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1. Johdanto 

Viime vuosina Suomessa on sekä avattu uusia että uudelleenavattu vanhoja kaivoksia. 

Maassamme on pro graduni kirjoittamisaikana vireillä lukuisia eriasteisia 

kaivosprojekteja. Näistä hankkeista suurin osa sijoittuu syrjäseuduille ja 

poronhoitoalueelle (Kartta 1). Kaivostoiminnan tuleminen porolaitumille on jatkumoa 

muutaman viime vuosikymmenen aikaiselle kehitykselle, jossa muut maankäyttömuodot 

ovat jatkuvasti lisääntyneet poroelinkeinon laitumilla. Uusien maankäyttöhankkeiden 

määrän lisääntyessä poronhoitoyhteisöt niin Suomessa kuin Ruotsissakin joutuvat entistä 

useammin antamaan hankesuunnitelmista lausuntoja sekä osallistumaan 

ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin. Kaivoshankkeen sijoittuessa 

poronhoitoalueelle, ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tehdään poronhoitoon 

kohdistuvien vaikutusten arviointi. Kyseisen arviointiselvityksen tekemisestä on 

maassamme tällä hetkellä hyvin vähän kokemusta ja tietoa niin viranomaisilla ja 

tutkijoilla kuin kaivosyhtiöillä ja poronhoitoyhteisöilläkin. 

Kaivostoiminta muokkaa näkyvästi toimintaympäristöään ja sillä voi olla negatiivisia 

vaikutuksia niin ympäristöön kuin paikallisyhteisöihinkin. Lisäksi kaivoshankkeet 

kilpailevat usein paikallisten elinkeinojen kanssa oikeudesta hyödyntää alueen 

luonnonresursseja. Moderneja kaivosyhtiöitä painostetaankin rahoittajien, markkinoiden 

ja tapaoikeuden tahoilta toimimaan vastuullisesti paikallisyhteisöjen kanssa. 

Kaivosteollisuuden parissa on alettu puhumaan sosiaalisen toimiluvan tavoittelusta. Tätä 

pidetään osoituksena yhtiöiden sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta ja paikallisten 

hankkeelle antamasta hyväksynnästä. Paikallisten osallistamisen hankkeiden 

suunnitteluprosesseihin uskotaan lisäävän kaivoshankkeen hyväksyttävyyttä 

paikallistasolla. Lisäksi osallistavan suunnittelun katsotaan edistävän sosiaalista 

kestävyyttä. Onnistuneen prosessin nähdään ehkäisevän hankkeiden negatiivisia 

vaikutuksia ympäristöön ja paikallisyhteisöihin. Kaivosyhtiöiden paikallisten 

osallistamiselle on olemassa myös lainsäädännöllisiä pakotteita, jotka ovat saaneet 

alkunsa ympäristöhallinnan käytännöistä. Osallistamisprosessin aikana 

poronhoitoyhteisöt ja kaivosyhtiöt samanaikaisesti sekä kilpailevat oikeudesta hyödyntää 

saman alueen luonnonresursseja että käyvät neuvotteluja elinkeinojen 
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yhteensovittamiseksi. Osallistamisen ja sosiaalisen toimiluvan käsitteet ovat kytköksissä 

ympäristökamppailuihin, minkä takia vallankäytön ja vallan elementit liittyvät niihin 

läheisesti. Käsitteitä käytetään, kun oikeutetaan omaa toimintaa ja päätöksiä sekä 

neuvotellaan oikeudesta hyödyntää luonnonresursseja. 

Poronhoitajien osallistamista käsitellään tietääkseni laajemmin yhdessä aiemmassa 

tutkimuksessa (Heikkinen ym. 2003), joka tarkastelee asiaa poronhoidosta vastaavan 

hallinnon näkökulmasta. Kaivostoimintaan liittyvää osallistavaa suunnittelua on 

Suomessa tutkittu kohtuullisen vähän, sillä aihe on vielä kohtalaisen uusi. Muun muassa 

Hentilän ja kumppaneiden (2009) tekemä tutkimus sekä Kujalan (2011) 

yhteiskuntatieteellinen maisterintyö käsittelevät kaivoshankkeiden sosiaalisten 

vaikutusten arviointiprosessia. Osallistamista ja osallistavaa suunnittelua yleensä on 

tutkimuskirjallisuudessa käsitelty laajasti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaiken 

kaikkiaan valitsemani näkökulma tuo osallistamisen tutkimukseen ajankohtaisen sekä 

mielestäni tarpeellisen lisän. Haastatteluja tehdessäni kuulin niin kaivosyhtiön edustajilta 

kuin poromiehiltäkin, että molemmilla olisi tarvetta ja halua saada lisää poronhoidon ja 

kaivostoiminnan yhteensovittamista koskevaa tietoa. Katsonkin, että minulla on 

tutkielmani kautta mahdollisuus tuottaa näiden molempien osapuolten kannalta 

hyödyllistä tietoa. Helpottaakseni työni luettavuutta, olen määritellyt siinä käyttämäni 

erityiskäsitteet liitteessä (Liite 1).  

 

1.1. Tutkimuskohde 

Syksyllä 2011 sain harjoittelupaikan Oulun yliopiston Thule-instituutista ja sovimme 

silloisen ohjaajani Hannu Heikkisen kanssa, että tuleva opinnäytetyöni liittyisi johonkin 

Thulessa meneillään olevaan tutkimusprojektiin. Muokkasimme tarjolla olevista 

vaihtoehdoista minua kiinnostavimman aiheen ja näin päädyin valitsemaan tutkimukseni 

aihealueeksi poronhoidon ja kaivostoiminnan. Kulttuuriantropologina minua kiehtoi 

kahden hyvin erilaisen toimintakulttuurin välisen vuorovaikutuksen tarkastelu. 

Tutkielmani tarkoituksena on tukea meneillään olevaa Oulun yliopiston, Lapin yliopiston 

ja Metsäntutkimuslaitoksen yhteistä DILACOMI (DIfferent LAnd use activities and local 

COmmunities in MIning projects) –projektia. Kenttätöideni aikana sain majoittua 
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Metsäntutkimuslaitoksen Kolarin vierastiloihin ja lainata heiltä autoa. Projektin yhtenä 

tutkimustavoitteena on selvittää, kuinka kaivosten suunnittelu- ja lupaprosesseja 

voitaisiin kehittää toimivammiksi sekä kaivosyhtiöille että niille paikallisille yhteisöille, 

joita kaivostoiminta tulee koskettamaan. Tämän tavoite näkyy myös omassa 

tutkimuksessani, jossa tarkastelen kaivostoiminnan suunnitteluprosessia poronhoidon 

näkökulmasta. 

Tarkastelen työssäni kahden poronhoitoyhteisön osallistamista kaivoshankkeiden 

suunnitteluprosesseihin. Tutkimuskohteenani on kansainvälisen kaivosyhtiö Northland 

Resourcesin kaivoshankekokonaisuus Pajalan ja Kolarin kuntien alueilla (Kartta 2). 

Hanke sijoittuu sekä Ruotsin Muonion lapinkylän että Suomen Muonion paliskunnan 

laidunalueille. Molemmat kaivokset tulevat olemaan avolouhoksia. Pajalan Kaunisvaara-

projekti rautamalmikaivoksineen on vastikään aloittanut toimintansa, kun taas Kolarin 

Hannukaisen rauta-kupari-kulta-kaivokselle ollaan vasta hakemassa lupaa. Näin ollen en 

ole tässä työssä voinut seurata lupa- ja suunnitteluprosesseja loppuun asti, vaan 

tarkastelen tapahtumia aineistonkeruuajaltani sekä sitä ennen. Olisin voinut keskittyä 

työssäni ainoastaan Suomen puolen Hannukaisen projektiin Muonion paliskunnan 

alueella, mutta ottamalla mukaan Muonion lapinkylän minulla on mahdollisuus 

tarkastella saman kaivosyhtiön toimintaa kahden erilaisen poronhoitoyhteisön 

näkökulmasta. Uskon tämän rikastuttavan keräämääni aineistoa. 

 

1.2. Lähestymistapa ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuskohteenani on tilanne, jossa kaksi hyvin erilaista maankäyttömuotoa kilpailevat 

luonnonresursseista samoilla alueilla. Tutkin osallistamista poroelinkeinon näkökulmasta, 

tarkastellen tilannetta kuitenkin molempien osapuolten kannalta. Teoreettisena 

taustavaikuttajana työlleni on toiminut poliittinen ekologia, joka ohjasi aiheelle sopivan 

näkökulman valinnassa. Tarkastelutapa auttoi hahmottamaan tutkimuskohdettani 

ympäröivää, laajempaa ympäristöhallinnan kontekstia sekä ympäristöneuvotteluihin 

sidoksissa olevaa vallankäyttöä. Poliittisen ekologian perinteen mukaisesti 

menetelmänäni on tapaustutkimus, jonka pohjalta tarkastelen osallistamisen luonnetta ja 

sen määrittelemistä yleisesti. Ympäristökamppailut – kenellä on pääsy 
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luonnonresursseihin ja miksi? – ovat yksi poliittisen ekologian suurista teeseistä, jonka 

piiriin tutkimusaiheeni lukeutuu. Tuon työssäni esille oman tarkastelukohteeni kautta, 

kuinka ympäristökamppailut heijastelevat sosiaalisia ja yhteiskunnallisia kamppailuja. 

Poliittisen ekologian perinteen mukaisesti käsittelen poliittisten käytäntöjen epäsuotuisia 

seurauksia poronhoitoyhteisöjen kannalta. (Robbins 2004: 12, 14.) 

Analysoin aineistoani osallistamisen käsitteen kautta. Katson, että se on tutkimusaiheeni 

kattokäsite, jonka yhtenä sivujuonteena työssäni näkyy sosiaalisen toimiluvan ympärillä 

käyty keskustelu ja toiminta. Kaivosyhtiöt eivät osallista poronhoitoyhteisöjä 

suunnitteluprosessiinsa vain, koska ne haluavat sosiaalisen toimiluvan, vaan koska 

osallistamiselle on olemassa lainsäädännöllisiä ja tapaoikeudellisia pakotteita. 

Ympäristöhallinnan ja kaivosteollisuuden viitekehyksistä lähtöisin olevat osallistamisen 

ja sosiaalisen toimiluvan käsitteet esittelen tarkemmin luvussa 3. 

Etnografisena tutkimuskysymyksenä työssäni on kahden lähtökohdiltaan erilaisen 

poronhoitoyhteisön kokemuksien avulla selvittää, kuinka poronhoitoyhteisöt voitaisiin 

osallistaa kaivoshankkeiden suunnitteluprosessiin poronhoitajien kannalta toimivimmalla 

tavalla, joka ottaisi huomioon poronhoitokulttuurin erityispiirteet. Tarkoitukseni on 

valottaa, kuinka tutkimuskohteen taustalla vaikuttavat ideologiat, lait, standardit ja 

käytännöt säätelevät poronhoitajien osallistamista ja minkälaisen pohjan ne luovat 

poronhoitajien vaikuttamisen mahdollisuuksille. Selvitän, millä tavalla 

poronhoitoyhteisöt on osallistettu kaivosten suunnitteluprosesseihin, kuinka 

osallistaminen on poronhoitajien kannalta toiminut ja mitä resursseja osallistaminen 

vaatii poronhoitajilta. Tarkastelen myös, kuinka lakisääteisessä ympäristövaikutusten 

arviointiprosessissa on arvioitu poronhoitoon kohdistuvia vaikutuksia ja miten kyseisen 

prosessin voisi toteuttaa poronhoitoyhteisöjen kannalta toimivammalla tavalla.  

Teoreettisena tutkimuskysymyksenäni on selvittää, kuinka osallistaminen tulisi 

määritellä, jotta sillä edistettäisiin sosiaalista kestävyyttä. Selvitän, kuinka 

osallistaminen on tutkimissani suunnitteluprosesseissa käytännössä toteutunut ja mitä 

tämä kertoo osallistamisprosesseissa ilmenevästä vallankäytöstä. Lisäksi tarkastelen, 

mitä tutkimuskohteeni kertoo sosiaalisen toimiluvan käsitteestä ja sen käyttämisen 

mielekkyydestä osallistamisprosessin tutkimuksessa. 
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1.3. Haastatteluaineistosta 

Tutkimustani varten olen haastatellut poronhoitajia Muonion lapinkylästä ja Muonion 

paliskunnasta sekä Northland Minesin toimitusjohtajaa ja ympäristöpäällikköä (Liitteet 

1-3).  Haastatteluja tein yhteensä kymmenen, yhdeksän eri informantin kanssa. Muonion 

lapinkylästä olen haastatellut kahta poromiestä, joista toinen on lapinkylän poroisäntä. 

Hänet olen haastatellut kahdesti. Kumpikin Ruotsin puolen haastateltavista puhui 

erinomaista suomea, joten haastattelukielenä kaikissa haastatteluissa oli suomi. Muonion 

paliskunnasta olen haastatellut viittä poromiestä, joiden joukossa on paliskunnan 

poroisäntä. Tutkimusaineisto on kerätty syys-maaliskuun välisenä aikana 2011 – 2012. 

Haastattelemani poromiehet kuuluvat kaikki lapinkylänsä tai paliskuntansa nimittämään 

ryhmään, jonka tarkoituksena on edustaa poronhoitoyhteisöä kaivosyhtiön kanssa 

käydyissä neuvotteluissa. Muonion lapinkylän edustusryhmään kuuluu viisi poromiestä 

ja Muonion paliskunnan ryhmään seitsemän. Lapinkylän käymissä neuvotteluissa 

poroisäntä on edustanut kyläänsä välillä yksinkin. Koska hänellä on neuvotteluissa 

muihin lapinkylän poronhoitajiin nähden varsin merkittävä rooli, koin hyödylliseksi 

haastatella hänet uudestaan tammikuussa 2012. Toinen Muonion lapinkylästä 

haastattelemani poromies on periaatteessa juuri eläköitynyt, mutta pitää edelleen poroja 

ja seuraa neuvotteluprosessin etenemistä. Hän oli aktiivisesti mukana Northland 

Swedenin kanssa käytyjen neuvottelujen alkuvaiheessa. Kaunisvaaran kaivos sijaitsee 

aivan hänen kotinsa lähellä. Kaikki Muonion paliskunnasta haastattelemani poromiehet 

ovat päätoimisia poronhoitajia, joista suurin osa kuuluu paliskuntansa hallitukseen. 

Haastateltavista kolme pitää porojaan alueella, jonne Hannukaisen kaivos on suunnitteilla.   

Poronhoitajien lisäksi olen haastatellut Northland Minesin toimitusjohtajaa ja 

ympäristöpäällikköä.  He vastaavat Northlandin toiminnasta Muonion paliskunnan 

kanssa ja ovat edustaneet yhtiötään poronhoitajien kanssa käydyissä kokouksissa. 

Ottamalla tutkielmaani mukaan kaivosyhtiön edustajia, hahmotan tutkimani tilanteen 

kokonaiskuvan paremmin. Yritin tavoittaa Northland Swedenin vastaavassa asemassa 

olevaa työntekijää haastattelua varten, mutta valitettavasti hän ei koskaan vastannut 

haastattelupyyntöihini. 
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Haastateltavieni määrä on tutkimuskohteeseen nähden varsin kattava. Mahdollisten 

haastateltavien joukko on aiheessani jo lähtökohtaisesti suhteellisen rajallinen, sillä 

halusin haastatella nimenomaan kaivoshankkeiden suunnitteluprosessissa aktiivisesti 

mukana olevia poronhoitajia ja näiden kanssa vuorovaikutuksessa olevia kaivosyhtiön 

edustajia. Nauhoitin kaikki haastattelut kahta lukuun ottamatta. Toisessa tapauksessa 

haastateltavan kotona oli sen verran muita taustaääniä, että katsoin parhaaksi olla 

nauhoittamatta keskustelua, ja toisessa haastateltavan oli helpompi puhua ilman nauhuria, 

joten suljin laitteen haastattelun alkumetreillä. Yhteensä nauhoitettua 

haastattelumateriaalia kertyi noin 10 h, tämän lisäksi kaksi 30 - 45 minuutin mittaista 

haastattelua, joista kirjoitin muistiinpanot. Keskimäärin yksi haastattelu kesti noin tunnin, 

mutta joukossa on yksi 2,5 tuntinenkin. Pääosin haastattelut tapahtuivat informanttien 

kotona. Muutamassa tapauksessa haastateltavan vaimo oli tilanteessa läsnä ja yksi heistä 

osallistui yhden haastattelun aikana keskusteluunkin. Muonion lapinkylän poroisännän 

haastattelin molemmilla kerroilla Kolarin Metsäntutkimuslaitoksen kokoustilassa ja 

Northland Minesin ympäristöpäällikön haastattelin Oulun yliopiston ryhmätyöhuoneessa. 

Tekemäni haastattelut poikkeavat jossain määrin tavanomaisesta. Pro gradu-tutkielmani 

on tarkoitus tukea DILACOMI-projektia. Tämän takia kysyin jokaiselta informantilta 

haastattelun aluksi, voisivatko muutkin projektin työntekijät lukea haastattelulitteraattini 

vai halusivatko he aineiston tulevan ainoastaan minun käyttööni. Valtaosa suostui edellä 

mainittuun. Mahdollisuus siitä, että joku toinen, informantilleni vieras tutkija voisi lukea 

hänen haastattelunsa, saattoi vaikuttaa saamiini vastauksiin. Tarjosin haastateltaville 

mahdollisuuden esiintyä työssä omalla nimellä, mutta koska kaikki eivät tätä halunneet, 

esiintyvät kaikki paitsi poroisännät ja Northland Minesin työntekijät peitenimellä. 

Päädyin tarjoamaan mahdollisuuden omalla nimellä esiintymiseen keskusteltuani asiasta 

ohjaajani Hannu Heikkisen kanssa. Tutkimukseni koskee rajattua joukkoa henkilöitä, 

joista suurin osa tuntee toisensa ja on keskenään tekemisissä. Neuvotteluprosessin 

keskeisiä toimijoita, kuten poronhoitoyhteisön poroisäntä ja kaivosyhtiön toimitusjohtaja, 

on vain yksi puolellaan. Näin ollen joidenkin haastateltavien anonymiteettiä olisi ollut 

hyvin vaikea taata edes haluttaessa. 
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Löysin informanttini kyselemällä poroisänniltä sopivia poromiehiä haastateltavaksi, joten 

poronhoitajien keskuudessa oltiin todennäköisesti hyvin perillä siitä, keitä olin käynyt 

jututtamassa. Monet kyselivät minulta suoraan, olinko jo käynyt tämän ja tämän luona tai 

keitä aikoisin vielä haastatella. Osa kertoi oman mielipiteensä siitä, ketä minun 

kannattaisi käydä asiaan liittyen tapaamassa. Informanttien löytäminen tuntui käyvän sitä 

helpommaksi, mitä useamman poronhoitajan luona olin jo käynyt. Avoimuudestani oli 

todennäköisesti minulle tässä suhteessa etua. Northland Minesin toimitusjohtajan olin 

tavannut eräässä DILACOMI-projektin kokouksessa ja hänen kauttaan sain yhtiön 

ympäristöpäällikön yhteystiedot. Tämänkaltainen avoimuus informanttieni suhteen ei ole 

ongelmatonta. Täydellisen anonymiteetin takaaminen olisi tässä tapauksessa kuitenkin 

melko mahdotonta eikä edes käsittelemäni aiheen kannalta välttämätöntä. 

Koska haastateltavani ovat tietoisia siitä, keitä muita työhöni suurin piirtein on 

osallistunut, uskon, ja joissakin tilanteissa sain myös huomata, että he saattoivat tietyissä 

asioissa varoa sanomisiaan. Olemalla avoin sen suhteen, keitä työhöni tulee 

osallistumaan, olen tarjonnut informanteilleni mahdollisuuden säädellä myös itse 

sanomisiaan. Tämä on ehkäissyt osaltaan sitä, että lopulliseen työhöni päätyisi sellaista 

tietoa, joka saattaisi osoittautua informanttien kannalta haitalliseksi. Toki olen käyttänyt 

asian suhteen myös omaa harkintakykyäni. Niin kaivosyhtiön edustajien kuin 

poronhoitajienkin kohdalla on syytä muistaa, että he edustavat maankäyttöneuvotteluissa 

omaa asiaansa ajavia vastapuolia. Tämä on saattanut vaikuttaa heidän antamiinsa 

vastauksiin. 

 

1.4. Kenttätöistä ja osallistuvasta havainnoinnista 

Tein aineistoa kerätessäni kolme kenttätyömatkaa Kolariin, jossa sain majoittua 

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) vierastiloihin. Matkat kestivät viidestä päivästä 

kahdeksaan päivään. Haastattelujen tekemistä varten minulla oli käytettävissäni Metlan 

auto. Kuljin Kolariin sekä Oulun yliopiston autolla että junalla ja linja-autolla. Auton 

vuokraaminen yliopistolta vaati omat järjestelynsä, puhumattakaan henkisestä 

valmistautumisestani siihen, että joutuisin vähäisellä ajokokemuksellani ajamaan Oulusta 
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Kolariin ja seikkailemaan siellä sekä Ruotsin Pajalassa informanttejani etsimässä. Matkat 

rikastuttivat tutkijanalun osaamista ja ymmärrystä käytännön tutkimustyöstä.    

Kenttätöiden aikana sain omakohtaisesti kokea, että poronhoitajien haastattelu vaatii 

tutkijalta hyvin paljon joustavuutta, aikaa ja kärsivällisyyttä sekä elinkeinon 

erityispiirteiden ymmärtämistä. Haastateltavieni lähestymiseen sain onneksi etukäteen 

opastusta Hannu Heikkiseltä. Poronhoito on luontaiselinkeino, jonka työajat määräytyvät 

pitkälti luonnonolosuhteiden ja porojen liikkeiden mukaan. En voinut sopia poromiesten 

kanssa etukäteen tarkkaa haastatteluajankohtaa, sillä heille saattoi tulla äkkilähtö töihin. 

Sen sijaan jouduin varaamaan haastattelujen tekemistä varten useita päiviä aikaa, jotta 

voisin sopia tapaamiset mahdollisimman joustavasti. Sovin informanttieni kanssa 

etukäteen päivän, jolloin voisin soitella ja kysyä, sopisiko haastattelu sinä iltana. 

Päiväsaikaan he olivat töidensä puolesta kiinni. Aamut ja päivät kuluivatkin odotellessa 

ja iltaisin saatoin saapua haastattelumatkalta vasta keskiyöllä. Oli mielenkiintoista 

huomata, kuinka eri tavalla haastattelujen sopiminen tapahtui kaivosyhtiön 

työntekijöiden kanssa. Olin heihin yhteydessä puhelimitse ja sähköpostin kautta ja 

saatoin sopia tapaamisen viikon päähän, tiettyyn kellonaikaan. Poromiehet eivät 

välttämättä käyttäneet tietokonetta ollenkaan ja yhteydenpito heihin tapahtui aina 

puhelimitse. 

Maaliskuussa 2012 tekemäni kolmannen kenttätyömatkan aikana sain oppia 

tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, että kaikki ei aina suju tutkijan omien 

suunnitelmien mukaan. Minun oli tarkoitus tehdä Muonion lapinkylän puolella vielä 

muutama haastattelu lisää ja otin yhteyttä kylän poroisäntään tiedustellen, olisikohan 

heillä aikaa haastatteluille, mikäli tulisin Kolariin saman viikon lopulla. Varasin matkaan 

aikaa kuusi päivää. Poroisäntä uskoi aikaa järjestyvän. Saavuin Kolariin lauantaina ja 

soitin poroisännälle uudestaan kertoen tulostani. Tällöin sain kuulla, että hänelle oli tullut 

lähtö viemään poroja kevääksi tunturiin, eikä hän ollut enää lapinkylänsä alueella. 

Sovimme, että hän järjestäisi kylästä minulle haastateltavia. Päädyin odottelemaan hänen 

yhteydenottoaan seuraavat kolme päivää, jonka jälkeen sain kuulla, että hän oli turhaan 

kehottanut poissa ollessaan kylän muita poromiehiä käymään jututettavanani – kynnys 
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tulla ilman poroisäntää haastateltavaksi oli ollut heille liian suuri. Viidennen päivän 

jälkeen jouduin palaamaan tyhjin käsin Ouluun. 

Paitsi tehokas opetus luontaiselinkeinon arvaamattomuudesta, epäonninen reissuni 

havainnollisti kahden tutkimani poronhoitoyhteisön vaatimista lähestymistavoista 

löytyviä eroavaisuuksia. Muonion paliskunnassa sain poroisännän ja rahastonhoitajan 

kautta varteenotettavien haastateltavien puhelinnumerot, jonka jälkeen sovin jokaisen 

poromiehen kanssa erikseen haastatteluajankohdasta. Muonion lapinkylässä 

yhteyshenkilönäni toimi poroisäntä, joka oli välittäjänä minun ja muiden poromiesten 

kesken. En voinut itse ottaa heihin yhteyttä ja sopia haastatteluista, sillä pyysin turhaan 

heidän puhelinnumerojaan poroisännältä. Poroisäntä oli ilmeisesti myös aikonut olla 

läsnä haastatellessani kylän muita poromiehiä, minkä tulkitsen johtuneen toisten 

haluttomuudesta tulla luokseni yksinään. Uskon, että mikäli olisin onnistunut tapaamaan 

kylän muut poromiehet edes kerran kasvotusten, kynnys tulla yksin haastateltavakseni 

olisi ollut huomattavasti alhaisempi. Seuraavalla kerralla pyrkisinkin ennen 

haastattelujen tekemistä esimerkiksi osallistumaan kokoukseen, jossa poromiehet olisivat 

läsnä. Näin he olisivat jo kertaalleen nähneet minut ennen haastattelupyyntöjen 

esittämistä. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, valtaosa haastatteluista tapahtui informanttien kotona. 

Vuorovaikutuksemme oli näin ollen jo haastattelupaikan takia henkilökohtaisemmalla 

tasolla kuin jos olisin haastatellut heitä neutraalimmassa ympäristössä. Joimme yleensä 

haastattelun yhteydessä kahvit ja puhuimme haastateltavan kanssa usein muustakin kuin 

vain tutkimukseeni liittyvistä asioista. Koin, että etenkin poromiehet halusivat puhua 

kanssani ennemmin kuin toiselle ihmiselle virallisen ”tutkijan” sijaan. Näen 

tämänkaltaisen, henkilökohtaisemman kosketuksen informantteihini vahvuutena 

tutkielmassani. Sen lisäksi, että uskon sen lisänneen haastateltavien minua kohtaan 

tuntemaa luottamusta, se toi minut lähemmäksi tutkimuskohdettani ja antoi sille kasvot. 

Pelkkien litteraattien sisältämän asian lisäksi tiedän, millä tavalla informanttini puhuivat 

kertomistaan asioista ja millaisia tunteita ne heissä herättivät. Olen kuullut haastattelun 

ulkopuolella asioita, joita en voi tutkimukseeni kirjoittaa, mutta jotka ovat kasvattaneet 

omaa ymmärrystäni tutkimastani aiheesta ja sen taustoista. Haastavaa onkin kirjoittaa 
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auki kaikki se, jonka olen lukenut niin sanotusti rivien välistä, havainnoimalla 

tapahtumia. 

Haastattelutilanteiden lisäksi olen kenttätöideni aikana tehnyt myös osallistuvaa 

havainnointia. Osallistuin yhteensä kuuteen Hannukaisen kaivoshankkeeseen 

liittyneeseen kokoukseen. Samankaltaista tilaisuutta osallistuvaan havainnointiin ei 

tarjoutunut Ruotsin puolella. Kokouksista kirjoittamani muistiinpanot ovat osa 

tutkimusaineistoani. Kokouksiin osallistumiseni syvensi ymmärrystäni itse Hannukaisen 

kaivosprojektista ja siihen liittyvistä selvityksistä sekä Muonion paliskunnan ja 

kaivosyhtiön välisestä toiminnasta ja sen laadusta. Olin mukana DILACOMI-projektin 

järjestämässä tapaamisessa (16.8.2011) Northland Mines Oy:n toimitusjohtajan kanssa, 

minkä aikana keskustelimme yleisesti yhtiön hankkeen kulusta ja sain mahdollisuuden 

kysyä toimitusjohtajalta yhtiön toiminnasta poronhoitajien kanssa. Toisen 

kenttätyömatkani aikana kävin seuraamassa paneelikeskustelua (27.1.2012) matkailun ja 

kaivostoiminnan yhteiselosta Kolarissa. Keskusteluun osallistui Paliskuntain yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Anne Ollila, joka kertoi näkemyksistään kaivostoiminnan ja 

poronhoidon yhteensovittamisesta. 

Työni kannalta antoisimmat kokoukset olivat kuitenkin poronhoitoa käsitelleet kaksi 

porotalouden kokousta (22.9.2011 ja 26.1.2012), kaivoksen järjestämä poropienryhmä 

(26.1.2012) sekä Muonion paliskunnan ja Pöyryn
1
 konsultin keskinäinen kokoontuminen 

(22.9.2011), joka käsitteli porotalousselvityksen tekemistä. Porotalouden kokoukset 

toteuttivat poronhoitolain 53 § mukaista neuvotteluvelvoitetta
2

 ja paikalla oli 

poronhoidosta vastaavia viranomaisia. Kokouksiin osallistuivat muun muassa Northland 

Minesin edustajia ja konsultteja, Paliskuntain yhdistys, Metsähallitus, Lapin liitto ja 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muonion paliskunnan edustajien lisäksi. 

Kokouksissa käsiteltiin kaivoshankkeen etenemistä ja osallistujat esittivät kysymyksiä ja 

mielipiteitä liittyen porotalouden huomioimiseen kaivoksen suunnitteluprosessissa. 

                                                 
1
 Konsultointi- ja suunnitteluyritys, joka vastaa Northland Minesin sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 

tekemisestä. Arviointiin sisältyy porotalousselvitys. 
2

 "Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia 

toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa." 
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Poropienryhmässä paikalla olivat Muonion paliskunnan ja Northland Minesin 

edustajistot, konsultteja sekä Paliskuntain yhdistyksen edustaja ja muutama tutkija. 

Pienryhmät ovat kaivosyhtiön järjestämiä tapaamisia, joissa yhtiö esittelee hankkeensa 

etenemistä ja poronhoitajat voivat kommentoida uusimpia suunnitelmia. Osapuolet 

keskustelevat kaivoksen mahdollisista vaikutuksista poronhoitoon sekä niistä 

toimenpiteistä, joilla elinkeino voitaisiin ottaa suunnitteluprosessissa huomioon. 

Muonion paliskunnan porotalousselvitystä käsitellyt kokous oli paliskunnan ja selvitystä 

tekevän konsultin välinen tapaaminen, jossa oli paikalla Paliskuntain yhdistyksen 

edustaja neuvoa antavana osapuolena. Kokouksessa keskusteltiin selvityksen sisältämistä 

asioista ja esitettiin parannusehdotuksia. 

Aineistooni sisältyy oleellisesti myös kenttäpäiväkirjani. Olen kirjannut siihen Kolarin 

matkojeni tapahtumat sekä pohtinut pidemmälle vaikutelmiani haastattelureissuistani ja 

osallistumistani kokouksista. Kenttäpäiväkirjasta löytyy kuvailuni tapaamisestani yhden 

Muonion paliskunnan poromiehen kanssa. Tutustuin sen aikana heidän Lamumaan 

pääerotusaitaansa, joka Hannukaisen kaivoksen toteutuessa saattaa jäädä kaivosalueen 

alle. En haastatellut kyseistä poromiestä virallisesti. Tapasin hänet ennen kuin aloitin 

varsinaisten haastattelujen tekemisen, jotta voisin yleisemmin keskustella poronhoidosta 

hänen kanssaan ja hankkia tällä tavoin lisää taustatietoja asiasta. Kävimme myös hänen 

kotonaan, jossa hän piirsi minulle karttoihin kuvailuja heidän paliskuntansa 

laidunkierrosta ja kaivoksen mahdollisesta sijoituspaikasta. Karttoja käytin 

havainnollistamisvälineenä parissa haastattelussakin, jotta hahmottaisin paremmin, 

kuinka kaivoshankkeet tulisivat poronhoitoyhteisöjen alueille sijoittumaan. 

 

1.5. Aineistonanalyysi ja työn rakenne 

Olen analysoinut tutkimusaineistoni aineistolähtöisesti. Haastatteluaineistoa kerätessäni 

pyrin selvittämään, kuinka kaivoshankkeet voivat vaikuttaa poronhoitoyhteisöjen 

toimintaan sekä minkälaista yhteistyötä kaivosyhtiöiden ja poronhoitoyhteisöjen välillä 

on ollut. Sen jälkeen teemoittelin aineistoni empirialähtöisesti. Tutkimuskysymykseni 

samaan aikaan sekä ohjasivat teemoittelua että muotoutuivat sen aikana. Analyysivaihetta 

ohjasi työni teoreettiseksi työkaluksi muotoutunut osallistamisen käsite sekä poliittinen 
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ekologia, jonka ohjeistamana pyrin löytämään aineistostani osallistavassa suunnittelussa 

ilmeneviä vallankäytön muotoja ja asetelmia.  

Seuraavassa luvussa esittelen tutkimuskohteeni yleistä taustaa ja kerron tarkemmin 

tarkastelemistani poronhoitoyhteisöistä sekä näiden maille sijoittuvista kaivoshankkeista. 

Tutkielmassani tausta esitellään poikkeuksellisesti ennen käytettyä lähestymistapaa. 

Koen tämän mielekkäimmäksi etenemistavaksi, sillä teorialukuni syventää taustaluvussa 

esiteltyjä, maankäyttöneuvotteluihin liittyviä käytäntöjä. Näin kerron ensin 

tutkimuskohteestani, jonka jälkeen erittelen teorialuvussa siihen vaikuttavia, laajempia 

teemoja. Näiden teemojen kautta siirryn analysoimaan aineistoani. Olen jakanut aineiston 

käsittelyn kahteen lukuun. Tarkastelen niissä erikseen tutkimieni poronhoitoyhteisöjen 

osallistamisprosesseja. Käsittelyni etenee yhtenevien pääteemojen mukaisesti. Pääteemat 

ovat syntyneet tutkimuskysymysteni pohjalta. 

Käyn ensin läpi poronhoitajien näkemyksiä hankkeiden mahdollisista vaikutuksista 

heidän toimintaansa. Tämän jälkeen tarkastelen virallista vaikutusten arviointiprosessia. 

Sen aikana poronhoitoyhteisöt neuvottelevat kaivosyhtiöiden kanssa siitä, mitä 

vaikutuksia hankkeilla arvioidaan olevan ja kuinka niitä voidaan lieventää. Seuraavaksi 

käsittelen toimenpiteitä, joita poronhoitajat ovat kaivosyhtiöiltä vaatineet 

suunnitteluprosessien aikana. Prosessissa pidemmällä olevan Muonion lapinkylän 

kohdalla tarkastelen myös, ovatko nämä yhtiöltä vaaditut toimenpiteet toteutuneet. 

Viimeisissä kappaleissa selvitän osallistamisprosessien piirteitä ja kulkua sekä erittelen 

osallistamisen asettamia vaatimuksia poronhoitoyhteisöille. 

Viimeisessä luvussa pohdin syvällisemmin analyysiluvuista kohonneita, keskeisiä 

teemoja sekä vastaan tämän pohjalta alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin. 
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2. Tutkimuskohteen esittely 

2.1. Lyhyesti poronhoidosta ja sen nykytilanteesta 

Suomessa poronhoitoalueeseen kuuluu lähes koko Lapin lääni sekä Oulun läänin 

pohjoisosa.  Se on jaettu 56:en paliskuntaan. Poronhoitoalue on jaettu kolmeen osaan: 

saamelaisten poronhoitoalue, erityinen poronhoitoalue ja poronhoitoalue. Kahdella 

ensimmäisellä alueella elinkeinolla on vahvempi lakisuoja. Poronhoidon toimintayksikkö 

on paliskunta, jota johtaa poroisäntä. Lisäksi vaaleilla valitaan paliskunnan oma hallitus. 

Maa- ja metsätalousministeriö määrää jokaiselle paliskunnalle suurimman sallitun 

poromäärän, jota paliskunta ei saa ylittää. Poroja saavat hoitaa ja omistaa niin 

saamelaiset kuin suomalaisetkin ja poronhoitajista valtaosa on suomalaisia. (Paliskuntain 

yhdistys 2009.) 

Ruotsissa laaja poronhoitoalue ulottuu eteläisestä Dalarnan läänistä aina pohjoiseen 

Norrbottenin lääniin. Poronhoidon toimintayksikkö on saamenkylä (sameby), joita on 

maassa 51. Saamenkylät jaetaan tunturikyliin, metsäkyliin ja toimilupakyliin niiden 

maantieteellisen sijainnin perusteella. (SSR 2012.) saamenkylät eivät saa poroelinkeinon 

lisäksi harjoittaa muuta taloudellista toimintaa. Västerbottenin, Norrbottenin ja 

Jämtlandin läänien hallintoneuvostot säätelevät saamenkylien porojen 

enimmäislukumääriä. (Jernsletten 2002: 3.) Ainoastaan saamelaisilla on oikeus harjoittaa 

poronhoitoa ja elinkeinolla onkin tärkeä rooli saamelaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja 

jatkajana (SSR 2012). 

Poronhoito perustuu niin Suomessa kuin Ruotsissakin porojen vapaaseen laidunkiertoon 

talvi-, kevät-, kesä- ja syyslaidunten välillä (SSR 2012; Paliskuntain yhdistys 2009), 

joissa ne saavat kunakin vuodenaikana tarvitsemansa ravinnon. Vasonta tapahtuu 

kevätlaitumessa, vasojen merkintä kesälaitumessa ja rykimä eli porojen kiima-aika sekä 

porojen erottelu teurastuksia varten syyslaitumessa. Elinkeinon elinehtona on pääsy 

laajoille, häiritsemättömille ja ominaisuuksiltaan erilaisille laidunalueille (Jernsletten & 

Klokov 2002). Poro on puolivilli eläin, jonka vuotuista rytmiä poronhoitotyöt pitkälti 

noudattavat. Tärkeimpiä töitä ovat uusien vasojen merkitseminen kesämerkityksissä, 

poroerotukset syksyn teurastuksia varten ja talvinen paimennus. Etenkin Suomessa 
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porojen tarhaus on myös lisääntynyt. (Paliskuntain yhdistys 2009.) Elinkeinon 

kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa talvien ja kesien sääolosuhteet, 

porolihamarkkinoiden vaihtelu (Heikkinen 2002: 182) sekä öljyn hinta. Poronhoitoa 

säätelee pääosin Suomessa Poronhoitolaki (848/1990) ja Ruotsissa Rennäringslag 

(437/1971). 

Saamelaisesta poronhoidosta puhuttaessa korostuu usein elinkeinon sukukeskeisyys sekä 

sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys (Paliskuntain yhdistys 2009; SSR 2012). Vaikka 

2000-luvun alussa poronhoito oli päätulonlähde vain noin 10 - 15 %:lle Ruotsin 

saamelaisista, se toimii yhä tärkeänä saamelaisen kulttuuri-identiteetin symbolina. 

