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Hanke on palannut lähtöruutuun!

 Ei ole ympäristölupahakemusta

 Ei ole uuden lain mukaista YVA:aa

 Ei ole kaivoslupahakemusta

 Ei ole kaavapäätöstä

 Ei ole pätevää Naturalausuntoa

Kaivosyhtiö: “Toivomme, että kaivoksen rakennustyöt pääsevät 
alkamaan vuonna 2023”

Johtopäätöksemme: EI OLE MITENKÄÄN MAHDOLLISTA!



Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus
 Uusi hakemus kesällä 2021?

 Tulevatko viranomaiset edellyttämään uutta YVA:aa ensin? 

 Vanhassa YVA:ssa lisäksi merkittäviä virheitä ja puutteita

Uusi YVA-laki astui voimaan 16.5.2017:

”Uuden lain myötä hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sujuvoituu ja 

merkittävien ympäristövaikutusten painoarvo arvioinnissa kasvaa.” 

”YVA-laissa säilytetään vahva osallistamismahdollisuus. Asukkaat ja paikalliset toimijat 

saavat edelleen aikaisessa vaiheessa tietää hankkeesta ja pääsevät näin 

vaikuttamaan oman elinympäristönsä suunnitteluun.”

Myös Natura-lausunto vaatii uudistamista



Kaivoslupa-asia – Valitus KHO:lle

Asia: Matkailuyrittäjien asianosaisrooli

 Saamamme tiedon mukaan asia tulee käsittelyyn Korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa touko – kesäkuussa 2021

 KHO:n päätöksellä tulee olemaan suuri merkitys kaikissa 

kaivoshankkeeseen liittyvissä asioissa, myös muualla Suomessa



Kaavoitus

 Kunnanvaltuusto haluaa kovasti päättää kaavasta ennen vaaleja. 

Kunnanhallituksessa asiasta on käyty keskustelua, voi tulla 

valtuustoon jo huhti-toukokuussa 

 Mistä kunta päättää, kun kaivosyhtiöllä ei ole mitään hakemuksia 

vireillä?!

 Kaavan vaikutuksia ei tunneta!

 Päällekkäisyys Tunturi-Lapin Vesi Oy:n ympäristöluvan kanssa 

Rautuvaarassa aiheuttanut päänvaivaa

 Koska kaavapäätös on lain vastainen, siitä varmasti valitetaan



Kaavoitus – Tunturi-Lapin Vesi Oy

Ylläksen alueen

jäteveden

puhdistamo

(TLV)

Kaivoksen johdosta allas täyttyy

rikastehiekalla, TLV:n jätevedet

putkella Muonionjokeen!



Aluetalousselvitys julkaistu 1.2.2021

Selvityksen teki Ramboll kaivosyhtiön tilauksesta



Kokonaisvaikutukset Suomessa elinkaaren ajalta



Verovaikutukset Suomessa elinkaaren ajalta

Miten hanke voi synnyttää näin paljon

arvonlisäveroa Suomeen, kun kaivosyhtiö

ei maksa viennistä ALV:ia (vientitoiminta)?

Yhteisöverot

Yhteensä 71 MEUR



Kaivosyhtiö selittää arvonlisäverosta….

Kysymys: ”Mutta kaikki rautarikastehan myydään 

ulkomaille!”

Vastaus: ”Jos tuote myydään EU-maahan, se myydään 

verottomana, josta ostaja maksaa arvonlisäveroa 

maan verokäytännön mukaan. Hannukaisen kaivoksen 

aluetalousselvityksen raporttiin olisi voinut laittaa 

lisämaininnan, että osa arvonlisäverokertymästä 

maksetaan kohdemaahan.”

Pitää olla “suurin osa” 



Muutamien isojen kaivosyhtiöiden maksamat

yhteisöverot 2014 - 19

Vuosi Agnico Eagel, Kittilä Boliden Kevitsa, Sodankylä Terrafame, Sotkamo

MEUR MEUR MEUR

2019 0,9 0,03 0

2018 0 9,4 0

2017 1,9 0 0

2016 0 0 0

2015 0 0 0

2014 0 0 0

Yhteensä 2,8 9,43 0

Lähde: Kaivosvastuu, https://www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti-2018/

Sodankylä joutui v. 2018 palauttamaan

879.000 EUR yhteisöverotuloja Bolidenille

virheen takia, mikä pani kunnan kuralle

Kokonaisliikevaihto

toiminnan alusta

= n. 2.500.000 MEUR

https://www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti-2018/


Työllisyysvaikutukset Kolarissa (työpaikat keskimäärin)

??



Gaian aluetalousselvitys 2017

Kunta teetti v. 2017 oman puolueettoman

aluetalousselvityksen Gaia Consultingilla

Tulos:

“Sen minkä kaivos tuo, matkailu ja

poronhoito menettää”

Totuus voi siis olla jotain aivan muuta…….



KIITOS!


