Tiivistys mökkiläisten ja maanomistajien keskustelutilaisuudesta 6.7.2017
Tähän dokumenttiin on tiivistetty tilaisuudessa esitetyt toiveet viestinnälle ja
vuorovaikutukselle sekä tilaisuudessa esitetyt kysymykset, joihin ei tilaisuudessa pystytty
vastaamaan tyhjentävästi. Viestintään liittyvät toiveet Hannukainen Mining huomioi
mahdollisuuksien mukaan suunnitellessaan viestintäänsä tulevaisuudessa.

1. TOIVEET VIESTINNÄLLE MÖKKILÄISTEN JA MAANOMISTAJIEN KANSSA

Yleiset toiveet
• Tärkeää selvittää keitä kaikkia hanke koskee ja miten he kaikki saavat tiedon
hankkeesta ja sen etenemisestä. Sekä kerätä toiveet siitä, miten nämä henkilöt
toivovat heille viestittävän ja miten he haluavat keskusteluun osallistua. Voisiko
yhteystiedot selvittää ja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kaikkiin hankkeen suorassa
vaikutuspiirissä oleviin henkilöihin.

Toiveita viestintäkanavista
• Henkilökohtainen lähestyminen kirjeitse/puhelimitse merkittävissä hankkeeseen
liittyvissä asioissa
• Perustiedot hankkeesta saataville Hannukaisen verkkosivuille selkeästi ja tiiviisti sekä
hankkeen aikataulun ja eri vaiheet esille tuoden
 Nettisivulla löytyy perustietoa hankkeesta ja hankkeen aikataulusta.
Päivityksiä nettisivuille on tulossa lähiaikoina
• Ajankohtaisista aiheista viestiminen esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviestitse,
WhatsAppissa, Kuukkelissa tai muissa medioissa.
• Keskustelun ja osallistumisen mahdollisuus esimerkiksi sosiaalisen median kautta

Toiveet keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuuksiin liittyen
•
•
•

Tieto tilaisuuksista olisi hyvä saada hyvissä ajoin
Tilaisuuksia voisi olla myös eri ajankohtina kuin arkipäivinä, toiveena tilaisuuksien
järjestäminen myös viikonloppuisin
Tilaisuuksissa olisi hyvä olla paikalla myös eri selvityksiä tehneitä asiantuntijoita sekä
eri hankkeeseen liittyvien teemojen asiantuntijoita
 Kevään tilaisuuksissa on ollut mukana asiantuntijoita myöskin hankkeen
ulkopuolelta (esim. Oulun Yliopisto). Syksyn tilaisuuksiin on myös tulossa
ulkopuolisia asiantuntijoita
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2. TILAISUUDESSA ESITETYT KYSYMYKSET

Koetoiminnat
Mikä on koetoiminnan yhteydessä toteutettavissa ääni- ja tärinämittauksissa
näytteenoton kesto?
Äänitasomittauslaitteet asennettiin tiistaina 11.7 ja laitteet nauhoittavat jatkuvasti 8 viikon
ajan. Tärinämittarit asennetaan lähempänä irrotusajankohtaa. Äänimittausten tulokset
menevät suoraan APL Systems Oy:n tietojärjestelmään, jossa niiden analysointi tapahtuu.
Erillisiä ääniä kuunnellaan vain tilanteissa missä huomataan poikkeuksia signaalissa
(esimerkkeinä ruohonleikkurin käyttö, kova sade tai suoraan mikrofoniin puhuminen). Tämä
auttaa analysoinnissa. Muissa tapauksissa ääniä ei kuunnella. Kaivosyhtiö saa ainoastaan
raportin äänitasoseurannasta, erillisiä ääniä ei toimiteta yhtiölle. Äänimittauslaitteet on
asennettu sillä tavalla, etteivät ne häiritse tai rajaa normaalia elämää ja normaalit pihapiirin
äänet toimivat taustaäänenä tuloksissa.
Ovatko koeräjäytysten aikataulut julkisia?
Kyllä ovat. Tarkemmat aikataulut tulevat Hannukainen Mining Oy:n kotisivulle ja asianosaisia
ja muita halukkaita informoidaan myös mm. tekstiviestitse ennen koeräjäytyksiä.
Puhelinnumeronsa voi halutessaan ilmoittaa osoitteeseen info@hannukainenmining.fi
Mitataanko tai voidaanko koetoimintojen yhteydessä mitata myös koeräjäytysten
aiheuttamia paineaaltoja?
Paineaaltoja ei koeirrotusten aikana mitata
Tarkkaillaanko koeräjäytysten yhteydessä myös pölyn leviämistä?
Pölyn leviämisen mahdollisuus selvitetään vielä ennen irrotusten aloittamista.