Poronhoito liittyy lisäksi olennaisesti kaikkiin saamelaisten vaatimuksiin koskien 

maanomistusta. (Beach 2004: 111; SSR 2012.) Kuitenkin yhtä lailla elinkeinolla on 

tärkeä sosiaalinen merkitys etnisesti suomalaiselle poronhoidolle. Pohjois-Suomen 

talonpojat ja uudisasukkaat omaksuivat elinkeinon hyvin varhaisessa vaiheessa ja se on 

edelleen tärkeä osa paikallisidentiteettejä ja -kulttuureita (Heikkinen 2003: 12). 

Poronhoito on sen ei-saamelaisillekin harjoittajille usein suvussa kulkeva elämäntapa, 

jonka kautta sosiaalinen elämänpiiri pitkälti rajautuu (Heikkinen 2002: 195, 101, 225). 

Hallinnossa poronhoidon kulttuurinen merkitys nähdään kuitenkin usein ainoastaan 

saamelaisen poronhoidon kohdalla (Heikkinen 2003: 40). 

Porosta on tullut pohjoisuuden representaatio (Forbes 2004: 9) ja elintärkeä symboli 

Pohjois-Suomen matkailulle (Jernsletten J-L & Klokov K 2002). Useissa tutkimuksissa 

on todettu poronhoidon tärkeä rooli syrjäalueiden asuttuna pitämisessä (Ks. esim. 

Kemppainen ym. 1997; Siitari ym. 2003; MTT 2008 < Paliskuntain yhdistys; Jernsletten 

& Klokov 2002; Heikkinen 2003: 12) ja paikallisyhteisöjen talouden ylläpidossa (Forbes 

2004: 61; Jernsletten & Beach 2006; Heikkinen ym. 2003: 20). Se on nähty keinona 

parantaa syrjäseutujen elinoloja ja hallinnoida kestävästi pohjoisen ympäristön 

ekosysteemiä (Forbes 2004: 61). 

Nykypäivänä poronhoitajien työskentelyä varjostavat suuret haasteet koko 

skandinaavisella alueella (Ks. RENMAN -tutkimusprojektin loppuraportti, joka käsitteli 

poronhoitoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Luoteis-Venäjällä: Forbes 2004). 

Poronhoitajien mukaan muut maankäyttömuodot ovat lisääntyneet jatkuvasti heidän 
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maillaan (Beach 2004: 113; Heikkilä 2006b: 321; Forbes 2004: 29). Viimeisen 50 vuoden 

aikana metsätalous, vesivoimateollisuus, kaivosteollisuus ja matkailu ovat olleet 

kasvussa pohjoisilla alueilla (Heikkinen 2003: 12). Esimerkiksi metsätalouden tavoitteet 

ovat pahassa ristiriidassa poronhoidon kanssa, sillä metsähakkuut tuhoavat poronhoidolle 

tärkeitä vanhoja metsiä. Hakkuumenetelmät tekevät laitumista käyttökelvottomia 

vuosikausiksi kääntämällä maan ylösalaisin ja hävittämällä jäkälän (Jernsletten 2002). 

Laidunmaiden menetys ja niille pääsyn estyminen on luultavasti suurin yksittäinen uhka 

poronhoidolle (Jernsletten & Klokov 2002; Forbes 2004: 9; Anttonen 2011; Beach 2004: 

113; Heikkinen 2003: 9). Poronhoitajat kokevat joutuvansa väistymään muiden 

elinkeinojen tieltä, minkä seurauksena heidän oma toimintakykynsä ja elinkeinonsa 

kannattavuus kärsivät (Heikkilä 2006b: 321 – 322). Väheneviä laitumia joudutaan 

käyttämään epätasaisesti, minkä seurauksena voi olla liikalaidunnuksesta aiheutuva 

maaperän rappeutuminen. Lisääntyvät häiriötekijät porojen laidunmailla puolestaan 

heikentävät eläinten kuntoa. Kaikki tämä vähentää elinkeinon kannattavuutta, sillä 

porojen lisääntymistulos voi heiketä, kuolleisuus nousta ja elinkeinon kustannukset 

kasvaa, mikäli poroja aletaan lisäruokkia. (Anttonen 2011.) Lisäksi petoeläinten ja 

liikenteen tappamien porojen määrä on poronhoitoalueella koko ajan nousussa 

(Jernsletten 2002). 

Poroelinkeinoon vaikuttavat olennaisesti muita elinkeinoja ja luonnonvarojen hallintaa 

koskevat päätökset (Heikkinen 2003: 13). Maan monikäyttö eli kilpailevien 

maankäyttömuotojen suosiminen on nykyään vallitseva ideologia ympäristöhallinnan 

piirissä (Forbes 2004: 28). Poronhoidon väistymistä muiden maankäyttömuotojen tieltä 

perustellaan muun muassa vetoamalla enemmistödemokratiaan eli luonnon 

hyödyntämiseen tavalla, josta on enemmistölle suurin hyöty (Heikkilä 2006b: 342), 

muun muassa työpaikkojen ja verotulojen kautta (Jernsletten 2002). Hallinnon parissa 

porolaidunten rappeutumisen nähdään johtuvan ennemmin liikalaidunnuksesta kuin 

muista maankäyttäjistä. Tilanteen ratkaisuksi ehdotetaan poromäärien leikkaamista 

(Heikkinen 2003: 18, 22). 

Samaan aikaan, kun poronhoitoa syytetään ekologisesta kestämättömyydestä ja 

poromääriä halutaan leikata, painostavat valtioiden hallinnot elinkeinoa 
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rationalisoitumiseen. Tämä tarkoittaa poronhoidon siirtymistä suurimman mahdollisen 

tuoton tavoitteluun ja elinkeinon mekanisoitumista (Forbes 2004: 9; Beach 2004: 113; 

Beach 1997: 123). Poronhoidosta tulisi saada mahdollisimman suuri tuotto, mikä 

käytännössä on tarkoittanut poromäärien kasvattamista. Poronhoitajien määrään nähden 

liian suurien porokarjojen hallitsemiseen tarvitaan enenevissä määrin koneita, muun 

muassa moottorikelkkoja ja jopa helikoptereita. Kannattavuuden nostamista vaikeuttaa 

ennestään poronlihan hinnan laskeminen. (Beach 2004: 113 – 115). Käytännössä 

elinkeinon kustannukset nousevat samaan aikaan, kun laidunmaat pienenevät ja 

poromääriä halutaan leikata. Tämän seurauksena poronhoito on vaarassa muuttua 

kannattamattomaksi toiminnaksi. (Heikkinen 2003: 22, 9.) Hugh Beachin mukaan 

Ruotsin saamelaiset poronhoitajat kutsuvatkin nykyistä tilannettaan eko-kolonialismiksi. 

Ensin yhteiskunta vie poronhoidon luonnonresursseja pienentämällä sen laidunmaita, 

jonka jälkeen se syyttää elinkeinoa ekologisesti kestämättömäksi ja kehittää uusia 

säädöksiä kontrolloidakseen sitä. (2004: 121.) 

Kulttuuriantropologi Hannu Heikkisen toimittama Enemmän oma-aloitteisuutta, 

vähemmän valitusta: Hallinnon näkemyksiä poronhoidon osallistumiseen perustuvien 

instituutioiden kehittämisestä (2003) on RENMAN-tutkimusprojektiin liittyvä artikkeli, 

joka käsittelee poronhoidosta vastaavien virkamiesten, suunnittelijoiden ja poliitikkojen 

näkemyksiä kyseisestä elinkeinosta. Siinä todetaan, että hallinnon toimien ja päätösten 

voi sanoa marginalisoivan poronhoitoa (Heikkinen 2003: 23). Poronhoitajien omat 

vaikutusmahdollisuudet elinkeinoaan koskevissa maankäyttökysymyksissä ovat usein 

heikot. Tämä siitä huolimatta, että niihin liittyvät päätökset vaikuttavat suoraan 

poronhoidon kannattavuuteen. Poronhoitajien kontrolli omasta elinkeinostaan on 

siirtymässä enenevissä määrin ulkopuolisten auktoriteettien käsiin. (Forbes 2004: 27 – 28; 

Heikkilä 2006b: 321 – 322; Heikkinen 2003: 17, 22, 43.) 

Maankäytön suunnitteluprosessit tapahtuvat poronhoidon osalta pitkälti muiden ehdoilla. 

Tärkeimmät päätökset on tehty jo ennen poronhoitajien suunnitteluprosessiin 

osallistumista (Sarkki 2006). Poronhoitajien mukaan heitä kuullaan maankäytön 

suunnittelussa, mutta ei kuunnella. Tällä he viittaavat siihen, että poronhoitajat kyllä 

osallistetaan maankäytön suunnitteluprosesseihin, mutta heidän mielipiteillään ei ole 
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vaikutusta niiden lopputulokseen. (Heikkinen 2003: 43.) Poronhoidon asemaa 

maankäytön suunnitteluprosesseissa tutkinut Lydia Heikkilä toteaa, että poronhoidon 

negatiivisten piirteiden korostaminen julkisen tiedonvälityksen piirissä on heikentänyt 

poronhoitajien asemaa maankäyttökysymyksissä ja ympäristön suunnitteluprosesseissa 

(2003: 139). 

Sekä Ruotsin että Suomen poronhoitajat kokevat, ettei paikallishallinnoilla usein ole 

tarpeeksi tietämystä elinkeinosta ja että maankäyttöpäätöksissä kunnat helposti suosivat 

elinkeinoja, jotka tuovat poronhoitoa enemmän työpaikkoja ja verotuloja (Jernsletten & 

Klokov 2002). RENMAN-tutkimusprojektin yhteydessä havaittiin, että keskushallinnon 

parissa elinkeinon kohteluun liittyy sekä välinpitämättömyyttä että väärinkäsityksiä. 

(Forbes 2004: 27). Ruotsalainen ja suomalainen valtaväestö näkevät elinkeinon hyvinkin 

negatiivisessa valossa. Ruotsissa ylisuurien poromäärien pitämisestä syytettyjä 

poronhoitajia verrataan jopa ympäristörikollisiin (Beach 2004: 112, 110). Eri 

maankäyttömuotoja suosivan politiikan seurauksena poronhoitajat joutuvat usein 

kiistoihin samoilla alueilla toimivien maanviljelijöiden, metsätalouden, metsästäjien 

(Beach 1997: 130) ja matkailun kanssa. Tämä aiheuttaa hankausta paikallisväestön 

kanssa. Poronhoitoa pidetään esteenä pohjoisen teollisuuden kehitykselle sekä 

tuottamattomana elinkeinona, jota veronmaksajat ylläpitävät muun muassa 

petokorvausten
3
 muodossa. (Heikkinen 2002: 253; Beach 2004: 119.) 

 

2.2. Poronhoitoa Tornionlaaksossa 

Pajalan ja Kolarin kunnat kuuluvat Tornionlaakson alueeseen, jonka jakaa keskeltä 

virtaava Muonionjoki eli Väylä. Tornionlaakso ehti muodostaa historiallisesti ja 

kulttuurisesti yhtenäisen alueen noin 600 vuoden ajan, ennen kuin se jaettiin kahdeksi 

erilliseksi alueeksi vuonna 1809 Suomen siirryttyä osaksi Venäjää. Meänkieltä, 

suomenkielen murretta, puhutaan molemmin puolin rajaa ja rajan ylittävä yhteistyö ja 

kommunikointi on tavallista (Elenius 2008: 20). 

Muonion paliskunnan ja Muonion lapinkylän keskinäinen historia on näin ollen toisaalta 

                                                 
3
 Valtion poronhoitajille maksama korvaus petoeläinten tappamista poroista. 
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rinnakkaiselon ja yhteistyön, toisaalta erillisten kehityskulkujen leimaama. Yhteisöjen 

poronhoitotavat muistuttavat toisiaan, mutta niiden toimintaan vaikuttavat eri maiden 

lainsäädännöt.  Rajanaapureina nämä kaksi poronhoitoyhteisöä ovat koko ajan 

suhteellisen tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Haastateltavieni mukaan 

poronhoitajat kohtaavat usein toisiaan hakiessaan joen yli kulkeneita porojaan, 

osallistuvat naapuripuolen poroerotuksiin ja tekevät poronhoidollisia sopimuksia. 

Lapinkylän ja paliskunnan välillä koettiin vallitsevan hyvä yhteisymmärrys. Muutama 

haastateltava totesikin, etteivät valtioiden rajat näy poroelämässä. 

 

2.2.1. Muonion lapinkylä 

Tornion- ja Kainuunjokilaaksoissa, Norrbottenin läänissä, harjoitetaan poikkeuksellista 

poronhoidon muotoa: toimilupaporonhoitoa (koncessionsområde). Muonion lapinkylä on 

yksi kahdeksasta Ruotsin toimilupasaamenkylästä (koncessionssameby) (Kartta 3). 

Toimilupakylien saamelaisilla on lupa harjoittaa ympärivuotista poronhoitoa Lapin rajan
4
 

(lappmarksgränsen) alapuolella. Toimiluvan myöntää Norrbottenin lääninhallitus. Luvan 

saajan on oltava saamelainen, jonka pääelinkeinona on poronhoito. 

Toimilupaporonhoitoa koskeva lainsäädäntö poikkeaa tietyissä kohdin muuta 

poronhoitoa koskevasta lainsäädännöstä ja sitä käsitellään erikseen Ruotsin 

poronhoitolain pykälissä 85 – 89. Toimilupakylillä ei muiden saamenkylien tapaan ole 

oikeutta kalastaa tai metsästää kylänsä mailla
5
. Lisäksi toimilupaporonhoidon on otettava 

alueen muut elinkeinot huomioon, aiheuttaen niille "mahdollisimman vähän haittaa ja 

vaikutuksia" (Ekenberg 2010: 17). 

Tornionlaakson alueella poronhoidolla on pitkät perinteet ei-saamelaisen paikallisväestön 

sivuelinkeinona. Se on muodostunut osaksi paikalliskulttuuria, minkä jatkumoa 

toimilupaporonhoito on. Kenties suurin eroavaisuus toimilupakylien ja muiden Ruotsin 

poronhoitoyhteisöjen välillä onkin se, että toimilupaporonhoidossa ei-saamelaiset 

                                                 
4
 Muiden saamenkylien perinteinen talvilaidunalue. 

5
 Rennäringslag (437/1971) 25 §: "En medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns 

betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. " 
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sopimusporonomistajat
6

 saattavat osallistua aktiivisestikin poronhoitotöihin. Lisäksi, 

toisin kuin muissa saamenkylissä, ei-saamelaisilla poronomistajilla on äänestysoikeus eli 

mahdollisuus vaikuttaa kylän päätöksentekoon. (Jernsletten & Beach 2006.) Lieneekö 

tämä ei-saamelaisten näkyvämpi rooli poronhoidossa syynä siihen, että 

toimilupaporonhoito on tutkijoiden parissa lähes sivuutettu. Parina poikkeuksena 

mainittakoon Johnny-Leo Jernslettenin (2007) väitöskirja Liehittäjän toimilupakylästä 

"Med rett til å gjete..."  Utfordringer og muligheter i Liehittäjä konsesjonssameby sekä 

Jernslettenin ja Beachin (2006) artikkeli The Challenges and Dilemmas of Concession 

Reindeer Management in Sweden. 

Toimilupakylien keskuudessa Muonion lapinkylä muodostaa mielenkiintoisen 

poikkeuksen. Suurin osa kylän jäsenistä on saamelaisia (Sametinget 2010) ja 

poronhoitotyöt on järjestetty kuten metsäkylissä, vailla ei-saamelaisten poronomistajien 

osallistumista porojen hoitamiseen. Muonion lapinkylä onkin toimilupakylistä ainoana 

Ruotsin Saamelaisten Keskusliiton
7
 (Svenska Samernas Riksförbund eli SSR) jäsen. 

Poroisäntä kertoi, että lapinkylä on SSR:n tukemana yrittänyt jo pitkään hakea itselleen 

metsäkylän statusta, joka muun muassa parantaisi kylän itsemääräämisoikeutta ja 

mahdollistaisi metsästyksen ja kalastuksen kylän mailla. Ainakaan toistaiseksi hakemusta 

ei kuitenkaan ole hyväksytty. (Jernsletten 2007: 42.) Käytän työssäni Muonion 

poronhoitoyhteisöstä nimeä 'lapinkylä', ruotsinkielisen 'samebyn' tai sen suoran 

käännöksen 'saamenkylän', sijaan, koska haastattelemani poronhoitajat itse käyttivät 

kyseistä nimitystä kylästään
8
. 

Muonion lapinkylä on toimilupakylistä pohjoisin sekä pinta-alaltaan ja 

poronhoitoyritysten määrältään suurin. Pajalan kunnassa sijaitsevassa kylässä on 8 

toimiluvanhaltijaa eli aktiivista poronhoitajaa ja 13 näiden perheenjäsentä. 

Poronhoitajista valtaosa kuuluu Sevä- ja Suikki -sukuihin, jotka ovat hoitaneet poroja 

samalla alueella ainakin 1700-luvulta lähtien (Ekenberg 2010: 19, 15). Poroisäntä kertoi 

                                                 
6
 Ruotsin lainsäädännössä on erotettu oikeus omistaa poroja ja paimentaa poroja. Ainoastaan saamelaisilla 

on oikeus paimentaa poroja. Ei-saamelaiset voivat omistaa sopimusporoja (skötesrenar), joista saamelaiset 

pitävät huolta korvausta vastaan. 
7
 Vastaa Suomen Paliskuntain yhdistystä. 

8
 He käyttivät samaa termiä puhuessaan Suomen paliskunnista, mikä kenties kertoo poronhoitajien 

keskinäisestä, valtion rajat ylittävästä yhtenäisyydestä. 
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haastattelussaan, että saamelaisten poronhoitajien lisäksi kylään kuuluu 65 

maanomistajaa
9

, joiden omistamat porot kattavat 20 – 30 % kylän poroista. 

Maanomistajat maksavat poronhoitajille hoitopalkkaa porojensa kaitsemisesta
10

. 

Yhteensä kylällä on lupa pitää enintään 3900 poroa. Ruotsissa poronhoidolle tärkeät 

alueet ja reitit voivat saada valtionintressin ydinalue (kärnområden av riksintresse) -

statuksen
11

. Tällaisia paikkoja Muonion lapinkylässä on viisi (Ekenberg 2010: 31). Niitä 

tulee Ruotsin ympäristölain mukaan "suojella niin kauan kuin mahdollista toimenpiteiltä, 

jotka voivat kouriintuvasti vaikeuttaa elinkeinon harjoittamista"
12

. 

Poronhoitotöissä käytetään apuna mönkijää ja moottorikelkkaa, mutta kesäaikaan 

vaikeakulkuisesta maastosta johtuen myös paramoottoria
13

. Jonkun verran kesälaitumeen 

jääneitä poroja joudutaan kuljettamaan autoilla. Muista maankäyttömuodoista 

metsätalous vaikutuksineen on ollut kenties näkyvin, hävittämällä poroille tärkeitä 

luppometsiä
14

. Metsätaloutta ei kuitenkaan koeta hirveän suureksi ongelmaksi. Matkailu 

ja sen aiheuttamat häiriöt poroille ovat alueella olleet lisääntymään päin. Lapinkylän 

alueelle on lisäksi suunniteltu tuulipuistoa, mutta se sijaitsisi toteutuessaan poronhoidolle 

syrjäisellä alueella. Petoeläimistä suurimman ongelman poronhoidolle muodostaa 

lisääntynyt karhukanta, joka näkyy vähentyvässä vasamäärässä. Lisäruokintaa ei kylässä 

tähän asti ole käytetty ollenkaan. Viime vuosien hankalat talvisääolosuhteet, kuten paksut 

hanget joiden läpi poron on vaikea kaivaa ruokaa, ovat kuitenkin aiheuttaneet paljon 

lisätöitä porojen kanssa. Tämän seurauksena poronhoitajat ovat joutuneet alkamaan 

harkitsemaan talvisen ruokinnan aloittamista. (Muonion lapinkylän poroisännän 

haastattelut 2011 ja 2012.) 

 

                                                 
9
 Yksityisiä maanomistajia, joiden mailla porot laiduntavat. Saattavat omistaa poroja, joista poronhoitajat 

huolehtivat. 
10

 Haastattelemani poroisäntä puhui kattoporoista, joka on itse asiassa suomalaismurteen vastine 

ruotsinkieliselle skötesrenar nimitykselle (Kortesalmi 2008: 96). 
11

 Riksintresse -termiä käytetään alueista, jotka ovat kansallisesta näkökulmasta tärkeitä ja siksi suojeltavia. 
12

 Miljöbalken (808/1998) 3 luku 5 §. 
13

 Moottoroitu varjoliidin. 
14

 Talvisaikaan, kun hanget ovat paksut ja maa jäässä, poroille tärkeää ravintoa on vanhoissa metsissä 

kasvava luppo eli pensasjäkälä. 
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2.2.2. Muonion paliskunta 

Porotalous muodostui Muonion alueella suomalaisten talollisten yleiseksi 

sivuelinkeinoksi 1600-luvulla (Kortesalmi 2008: 110). Aluksi poroista huolehtivat 

saamelaiset, mutta 1800-luvun lopussa poronhoito suomalaistui. Ajan saatossa alueelle 

on muotoutunut sukuja, joilla on pitkä poronhoitohistoria. (Heikkinen 2002: 16, 100 – 

101.) Nykyään lähes kaikki Muonion paliskunnan poronhoitajat ovat etnisyydeltään 

suomalaisia. Poronomistaminen jakautuu poronomistajiin ja poronhoitajiin (Heikkinen 

2002: 100 – 101) - muistuttaen rajan takaisen Muonion lapinkylän käytäntöä. Muonion 

paliskunta sijaitsee Muonion ja Kolarin kunnissa, erityisesti poronhoitoa varten 

tarkoitetulla alueella (Kartta 4). Kyseisellä alueella "maata ei saa käyttää sillä tavoin, että 

siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle"
15

. 

Muonion paliskunnan suurin sallittu poromäärä on 6000. Poronomistajia on 129 

(2009/2010), joista 27 on päätoimisia poronhoitajia. Suurimmalle osalle poronhoito on 

sivuelinkeino. Poroja hoidetaan kolmena eri ryhmänä eli tokkakuntana, joista käytetään 

nimityksiä yläperän, keskimmäinen ja eteläisin tokkakunta. (Itkonen 2012: 3 - 5.) 

Poronhoitotöissä käytetään moottorikelkkaa ja mönkijää ja poroja kuljetetaan autoilla 

suhteellisen paljon. Helikopteria on töiden apuna kokeiltu, mutta siitä luovuttiin kovien 

kustannusten vuoksi. Jo neljäsosa paliskunnan pinta-alasta on muun maankäytön 

vaikutuksen alaisuudessa (Itkonen 2012: 11). Luku on korkein kaikista erityisen 

poronhoitoalueen paliskunnista. Haastatteluaineistostani kävi ilmi, että suurimpia 

maankäyttäjiä ovat matkailu ja metsätalous, joista jälkimmäinen on hävittänyt lähes 

kokonaan poroille tärkeät luppometsät. Näiden lisäksi alueella on kaksi aidattua 

testiautorataa, kolmas suunnitteilla, jotka käytännössä ovat jakaneet paliskunnan kahtia. 

Suunnitteilla olevan tuulipuiston kanssa tekemäänsä korvaussopimukseen poromiehet 

ovat tyytyväisiä. 

Muonion paliskunnan liikennevahinkoluvut
16

 ovat korkeimmat koko poronhoitoalueella 

(328/2010 ja 386/2011) (Itkonen 2012: 4; Paliskuntain yhdistys 2012). Paliskunnan halki 

kulkee valtatie, jolla käy vilkas rekkaliikenne. Haastatteluista kävi ilmi, että petovahingot 

                                                 
15

 Poronhoitolaki (848/1990) 2 §. 
16

 Vuosittain autojen alle jääneiden porojen määrä. 
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eivät vielä ole merkittävä ongelma, mutta niiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Jo 

olemassa olevat maankäyttäjät ovat vaikuttaneet poronhoitotöihin muun muassa 

vaikeuttamalla porojen kuljettamista sekä heikentämällä etenkin talvilaidunten kuntoa. 

Jälkimmäiseen on vaikuttanut etenkin metsätalouden hakkuut. Tämän seurauksena 

porojen talvinen tarhaus on suhteellisen yleistä ja lisäruokinnasta on tullut jokavuotinen 

käytäntö. 

 

2.3. Northland Resourcesin kaivoshankekokonaisuus 

Viime vuosien aikana globaalien, monikansallisten kaivosyhtiöiden kiinnostus Suomea ja 

Ruotsia kohtaan on kasvanut rajusti. Molemmissa pohjoisen maissa onkin tällä hetkellä 

vireillä lukuisia eri asteisia malminetsintä- ja kaivoshankkeita. Kaivosalan 

markkinaympäristö oli Suomessa ja Ruotsissa täysin suljettu aina 90-luvun alkuun 

saakka, mutta niiden avauduttua ulkomaisille kaivosyhtiöille on malminetsintä- ja 

tutkimustoiminta ollut vilkasta maiden maaperällä. 80-luvun alhaisen metallien 

maailmanmarkkinatilanteen jälkeen kaivostoiminnasta on jälleen tullut kannattavaa, sillä 

maailmanlaajuinen kysyntä raaka-aineille kasvaa ja mineraalihinnat ovat nousussa. 

(Hentilä & Lindborg 2009: 11 - 12.) Fennoskandian alue tarjoaa kaivosteollisuudelle 

kaikin puolin otollisen toimintaympäristön maaperänsä, infrastruktuurinsa sekä 

poliittisen vakautensa puolesta. Suomen puolella Talvivaaran kaivoksen viimeaikaiset 

ongelmat jätevesipäästöjen kanssa ovat nostaneet huolen ympäristön saastumisesta 

näkyvästi esille ja ympäristölupien käsittelyt tehdään aiempaa tarkemmin. Tämän 

seurauksena koko Pohjois-Suomen kaivosalan kasvu on hidastunut. (Yle uutiset 2011.) 

Ruotsissa ja Suomessa meneillään olevat kaivoshankkeet keskittyvät valtaosin maiden 

pohjoisosiin sekä harvaan asutuille syrjäseuduille. Kunnissa kaivossuunnitelmat otetaan 

usein innostuneesti vastaan, vaikka kaivoksen toiminta-aika on riippuvainen 

ailahtelevista maailmanmarkkinoista ja kaivosalueen ja paikkakunnan tulevaisuus on sen 

sulkemisen jälkeen epävarma. (Jakobsson & Waara 2008: 13.) Kolarin ja Pajalan 

kunnissa kaivoshankkeiden vastustus on ollut hyvin vähäistä.  Etenkin Pajalassa 

Kaunisvaaran hanketta pidetään likipitäen "viimeisenä mahdollisuutena" elvyttää 

poismuutosta ja huonoista työllistymismahdollisuuksista kärsivä kunta (Berglund ym. 
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2008: 3). Niin Kolarin kuin Pajalankin kuntaa on luonnehdittu "kuolevaksi kunnaksi". 

Väestö vähenee ja ikääntyy, samalla kun paikallistalous ja sosiaaliset palvelut kutistuvat. 

Kaivoshankkeiden toivotaankin tuovan välittömiä ja välillisiä työpaikkoja, nostattavan 

alueellista ja paikallista taloustilannetta sekä parantavan alueiden palveluita ja 

infrastruktuuria. (Jakobsson & Waara 2008: 13.) 

Kaivostoimintaa säätelee pääosin Suomessa vasta uudistunut kaivoslaki (621/2011), jossa 

poronhoito on huomioitu vanhaa kaivoslakia (503/1965) selvästi näkyvämmin. Uusi laki 

astui kuitenkin voimaan 1.7.2011 ja Northland Minesin aiemmin käynnistynyt 

kaivoshanke kuuluu vanhan kaivoslain piiriin, jossa poronhoitoa ei ole huomioitu. 

Suomessa kaivosyhtiöiden toimintaa poronhoitoyhteisöjen kanssa säätelee myös 

poronhoitolaki (848/1990), jonka pykälä 53 velvoittaa neuvottelemaan paliskunnan 

kanssa sellaisten hankkeiden yhteydessä, jotka vaikuttavat olennaisesti poronhoitoon. 

Ruotsissa kaivostoimintaa säätelee pääasiassa Minerallagen (45/1991). Siinä velvoitetaan 

kaivosyhtiötä informoimaan riittävästi hankkeen asianomaisia, kuten saamenkylää, 

antamaan näille mahdollisuuden vaikuttaa kaivoshankkeeseen liittyvän tutkimustyön 

suorittamiseen
17

 ja korvaamaan toiminnan aiheuttamat vauriot
18

.   

Kaivostoimintaan soveltuva alue on Ruotsin lainsäädännössä määritelty poronhoidolle 

tärkeiden alueiden tavoin valtionintressiksi (riksintresse), jota tulee niin pitkään kuin 

mahdollista suojella sellaisilta toimenpiteiltä, jotka vaarantavat kyseisen alueen 

hyödyntämisen
19

. Tähän mennessä riksintressen poronhoidolle antama suoja ei ole 

Ruotsissa estänyt kaivoshankkeiden toimintaa poronhoitoalueella. Vuonna 2011 maan 

15:sta kaivoksesta valtaosa sijaitsi Norrbottenin ja Västerbottenin lääneissä, jotka 

kuuluvat maan poronhoitoalueeseen (Thomasson 2012: 24, 11). Mikäli kaksi 

riksintresseä, kuten poronhoito ja kaivostoiminta, törmäävät, Miljöbalkissa on määritelty, 

kumpaa kohdetta tulee pitää päätöksenteossa ensisijaisena. Vaakakupin tulisi lain mukaan 

kallistua poronhoidon puolelle: ensisijaisena elinkeinoa tulee kohdella sitä, joka 

                                                 
17

 Regeringens proposition 2004/05:40; Ändringar i minerallagen. (Hallinnon lakiehdotus: Muutoksia 

mineraalilakiin.) 
18

 Minerallag (45/1991) 3 luku 3 §. 
19

 Miljöbalk (808/1998) 3 luku 8 §. 
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parhaiten edistää alueen maan, veden ja fyysisen ympäristön pitkäaikaista taloudellista 

hyödyntämistä
20

. 

Poronhoidon maankäyttöoikeus on siis laillisesti vahva, mutta se ei näy käytännössä 

(Thomasson 2012: 24). Keskenään ristiriidassa olevia riksintressejä voi Miljöbalkin 

mukaan arvottaa myös neljän eri tason kautta: ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja 

sosioekonomisen. Historiallisesti painopiste on riksintressejen arvotuksessa yleensä 

pantu neljästä tasosta jälkimmäiselle (Ekenberg 2008: 24.) Enemmistön taloudellisen 

hyödyn ollessa päätöksenteossa ensisijaisena, poronhoito jää kaivosteollisuudelle 

auttamatta ristiriitatilanteessa toiseksi. Siinä, missä poronhoito on hädin tuskin tuottava 

elinkeino pienelle vähemmistöryhmälle, on kaivosteollisuus tärkeä osa koko Ruotsin 

valtiontaloutta (Northland Resources 2013a). 

Kansallisvaltiot voivat kaivosteollisuuden globaalista luonteesta huolimatta vaikuttaa 

monella tapaa kaivoshankkeiden muotoutumiseen ja toimintaan. Niillä on valta evätä 

monikansallisten yhtiöiden pääsy maahan, niin kuin Suomi ja Ruotsi eväsivät 90-luvulle 

saakka, ja ne säätävät rahoitukselliset, työvoimalliset ja ympäristölliset vaatimukset 

maassa toimiville yhtiöille. (Ballard & Banks 2003: 294.) Valtioilla on mahdollisuus 

päättää, kuinka löysät tai tiukat toimintaehdot ne lainsäädännöllään kaivosyhtiöille 

asettavat, ja missä määrin yhtiöiden tulee esimerkiksi huomioida saamelaisten tai 

poronhoitajien kaltaisia erityisryhmiä. Katson, että asetetut säädökset ovat poliittisia 

päätöksiä ja ne kertovat paljon puhuvasti ympäristöön, teolliseen kasvuun ja 

poroelinkeinoon kohdistuvista asenteista ja arvottamisesta. On syytä muistaa, että mitä 

löysemmät säännökset määrätään, sitä helpommin monikansalliset yhtiöt maahan tulevat 

ja valtio pääsee osalliseksi kaivostoiminnan oletetuista varoista ja hyödyistä. 

 

2.3.1. Northland Sweden AB, Kaunisvaara-projekti 

                                                 
20

 Miljöbalk (808/1998) 3 luku 10§: "Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga 

ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig  

hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en 

anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde." 
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Northland Sweden AB:n Kaunisvaraara -projekti koostuu kolmesta kaivoksesta sekä 

Kaunisvaaraan sijoittuvasta rikastamosta (Northland Resources 2012b). Suunnitelluista 

Tapulin, Sahavaaran ja Pellivuoman avolouhoksista ensimmäinen, Tapulin kaivos, aloitti 

toimintansa viime lokakuussa (Northland Resources 2012d). Yhteensä projektille on 

arvioitu riittävän elinikää vähintään 19 vuotta (Northland Resources 2012b). Kaivosten 

lopullinen tuote kuljetetaan Kaunisvaarasta ensin rekoilla ja lopuksi junalla Narviikiin, 

Norjaan, josta se lähtee laivalla maailmalle (Northland Resources 2012b). Kaikki kolme 

kaivosta sekä Kaunisvaaran rikastamo tulevat toteutuessaan sijoittumaan Muonion 

lapinkylän riksintressen statuksen omaavaan Käymäjärven kevät- ja kesälaidunalueelle. 

Ensimmäisen ja nyt käynnissä olevan Tapulin kaivoksen YVA-selvitys valmistui 2008. 

Vuonna 2010 kaivoshanke laajentui käsittämään kolme eri kaivosta ja yhtiö teki 

porotaloudesta sosiaalisten vaikutusten arviointiin kuuluvan porotalousselvityksen. 

(Ekenberg 2010.) Sahavaaran YVA-selvitys on valmistunut ja esiintymälle haetaan 

parhaillaan ympäristölupaa
21

 (Northland Resources 2010a). Pellivuoman esiintymän 

kannattavuusarvioinnin
22

 (definitive feasibility study) arvellaan valmistuvan vuoden 2013 

alussa (Northland Resources 2012c). 2010 valmistuneessa projektin teknisessä 

kuvauksessa esitellään hankkeen uusi kuljetusjärjestelmä, jossa malmi kuljetetaan 

rekoilla Narvikiin (Tekninen kuvaus 2010). Porotalousselvitystä ei ole myöhemmin 

täydennetty tai uudistettu. 

 

2.3.2. Northland Mines Oy, Hannukaisen projekti 

Northland Mines Oy:n suunnittelema Hannukaisen -projekti sijoittuu Kolarin kuntaan. 

Rautaruukki Oy ja Outokumpu Oy ovat harjoittaneet alueella aiemmin kaivostoimintaa 

80-luvun lopulle saakka. Kaivosprojektissa aukaistaan uudelleen vanha Hannukaisen 

kaivos, mutta aiempaa huomattavasti laajemmassa mittakaavassa. Hannukaisen 

avolouhoksesta on tarkoitus louhia rautaoksidi-kupari-kulta –malmia. Tuotannon on 

arvioitu alkavan vuonna 2014 ja toimiajaksi kaivokselle on laskettu 14 vuotta. (Northland 

                                                 
21

 Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen on kaivosprojektille haettava ympäristölupa, ennen kuin sen 

toiminta voidaan käynnistää. 
22

 Lopullinen selvitys, jossa kaivosyhtiö tutkii, onko projekti teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti 

kannattava. 
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Resources 2012a) Yhtiö suunnitteli pitkään sijoittavansa rikastamon ja rikastehiekka-

altaan Hannukaiseen, mutta uusimpien suunnitelmien mukaan ne tullaankin sijoittamaan 

Rautuvaaraan, vanhalle kaivosalueelle (Pohjolan Sanomat 2012). Toteutuessaan kaivos 

tulee toiminaan lähellä Ylläksen matkailukeskusta ja ne sijoittuvat Muonion paliskunnan 

ja erityisesti keskimmäisen tokkakunnan laidunmaille. 

Vuonna 2011 yhtiö aloitti Hannukaisen kannattavuusarvion tekemisen, jonka pitäisi 

valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä. Yhtäaikaisesti käynnissä on YVA-selvityksen 

tekeminen, johon porotalousselvitys kuuluu osana sosiaalisten vaikutusten arviointia. 

Näiden odotetaan valmistuvan vuoden 2013 alussa. (Pohjolan Sanomat 2012.) 

Porotalousselvityksen tekemisessä on mukana suomalainen konsulttifirma Pöyry, jonka 

palkkaamalla konsultilla on selvityksen tekemisestä päävastuu. Englantilainen 

konsulttifirma ERM (Environmental Resources Management) valvoo, että tehty selvitys 

kattaa kansainväliset standardit. 

 

2.4. Ympäristövaikutusten arviointiprosessista 

Ympäristöllisten vaikutusten arviointiprosessin (YVA) tarkoituksena on parantaa 

maankäyttöhankkeisiin liittyvää suunnittelua osallistamalla paikalliset siihen mukaan. 

Tämän toivotaan ehkäisevän hankkeiden haitallisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia. 

Arviointiselvitys tukee hankkeen lupaharkintaan liittyvää viranomaisten päätöksentekoa. 

Kyseinen arviointimenettely ei kuitenkaan sido päätöksentekijöitä siinä esitettyihin 

tuloksiin. YVA-selvityksen tekeminen kuuluu Suomessa ja Ruotsissa kaivoshankkeiden 

suunnittelu- ja luvanhakuprosesseihin. Ne maankäyttöhankkeet, joiden yhteydessä YVA 

tulee tehdä, on määritelty lainsäädännössä. YVA-prosessin toteuttamista säätää Suomessa 

laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) ja Ruotsissa Miljöbalkin 

(808/1998) 6 luku. Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) sisältyy Suomen 

lainsäädännön mukaan YVA-prosessiin, mutta Ruotsin lainsäädännössä sitä ei vaadita 

tehtäväksi. 

Ympäristöllisten vaikutusten arviointiprosessiin sisältyy arviointiohjelma sekä 

arviointiselostus, jotka toimittavat hankkeesta vastaavan tahon - tässä tapauksessa 
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kaivosyhtiöt Northland Sweden AB ja Northland Mines Oy - palkkaama konsulttiyhtiö. 

Arviointiohjelmassa hankkeesta vastaava kertoo, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja 

ja niiden vaikutuksia arviointiselostuksessa tullaan selvittämään. Yhtenä 

toteuttamisvaihtoehtona on aina ns. 0-vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta, sekä 

muutama vaihtoehtoinen tapa toteuttaa suunniteltu hanke esimerkiksi kuljetusmuotojen ja 

rakennettavan infrastruktuurin sijaintien osalta. Arviointiselostuksessa on selvitetty eri 

toteuttamisvaihtoehtojen arvioidut vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin. Kaikilla, joihin 

suunniteltu hanke voi vaikuttaa, kuten paikallisilla ihmisillä ja kansalaisjärjestöillä, on 

mahdollisuus lausua mielipiteensä sekä arviointiohjelmasta että -selostuksesta. Sekä 

ohjelma että selostus toimitetaan yhteysviranomaiselle
23

, joka antaa niiden ja niistä 

annettujen lausuntojen pohjalta oman lausuntonsa. 

