
PRO KUUSAMON JÄSENVIESTI 1/2018    

 

Hyvä Pro Kuusamon tukija,  

hyvää alkanutta uutta vuotta 2018 ja kiitos tähänastisesta tuestasi. Luontokaupunki Kuusamo täyttää tänä 

vuonna 150 vuotta ja yhdistyksemme viisi vuotta. Pro Kuusamo juhlistaa Kuusamoa järjestämällä 

tapahtumia, joista tiedotamme lähiaikoina lisää.  

Alkuvuodesta koillismaalaisia on puhuttanut Latitude 66 Cobalt Oy:n ilmoitus käynnistää keskustelut 

kaivoshankkeesta Kuusamossa ja Posiolla. 

 

Kaivostoimijoiden kunnioitettava jo tehtyjä päätöksiä   

Latitude 66 Cobalt Oy on ostanut Kuusamossa ja Posiolla sijaitsevat kaivoskehityshankkeet, jotka ovat 

aiemmin olleet Dragon Miningin ja Belvederen ja sitä ennen Outokummun hallussa. Latitude 66 Cobalt Oy 

on ilmoittanut tavoitteekseen käynnistää kaivostoiminta. Australialais-suomalainen yritys on perustettu 

vuonna 2017 ja sen toimitusjohtajana toimii Thomas Hoyer. Yhtiö on ilmoittanut kertovansa 

suunnitelmistaan tarkemmin huhtikuussa ja kuulevansa ennen sitä eri tahoja. 

Pro Kuusamo ry muistuttaa, että Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi loppuvuodesta 2016 lähes 

yksimielisesti (äänin 37-4) uuden strategisen yleiskaavan, joka mahdollistaa ja turvaa erityisesti olemassa 

olevien elinkeinojen tulevaisuutta ja kehittämistä luontokaupungissa. Yleiskaavassa todetaan myös, että 

matkailun ydinalueelle (kaavamerkintä rm1) ei kaavoiteta kaivostoimintaa. 

Nyt suunnitteilla oleva kaivoshanke sijoittuu tämän hetkisten tietojen mukaan matkailun ydinalueeksi 

merkityn alueen sisälle ja muun muassa Juomasuolle. Kaupunginvaltuuston kaavapäätöksestä valitti vain 

kaivosyhtiö. Valitus on parhaillaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelyssä. 



Pro Kuusamo voitti KHO:ssa 

Nyt uudelleen vireille tullut kaivoshanke – kuten aikaisemmatkin – on jo aiemmin tehtyjen selvitysten ja 

tutkimusten mukaan haitallinen Kuusamon luontoon pohjautuville elinkeinoille, työpaikoille ja niiden 

kasvulle eikä se kunnioita demokraattisesti tehtyä päätöstä. Myös Korkein hallinto-oikeus otti marraskuussa 

2017 antamassaan päätöksessä kantaa yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseen kaivostoiminnassa.  

Pro Kuusamo, Kitkan Viisaat ry sekä Kiinteistö Oy Kitkanmutka valittivat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

Tukesin kaivosviranomaisena tekemistä erillisistä päätöksistä, joilla otettiin kantaa Dragon Mining Oy:n 

Juomasuon, Sivakkaharjun ja Meurastuksenahon kaivospiirien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseen. 

KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin päätökset ja 

palautti asian uudelleen Tukesin käsiteltäväksi. 

– Yleisiä etuja ovat erilaiset yhteiskunnallisesti merkittävät toiminnat sekä arvot, päämäärät ja tavoitteet. 

Yleisiin etuihin voi liittyä sekä haitallisia ympäristövaikutuksia että niiden torjumista. Yleinen etu voi koskea 

esimerkiksi teollista toimintaa, raaka-ainehuoltoa, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden edistämistä, 

terveyshaittojen ehkäisyä, yleistä turvallisuutta sekä luonto-, kulttuuri- ja maisema-arvoja. Yleistä etua 

voidaan arvioida paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta näkökulmasta, toteaa KHO päätöksessään. 

