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Kaavoitustilanne

 Kunnnanvaltuusto päätti hyväksyä kaavan 10.5.2021 äänin 15 – 6. 

 Ylläksen alueen toimijat (ml. Ylläksen Ystävät) valittivat kaavasta 

hallinto-oikeudelle, myös Hannukaisen asukkaat jätti valituksen

 Päällimmäiset syyt: 

 Kaava on lain vastainen 

 Kaavan vaikutuksia ei tunneta

 Hannukaisessa ei voi asua turvallisesti (pöly, melu, lentokivivaara, asbesti….)

 HaO:n päätös saattaa kestää 6 – 18 kk



Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus

 Uusi hakemus jätetään syyskuussa 2021 (tieto Jaana Koivumaa 16.9.2021)

 Kaivosyhtiön mukaan AVI haluaa yhteensovittaa käsittelyn Tunturi-Lapin Veden uuden 

ympäristölupahakemuksen kanssa (koskee jätevesiputkea Muonionjokeen), yhteinen kuulutus

 TLV ei ole vielä käsitellyt asiaa. Haluavat täyden korvauksen putkesta  - TLV:n asia voi viivästyttää 

käsittelyä (putken kustannus on 3 – 5 MEUR)

 AVI joutuu ottamaan kantaa YVA:n uudistamiskysymykseen

 Uusi YVA-laki astui voimaan vuonna 2017. Hanke lähtee nyt uutena liikkeelle

”Aikataulun viivästymisestä johtuen kaivoksen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan 2024 ja tuotantoon voitaisiin 

päästä 2026, Hannukainen Miningin hankejohtaja Jaana Koivumaa arvioi”

Myös Natura-lausunto vaatii uudistamista



YVA-asia

 Hannukaisen alkuperäisessä YVA:ssa vuodelta 2014 todetaan kappaleessa 

11.9.6.28  yhteisvaikutuksesta seuraavaa:

”Suomen ja Ruotsin puolen kaivoshankkeiden yhteisvaikutusta 

Muonionjoen vedenlaatuun ei ole mallinnettu, mutta erillisten 

mallinnusten tulosten perusteella arvioituina hankkeiden aiheuttama 

yhteisvaikutus jää vähäiseksi”.

Mitään muuta ei mainita yhteisvaikutuksesta.



EU:n komoissio ottanut asiaan kantaa

 EU:n komissio on ottanut YVA-asiaan kantaa perustuen Heidi Hautalan 

kysymykseen: ”Puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi vaarantaa 

Muonionjoen ja kansalaisten oikeudet”

 Komissio toteaa vastauksessaan mm. 

 ”Yhteisvaikutukset Muonionjokeen yhdessä alueen muiden 

kaivoshankkeiden kanssa ovat yksi hankkeen tärkeimpiä arvioitavia 

vaikutuksia, sillä Muonionjoki on mm. Itämeren tärkein lohen 

lisääntymisjoki”

https://www.sttinfo.fi/tiedote/puutteellinen-ymparistovaikutusten-arviointi-vaarantaa-muonionjoen-ja-kansalaisten-

oikeudet?publisherId=69818482&releaseId=69917597



Kaivoslupa-asia – valitus KHO:lle

Asia: Matkailuyrittäjien asianosaisrooli

 Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa asiassa (päätös 

10.9.2021)

 KHO ei pitänyt ennakkotapausta riittävänä

 Tällä ei ole vaikutusta varsinaiseen asiaan, eli kaivospiiriluvan peruutus 

jää voimaan!



Kaivoslupa-asia

Uusi lupahakemus voidaan nyt jättää TUKES:ille

 Kaivosyhtiö on ilmoittanut jättävänsä kaivoslupahakemuksen syyskuun 

2021 aikana (tieto Jaana Koivumaa 16.9.2021)



Kaunis Iron - asiat

 Naturvårdsverket hakenut nykyisen luvan peruutusta, asia
vireillä Uumajan käräjäoikeudessa

 Uusi laajennettu lupa vetämässä (Sahavaara ja Palotieva)

 Käräjäoikeuden katselmus paikan päällä 16.9.2021

 Peruutusasia käsitellään käräjäoikeudessa v. 46 – 47/21

 Uusi lupa käsitellään v. 3 – 4/22

 Suomen puolen vastineet saa jättää ELY:lle 8.11.2021 asti



Kaunis Iron - ongelmat

Muonionjoen kuormituksen arvioinnissa vakavia virheitä ja
puutteita

 Jäteveden koostumuksen arviointi virheellinen

 Rikkihapon käyttö prosessissa (15.000 t vuodessa) unohtunut

 Jäteveden käsittelyn puhdistustulos väärin laskettu

 Ksantaattien jäännöspitoisuuden laskennassa vakavia virheitä

 Patovallit väärin rakennettu, vuotavat hallitsemattomasti
suolle

 Happoa tuottavien jätteiden alle ei tule tiivistäviä rakenteita

 Muonionjoen minimivirtaama virheellinen

 y.m.



Näkymä sivukivikasalta



Pieni avolouhos

Dumpperiliikennettä

isossa louhoksessa

C:\Users\Leif\OneDrive - Ramm-Schmidt Consulting Ltd Oy\FotoLeif\Telefonens bilder\Camera

Roll\2021\VID_20210916_095950 - Shortcut.lnk
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Rikastehiekka-allas

Ylläs näkyy



Allas ei koskaan ollut täynnä, yläraja tässä

Selkeytysallas



Selkeytysallas

Veden pinta sama molemmin puolin patovallia, 

vuotaa kuin seula!



Rautarikasteen hinta 2007 - 2021

$/tonni 63,5 % Fe

Hannukaisen “kipukynnys” on n. 90 - 100 $/tonni



KIITOS!


