
Aihe:   Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä 5/2017 
Aika:   14.3.2017 klo 15.30-17.00 
Paikka:   Videoneuvotteluhuone, Kolarin kunnanvirasto 
  
Osallistujat: 
Hanna Ylipiessa Ylläksen Matkailuyhdistys ry 
Janne Haarma Ylläksen Markkinointi Oy poissa 
Jarmo Kylmämaa Kolarin kunta, pj 
Jouko Pakarinen Hannukainen Mining Oy 
Markus Kiili Äkäslompolon kyläyhdistys ry 
Mauri Kylmämaa Kolarin yrittäjät ry  
Pasi Rinne Gaia Consulting Oy kohdat 2-3 
Antti Määttä Kolarin kunta, sihteeri 
 
1. Esitys aluetalousvaikutusten arviointipalvelun hankinnasta 
- Hankintalain 9 §:n mukaan lakia ei sovelleta tutkimus- ja kehittämispalvelujen hankintaan, 
paitsi jos niistä saatava hyöty koituu yksinomaan hankintayksikölle sen toiminnassa 
käytettäväksi ja hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan. Näin ollen hankinta 
voidaan toteuttaa suorahankintana. 
- Käydään läpi kokouksessa edellisessä kokouksessa sovitulla tavalla 
ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuvien organisaatioiden kannat asiaan. 
- Päätetään esityksen tekemisestä kunnanhallitukselle. 
 
Päätettiin esittää kunnanhallitukselle aluetalousvaikutusten arviointipalvelun hankintaa 
Gaialta seuraavilla perusteilla: 
 
1. Tämä on ratkaisuna ajallisesti nopein. Ohjausryhmä pitää erittäin tärkeänä koko 
vuorovaikutusprosessin kannalta, että tulokset saataisiin käyttöön alkukesällä. Mahdolliset 
markkinaoikeudessa käytävät valitusprosessit lykkäisivät työn toteuttamista huomattavasti. 
2. Gaia Consulting Oy:llä on ohjausryhmässä edustettujen kaikkien osapuolten luottamus. 
3. Ohjausryhmä arvioi, että Gaia Consulting Oy:n tähän astisen työn tulosten perusteella 
voidaan luottaa siihen, että aluetalousvaikutusten arviointi toteutetaan suunnitellulla ja 
ohjausryhmän odotukset täyttävällä tavalla. 
4. Hankintalain 9 §:n mukaan tutkimus- ja kehittämispalvelun hankintaan ei sovelleta 
hankintalakia, mikäli hankinta ei hyödytä pelkästään hankintayksikköä ja hankinnan 
rahoitukseen osallistuu useampia tahoja. 
5. Ohjausryhmä on arvioinut saadun tarjouksen hintatasoa (59 työpäivää/kokonaishinta 59 
000 euroa sisältäen matkakulut) suhteessa työmäärään vertaamalla sitä eri alojen 
konsulttitoiminnassa yleisesti noudatettuun hinnoitteluun. Ohjausryhmän käsityksen mukaan 
tarjouksen hintataso on kohtuullinen. 
6. Ylläksen Matkailuyhdistys ry ja Hannukainen Mining Oy ovat ilmoittaneet olevansa 
valmiita osallistumaan hankinnan kustannuksiin. 
 
 
 
 



2. Vuorovaikutustilaisuuksien järjestelyt 
- Käydään keskustelu edellisen tilaisuuden kokemuksista ja mahdollisesti tarvittavista 
muutoksista tai muuten huomioitavista asioista. 
- Oulun yliopiston edustajat osallistuvat alustavan tiedon mukaan 14.3., 21.3. ja 6.4. 
pidettäviin tilaisuuksiin. 
- Keskusteltiin vuorovaikutustilaisuuksien jatkamisesta syksyllä ja todettiin niiden jatkaminen 
tärkeäksi. Mahdollisesti voisi samalla formaatilla toteuttaa matkailua käsitteleviä tilaisuuksia. 
Syksyn ohjelma on hyvä lyödä lukkoon jo ennen kesää. 
 
3. Muut ajankohtaiset asiat 
Päätettiin pitää seuraava kokous 21.3. klo 16.30-17.00. 
 
 


