Helmikuussa 2017
POROTALOUSYRITTÄJIEN TIEDOTE KOSKIEN HANNUKAISEN KAIVOSHANKETTA
”Kolarin kunta on ajamassa kaavamuutoksella Muonion paliskunnan porotalousyrittäjät nurkkaan”
sanoo Muonion paliskunnan poroisäntä Taisto Ristimella. Kolarin kunta haluaa muuttaa osayleiskaavaa
Kolarissa niin, että nykyisellään porotalouden harjoittamiseen kaavassa varattu alue halutaan
kaivostoiminnan käyttöön. Suunniteltu kaavamuutos tarkoittaisi porotalouden kannalta sitä, että
elinkeinon harjoittaminen alueella vaikeutuisi kannattamattomaksi ja mahdottomaksi.
” Näin tässä ollaan tekemässä, Kolarin kunnan suunnittelema osayleiskaavan muutosehdotus tarkoittaa
käytännössä sitä, että poromiehet ja porotalous ajettaisiin alueelta suunnitellulla kaavaehdotuksella”
toteaa yksiselitteisesti Muonion paliskunnan nykyinen poroisäntä Taisto Ristimella. Alue, jolle Kolarin
kunta ajaa osayleiskaavan muutosta, on nykyisessä kaavassa poronhoidolle varattua aluetta. Jos kunnan
suunnittelema kaivos tulee alueelle, porotalouden täytyy väistyä. Suunniteltu kaivos sijoittuisi aivan
Lamunmaan erotusaidan viereen ja kyseinen erotusaita on Muonion paliskunnan pääerotusaita – siellä
käsitellään vuosittain noin 4 000 poroa. Suunniteltu kaivos sijoittuisi näin poroelinkeinon keskeiselle
toiminta-alueelle. ”Porojen hoidossa on olennaista poroille luontainen laidunkierto ja porot käsitellään
siellä minne ne luontaisesti kerääntyvät ja kokoontuvat – ihminen ei voi tätä muuttaa” tiivistää poroisäntä
Ristimella. Poronhoidon kannattavuus perustuu laajoihin yhtenäisiin laidunalueisiin ja porojen luontaiseen
laiduntamiseen. Suunnitellun kaivoksen pitkät hihnakujettimet katkaisisivat porojen laidunalueen laajoilla
alueilla.
Imago- ja muut vaikutukset merkittäviä
Poronhoito työllistää satoja ihmisiä pää- sekä osa-aikaisesti , kun välilliset vaikutukset otetaan huomioon.
Poro on Ylläksen alueen ravintoloiden pääraaka-aine paikallisena, puhtaana ja terveellisenä
luonnontuotteena. Poronhoito on myös tärkeä osa alueen kulttuuria ja suuri imagotekijä koko Ylläksen
alueen matkailulle.
Poroelinkeino sanoo jyrkästi EI kaivokselle
Sekä Muonion paliskunta että Paliskuntain Yhdistys jättivät helmikuun alussa Kolarin kuntaan selkeän
kielteisen ja kaivosta vastustavan kannan suunniteltuun osayleiskaavamuutosesitykseen. ”Poronhoidon
tulevaisuuden turvaamisen kannalta tällä alueella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sanoa jyrkkä EI
kaivokselle” murahtaa poroisäntä Taisto Ristimella, joka poroisännän työssään on yli kahdenkymmenen
vuoden aikana monet puolustustaistelut poroelinkeinon säilymiseksi käynyt. ”Ei kai me nyt monen sadan
vuoden ajan tällä alueella harjoitettua elinkeinoa anneta ilman taistelua täältä hävittää” Ristimella kuittaa
lopuksi.
Poroelinkeinoa ei haluta kuulla
Kaavamuutosta aloitettaessa poroelinkeinoa ei kuultu eikä paliskunnan kanssa poronhoitolaissa sanotulla
tavalla neuvoteltu. Ei - vaikka kyseessä on tällä alueella poronhoidon kannalta keskeinen alue ja asia.
”Suunniteltu kaavaehdotus on yksiselitteisesti maankäyttö - ja rakennuslain vastainen, koska muutos
aiheuttaisi poroelinkeinolle kohtuutonta haittaa” sanoo Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvoja Marja
Anttonen. Poronhoidon harjoittaminen on vuosisataisena elinkeinona Suomessa turvattu poronhoitolailla.
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