                                                 
23

 Suomessa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 
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3. Ympäristöstä, vallasta ja osallistavasta suunnittelusta 

3.1. Poliittinen ympäristöhallinta 

Poliittisen ekologian juuret ovat pääosin kulttuuriekologiaan kohdistetussa kritiikissä 

sekä poliittisessa ekonomiassa. Kulttuuriekologia keskittyi tarkastelemaan kulttuureja 

selkeinä, eristäytyneinä yksikköinä. Apoliittinen suuntaus katsoi kulttuurien muotoutuvan 

lähinnä ympäristöön sopeutumisen kautta, huomioimatta muita tekijöitä. Muun muassa 

Eric Wolfin kehittelemä poliittinen ekonomia alkoi puolestaan kiinnittää huomionsa 

taloudelliseen verkostoon kulttuurien muotoutumista rajoittavana ja mahdollistavana 

tekijänä. Poliittinen ekologia huomioi tutkimuksessaan kulttuureja muokkaavat, 

poliittiset ja taloudelliset tekijät. Se keskittyy tarkastelussaan ihmisen ja ympäristön 

kontekstisidonnaiseen suhteeseen, jota valtasuhteet muokkaavat. (Heikkinen & Robbins 

2007: 3 – 5, 8, 23.) Maantieteilijä Paul Robbinsin mukaan poliittisen ekologian 

tutkimuksissa tehdään muutamia, yhtenäisiä olettamuksia tutkimuskohteen luonteesta. 

Ympäristön muutoksen ja ekologisten olosuhteiden painotetaan muotoutuvan poliittisen 

prosessin seurauksena. Epätasa-arvoiset valtasuhteet tuottavat ympäristöllisiä ja 

sosiaalisia lopputuloksia. Tällöin hyödyt ja haitat jakautuvat epätasaisesti, mikä vahvistaa 

tai heikentää olemassa olevaa, sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa. (Robbins 2004: 

11.) 

Poliittisen ekologian tutkimukseen soveltuva ympäristöhallinnan käsite on omallekin 

tutkimukselleni hyödyllinen. Käsitteeseen sisältyy poliittisen ekologian mukaisesti oletus 

luonnonresurssien hallinnoinnin ja niiden käyttöä koskevan päätöksenteon 

poliittisuudesta (Beach 2004: 121; Forbes 2004: 30; Heikkilä 2006a: 79 - 80). Valtioiden 

ekologisten toimien takana vaikuttavat kansalliset taloudelliset tavoitteet ja 

sosiopoliittiset päämäärät (Forbes 2004: 30; Beach 2004: 121). 

Maankäyttöneuvotteluissa käytävät ympäristökamppailut liittyvät yhteiskunnan 

kehittämisen suuntiin sekä elämäntavallisiin, kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin 

käytäntöihin (Suopajärvi & Valkonen 2003: 8), kuten poronhoidon säilymiseen tai 

yhteiskunnan poroelinkeinon arvottamiseen suhteessa kaivostoimintaan. Antropologi 

David Harvey (1999) on esittänyt poliittisen ekologian hengessä, että sosiaaliset ja 
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kulttuuriset ongelmat ilmenevät ympäristöön liittyvinä ongelmina. Poronhoitajien koko 

ajan pienenevät laidunalueet ja laidunten kulumisen voi nähdä nimenomaan tässä valossa. 

Ympäristöhallinnan epätasaisuus ja poliittisuus näkyvät myös laajemmassa 

mittakaavassa etelän ja pohjoisen välisenä vastakkainasetteluna. Pohjoisten alueiden 

resursseja hyödynnetään etelän tarpeisiin (Autto 2003: 52; Sarkki 2006: 7; Smith 1997; 

Suopajärvi & Valkonen 2003: 6). Tämä näkyy niin Suomen mittakaavassa, jossa Pohjois-

Suomi ja Lappi ovat luonnonkäyttöä koskevassa päätöksenteossa perifeerisessä asemassa 

Etelä-Suomeen nähden (Autto 2003: 52, 54) kuin globaalina arktisten alueiden 

hyödyntämisenä kansallisvaltioiden tarpeisiin (Smith 1997). Antropologi Eric Smith 

puhuu teoksen Contested Arctic: Indigenous Peoples, Industrial States, and the 

Circumpolar Environment (1997) johdannossa arktisesta alueesta nykykolonialismin 

rajaseutuna: kansallisvaltiot hyödyntävät luonnonresursseja alkuperäiskansojen 

kustannuksella ja länsimaiset valtiot perifeeristen pohjoisten alueiden kustannuksella. 

Kärjistetysti sanottuna hyödyt viedään muualle ja haitat jäävät paikallisille. 

Kansainvälisten kaivosyhtiöiden hankkeiden tulot karkaavat usein maailmalle, mutta 

avolouhokset jäävät paikallisille. 

Toimintaa perustellaan yleisesti enemmistödemokratialla ja suuren joukon yleisen hyvän 

saavuttamisella antamatta pienen ryhmän, esimerkiksi alkuperäiskansojen tai 

poronhoitajien, rajoittaa sitä (Raitio 2003: 204; Smith 1997). Enemmistölogiikan 

käyttäminen on ongelmallista, koska tällöin vähemmistöjen, joiden aseman valtion tulisi 

turvata, tarpeet jäävät väistämättä syrjään (Raitio 2003: 204). Eric Smith (1997) toteaa 

kärkevästi enemmistödemokratian olevan poliittinen argumentti: luonnonvaroja 

tuhlailevat kansallisvaltiot oikeuttavat sillä pohjoisen kestävään luonnonresurssien 

hyödyntämiseen pohjaavien kulttuurien, ekosysteemien ja elinkeinojen syrjäyttämisen. 

Ympäristökamppailuissa onkin usein nähtävissä poliittisen ekologian osoittama 

jakautumiseen liittyvä ongelma: luonnonresurssit jakautuvat harvoin tasapuolisesti, 

jolloin joku saa maksaa muiden saavutuksista (Kyllönen ym. 2006: 702). 

Ympäristöhallinnan käytännöissä keskeisessä roolissa oleva kestävän kehityksen käsite 

on vaikuttanut vahvasti muun muassa poronhoidon asemaan maankäyttöneuvotteluissa. 

Politiikan tutkijat Frank Fischer ja Maarten Hajer (1999: 6) ovat huomauttaneet, että 



   33 
 

 

kestävä kehitys on itse asiassa poliittinen strategia. Sen tavoitteena on sovittaa olemassa 

olevat taloudelliset ja institutionaaliset käytännöt ekologiseen todellisuuteen, säilyttäen 

samalla taloudellisen kasvun. 

Ympäristöneuvotteluissa vahvimmat argumentit liittyvät tämän takia ekologiaan ja 

talouteen. Pitemmän korren näistä kahdesta argumentista on perinteisesti vienyt 

taloudelliset perustelut. Maankäyttömuotoja on alettu arvottamaan niiden taloudellisen 

tuoton perusteella ja suosittu sitä, joka saa suurimman tuoton irti käytettävissä olevista 

resursseista. (Heikkilä 2006a: 79 - 80.) Kyseiseen ideologiaan nojautuvissa 

maankäyttöneuvotteluissa poronhoito jää pienituottoisena elinkeinona usein alakynteen 

(Sarkki 2006: 7). Mikäli poronhoito ja kaivosteollisuus asetetaan maankäyttökiistassa 

vastakkain, kamppailevat oikeudesta käyttää luonnonresursseja elinkeinot, joista toinen 

hyödyntää niitä kestävästi ja toinen saa niistä suuria taloudellisia voittoja. 

 

3.2. Osallistaminen ympäristökamppailuissa 

Käyttämäni osallistamisen käsite viittaa suoraan osallistavaan suunnitteluun. 

Osallistavan suunnittelun tarkoituksena on tuoda paikallisten mielipiteet mukaan 

yhteiskunnallisten hankkeiden suunnitteluprosessiin. Se tarjoaa kansalaisille 

mahdollisuuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, minkä on katsottu 

edistävän sosiaalista kestävyyttä (Hokkanen 2008: 105; Joyce & MacFarlane 2001). 

Toimintamalli sai alkunsa yhdyskuntasuunnittelun parissa 1970-luvulla ja parikymmentä 

vuotta myöhemmin se yleistyi julkishallinnon parissa (Raitio 2003: 198; Heikkilä 2003: 

122). Nykyään osallistavaa suunnittelua ja toimintaa käytetään hyvinkin erilaisissa 

yhteyksissä, kuten Valtion taidemuseon Kulttuurivähemmistöprojektissa, nuorten 

päihdekasvatuksessa ja kaupunkisuunnittelussa (Hiltunen 2012; Reunanen 2010; 

Bäcklund ym. 2002). Tämän vuosituhannen alussa se liitettiin osaksi maankäytön 

suunnittelun lainsäädäntöä (Mettiäinen ym. 2009: 218). Muun muassa Metsähallitus 

käyttää osallistavaa suunnittelua osana Luonnonvarasuunnitteluaan (Metsähallitus 2010). 

Osallistaminen on myös olennainen osa maankäytön suunnitteluun liittyvää 

ympäristövaikutusten arviointiprosessia. 
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Paikallisten, oman elämänsä ja ympäristönsä asiantuntijoiden, osallistamisen 

suunnitteluprosessin katsotaan onnistuessaan lisäävän sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 

laatua ja tarkkuutta. Osallistavan suunnittelun käytöllä voi olla merkityksellinen rooli 

esimerkiksi kaivoshankkeiden lopullisten vaikutusten kannalta. (Hokkanen 2008: 105; 

Joyce & MacFarlane 2001.) Tarkemmin tehty arviointiselvitys lisää hankkeen 

onnistumisen todennäköisyyttä. Ottamalla paikalliset mukaan suunnitteluprosessiin 

yhtiöt saattavat välttää kohtalokkaita suunnitteluvirheitä, jotka voisivat aiheuttaa suurien 

lisäkustannusten syntymisen. Näin osallistavan suunnittelun käyttö on yhtiöille 

itselleenkin hyödyksi. (Burdge & Vanclay 2004: 43 < Kujala 2011: 16.) 

Osallistavaa suunnittelua voidaan käyttää oikeuttamaan osallistavan tahon toimintaa ja 

maankäytön suunnittelussa tehtyjä päätöksiä (Hokkanen 2008: 105). 

Suunnitteluorganisaatiot, esimerkiksi kaivosyhtiöt, voivat hyödyntää paikallisten 

osallistamisen tuomaa oikeutusta omalle toiminnalleen etenkin silloin, kun ne toimivat 

ristiriitaisessa ympäristössä (Raitio 2003: 211). Osallistamisella uskotaan yleisesti 

ehkäisevän ympäristökonflikteja ja -ristiriitoja sekä maankäyttöhankkeiden paikallista 

vastustusta. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiprosessin aikana hankkeen 

suunnittelu on mahdollisimman avointa ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan 

säännöllisesti paikallisille. Tämän lisäksi hankkeen asianosaiset pääsevät yleensä 

tutustumaan toistensa näkemyksiin ja tavoitteisiin, mikä edesauttaa mahdollisten 

ristiriitojen selvittämistä. (Joyce & MacFarlane 2001.) 

Kulttuuriantropologi Simo Sarkin mukaan osallistumisprosessin toimivuutta lisää 

säännöllinen vuorovaikutus sen osapuolten välillä. Tapaamiskertoja tulisi suunnittelua 

varten järjestää riittävän monta. Osallistamisen pitäisi tapahtua jo suunnitteluprosessin 

alkuvaiheessa, eikä jäädä valmiiden suunnitelmien kommentoimiseen. Osapuolten olisi 

hyvä kohdata toisiaan suunnitteluprosessin ulkopuolisissa yhteyksissä. Sarkki mainitsee 

toimivuutta lisäävänä tekijänä myös osallistavan suunnittelun vaikutuksen käytäntöön. 

Edellä mainitut piirteet lisäävät luottamusta suunnittelun osapuolten välille ja auttavat 

näitä tutustumaan toinen toisiinsa. Tällöin vuorovaikutus on sujuvampaa ja 

osallistumisprosessin onnistumisen todennäköisyys kasvaa. (Sarkki 2006: 19; Sarkki 

2009: 179 – 180.) 
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Osallistavaa suunnittelua koskevassa tutkimuksessa on keskitytty tarkastelemaan 

enemmän suunnitteluprosessia kuin sen lopputulosta (tähän kiinnittänyt huomiota mm. 

Raitio 2003: 196; Sarkki 2006: 14). Oikeudenmukaisen suunnitteluprosessin on katsottu 

takaavan oikeudenmukainen suunnittelutulos (Raitio 2003: 196). Beierlen ja Crayfordin 

vuonna 2002 tekemä Yhdysvaltalainen tutkimus tuntuisi tukevan tätä olettamusta: He 

vertailivat yli 200 luonnonvarojen hallintaan liittyvää tapausta, päätyen siihen 

lopputulokseen, että neuvotteluprosessin onnistumisella on enemmän merkitystä 

onnistuneen suunnitteluprosessin kannalta kuin käsiteltävällä aiheella. (Kyllönen ym. 

2006: 689.) Mielestäni suunnitteluprosessia ei kuitenkaan voi pitää toimivana, jos sillä ei 

loppujen lopuksi ole vaikutusta käytäntöön. Esimerkiksi YVA-menettelyssä avoin ja 

osallistava suunnittelu eivät yksistään riitä toteuttamaan prosessin päämäärää eli 

maankäyttöhankkeen negatiivisten vaikutusten ehkäisyä. Jotta näin tapahtuisi, 

osallistamisen tulisi voida konkreettisesti vaikuttaa hankkeen suunnitteluprosessiin. 

Ympäristöpolitiikkaan erikoistuneen Kaisa Raition (2003: 202) tavoin näen 

osallistamisen yhtenä pääkysymyksistä nimenomaan sen vaikuttavuuden 

päätöksentekoon. Kuten Kettunen (2004) toteaa, osallistaminen ei välttämättä tarjoa 

mahdollisuutta vaikuttamiseen (Mettiäinen ym. 2009). Suomen YVA-laissa
24

 

osallistuminen määritellään hankkeen eri osapuolten, kuten poronhoitajien ja 

kaivosyhtiön, väliseksi vuorovaikutukseksi ympäristövaikutusten arvioinnin aikana. On 

tulkinnanvaraista, sisältyykö vuorovaikutukseen mahdollisuus vaikuttaa vai riittääkö 

pelkkä eri osapuolten mielipiteiden kuuleminen. Tutkielmaa tehdessäni huomasin, että 

osallistamisesta puhutaan herkästi määrittelemättä kunnolla, mitä sillä loppujen lopuksi 

tarkoitetaan. Käsitteeseen liittyy kuitenkin paljon positiivisia mielikuvia, kuten 

sosiaalisen kestävyyden edistäminen. Osallistamista voidaan tämän varjolla käyttää 

pelkkänä retorisena käsitteenä. Osallistavaa suunnittelua voidaan hyödyntää toiminnan 

oikeuttajana, vaikka osallistamisella ei olisi ollut suunnitteluprosessin lopputulokseen 

mitään vaikutusta (Mettiäinen ym. 2009: 209). 

                                                 
24

 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) 2§ 7 kohta. 
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On tutkittu, että YVA-prosessiin kuuluvan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tulokset 

eivät juurikaan vaikuta päätöksentekoon. Ympäristövaikutusten arviointiselvityksellä on 

siinä merkityksellisempi rooli, SVA-selvityksen jäädessä yleensä kapea-alaisemmaksi. 

(Välimäki & Kauppinen 2000: 79, 81, 86.) Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tekeminen 

on usein pelkkä muodollisuus, jolla on vaikutusta lähinnä hankkeen marginaalisten 

yksityiskohtien toteuttamisessa (Dietz 2004: 79 – 80, 78 < Kujala 2011: 15, 12). Oman 

hankaluutensa SVA:n tekemiseen tuo se, että ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia ei voi 

samalla lailla luonnontieteellisesti mitata kuin ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, 

jossa voi laskea päästöjen määriä ja menetettyjä hehtaareita. Nähdäkseni on varsin 

mahdollista, että tämä on syönyt selvityksessä esitettyjen tulosten auktoriteettia 

päätöksentekijöiden silmissä. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla on lisäksi 

usein haastavaa hyvin käytännönläheisten syiden takia. Arviointia tekemään palkatun 

konsulttiyhtiön resurssit ovat rajalliset ja aikataulu arvioinnin tekemiseen yleensä 

kiireinen. Esimerkiksi kaivosyhtiöt haluavat saada selvitysprosessin mahdollisimman 

nopeasti tehtyä, jotta ne pääsisivät käynnistämään toimintansa. Sopivaa asiantuntijaa 

arvioinnin tekemiseen voi olla vaikea löytää, sillä sosiaalisten vaikutusten arviointiin 

erikoistuneita yhteiskuntatieteilijöitä ei ole vielä kovin paljon. (Dietz 2004: 79 – 80, 78 < 

Kujala 2011: 15, 12.) Poronhoitoyhteisöistä tehtävä porotalousselvitys on osa SVA:ta. 

Kenttätöideni aikana sain huomata, että sen tekemistä ja päätöksenteossa hyödyntämistä 

vaivaavat samat ongelmat kuin sosiaalisten vaikutusten arviointiselvitystä. 

Vallankäytön ja valtakamppailujen on nähty olevan aina osana osallistavaa suunnittelua 

ja ympäristöneuvotteluja (kts. Heikkilä 2003; Heikkilä 2006a; Mettiäinen ym. 2009; 

Raitio 2003; Sarkki 2006). Ympäristösuunnittelussa neuvotellaan ympäristö- ja 

maankäyttökysymysten ohella yhteiskunnallisista suhteista (Heikkilä 2003: 141). Vaikka 

esimerkiksi ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin pyrkimyksenä on 

objektiivinen tarkastelu, Susan Joyce ja Magnus MacFarlane väittävät, että siihen 

vaikuttavat väistämättä sosiaaliset ja poliittiset voimat. Päätös projektin jatkamisesta on 

poliittinen, sillä siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja sosiaaliset asenteet, odotukset ja 

arvot. (Joyce & MacFarlane 2001.) Ne näkyvät muun muassa siinä, mille selvityksessä 
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esitetyille asioille annetaan päätöksenteossa suurin painoarvo (Joyce & MacFarlane 2001; 

Raitio 2003: 201). Osallistavassa suunnittelussa valtaa käytetään silloinkin, kun valitaan, 

mistä asioista ylipäätään neuvotellaan ja tehdään päätöksiä (Raitio 2003: 201). Raitio 

(2003: 212) kehottaa tarkastelemaan annettua lupapäätöstä sen kannalta, kenen edun 

mukainen se on ja kenelle siitä on suurinta haittaa. 

Raition (2003: 209) mukaan osallistava suunnittelu on "määrittelykamppailua oikeasta 

tiedosta, hyväksyttävistä pelisäännöistä ja oikeudesta osallistua näihin määrittelyihin". 

Paikallisten mielipiteiden kuuleminen on osallistavan suunnittelun keskiössä. 

Asiantuntijatiedon ja paikallisen tiedon arvotus on kuitenkin epätasapainossa (Sarkki 

2006: 16) ja asiantuntijalausunnot painavat päätöksenteossa yleensä enemmän. Tämä 

vähentää paikallisten vaikutusmahdollisuuksia. Oikeanlaisen tiedon tuottaminen on 

edellytyksenä mahdollisuuteen vaikuttaa päätöksentekoon. (Heikkilä 2003: 123.) Se, 

mitä pidetään "oikeanlaisena tietona" ei välttämättä liity sen sisältöön, vaan kyseiselle 

tiedolle on annettu arvotus, oikeutus ja hyväksyttävyys (Kyllönen ym. 2006: 701). 

Tiedolle annetaan nämä ominaisuudet osittain yleisesti hyväksyttyjen normien kautta, 

mutta neuvotteluiden valta-asemassa oleva osapuoli voi tahollaan vaikuttaa annettuihin 

määritelmiin (Raitio 2003: 201). 

Suunnitteluun osallistava organisaatio, esimerkiksi ympäristöviranomaiset, säätelee 

osallistavan suunnittelun neuvotteluissa käytettyä puhetapaa. Suunnittelun muiden 

osapuolten tulee sovittaa oma argumentointinsa tähän puhetapaan, mikäli haluavat tulla 

kuuluiksi. (Heikkilä 2006a: 77 – 78; Heikkilä 2003: 123.) Samanlainen tilanne voi vallita 

käytännössä minkä tahansa suunnitteluorganisaation, kuten kaivosyhtiön, järjestämissä 

neuvotteluissa. Osallistujien on muun muassa osattava käyttää oikeanlaisia, hyväksyttyjä 

perusteluja vaatimuksilleen (Sarkki 2006: 17). Yhdyskuntasuunnitteluun perehtynyt Aija 

Staffans toteaa artikkelissaan Kilpailu tiedosta kiristyy (2002), että yhtenä 

ongelmakohtana osallistavassa suunnittelussa on siinä käytetty kieli sekä osallistujilta 

vaadittavat taidot käsitellä tietoa (Mettiäinen ym. 2009: 234). "Maallikko-osallistujille", 

kuten poronhoitajille, osallistumistaidot ovat olennaisia suunnitteluprosessissa tarvittavia 

resursseja (Raitio 2003: 208). 
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Osallistavan suunnittelun nähdään luovan jo lähtökohdiltaan epätasaisen valta-asetelman 

sen osapuolten välille (Heikkilä 2006a: 77 – 78 ). Valta-asetelmia ei voi kuitenkaan ottaa 

annettuina, eikä niiden kannata olettaa pysyvän muuttumattomina (Raitio 2003, 195 – 

196, 210 – 212). Heikkilä (2006b: 344) muistuttaa poronhoitoa ja ympäristöhallinnointia 

käsittelevässä väitöskirjassaan, ettei valta-asetelma poronhoitajien ja 

hallintoviranomaisten välillä ole pysyvä taikka kyseenalaistamaton. Hän toteaa, että 

poronhoitajat voivat "argumentoinnillaan haastaa hallinnon auktoriteetin" (Heikkilä 

2006b: 344). Itse suhtaudun tämänkaltaiseen väittämään varautuneesti, enkä näe kovin 

mielekkäänä tarkastella maankäyttöneuvotteluissa tapahtuvaa vallankäyttöä sen 

osapuolten käyttämän puheen tasolla. Maankäyttöneuvottelut käsittelevät hyvin 

konkreettisia asioita. Katson, että niissä merkityksellisesti käytetty valta ilmenee 

konkreettisesti neuvotteluiden lopputuloksessa ja siihen johtaneen suunnitteluprosessin 

kulussa, joihin vallankäytön tarkastelukin tulisi suunnata. 

 

3.3. Sosiaalinen toimilupa kaivoshankkeiden oikeuttajana 

Yksi merkittävistä kaivosteollisuuden erityispiirteistä on alan pääomavaltaisuus. 

Malminetsintään ja geologisiin tutkimuksiin tarvitaan mittavia investointeja kauan ennen 

kuin yhtiö itse tuottaa vielä mitään. Niinpä kaivosyhtiöt tarvitsevat rahoittajia 

hankkeilleen. (Hentilä & Lindborg 2009: 16.) Globaaleissa kaivoshankkeissa onkin 

tavallisesti mukana kansallisia osakesäästäjiä, kansainvälisiä riskisijoittajia ja lainojen 

antajia eri puolilta maailmaa (Hentilä & Jauhiainen 2009: 55). Yhtiöiden tulee pystyä 

sekä varmistamaan, että hankkeelle löytyy halukkaita rahoittajia, että hoitamaan toimensa 

niin, että nämä rahoittajat myös pysyvät hankkeen takana. Ne ovat sijoittajilleen 

velvollisia järjestämään toimintansa niin, ettei siitä aiheudu pörssikurssit romahduttavia, 

ympäristöllisiä tai sosiaalisia ongelmia. Tähän liittyen yhtiöiden tulee pystyä 

vakuuttamaan sijoittajansa siitä, että sen toiminnalla on paikallistason hyväksyntä eli 

sosiaalinen toimilupa (social license) (Danielson 2006 < Esteves 2008). 

Paikallisyhteisöistä on kehittynyt aiemmin kaivosyhtiöiden ja valtioiden kaksipuoliseen 

valtasuhteeseen uusi merkittävä osapuoli. (Ballard & Banks 2003: 288 - 289.) Hyvien 

suhteiden ylläpitämisestä paikallisväestöön onkin tullut yksi kaivosyhtiöiden 
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tärkeimmistä strategisista toimista (Esteves 2008). 1980-luvulla valtaosa kaivoksista 

perustettiin syrjäisten tai marginaalisten alkuperäiskansojen maille. Vaikka nämä 

paikallisyhteisöt ainakin resurssiensa puolesta jäivät altavastaajiksi kaivosyhtiöiden 

edessä, saavuttivat ne keskeisen aseman globaalin kaivosyhteisön politiikassa (Ballard & 

Banks 2003: 288 - 289). Paikallisyhteisöt ovat osoittaneet kykynsä tarpeen vaatiessa 

estää kaivoshankkeita alkamasta maillaan (Danielson 2006 < Esteves 2008). Muutokset 

tapaoikeudessa ja tiettyjen maiden alkuperäiskansojen maaoikeuksien lakisääteinen 

tunnustaminen on saanut yhtiöt asioimaan suoraan alkuperäisyhteisöjen kanssa (Esteves 

2008). 

1990-luvulta lähtien kaivosyhtiöitä on vaadittu, muun muassa erilaisin 

boikottikampanjoin ja ympäristösertifikaatein, parantamaan 

ympäristöhallintamenetelmiään ja kiinnittämään huomiota paikallisyhteisöissä 

aiheuttamiinsa vaikutuksiin (Auld ym. 2008: 414). Kaivosteollisuuden parissa on alettu 

puhumaan yhtiön sosiaalisesta vastuusta (corporate social responsibility), joka liittyy 

läheisesti sosiaalisen toimiluvan käsitteeseen. Yhtiön sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan 

yhtiöiden vapaaehtoista itsesäätelyn muotoa, joka tähtää sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 

kestävään liiketoimintaan. Tähän pyritään muun muassa osallistumalla 

paikallisyhteisöjen kehittämiseen ja minimoimalla niille hankkeista aiheutuvat, haitalliset 

ympäristövaikutukset. (European commission 2012.) 

Sosiaalisesta toimiluvasta ja yhtiön sosiaalisesta vastuusta puhuminen on monella tapaa 

ongelmallista. Yhtiön sosiaalisen vastuun käsite on syntynyt kaupallista voittoa 

tavoittelevien markkinoiden sisällä. Käytännössä se ei velvoita yhtiöitä mihinkään, eikä 

se sulje pois liikevoiton tavoittelua yhtiöiden päämotiivina. Sosiaaliseen ja 

ympäristölliseen kestävyyteen tähtääminen jää yhtiöiden tärkeysjärjestyksessä usein 

toiseksi, eikä siihen pyritä tavoilla, jotka saattaisivat vaarantaa kaupallisen voiton 

saamisen. Kestävän kehityksen tavoittelu on luotettu yhtiöille, joiden toimintamotiivit 

ovat usein alun perinkin vaarantamassa edellä mainittujen päämäärien saavuttamista. 

(Rabet 2009: 466 - 467, 472 - 473.) Sosiaalisesti kestävien toimien ja tavoitteiden takana 

voi usein olla pelkästään hyvän imagon luominen yhtiölle, jolloin varsinaiset 

toimenpiteet voivat jäädä lyhytikäisiksi, tuoden loppupeleissä vain vähäistä hyötyä 
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paikallisyhteisölle. Kaivosyhtiöt ovat mukana paikallisyhteisöjen kehittämisessä 

varmistaakseen sosiaalisen toimilupansa, mutta lähinnä silloin kun kyseisistä 

toimenpiteistä on hyötyä myös yhtiölle itselleen ja ne ovat kaupallisesti tuottavia.  

(Esteves 2008.) 

Pääomavaltaisella alalla kansainvälisillä rahoittajilla on suuri valta säädellä 

kaivosyhtiöiden toimintamenetelmiä. Hankkeiden sijoitusriskien hallintaa varten on luotu 

muun muassa Equator Principles -järjestelmä, jonka tarkoituksena on määritellä, arvioida 

ja hallita liiketoimen sosiaalisia- ja ympäristöriskejä. Northland Minesin 

ympäristöpäällikön haastattelussa kävi ilmi, että Northland Resources on sitoutunut 

noudattamaan Equator-standardeja. Yhtiön, joka haluaa saada rahoitusta Equator-

periaatteisiin sitoutuneelta pankilta, tulee menetellä periaatteiden asettamien standardien 

mukaan. Näihin kuuluu muun muassa ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 

toteuttaminen sekä paikallisten osallistaminen hankkeen suunnitteluprosessiin. 

Osallistamisella viitataan lähinnä tiedottamiseen ja paikallisten konsultoimiseen. 

(Equator Principles Association 2011.) Tiedottamisen ja konsultoinnin vaatiminen eivät 

vielä edellytä sitä, että osallistamisella tulisi olla käytännön vaikutusta yhtiön 

suunnitelmiin. 

Modernien kaivosyhtiöiden toimintastrategiaan kuuluu tärkeänä osana imagon 

rakentaminen ja median hallinta (Hentilä & Jauhiainen 2009: 55). Paikallisten 

osallistaminen voi olla pelkkä muodollisuus, jonka tarkoituksena on taata yhtiölle 

ulospäin hyvä imago ja kaivoshankkeen rahoittajien vaatima sosiaalinen toimilupa. 

Osallistavan suunnittelun järjestämisen katsotaan antavan yhtiöille sosiaalisen toimiluvan, 

mutta mikään ei käytännössä pakota niitä huomioimaan paikallisia hankkeen lopullisessa 

toteuttamisessa. Tämän päivän ympäristökiistoissa joukkotiedotusvälineiden 

käyttämisellä on kuitenkin merkittävä rooli (Heikkilä 2003: 213) ja niitä voivat 

hyödyntää niin yhtiöt kuin paikallisyhteisötkin. Ekologinen, eettinen ja sosiaalinen imago 

ovat tämän päivän kuluttajille tärkeitä arvoja (Sarkki 2006: 24) ja sosiaalisesti 

vastuullinen toiminta voi toimia yhtiöille myyntivalttina. Käänteisesti taas kielteinen 

ympäristöprofiili sekä imago-ongelmat näkyvät nopeasti kuluttajien valinnoissa sekä 

osakemarkkinoilla (Lehtinen 2003: 15). 
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4. Muonion lapinkylä ja Kaunisvaara-projekti 

4.1. Poronhoitajien näkemyksiä kaivoshankkeen vaikutuksista 

Haastatellessani Muonion lapinkylän poronhoitajia kaksi pääteemaa nousi esille koskien 

heidän arvioimiaan kaivoksen vaikutuksia poronhoitoonsa. Ensimmäinen näistä oli huoli 

siitä, että kaivoksen aloittaessa toimintansa porot lähtisivät perinteisestä kesälaitumestaan. 

Kuten kerroin kappaleessa 2.1., porot tarvitsevat eri vuodenaikoina erilaisia laidunmaita. 

Kesäaikaan niiden on tärkeää saada "vihreää ruokaa". Poroisäntä kuvaili kylänsä 

kesälaidunta erinomaiseksi ja runsasruokaiseksi, jonka tilalle ei heidän mailtaan löydy 

uutta vastaavaa. Kaivoksen ei uskottu vaikuttavan vasomisen tai merkitysten 

onnistumiseen, sillä ne tapahtuvat kauempana hankealueesta. Huolena oli nimenomaan 

porojen hyvän ruokapaikan jättäminen. Mikäli näin tapahtuu, vaikuttaa kaivos 

kesäporonhoidon lisäksi talviporonhoitoon, sillä kesän aikana heikosti ravintoa saaneet 

porot selviytyvät talvesta heikommin. Tällöin seuraukset tulisivat näkymään 

kokonaisvaltaisesti kylän toiminnassa. 

Kylän alueen porot ovat saaneet olla ihmisiltä ja ihmistoiminnalta pitkälti rauhassa 

omissa oloissaan. Kaivoksen rakentamisesta ja toiminnasta aiheutuva melu ja ihmisliike 

saattavat näin ollen pelottaa tähän tottumattomat porot alueelta pois, jolloin ne lähtevät 

liian aikaisin syyslaitumeen. Tällöin syyslaitumet alkavat kulumaan ja ennen pitkää porot 

eivät saa tarpeeksi ruokaa, jolloin se heikentää niiden kuntoa talvea varten. Pahimmassa 

tapauksessa porot viipyisivät rauhallisella syys- ja talvialueella ympäri vuoden. 

(...) Ja nyt yhtäkki tullee tämmönen liike. Autoja ja ihmisiä ja vaikka mitä, että ne 

meän porot häätysit, pysthyyn harjotteleen näihin liikheisiin. Talvilaitumet tääl 

ylhäällä, sehän on niin rauhassa, siel ole ihmisiä. Ne saavat olla aivan rauhassa 

porot. Ja me pölkäämme, että ne tulevat siel olheen kessää talvet, no sillon meille 

tullee sula hätä. Se ei ole hyvä. (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Vuonna 2011 porot olivat jo lähteneet kesälaitumesta normaalia aikaisemmin, mutta 

syynä siihen on kaivoksen sijaan voinut olla myös epätavallisen sateinen kesä, sillä porot 

eivät viihdy liian vetisellä laitumella. Poronhoitajat tulevat tarvitsemaan muutaman 

vuoden aikaa selvittääkseen porojen todellisen reaktion toiminnassa olevaan kaivokseen 



   42 
 

 

ja löytääkseen sen jälkeen toimintamalleja ehkäistäkseen epätasaisen laiduntamisen. 

Porojen ei haluta jättävän hyvää kesäaluetta. Molempina kertoina haastatellessani kylän 

poroisäntää, hän kertoi poronhoitajien miettivän keinoja eläinten pitämiseen 

kesälaitumessa. Tehtävä on haastava, sillä etukäteen on lähes mahdoton arvioida, mihin 

suuntaan ja kuinka kauas porot lähtevät, jos ne alkavat karttamaan kaivosaluetta. 

Toisena suurena huolenaiheena oli malminkuljetuksen vaikutus poronhoitoon. Northland 

Swedenin alkuperäisen - ja haastateltavieni mukaan poronhoidon kannalta paremman - 

kuljetussuunnitelman mukaan malmi olisi viety Suomeen ja sieltä rautateitse Kemin 

satamaan. Pari vuotta sitten suunnitelmat kuitenkin muuttuivat ja kuljetus tapahtuu 

rekoilla kohti Norjaa. Haastattelemani poromiehet pelkäsivät tämän tulevan tekemään 

suurta vahinkoa poroille sekä katkaisevan lapinkylän kesäalueen. 

(...) Met tulemma kärsimään kesän aikana, että ne on ne meän tulevaisuusporot, 

vasikat ja semmosia, jotka saattavat bilen alle, auton alle joutua. Ja eikä se ole 

varmaa, ilmottavakko ne kaikki, millä sen... Millä sen kattoo, onko net kuinka 

paljon ajaneet alle? Ku joka kuues minuutti auto tullee. Kuka rietas sitä vahtaa ja 

kuka rietas tietää, kuinka paljon ne ajavat alle? No ei kukkaan. (poroisäntä, 

Muonion lapinkylä, 2011) 

Malminkuljetusreitti kulkee kylän kesälaitumen alapuolelta. Näin ollen auton alle jäävät 

vasikat ja porot ovat syksyn tulevia teurasporoja, joista poronhoitajat saavat vuoden 

tulonsa. Haastateltavani pelkäsivät, että tiuhaan kulkevien rekkojen alle tulee paitsi 

jäämään paljon poroja, myös että suuri osa niistä jää ilmoittamatta ja löytymättä, jolloin 

he eivät saa niistä minkäänlaista korvausta. Haastateltavieni silmissä kuljetusratkaisu 

tuntui käsittämättömältä, eikä poroisäntä keksinyt sille muuta selitystä kuin että se tulisi 

yhtiölle halvemmaksi. Toinen poromiehistä totesi kuljetusreitistä kuivasti: "Ei ne katto 

porohomman päälle mittään" (poromies, Muonion lapinkylä, 2012). 

Toinen haastateltavista epäili, ettei nykyinen, mutkitteleva ja ihmisasutuksen lähellä 

menevä kuljetusratkaisu ole lopullinen ja että yhtiö aikoo tulevaisuudessa tehdä uuden 

tien matkaa lyhentääkseen. Poroisäntää jututtaessani sainkin kuulla, että yhtiön 

ulkopuoliset tahot ovat ajamassa kuljetuksille oikotietä, joka kulkisi suoraan porojen 

kesälaidunten halki. Tämä tulisi toteutuessaan katkaisemaan lapinkylän. Tällä hetkellä 
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Northland Sweden on hakemassa lupaa ajaa lapinkylän alapuolella kulkevaa valtatietä ja 

tulevaisuus näyttää, lähteekö yhtiö mukaan oikotiehankkeeseen.   

Malminkuljetuksen rekkaliikenne vaikuttaa Muonion lapinkylän lisäksi kahteen Kiirunan 

kunnan tunturikylään, Laevakseen ja Gabnasiin, sekä Pajalan kunnan toiseen 

toimilupakylään, Sattajärveen.  Neljä kylää ovat kokoustaneet keskenään ja Muonion 

poroisännän, jolla on perhesuhteiden kautta läheiset välit Kiirunan poronhoitoyhteisöihin, 

mukaan tunturikylät ovat kuljetusjärjestelyä vastaan. Näillä kuljetukset tulevat 

vaikuttamaan talviporonhoitoon ja autojen alle on vaarassa jäädä teurastusten jälkeinen 

tokka. 

Toisen haastateltavani mukaan kaivoksen rakentaminen on jo vaikuttanut Muonion 

lapinkylän talviporonhoitoon: 

(...) Et on ne suuret kaivosalueet, missä me olemma välttämättä kaivaneet, 

talviporonhoitoa pitäny ja niihin on kytketty suuret louhinnat, niihin, että saajaan 

sorraa, kryysiä ja semmosia. Ja näissä on useasti tullee sen kaltanen vääränkäsitys, 

että sanomma, että vaara voipi olla aika suuri, alue suuri, mutta että jos sinne ja 

itte se soran otto ja se touhu, ei se ole kartalla niin suuri, mutta ku jos se tullee 

olehmaan ja se liikenne, se tullee yhtään vaaraa, siis se liikenne siittä soralta, että 

siellä pyörii konheita. Ei niihin voi tohtia kukhaan poronhoitaja lähteä sinne 

kaivattamhaan ja poroja ruokkimaan niille alueellekkaan, sillä siellä pelätään tätä 

surmaa ja. Kaikki tämmöset, jos ajattelleepi, että riistää se aitomalla, kaikki nämät 

alueet pannaan aithaan, niin se on porohomman tulevaisuuelle yhä enämpi 

vaikeuksia. (...) (poromies, Muonion lapinkylä, 2012) 

Yhtiö on louhinut soraa kylän talvilaitumilla, porojen kaivos- eli ruokailualueella, minkä 

seurauksena poromiehet eivät ole tohtineet viedä eläimiään louhosten lähelle. Kartalla 

talvilaitumessa sijaitseva louhosalue ei näytä suurelta, mutta siellä liikkuvat koneet 

ulottavat poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset paljon laajemmalle alueelle, estäen kylää 

hyödyntämästä tehokkaasti talvilaitumiaan. 

