia.
Se kuulostaa imagollisesti
paremmalta.
– Samalla harhautetaan
mediaa, päättäjiä ja kansaa
hankkeiden taakse.
Flöjt nosti esiin Rumavuoman, jonka malminetsintäluvassa on mainittu
ensimmäisenä uraani. Kuusivaarassakin on uraanilöydös.
– Kun uraanivyöhykkeellä oleva kaivos on avattu
muiden mineraalien louhimisella, sen jätteissä olevan
uraanin ottaminen tuotantoon tekee siitä juridisesti
uraanikaivoksen. Kuntien
olisi päätettävä, haluavatko
ne alueelleen uraania sisältävää kaivostoimintaa.
Uraanituotannon jälkeen
80 prosenttia uraanin hajoamistuotteista jää alueelle jätteisiin, mistä ne voivat levittäytyä ympäristöön.
– Kultamalmien yhteydessä on muitakin mineraaleja ja raskasmetalleja, joista
vaietaan.

Päästöt ja
jäteongelmat syyniin
SLL:n erityisasiantuntija ja
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry:n puheenjohtaja,
FT Jari Natunen kävi esityksessään läpi kaivoksien
päästöjä ja jäteongelmia
sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaivoshankkeissa.

Natusen esitys kattoi kaivosten ympäristövaikutuksia malminetsinnästä kaivoksen toiminnan jälkeiseen
kaivannaisjätteiden käsittelyyn.
– Suurin ongelma ovat
sulfidimineraalien aiheuttamat happamat kaivosvalumat.
Hän nosti esiin roomalaisaikaiset, yli 2000 vuotta
vanhat kaivokset, joista
jatkuu edelleen hapanta
kaivosvuotoa. Pohjaveden
pilaantumista on vaikea
korjata.
Natunen muistutti esityksessään uraanin ja sen
hajoamistuotteiden vaikutuksesta poronhoitoon.
– Radioaktiiviset aineet
voivat kertyä jäkälästä
poron sisäelimiin, lihaan ja
luihin. Ne rikastuvat myös
kaloihin ja sieniin.
Kaivos voi tuottaa muutamia kymmeniä vuosia,
mutta jätevahingot jatkuvat
tuhansia vuosia. Metallien,
uraanin ja sen hajoamistuotteiden haitat voivat
jäädä pysyviksi, jos jätteitä
ei stabiloida.
Hän kävi läpi myös nykymuotoisen kaivostoiminnan
hyötyjä ja haittoja kunnalle.
Pitkällä aikavälillä loppusaldo on kunnille selkeästi
tappiollinen.
– Pitkäaikaisten vesistöja pohjavesivahinkojen estäminen vaatii stabilointia tai
valtavia vakuuksia. En tiedä
tällä hetkellä yhtään edes
asiallisesti suunniteltua kaivoksen jälkihoitoa.

Hyvä laki, väljä
tulkinta
Kaivoslaki, kaivannaisjäteasetus vuodelta 2013 ja
ympäristölait ovat Natusen
mukaan monelta osin hyviä,

Juhani Syväoja muutti aikoinaan Ylitorniolle
kunnan tarjoamien luonto- ja virkistysarvojen
vuoksi. Kuva: Juhani Syväoja.
mutta niissä olevat porsaanreiät ja soveltaminen vesittävät lain hengen.
Natusen mielestä kaivosja malminetsintäyhtiöiden
viestintä on sijoittajille erilaista kuin paikallisille. Se
vaatii paikallisilta yhteisöiltä ymmärrystä ja halua
ottaa asioista selvää.
Esimerkkinä tästä Natunen nosti esiin lakisääteisen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, YVA:n,
joka usein ohitetaan vastoin
lain henkeä.
– Kansalaisten kannattaa
tarkistaa malminetsintätai kaivosyhtiön antamat
tiedot.
Natunen kannustaa lukemaan yhtiön pörssitiedotteita ja GTK:n julkaisuja.
Hän pahoittelee viranomaisten resurssien ja tiedon puutetta.

Kansalaisvaikuttamisen kanavia
Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – Mining Watch
Finland -järjestö on syntynyt tarpeeseen kehittää
yhteistyötä ja vuorovaikutusta paikallisten toimijoiden ja riippumattomien
asiantuntijoiden välille.
Järjestön toiminnassa
korostuvat paikallinen vaikuttaminen sekä paikallisten yhteisöjen ja kuntien
oikeudet malminetsinnän ja
kaivostoiminnan monimutkaisessa hallinnollisessa ja
juridisessa viidakossa.
Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi jätettiin eduskuntaan vuonna 2019.

Kansalaistoiminta pyrkii
vaikuttamaan muun muassa
niin kutsutun sosiaalisen
toimiluvan kautta, joka
edellyttää paikallisen yhteisön laajaa hyväksyntää kaivoshankkeelle.

Aktiivista keskustelua
Webinaarin keskusteluosuudessa nostettiin esiin
kaivosyhtiöiden malli perustaa emoyhtiölle maakohtaisia tytäryhtiöitä. Meillä
ja muualla on esimerkkejä
siitä, kuinka kaivoksen jälkityöt kaatuvat paikallisten
harteille.
– Tytäryhtiöt ovat ongelmallisia, koska niiden toiminta rahoitetaan velalla
emoyhtiölle. Voitot siirretään suurina velkojen korkoina emoyhtiöille. Tytäryhtiö vedetään konkurssiin,
jolloin myös paikalliset
yrittäjät ja aliurakoitsijat
ovat suurissa vaikeuksissa.
Suomi ei hyödy yhteisöveroista, kuten voisi olettaa.
Viesti neljän kunnan päättäjille kuului keskustelun
päätteeksi, onko kuntien
kaavoituspäätöksissä mainittu myös alueen maaperän
uraani.
– Tämä on Lounais-Lapin
hienoimpia alueita, jonka
alkuperäisen luonnon rippeet pitäisi ehdottomasti
saada säilymään. Vanhoihin
kantoihin jääminen on ohimenevää. Ympäristön loppuun kuppaaminen voi olla
vielä parikymmentä vuotta
ainoa elinkeino, Syväoja
ravisteli yhteiskunnan nykyarvoja.
Anna-Maria Vainionpää

