
Metsäinventoinnilla ja hillankeruulla 
Rompas-alueen kaivostoimintaa vastaan

Kanadalais-australialainen malminetsintäyhtiö Mawson 
Resources Ltd on etsinyt kultaa ja uraania Ylitornion Rom-
paitten ja Rajapalojen alueelta vuodesta 2010. Nettisivu-
jensa mukaan alueella on valtavat esiintymät molempia, n. 
10 neliökilometrin alueella. 

Alue on myös arvokas luonnonsuojelu- ja Natura 2000-
alue, joihin sisältyy niin soiden-, vanhojen metsien- kuin 
lehtojensuojelualueita. Alue on uhanalaisten lajien  kuten 
neidonkengän ja tikankontin keskeisiä esiintymisalueita. 

Täällä Ruotsissa Napapiirillä ja Tornionjoen varrella sijait-
seva Övertorneån luonnonsuojeluyhdistys - Övertorneå 
Naturskyddsförening, Ruotsin luonnonsuojeluliiton pai-
kallisyhdistys - on huolestunut mahdollisen kaivoksen tu-
losta alueelle, joka sijaitsee vedenjakajalla ja josta siis mahdollisen allasvuodon seurauksena raskasmetalli- ja myrkky-
pitoiset jätevedet vuotaisivat niin Kemi- kuin yhteiseen rajajokeemme Tornionjokeen. Mahdollisen  kaivosalueen 
reunalta virtaa Tengeliöjoki Tornionjokeen. Matkaa on vain 50  km. Kemijoen kautta päästöt vaikuttaisivat Tornionjoen 
lailla myös matalavetiseen Perämereen. 

Käynnistimme Övertorneån yhdistyksessä syksyllä 2014 suunnittelun projektia Ingen urangruva vid Torneälven (Ei 
uraanikaivosta Tornionjoelle) varten. Rahoitus järjestyi puoleksi vuodeksi ja myös työntekijän (allekirjoittanut) palk-
kaaminen kuudeksi kuukaudeksi 3.3.-2.9.2015. Olen aikaisemmin työskennellyt kaivosasioiden parissa Kainuun luon-
nonsuojelupiirissä 2007-2011, nyt työskentelen kotoa Ruotsin Juoksengista käsin levittäen informaatiota ja yrittäen luo-
da verkostoja suomalaisten ja ruotsalaisten kaivos- ja metsäaktiivien keskuudessa.

Kansainvälinen metsäinventointileiri 15.-21.8.2015 
Lisätäksemme alueen luontoarvojen tunnettuutta ja saadaksemme tutkimustiedon avulla aseita kaivoksen vastustami-
seen järjestämme viikon mittaisen inventointileirin. Toivomme että mahdollisimman moni metsien ja soidensuojelusta 
kiinnostunut voisi osallistua leirille ja samalla kokea hienoja elämyksiä pohjoisen luonnon keskellä. Tarkoitus on koota 
osallistujia Suomesta, Ruotsista ja mahdollisesti muistakin maista käymään yhdessä läpi etukäteen valittuja alueita Maw-
sonin tutkimusalueilta ja etsimään niistä ns. indikaattorilajeja ja uhanalaisten kasvien esiintymiä. Kutsumme leirille kiin-
nostavia luennoitsijoita ja järjestämme asumisen ja ruokailut. Leiriä johtamaan tullee metsäinventoija, kääpäasiantuntija  
ja Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saanut Olli Manninen. Ruotsin puolelta tulee Norrbottenin piirin pii-
risihteeri, biologi Urpo Taskinen. 

Hillankeruulla varoja leirille!
Heinäkuun puolenvälin paikkeilla järjestämme Romppaan soille 
hillan keruutapahtuman varainkeruumielessä mutta myös että 
alue tulisi mahdollisimman monelle tutuksi. Samalla haluamme 
näyttää että Romppaan kaltaisilta alueilta on saatavissa muutak-
in “kultaa” kuin se mitä louhimalla ympäristö pilalle saadaan!  
Tarkoitus on että kerääjät saavat puolet tulosta itselleen ja toinen 
puoli menisi metsäleirin kulujen kattamiseen. Tule mukaan! 

Kysy lisää tai ilmoittaudu mukaan:
Tarja Leinonen

050-305 78 53
tarja.leinonen@gmail.com

www.overtornea.snf.se