Laidunalueiden menetys ja autojen alle jäävät porot ovat kaivoksesta aiheutuvia suoria 

vaikutuksia poronhoitoon. Kaivostoiminnasta seuraa kuitenkin myös epäsuoria 
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vaikutuksia, joita poronhoitajien on vaikeampia arvioida. Esimerkiksi laitumien 

pienentyminen voi johtaa siihen, että luonnonruualla pitkään selvinnyt kylä joutuu 

tulevaisuudessa turvautumaan porojen kalliiseen lisäruokintaan. Poronhoitajat joutuisivat 

ostamaan eläimilleen rehua, jos ne eivät saisi sitä riittävästi laiduntamalla. Autojen alle 

jäävät porot ovat pois teurastuksista ja tätä kautta pois poronhoitajien tuloista. Kaivoksen 

tulo voi synnyttää ristiriitoja poronhoitoyhteisön sisällä, mikäli kyläläisten keskuudessa 

on erimielisyyksiä koskien sitä kuinka asiat tulisi kaivoksen kanssa hoitaa. Yhtenä 

kipeimmistä ja vakavimmista kaivoksen mahdollisista seurauksista tuli haastatteluissa 

esille porolukumäärän vähentäminen. Suurin sallittu poromäärä säädetään Suomessa ja 

Ruotsissa laidunalueiden kestävyyden mukaan. Kun laidunmaat vähenevät, on vaarana, 

että viranomaiset katsovat, että porolukua täytyy pienentää maan kulumisen estämiseksi. 

Päätökseen ei vaikuta se, että liian suuri poromäärä liian pienessä laitumessa johtuu 

kilpailevasta maankäyttäjästä, joka on vienyt osan laidunmaasta. 

Pienentyvä poromäärä merkitsee poronhoitajille tulojen pienentymistä, mutta 

pahimmillaan se voi johtaa siihen, että joltakulta loppuu elinkeino. Päätös siitä, millä 

tavalla ja keneltä poromäärää vähennetään, tulee olemaan poronhoitoyhteisölle vaikea 

paikka, joka voi synnyttää ongelmia poronhoitajien keskinäisissä suhteissa. Muonion 

lapinkylän poronhoitajat ovat jo keskustelleet asiasta niiden maanomistajien kanssa, 

joiden poroja heillä on hoidettavanaan. Mikäli poromäärää joudutaan pienentämään, 

vähennetään niitä ensin maanomistajilta. Kylän poronhoitotapa mahdollistaa sen, että 

poromäärän vähennys ei ainakaan ensimmäisenä vaikuta niihin, joille porot tuovat 

pääelinkeinon. Ulkopuolisen on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka poromäärän 

vähentäminen tulee näkymään poronhoitoyhteisön toiminnassa. Pienenevillä mailla 

paimennettavat porot menevät jatkuvasti keskenään sekaisin, minkä takia hyvien 

suhteiden ylläpitäminen toisten poronhoitajien kanssa on ensisijaisen tärkeää. Poroisäntä 

kertoi puhuneensa asiasta myös kaivosyhtiön väen kanssa. Hän sanoi, etteivät nämä 

ymmärrä, kuinka suuresta asiasta poronhoitajille on kyse: 

(...) Jos joutuu poroluvun vähentää... Kuka sen vähentää? Ja kuka ei vähennä? Se 

tullee lapinkylälle tinkaa ja riitaakin aivan tuonkin vuoksi. Että se... Semmosiakin 

me olemma keskustelleet niitten kaa, mut ei ne voi niinku käsittää sitä. Jos 
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hunteeraa niinku minun ja minun velipoika, mehän olemma olheet siinä kläpist asti. 

Et jos jomman kumman häätyy vähentää, kuka meistä vähentää? En mie halua 

vähentää, mie haluan ellää niinku mie olen ennen eläny. (...) (poroisäntä, Muonion 

lapinkylä, 2011) 

 

4.2. Hankkeen vaikutusten arviointiselvityksistä 

Tapulin kaivoksesta ja Kaunisvaaran rikastamosta tehdyn YVA-selvityksen mukaan 

Muonion lapinkylän kanssa tullaan käymään jatkuvia neuvotteluja, vähintään kerran 

vuodessa. Näin voidaan seurata suoritettuja lievennystoimenpiteitä sekä arvioida 

lisätoimenpiteiden tarpeellisuus. Uusien poroaitojen rakentamisen tarpeesta puhutaan 

selvityksessä hyvin samaan sävyyn kuin lapinkylän poroisäntä kuvaili minulle 

haastatteluissaan. Samoin selvityksessä tuodaan ilmi mahdollinen, puuttuvan 

valtakunnallisen raja-aidan rakentaminen. (Ympäristövaikutusarviointi – 

Tapuli/Kaunisvaara 2008.) 

Sittemmin Northland Sweden on täydentänyt YVA-selvitystään suunnitellun Sahavaaran 

kaivoksen osalta. 2011 valmistuneessa Sahavaaran kaivoksen sisältävässä, uudessa 

ympäristövaikutusten arvioinnissa käsitellään poronhoitoa hyvin lyhyesti. Uusien 

suunnitelmien poronhoidolle aiheuttamat vaikutukset tunnutaan kuittaavan saamenkylän 

kanssa käydyillä keskusteluilla sekä "määritellyillä ja konkretisoiduilla 

lievennystoimenpiteillä", joita ei sen kummemmin tarkenneta. (Kaunisvaara-projektin 

ympäristövaikutusten arviointi 2011.) Kummankaan lapinkylän poronhoitajan 

haastatteluista ei käynyt ilmi, mitä nuo konkretisoidut toimenpiteet voisivat olla. 

Lukemani perusteella Northland Swedenin tekemissä, täydentävissä selvityksissä ei ole 

arvioitu yhtiön uusien suunnitelmien, muun muassa uuden malminkuljetusreitin, 

aiheuttamia vaikutuksia poronhoitoon. 

Yhtiö halusi tehdä Muonion lapinkylästä porotalousselvityksen, vaikkei sitä vaadita 

Ruotsin lainsäädännössä. Haastattelemani Northland Minesin ympäristöpäällikkö oli 

mukana tekemässä Kaunisvaara-projektin YVA-selvitystä. Syyksi valtion lainsäädännön 

vaatimuksia laajemmille selvityksille hän kertoi, että alkuperäiskansoista kuuluu 
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kansainvälisten standardien mukaan tehdä todella tarkat selvitykset kaivoshankkeiden 

kaltaisissa projekteissa. Muonion lapinkylän poronhoitajat olivatkin tyytyväisiä tehdyn 

porotalousselvityksen laatuun. Kyseinen selvitys vain ei Northland Swedenin 

muuttuneiden suunnitelmien jälkeen vastaa enää hankkeen nykytilannetta. Kuljetusreitti 

on porotalousselvityksen tekohetken jälkeen vaihtunut Kemistä Narvikiin ja hanke 

laajentunut käsittämään yhden kaivoksen lisää. Kaivosprojektin arvioidut vaikutukset 

lapinkylään ovat näin ollen merkittävästi muuttuneet YVA-selvityksen tekohetkestä. 

Poronhoitajat haluaisivat uuden selvityksen, joka kattaisi koko hankkeen, myös Suomen 

puolen Hannukaisen kaivoksen sekä molemmat poronhoitoyhteisöt. He olivat 

ehdottaneet sen tekemistä sekä Northland Swedenille että Trafikverketille (Ruotsin 

Liikennevirasto), mutta ainakaan vielä 2012 vuoden alussa uusi selvitys ei ollut tekeillä. 

Lapinkylän kannalta YVA-selvityksen luonne on ongelmallinen: valittu kohdealue oli 

liian suppea, jolloin hankkeen vaikutuksia ei arvioitu niiden täydessä mittakaavassa. 

Kerran tehty selvitys ei myöskään pysynyt ajankohtaisena kaivosyhtiön muuttaessa 

suunnitelmiaan. Suppean selvityskohteen valitsemisen voi nähdä Northland Swedenin 

taktisena valintana, joka vähättelee kaivosprojektin tulevia vaikutuksia, kuten lapinkylän 

poroisäntä pohtii alla olevassa sitaatissa. Näin etenkin, mikäli hankkeen vaikutusten 

arviointia ei päivitetä vastaamaan nykyisiä, laajempia suunnitelmia.   

Joo, että me haluaisimma nähä koko alueen. Ei tuosta pikku kuopasta. Että koko 

alue, tämä auton ajo, mitä kunta meinaa rakentaa ulos, ihmiset tullee, tämä kaivos 

ja sitten kuljetuksen Suomheen... Kaikki tämmösiä, se ois selvempi kaikki yhteen ja 

kattoo, että mitä tämä vaikuttaa poroalueella, meille ja Taistolle [Muonion 

paliskunnan poroisäntä]. (...) Sillon se on suuri asia. Mutta jos, niinku, nehän on 

viisaita ihmisiä, nehän luettu ihmiset, koulua käyny ja (naurahdus) vanhoja herroja 

niinku Pajalan pomo ja tämä Northlantin pomo. Nehän on luettu ihmisiä, nehän 

tietävät kuinka meitten kans asian ajjaa. (...)  (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Toinen haastateltavistani kyseenalaisti YVA-selvitysten merkityksen kaivoshankkeen 

luvanantoprosessille ja epäili, ettei sen tuloksilla loppujen lopuksi ollut vaikutusta 

viranomaisten lupapäätökseen. Hänen mukaansa kaivostoiminta on Ruotsin valtiolle 

kaikkein vahvin riksintresse, joka menee muiden riksintessejen edelle. Kumpikaan 
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lapinkylän poronhoitajista ei uskonut, että poronhoidolle aiheutuvat vaikutukset voisivat 

estää kaivosprojektia toteutumasta. Heidän kokemuksensa oli, ettei poroelinkeinoa 

arvosteta, minkä seurauksena kaikki muut riksintresset menevät päätöksenteossa sen 

edelle. 

(...) Tulevaisuus pölättää kaikella lailla, että joko se mennee historiaan koko 

homma. Kyllä se jokku siellä henkihieverissä hommaavat mutta… Jol on juuret 

jääneet siitä niin, mutta ei se mikkään… Ne vievät, nämät riksintresset vievät, muut 

ne lyövät maahan. (poromies, Muonion lapinkylä, 2012) 

 

4.3. Osallistamisen toivottu ja todellinen lopputulos 

(...) Oikeestaan myö jos sannoo, niin se on oikein ikävä asia. Monella ihmisille. 

Mutta samalla sie et pysty sitä vastaan panhee, kun se on tämän maailman menoa, 

sie hääty pyörii maailman meno matkassa. Ja tääl on paljo työttömyys ja tääl ole 

töitä enää ihmisillä, eikä niillä ittelläkhään paljo ole tienastit ja. Tämmöst ei pysty 

toppaamaan. Ei sitä pysty sanomaan, että ette te tule tuohon. Mutta samalla se 

häätyy niinku kaivosyhtiön ja, ja kunta kans, Pajalan ja Kolarin kunta, hunteeraa, 

että met jotka olemma tääl olheet ja yrittänneet parhauen poroja hoitaa, et antasit 

kuiten meille semmonen tilanne, et me pystymme jatkamaan, vaikka tämä kaivos 

tullee. (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Molemmat Muonion lapinkylän haastateltavistani korostivat, ettei lapinkylä missään 

vaiheessa ole ollut kaivoshanketta vastaan. Näin oli kuulema väitetty välillä mediassa. 

Poronhoitajat sanoivat ymmärtävänsä, että heidän asuinseutunsa kaipasi kaivoksen 

tuomia työmahdollisuuksia ja että ilman sitä seutu olisi todennäköisesti tyhjentynyt 

asukkaista parinkymmenen vuoden sisällä. Kaivoksen tuoman yleisen hyvän takia he 

olivat valmiita antamaan hankkeelle hyväksyntänsä, vaikka luonnon resurssien 

pitkäaikaisten hyödyntäjien silmissä ajatus porolaidunten kenties peruuttamattomasta 

"pilaamisesta" parinkymmenen vuoden takia tuntui käsittämättömältä. Hyväksyntä 

annettiin kuitenkin sillä ehdolla, että alueen alkuperäiselinkeino, poronhoito, 
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huomioitaisiin kaivosten suunnitteluprosessissa niin, että sen harjoittaminen olisi 

tulevaisuudessakin mahdollista. 

(...) Kuus vuotta me olemma neuvottelheet niitten kans. Ja me emme ole, jos 

rehellisesti sannoo niin, meill’ ei ole kirjallinen sopimus vieläkkään. Näin on. Se on 

niin ikävä tämä. Ja tänä päivänä me vasta olemma niinku heränneet, että olis 

pitäny olla vielä vähän lujempi, alusta. Ko sen met, mekin itte uskoimme ettei tämä 

tulee niin isoks, niin isoks, mutta se nyt näyttää, että se tullee, se tullee niin suuri. 

(...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Kaivosyhtiö Northland Resources on Muonion lapinkylän ja Muonion paliskunnan 

kanssa neuvotellessaan antanut ymmärtää korvaavansa poronhoitoyhteisöille 

aiheuttamansa vahingot. Korvausten lisäksi YVA-menettelyyn kuuluvissa 

porotalousselvityksissä ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla kaivosyhtiö voisi 

lieventää aiheuttamiaan negatiivisia vaikutuksia. Muonion lapinkylän haastatteluissa tuli 

vahvasti ilmi se, että poronhoitajat toivoivat pelkän rahallisen korvauksen lisäksi yhtiöltä 

sellaisia toimenpiteitä ja yhteistyötä poronhoitajien kanssa, jotka edesauttaisivat kylän 

poronhoitoa sopeutumaan sen kohtaamiin muutoksiin. Viimeisimpien haastattelujen 

aikana kylä ei kuitenkaan ollut vielä saanut mitään korvauksia, eikä Northland Sweden 

ollut alkanut toteuttamaan neuvotteluissa ja porotalousselvityksessä pyydettyjä 

lieventäviä toimenpiteitä. 

Ensimmäisten asioiden joukossa poronhoitajat haluaisivat yhtiön korvaavan heidän 

kylänsä kohdalta puuttuvan, Suomen ja Ruotsin välisen raja-aidan rakentamisen. Kylä ei 

tähän asti ole pystynyt hyödyntämään rajapinnassa olevaa aluetta, sillä siinä käy niin 

paljon Muonion paliskunnan poroja. Haastateltavien pelkona oli, että Hannukaisen 

kaivoksen aloittaessa toimintansa Suomen puolelta tulevien porojen määrä tulee 

lisääntymään entisestään niiden karttaessa kaivosta. Raja-aidan rakentaminen vapauttaisi 

alueen jälleen Muonion lapinkylän hyödynnettäväksi. Aidan rakentamistyön ajateltiin 

myös totuttavan poroja niiden mailla tapahtuvaan ihmistoimintaan, jolloin ne eivät 

säikähtäisi niin paljon kaivoksesta aiheutuvaa liikettä. 

Poronhoitajat olivat käyneet Northland Swedenin kanssa useita keskusteluja, joissa he 

olivat esittäneet, että yhtiö tekisi heidän kanssaan yhteistyötä saadakseen kylän porot 
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pysymään kesälaitumessa toivotun ajan. Tavoitteena olisi saada porot tottumaan 

kaivoksen läheisyyteen, jotta ne eivät karkaisi syyslaitumeen liian aikaisin. Tarkkoja 

suunnitelmia ei ollut vielä tehty, mutta poronhoitajat olivat puhuneet yhtiön kanssa muun 

muassa aitajärjestelmien rakentamisesta laitumeen ja porojen mahdollisuudesta päästä 

kaivoksen suoja-aitauksen sisälle viikoksi laiduntamaan. Jälkimmäiseen pyyntöön yhtiö 

ei ollut suostunut, mutta lapinkylän poroisäntä kertoi heidän yrittävän silti ajaa esitystään 

läpi. Tämä kuvaa mielestäni laidunalueen tärkeyttä lapinkylälle. 

Kuten jo aiemmin on todettu, poro on hyvin paikkauskollinen eläin - ne ovat jo vasoina 

oppineet emältään, minne niiden kuuluu mennä ruokailemaan. Poronhoitajilla alkoikin 

haastattelujen tekoaikana olla kiire päästä kokeilemaan keinoja pitää porot 

kesälaitumessa ja opettamaan niille mahdollisia uusia kulkureittejä, sillä muutoksin 

sopeutuminen voi viedä vuosia. Poroisäntä korosti, että voidakseen jatkaa poronhoitoaan, 

heidän tulee kokeilla, mikä toimintamalli sopii poroille. Nimenomaan tämä elinkeinon 

toimiminen poron ehdoilla näytti olevan syynä siihen, että rahan antamisen sijaan 

poronhoitajat pitivät tärkeämpänä sitä, että kaivosyhtiö toiminnallaan edesauttaisi heidän 

poronhoitonsa jatkuvuutta. 

(...) Tässä häätyy alkaa kokkeilemaan, mikä se on se hyvä poroille. Ei se ole, että 

net maksavat meille miljoonan vuodessa tai kaksi miljoona taikka kymmenen 

miljoonaa. Ei se ole siittä kiinni, rahasta, kun me haluamme ellää poroitten kanssa. 

Ja mehämmä saaha porot käsittää tämä. Ja mehämmä porot ottaan tämä vastaan. 

(...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Muonion lapinkylä on keskustellut Northland Swedenin kanssa siitä, mitä he voisivat 

yhdessä esittää Trafikverketille koskien yhtiön kuljetusjärjestelyjä. Vuoden 2012 

tekemieni haastattelujen aikana lapinkylän kesälaitumen poikki kulkeva oikotie 

suunnitellulle kuljetusreitille oli yhä vireillä. Northland Sweden ei vielä vuoden alussa 

ollut neuvotellut oikotiestä lapinkylän kanssa, mutta poroisännän mukaan heillä tulee 

olemaan oma ehdotus heidän kannaltaan parhaasta reitistä. Yhteistyön ajoittaisesta 

takkuamisesta huolimatta poroisäntä oli luottavainen sen suhteen, että yhtiö tulee 

kuulemaan heidän kantansa suunnitellessaan kuljetusten oikoreittiä. Hänen mukaansa 

yhtiön esitys ei muuten tule menemään läpi. Saamani vaikutelman mukaan lapinkylä 
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tulee vaatimaan lujasti sen tarpeiden huomioimista oikotieasiassa, sillä toteutuessaan 

kesälaitumet halkaiseva ajoreitti voisi merkitä suuria hankaluuksia kylän poronhoidolle. 

Toki Northland Swedeniltä vaadittiin toimenpiteiden lisäksi myös rahallista korvausta. 

Korvaukset tulisivat ennen kaikkea menetetystä laidunmaasta ja aitojen rakentamisesta, 

sekä porojen lisäruokkimisesta, jos kylä joutuisi siihen tilanteeseen laidunmenetyksen 

myötä. Korvausten antotapa tai summakaan ei ollut vielä täysin selvillä, mutta varmaa oli 

ainakin se, että kertakorvauksen sijaan poronhoitajat vaativat vuotuista korvausta, aina 

kulloinkin tarvittavassa muodossa. 

(...) Ei semmonen, että sie annat rahoja kaikilla poromiehillä, että ne heittävät pian 

porot hoitamasta. Ei se ole hyvä sekkään. Se pitäs olla semmonen rahan antaminen, 

että se porohomman parantais. Semmonen se hääty olla ja se saattaa olla eri joka 

vuosi. Tänä vuonna tarttemme aita Kolariin, Muonion paliskunta ja Muonion 

lapinkylä, ensi vuonna me tarttemma pian joku koulutus ja kolmantena vuonna 

pian, no se muutuit ne säännöt, me emmä pysty ennää nylkemään kaarteella, 

mehämmä jotakin muuta tehä. Ja se hääty joka vuosi sopia jollakin lailla, mutta se 

sama määrä rahhaa hääty olla joka vuosi. (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 

2012) 

Parhaimmassa tapauksessa kaivosyhtiö voisikin poroisännän ajatusten mukaisesti olla 

mukana kehittämässä Muonion lapinkylän poronhoitoa, ei ainoastaan pitämässä sitä 

hengissä. Tähän mennessä Muonion lapinkylän poronhoitajat ovat kuitenkin saaneet 

monia hyviä lupauksia, mutta eivät juurikaan mitään konkreettista niiden täyttämiseksi. 

Uskallan sanoa, että haastateltavat vaikuttivat skeptisiltä sen suhteen, tuleeko yhtiö 

korvaamaan heille yhtään mitään. Kuten seuraavasta sitaatista käy ilmi, he ainakin 

jossain määrin näyttivät ajattelevan, että korvausten saaminen tässä vaiheessa, kaivoksen 

ollessa jo rakenteilla, on yhtiön hyvästä tahdosta kiinni: 

(...) Toive, uskonu, että siitä vielä kehittys semmonen, että kaikista näistä mitä on 

viety käsitystä tähän, että ne näkisit tämän, että mitä tämä tekkee hankaluutta ja 

taloudellista vahinkoa tulevaisuudelle. Että me niinku toivomma, että ne nyt sen 

näkisi sen korvauspuolenkin näissä asioissa ja että se pikkuhiljaa tulis, ettettä te 

tarvitte nähä tämmöstä surmaa kaiken. (poromies, Muonion lapinkylä, 2012) 
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Muonion lapinkylä on joutunut kaivoshankkeen kanssa erittäin hankalaan ja suurta huolta 

aiheuttavaan tilanteeseen. Seitsemän vuoden yhteistyön aikana Northland Sweden ei ollut 

vieläkään tehnyt heidän kanssaan minkäänlaista korvaussopimusta. Lapinkylä olisi jo 

korvaussopimusta ennen halunnut tehdä Ruotsin tavan mukaan Northland Swedenin 

kanssa avsiktsförklaringin (letter of intent eli aiesopimus). Kyseisessä sopimuksessa 

yhtiön olisi kuulunut selvittää, miten se aikoo toimia lapinkylän kanssa. Tämän jälkeen 

osapuolet tekisivät varsinaisen sopimuksen, jossa ne sopivat, kuinka tulevat hoitamaan 

keskinäiset asiansa. Kaivosyhtiön ei ole tehnyt Muonion lapinkylä kanssa kumpaakaan, 

eivätkä haastateltavat osanneet antaa selitystä sille, miksi yhtiö ei ollut vastannut heidän 

vaatimuksiinsa. 

Haastatellessani lapinkylän poroisäntää uudelleen tammikuussa 2012, hän totesi, että 

tässä vaiheessa oli liian myöhäistä tehdä avsiktsförklaringia. Heillä oli kuitenkin menossa 

tiukat neuvottelut Northland Swedenin kanssa, joiden he toivoivat johtavan 

korvaussopimuksen tekemiseen. Tilanne oli selvästi hyvin stressaava poroisännälle, jolla 

on päävastuu yhtiön kanssa neuvottelemisesta, ja sopimuksen puuttuminen aiheutti 

hänelle suurta huolta. Hän on käynyt Northland Swedenin kanssa suullisia neuvotteluita 

seitsemän vuotta ja mikäli hänelle tapahtuisi jotain, kaikki tuo tieto katoaisi hänen 

mukanaan ilman kirjallista sopimusta. Toisaalta kylä aikoi panna kaivosyhtiön lujille ja 

poroisäntä totesi, että heidän on "pakko" saada asiasta sopimus aikaan. Toisaalta 

poronhoitajien haastattelujen taustalla häämötti koko ajan uhkakuva siitä, mitä kylän 

poronhoidolle tapahtuisi, mikäli sopimusta ja minkäänlaisia korvauksia ei tulekaan. 

Poroisäntä totesikin, että ilman sopimusta "ne saattavat tehä mitä vain". 

 

4.4. Neuvotteluyhteyttä heikentäviä tekijöitä 

Haastatellessani Muonion lapinkylän poroisäntää ensimmäistä kertaa, sain kuulla, että 

vuoden 2011 aikana Northland Sweden ei ollut enää pitänyt lapinkylään mitään yhteyttä. 

Elokuussa 2010 Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio oli myöntänyt ympäristöluvan 

Tapulin kaivokselle ja Kaunisvaaran rikastamolle (Northland Resources 2010b). Tämän 

jälkeen vuorovaikutus poronhoitajien ja kaivosyhtiön välillä oli katkennut. Aloittaessani 

seuraamaan Muonion lapinkylän ja Northland Swedenin välistä kanssakäymistä 
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poronhoitajat olivat päätyneet tilanteeseen, jossa korvaussopimusta yhtiön kanssa ei ollut 

tehty, keskusteluyhteys oli katkennut ja kaivos aloittamassa toimintaansa. Ei mikään 

ihme, että tilanne poroisännän mukaan näytti silloin olevan "kaatumassa helvettiin". 

Syytä keskusteluyhteyden katkeamiseen lapinkylän poroisäntä ei osannut kertoa. Yhdeksi 

syyksi hän epäili kiirettä yhtiön puolella, että toiminnan käynnistyessä näillä ei ollut 

aikaa ottaa lapinkylään yhteyttä. Toisaalta hän epäili, olivatko neuvottelut loppuneet 

rajajokikomission päätöksen seurauksesta. Hänen tulkintansa mukaan se ei velvoittanut 

yhtiötä ylläpitämään neuvotteluyhteyttä poronhoitajien kanssa
25

. Tuomio oli ollut 

poroisännälle pettymys: 

Ja se oli viimenen tuomio mitä se annethiin ulos, se oli tämä gränsälvskomission 

[Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio] tuomio tästä kaivoksesta. (...) No, ja se 

oli niin lapsellinen tuomio, että mie kohta itkin siellä, kun mie sain sen tuomion. 

Että se häätyvät lapinkylitten kans, häätyy neuvotella jo kerran vuoessa. Häätyä, 

mutta ei ole pakko. Se oli niin huono juttu tämä. Ja sen, sen ne varmasti nyt, ei ne 

tartte perustaa. Näin se on käyny. (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Hän tulkitsi tilanteen niin, että Northland Sweden oli osallistanut poronhoitajat 

suunnitteluprosessiin vain niin kauan kuin sen oli pakko. Tarvittavien lupien jälkeen 

yhteydenpito oli lopetettu. Yhtiön uusista suunnitelmista ja toimista, muun muassa uusien 

putkien kaivamisesta lapinkylän alueelle, ei poronhoitajien kanssa oltu enää neuvoteltu. 

Haastattelun aikoihin lapinkylän poronhoitajat olivat vuosikokouksessaan päättäneet 

ottaa Northland Swedeniin yhteyttä ja pakottaa yhtiön toteuttamaan lupauksensa. 

Aikomuksena oli panna yhtiö lujille ja tarpeen vaatiessa ottaa avuksi media sekä vedota 

kaivosprojektin rahoittajiin. 

(...) Jos net ei osta tämän meän esitykset niin se panhaan, aletaan ajaa asiata. Se 

panhaan lehteen ja vähän teevee ja telkkariin, että ne tekevät pahhaa. Eikä ne ole 

sopineet, mitä ne on luvannu ja semmosta. Sen me tulemma tekkeen. Ja heän, jokka 

maksavat tämän projektin, me tulemma niillekin ilmottamaan. Näin on pakko alkaa 
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 Allekirjoittanut ei yrityksistään huolimatta löytänyt kyseistä päätöstä luettavakseen. 
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kovaa peliä häätyä ottaan nyt, se on meän ainoa keino tänä päivänä. Ko sielt ei 

mittään kuulu. (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Muonion lapinkylän poronhoitajat olivat valmiita painostamaan yhtiötä niillä aseilla, 

jotka tänä päivänä ovat paikallisyhteisöillä käytettävissä monikansallisia yhtiöitä vastaan: 

medialla sekä vetoamalla julkisesti yhtiön sosiaaliseen vastuuseen. Lapinkylän ja 

Northland Swedenin kanssakäyminen ei kuitenkaan tämän tutkimuksen 

kirjoittamisvaiheeseen mennessä ole päässyt tulehtumaan niin pahaksi, että poronhoitajat 

olisivat joutuneet turvautumaan edellä mainittuihin keinoihin ajaessaan oikeuksiaan. 

Haastatellessani poroisäntää toistamiseen vuoden 2012 alussa neuvottelut kaivosyhtiön ja 

lapinkylän välillä olivat jälleen käynnistyneet. Tämä tapahtui lapinkylän otettua 

Northland Swedeniin yhteyttä. Se, että yhtiö on parhaillaan hakemassa projektilleen 

uusia kaivoslupia, on nähdäkseni voinut omalta osaltaan vaikuttaa neuvotteluyhteyden 

avaamiseen. Kiirettä kummempaa selitystä poronhoitajat eivät yhtiöltä yhteydenpidon 

katkaisemiseen saaneet. 

Yhtiö ei ole neuvotellut poronhoitajien kanssa kaikista näitä koskevista suunnitelmista ja 

osin hanke on päädytty toteuttamaan poronhoitajille epäedullisimmalla tavalla. Yhtenä 

esimerkkinä mainittiin etenkin kuljetussuunnitelma. Poronhoitajien silmissä se oli 

yhtäkkiä muuttunut aivan toisenlaiseksi, minkä seurauksena poronhoidonkin tilanne 

muuttui kokonaan. Osallistamisprosessia kohtaan tunnettua pettymystä vahvistaa 

entisestään se, ettei poronhoitajien osallistaminen kaivoshankkeen suunnitteluprosessiin 

ole haastateltavieni mukaan vaikuttanut mitenkään yhtiön suunnitelmiin: 

En mie näe kyllä mittään. En mie näe sitä, missään vaiheessa et on mittään 

suunnitel, suunnittelevat. Päinvastoin, että on taas, toissaalta on tullu kippeitä 

asioita niinku näitä soramonttuja jo kaiveltu laajalti ilman. Meilt ei ole niihin ole 

saanu paljo poromiehet vaikuttaa yhtään. (...) Ja sitten vielä se kuljetus, joka tullee 

vaikuttamahan. Porot pääsevät näitten teitten varsille ja sillon niitä viehään 

autojen eessä ja autojen alle jatkuvalla syötöllä. Se ei ole… Meän kannalta ollu 

tämä, tämä keskustelu ei ole sujunu. Et olis kattottu. (..) (poromies, Muonion 

lapinkylä, 2012) 
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Muuttuneeseen suunnitelmaan oltiin hyvin pettyneitä, sillä siinä yhtiön ei koettu 

huomioineen kuljetustavan ja -reitin vaikutuksia kylän poronhoitoon. Poronhoitajat eivät 

olleet kuljetussuunnitelmia vastaan ja yhtiön todettiin kyllä tiedottavan muuttuvista 

suunnitelmistaan riittävästi. Poroisäntä kuitenkin korosti, että yhtiön olisi pitänyt alkaa 

neuvottelemaan kuljetusten toteuttamisesta heidän kanssaan heti kyseisen päätöksen 

tehtyään. Hän katsoi, että tällöin asiasta keskustelu olisi molempien osapuolten kannalta 

sujunut helpommin ja turhilta kiistoilta olisi vältytty. Poroisäntä toivoi, että poronhoitajat 

voisivat olla heti alusta asti neuvottelemassa jokaisesta heitä koskevasta suunnitelmasta. 

Lapinkylän ja kaivosyhtiön välinen vuorovaikutus koki ikävän kolhun yhtiön jätettyä 

huomioimatta poroisännän näille antaman neuvon koskien toisten saamenkylien kanssa 

asioimista. Northland Swedenin muutettua kuljetusreittiään, sen vaikutus kasvoi 

koskemaan kolmea muuta saamenkylää. Yhtiö kertoi muuttuneista 

kuljetusjärjestelyistään luottamuksellisesti Muonion lapinkylän poroisännälle. Poroisäntä 

kehotti Northland Swedeniä ottamaan Kiirunan tunturikyliin yhteyttä, jottei tieto 

kuljetussuunnitelmista tulisi näille medialta. Poroisännän neuvoa ei kuitenkaan 

noudatettu ja kuultuaan asiasta toista kautta, tunturikylät syyttivät häntä hiljaisuudesta.    

(...) No se nämä kaks kylää Kirunassa, nehän, nehän suutuit helvettiin. Ja sitten 

heät sanoot mulle, miksi sie et ole puhunut mittään. Mä että mie se olen puhunut 

kaivosyhtiölle, että piämmä kokouksen teän kaa ennen ko, että ennen ko tämä uusi 

ajatus mennee ulos. (...) Mut ei ne tehneet sitä, enkä mie voi sille mitään. Ja mie 

olin jo luvannu kaivosyhtiölle, etten mie puhukaan mittään, että se tullee 

maailmalle ulos. Mut he itte olisit kuunhelleet minua, kun mie tunnen nämät 

ihmiset, nehän on sukulaisia mulle ja, pois päin, ei siit ois tullu tuommonen riita 

(naurahdus). (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Kiirunan tunturikylien poronhoitajat eivät pahemmin arvostaneet sitä, että tieto uudesta 

kuljetusreitistä tuli heille median kautta. Yhtiön jätettyä huomioimatta poroisännän 

neuvon siitä, kuinka toisten poronhoitoyhteisöjen kanssa kannattaisi toimia, se oli 

hankaloittanut tilannetta niin itsensä kuin Muonion lapinkylän poroisännänkin kannalta. 

Yhtiön neuvottelut tunturikylien kanssa olisivat mitä todennäköisimmin alkaneet 

rakentavammalta pohjalta, mikäli se olisi ottanut näihin heti yhteyttä. Muonion 



   55 
 

 

lapinkylän poroisäntä olisi puolestaan välttynyt joutumasta ikävään välikäteen toisten 

poronhoitoyhteisöjen ja kaivosyhtiön kanssa. 

Meillä meni alusta hyvin kun nämä tulit Amerikasta nämät herrat. Se, se meni 

oikein hyvin niil oli eri, ne käsitit sen meän esityksiä paremmin kun nämä 

ruottalaiset, jotka nyt on siinä niinku herrana. Ne ei voi kuunnel oikein nämät uuet 

herrat. (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Lapinkylän poroisännän mukaan yhteistyö Northland Swedenin kanssa oli heidän 

kannaltaan sujunut paljon paremmin neuvottelujen alkuvaiheessa, kun yhtiön edustajat 

olivat vielä kanadalaisia. Poronhoitajat olivat kokeneet, että heidän esityksiään oli 

kuunneltu ja että heidän asiaansa oli ymmärretty. Poroisäntä tulkitsi tämän johtuneen siitä, 

että Kanadassa on totuttu asioimaan alkuperäisyhteisöjen kanssa ja ottamaan nämä 

huomioon. Hänen ymmärryksensä mukaan alkuperäiskansoja suojataan Kanadassa 

paremmin kuin Ruotsissa. Tämänkaltainen väittämä kuvastaa nähdäkseni Ruotsin 

saamelaisporonhoitajien kokemusta heidän valtionsa tavasta suhtautua heihin. Kuten 

luvussa 2.1. kävi ilmi, poronhoitajien ja valtionhallinnon suhde on varsin ongelmallinen 

niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Johtuneeko osittain tästä se, että yhtiön edustajien 

vaihtuessa ruotsalaisiin, lapinkylän poroisäntä kuvaili yhteistyön käyneen heidän 

kannaltaan paljon vaikeammaksi ja että poronhoitajien on vaikeampaa saada omia 

esityksiään läpi. Hänen mukaansa ruotsalaisilla ei ole samanlaista ymmärrystä 

alkuperäisyhteisön kanssa asioimisesta. 

Molemmat haastateltavistani puhuivat paljon myös usein vaihtuvista yhtiön edustajista, 

joka ennen neuvottelukatkoa oli vaikeuttanut Northland Swedenin kanssa 

neuvottelemista. Lapinkylä, jota edusti pääasiassa poroisäntä, oli neuvotellut useamman 

yhtiön ihmisen kanssa ja nämä henkilöt olivat vaihtuneet tiuhaan. Tämän etenkin 

poroisäntä koki hyvin raskaaksi. Hänen mukaansa siitä oli seurannut, ettei poronhoitajia 

oikein kuunneltu ja että heidän oli hyvin vaikea saada omia esityksiään läpi. Jotta 

keskustelu Northland Swedenin kanssa toimisi, täytyi poronhoitajien kertoa yhtiön 

ihmisille omasta toiminnastaan, että nämä ymmärtäisivät, miksi he vaativat yhtiöltä 

tiettyjä asioita ja miksi jokin näiden toimintatapa olisi parempi kuin toinen. Ihmisten 

vaihtuessa koko ajan uusiin, poronhoitajat ja etenkin poroisäntä, olivat päätyneet 
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selittämään samoja asioita yhä uudestaan. Yhden ihmisen ymmärtäessä heidän kantansa 

tilalle oli vaihtunut toinen. Tästä oli seurannut, etteivät poronhoitajat päässeet kunnolla 

esittämään omia vaatimuksiaan ja keskustelu polki paikoillaan. Poroisäntä koki, etteivät 

he ole yhtiön kanssa tasavertaisessa asemassa: 

Siellä muutethaan ihmisiä, jokku menevät ja taas uusia tullee. Näitä uusia pitää 

taas opettaa niitä ja net jotka me olemma opettaneet ne on taas menhee muualle. 

Että se on semmonen... Met tunnemma et me olemma sielä alla ja het on aina 

tuolla päällä, et me kuljemma näin koko ajan. Me emme koskaan pääse niinku 

tasalle. Olisimma molemmat olleet tasalla, niin se olis menny helpompi neuvotella 

ja hommat, mutta... Nämä poromiehet on samat joka vuosi. (...) Niinku miekin olen 

ollu puheenjohtaja koko tämän projektin aikana, että mulla on asiat jo päässä 

sisällä. En mie tartte ennää alkaa tutkimaan ja tunthee ihmisiä ko nämä uuet, jotka 

tuleva. Mehän niitä tarttee alkaa taas uuesti, samoja juttuja selittämään niinku mie 

olen selittäny seittämän vuotta. Se se tuntuu niin, raskaana ja ankarana ko... Ko se 

aina muuttuvat ihmisiä. (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

 

4.5. Neuvotteluyhteyttä rakentavia tekijöitä 

Tilanne Northland Swedenin kanssa muuttui poronhoitajien kannalta parempaan 

suuntaan neuvotteluyhteyden käynnistyessä uudestaan. Kaivoyhtiö määräsi lapinkylän 

kanssa käytyihin neuvotteluihin yhden vastuuhenkilön. Aloite tähän tuli yhtiöltä itseltään. 

Neuvottelut Northland Swedenin kanssa muuttuivat aiempaa sujuvammiksi ja poroisäntä 

oli toisen haastattelumme aikana huomattavasti tyytyväisempi tilanteeseen kaivosyhtiön 

kanssa. Yhtiön määräämällä vastuuhenkilöllä on valta tehdä päätöksiä yksinkin, mikä on 

poroisännän mukaan helpottanut asioista sopimista. Poroisäntä on keskustellut hänen 

kanssaan usein kahden kesken ja he ovat tavanneet myös spontaanisti, epävirallisemmin. 

Mahdollisuus epävirallisiin keskusteluihin on poroisännän mukaan ollut hyvä asia. 

Epäilemättä se lienee lähempänä tapaa, jolla poronhoitajat sopivat keskinäiset asiansa. 