Yleiset kysymykset
Olisiko Rautaruukin Rautuvaaraan jättämiä jälkiä ikinä maisemoitu ilman tätä hanketta?
Kyllä olisi. Rautuvaarassa parhaillaan toteutettavat maisemointityöt ovat viranomaisen
määräämiä eivätkä liity tähän hankkeeseen.
Aikooko kaivosyhtiö käyttää kaivosalueen lisäksi muita alueita Hannukaisen / Kolarin
alueella esimerkiksi välivarastona?
Ei. Malmi kuljetetaan hihnakuljettimella Hannukaisesta Rautuvaaran rikastamoon. Rikaste
kuljetetaan rautateitse suoraan Rautuvaarasta joko Kemiin tai Ouluun, mistä se lähtee
laivalla Eurooppaan. Laivausvälivarasto sijaitsee satamassa.
Suunnittelevatko Hannukainen Miningin omistajat hankkeen myymistä?
Mitään suunnitelmia myynnistä ei ole.
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Mitä ovat Hannukainen Miningin kotisivuilla mainitut paikalliset arvot, joiden mukaan
hanketta toteutetaan?
Hannukainen Miningin arvot liittyvät paikallisten työllistämiseen, matkailuun liittyvän
liiketoiminnan erityispiirteisiin sekä ympäristöön. Yhtiölle on tärkeää toimia paikallisesti
käyttäen kolarilaisia palveluita ja työvoimaa.
Onko hankkeen aikataulussa huomioitu mahdolliset valitukset? Onko mahdollista, että
kaivoksen avaamisen aikataulu vielä venyy vuodesta 2021 eteenpäin?
Tässä vaiheessa on huomioitu valituskierros Vaasan hallinto-oikeudessa, mikä on muissa
hankkeissa kestänyt noin 1,5 vuotta. Jos valituskierros jostain syystä jatkuu Vaasan hallintooikeuden jälkeenkin, on mahdollista, että avaamisen aikataulu venyy vuodesta 2021
eteenpäin.
Näkeekö Hannukainen Mining tässä tapauksessa yksityisen edun loukkauksen
mahdollisuutta?
Yleisen ja yksityisen edun valvonta kuuluu viranomaisille ja välittyy lupaprosessin kautta
kaivosyhtiölle. Hannukainen Mining katsoo, että yleisen ja yksityisen edun loukkaamista ei
tapahdu, kun toimitaan vähintään lain vaatimalla tavalla ja viranomaisten määräyksiä
noudattaen
Miten on otettu huomioon lomakiinteistönomistajien turvallisuus heti kaivospiirin
ulkopuolella?
Turvallisuutta käsitellään mm. Hannukaisen kylän vakituisten asukkaiden näkökulmasta.
Kylän asukkaiden kiinteistöt ovat lähimmillään alle 500 metrin päässä louhoksen reunasta,
kun toiminta on laajimmillaan. Koska suurimmat kriteerit vaaditaan vakituisille asukkaille,
ollaan katsottu, että turvallisuuskriteerit täyttyvät myös loma-asukkaille, vaikka heitä ei ole
erikseen mainittu.
Miten Hannukainen Mining aikoo korvata vapaa-ajan asuntojen mahdolliset arvon
alentumiset?
Todetut haitat olemme velvoitettuja korvaamaan. Mahdolliset kiinteistöjen arvon
alentumiset on vaikeaa todeta ja määrittää mistä lähtien arvo on laskenut. Toimitaan
kuitenkin maakuntakaavassa kaivostoiminnoille varatulla alueella, vanhalla jälkihoitoa vailla
jääneellä kaivosalueella.
Testataanko koetoimintojen aikana otettuja näytteitä pakkasolosuhteissa?
Rikastuskokeiden vesinäytteet voidaan testata eri lämpötiloissa. Vesinäytteitä otetaan myös
vakuumiin talteen, jotta niitä voidaan testata myöhemminkin, kun erilaisia tarpeita syntyy.
Millaiset ovat mahdolliset räjähteiden valumat koeräjäytysten yhteydessä?
Räjähteet sisältävät nitraatteja ja typpi kuuluu tarkkailuohjelmaan koeirrotuksen ja
koerikastuksen aikana. Näin olleen saadaan siis selville myös räjäytysaineen liukenemia.
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Miten suojavalli korvaa suojavyöhykkeen, jota Northland oli omassa hankkeessaan
suunnitellut?
Jotta kilometrin suojavyöhyke olisi voitu toteuttaa, alueelta olisi pitänyt lunastaa kaikki
kiinteistöt. Koska pakkolunastuksia ei voida suorittaa, suojavyöhykettä ei olisi voitu
toteuttaa, jos edes yksi kiinteistön omistaja vyöhykkeen sisällä olisi kieltäytynyt kiinteistönsä
myymisestä. Viranomaisneuvotteluissa on todettu, että kaivospiiriä ei voi laajentaa
sisältämään mahdollisen suojavyöhykkeen alueita. Kaavaan olisi mahdollisuus merkata tietty
alue, mutta kaavalla ei voi häätää asukkaita eikä se anna oikeutta pakkolunastuksiin.
Suojavalli on täten paras ratkaisu turvallisuuden varmistamiseksi. Hannukainen Miningin
suunnitelmiin ei kuulu kaikkien kiinteistöjen automaattinen lunastaminen, mutta olemme
kuitenkin valmiita neuvottelemaan kiinteistöjen ostosta kaivoksen avausvaiheessa.
Mihin purkuputken sijoittamista suunnitellaan?
Kartta purkuputken sijainnille löytyy liitteenä. Purkuputkea koskeviin maanomistajiin on oltu
yhteydessä ja Metsähallituksen kanssa on asiasta tehty esisopimus.
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