Päätös on merkittävä, sillä sen mukaan kaivostoiminnassa on otettava huomioon muut elinkeinot 

tasavertaisina toimijoina. Yksityisten ja yleisten etujen turvaamiseksi annettavien määräysten on oltava 

konkreettisia ja perustuttava asiallisiin ja kattaviin selvityksiin. KHO korosti myös, että kaivostoiminnan 

harjoittajan oikeuksien ja velvollisuuksien sisältö ei poikkea olennaisesti sen mukaan, onko toiminnan 

perustana kaivoslain nojalla myönnetty kaivoslupa vai kumotun kaivoslain nojalla saatu kaivosoikeus. 

Tämän tiedotteen lopussa on linkki KHO:n päätökseen, josta on luettavissa myös Pro Kuusamon valitus 

kokonaisuudessaan. Valituksen laatimiseen Pro Kuusamo ry on hankkinut 

asiantuntijapalveluita  Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy/ Sakari Niemelältä. 

  

Tehtyihin päätöksiin voitava luottaa 

Pro Kuusamo edellyttää, että Latitude 66 Cobalt Oy kunnioittaa Kuusamon valtuuston päätöksiä ja uuden 

kaivoslain henkeä ja jättää rauhaan haltuunsa saamat kaivospiirit ja malminetsintäalueet. 

Meillä kaikilla, niin kuntalaisilla, matkailu- ja luontaiselinkeinojen harjoittajilla kuin vapaa-ajan asukkailla, 

pitää olla mahdollisuus luottaa jo tehtyjen päätösten pitävyyteen. Investointeja ei tehdä vuosi kerrallaan 



vaan vuosikymmenten mittaisella aikajanalla. Kuten Koillissanomat 8.1. pääkirjoituksessaan totesi : 

"Kaivoskeskustelua on turha lämmittää uudelleen - päätös suojelusta tehtiin suurella enemmistöllä." 

  

Juhani Ahon elämäntyötä ja muistoa kunnioittaen 

Rukan ja Kuusamon matkailun grand old man, lääkintöneuvos Juhani Aho nukkui pois tiistaina 23. 

tammikuuta kotonaan Espoossa 87-vuotiaana. Hän jää Kuusamon historiaan erittäin merkittävänä 

henkilönä. Juhani Ahon elämäntyön ansiosta Ruka nousi Suomen johtavaksi matkailu- ja hiihtokeskukseksi. 

Hän oli myös Pro Kuusamon vankkumaton tukija ja katsoi luottavaisesti tulevaisuuteen viimeiseen as-

ti. Muistamme Ahon Jussin elämäntyötä suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella.  

 

Talvisin terveisin,  

Pro Kuusamo ry:n hallitus sekä  

puheenjohtaja Hannu Hautala 

 

PS. Pro Kuusamo haluaa säilyttää ja kehittää Kuusamoa elinvoimaisena luontokaupunkina tulevillekin 

sukupolville.  Pro Kuusamon jäsenhankinta jatkuu aktiivisena. Meillä on jo yli 1.100 jäsentä. Lue lisää 

nettisivuiltamme osoitteessa prokuusamo.fi ja tule mukaan seuraamaan ajankohtaisia kuulumisiamme 

myös Facebook-sivultamme.  

  

LINKKI KHO:n päätökseen: 

www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1511180186124.html  

 

http://ulqr.mjt.lu/lnk/ANcABevbW1kAAAAAAAAAAFtz7DYAAP-LK5MAAAAAAAVvlQBaaiTIL0zAqmh2SmCnnzXNvJbsAgAFNnQ/1/wzuHy5iy8qlRG8w6RWyvCA/aHR0cDovL3Byb2t1dXNhbW8uZmkv
http://ulqr.mjt.lu/lnk/ANcABevbW1kAAAAAAAAAAFtz7DYAAP-LK5MAAAAAAAVvlQBaaiTIL0zAqmh2SmCnnzXNvJbsAgAFNnQ/2/fVIUh8K_CTvIdTPKV6CL7g/aHR0cDovL3d3dy5raG8uZmkvZmkvaW5kZXgvcGFhdG9rc2lhL211aXRhcGFhdG9rc2lhL211dXBhYXRvcy8xNTExMTgwMTg2MTI0Lmh0bWw