Yhtiön vastuuhenkilö on myös käynyt tutustumassa lapinkylän poronhoitoon. 
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Molemmat haastateltavistani pitivät yhtiön puolelta tapahtuvaa, henkilökohtaista 

tutustumista lapinkylän poronhoitoon tärkeänä tekijänä näiden kanssa käydyssä 

vuorovaikutuksessa. Toinen heistä meni jopa niin pitkälle, että näki poronhoitoon 

tutustumisen ja poronhoitajien "kohtaamisen" ainoana positiivisena asiana yhtiön 

toiminnassa: 

No en mie tiiä muussa, että ne on ne kuitenkin kohanneet ja seuranneet tätä 

(naurahdus) liikettä. Ei mittään muuta hyvää ole. (...) (poromies, Muonion 

lapinkylä, 2012) 

Haastateltavani kertoivat, että yhtiön ihmisiä on alusta asti käynyt tutustumassa keväisin 

ja syksyisin kylän vasamerkityksiin ja erotuksiin. Poronhoitajat pitivät tätä todella 

hyvänä asiana. He katsoivat, että tätä kautta kaivosyhtiön edustajat näkivät omin silmin 

heidän toimintaansa ja näin myös ymmärtäisivät sitä ja koko elinkeinoa paremmin. Tämä 

oli heidän mukaansa ollut hyödyksi yhtiön kanssa käydyissä neuvotteluissa. Poroisäntä 

kertoi, että elinkeinoon tutustuneilla yhtiön ihmisillä oli neuvotteluissa "eri näkö" 

poronhoidosta. Tämän ymmärrän viittaavaan pelkän paremman tiedon lisäksi 

kokonaisvaltaisempaan tapaan suhtautua poronhoitoon. Kaikki Northland Swedenin 

edustajat eivät olleet kutsusta huolimatta käyneet tutustumassa kylän toimintaan ja 

heidän asenteensa koko elinkeinoon oli poroisännän mukaan siihen tutustuneita 

kielteisempi. 

Poroelinkeinoa yleensä vaivaa valtaväestön siihen liittämät ennakkoluulot ja kielteinen 

asenne
26

, mikä liittynee suurilta osin vähäiseen tietämykseen pienen piirin harjoittamasta 

toiminnasta. Lapinkylän poroisännän mukaan kielteinen suhtautuminen poronhoitoon on 

varsin yleistä ruotsalaisilla viranomaisilla. Esittelemällä omaa toimintaansa kaivosyhtiön 

ihmisille Muonion lapinkylän poronhoitajat ovat kenties onnistuneet karkottamaan 

ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä, jotka olisivat saattaneet tuoda heidän kannaltaan 

vahingollista kuormaa neuvotteluihin. Kaivosyhtiön edustajat ovat poroisännän mukaan 

itsekin pitäneet poronhoitoon tutustumista hyvänä asiana: 

                                                 
26

 Tutkielmani tekoaikana törmäsin itse muun muassa seuraaviin: poronhoitajat liioittelevat susien 

tappamien porojen lukumäärää (korvausten toivossa), ajavat poronsa tahallaan autotielle (korvausten 

toivossa), laiskottelevat samalla kun eläimet juoksevat vapaana ihmisten pihoilla ja elelevät leveästi valtion 

maksamilla tuilla. 
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No net jokkon käyneet tietenkin on ittekin saaneet alkhaan tunteen meiät, 

minkälaisia met olemma meän työmaalla. Eikä vain tämmösen pöyän sisällä 

kokouksissa. Se tulee eri näkö ihmiselle, että ne on tykänneet se on ollu hyvä. Ne ei 

ole uskoneet, että se on juuri tämmönen liike on meän kylässä. (poroisäntä, 

Muonion lapinkylä, 2012) 

Toimintaansa tutustumisen ohella haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että yhtiön edustajat 

ovat olleet henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa kylän poronhoitajien kanssa. 

Haastateltavia etsiessäni sain itsekin todeta, kuinka ensisijaisen tärkeää oli kohdata 

poronhoitajat kasvokkain, ennen kuin asioista voitaisiin kunnolla keskustella. 

Henkilökohtaisessa kanssakäymisessä osapuolet oppivat tuntemaan toisiaan ihmisinä. 

Poroisäntä kertoikin, että tuntemattoman ihmisen kanssa neuvotellessa hän ei voi puhua 

vapaasti, toisin kuin jo tutuksi tulleen kanssa. Neuvottelujen sujumisen ja onnistumisen 

kannalta yhtiön ihmisiin tutustumisesta oli selkeästi etua poronhoitajien kannalta. Yhden 

vastuuhenkilön valitseminen yhtiön puolelta on osaltaan varmasti edistänyt asiaa 

entisestään. 

Poroisäntä näki, että yhtiön ihmisten vieraileminen poronhoitajien työmaalla auttoi 

asettamaan osapuolet aiempaa tasavertaisempaan asemaan. Aiemmin kerroin, että 

poronhoitajat eivät tunteneet olevansa tasavertaisessa asemassa yhtiön edustajien kanssa 

kokouksissa, joissa yhtiön edustajat usein vaihtuivat. Kokoustaminen ja viralliset 

neuvottelut ovat Northland Swedenin kaltaisille yhtiöille normaali kommunikoinnin 

muoto, mutta poronhoitajille tämänkaltaiset tilanteet ovat yhä suhteellisen vieraita. 

Niinpä kun yhtiön edustajat ovat käyneet tutustumassa heidän toimintaansa, on 

vuorovaikutustilanne kääntynyt toisinpäin: poronhoitajat ovat isäntinä omalla 

työmaallaan ja yhtiön ihmiset vieraita. Vuorovaikutus ei ole rajoittunut ainoastaan yhtiön 

hallitsemiin tilanteisiin, vaan molemmat osapuolet ovat olleet "vuoroin vieraissa", 

tasavertaistaen neuvotteluasemia. Kysyessäni poroisännältä, missä he olivat hänen 

mielestään toimineet hyvin Northland Swedenin kanssa, mainitsi hän ensimmäisenä juuri 

poroelinkeinon tutuksi tekemisen:     

(...) sen me olemma tehneet hyvin, senhän on jo nähty, että me olemma ottaneet 

meän porohomman matkaan. Ne herrat on käyneet kattomasa meän porohommaa. 
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Se on ollu sitä parhainta, että me olemma päässeet oppimaan toisia, tuntheen 

kotosin. Meän työmaalla, eikä heän työmaalla. Nekkin on saaneet tulla meän tykö 

niinku vieraana. Ja se on ollu meän, meän näkö on ollu, se on ollu se paras homma 

mitä meil on. (...) Net saavat eri näkö, kun ne näkevät meiän porohommaa. (...) 

(poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2012) 

 

4.6. Osallistamisen asettamat haasteet ja poronhoitajien resurssit 

Haastateltavani sanoivat arvostavansa sitä, että heidät on otettu suunnitteluprosessiin 

mukaan ja että he ovat olleet siinä "kovalla innollakin" mukana. Seitsemän vuotta 

kestäneen prosessin aikana poronhoitajat ovat tehneet todella paljon töitä ja omaa asiaa 

on tuotu useasti esille mediassakin. Tästä huolimatta he kokivat, etteivät ole pystyneet 

tekemään tarpeeksi. Molemmat haastateltavistani totesivat jossain vaiheessa keskustelua, 

että jatkuvasti muuttuvat suunnitelmat ja aina vain uudet hankkeet ovat aiheuttaneet sen, 

että oman asian ajaminen tuntuu välillä toivottomalta. 

Molemmat haastateltavistani toivat esille sen, että siinä missä kaivosyhtiön työntekijöille 

suunnitteluprosessi ja vuorovaikutus poronhoitajien kanssa kuuluu työnkuvaan, on 

poronhoitajien osallistuttava yhtiön toimintaan varsinaisten töidensä ohella. Kokouksia 

yhtiön kanssa todettiin olevan riittävästi, useita kertoja vuodessa. Kokouksissa käyminen 

ja asiakirjojen tutkiminen ei kuitenkaan ollut ongelmitta sovitettavissa luontaiselinkeinon 

asettamiin toimintapuitteisiin: 

(...) Tämähän on, täysi työ mulle ollu nyt seittämän vuotta. Mie ole pystyny paljo 

mittään muutta tekkeen. Keskellä poronhoitoa lähteä johonkin kokoukseen. Omal 

autolla ajjaa ja tutkia jotakin paperia. Sitten taas toiseksi aamuks olla 

poromettässä. Se ei ole helppo, ja ja... Met tiämme sen, että me emme voi panna 

sataprosenttia voima siihen asiaan, ko meillä on muutakin hommaa. (poroisäntä, 

Muonion lapinkylä, 2011) 

Poroisännän mukaan kokousten ajankohta ja paikka on sovittu yhdessä kaivosyhtiön 

kanssa. Tästä huolimatta kokousten ajankohdat ovat saattaneet osua keskelle kiireisiä 

porotöitä, joista on ollut vaikea päästä lähtemään. Aikaväli syksystä helmikuuhun on 
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heille erityisen hankala. Toisaalta kesäaikaan poronhoitajat saattavat olla yhtiön 

tavoittamattomissa. Joskus vain muutama poromies lapinkylän johtokunnasta on päässyt 

kokouksiin paikalle. Täysipainoisen kokouksiin osallistumisen lisäksi yhtiön 

suunnitelmiin varautuminen ja niissä tapahtuvien muutoksien perässä pysyminen on 

tuottanut tämän takia välillä paljonkin vaikeuksia: 

Ei kyllä meil on ollu vaikeuksia paljon että. Siinä mielessä ollu vaikeuksia, että me 

emme ole, ko se on ollu se poronhoitajan ammatissa olevat ihmiset jokka 

hommaavat, niin se on ollu vaikea löysätä ja päästää ja lähteä. Että on ollu paljon 

kesän aikana semmosia, että emme ole tavattavissa olheet ja het taas on, het taas 

on sillä työn (naurahdus) aivan että. Suunnitellaan ja suunnitella tätä. (poromies, 

Muonion lapinkylä, 2012) 

Kokouksissa "juoksemisen" lisäksi poronhoitajat olivat suunnitteluprosessiin 

osallistuessaan joutuneet tekemisiin toisenkin heille kohtalaisen vieraan, mutta 

yhtiömaailmassa varsin arkipäiväisen käytännön kanssa: asiapaperien lukemisen, 

tuottamisen ja käsittelyn. Sain itsekin todistaa kenttätöideni aikana, että valtaosa 

poronhoitajille lähetetyistä papereista jäi lukematta. Jos olisin itse halunnut lähettää 

heille jotain esimerkiksi kirjattavaksi, olisi minun tullut joko ilmoittaa siitä etukäteen tai 

viedä se heille henkilökohtaisesti. Ei puhettakaan, että he käyttäisivät sähköpostia. 

Haastateltavat ilmaisivatkin hyvin suoraan, että yhtiön puolelta luettavia asiapapereita 

tuli liikaa ja ne oli kirjoitettu liian vaikeaselkoisella ruotsinkielellä. Poroisännän mukaan 

heidän kannaltaan asiat olisi paljon parempi hoitaa istumalla ja keskustelemalla. Päivät 

metsässä viettävien poronhoitajien aika ei tahdo riittää paperitöihin: 

(...) Ko me tiedä mittään, mie tiedän itteki en mie ole luettu ihminen ja ja, tullee 

tuommosia läjiä paperia joka päivä. En mie lue kaikkia, enhän mie jouva, miehän 

olen mettässä. Ei, ei se mene, ei minun päivä, ei minun tiima riitä. Ja sitten mie voi 

käsittää, nehän kirjottavat semmosella ruottinkielellä, sitä käsitä kukkaan ku het 

itte. Se on hankala. (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2011) 

Tärkeät kaivosyhtiöltä tulleet asiapaperit delegoidaan usein yhden miehen luettavaksi, 

kun taas vähemmän tärkeät jäävät yksinkertaisesti lukematta. Poroisäntä totesi, että 

lapinkylä tarvitsisi jonkun ulkopuolisen paperitöiden tekemistä varten, jos heillä olisi 
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varaa hankkia sellainen. Samansuuntaisesti hän pohti, että olisi vain kohtuullista, mikäli 

kaivosyhtiö kustantaisi heille esimerkiksi asianajajan neuvotteluavuksi, jotta he saisivat 

järjestettyä asiansa mahdollisimman hyvin. Alun perin lapinkylä oli joutunut kyseiseen 

tilanteeseen kaivosyhtiön tullessa toimimaan heidän alueillaan.  Kuten poroisäntä 

huomautti, lapinkylän poronhoitajat ovat suunnitteluprosessin aikana tehneet puolestaan 

kaivosyhtiölle näitä hyödyttäviä asioita. 

(...) Ny ku ne kuttuva meän kokouksiin, lähettävä paperia, kirjottaa sitä, tehä sitä. 

Ei ne maksa meillekään palkkaa. (...) Se olis sekin ollu, että se kaivosyhtiö, sen 

pitäs maksaa meille nämät ongelmat, jotka tullee ku met yritämmä oman asian 

suojata ja järjestää, että se menis niin hyvin ko mahollista on. (poroisäntä, 

Muonion lapinkylä, 2011) 

Kun puhe tuli ulkopuolisen avun tarpeesta sinänsä, haastateltavat totesivat, että 

enemmälle olisi ollut tarvetta. Ruotsin saamelaisten etujärjestö SSR on ollut joissakin 

kokouksissa mukana, mutta toisin kuin Suomen Paliskuntain yhdistyksen läsnäolo, 

SSR:n mukaan ottaminen on poronhoitoyhteisöille maksullista. Avun kalliuden vuoksi 

SSR:ää ei ole aina voitu kutsua paikalle. Näiden mukanaolo nähtiin arvokkaana, sillä 

järjestön edustajissa on "lukeneita" ihmisiä, jotka ovat tottuneet käsittelemään virallisia 

asiakirjoja, ja joilla on tietämystä siitä, kuinka toisissa saamenkylissä on toimittu. 

Nykyisiin kuljetusneuvotteluihin SSR on osallistunut, sillä ne koskevat neljää 

saamenkylää. Sopimuksen kirjoittamiseen lapinkylä aikoo ottaa asianajajan mukaan, 

mutta SSR:ää lukuun ottamatta he eivät katsoneet tarvitsevansa muunlaista apua yhtiön 

kanssa käytyihin neuvotteluihin. 

Poroisäntä pohti, että kokemuksen puute vastaavista hankkeista lapinkylän mailla on 

todennäköisesti johtanut joihinkin virheisiin asiaa hoidettaessa. Lapinkylässä ei ole 

kokemusta vastaavanlaisista, laajoista maankäyttöhankkeista ja niiden kanssa 

toimimisesta. Uudessa tilanteessa ei tiedetty, mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä. 

Kaivoshankkeen alkuvaiheessa poronhoitajat eivät uskoneet sen paisuvan niin suureksi 

kuin nykyiset suunnitelmat näyttävät. Omien sanojensa mukaan poronhoitajat eivät 

osanneet olla tarpeeksi lujia yhtiön kanssa alusta lähtien. 

Poroisäntä ei uskonut, että toimilupakylän status olisi heikentänyt heidän 
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neuvotteluasemaansa kaivosyhtiön kanssa. Minerallagenin mukaan heillä on samat 

oikeudet kuin muillakin saamenkylillä. Muonion lapinkylä on ollut yhteydessä Ruotsin 

muihin tunturikyliin, joiden alueilla on kaivostoimintaa. Näiden kokemuksista oli saatu 

jonkinlaista neuvoa. Erilaiset kaivokset vaikuttavat poronhoitoyhteisöihin kuitenkin 

kaikkialla niin eri tavoin, että aina niistä saatua tietoa ei voinut soveltaa omaan 

tilanteeseen. Kuljetusasian yhteydessä kaikki neljä poronhoitoyhteisöä ovat pitäneet 

yhteisiä kokouksia ja tässä asiassa kylät muodostavat yhtenäisen rintaman. 

 

4.6.1. Resurssina poronhoitoyhteisöjen välinen yhteistyö 

Vaikka yhteydenpito muihin poronhoitoyhteisöihin ei muuten olisi ollut kovin aktiivista, 

Muonion paliskunta ja Muonion lapinkylä ovat alkaneet tekemään keskenään yhteistyötä 

Northlandin kaivoshankkeiden kanssa. Paliskunta ja lapinkylä olivat pitäneet yhteisiä 

neuvotteluja jo ennen kuljetussuunnitelman vaihtumista. Aktiivinen yhteistyö jäi hetkeksi 

kuljetusreitin muututtua, mutta kaivoshankkeista puhuttiin aina tavattaessa. Vuoden 2011 

vaihteessa "naapurikylät" järjestivät keskenään uuden kokouksen kaivoshankkeiden 

tiimoilta. Tilaisuudessa oli paikalla myös Pöyryn konsultti. Kokouksessa he vaihtoivat 

kokemuksiaan kaivoshankkeista ja kaivosyhtiöiden kanssa toimimisesta. Suunnitelmissa 

poronhoitajilla on miettiä yhteisiä vaatimuksia yhtiöille. Näin he haluavat estää sen, että 

Northland Resources toimisi poronhoitajien kanssa sen poronhoitoyhteisön mukaan, 

jonka vaatimukset ovat yhtiölle helpompia. Poronhoitajat myös uskovat, että esimerkiksi 

tiettyä korvaussummaa on helpompi vaatia, mikäli molempien vaatimukset ovat 

samansuuntaiset. 

Puuttuvan valtioiden välisen raja-aidan pätkän rakentamisen kustantaminen tulee 

olemaan poronhoitajien vaatimuslistan kärkipäässä. Aidan saamisen nähtiin olevan 

erittäin tärkeää paitsi poronhoidollisista syistä, myös kylien keskinäisten suhteiden takia. 

Raja-aidan puuttuessa Hannukaisen kaivos tulisi hyvin todennäköisesti ajamaan 

paliskunnan poroja rajan toiselle puolelle vielä aiempaa enemmän. Tällöin lapinkylä ei 

voisi enää hyödyntää rajan pinnassa olevia laidunmaitaan. Näin ollen on vaarana, että 

aiemmin sovussa toimineet poronhoitajat alkaisivat riidellä keskenään laidunmaista. 

Lapinkylän poroisäntää lainatakseni, mikäli kaksi poronhoitoyhteisöä alkaa riidellä 
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maista kaivosyhtiön toiminnan takia: "niin sitten se kyllä on ankara". Vaadittavien 

korvausten lisäksi poronhoitajat ovat pohtineet keskenään niiden parasta maksutapaa 

sekä muun muassa auton alle jäävien porojen korvaustapaa. He ovat myös neuvotelleet 

siitä, kuinka poronhoito molemmin puolin rajaa tulisi järjestää kaivosten aloittaessa 

toimintansa. 

Poronhoitomaille sijoittuvien, laajojen maankäyttöhankkeiden yhteydessä on aina 

mahdollista, että hankkeet synnyttävät hankausta vierekkäisten poronhoitoyhteisöjen 

välille. Muonion paliskunnan ja Muonion lapinkylän tapauksessa välien todettiin 

kuitenkin muuttuneen päinvastoin jopa paremmiksi kuin aiemmin. Ulkopuolinen uhka 

elinkeinolle ja elämäntavalle on yhdistänyt poronhoitajia. Yhteistyön tekeminen tuntui 

olevan erityisen tärkeää etenkin Muonion lapinkylälle, joka haastattelujen tekohetkellä 

oli hankalassa tilanteessa kaivosyhtiön kanssa. Lapinkylä saa kaipaamaansa tukea 

tilanteeseen Muonion paliskunnalta: 

Me emme ole yksin ennää. Meit on muitakin. Ja muualta maalta kans, jos sannoo 

että Suomi ja Ruotti on eri maata tietenkin. Mutta meille ei ole Suomen ja Ruottin, 

niinku, siinä ei ole rajaa. En mie tunne sitä rajjaa, se ole ku että se on 

naapurilapinkylä. (...) Porohomman vuoksi se ei, se häätyy yhessä järjestää, yhessä 

poroja hoitaa jollakin lailla. Ja olla sovinnossa, niinku tämmönenkin iso 

Hannukaisseen tullee ja Kaunisvaaraan tullee, että millä lailla met yhessä 

pystysimmä saamaan Northlantin ja Kolarin ja Pajalan kunta käsittämään, että 

porohomma jäis jäljelle. (...) (poroisäntä, Muonion lapinkylä, 2012) 

Kaivostoiminnan alkaminen kahden valtion rajamailla on tähän mennessä epäsuorasti 

aiheuttanut kahden poronhoitoyhteisön välien likentymisen. Paliskunta ja lapinkylä 

vaihtavat keskenään tietoa ja kokemuksia kaivosyhtiöiden kanssa toimimisesta, tukevat 

toisiaan yhtenäisillä korvausvaatimuksilla ja pyrkivät yhdessä löytämään 

sopeutumiskeinoja kaivoshankkeiden aiheuttamiin vaikutuksiin. Muonion paliskunnan 

haastateltavat kertoivat, että he ovat omissa neuvotteluissaan Northland Minesin kanssa 

ottaneet huomioon sen, kuinka Northland Sweden on menetellyt Muonion lapinkylän 

kanssa. 
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5. Muonion paliskunta ja Hannukaisen projekti 

5.1. Poronhoitajien näkemyksiä kaivoshankkeen vaikutuksista 

Haastattelujen tekoaikana Northland Minesin suunnitelmissa oli vielä sijoittaa sekä 

rikastamo että rikastehiekka-allas kaivoksen lähelle Hannukaiseen. Tämä olisi merkinnyt 

Muonion paliskunnalle porojen pääerotuspaikan
27

, Lamunmaan aidan, menettämistä sen 

joutuessa kaivosalueen alle. Lamunmaan aidan menetys nähtiin jopa laidunmaiden 

pienentymistä isompana ongelmana. Parisataa vuotta vanha erotusaita on ollut 

paliskunnan aktiivisessa käytössä koko ajan ja poroisäntä kuvaili sitä poronhoitotöiden 

"henkireiäksi": laidunmaa-alueiden koko ajan pienentyessä porojen käsittely on aina 

onnistunut Lamunmaassa. Hän epäili, että erotusaidan menettäminen voi merkitä heidän 

poronhoitotapojensa muuttumista, sillä silloin porojen käsittely tulee vaikeutumaan: 

No joo, meillä on aika paljon muita maankäyttömuotoja, mutta kyllä tilanne on ollu 

ihan kuitenkin hallinnassa. Mutta nyt se saa-, nyt näyttää kyllä, että nyt se kyllä 

muuttaa meiän poronhoitotapoja. Tuo kaivoshomma. Radikaalisti muuttaa. Justiin 

tuon Lamunmaan, tuon erotusaian suhteen. Saattaa vielä tulla vähän vaikeuksia. 

(poroisäntä, Muonion paliskunta, 2011) 

Mikäli erotusaita menetetään, joutuvat poronhoitajat etsimään uuden aitapaikan. Tämä ei 

heidän mukaansa tule olemaan mikään helppo tehtävä, eikä yhtä hyvää aitapaikkaa tulla 

löytämään Lamunmaan tilalle. Nykyinen erotusaita on valikoitunut käyttöön paikan 

maanpinnan muotojen vuoksi, sillä niiden nousu vetää poroja tulemaan aitaan. 

Poronhoitajat arvelivat, että jäljellä olevista, muista maankäyttömuodoista vapaista 

laidunmaista löytyy vielä samanlaista nousua. Porojen opettaminen uudelle aitapaikalle 

tulee kuitenkin viemään vuosia ja vaatimaan todennäköisesti useamman aitapaikan 

kokeilua. Lamunmaan aitapaikan puuttumisen todettiin vähentävän poronhoitajien tuloja. 

Porojen erotukset tulevat vaikeutumaan ja pitkittymään, minkä seurauksena 

teurasvasojen paino ehtii tippua ja he saavat teuraista pienemmän hinnan. 

Poronhoitajien kannalta Rautuvaara olisi Hannukaista paljon parempi vaihtoehto 

rikastamon ja rikastehiekka-altaan sijoituspaikaksi. Tällöin pääerotuspaikka säästyisi. 

                                                 
27

 Aitajärjestelmä, jossa porot syksyllä erotellaan teurastettaviin ja eloon jätettäviin. 
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Hannukainen oli kaivosyhtiölle kuitenkin pitkään ensisijainen vaihtoehto rikastamolle. 

Vuoden 2012 aikana suunnitelmat kuitenkin muuttuivat ja lokakuussa Northland Minesin 

uutisoitiin pitävän nyt Rautuvaaraa rikastamon ykkösvaihtoehtona (Pohjolan Sanomat 

2012). Kaivosyhtiön toimitusjohtaja kertoi jo haastatellessani häntä, että Hannukaisen 

monimutkainen pohjavesisysteemi on tehnyt Rautuvaarasta aiempaa 

varteenotettavamman vaihtoehdon. Rautaruukin vanha kaivosalue sijaitsee 

Rautuvaarassa. Rikastamon sijoittaminen sinne merkitsisi paitsi Lamunmaan aidan 

säästymistä, myös pienempää laidunalueen menetystä keskimmäisen tokkakunnan 

alueella, jossa suurin osa paliskunnan päätoimisista poronhoitajista toimii. 

Eteläisimmässä tokkakunnassa, Rautuvaaran alueen lähistöllä porojaan hoitava 

haastateltava totesi, että rikastamon sijoittaminen Rautuvaaraan tulisi estämään 

Rautuvaarassa sijaitsevan erotusaidan käyttämistä. Siellä eteläisin tokkakunta on 

käsitellyt poronsa. Rautuvaaran aidan menettäminen tulisi hankaloittamaan heidän 

tokkakuntansa poronhoitoa sekä jossain määrin myös keskimmäisen tokkakunnan, jonka 

porot ovat välillä käyneet Rautuvaarankin aidassa. Tästä huolimatta hänkin piti koko 

paliskunnan kannalta Rautuvaaraa parempana vaihtoehtona rikastamon sijoituspaikaksi. 

Erotusaidan mahdollisen menetyksen lisäksi kaivos veisi Muonion paliskunnalta 

laidunmaita, joita muut maankäyttömuodot, ennen kaikkea matkailu ja autotestiradat, 

ovat jo ennestään vähentäneet. Kaivoksen aiheuttama aluemenetys nähtiin siinäkin 

mielessä ongelmallisena, että alue aidataan ja se poistuu porojen käytöstä kokonaan. 

Vaikka kaivos pyrkisi ennallistamaan alueen lopettamisensa jälkeen, ei ole varmaa 

voivatko porot kuitenkaan enää hyödyntää aluetta. Laidunmaiden väheneminen herätti 

paliskunnan poromiehissä myös huolen siitä, päädytäänkö heidän suurinta sallittua 

poromääräänsä vähentämään tulevaisuudessa. Muonion lapinkylän tavoin 

porovähennyksen toteuttamisen katsottiin voivan aiheuttaa kiistoja paliskunnan sisällä. 

Kaikilta tasapuolinenkin vähennys voisi johtaa siihen, että joltakulta loppuisi 

mahdollisuus harjoittaa elinkeinoa. 

Pelkästään laidunmaiden vähenemisen katsottiin voivan synnyttää ristiriitoja 

poronhoitajien välille. Toteutuessaan kaivoksen suorat vaikutukset kohdistuisivat 

suurimmilta osin keskimmäisen tokkakunnan toimintaan. Kahteen muuhun tokkakuntaan 



   66 
 

 

kuuluvat haastateltavani toivat kuitenkin kaikki esille sen, että keskimmäiseen 

tokkakuntaan kohdistuvat vaikutukset tulevat tuomaan painetta heidänkin laitumilleen. 

Paliskunnan laidunmailla on jo valmiiksi ahdasta monien muiden maankäyttömuotojen 

toimiessa samoilla alueilla. On helppo kuvitella, että poronhoitajien keskinäinen 

tasapaino on tavallista suuremmassa vaarassa ajautua sisäisiin kiistoihin laidunmaista. 

No kyllähän se tuota vaikuttaa. Että sitten jos jou’uttaan poromääriä 

pienentämmään ja sitten tuo, että ku se on tuolla tietylle aluheelle tullee tuo 

toiminta, niin se vaikuttaa sen alueen poromiehiin ja sitten se saattaa taas, se 

vaikuttaa sitten meihin, jotka sitten ei toimi sillä alueella. Niin se saattaa aiheuttaa 

sitten jonkun näköstä ristiriitaa sitten. (poromies1, Muonion paliskunta, 2012) 

Samainen haastateltava tiivisti mielestäni kuvaavasti poronhoitajien asennoitumisen 

kaivoksen mahdollisiin vaikutuksiin sanomalla, että he tietävät, että kaivos on tulossa ja 

se tulee vaikuttamaan heidän toimintaansa, mutta he eivät vielä tiedä miten. Ainoa varma 

asia on alueiden menetys, lopuista voidaan esittää arvailuja. Etenkin porojen tuleva 

reaktio kaivosta kohtaan aiheutti epävarmuutta. Kokeneimmatkaan poronhoitajat eivät 

osanneet sanoa, mitä vähintäänkin puolivilli eläin tulisi kaivoksen tultua tekemään. 

Kaivoksen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumisen tulee tekemään poronhoitajille 

molemmin puolin rajaa erityisen haasteelliseksi se, että heidän tulee sekä yrittää 

mukautua porojen käyttäytymiseen että yrittää mukauttaa niiden käyttäytymistä uuteen 

tilanteeseen. Valmistautuminen etukäteen porojen liikkeisiin on hankalaa ja haastateltavat 

totesivatkin, että heidän pitää ensin katsoa, mitä porot tekevät, ja toimia sen mukaan. 

Todennäköistä heidän mukaansa kuitenkin on, että kaivoksesta tuleva pöly ja melu saa 

porot välttämään kaivosaluetta. Nähtäväksi jää kuinka kauas porot menevät ja mihin 

suuntaan. Joka tapauksessa se tulee teettämään heille runsaasti lisätöitä. 

Yksi poronhoitajista pohti kaivoksen vaikutusta jokien jäätymiseen. Hannukaisen 

puhdistetut vedet on suunniteltu laskettavan Muoniojokeen. Haastateltavani mukaan 

yhtiö ei ole tämän vaikutuksesta veden virtaamiseen ja sitä kautta jäätymiseen juurikaan 

puhunut. Vuoden 2012 talvella Muoniojoki ei ollut jäätynyt. Hän epäili tämän johtuvan 

Tapulin kaivoksen puhdistettujen vesien laskemisesta Muoniojokeen. Poromiehet 

liikkuvat usein Muonionjoen jäitä pitkin, joten muutokset sen jäätymisessä 
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hankaloittaisivat poronhoitajien liikkumista. 

Suomen poronhoitolain mukaan erityisellä poronhoitoalueella ei saa aiheuttaa kyseiselle 

elinkeinolle huomattavaa haittaa. Kysyinkin haastateltaviltani, aiheutuisiko suunnitellusta 

Hannukaisen kaivoksesta huomattavaa haittaa heidän paliskuntansa poronhoidolle. On 

syytä muistuttaa, että kysyessäni tätä heiltä, Northland Mines oli vielä sijoittamassa 

rikastamoa Hannukaiseen. Tällöin vaikutukset paliskunnan poronhoitoon olisivat 

Rautuvaaran vaihtoehtoa laajemmat. Valtaosa piti haittaa ilman muuta huomattavana, 

mutta yksi huomautti, että vielä tässä vaiheessa haittaa on mahdoton arvioida. Eräs 

yläperän tokkakunnan poronhoitajista totesi, että hänen mielestään jo autotestiradat olivat 

olleet paliskunnalle huomattava haitta. Haastateltavan toiminnan sijoittumisella 

kaivokseen nähden oli selkeästi vaikutusta vastaukseen: kaikki keskimmäisen 

tokkakunnan poromiehet pitivät haittaa huomattavana: 

On. Varmasti. On se kyllä meikäläiselle kuiten huomattava. Huomattava haitta 

kyllä. Se ei ole mikhään jos tuo ei ole. (poromies4, Muonion paliskunta, 2012) 

Mikäli paliskunnassa oltaisiin sitä mieltä, että Hannukaisen kaivoksesta aiheutuva haitta 

on heidän poronhoidolleen merkittävä, voisivat he teoriassa viedä asian oikeuteen. Näin 

ei haastattelujen tekoajankohtana ollut käymässä. Yksi poronhoitajista kuitenkin pohti, 

että vaikka paliskunnassa oltaisiin sitä mieltä, että hanke aiheuttaa heidän 

poronhoidolleen merkittävää haittaa, viranomaiset eivät välttämättä olisi samaa mieltä. 

Samainen haastateltava lisäsi, että koska yhteydenpito Northland Minesin kanssa oli 

siihen asti sujunut, ei paliskunnalla senkään vuoksi ollut tarvetta lähteä käräjille. 

Tiedustelin asiasta mielipidettä myös Northland Minesin toimitusjohtajalta, joka uskoi 

heidän aiheuttamiensa vaikutusten pysyvän huomattavan haitan alapuolella ja että 

kaivosprojekti tullaan toteuttamaan tämä mielessä pitäen. Koska tämän vastauksen hän 

antoi minulle yhtiön yhä pitäessä Hannukaista rikastamon ja rikastehiekka-altaan 

ykkösvaihtoehtona, voidaan vastauksia vertaamalla mielestäni todeta, että osapuolet 

näyttivät tulkitsevan poronhoidolle huomattavan haitan käsitteen jokseenkin eri tavoin. 
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5.2. Hankkeen vaikutusten arviointiselvityksestä 

Hannukaisen kaivoksen YVA-prosessia oli haastattelujen tekohetkellä kestänyt reilun 

vuoden verran. YVA-ohjelma, josta paliskunta on antanut lausuntonsa, on valmistunut, ja 

YVA-selvitys porotalousselvityksineen tekeillä. Ympäristöpäällikön mukaan Northland 

Minesin ympäristövaikutusten arviointiselvitys elää koko ajan, sillä siihen otetaan 

mukaan lisää asioita selvitettäväksi uusien, mahdollisten sosiaalisten tai ympäristöllisten 

riskien ilmaantuessa. Yhtiön suunnitelmia on muutettu tarpeen vaatiessa. Selvityksen 

valmistumisajankohta on pro gradu-tutkielmani tekoaikana lykkääntynyt ensin 2012 

vuoden maalis-huhtikuulle, jonka jälkeen se siirtyi vuoden 2013 maaliskuulle (Pohjolan 

Sanomat 2012). Porotalousselvityksen valmistumisajankohtaa on lykätty uusien asioiden 

ilmaantuessa siihen lisättäviksi. Se tulee valmistumaan samoihin aikoihin YVA-

selvityksen kanssa. Haastattelemani Northland Minesin ympäristöpäällikkö on 

päävastuussa yhtiön tekemästä YVA-selvityksestä ja sitä kautta porotalousselvityksen 

tekemisestä. 

Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmat ovat osaltaan vaikuttaneet Hannukaisen YVA-

prosessin hidastumiseen. Viranomaisten vaatimukset ovat Talvivaaran tapauksen jälkeen 

kiristyneet. Northland Minesin haastateltavani näkivät tämän lähinnä positiivisena 

kehityksenä, sillä heidän mukaansa hekään eivät halua saada lupaa kaivoshankkeelle, 

johon sisältyisi sosiaalisia tai ympäristöllisiä riskejä: 

(...) Mutta semmonen että, ymmärrys, että kaivoksestakin voi johtua ympäristö ja 

sosiaalisia vaikutuksia, niin se on tavallaan ihan tervetullu, koska se että, että 

meitä nyt, sekä viranomaiset on oppinu tästä asiasta että yhteiskunta yleensäkin on 

oppinu tästä asiasta, niin sehän vaan tota haastaa meidät. Niinku tulee varmistaa 

se, et me tehään asiat niin hyvin ku mahollista. Mitkä me oltas joka tapauksessa 

varmaan yritetty tehä niin hyvin ku mahollista (naurahdus), mut se että, että tässä 

on viranomasillakin semmonen vastuu, että ne niinku kattoo kriittisesti niitä, mekin 

halutaan et ne kattoo kriittisesti, ettei ne anna semmosii lupapäätöksiä tai muita, 

että siinä on sitten riski, että jotain sattuu. Se on kaikkien edun mukasta, et tää 

tulee tehtyä niin hyvin, ettei tuu mitään vaikutuksia niinkun Talvivaarassa on tullu. 

(...) (ympäristöpäällikkö, Northland Mines Oy, 2012) 
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Mahdollisimman tarkkojen selvitysten tekeminen nähtiin kaikkien, myös yhtiön, edun 

mukaisena. Väittämää tukevat muun muassa uutiset suomalaisen Talvivaaran kaivoksen 

osakkeiden romahtamisesta ympäristöongelmien seurauksena (Kauppalehti 2012). 

Northland Resourcesin YVA- ja SVA-selvitykset ovat ympäristöpäällikön mukaan 

korkeampitasoisia kuin Suomen tai Ruotsin lait vaativat. Tämä johtuu siitä, että 

kansainvälistä rahoitusta hakeva yhtiö tekee selvitykset kansainvälisten vaatimusten 

mukaisesti. Ympäristöpäällikön mukaan pitkällä tauolla ollut Suomen kaivosala ei ole 

nykyaikaisen kaivostoiminnan standardien tasolla. Equator-standardeja noudattavien 

pankkien kanssa työskentelevä Northland Resources on hänen mukaansa saanut pankkien 

nimeämältä valvojalta (independent engineer) selvityksistään tiukempaa kritiikkiä kuin 

Suomen viranomaisilta. 

Ympäristöpäällikkö vakuutti, että YVA-selvityksen aikana yhtiön on tarkoitus antaa 

hankkeen eri intressiryhmille mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja että ne aiotaan ottaa 

suunnitteluprossissa huomioon niin hyvin kuin mahdollista. Ympäristöpäällikön mukaan 

projektia on jo muutettu pienryhmissä annetun palautteen perusteella. Tästä esimerkkinä 

hän mainitsi rautateitse järjestetyn malminkuljetuksen hylkäämisen, koska poronhoitajat 

olivat pitäneet ajatusta "mahdottomana". Hän katsoi, että yhtiön kannalta oli helpompi 

kuunnella hankkeen osapuolia jo suunnitteluvaiheessa kuin joutua jälkikäteen 

käsittelemään näiden "valituksia". Lisäksi osa pienryhmissä esiin tulleista, kaivoksen 

toteuttamiseen liittyneistä ideoista olivat yhtiönkin näkökulmasta olleet hyödyllisiä. 

Northland Minesin toimitusjohtaja sanoi uskovansa, että negatiivisten vaikutusten 

ennaltaehkäisyn kannalta on hyvä kuunnella paikallisia asukkaita, joilta löytyy paras 

tietämys alueensa asioista. 

Mielipiteiden huomioimisessa on Northland Minesin kannalta omat haasteensa. 

Hankkeeseen kuuluu useita eri intressiryhmiä, joista osalla, kuten poronhoidolla ja 

matkailulla, on hyvinkin vastakkaisia tarpeita. YVA-prosessin luonne asettaa yhtiön 

ongelmalliseen välikäteen. Sen täytyy kuunnella kaikkien hankkeen intressiryhmien 

toiveita ja yrittää löytää kompromisseja näiden välille. Yhtiön toimitusjohtaja nimesi 

nimenomaan matkailun ja poronhoidon hankkeen kahdeksi merkittävimmäksi 

intressiryhmäksi. Matkailu on alueen suurin työllistäjä ja poronhoito sen 
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alkuperäiselinkeino. Toimitusjohtaja sanoi, että yhtiön täytyy päästä kyseisten 

elinkeinojen kanssa yhteisymmärrykseen. Hänen mukaansa projektin käynnistäminen 

voisi muussa tapauksessa osoittautua vaikeaksi, ei kuitenkaan mahdottomaksi. 

