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Suurin osa Kolarin asioita seuraavista on kuullut 
Hannukaisen kaivoshankkeesta. Jos hanke toteu-
tuu, kivenheiton päähän Ylläksestä kaivettaisiin 
yksi Euroopan suurimmista avolouhoksista. 

Hanke on elänyt jo tovin hiljaiseloa. Moni kysyy, 
missä mennään?

Rautamalmikaivoksen ympäristölupahakemuk-
sen käsittely on jälleen venähtänyt. Ympäristölaki 
Oy:n asianajajan mukaan hakemuksen lisäselvitys-
ten aikataulusta ei ole tietoa.

Myös Hannukaisen kaivosalueen kaavoituspro-
sessi junnaa. Sinänsä hyvä, koska kaavaa verrataan 
vihreään valoon kaivostoiminnalle.

Mutta samaan aikaan iso osa matkailuyrittäjistä 
ja kolarilaisista tuskailee, että eikö tämä koskaan 
pääty? Löysässä hirressä roikutaan jo toista vuo-
sikymmentä. 

Onneksi rohkeutta matkailualan investointeihin 
löytyy ainakin jossain määrin, epävakaasta tilan-
teesta huolimatta.

Tällä viikolla europarlamentaarikko Heidi Hau-
tala kävi tutustumassa täkäläiseen kaivoshankkee-
seen. Tai hanke sinällään oli hänelle jo tuttu, mutta 
vieraillessaan alueella Hautala sai konkreettisem-
man tuntuman siitä, mistä todella on kyse.

Jo ennen Ylläksen visiittiään Hautala teki Euroo-
pan komissiolle kysymyksen Hannukaisen kaivos-
hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn oikeellisuudesta. Miten kansalaisilla voi olla 
mahdollisuus osallistua prosessiin, jos tiedot ovat 
salaisia tai niitä ei kerrota ajoissa?

Aktiivisesta otteestaan huolimatta Hautala totesi 
Ylläksellä, ettei tämän pitäisi olla europarlamen-
taarikkojen asia, vaan kansanedustajien ja kunta-
päättäjien. Hän esitti ehdotuksen: kuntapäättäjät 
molemmin puolin rajaa saman pöydän ääreen, 
faktat tiskiin ja avointa julkista keskustelua.

Niinpä. Miksi ihmeessä tätä ei ole vielä tehty? Iso 
paneeli, taitava vetäjä, asiantuntijoita, tulkkaukset 
ja tilaisuus sekä kysyä että keskustella. Mutta ei liian 
hienoa. Sellaista, että ihan jokainen kuntalainen 
kokee itsensä ja ajatuksensa tervetulleiksi.

Turhahan se kai on tupista vain oman kunnan 

rajojen sisäpuolella, kun käsissä on hanke, joka vai-
kuttaa huomattavasti Kolaria laajemmalle alueelle. 

Palataan vielä niihin kansanedustajiin ja kunta-
päättäjiin. 

Onkohan yksikään kansanedustaja ottanut selvää 
kantaa Hannukaisen kaivoshankkeeseen? Ja tak-
kiakin voi kätevästi kääntää aina yleisön mukaan. 

Entä sitten kuntapäättäjät? He ovat yhtä oikeu-
tettuja mielipiteisiinsä kuin kuka tahansa, mut-
ta kun kuntapäättäjä istuu kunnan tilaisuuksissa 
kaivosyhtiön takki yllään, perustaa Tervetuloa 
Hannukaisen kaivoshanke -adressin ja omistaa 
maita, joille kaivos tulisi, voiko odottaa avoin-
ta keskustelua kaivoshankkeen epäkohdista saati 
luottamusta epäkohtien selvittämiseen?

Toki naapurikuntamme Kittilän päätöksenteko-
sotkuista on sen verran opittu, että mahdollisesti 
esteelliset päätöksentekijät luultavasti hoksaavat 
jäävätä itsensä tarpeen tullen. Olivat he sitten kai-
voksen kannattajia tai vastustajia.

Hautalan vierailusta voit lukea lisää tämän lehden 
sivuilta 22–23.

Lumi ei vyöry hiihtokeskuksissa
Yle uutisoi 22. helmikuuta, että laskettelijoiden on 
syytä olla tarkkana – Lapin hiihtokeskuksissa on 
huomattava lumivyöryjen vaara. 

Muistutettakoon nyt kuitenkin, että hiihtokes-
kusten rinteillä on aivan turvallista laskea, eikä 
vaaraa ole. Ei edes täällä Ylläksellä Suomen pisim-
millä rinteillä.

Lumivyöryvaara on kyllä todellinen, mutta se 
koskee vain ja ainoastaan luonnonvaraisia rinteitä, 
ei hiihtokeskuksia.

Lisättäköön myös, että luonnonvaraisilla rinteil-
lä vaara ei koske vain vapaalaskijoita. Se koskee 
ihan jokaista, joka siellä liikkuu, oli alla sukset tai 
lumikengät.

Liikutaan turvallisesti!

Satu Renko
Ylläksellä 27.2.2020

Saman pöydän ääreen

KANNESSA:

Jos lähdet Äkäskerolle, 
ota allesi lumikengät, 
liukulumikengät tai 

randosukset.
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