Hannukaisen YVA-ohjelma valmistui 2010 vuoden lopulla. Arviointiohjelmassa 

porotalous mainittiin lyhyesti taulukossa yhtenä sosioekonomisten olosuhteiden 

osatekijänä, eikä kattavan porotalousselvityksen tekemisestä löytynyt mainintaa 

(Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2010: 93). Arviointiohjelman saapumisen 

jälkeen kaikki hankkeen osalliset saivat antaa siitä lausuntonsa. Poronhoidon osalta 

lausunnon antoivat Muonion paliskunta, Paliskuntain yhdistys ja ELY-keskus (Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus). Lausunnoissa vaadittiin tarkempien selvitysten tekemistä 

poronhoidon osalta ja vedottiin muun muassa erityisen poronhoitoalueen lainsuojaan
28

 

sekä paliskunnan neuvotteluoikeuteen
29

, jota pelkkä kuuleminen ei kata.  Annettujen 

lausuntojen pohjalta hankkeen yhteysviranomainen, ELY-keskus, antoi siitä 

loppulausuntonsa täydennysvaatimuksineen. Poronhoidon riittämätön huomioiminen 

arviointiohjelmassa nähtiin yhtenä sen keskeisistä puutteista. (Yhteysviranomaisen 

lausunto 2011.) 

Keskustelin YVA-ohjelmasta paliskunnan poroisännän kanssa, joka osaltaan toi esiin 

poronhoidon vähäisen huomioinnin siinä. Hän pohti, oliko kyseessä tarkoituksellinen 

yritys sivuuttaa elinkeino. Hänen mukaansa yhtiön täytyi olla selvillä poronhoidon 

oikeuksista kaivoshankkeen kaltaisissa prosesseissa. Samaan aikaan hän teki selväksi, 

että paliskunta itse oli hyvin perillä omista oikeuksistaan: 

(...) Ei siihen ollu paljo pantu poronhoiosta. Joku pikkunen, muutampi rivi tais olla 

siellä. Se oli vaan, niin. Mutta vaikka se aikomus ois, ei puhuta siitä 

poronhoidostakin, niin mutta kyllä se kuitenkin, kyllä se kuitenkin ne, jos kaivos 

nousee pystyyn, niin kyllä ne rahoiksi joutuvat siitä. Se on aivan varma kyllä. Ei ne 

siitä mihinkään pääse. Vaikka jos, vaikka ne ei YVA:an halua sitä kirjottaa, niin tai 

                                                 
28

 Poronhoitolaki (848/1990) 2§ 2 mom.: "Tähän lakiin liittyvässä kartassa olevan rajan pohjoispuolella 

sijaitsevat valtion maat muodostavat erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetun alueen. Tällä alueella olevaa 

maata ei saa käyttää sillä tavoin, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle." 
29

 Poronhoitolaki (848/1990) 53§: "Suunnitellessaan valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen 

olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä valtion viranomaisten on neuvoteltava asianomaisen paliskunnan 

edustajien kanssa." 



   71 
 

 

kauheen semmosta niinkö, et se on vähän et siitä ei niin kauheesti. Kyllähän ne sen 

tietää. Ei tuo sitä siihen, siihen että. Että mikä se on. (...) (poroisäntä, Muonion 

paliskunta, 2011) 

Muonion paliskunta sai lausuntonsa tekemiseen neuvoja porotalouteen erikoistuneelta 

juristilta. He ottivat kyseiseen juristiin itse yhteyttä ja saivat järjestettyä lausuntojen teon 

paliskunnissa pidettyjen koulutuspäivien yhteyteen. Tämän ansiosta asiantuntijaopastus 

ei maksanut paliskunnalle itselleen mitään. Mikäli asiaa ei olisi saanut järjestettyä 

koulutuspäivien yhteyteen, olisi paliskunta todennäköisesti joutunut maksamaan kalliin 

konsultoinnin omasta pussistaan. Poroisäntä on valmistuneisiin lausuntoihin hyvin 

tyytyväinen. Hän pitää tärkeänä, että paliskunnan lausuntojen tekemisessä on mukana 

asiantuntija. Näillä on tehtävään tarvittava laintuntemus ja he hallitsevat asianmukaisen 

ulosannin. Tavallisesti poronhoitajat joutuvat keskenään kirjoittamaan lausuntoja, joihin 

tarvitaan heiltä puuttuvaa kokemusta virallisen ja asianmukaisen tekstin toteuttamisesta. 

Tästä johtuen lausuntojen vaikutus on voinut jäädä tarvittua heikommaksi: 

No eihän meikäläinen, jos alkaa kirjottaa se on kovin, hyvin lyhyt kuule se. Se olis 

ollu tosi lyhyt ja... Ja tuota, sillai semmonen, ei oikein ytimekäskään. (...) Ne on 

vähä ollu ne lausunnot kovin lyhyitä ja ytimekkäitä ja vähä semmosia, että niissä 

oikein ole saanu selvää, että mitä... No nehän jää vähä semmosiksi ko 

maalaisjärellä aletaan tekkeen sitä. Että kyllä se on, kyllä se aina tärkeää olis 

noissa lausunnon teossa, et siinä ois joku. Asiantuntija on kuitenkin, se on 

kuitenkin, asiantuntija on asiantuntija. (...) (poroisäntä, Muonion paliskunta, 2011) 

Tämän opinnäytetyön aineisto ei vastaa kysymykseen, kuinka suuri merkitys annetuilla 

lausunnoilla on viranomaisten päätösten kannalta tai onko poronhoitajien antamien 

lausuntojen laatu mahdollisesti vaikuttanut tapaan, jolla viranomaiset ovat heidän 

asiaansa käsitelleet. Kysymys on kuitenkin mielenkiintoinen. 

 

5.3. Paliskunnan porotalousselvityksestä 

Hannukaisen YVA-ohjelmassa ei mainittu porotalousselvityksen tekemistä Muonion 

paliskunnasta. Haastateltavani niin Muonion paliskunnasta kuin kaivosyhtiöstäkin olivat 
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yksimielisiä siitä, että aloite porotalousselvityksen tekemisestä tuli paliskunnan sekä 

Paliskuntain yhdistyksen taholta. Northland Minesin ympäristöpäällikkö ja 

toimitusjohtaja eivät osanneet selittää porotalousselvityksen puuttumista YVA-ohjelmasta, 

mutta olivat heti suostuneet sen tekemiseen sitä vaadittaessa. Heidän mukaansa 

porotalousselvitys on olennainen osa SVA:ta ja ympäristöpäällikön mukaan sen 

tekeminen on yhtiölle itsestäänselvyys. Samanlainen oli tehty Ruotsin puolella Muonion 

lapinkylästä. Yhtiön edustajien mukaan selvitys tulee antamaan pohjan 

jatkoneuvotteluille ja -toimenpiteille sekä projektin rakentamiselle. Lisäksi sen pohjalta 

tultaisiin sopimaan paliskunnalle toteutettavat kompensaatiot. 

Poronhoitajien käsitys tuntui haastattelujen perusteella olevan, ettei yhtiö ilman heidän ja 

Paliskuntain yhdistyksen esittämää vaatimusta olisi tehnyt yhtä tarkkoja selvityksiä kuin 

porotalousselvityksessä. Poronhoitajien on näin ollen itse osattava niitä vaatia. Muonion 

paliskunnassa tämä osattiin tehdä, sillä kertomansa mukaan heillä on vastaavista 

tilanteista kokemusta. Eräs haastateltavista esitti, että YVA-selvityksen tekeminen on 

Northland Minesille pelkkää lakipykälien täyttämistä, jotka yhtiö tekee "päästäkseen 

heistä eroon". Tämä näkemys kumpusi paliskunnan aiemmasta historiasta kilpailevien 

maankäyttömuotojen kanssa, jotka lakisääteisten neuvottelujen ja lausuntojen jälkeen 

ovat aina päätyneet toimimaan paliskunnan mailla. Poronhoitajien kokemuksen mukaan 

tämänkaltaiset kuulemiset ja selvitykset ovat vain muodollisuus, jonka jälkeen he 

"menettävät maat kuitenkin". Haastattelemani poronhoitajat kokivat tästä huolimatta 

porotalousselvityksen hyödyllisenä. Kaivosyhtiö saa sitä kautta tietoa paliskunnan 

poronhoidosta, eikä kaivoksen aiheuttamia vaikutuksia voi arvioida ilman sitä. Heidänkin 

mukaansa selvitys tulee toimimaan pohjana vaadittavien korvausten miettimisessä. 

Ongelmana porotalousselvityksen tekemiselle oli hankaluus löytää sille sopivaa tekijää. 

Tämänkaltaisen selvityksen toteuttamiseen päteviä tutkijoita on Suomessa vain 

kourallinen. Muonion paliskunnan etsiessä selvitykselle tekijää kaikki tuntuivat olevan 

joko jäävejä tai sillä hetkellä estyneitä. Kun paliskunta ei onnistunut saamaan tehtävään 

ketään, siirtyi vastuu tekijän löytämisestä Northland Minesille. Sopiva tutkija löytyi 

lopulta lähes sattuman kautta ja paliskunta antoi hänelle hyväksyntänsä. 

Porotalousselvitystä tekevä tutkija on töissä Pöyrylle ja koska kaivosyhtiö on palkannut 
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Pöyryn konsultikseen YVA-selvityksiä varten, maksaa Northland Mines tätä kautta 

porotalousselvityksen tekijän palkan. Lähes kaikki haastattelemani poronhoitajat 

mainitsivat kyseisestä asiasta haastattelussaan. Eräs poronhoitaja tiedusteli selvityksen 

tekijän palkanmaksajaa osallistumassani syyskuun porotalouskokouksessa. Asia selvästi 

mietitytti paliskunnan poronhoitajia. 

Selvityksen puolueellisuudesta näytti olevan jonkinlaisia epäilyjä, jotka ennemmin kuin 

tekijästä itsestään pohjautuivat pikemminkin Northland Minesin rooliin tämän 

palkanmaksajana. Eräs poronhoitajista totesi, että "selvityksestähän tulee sellainen kuin 

joka sen maksaa". Toisaalta todettiin, että yhtä lailla voitaisiin epäillä selvityksen 

puolueettomuutta, jos paliskunta kustantaisi sen. Nyt selvityksen tekokustannuksen eivät 

ainakaan rasittaneet paliskunnan taloutta. Joka tapauksessa palkanmaksukysymys 

koettiin jossain määrin ongelmalliseksi. Kenen se kuuluisi maksaa? Kenties tekijän 

löytämisvaikeuksista johtuen, porotalousselvitys näytti herättävän niin Northland 

Minesin kuin poronhoitajienkin keskuudessa epävarmuutta. Allekirjoittaneenkin 

mielipidettä selvityksestä sekä sen tekijästä tiedusteltiin pariin otteeseen molempien 

osapuolien tahoilta. 

Haastattelujen tekohetkellä porotalousselvityksen tekeminen oli kesken ja poronhoitajien 

silmissä siinä oli vielä useita puutteita. Muun muassa pölyn ja melun vaikutuksesta 

poroihin ei ollut mainittu. Yksi poronhoitajista totesi, että selvitykselle on annettu liian 

kiireinen aikataulu, eikä asiaa ollut mahdollista pohtia tarpeeksi. Alun perin vuoden 2012 

loppuun suunniteltu valmistumisaika on kuitenkin venynyt ja selvitystä täydennetään 

siitä annetun palautteen mukaan. Yhtiön puolelta on löytynyt joustoa annettujen 

aikataulujen suhteen - ainakin niin kauan, kunnes ympäristövaikutusten arviointi 

valmistuu. Porotalousselvityksessä olevat puutteet saattavat myöhemmin osoittautua 

paliskunnalle ongelmallisiksi. Yksi haastateltavista spekuloi, että yhtiö voisi vedota 

uusien vaikutusten ilmetessä siihen, ettei niitä löytynyt selvityksestä, jolloin niistä ei 

myöskään maksettaisi paliskunnalle korvauksia. 

2012 vuoden alun porotalousselvityksessä ei ollut juurikaan huomioitu mahdollisesta 

poromäärän vähentämisestä aiheutuvia vaikutuksia (kts. Itkonen 2012). Haastatteluissani 

poronhoitajat kuitenkin kokivat asian hyvin merkittävänä. Poromäärän vähentämisen 
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seurauksena elinkeinosta saadut tulot laskevat, kaikki eivät kenties pysty enää jatkamaan 

toimintaansa ja paliskunnan sisäiset välit voivat hankaloitua. Ylipäätään 

porotalousselvityksessä on lähes sivuutettu elinkeinon sosiaalinen ja kulttuurinen 

merkittävyys ja näihin kohdistuvat vaikutukset. Taloudellisiin vaikutuksiin keskittyminen 

ja sosiaalisten vaikutusten jääminen pienemmälle huomiolle on yleinen ongelma 

poronhoitoa koskevissa YVA-selvityksissä (Hentilä & Jauhiainen 2009). Osa syynä voi 

olla se, että ne ovat paljon vaikeammin laskettavissa ja arvioitavissa kuin pinta-alan 

menetykset tai laidunten kestävyys. Taloudelliseen puoleen painottumista kuvaa 

porotalousselvityksessä poroelinkeinosta käytetty nimitys porotalous poronhoidon sijaan. 

Kaivoksen poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten arvioiminen etukäteen sekä 

tarvittavista lieventämistoimenpiteistä neuvotteleminen oli ilmeisen haastavaa niin 

poronhoitajille kuin kaivosyhtiön edustajillekin. Poronhoitajien kanssa neuvottelu heille 

parhaista tavoista rakentaa kaivoksen infrastruktuuri ja kyseisten neuvottelujen tulosten 

toteuttaminen toimivalla tavalla, vaatii Northland Minesin edustajilta ainakin 

jonkinasteista poronhoidon ymmärtämistä. Toimitusjohtajalla on aiempaa kokemusta 

työskentelystä poronhoitoyhteisöjen kanssa ja ympäristöpäällikön lähisuvusta löytyy 

porotalouden harjoittaja. Elinkeino ei siis ole yhtiön puolelta neuvottelujen päävastuussa 

oleville henkilöille täysin vieras. Poronhoitajien näkökulmasta heidän ymmärryksessään 

oli kuitenkin parantamisen varaa: 

No se on vähä se käsitys on kuule semmonen, että ne ei niinkö sitä porohommaa, ne 

ei oikein käsitä. (...) (poroisäntä, Muonion paliskunta, 2011) 

Niiden keskustelujen perusteella, joita haastateltavieni ja muidenkin poronhoitajien 

kanssa ehdin käydä, täytyy olla itse poronhoidossa aktiivisesti mukana, jotta todella 

ymmärtäisi, kuinka elinkeino toimii. Yksinkertaisiltakin tuntuvat asiat, kuten porojen 

kulkureittien määrittely, eivät erään haastateltavani mukaan tapahdu poronhoidossa 

kovinkaan yksinkertaisesti. Pienryhmäkokouksessa, jossa kyseisestä kulkureittiasiasta oli 

keskustelua, havainnollistui mielestäni hyvin kaivostoiminnan ja poronhoidon erilaiset, 

välillä vaikeasti yhteen sovitettavat luonteet elinkeinoina: yhtiön edustajat toivoivat 

poronhoitajien määrittelevän, kuinka leveä eräs porojen kulkupaikka on, jotta 

malminkuljetus osattaisiin rakentaa siinä kohden oikein. Luonteeltaan joustavalle 
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luontaiselinkeinolle tarkkojen mittojen antaminen on kuitenkin lähes mahdotonta, sillä 

poroja saattaa kulkea kyseisestä kohdasta kymmenen tai tuhat, eikä "se mene se poro 

siitä justiinsa mistä sie meinaat", kuten eräs poronhoitajista totesi. 

Northland Minesin edustajien ja poronhoitajien neuvotteluissa ei kuitenkaan aina 

tuntunut olevan kyse pelkästään siitä, että kaivosyhtiön ihmiset eivät välttämättä 

ymmärtäneet elinkeinoa riittävästi.  Poropienryhmässä, johon osallistuin, YVA-selvitystä 

tekevät konsultit esittelivät värikoodattua kaaviota, jossa oli arvioitu kaivoksen 

aiheuttamia vaikutuksia eri kohteisiin. Eri värit (keltainen, oranssi, punainen) merkitsivät 

vaikutuksen voimakkuutta ja vaikutus saattoi olla positiivinen tai negatiivinen. 

Kaivoksen vaikutus paliskunnan laidunmaihin oli merkitty lieväksi eli keltaiseksi, mikä 

ilmeisesti perustui menetetyn alueen kokoon, joka ei prosenteissa näytäkään 

merkittävältä menetykseltä. 

Koska kaivoksen alle oli kuitenkin jäämässä poronhoidolle keskeisiä alueita, oli vaikutus 

paliskunnan poroisännän mukaan lievän sijasta merkittävä eli punainen. Keskustelun 

lopputulos tuntui olevan kompromissi eli vaikutuksen merkitseminen oranssiksi. 

Konsulttien mukaan vaikutuksen voimakkuuden arvioinnissa otetaan huomioon 

poronhoidon tilanne lieventävien toimenpiteiden jälkeen. Arviointivaiheessa ei 

kuitenkaan oltu vielä selvillä siitä, mitä nuo lieventävät toimenpiteet tulevat olemaan ja 

ovatko ne riittäviä vähentämään hankkeen negatiivisia vaikutuksia poronhoitoon. 

Muonion lapinkylän poronhoitajien tapaan osa paliskunnan haastateltavista toivoi 

selvitykseen laajempaa näkökulmaa pelkkään kaivosalueen läheisyyteen keskittymisen 

sijaan. He katsoivat, ettei paliskunnan poronhoitoa käsitelty tarpeeksi kokonaisvaltaisesti. 

Muun muassa paliskunnan alueella toimivia, muita maankäyttömuotoja ei selvityksissä ja 

vaikutusten arvioinnissa ole huomioitu, vaikka ne jo yksistään vaikuttivat kolmasosaan 

paliskunnan pinta-alasta. Northland Minesin ympäristöpäällikön mukaan muut 

maankäyttömuodot tullaan selvityksessä ainakin mainitsemaan, mutta ongelmalliseksi 

niiden lisäämisen tekee se, ettei asiasta löydy paljoakaan tietoa. 

Porotalousselvityksen tekeminen on ollut ympäristöpäällikön mukaan yhtiölle haastavaa. 

Yhtiön standardeille tarpeeksi pätevää tekijää porotalousselvitykselle oli hyvin hankala 

löytää, eikä selvityksen tekemiselle ollut olemassa valmista standardia, jonka mukaan 
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yhtiö olisi voinut sen tehdä. Tämän takia selvityksen taso ei ympäristöpäällikön mukaan 

ole aivan niin korkealla, kuin yhtiön puolesta olisi toivottu. Northland Mines oli 

haastattelujen tekohetkellä mukana Paliskuntain yhdistyksen hankkeessa
30

, jonka 

tarkoituksena oli kehittää paras käytäntö porotalousselvityksen tekemiselle. 

Porotalousselvitykset on Suomessa toteutettu eri hankkeissa hyvin eri tavalla sekä eri 

standardeilla yhtenäisen ohjeistuksen puuttuessa. Ohjeistus valmistui 2013 vuoden alussa 

(Paliskuntain yhdistys 2013). Ympäristöpäällikkö näki Paliskuntain yhdistyksen 

hankkeen tarpeellisena kaivosyhtiönkin näkökulmasta: 

 (...) Se on ihan hyvä alote, et sehän oli meilläkin hankaluus kun me, tämmönen piti 

tehä tää porovaikutusten arviointi ja kun lähettiin sitä tekemään, niin Suomessa ei 

ensinnäkään ollu ketään tekijää (naurahdus). (...) Sit se myös ettei oikein tiedetty, 

et mistä alottaa, miten se ois pitäny tehä, ku ei ollu mitään semmosta muottia tai 

standardia et miten semmonen pitäis tehä. (...) Et se on, se on ihan hyvinkin 

tarpeen tämmönen standardi. (ympäristöpäällikkö, Northland Mines Oy, 2012)   

 

5.4. Osallistamisesta korvaussopimukseen? 

Muonion paliskunta ja Northland Mines ovat vasta neuvotteluidensa alkuvaiheessa. 

Puhuessaan kaivosyhtiöön kohdistamista vaatimuksistaan, poronhoitajat keskittyivät 

pääasiassa rahalliseen korvaukseen. Yksi heistä jopa totesi, ettei kaivosyhtiöllä ole heille 

muuta annettavaa. Yhtiön kanssa korvauksista ei ole vielä keskusteltu, eikä 

poronhoitajille ollut vielä selvää, mitä he tulevat näiltä pyytämään ja missä muodossa. 

Paliskunnasta tehty porotalousselvitys ei ollut vielä valmis ja sen tietoja aiottiin käyttää 

summia laskettaessa. Korvausten määritteleminen katsottiin jokseenkin haastavaksi, sillä 

suorien maa-alueitten menettämisen lisäksi vaarana oli pääerotuspaikasta luopuminen. 

Poronhoidolle näin keskeisen paikan rahallinen arviointi koettiin varsin hankalaksi, 

etenkin, koska haastateltavat pitivät riittävien korvausten saamista ehdottoman tärkeänä. 

Selvää kuitenkin oli, että he tulisivat vaatimaan vuotuista korvausta. Tämä tulisi antaa 

suoraan paliskunnalle, joka käyttää rahat parhaaksi katsomallaan tavalla. 

                                                 
30

 Hanke on Lapin liiton rahoittama. Asiantuntijaroolissa siinä on mukana edustajia Metsähallituksesta, 

turve- ja tuulivoimapuolelta, kaavoituspuolelta, Northland Minesista sekä konsultti ja kaivosluvittaja. 
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Paliskunnan poronhoitajat halusivat korvauksen uusien aitojen sekä porokämppien 

rakentamisesta. Eräs haastateltava mietti, että mikäli erotusaidalle joudutaan etsimään 

uusi paikka, olisi hyvä, että jo rakennusvaiheen kustannukset korvattaisiin. Uutta, 

toimivaa paikkaa etsiessä aita joudutaan todennäköisesti rakentamaan ja purkamaan 

useampaan kertaan. Muonion lapinkylän tavoin puuttuvan raja-aidan pätkän 

rakentaminen oli ensimmäisenä mielessä Muonion paliskunnan poronhoitajilla. 

Kaivoksen myötä porojen uskottiin lähtevän rönsyilemään. Vaikka vielä ei voinutkaan 

arvioida minne, oli Ruotsin puoli yksi todennäköisimmistä vaihtoehdoista. Yhden 

haastateltavan mukaan ilmansuunta ja rajajoki vetävät poroja naapurivaltioon. 

Rahallisen korvauksen lisäksi yhtiön katsottiin voivan tekevän paliskunnalle "jotain 

pientä". Samanlaista yhteistyön tekemistä kuin Muonion lapinkylän toivomuksissa ei 

suunniteltu. Moni poronhoitaja toi kuitenkin esille, että olisi hyvä asia, mikäli yhtiö 

hankkisi paliskunnalle GPS-pantoja poroja varten. Heillä on jo vuoden ajan ollut 

käytössä parisenkymmentä GPS-pantaa helpottamaan poronhoitotöitä ja niiden ainoa 

ongelmalliseksi koettu puoli oli heikohko pakkasen kestävyys. Pantojen avulla 

poronhoitajat voivat seurata eläinten kokoontumista esimerkiksi kesämerkityksiä varten. 

Tällöin poronhoitajat näkevät oikean ajankohdan ja paikan alkaessaan kokoamaan 

porojaan, mikä säästää aikaa ja ajokilometrejä. GPS-pantojen katsottiin olevan 

poronhoitotöiden helpottamisen lisäksi hyödyllisiä kaivoksen vaikutusten seurannassa: 

On, olishan niistä hyötyä tietenkin, paljonkin sitten poronhoitotöissä. Ja sitten siinä, 

että nyt ennenku kaivos toimii niin, että saatas ne käyttöön, niitä pantoja, niin 

nähtäs ne ennenkö kaivos tullee niin porot liikkuu ja sitten ku kaivos on 

toiminnassa, niin miten se sitten vaikuttaa että. Nähtäs se. Että siinä seurantaa ois 

helppo tehä sitten. (poromies1, Muonion paliskunta, 2012) 

Pantojen avulla porojen liikkeitä voitaisiin seurata parhaassa tapauksessa sekä ennen 

kaivoksen tuloa että sen jälkeen. Tällöin molemmille osapuolille olisi kiistatonta näyttöä 

kaivoksen vaikutuksesta porojen liikehdintään. Sekä Northland Minesin toimitusjohtaja 

että ympäristöpäällikkö suhtautuivat haastatteluissaan hyvin myönteisesti ajatukseen, että 

yhtiö korvaisi poronhoitajille aiheuttamiaan vaikutuksia muutenkin kuin rahallisesti. 

Etenkin GPS-pannat nähtiin hyvin toteuttamiskelpoisena ajatuksena. Ympäristöpäällikkö 
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näki, että pelkän rahasumman maksaminen ei edistäisi kaivosyhtiön ja poronhoitajien 

välisen kanssakäymisen jatkuvuutta: 

(...) ja yks mikä on tullu ideana, mikä on must ihan hyvä idea, niin on nää pannat. 

Että sehän on semmonen kummallekin osapuolelle hyödyntävä tekijä, et voidaan 

oikeesti sit faktoilla kattoo myöhemmin, että miten ne porot käyttäytyy ja. Ne pitäs 

tietenkin sit saada käyttöön jo ennen ku sinne tulee mitään toimintaa, et on sitä 

perustilaakin, miten ne nyt käyttäytyy ja tarkkailla. Niin se on ainakin yks ihan 

selvä, selvä asia mikä, mihin me varmaan lähetään mukaan, että. Ja sitten katotaan 

niitä muitakin mahdollisuuksia. Se tavallaan semmonen, mh, että maksetaan 

itsemme ulos tilanteesta, niin ei se oo... Ei se mun mielest oo se oikee tapa. Vaikka 

mie tiiä, ehkä ne poromiehet haluais sen ison köntin rahaa käteen (nauraen). Mutta 

se ois ehkä, kuitenkin se, tavallaan liian helppo tie ulos siitä tilanteesta. 

(ympäristöpäällikkö, Northland Mines Oy, 2012) 

Ainakin tässä vaiheessa yhtiön edustajat korostivat haluaan pitää yllä vuorovaikutustaan 

poronhoitajien kanssa koko kaivoksen eliniän ajan ja jatkavansa vaikutustensa seurantaa 

kaivoksen jo aloitettua toimintansa. Tämän voi tulkita kuuluvan osaksi Northland 

Minesin pyrkimystä sosiaalisesti kestävään ja vastuulliseen toimintaan. Yhtiön 

ympäristöpäällikkö ja toimitusjohtaja puhuivat useaan otteeseen Northland Minesin 

pyrkimyksestä olla osa sitä paikallisyhteisöä jossa se toimii. Vuotuinen seuranta ja 

yhteydenpito olivat poronhoitajienkin toivomuksena. Kaivoksesta uskottiin seuraavan 

kerrannaisvaikutuksia, joita ei vielä pystytty arvioimaan. Uusien aitojen 

rakentamiskustannuksien korvaamisesta yhtiön edustajat olivat poronhoitajien kanssa 

samoilla linjoilla. 

Kuten aiemmin mainitsin, osa haastateltavista korosti yhtiön ainoan roolin korvauksissa 

olevan rahan antaminen, eikä yhteistyön tekemisestä yhtiön ja paliskunnan välillä 

juurikaan puhuttu. Tulkitsen tämän eräänlaiseksi pesäeron tekemiseksi poronhoitajien 

puolelta. Muonion lapinkylän poronhoitajat olivat olleet kaivosyhtiön kanssa tekemisissä 

jo seitsemän vuotta. On todennäköistä, että paliskunnan suhtautuminen muuttuu, kun 

vuorovaikutus Northland Minesin kanssa on kestänyt useamman vuoden - suuntaan 

taikka toiseen. Toisaalta eräs poronhoitaja totesi suoraan, ettei häntä kiinnosta olla 
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tekemisissä ihmisten kanssa, jotka tulevat viemään heidän maitaan. Varautunut 

suhtautuminen ei varmasti tulekaan yllätyksenä, ottaen huomioon, millainen tilanne 

paliskunnalle on kysymyksessä. Varautuneisuuteen löytyi kuitenkin toinenkin syy, 

puhuessani haastateltavien kanssa korvaussopimuksen tekemisestä. Huomasin, että 

tapahtumat rajan toisella puolen ovat mitä ilmeisimmin vaikuttaneet Muonion 

paliskunnan suhtautumiseen Northland Minesiin. 

Haastattelujen tekoajankohtana yhtiö ja paliskunta olivat puhuneet sopimuksen 

tekemisestä vasta hyvin alustavasti. Sopimusmalli poronhoitajilla kuitenkin oli jo selvillä: 

kertakorvauksen sijaan he vaatisivat vuotuista korvausta ja sopimuksessa tulee 

huomioida kaivoksen aiheuttamat epäsuorat vaikutukset, joita ei vielä osata arvioida. 

Korvauksina vaadittavaa rahasummaa ei haluttu lyödä lukkoon, vaan jättää mahdollisuus 

myöhemmille lisäkorvauksille. Kaksiosaisessa sopimuksessa olisivat sekä suorat 

korvaukset että seuranta. Poronhoitajien mukaan yhtiö oli suhtautunut heidän 

vaatimuksiinsa hyvinkin myönteisesti. Northland Minesin ympäristöpäällikkö oli 

haastattelussaan varsin samoilla linjoilla heidän kanssaan kuvaillessaan 

korvaussopimuksen pääpiirteitä. Hän kertoi, että he olivat yhtiön puolelta suunnitelleet 

tekevänsä paliskunnan kanssa yhteisymmärryssopimuksen (memorandum of 

understanding), johon kirjattaisiin, kuinka yhteistyötä tullaan tulevaisuudessa jatkamaan. 

Vaikka poronhoitajat olivat yhtä mieltä siitä, että keskustelut yhtiön kanssa olivat kaiken 

kaikkiaan sujuneet myönteisesti, heillä oli kova huoli saada korvaussopimus nopeasti 

tehtyä. Olin mukana kokouksessa, jossa kysymys sopimuksentekoajankohdasta tuli esille. 

Oli selvää, etteivät paliskunta ja Northland Mines olleet asiasta aivan samoilla linjoilla. 

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö ei voi aloittaa korvausneuvotteluja ennen kuin heille on 

selvää, mikä projektin eri vaihtoehdoista tullaan toteuttamaan eli kuinka kaivos loppujen 

lopuksi rakennetaan. Tämä selviää, kun projektille on myönnetty tarvittavat luvat. 

Poronhoitajat puolestaan toivat vahvasti esille halunsa tehdä sopimuksen ennen 

luvituksia.   Poroisännän näkemyksen mukaan korvaussopimuksen tekeminen onnistuu 

YVA-selvityksen ollessa valmis. Paliskunta pohjaa korvauslaskelmansa 

porotalousselvityksessä arvioituihin vaikutuksiin, jotka on arvioitu erikseen 

kaivosprojektin jokaiselle eri toteutusvaihtoehdolle. Samalla tavalla he olivat toimineet 
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tuulipuistohankkeen korvaussopimuksen kanssa. Paliskunta oli tuonut mielipiteensä 

asiasta selvästi julki, eikä Northland Mines puolestaan vaikuttanut olevan omassa 

kannassaan ehdoton. Ympäristöpäällikön mukaan sopimusneuvottelut olisi mahdollista 

aloittaa jo luvituksen aikana, ennen rakentamisen aloittamista. 

Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, näen sopimuksentekoajankohdasta neuvottelun 

tämän hetken potentiaalisimpana hankauksen aiheuttajana kaivosyhtiön ja paliskunnan 

välille. Haastatteluissa kävi ilmi, että poronhoitajat olivat hyvin perillä Muonion 

lapinkylän tilanteesta Northland Swedenin kanssa. Näin yksi heistä vastasi minulle 

kysyessäni, oliko hän seurannut tapahtumia Ruotsin puolella: 

En ole, mutta ku kaivos on jo alettu tekheen eikä ole vielä sovittu korvauksista 

mittään. Ei hyvältä näytä. Ensinhän se pittää korvaukset sopia ennen ku ruvethaan 

tekkee mithään. (poromies4, Muonion paliskunta, 2012) 

Muonion paliskunnassa oltiinkin ilmeisen huolestuneita siitä, että heille kävisi samalla 

tavalla kuin Muonion lapinkylälle ja korvaukset jäisivät saamatta. Sopimuksen 

puuttuminen Northland Swedenin ja Muonion lapinkylän välillä oli vaikuttanut siihen, 

kuinka paliskunnan poronhoitajat suhtautuivat Northland Minesiin, synnyttäen 

epäluottamusta yhtiötä kohtaan. Eräs haastateltava sanoi suoraan, että tilanne Ruotsin 

puolella on vaikuttanut siihen, mihin he ottavat kantaa ja mitä he ovat sanoneet omissa 

neuvotteluissaan: 

Se on ehottomasti nii, ko niillä tullee se selväksi että mitä ne meinaa, niin ennenkö 

ne lupia mennee hakemaan, niin ennen sitä pittää olla kyllä neuvoteltu. (...) Se on 

sitten hankala jos ne jo, ei neuvotella ja ne, luvat on saanu niin, se saattaa olla 

sitten että niin se on myöhästä. Että ne sannoo vaan, että emme me ala mittään 

neuvottelemaan ja. Ei mittään korvauksia. Sen te saatta jos haluatta ja ei mithään 

muuta. (poromies1, Muonion paliskunta, 2012) 

Hyvässä hengessä sujuneista neuvotteluista huolimatta Northland Mines oli saanut toisen 

tytäryhtiön toiminnan takia negatiivista painolastia poronhoitajien keskuudessa. On 

mahdollista, että yhteistyön jatkuessa yhtiö joutuu tekemään Suomen puolella hieman 

enemmän töitä säilyttääkseen sujuvan vuorovaikutuksen. Northland Minesin 
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ympäristöpäällikkö totesi haastattelussaan uskovansa, että yhtiön toiminta Ruotsin 

puolella vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen Suomen puolella. Kyseessä on hänen 

mukaansa loppupeleissä yksi ja sama yhtiö, jolla pitäisi olla yksi standardi asioiden 

hoitamiseen. Hän muistutti kuitenkin, että standardeista huolimatta asioiden sujuminen 

on paljon niistä vastaavista yksilöistäkin kiinni. 

Northland Minesin kannalta hankalan tilanteen syntymiseen on osaltaan voinut vaikuttaa 

myös se, että Northland Resources on suhteellisen nuori yhtiö. Sen toimintastandardit 

muun muassa paikallisyhteisön huomioimisen suhteen ovat vasta kehitteillä. 

Haastattelemieni yhtiön edustajien mukaan yhtiön toiminta poronhoitajien kanssa 

perustuu työntekijöiden henkilökohtaiseen kokemukseen ja osaamiseen. Tytäryhtiöt eivät 

myöskään tee poronhoidon osalta yhteistyötä keskenään, toisin kuin monen muun asian 

kanssa. Selitykseksi tälle annettiin se, että jokaisessa maassa oma toimintakulttuuri 

ymmärretään parhaiten. Northland Minesin ympäristöpäällikön ja toimitusjohtajan 

mukaa he eivät edes ole kovin hyvin perillä siitä, kuinka Ruotsin puolella on hoidettu 

asiat poronhoitajien kanssa. 

 

5.5. Neuvotteluyhteyttä rakentamassa 

Muonion paliskunnan osallistaminen Northland Minesin kaivoshankkeen 

suunnitteluprosessiin oli haastattelujen tekohetkellä kestänyt reilun vuoden. Osapuolten 

vuorovaikutussuhde oli näin ollen alkumetreissään. Poronhoitajat olivat kokoustaneet 

yhtiön kanssa vasta muutaman kerran ja ensimmäisillä kerroilla poroisäntä oli edustanut 

paliskuntaa yksin. Kun poronhoitajille selvisi, että Northland Mines aikoo järjestää 

hankkeen eri intressiryhmille
31

 pienryhmätapaamisia, he valitsivat niihin laajemman 

edustajiston keskuudestaan. Haastateltavani olivat osallistuneet 3-4 suunnitteluprosessin 

tapaamiseen, joista kahdessa allekirjoittanutkin istui. 

Pääpiirteissään yhtiö kertoo tapaamisissa toimintansa edistymisestä ja poronhoitajat 

kommentoivat yhtiön suunnitelmia. Kaiken kaikkiaan haastateltavani olivat sitä mieltä, 

että tapaamisia yhtiön kanssa on ollut tarpeeksi ja informaatiota kaivoshankkeesta on 

                                                 
31

 Intressiryhmät jaettiin seuraaviin aihepiireihin: porotalous, alueen kylät, viranomaiset ja yrittäjät. 
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saatu riittävästi. Toisin kuin Ruotsin puolen lapinkylässä, Muonion paliskunnan 

poronhoitajat eivät puhuneet vaihtuvista yhtiön edustajista. He olivat tyytyväisiä 

suhteellisen pysyvään edustajistoon Northland Minesin puolelta, joille etenkin yhtiön 

toimitusjohtaja tuntui antaneen kasvot. 

Northland Minesin toimitusjohtaja ja ympäristöpäällikkö kertoivat osaltaan yhteistyön 

poronhoitajien kanssa sujuneen hyvin. Heidän mukaansa poronhoitajien asenne 

prosessiin on hyvin järkiperäinen, mutta omassakin toiminnassa nähtiin vuorovaikutusta 

todennäköisesti edistäneitä piirteitä. Toimitusjohtajan kuvailu yhtiön aiemmista, 

kanadalaisista edustajista oli hyvin samoilla linjoilla lapinkylän poroisännän kanssa. 

Hänen mukaansa Kanadassa alkuperäiskansojen ja -elinkeinojen kanssa toimeen 

tuleminen on yhtiöille "ykkösasia". Mielenkiintoista kyllä, hän näki näiden kuitenkin 

olleen jopa liian varovaisia suhtautumisessaan poronhoitajiin. Toimitusjohtaja katsoi, että 

"juhlapuheiden" sijaan Suomessa asiat on parasta hoitaa normaalilla kanssakäymisellä ja 

suoralla puheella. Hän koki kyseisen lähestymistavan toimivan poronhoitajien kanssa. 

Lisäksi hän korosti yhtiön työntekijöiden asenteen merkitystä hedelmällisen 

neuvotteluyhteyden aikaansaamisessa. Ympäristöpäällikkö katsoi, että neuvottelujen 

sujumisen kannalta yhtiön puolelta valitulla yhteyshenkilöllä - jopa tämän sukupuolella - 

on ollut merkitystä:           

Mmh, no Jukka [toimitusjohtaja] on ottanu sen roolin, et se on hän niinku se 

ensisijainen yhteys poromiehiin, ja must tuntuu et poromiehet on niinku se, ee, 

arvostaa sitä. Uskoisin. Ja Jukalla on semmonen, ehkä semmonen aika suora ote 

elämään ja tämmösiin asioihin, niin se tota (nauraen). Kyllä se musta tuntuu, et se 

varmaan toimii niitten poromiesten kanssa. Että paljon paremmin kuin että jos 

minä oisin se vastuuhenkilö, niin siitä ei tulis yhtään mitään (nauraen). Kun pitää 

olla tämmönen, tämmönen mies (nauraen). Niin tota, se on, sen takia mä luulen et 

se on menny ihan hyvin. Ja Jukka ottaa sen oikeesti vakavasti. (...) 

(ympäristöpäällikkö, Northland Mines Oy, 2012) 

Huolimatta paikoin hyvinkin vastakkaisista intresseistä keskustelut Northland Minesin 

kanssa olivat sujuneet myönteisesti ja rakentavasti. Yhtiötä pidettiin yhteistyökykyisenä. 

Sen halukkuus neuvotella ja ottaa selvää poronhoitajien toiminnasta on selkeästi luonut 
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hyvän pohjan neuvotteluille. Poronhoitajat näkivät kokoukset tarpeellisena 

tiedonvaihtona, mutta samaan aikaan niiden hyödyllisyyden suhteen oltiin hieman 

varautuneita. Sain haastateltavien puheista sen kuvan, että he olivat vielä odottavalla 

kannalla sen suhteen, seuraisiko neuvotteluista mitään konkreettista. Northland Minesin 

toimiin suhtauduttiin hyvinkin kyynisesti: yhtiön halukkuutta täyttää antamansa 

lupaukset korvauksista ja lieventävistä toimenpiteistä epäiltiin. Kaivosyhtiön katsottiin 

tekevän vain sen, mitä sen oli pakko. Haastateltavieni mukaan kaivoshanketta vastaavat 

tilanteet ovat aina päätyneet niin, että paliskuntaa kuullaan asiassa, jonka jälkeen 

"tehdään mitä halutaan". Poroelinkeinon turvaamiseksi tarkoitettujen lakipykälien ja 

käytäntöjen nähtiin olevan lähinnä muodollisuuksia, joilla ei ole vaikutusta käytäntöön: 

Mukavaahan se muille on että täytetään lakipykälät ja neuvotellaan. (poromies3, 

Muonion paliskunta, 2012) 

Poronhoitajat kokivat kuitenkin, että heitä on neuvotteluissa kuunneltu ja että heidät 

aiotaan ainakin puheiden perusteella huomioida yhtiön suunnitelmissa. Kaikkein 

epäileväisintä haastateltavaani lukuun ottamatta poronhoitajat uskoivat, että he voivat 

ainakin jossain määrin vaikuttaa Northland Minesin suunnitteluprosessiin. He katsoivat, 

että he pystyivät neuvottelemaan "pienemmistä" rakennelmista, kuten 

malminkuljetuksesta ja rikastushiekka-altaan paikasta. Toisessa niistä pienryhmistä, 

joissa olin läsnä, yhtiön edustajat neuvottelivatkin poronhoitajien kanssa porojen 

kannalta parhaasta tavasta toteuttaa malminkuljetus, esimerkiksi putkella vai 

kuljetuslinjalla. Eräs haastateltavistani mietti, merkitsikö Rautuvaaran aiempaa 

vakavampi pohtiminen rikastushiekka-altaan sijoituspaikaksi sitä, että yhtiö oli 

ymmärtänyt Hannukaisen vaihtoehdon vievän poronhoitajilta liikaa maita. 

Northland Minesin edustajien mukaan poronhoitajien toivomukset voidaan ottaa 

huomioon kaivosta varten rakennettavassa infrastruktuurissa, kuljetusreiteissä sekä melu- 

ja näkyvyysasioissa. Tätä varten poronhoitajia on muun muassa pyydetty merkitsemään 

kartalle porojen kulkureitit, jotta malminkuljetus voitaisiin näissä kohti rakentaa 

menemään niiden ala- tai yläkautta. Ympäristöpäällikkö kertoi, että poronhoitajien 

toivomusten mukaisesti malminkuljetus rautateitse hylättiin suunnitelmista jo aikaisessa 

vaiheessa. Mahdollisuus vaikuttaa rikastushiekka-altaan paikkaan ei tuntunut yhtä 
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helpolta, sillä sen valinnassa sijoituspaikan kannattavuus yhtiölle on merkittävämmässä 

roolissa. 

Northland Minesin edustajat eivät olleet haastattelujen tekohetkeen mennessä käyneet 

tutustumassa Muonion paliskunnan poronhoitoon. Yhtiön toimitusjohtaja oli suunnitellut 

vuonna 2011 käyvänsä paliskunnan erotuksissa, mutta joutui kiireiden vuoksi jättämään 

sen välistä. Hän kuitenkin aikoi vierailla erotuksissa tulevaisuudessa. 

Porotalousselvitystä tehnyt konsultti on käynyt katsomassa erotuksia yhtenä päivänä. 

Ajatukseen Northland Minesin edustajien vierailemisesta paliskunnan erotuksissa tai 

kesämerkityksissä suhtauduttiin poronhoitajien parissa kahtalaisesti. Mitä torjuvampi 

suhtautuminen kaivosyhtiön ihmisiin oli, sitä vähemmän arvoa näiden henkilökohtaiselle 

elinkeinoon tutustumiselle annettiin. Moni tuntui haluavan säilyttää välit Northland 

Minesin edustajiin etäisinä. 

Yksi haastateltavista näki asian niin, että yhtiö voi tutustua paliskunnan poronhoitoon 

porotalousselvityksen kautta. Osa puolestaan epäili, olisiko poronhoitotöiden 

seuraaminen edes kovin hyödyllistä yhtiön edustajille. Esimerkiksi erotukset ovat vain 

pieni osa vuoden töitä. Lisäksi pohdittiin, ymmärtäisikö edes ihminen, joka ei tuntenut 

elinkeinoa etukäteen, näkemästään yhtään mitään ja voisiko tällainen henkilö saada 

näkemänsä perusteella huonon kuvan heidän työstään. Alkumietintöjen jälkeen suurin 

osa oli kuitenkin sitä mieltä, että olisi hyvä asia, jos heidän toimintaansa käytäisiin yhtiön 

puolelta tutustumassa. Loppupeleissä sen arveltiin tuovan ainakin jonkinasteista 

lisäymmärrystä elinkeinoa tuntemattomille.  Eräs haastateltava huomautti, että kyse olisi 

myös vastavuoroisuudesta. Poronhoitajat käyvät Northland Minesin palavereissa 

oppimassa yhtiön toiminnasta:   

No, ainahan se on semmoselle, joka ei jostakin hommasta tiiä, niin ainahan se on 

parempi, että tuota kävis että. Niinhän se on meillekin, että ku mekin käymmä 

noissa palavereissa me saamma siellä tietoa kaivoshommasta, ku me emme siitä 

ymmärrä taas mithään. Niin niin siinä mielessä olis hyvä, että net kävisit. 

(poromies1, Muonion paliskunta, 2012)       

Satunnaista kaupassa törmäämistä lukuun ottamatta poronhoitajat eivät olleet tavanneet 

yhtiön työntekijöitä virallisten kokousten ulkopuolella. Samanlaisia, spontaaneja ja 
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epävirallisia keskusteluja kuin Ruotsin puolella, ei ainakaan vielä ole yhtiön edustajien 

kanssa käyty. Yksi poronhoitajista mietti, että etenkin vuorovaikutussuhteen alussa olisi 

hyvä olla epävirallisempiakin kokouksia, joissa kaivosyhtiö ja paliskunta voisivat kertoa 

omasta toiminnastaan. Tällöin kyseisistä asioista ei tarvitsisi enää puhua virallisissa 

kokouksissa. Keskustelua voisi käydä vapaammin, eikä kaikkea sanottua kirjattaisi ylös: 

No kyllä se tuota tietenkin varsinkin näin alussa, niin sais olla enämpi sitä 

kanssakäymistä, eikä tarttis olla niin virallista. (...) Että semmosia vois olla, 

semmosia epävirallisempia, että missä sais niinkö keskustella ja se ei olis niin. Että 

sitä kirjathaan, että sie olet, te oletta nyt näin sanonu ja. Että siinä mielessä se vois 

olla parempi, että tulis tuommosia epävirallisempiakin, että saatas niinkö 

keskustella. Kaivosyhtiö sais kertoa heän toiminnasta ja met saisimma meän 

toiminnasta kertoa niin. Olis sitten sitä sinne virallissiin keskusteluihin niin sitä 

pohjaa sitten kerrottuna, ettei tule siellä virallisissa keskusteluissa tartte alkaa 

näistä tavallisista hommista puhumaan. (poromies1, Muonion paliskunta, 2012) 

 

5.6. Osallistamisen asettamat haasteet ja poronhoitajien resurssit 

Muonion lapinkylän poronhoitajien tavoin Muonion paliskunnassakaan ei suoranaisesti 

oltu suunniteltua kaivoshanketta vastaan. Molemmat Northland Minesin haastateltavista 

arvelivat, että poronhoitajien järkiperäinen ja rakentava suhtautuminen hankkeeseen 

johtui siitä, että näiden alueella on aiemminkin ollut kaivostoimintaa. Osalla 

poronhoitajista on vielä muistissa, kuinka Rautuvaaran kaivos oli vaikuttanut 

paliskunnan poronhoitotöihin. Kaivosyhtiö Rautaruukin toimintaa ja Rautuvaaran 

kaivosta verrattiin tulevaan Hannukaiseen niin hyvässä kuin pahassakin. Rautaruukin 

aikana poronhoitajien kanssa ei neuvoteltu eikä paliskunnalle maksettu mitään 

korvauksia. Toisaalta Rautuvaara ei ollut vienyt niin paljon laidunalaa kuin Hannukainen 

oli viemässä, eikä kaivos ollut vaikeuttanut porojen käsittelyä. 

Haastatteluista saamani vaikutelman perusteella näkisin, että kaivoksen vastustusta 

hillitsivät enemmän muut seikat kuin paliskunnan aiemmat kokemukset 

kaivostoiminnasta. Poronhoitajat näkivät kaivoksesta mahdollisesti tulevan yleisen 
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hyödyn Kolarin kunnalle ja he pohtivat, että yksi kaivos alueelle varmaan vielä sopisi. 

Toisaalta taas kaivoshanketta ei vastustettu, koska sen ajateltiin tulevan siitä huolimatta. 

Paikkakunnan yleisen mielipiteen ollessa kaivosmyönteinen, synnyttäisi vastustus 

todennäköisesti ristiriitoja kuntalaisten kanssa. Kaivoksen ajateltiin sopivan ahtaille 

laidunmaille, koska muutakaan vaihtoehtoa ei nähty. 

(...) Kyllä tää vielä, kyl se varmaan yks kaivos vielä soppii tuonne. Pakkohan se on 

sopia. Että eihän sille voi mittään. Tuskin se vaikuttas, jos me vastaan panisimme, 

ei sitä, ei se varmaan. Kyllä se tullee siltikin, vaikka me vastaan panemme. (...) 

Niin, se vaikka me kuin, miehän sanoin niille, et kyllä me voimme vastaan panna, 

varmasti annamme haisevan vastalauseen, jos vain met pystymmä siihen, mutta jos 

emme kerta pysty, niin se on turha alkaa mennä sitten. Se niinkö pitkittää ja, sitten 

välit mennee huonoksi ja, ei se kannatte alkaa. (...) (poroisäntä, Muonion 

paliskunta, 2011) 

Vastustamista tuntui hillitsevän myös epävarmuus siitä, minkälaiset vaikutukset 

hankkeella loppujen lopuksi tulisi paliskuntaan olemaan. Samoin kuin Muonion 

lapinkylässä, toi erityisesti yksi paliskunnan haastateltavista esille, kuinka lyhyeltä 

kaivoksen toiminta-aika poronhoitajan silmissä vaikuttaa. Alle parissakymmenessä 

vuodessa "tuhotaan kaikki". 

Sitä, että yhtiöllä on hankkeelle vaihtoehtoisia toteuttamistapoja ja että heille kerrotaan 

suunnitelmien muutoksista, pidettiin hyvänä asiana. Toisaalta useat 

toteuttamisvaihtoehdot muutoksineen näyttivät samaan aikaan aiheuttavan poronhoitajille 

vaikeuksia pysyä yhtiön suunnitelmien perässä: 

No ei se ole kyllä ollu helppo hahmottaa, ku siin on niin monta, se on vähän 

semmonen, rosessin aikana siinä muuttunu kato niitä asioita niin paljon. Siis ja, 

välistä se on viety Rautuvaaraan ja välistä viety Hannukaiseen ja välistä viety 

Äkäsjokisuulle ja putkella pukataan sinne ja toisella tänne ja. Välistä viehään, 

tehjään siltaa ja välissä vietäs Ruottinkin puolelle ja. Se on niin monta, se on, siinä 

niinkö, se muuttuu, ellää koko ajan se heilläkin suunnitelmat ja. Ko ei nykhään 

kato, eihän ne nykhään tienneet sitä, että tulleeko se, menneekö se vielä lopullinen 

Rautuvaaraan vai jääpikö se tuohon Hannukaisseen se, meinaan se jäte. Eihän ne 
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sitä tiiä, vai viiänkö se Juvakaisen montulle. (...) (poroisäntä, Muonion paliskunta, 

2011) 

Ainakin osalla tämä tuntui hankaloittavan täysipainoista keskustelun seuraamista ja 

siihen osallistumista - puhumattakaan siitä, että hankkeen toteuttamissuunnitelmien 

jatkuvasti muuttuessa, niihin oli hyvin vaikea yrittää valmistautua etukäteen. Varsin 

konkreettisesti neuvotteluihin osallistumista tuntuivat rajoittavan poronhoitajien kannalta 

epäsopivat kokousajat. Toisessa pienryhmäkokouksessa, johon osallistuin, oli seitsemästä 

poronhoitajien edustuksesta paikalla kolme. Kysyessäni myöhemmin haastatteluissa 

syytä poissaoloon, vastaukseksi annettiin työkiireisiin sopimattomat ajankohdat. Syksy 

ylipäätään on heille erotusten takia liian kiireistä aikaa kokouksille ja talvella puolestaan 

kokousajat olivat olleet heille liian varhaisia
32

. Haastateltavat toivoivatkin, että 

kokousten ajankohdissa huomioitaisiin paremmin heidän tarpeensa. Esimerkiksi 

keskimmäisen tokkakunnan edustajien ollessa kokouksista poissa, ei näiden alueita 

koskevista asioista voitu kunnolla keskustella. 

Northland Minesin edustajien mukaan kokousajat on sovittu yhdessä paliskunnan kanssa 

ja he kokivat huomioivansa poronhoitajien työtarpeet. Kaikki pienryhmät pyrittiin 

kuitenkin järjestämään muutaman päivän sisällä, mikä oli yhtiölle helpoin ratkaisu. Tästä 

on kenties seurannut se, ettei aikatauluissa kuitenkaan ole ollut tarpeeksi joustavuutta 

poronhoitajien kannalta. Luontaiselinkeinon arvaamattomuuden takia poronhoitajien 

täytyy lähteä töihin kun tarve tulee, eikä sitä voi lykätä tai siirtää toiseen ajankohtaan. 

Tästäkin sain henkilökohtaista kokemusta: eräs haastateltavistani joutui lähtemään 

kesken haastattelunsa noutamaan piha-alueille kulkeutuneita porojaan. 

Aina poronhoitajilla ei ollut tarpeeksi aikaa valmistautua kokouksissa keskusteltaviin 

asioihin. Osallistumassani tammikuun pienryhmässä käytiin läpi porotalousselvityksen 

alustavia tuloksia. Kyseinen selvitys oli kuitenkin lähetetty poronhoitajille vasta pari 

päivää ennen kokousta, minkä seurauksena monikaan haastateltavistani ei ollut ehtinyt 

juurikaan perehtyä siihen. Oletettavasti tämä vaikeutti selvityksen syvällisempää 

kommentoimista. Konsulttien esitykset tuntuivat menevän ainakin osalla ohi, koska niitä 

                                                 
32

 Poropienryhmät, joissa olin paikalla, järjestettiin 22.9.2011 ja 26.1.2012. 
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ei täysin ymmärretty, pidetty erityisen tärkeinä tai jaksettu kuunnella. Muodollisissa 

kokouksissa tilanteen vieraus rajoitti poronhoitajien keskusteluun osallistumista: 

(...) Se kokoustekniikka meillä, se on niin hakoteillä, että tuota… Emmehän me sitä 

oikein ossaa sitä kokoustekniikkaa. Emmekä sitä kokouskäyttäytymistäkään niin 

hyvin, mutta. Mutta mutta, kyllä kai se siittä sääntöjen mukhaan pitäs mennä. Että 

tuota… Minuahan, minuahan se ei haittaa, miehän mielipitteeni sanon melkein 

missä hyvänsä, mutta oohan siellä paljon semmosia, jokka ei saa suutansa auki 

vaikka olis hyvä ajatus sanoa. (...) (poromies2, Muonion paliskunta, 2012) 

Yllä olevassa sitaatissa lainaamani poronhoitaja totesi tosin myös, että vaikka jotkut eivät 

kokouksissa saisikaan puhuttua, tulevat näiden ajatukset jotakin kautta julki. Suurin osa 

haastateltavista - sekä poronhoitajista että kaivosyhtiön edustajista - ei ollut tuntunut 

ajatelleen sitä mahdollisuutta, että neuvottelut voisivat olla epävirallisempiakin, 

vähemmän muodollisia ja enemmän normaalin keskustelutilanteiden kaltaisia. Viralliset 

kokoukset sopivat oletettavasti kaivosyhtiön kaltaisille toimijoille, jonka työntekijät ovat 

tottuneet neuvottelemaan virallisessa kokousympäristössä. Poronhoitajille asioiden 

ilmaiseminen kyseisessä tilanteessa Northland Minesin edustajille ymmärrettävällä 

tavalla ei selvästikään ollut aina helppoa. He ovat tottuneet kommunikoimaan keskenään 

ja hoitamaan asiansa eri tavalla. 

Toisin kuin Muonion lapinkylällä, Muonion paliskunnalle on kertynyt kokemusta 

erilaisista maankäyttöhankkeista. Metsähallituksen kanssa oli jopa käräjöity näiden 

myytyä paliskunnalta kysymättä poronhoidon käytössä olleita maita autotestiratoja varten. 

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että paliskunnassa on opittu aiemmista 

kokemuksista maankäyttöhankkeiden kanssa ja että he voivat hyödyntää noita tietoja 

heidän toimiessaan Northland Minesin kanssa. Etenkin vasta käydyistä 

sopimusneuvotteluista Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeen kanssa poronhoitajat olivat 

saaneet toimintamalleja kaivoshankkeen neuvotteluja varten. Tuulipuistoneuvotteluista 

he olivat oppineet vuosittaisen seurannan vaatimisen sopimuksessa sekä saaneet 

kokemusta korvausneuvotteluista. Porotalousselvityksen tekemistä oli osattu vaatia 

aiempien kokemusten perusteella. Paliskunta on menettänyt laidunmaitaan aiempien 

maankäyttöhankkeiden myötä, mutta samalla ne ovat tuoneet poronhoitajille tärkeää 
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käytännönkokemusta ja tietoa siitä, kuinka vastaavissa tilanteissa kannattaa ja ei kannata 

toimia. 

Haastateltavat katsoivat, että Paliskuntain yhdistyksen mukanaolon lisäksi he eivät tässä 

vaiheessa prosessia olleet tarvinneet muunlaista ulkopuolista apua yhtiön kanssa 

toimimiseen. Tosin lausuntojen teossa käytetyn asiantuntija-avun nähtiin tulleen 

tarpeeseen. Sopimuksentekovaiheeseen he palkkaisivat aikanaan lakimiehen, kuten 

tuulipuistoneuvotteluissakin oli tehty. Paliskuntain yhdistyksen läsnäolo yhtiön kanssa 

käydyissä neuvotteluissa on paliskunnalle maksutonta ja yhdistyksen porotalousneuvoja 

onkin ollut mukana alusta asti. Paliskuntain yhdistyksen mukanaolo koettiin hyvin 

tärkeäksi, sillä näillä on kokemusta muista maankäyttöhankkeista poronhoitoalueella ja 

poronhoitajat ovat saaneet hyödyllisiä neuvoja tilanteeseensa. 

Eräs haastateltavistani totesi, että poronhoidon joutuessa jatkuvasti väistymään 

kilpailevien maankäyttäjien tieltä, yhä harvemmat haluavat lähteä elinkeinoon mukaan. 

Puhuin toisen poronhoitajan kanssa kattavammin elinkeinon tilanteesta muiden 

maankäyttömuotojen osalta. Hän kertoi, että vasta viime aikoina elinkeinon parissa on 

alettu puhumaan muista maankäyttömuodoista. Laidunalueet ovat käymässä ahtaiksi ja 

maankäyttöhankkeet ovat levinneet koko poronhoitoalueelle.  Poronhoitajien parissa on 

alettu ymmärtämään, ettei pelkkä sopeutuminen muihin maankäyttäjiin enää auta ja että 

uusiin hankkeisiin pitää alkaa puuttumaan. Tilanne on poronhoidon parissa kuitenkin 

uusi, eikä muista maankäyttömuodoista, kuten kaivostoiminnasta, ole saatavilla 

kovinkaan paljon tietoa. 

Haastateltavani toivoikin, että paliskunnat saisivat enemmän tietoa koko 

poronhoitoalueella meneillään olevista hankkeista: kuinka niihin liittyvät neuvottelut 

ovat poronhoitajien osalta menneet ja millaisia korvauksia niistä on saatu. Hänen 

mukaansa tämä tieto tulisi paliskunnille parhaiten Paliskuntain yhdistyksen kautta. Hän 

katsoi, että olisi hyödyllistä, mikäli paliskunnista kokoonnuttaisiin varta vasten johonkin 

puhumaan maankäyttöasioista. Tällöin poronhoitajat voisivat kertoa omista 

kokemuksistaan ja saada neuvoja omiin tilanteisiinsa. 
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6. Johtopäätökset 

6.1. Osallistaminen poronhoitajien kannalta toimivimmalla tavalla 

6.1.1. Poronhoitajien käyttämät ja tarvitsemat resurssit 

Osallistaminen kaivoshankkeen suunnitteluprosessiin vaatii poronhoitajilta ajallisia, 

taloudellisia sekä tiedon saantiin, tuottamiseen ja käsittelyyn liittyviä resursseja. 

Poronhoitajien saatavilla olevat resurssit vaihtelevat poronhoitoyhteisöstä toiseen. 

Joidenkin osallistamisen vaatimien resurssien hankkiminen on kuitenkin vaikeasti yhteen 

sovitettavissa poroelinkeinon luonteen kanssa. Poronhoitajilla ei välttämättä ole aikaa tai 

mahdollisuutta olla mukana suunnitteluprosessissa tarvittavina ajankohtina, eikä 

poronhoitotöiden luonne anna valmiuksia kirjoittaa lausuntoja tai tutkia virallisia 

asiapapereita.   

1. Tiedon saanti poronhoitoalueen muista maankäyttöhankkeista. 

Aineistostani on nähtävissä, että Muonion paliskunnan aiemmista maankäyttöhankkeista 

saama kokemus on toiminut paliskunnalla arvokkaana resurssina kaivosyhtiön kanssa 

toimimisessa. Poronhoitajat ovat tienneet, mitä yhtiön toiminnalta kannattaa odottaa ja 

kuinka omia oikeuksia kannattaa lähteä ajamaan. Muonion lapinkylän olisi ollut 

helpompi toimia Northland Swedenin kanssa, mikäli lapinkylällä olisi ollut vastaavista 

tilanteista enemmän tietoa. Tieto liittyy läheisesti mahdollisuuteen käyttää valtaa ja 

tiedon puute asettaa poronhoitajat altavastaajan asemaan maankäyttöneuvotteluissa. 

Poronhoitoalueen maankäyttöhankkeista ja niiden osallistamisprosesseista yhteen koottu, 

poronhoitoyhteisöille saatavilla oleva tieto toimisi tärkeänä maankäyttöneuvotteluiden 

resurssina. 

2. Mahdollisuus hankkia asiantuntija-apua. 

Etenkin tilanteessa, jossa poronhoitoyhteisöllä ei ole ennestään kokemusta 

maankäyttöhankkeiden kanssa toimimisesta, Paliskuntain yhdistyksen ja SSR:n kaltaisten 

yhdistysten tarjoama tuki on kultaakin kalliimpaa. Poronhoitoyhteisöjen kannalta 

toimivin järjestely olisi, että tarjottu apu on näille maksutonta. Muussa tapauksessa 

asiantuntija-avun kalleus voi rajoittaa kyseisen resurssin hyödyntämistä niin paljon kuin 

todellinen tarve vaatisi. Ehdotus kaivosyhtiöiden poronhoitajille kustantamasta 
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asiantuntija-avusta on mielenkiintoinen, mutta kenties liian ongelmallinen toteutettavaksi. 

Yhtiön kustantama apu herättäisi todennäköisesti kysymyksiä avun puolueellisuudesta. 

Ajatus ehdotuksen takana on kuitenkin miettimisen arvoinen. 

Suunnitteluprosessissa on kyse tilanteesta, jossa kaivosyhtiö hakee toimintalupaa 

poronhoitajien laidunmaille. Ajaakseen omia oikeuksiaan, poronhoitajat saattavat 

Muonion lapinkylän tavoin joutua kustantamaan poronhoitoyhteisön varoja heikentävää 

asiantuntija-apua. Koska poronhoito ei ole mikään taloudellinen kultakaivos, voi avun 

hankkiminen muodostua taloudelliseksi rasitteeksi. Northland Minesin toimitusjohtaja 

totesi haastattelussaan, että molemmille osapuolille kuuluu hankkia oma 

neuvotteluapunsa. Kaivosyhtiöillä on kuitenkin poronhoitoyhteisöjä huomattavasti 

suuremmat resurssit palkata tarvittavaa apua. Harveyn mukaan rahaa voi käyttää yhtenä 

yhteisöllisen vallan muotona (1999: 117). Tässä suhteessa asiantuntija-avun 

hankkimiseen tarvittavien resurssien määrä asettaa poronhoitoyhteisöt ja kaivosyhtiöt 

epätasa-arvoiseen asemaan. 

Laajojen maankäyttöhankkeiden yhteydessä poronhoitajat eivät juuri voi välttyä 

joutumasta tekemisiin byrokratian kanssa. Asiapapereihin perehtyminen ja niiden 

käsittely on ollut haastavaa tutkimilleni poronhoitoyhteisöille. Siihen on vaikea löytää 

porotöiden ohessa aikaa ja poronhoitajat ovat tietoisia siitä, ettei heidän osaamisensa ole 

samalla tasolla kaivosyhtiön asiantuntijoiden kanssa. Pidänkin mahdollisena, että 

tulevaisuudessa poronhoitoyhteisöt tulevat valitsemaan keskuudestaan henkilön, jonka 

tehtäväksi tulee yhteisön paperitöihin perehtyminen. Kyseinen ratkaisu on vaihtoehtona 

asiantuntija-avun palkkaamiselle. 

3. Poronhoitoyhteisöjen keskinäisen yhteistyön hyödyntäminen. 

Tarkastelemani tutkimuskohde on siitä harvinainen, että sama kaivosyhtiö on 

suunnittelemassa hankekokonaisuutta naapuriporonhoitoyhteisöjen alueille. Muonion 

lapinkylä ja Muonion paliskunta ovat osanneet hyödyntää oman tilanteensa ja yhdistäneet 

resurssinsa kaivosyhtiöiden kanssa toimimiseen.  Yhteistyön edellytyksenä on toiminut 

poronhoitoyhteisöjen jo ennestään hyvät välit, jota poronhoidon harjoittamisen 

sujuminen on vaatinut. Maankäyttöhankkeiden korvausneuvotteluissa esitettyjen 

vaatimusten yhtenäistäminen sekä yhteisen toimintalinjauksen löytäminen koko 
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poronhoitoalueiden mittakaavassa voisi vahvistaa poronhoitoyhteisöjen asemaa 

maankäyttöhankkeiden suunnitteluprosesseissa ja maankäyttöneuvotteluissa. 

 

6.1.2. Porotalousselvityksen laatimisessa huomioitavia seikkoja 

Aineistoni perusteella poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten etukäteinen arviointi 

näyttäytyy monella tapaa ongelmallisena. Poronhoitajat molemmin puolin rajaa olivat 

hyvin samoilla linjoilla porotalousselvityksen tekemiseen sekä YVA-prosessiin 

sisältyvistä haasteista poronhoitoyhteisöille. Selvityksiin liittyvistä haasteista huolimatta 

niiden tekeminen nähtiin tärkeänä. 

1. Mikäli järjestelyiden puolelta mahdollista, riippumattoman tahon kustantama 

porotalousselvitys vakuuttaisi molemmat osapuolet sen puolueettomuudesta. 

2. Kaivoksen vaikutusten tarkasteleminen koko poronhoitoyhteisön kannalta, ei 

pelkästään kaivosalueen välittömässä läheisyydessä. 

Poronhoitoa harjoitetaan kokonaisvaltaisena organisaationa, jossa kaikki osat vaikuttavat 

toisiinsa. Selvitysten suppean tarkastelualueen voi nähdä kahdenlaisessa valossa. Se voi 

olla yhtiön kannalta taktinen valinta, jonka ansiosta kaivoshankkeen kokonaisvaikutukset 

näyttäytyvät todellista pienempinä. Toisaalta tiettyyn osa-alueeseen keskittyvä 

tarkastelutapa voi kertoa myös tietämättömyydestä poroelinkeinon toiminnan luonnetta 

kohtaan. Jälkimmäisen vaihtoehdon ollessa kyseessä olisi erittäin tärkeää, että 

kaivosyhtiön edustajien ja poronhoitajien välillä vallitsee toimiva neuvotteluyhteys, jossa 

poronhoitajat pystyvät kertomaan omasta toiminnastaan ja yhtiön ihmiset ovat valmiita 

kuuntelemaan heitä. 

3. Poronhoitoyhteisöjen mailla jo olemassa olevien maankäyttäjien poronhoitoon 

kohdistaman vaikutuksen huomioiminen vaikutusten arviointiselvityksissä ja 

lupapäätöksessä. 

Muiden maankäyttäjien vaikutuksen huomioiminen selvityksissä olisi erityisen tärkeää 

etenkin Muonion paliskunnan kaltaisten poronhoitoyhteisöjen kohdalla, joiden alueilla 

toimii jo useampia kilpailevia maankäyttäjiä. Toisaalta kaivosyhtiöt ovat velvollisia 

selvittämään vain oman hankkeensa aiheuttamat vaikutukset - voidaanko niitä vaatia 
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tekemään yhtä tarkat selvitykset myös esimerkiksi metsätalouden ja matkailun jo 

olemassa olevista vaikutuksista? Tämä voisi osoittautua yhtiöille kohtuuttomaksi 

tehtäväksi. Kumuloituvien vaikutusten arviointi kuuluisi loogisimmin puolueettomille 

viranomaistahoille ja kaivosten lupapäätösten tekijöille. Kyseessä olisi todennäköisesti 

samat tahot, joiden toiminta on johtanut siihen, että poronhoito on joutunut viime 

vuosikymmenet väistymään lisääntyvien maankäyttömuotojen tieltä. Kuten yksi 

haastateltavistani kertoi, poronhoitajat ovat vasta heränneet siihen, että heidän pitää itse 

alkaa puuttumaan uusiin maankäyttöhankkeisiin. Näyttää siltä, että poronhoitajat joutuvat 

omaksumaan uusia toimintamuotoja sopeutumisen tilalle. Kenties tulevina vuosina joku 

paliskunta päättää testata oikeudessa poronhoitolain merkittävän haitan rajan. 

4. Poronhoitokulttuuriin kohdistuvien, sosiaalisesti ja kulttuurisesti haitallisten 

vaikutusten huomioiminen porotalousselvityksessä. 

Selvitykset keskittyvät pääasiassa taloudellisten haittojen arvioimiseen. Nämä ovat 

vaikutuksia, jotka on huomattavasti helpompi arvioida ja laskea kuin sosiokulttuuriset 

vaikutukset. Kyseessä on selvästi myös taloudellisten vaikutusten arvottaminen 

sosiokulttuuristen vaikutusten edelle. Taloudelliset vaikutukset ovat hyväksyttäviä 

perusteluja kaivoksen poronhoidolle aiheuttamiksi haittavaikutuksiksi. Nähdäkseni 

taloudelliset näkökohdat ovat tämän päivän ympäristöhallinnassa pääasiallisia 

argumentteja elinkeinoista keskustellessa ja niitä tarkastellessa. Poronhoitajien kannalta 

yhtä merkityksellisiä ovat kuitenkin poronhoitajien yhteisöllisyyteen kohdistuvat, 

negatiiviset vaikutukset. Elinkeinon joustava harjoittaminen edellyttää sosiaalista 

tasapainoa niin poronhoitoyhteisön sisällä kuin naapuriporonhoitoyhteisöjenkin kanssa. 

5. Kaivoksen vaikutusten seuranta koko hankkeen toiminta-ajan, porotalousselvityksen 

päivittäminen tarpeen mukaan. 

Poronhoitajien kannalta on ehdottoman tärkeää, että vaikutusten seuranta jatkuu koko 

kaivoksen toiminta-ajan. Kun kyseessä on kaksi muutosherkkää elinkeinoa, kuten 

kaivostoiminta ja poronhoito, ei elinkeinojen yhteensovittaminen onnistu 

kertaluontoisella selvityksellä saatikka sopimuksella. Yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja 

pitkäkestoista, jotta poronhoidon olisi mahdollista sopeutua kaivostoiminnan 

suunnitelmissa tapahtuviin muutoksiin ja jotta poronhoitajat saavat asianmukaisen 
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korvauksen kaikista kaivostoiminnan aiheuttamista vaikutuksista. Porotalousselvityksen 

tekemiseen tulee löytyä joustavuutta, kuten Muonion paliskunnan selvityksen kohdalla, 

jota on sen tekovaiheessa päivitetty tarpeen mukaan. Pelkkä asioiden lisääminen 

selvitykseen ei kuitenkaan riitä, vaan porotalousselvityksen tiedoilla tulee olla vaikutusta 

käytännön toimiin. Selvityksen päivittämisen tulisi jatkua vielä lupien myöntämisen 

jälkeen. 

6. Pelkkä porotalousselvityksen tekeminen ei ole yhtiön puolelta riittävä toimenpide 

poronhoidon huomioimiseksi. 

Viranomaisten tulisi ennen hankkeen lupien myöntämistä voida todeta, että 

porotalousselvitys on johtanut konkreettisiin korvaustoimenpiteisiin tai 

korvaussopimukseen yhtiön ja poronhoitoyhteisöjen välillä. Pelkän porotalousselvityksen 

tekemisen ei voida katsoa riittävän poronhoidon huomioimiseen hankkeen 

toteuttamisessa.   

 

6.1.3. Toimivan osallistamisprosessin tekijöitä 

Poronhoitajien osallistamisprosessiin liittyneiden kokemusten perusteella olen määritellyt 

prosessin toimivuutta edistäviä toimintamalleja. Kyseisten toimintamallien omaksuminen 

kaivosyhtiöiden taholta edesauttaa toimivan neuvotteluyhteyden rakentamista 

poronhoitajien kanssa ja tätä kautta sosiaalisen toimiluvan saamista. Samanaikaisesti 

näiden toimintamallien noudattaminen mahdollistaa poronhoitoyhteisöjen konkreettisen 

huomioimisen suunnitteluprosessissa ja yhtiöiden sosiaalisesti vastuullisen toiminnan 

alkuperäiskansojen ja -elinkeinojen kanssa. Mitä parempi neuvotteluyhteys 

poronhoitajien ja kaivosyhtiön edustajien välillä on, sitä helpompi poronhoidon 

erityistarpeet on huomioida osallistamisprosessissa. 

1. Poronhoitokulttuurin tuntemus ja kunnioittaminen. 

Poronhoito on luontosidonnainen alkuperäiselinkeino, jolla on tärkeä kulttuurinen ja 

sosiaalinen merkitys sen harjoittajille. Poronhoidon toiminnan luonteen erityispiirteet 

asettavat elinkeinon huomioimiselle ja sen harjoittajien kanssa toimimiselle omat 

erityisvaatimuksensa. Tämän takia on erittäin tärkeää, että kaivosyhtiöiden kaltaiset 

suunnitteluorganisaatiot pyrkivät osallistamisprosessin aikana tutustumaan poronhoitoon 
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sekä elinkeinona että kulttuurina. Tämä valmistaa yhtiöitä ymmärtämään, kuinka 

poronhoitajien osallistaminen kannattaa järjestää ja minkälaisia haasteita elinkeinojen 

yhteensovittamisprosessissa saattaa ilmetä. Paras tapa saada tietoa poronhoitoyhteisön 

toiminnasta sekä parhaista tavoista huomioida poronhoito hankkeen suunnittelussa, on 

konsultoida poronhoitoyhteisön jäseniä. Poronhoidon harjoittaminen on järjestetty eri 

tavoilla eri yhteisöissä, eikä jokaisen poronhoitoyhteisön kanssa voi välttämättä toimia 

samalla tavalla.   

2. Poronhoidon tarpeiden huomioiminen yhtiön edustajien valitsemisessa. 

Aineistoni perusteella pieni, tiivis ryhmä yhtiön puolelta takaa tehokkaimman 

neuvotteluyhteyden poronhoitajien kanssa. Ainakin osalla yhtiön edustajista tulisi olla jo 

etukäteen tuntemusta poronhoitokulttuurista, jotta neuvottelut saavat mahdollisimman 

hyvän alun. Neuvottelujen sujuminen on tarkastelemieni vuorovaikutusprosessien 

perusteella myös yksilöistä ja näiden asenteesta kiinni. Muonion lapinkylän 

vuorovaikutusprosessista on selvästi nähtävissä, että yhtiön puolelta valitun edustuksen 

kokoonpanolla sekä näiden poronhoitoon asennoitumisella on ollut suuri merkitys 

neuvottelujen sujumisen kannalta. Neuvotteluja eivät käy "yhtiö" ja "poronhoitoyhteisö", 

vaan joukko erilaisia neuvottelutaitoja omaavia yksilöitä.   

3. Poronhoitajien tarpeiden huomioiminen kokousjärjestelyissä. 

Kokousajankohdista ei poronhoitajien kohdalla voi sopia samalla tavalla, kuin muiden 

elinkeinojen edustajien kanssa. Mikäli mahdollista, kokousten sopimista poronhoitajien 

kiireisimpinä työkausina, kuten kesämerkitysten ja syyserotusten aikaan, tulisi välttää. 

Myöhemmät kokousajankohdat ovat myös hyvä ratkaisu. Mikäli kiireisen työsesongin 

aikana poronhoitajien kanssa neuvotteleminen on välttämätöntä, yhtiön kannattaa harkita, 

voisiko se järjestää poronhoitajien kanssa vähemmän muodollisen tapaamisen, 

esimerkiksi näiden erotusaidalla. Kokousjärjestelyjen tekeminen poronhoitajien ehdoilla 

edellyttäisi sitä, että yhtiö tunnustaa nämä tasavertaisiksi neuvottelukumppaneiksi.     

4. Epävirallisempien tapaamisten järjestäminen. 

Muodolliset kokoukset eivät aineistoni ja kenttätyökokemusteni perusteella ole 

poronhoitajien kannalta paras mahdollinen tapa osallistua kaivoksen 

suunnitteluprosessiin. Muonion lapinkylässä mahdollisuudesta epävirallisempiin 
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keskusteluihin kaivosyhtiön edustajan kanssa on vain hyviä kokemuksia. Virallisille 

kokouksille on ehdottomasti paikkansa suunnitteluprosessissa. Epämuodollisemmat 

tapaamiset voivat kuitenkin rakentaa pohjaa toimivalle neuvotteluyhteydelle, mikä 

edesauttaisi virallisten kokousten neuvotteluja. Osapuolet tutustuvat toisiinsa yksilöinä ja 

omia näkökantoja on helpompi tuoda ilmi. Mikäli yhtiön pyrkimyksenä on aito, 

pitkäkestoinen yhteistyö poronhoitajien kanssa, epämuodollisemmat kokoukset voivat 

auttaa hälventämään poronhoitajien yhtiötä kohtaan tuntemia ennakkoluuloja ja torjuvaa 

suhtautumista.   

5. Poronhoitajien työmaalla vieraileminen. 

Muonion lapinkylän haastattelujen perusteella poronhoidon tutuksi tekeminen 

kaivosyhtiön edustajille näyttäytyy yhtenä poronhoitajien neuvotteluresurssina. Kyseistä 

resurssia ei vain voi hyödyntää ilman halukkuutta suunnitteluorganisaation puolelta. 

Yhtiön edustajien vierailu poronhoitajien työmaalla auttaisi tasa-arvoistamaan 

neuvotteluasetelmia sekä lisäämään yhtiön edustajien ymmärrystä poronhoidosta. 

Poronhoitoon henkilökohtainen tutustuminen on yhtiön puolelta konkreettinen osoitus 

halusta ymmärtää poronhoitajien toimintaa. Jälleen kerran, kyseessä on molempia 

osapuolia hyödyttävä toimintamalli. 

6. Poronhoitajien kanssa neuvottelu välittömästi suunnitelmien muututtua. 

Mikäli hankkeen toteuttamissuunnitelmiin tulee muutoksia, ei pelkkä poronhoitajille 

asiasta tiedottaminen riitä. Muutokset hankkeessa tulisi tehdä poronhoitajien kanssa 

neuvotellen. Näin mahdollistetaan muutosten mahdollisesti poronhoidolle aiheuttamien, 

negatiivisten vaikutusten minimointi. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tapahtuva 

neuvottelu antaa poronhoitajille enemmän aikaa varautua poronhoitotöihin vaikuttaviin 

suunnitelmiin. Poronhoitajien kannalta epäedullisemmistakin muutoksista keskustelu käy 

rauhanomaisemmin, mikäli yhtiö konsultoi heitä välittömästi suunnitelmistaan. 

7. Poronhoitajille aiheutuvien haittojen korvaaminen näiden kanssa sovitulla tavalla. 

Pelkän rahallisen korvauksen sijaan poronhoitajien kanssa kannattaa neuvotella 

muistakin korvausmahdollisuuksista. Esimerkiksi GPS-pantojen tai tarvittavan 

kouluttautumiskurssin kustantaminen ovat poronhoitoa välittömästi hyödyttäviä 

korvausmuotoja. Poronhoitajien niin toivoessa, osana haittojen kompensoimista voi 
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toimia poronhoitotöiden kaivoksen vaikutuksiin sopeuttamista helpottavan yhteistyön 

tekeminen. Muonion lapinkylän poronhoitajat toivoivat tämänkaltaisen yhteistyön 

tekemistä porojen pitämiseksi kesälaitumessa tarvittavan ajan. Parhaassa tapauksessa, 

yhtiön todellisesta halusta riippuen, kaivoksesta aiheutuvien vaikutusten 

kompensointitavat voivat jopa parantaa poronhoitoyhteisön toiminnan mahdollisuuksia. 

Tällöin olisi mahdollista puhua yhtiön puolelta aidosta sosiaalisen kestävyyden 

edistämisestä. Aineistoni perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että mitä torjuvampi asenne 

poronhoitajilla on yhtiötä kohtaan, sitä vähemmän nämä ovat halukkaita yhteistyön 

tekemiseen. Näin ollen heikko neuvotteluyhteys saattaa ennustaa pelkän rahallisen 

korvauksen järjestämistä. 

8. Poronhoidon huomioiminen hankkeen lopullisessa toteuttamisessa. 

Aineistoni perusteella on selvää, että poronhoitoyhteisöt odottavat osallistamisellaan 

olevan konkreettisia vaikutuksia hankkeen lopulliseen toteuttamiseen. Pelkkä 

konsultointi, tiedottaminen tai edes haittojen rahallinen kompensoiminen eivät riitä. 

Mahdollisuus vaikuttaa hankeen marginaalisiinkin yksityiskohtiin, kuten 

kuljetusratkaisuihin, koettiin tärkeäksi. Toisaalta poronhoitoon kohdistuvien vaikutusten 

kannalta merkityksellisimpiin ratkaisuihin, kuten rikastehiekka-altaan paikkaan, näyttää 

aineistoni perusteella vaikuttavan enemmän ratkaisun kannattavuus yhtiölle. 

9. Katkeamaton yhteydenpito ja vaikutusten seuranta. 

Katkeamaton yhteydenpito sekä kaivoksen vaikutusten seuranta lupapäätösten jälkeenkin 

on poronhoitoyhteisöjen kannalta ehdottoman tärkeää. Vielä toimintaluvan myöntämisen 

jälkeen yhtiön suunnitelmat saattavat muuttua poronhoitoon vaikuttavilla tavoilla ja 

kaivoksen toiminnan aikana voi ilmetä uusia, odottamattomia vaikutuksia. 

Yhteydenpidon ylläpitäminen kannattaa kuitenkin myös yhtiön näkökulmasta. Mitä 

tyytymättömämpiä poronhoitajat ovat yhtiön toimintaan, sitä suuremmaksi kasvaa yhtiön 

näkökulmasta riski siihen, että äänetön tyytymättömyys kasvaa varsin näkyväksi 

protestoinniksi. Muonion lapinkylän poronhoitajat olivat neuvottelukatkon aikana 

valmiita valjastamaan joukkotiedotusvälineet avukseen ja ottamaan yhteyttä hankkeen 

rahoittajiin. Juuri tämänkaltaisten toimien välttämiseksi kaivosteollisuuden parissa 

puhutaan sosiaalisen toimiluvan saamisen tärkeydestä. 
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6.2. Hankkeen oikeuttamisesta osallistettavien vaikutusvaltaan 

6.2.1. Osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lähtökohdista 

Ympäristöhallinnan vallitsevat ideologiat ja käytännöt suosivat kilpailevia 

maankäyttömuotoja, sekä elinkeinoja, jotka tuovat enemmistölle suurimman hyödyn ja 

tuoton. Viime vuosikymmenien aikana poronhoito on edellä mainituista syistä ollut 

maankäyttöneuvotteluiden häviävänä osapuolena. Lainsäädännön tasolla poronhoidolla 

on vahva maankäyttöoikeus niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Käytännön 

maankäyttöpäätöksissä poronhoidon oikeudet on kuitenkin sivuutettu. Poroelinkeinon 

tilanne maankäyttöneuvotteluissa osoittaa, etteivät valta-asemat (poronhoidon 

lainsäädännöllinen suoja) aina ennusta sitä, kenellä on käytännön valtaa (poronhoidon 

häviäminen maankäyttöneuvotteluissa). 

Ympäristöhallinnan käytäntöjen luoma pohja poronhoitoyhteisöjen ja kaivosyhtiöiden 

välisille maankäyttöneuvotteluille ei poronhoidon näkökulmasta lupaa hyvää. 

Poronhoitoyhteisöjen, etenkin Muonion paliskunnan, aiemmat kokemukset 

maankäyttöneuvotteluissa tukevat tätä päätelmää. Aiempien maankäyttöneuvotteluiden 

häviäjän rooli on vaikuttanut poronhoitajien suhtautumiseen kaivoshankkeeseen: 

hanketta ei edes lähdetä vastustamaan. Poronhoitajat kokivat, ettei heillä ole sellaista 

asemaa maankäyttöneuvotteluissa, että heillä olisi valtaa estää kaivoshanketta tulemasta 

heidän mailleen. YVA-prosessikin nähtiin pelkkänä muodollisuutena, jonka tuloksista 

huolimatta kaivokselle annetaan toimintalupa. Koska poronhoitajat uskovat, että kaivos 

tulee joka tapauksessa, keskittyvät he sen vastustamisen sijaan neuvottelemaan 

suunnitteluprosessissa mahdollisimman vähäiset haittavaikutukset elinkeinolleen. 

Nähdäkseni YVA-selvityksessä toteutetun vaikutusten arvioinnin luonne on 

poronhoitoyhteisöille epäedullinen ja se mahdollistaa lupien myöntämisen hankkeille, 

riippumatta poronhoitoyhteisöille aiheutuvasta haitasta. Teoriassa hankkeelle, jonka 

katsottaisiin aiheuttavan merkittävää haittaa erityisellä poronhoitoalueella, ei tulisi 

myöntää lupapäätöstä. Merkittävää haittaa ei kuitenkaan ole mitenkään määritelty. 

Kukaan ei tiedä, millaisia vaikutuksia hankkeella tulisi olla, jotta merkittävän haitan 
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kriteerit täyttyisivät. Tämän lisäksi kaivoshankkeen todelliset vaikutukset poronhoitoon 

selviävät todennäköisesti vasta kaivoksen toiminnan alkamisen jälkeen. 

Porotalousselvityksessä kaivoksen arvioidut vaikutukset poronhoitoon perustuvat 

kaivosyhtiön silloisiin suunnitelmiin toteuttaa hanke. Suunnitelmat muuttuvat kuitenkin 

koko arvioinnin ajan sekä vielä annettujen lupapäätösten jälkeen. Kokouksissa tekemäni 

havainnot viittaavat siihen, että kaivoksen vaikutuksia arvioivat konsultit ovat tehneet 

poronhoitajien kanssa kompromisseja vaikutusten merkittävyydestä, jolloin vaikutus on 

katsottu vähemmän merkittäväksi kuin poronhoitajat ovat sen kokeneet. Näin ollen 

kaivokset saavat tarvittavat luvat puutteellisten tietojen perusteella. Vaikka kaivoksesta 

aiheutuvia vaikutuksia seurattaisiinkin kaivoksen ollessa jo toiminnassa, poronhoitajien 

kannalta se on jo liian myöhäistä, mikäli kaivoksesta aiheutuvat haitat ovatkin 

merkittäviä. Kaivoksen toimintalupaa tuskin perutaan enää jälkikäteen, vaikka 

esimerkiksi Suomen poronhoitolain merkittävän haitan kriteerit voisivat täyttyä.     

Suomen lainsäädännössä vaaditaan poronhoitajien osallistamista kaivoshankkeiden 

suunnitteluprosessiin. Ruotsin lainsäädännön mukaan osallistamiseksi riittää lähinnä 

tiedottaminen. Kansainvälisten rahoitusstandardien vaikutuksesta Northland Sweden on 

kuitenkin selvittänyt poronhoitoon kohdistuvat vaikutukset tarkemmin kuin Ruotsin 

lainsäädäntö edellyttäisi. Näin ollen kansainväliset rahoitusstandardit ovat ylittäneet 

kansallisen lainsäädännön. Suomen ja Ruotsin lainsäädännön määritelmissä ei vaadita, 

että osallistamiseen tulisi sisältyä vaikutusmahdollisuus. Kenttätöideni perusteella katson, 

että Suomen poronhoitolain 53§ ei edellytä poronhoidon huomioimista kaivoshankkeen 

toteuttamisessa
33

. Aineistoni perusteella voimme myös todeta, ettei kaivosyhtiöiden 

kansainvälisten rahoittajien taholta vaadita osallistamista, johon sisältyisi konkreettinen 

mahdollisuus vaikuttaa hankkeen toteuttamiseen. 

Poronhoitajat on osallistettu kaivoshankkeiden suunnitteluprosessiin lainsäädännön ja 

kansainvälisten rahoitusstandardien vaikutuksesta. Minkään konkreettisesti osallistavaan 

suunnitteluun pakottavan tahon määritelmän mukaan osallistamiseen ei tarvitse sisältyä 

valtaa vaikuttaa kaivoshankkeen suunnitteluun. Kansainväliset rahoittajien 

                                                 
33

 Allekirjoittanut oli seuraamassa Muonion paliskunnan 53§ mukaista neuvottelua. Kokouksessa ei tehty 

mitään ratkaisevia päätöksiä koskien yhtiön toimintaa paliskunnan kanssa. Viranomaistahot katsoivat sen 

riittäväksi täyttämään lakipykälän vaatimuksen. Paliskunnan vaatimuksesta 53§ mukaisia neuvotteluja 

tullaan kuitenkin käymään vielä jatkossa. 
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toimintastandardit ovat paikoin olleet merkityksellisemmässä roolissa kaivosyhtiöiden 

toiminnan kannalta kuin kansalliset lait. Tässä valossa on mahdollista pohtia, että 

samaiselta taholta tuleva vaatimus sosiaalisesti vastuullisesta toiminnasta ja sosiaalisen 

toimiluvan hankkimisesta voisivat olla tarpeeksi merkityksellisiä pakotteita säätelemään 

yhtiöiden toimintaa, vaikka ne eivät käytännössä velvoitakaan yhtiöitä mihinkään. 

Aineistoni asettaa väitteen kuitenkin kyseenalaiseksi. Kaunisvaaran Tapulin kaivos on 

toiminnassa, eikä kaivosyhtiö ole tehnyt Muonion lapinkylän kanssa korvaussopimusta. 

Katson, että poronhoitoyhteisöjen kohdalla yhtiöiden sosiaalisesti vastuullinen toiminta 

konkretisoituu nimenomaan korvaussopimuksen tekemisenä. Yhtiön toimintaa ei voi 

pitää sosiaalisesti vastuullisena, ellei se korvaa poronhoitoyhteisöille aiheuttamiaan 

negatiivisia vaikutuksia. Näyttäisi kuitenkin siltä, että poronhoitoyhteisöjen 

osallistamista vaativat tahot näkevät pelkän osallistamisen riittävänä toimenpiteenä 

varmistamaan yhtiöiden sosiaalisesti vastuullisen toiminnan sekä sosiaalisen toimiluvan. 

Osallistamisen ei vaadita johtavan mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin. Tästä seuraa, 

että yhtiöiden ei sosiaalisen toimiluvan saamiseksi tarvitse käytännön tasolla huomioida 

poronhoitoyhteisöjä hankkeensa toteuttamisessa. 

Näin ollen jää yksittäisten yhtiöiden arvioitavaksi ja päätettäväksi, mitä osallistamisen 

tulee sisältää, jotta se olisi riittävää täyttämään yhtiöille asetetut vaatimukset eettisestä 

toiminnasta. Yksittäisten yhtiöiden päätökseen vaikuttaa toisten yhtiöiden tulkinta 

riittävistä toimenpiteistä. Sosiaalisen toimiluvan ja sosiaalisesti vastuullisen toiminnan 

käsitteet ovat syntyneet kaivosteollisuuden sisällä. Samaten kaivosyhtiöiden toiminnan 

kautta pitkälti määrittyy, mitkä toimenpiteet ovat yhtiöiden puolelta riittäviä kyseisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa ei ole vielä ehtinyt muodostua yleistä käytäntöä 

kaivosyhtiöiden poronhoitoyhteisöille maksetuista korvauksista. Tapa, jolla kaivosyhtiöt 

tulevat joko korvaamaan tai olemaan korvaamatta poronhoitoyhteisöille aiheuttamansa 

vaikutukset, muodostuu todennäköisesti lähitulevaisuuden kaivoshankkeissa tehtyjen 

ratkaisujen myötä. 
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6.2.2. Sosiaalisesti kestävään osallistamiseen 

Poronhoitajien näkökulmasta osallistava suunnittelu näyttäytyy prosessina, jonka aikana 

he auttavat kaivosyhtiötä suunnittelemaan sellaisen hankkeen toteuttamista, joka mitä 

todennäköisimmin tulee haittaamaan heidän elinkeinonsa harjoittamista. Osallistavan 

suunnittelun käytäntöjen mukaisesti poronhoitajien osallistamisen on järjestänyt 

suunnitteluorganisaatio eli kaivosyhtiö.  Näin ollen toiminta on tapahtunut pitkälti 

suunnitteluorganisaation ehdoilla, kaivosteollisuuden toimintakulttuurista lähtöisin 

olevassa kehyksessä. Tämä on aiheuttanut poronhoitajille erinäisiä vaikeuksia osallistua 

täysipainoisesti hankkeen suunnitteluprosessiin. Neuvottelukokouksissa poronhoitajien 

on tarkoitus antaa palautetta yhtiön valmistelemista esityksistä ja suunnitelmista hyvin 

lyhyellä varoitusajalla. Havainnoimieni kokousten yleisenä asetelmana oli, että yhtiön 

edustajat pitävät esitelmiä, joita poronhoitajat kuuntelevat ja kommentoivat. Yhdessäkään 

kokouksessa, jossa olin läsnä, asetelma ei ollut toisin päin. Valtaosa kokousten 

osanottajista oli viranomaisia, konsultteja ja kaivosyhtiön työntekijöitä. Poronhoitajia oli 

paikalla vain kourallinen. Neuvotteluissa yhtiöllä on valta hyväksyä ja hylätä 

poronhoitajien ehdotuksia hankkeen toteuttamisesta, kun taas poronhoitajilla on vain 

valta sanoa asiasta oma mielipiteensä. 

Katsonkin, että osallistamisprosessien luonne luo jo lähtökohtaisesti epätasa-arvoisen 

neuvotteluasetelman kaivosyhtiön ja poronhoitajien välille. Aineistostani käy kuitenkin 

ilmi, että neuvottelut poronhoitajien ja kaivosyhtiön välillä sujuvat molempien kannalta 

sitä paremmin, mitä tasa-arvoisempaa kanssakäyminen osapuolten välillä on. 

Läpikäymässäni tutkimuskirjallisuudessa ei juurikaan kiinnitetä huomiota siihen, ovatko 

osallistavan suunnittelun osapuolet prosessin aikana tasaveroisessa suhteessa toisiinsa. 

Kenties tämä johtuu olettamuksesta, ettei tasa-arvoiseen kanssakäymiseen ole kyseisessä 

tilanteessa tarpeellista tai edes mahdollista pyrkiä. Kuten tarkastelemassani tilanteessa, 

osallistettavat on otettu mukaan suunnitteluorganisaation hankkeen suunnitteluprosessiin 

– kyseessä ei ole osapuolten yhdessä aloittama prosessi. Kuitenkin aineistooni nojautuen 

väitän, että osallistavan suunnittelun osapuolten asemien tarkastelu toisiinsa nähden on 

keskeistä osallistamisen tutkimiselle. Osallistavan suunnittelun aikana osapuolet 
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neuvottelevat vallasta hyödyntää ja kontrolloida luonnonresursseja. Valta-asemat ja 

vallankäyttö ovat näin ollen olennaisia osallistamisen elementtejä. 

Kun osallistamisen osapuolet ovat epätasa-arvoisessa suhteessa toisiinsa, on toisella 

osapuolella valtaa yli toisen. Vastavuoroisesti voisimme sanoa, että osapuolten suhteen 

ollessa tasa-arvoinen, kummallakaan ei ole valtaa toiseen. Tämä ei ole kuitenkaan 

osallistavan suunnittelun kohdalla mielekästä, sillä kyseessä on poliittisen ekologian 

mukainen prosessi, jossa valtasuhteet muokkaavat ympäristöä. Kaivostoiminta ja 

poronhoito sekä ne tavat, joilla näiden elinkeinojen toiminta muokkaavat toisiaan, 

näkyvät kaikki ympäristössä erilaisin vaikutuksin. Osuvampaa onkin mielestäni sanoa, 

että tasavertaisessa osallistamissuhteessa molemmilla osapuolilla on valtaa toisen 

toimintaan. Jotta kaivoshanke toteutettaisiin poronhoitajien kannalta mahdollisimman 

vähäisin, negatiivisin vaikutuksin, tulee poronhoitajien pystyä vaikuttamaan yhtiön 

suunnitelmiin. Toisin sanoen: poronhoitajilla tulisi olla valtaa yhtiöön nähden. 

Osallistamiseen pitäisi sisältyä osallistettavien vaikutusvalta suunnitteluprosessin 

lopputulokseen. 

Muonion lapinkylän osallistamisprosessin kulun perusteella katson, ettei lapinkylän 

osallistamiseen ole sisältynyt vaikutusvaltaa kaivosyhtiön toimiin. Tämänkaltainen 

osallistaminen ei palvele osallistettavia mitenkään. Poronhoitajien osallistaminen on 

palvellut kuitenkin kaivosyhtiötä, joka korvaussopimuksen puuttumisesta huolimatta on 

saanut tarvittavat luvat hankkeelleen. Käyttämällä osallistavaa suunnittelua yhtiö on 

antanut toiminnastaan sosiaalisesti vastuullisen kuvan, sillä osallistamisen katsotaan 

yleisesti edistävän sosiaalista kestävyyttä. Lisäksi jo pelkästään ottamalla poronhoitajat 

prosessiin mukaan, yhtiö on todennäköisesti vähentänyt mahdollisuutta paikalliseen 

vastarintaan. 

Tutkimassani osallistamisprosessissa osallistettavilla ei ole ollut valtaa 

suunnitteluprosessiin, mutta suunnitteluorganisaatio on menettelytapaa käyttämällä 

voinut oikeuttaa omaa toimintaansa. Osallistavaa suunnittelua käyttämällä sen osapuolet 

voidaan saada näyttämään tasavertaisilta, vaikka käytännössä näin ei olisikaan. Koska 

osallistamisen käsitteeseen sisältyy ajatus vaikutusmahdollisuudesta, yhtiöt voivat 

käyttää osallistamista pelkkänä retorisena keinona ilman konkreettista vaikutusta. 
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Kielikuvallisesti ilmaistuna, yhtiöt voivat väittää omenaa appelsiiniksi, mikäli niillä on 

valtaa tehdä näin. Osallistaminen ilman osallistettavien vaikutusvaltaa on yhtiön puolelta 

tapahtuvaa vallankäyttöä. 

Pro gradu-tutkielmani perusteella sosiaalinen toimilupa ei ole mielekäs käsite tutkimaan 

paikallisten osallistamista kaivoshankkeiden suunnitteluprosessissa. Työni valossa on 

kyseenalaista, onko poronhoitajien sosiaalisella toimiluvalla ylipäätään mitään merkitystä 

hankkeen toteuttamisen kannalta. Onko aiheellista puhua sosiaalisen toimiluvan 

saamisesta poronhoitoyhteisöiltä, mikäli poronhoitajat eivät edes koe hankkeen 

vastustamista mahdolliseksi tai mikäli poronhoitajien huomioimisella ei ole vaikutusta 

kaivokselle annettuun lupapäätökseen? Onko tutkimuksen kannalta eettistä selvittää, 

kuinka yhtiöt voisivat saavuttaa sosiaalisen toimiluvan poronhoitoyhteisöiltä, mikäli sen 

hankkiminen palvelee ainoastaan yhtiön etuja? Mikäli osallistamisprosessia lähdetään 

selvittämään sen kannalta, kuinka yhtiö voi saavuttaa toiminnalleen sosiaalisen 

hyväksynnän, sivuutetaan samalla kysymys siitä, pitäisikö kaikille poronhoitoyhteisöjen 

alueille sijoittuville hankkeille edes myöntää toimintalupaa. 

Esittelemieni päätelmien valossa katson, että kaivoshankkeiden osallistamisprosessia 

voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta: 1) prosessin oletetaan tähtäävän hankkeen 

sosiaaliseen toimilupaan, tai 2) prosessin oletetaan tähtäävän osallistettavien kannalta 

sosiaalisesti kestävään toimintaan. Ensimmäisessä kohdassa osallistamisprosessia 

tarkastellaan suunnitteluorganisaation näkökulmasta, kun taas toisessa kohdassa 

paikallisyhteisön näkökulmasta. Aineistoni pohjalta sisällytän sosiaalisesti kestävään 

toimintaan kuuluvaksi korvausten maksamisen sekä hankkeen toteuttamisen tavalla, josta 

on paikallisille mahdollisimman vähän negatiivisia vaikutuksia. Edellä mainittuun 

lopputulokseen ei osallistamisella päästä, ellei osallistettavilla ole valtaa 

suunnitteluprosessiin. Korvauksista tai osallistettavien kannalta hankkeen parhaasta 

toteuttamistavasta ei voida sopia, ennen kuin osapuolet ovat neuvotelleet ja sopineet 

hankkeen paikallisille aiheuttamista vaikutuksista. Tutkimuskohteessani kyseinen 

neuvottelu käydään pitkälti porotalousselvityksen kautta. Vaikutuksista neuvotellessaan 

osapuolet käyvät valtakamppailua siitä, mitä argumentteja neuvottelussa huomioidaan ja 

kenen vaikutuksia koskeva tieto katsotaan oikeanlaiseksi ja hyväksyttäväksi. 
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Vaikutuksista neuvottelu onkin osallistamisprosessin keskeisimpiä vaiheita. 

Näin pääsemme määrittelemään sosiaalisesti kestävän osallistamisen: osallistamiseen 

sisältyy neuvotteleminen hankkeen vaikutuksista ja sen toteuttamisesta, sekä hankkeen 

negatiivisten vaikutusten ehkäiseminen ja korvaaminen. 
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KARTAT 
KARTTA 1 Suomen poronhoitoalueelle sijoittuvat kaivoshankkeet 

 

Tummennettujen rajojen välissä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue. 

Lähde: Paliskuntain yhdistys (2011) 



 
 

 

KARTTA 2 Northland Resourcesin Kaunisvaaran ja Hannukaisen 

kaivosprojektit 

 

Hannukaisen ja Kaunisvaaran kaivoshankkeiden sijainti.  

Kaunisvaara-projektin malminkuljetusreitti: pisteillä merkitty reitti kuljetetaan rekoilla ja 

viivalla merkitty reitti rautateitse. 

Lähde: Northland Resources (2013b) 
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Muonion lapinkylä väritetty harmaalla. Pajalan kunta rajattu mustalla. 

Lapinraja (lappmarksgränsen) merkitty pisteillä. 

Lähde: Norrbottenin lääninhallitus (2013) 

Muokattu alkuperäisestä. 
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Muonion paliskunta väritetty harmaalla. 

Tummennettujen rajojen välissä erityisesti poronhoitoa varten tarkoitettu alue. 

Lähde: Kelanti M (2004) 

Muokattu alkuperäisestä. 

 



 
 

 

LIITTEET 

LIITE 1 Keskeisten käsitteiden määrittelyä 
 
 
Poronhoito: 

Käytän työssäni termiä ’poronhoito’, ’porotalouden’ sijaan. Tuula Tuiskun (1999: 17 – 18) 

tavoin katson porotalouden viittaavan modernisoituun elinkeinoon, jolla tavoitellaan 

taloudellista voittoa. Termi poronhoito puolestaan kattaa myös elinkeinon kulttuurisen ja 

sosiaalisen merkityksen. Haluan tällä tavoin tuoda ilmi, että kaivostoiminnan ja 

poroelinkeinon yhteensovittamisprosessissa tulisi taloudellisen näkökulman lisäksi ottaa 

huomioon elinkeinon tärkeä sosiaalinen ja kulttuurinen rooli. Mikäli kaivostoiminnalla 

on poronhoitoon vaikutusta, ulottuu se mitä todennäköisimmin kaikkiin poronhoidon 

toisiinsa lomittuneisiin osa-alueisiin. 

 

Paliskunta: 

Paikallinen poronhoidon taloudellinen ja hallinnallinen organisaatioyksikkö Suomessa. 

Koostuu poronhoitajista, jotka hoitavat porojaan paliskunnan rajaamalla alueella. 

 

Saamenkylä/lapinkylä: 

Paikallinen poronhoidon taloudellinen ja hallinnallinen organisaatioyksikkö Ruotsissa. 

Oikeus harjoittaa poronhoitoa on sidoksissa saamelaiskylän jäsenyyteen. Koostuu 

saamelaisista poronhoitajista, jotka hoitavat porojaan saamelaiskylän rajaamalla alueella. 

 

Poroisäntä: 

Paliskunnan/saamenkylän puheenjohtaja, joka edustaa poronhoitoyhteisöään ja vastaa 

sen käytännön toiminnasta. Valitaan vaaleilla. 

 

Northland Resources S.A.: 

Eurooppalainen kaivosyhtiö, joka toteuttamassa kahta kaivosprojektia Pohjois-Ruotsissa 

ja Pohjois-Suomessa. Kaksi tytäryhtiötä: 



 
 

 

Northland Sweden AB: 

Vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta Ruotsissa, Kaunisvaara-projektissa. 

Northland Mines Oy: 

Vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta Suomessa, Hannukaisen projektissa. 

 

Ympäristövaikutusten arviointiselvitys (YVA-selvitys): 

Viranomaisten lupapäätöksen tekoa tukeva, lakisääteinen arviointimenettely. Selvittää 

laajojen maankäyttöhankkeiden mahdollisia ympäristövaikutuksia. 

Sosiaalisten vaikutusten arviointiselvitys (SVA-selvitys): 

Sisältyy ympäristövaikutusten arviointiselvitykseen. Selvittää hankkeiden mahdollisia 

ihmisiin, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. 

Porotalousselvitys: 

Poronhoidosta erikseen tehtävä, sosiaalisten vaikutusten arviointiin sisältyvä selvitys. 

Kartoittaa kaivoksen mahdollisia vaikutuksia tietyn poronhoitoyhteisön porotalouteen. 

 

Kestävä kehitys (sustainable development): 

Kehitys, joka tähtää ympäristölliseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, joiden 

edellytykset voidaan siirtää sukupolvelta toiselle (IISD 2013). 

Sosiaalisesti kestävä kehitys (social sustainability): 

Keskeisenä kysymyksenä taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta 

toiselle. Pyrkii poistamaan ihmisten välistä eriarvoisuutta sekä turvaaman jokaiselle 

perusoikeudet ja mahdollisuuden osallistua omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. 

(Vihreä polku 2013.) 

 

Ympäristöhallinta (environmental governance): 

Teoreettinen käsite, jonka kautta selitetään ympäristökysymyksiin liittyvää 

päätöksentekoprosessia. Käytetty poliittisen ekologian tutkimuksen parissa. Useita eri 

määrittelyjä, joista Lemos'n ja Agrawalin (2006: 298) soveltuu tähän työhön parhaiten: 

ympäristöhallinta viittaa niihin sääntelyprosesseihin, mekanismeihin ja organisaatioihin, 



 
 

 

joiden kautta poliittiset toimijat vaikuttavat ympäristöön liittyviin toimiin ja 

lopputuloksiin. (Sarkki 2011: 27 – 28.)   

 

Osallistaminen: 

Tarkastelen tutkimuskohdettani osallistamisen käsitteen kautta. Tutkimani vuorovaikutus 

kaivosyhtiön ja poronhoitoyhteisöjen välillä on tapahtunut pitkälti yhtiön järjestämänä, ei 

poronhoitajien omasta aloitteesta. Näin ollen kaivosyhtiön voi sanoa osallistaneen 

poronhoitajat suunnitteluprosessiinsa. Osallistamista käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa on käytetty sekä osallistamisen että osallistumisen käsitteitä, 

joskus jopa samanaikaisesti (Mettiäinen ym. 2009; Raitio 2003; Sarkki 2009). Katson 

tutkijan tekevän sanavalintansa kautta tiettyjä oletuksia tutkimansa toiminnan laadusta. 

Osallistumisesta puhuminen viittaa näkemykseen toimijoiden aktiivisesta ja 

aloitteellisesta osallistumisesta. Osallistamisesta puhuttaessa toiminnan nähdään 

suuntautuvan enemmän ylhäältä alaspäin ja osallistuja näyttäytyy jopa ennemmin 

toiminnan kohteena kuin aktiivisena toimijana.   



 
 

 

 

 

LIITE 2 Haastattelurunko – Muonion lapinkylä  

20.1.2012 

 
Haluatko esiintyä omalla nimellä/nimettömänä? 

Saako muut tutkijat lukea litteraatin? 

 

 Onko YVA- ja SVA-selvityksistä ollut mielestänne hyötyä teidän tilanteenne kannalta? 

 Oliko YVA-prosessi mielestänne tarpeellinen? Onko prosessin kulussa jotain parantamisen 

varaa? Mikä siinä oli hyvää? 

 Onko kaivosyhtiön ihmiset tutustuneet poronhoitoon? 

 Oletteko tavanneet yhtiön ihmisiä muutoin kuin virallisissa tilaisuuksissa? 

 Saatteko asianne esitettyä? Onko teillä ollut sananvaltaa? 

 Kuka päättänyt tapaamisten ajankohdan, paikan? Onko se ollut hyvä menettelytapa? 

 Millainen edustus lapinkylällä on ollut kokouksissa? Onko se mielestänne ollut toimiva 

ratkaisu? 

 

 Millaista ulkopuolista apua tai tukea olette saaneet kaivoshankkeen aikana 

 Onko apua ollut tarpeeksi, olisiko ollut tarvetta enemmälle tai toisenlaiselle? 

 Onko Ruotsissa meneillään muita kaivoshankkeita poronhoitoalueella? Oletteko saaneet 

niistä toimintamalleja omaan tilanteeseen? 

 Onko lapinkylä alueella muita maankäyttömuotoja? Onko kokemusta tällaisista 

neuvottelutilanteista? 

 

Kaivos ja sosiaaliset suhteet 

 Millaiset suhteet kuntaan/paikallisiin kaivosprosessin aikana? Ovatko muuttuneet? 

 Onko kaivoksen tulo vaikuttanut lapinkylän sisäisiin suhteisiin? Voiko se tehdä niin 

tulevaisuudessa? 

 Onko vaikuttanut suhteisiin lapinkylän ja paliskunnan välillä? 

keskinäinen yhteistyö 

 marraskuun poropalaveri – mistä puhuttiin? 

 koetko hyödylliseksi teidän tilanteessanne? 

 jatkuuko yhteistyö? miten? 

 Ovatko olleet yhteydessä Kiirunan tunturikyliin? 

 Olette hakeneet metsälapinkylän statusta? Miksi? 

 

 Missä asioissa kaivosyhtiö on toiminut kanssanne hyvin? Missä olisi voinut toimia toisin? 

 Missä asioissa teidän lapinkylänne on toiminut hyvin? Mitä olisi voinut tehdä toisin? 



 
 

 

LIITE 3 Haastattelurunko – Muonion paliskunta  
 

20.1.2012                                                    
Haluatko esiintyä omalla nimellä/nimettömänä? 

Saako muut tutkijat lukea litteraattia? 

 

Informantin tiedot 

 Miten päädyit neuvotteluihin mukaan? 

 Oletko päätoiminen? Perheen muut elinkeinot? 

 Kuinka kaivos vaikuttaisi sinun työhösi? 

 

 Miltä YVA-prosessi on tuntunut? 

 Voiko YVA- ja SVA-selvityksistä olla mielestänne hyötyä teidän tilanteenne kannalta? 

 Oliko YVA-prosessi mielestänne tarpeellinen? Onko prosessin kulussa jotain parantamisen 

varaa? Mikä siinä oli hyvää? 
 Onko pienryhmätoiminnasta ollut teille hyötyä? 
 Onko korvaussopimuksesta ollut puhetta? Voisiko kaivos kompensoida vahinkoja jotenkin 

muuten kuin rahallisesti? 
 Onko selvityksessä huomioitu muita maankäyttömuotoja maillanne? 

 

 Mikä yhteistyössä kaivoksen kanssa sujunut, mikä on toiminut ja mikä ei? 
 Onko kaivosyhtiön ihmiset tutustuneet poronhoitoon? 
 Oletteko tavanneet yhtiön ihmisiä muutoin kuin virallisissa tilaisuuksissa? 
 Saatteko asianne esitettyä? Millaisiin asioihin olette voineet vaikuttaa? 
 Kuka päättänyt tapaamisten ajankohdan, paikan? Onko se ollut hyvä menettelytapa? 
 Millainen edustus paliskunnalla on ollut kokouksissa? Onko se mielestänne ollut toimiva 

ratkaisu? 
 

 Millaista ulkopuolista apua tai tukea olette saaneet kaivoshankkeen aikana? 
 Onko apua ollut tarpeeksi, olisiko ollut tarvetta enemmälle tai toisenlaiselle? 
 Oletteko seuranneet muita Suomessa meneillään olevia kaivoshankkeita? Oletteko saaneet 

niistä toimintamalleja omaan tilanteeseen? 
 Oletteko seuranneet tilannetta Ruotsin puolella? 

 

Kaivos ja sosiaaliset suhteet 

 Millaiset suhteet kuntaan/paikallisiin kaivosprosessin aikana? Ovatko muuttuneet? 

 Voiko kaivoksen tulo vaikuttaa paliskunnan sisäisiin suhteisiin? 

 Onko vaikuttanut suhteisiin lapinkylän ja paliskunnan välillä? 

keskinäinen yhteistyö 
 marraskuun poropalaveri – mistä puhuttiin? 

 koetko hyödylliseksi teidän tilanteessanne? 

 jatkuuko yhteistyö? miten? 

 

Aiempi kaivoshistoria 

miten uusi kaivos poikkeaa vaikutuksiltaan verrattuna aiempaan? 



 
 

 

LIITE 4 Haastattelurunko – Northland Mines  

 
20.1.2012                                                          

 Haluatko esiintyä omalla nimellä/nimettömänä? 

 Saako muut tutkijat lukea haastattelulitteraatin? 

 

 työnkuvasi Northlandilla? 

 miten tekemisissä poronhoitajien kanssa? 

 

Kaivosprosessista 

 Missä vaiheessa suunnitelmat nyt ovat? kuljetusratkaisut, rikasteallas… 

 YVA-selvityksen tila? 

 Kuinka yhteistyö poronhoitajien kanssa sujunut tähän mennessä? 

 (Jokela) Millaista yhteistyö ollut verrattuna aiempiin kokemuksiin? Mistä luulet johtuvan? 

 Mistä arvelet Suomen kaivosbuumin johtuvan? Muissa maissa? 

 Onko Talvivaaran tilanne vaikuttanut ilmapiiriin kaivostoiminnan hyväksyttävyyden 

osalta? näkyykö mitenkään? 
 

 Miksi Northland haluaa ottaa paikalliset mukaan kaivoksen suunnitteluprosessiin? 

 Miten Northland pyrkii tekemään toiminnastaan sosiaalisesti kestävää? 

 Miksi kaivos haluaa/tarvitsee sosiaalisen hyväksynnän toiminnalleen? Mitkä tahot 

vaativat? 
 Millä toimenpiteillä aikovat sen saavuttaa? (laajemmat selvitykset kuin laki vaatii, miksi?) 

 Onko mielestäsi onnistunut? 

 

 Miten tekevät yhteistyötä poronhoitajien kanssa? (pienryhmät, neuvottelut…) 

 Saivatko jotain toimintaohjeita toimimiseen poronhoitajien kanssa? Miksi toimivat 

tietyllä tavalla? Onko Suomen ja Ruotsin puolella samat toimintaperiaatteet? 
 Oletko tavannut poronhoitajia järjestettyjen tilaisuuksien ulkopuolella? 

 Oletko tutustunut poronhoitoon elinkeinona? 

 Aiheuttavatko jotkin tekijät haasteita yhteistyön sujumisessa? (henkilöiden vaihtumiset 

kokouksissa) 
 Onko yhteistyössä kaivoksen osalta mitään parannettavan varaa? Mikä on toiminut hyvin? 
 Kenen taholta aloite porotalousselvityksen tekemiseen? 

 Kuinka poronhoitajat mielestäsi suhtautuvat kaivoshankkeeseen? 

 Mistä asioista poronhoitajien kanssa voidaan neuvotella? Missä asioissa heillä on 

sananvaltaa? 
 Onko yhtiö miettinyt kompensoivansa aiheuttamiaan menetyksiä poronhoidolle 

muutenkin kuin rahallisesti? 

 Onko poronhoitajien kanssa neuvoteltu vielä korvaussopimuksesta? Ovatko 

poronhoitajien vaatimukset tuntuneet kohtuullisilta? 
 Voivatko huonot suhteet poronhoitajiin vaarantaa kaivoshankkeen? Mitkä suurimmat 

uhkan kaivosluvalle? 
 


