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ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Hannukainen Mining Oy on 29.7.2016 jättänyt Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastoon ilmoituksen ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koe-
luonteisesta toiminnasta. 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Ilmoituksen mukaan Hannukaisen vanhalla kaivosalueella louhitaan kah-
desta koelouhoksesta erä malmia ja toimitetaan malmierä koerikastuk-
seen metallurgisia kokeita varten. Malmia louhitaan kokeita varten enin-
tään 5 400 tonnia. 

Koetoiminta toteutetaan Hannukainen Mining Oy:n vanhalla kaivosalu-
eella sijaitsevalla Hannukainen Mining Oy:n kaivospiirihakemusalueella 
Kolarin kunnassa Hannukaisen kylän lähellä. 

ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesti lain 31 §:ssä tarkoitetusta koe-
luonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus viimeistään 
30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelulain 119 §:n mukainen ilmoitus on tehtävä lupaviran-
omaiselle. Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin 
7 a) kohdan mukaisesti valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee kai-
vostoiminnan ympäristölupa-asiat. 

TOIMINTAA KOSKEVAT HAKEMUKSET JA LUVAT 

Northland Mines Oy:llä on vanhan kaivoslain mukainen valtausoikeus 
koetoiminta-alueeseen (Hannukainen 10 ja 14, valtausnrot 8126/10 ja 
8126/14). Louhosalueet ovat osa laajempaa valtausten kokonaisuutta. 
Kyseisten valtausten lisäksi Hannukaisen alueella on 9 muuta Northland 
Mines Oy:n voimassa olevaa valtausta. Northland Mines Oy on jättänyt 
joulukuussa 2010 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) kaivospiirihake-
muksen (K8126), joka muodostuu Hannukaisen, Rautuvaaran ja Niesan 
alueen kaivospiireistä ja niiden välisistä apualueista. Kaivospiirihake-
musta on päivitetty vuonna 2013, jolloin Niesan alue on jätetty hakemuk-
sesta pois. 

Hannukaisen kaivoshanke siirtyi Hannukainen Mining Oy:n omistukseen 
keväällä 2015. 
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Vuoden 2011 kaivoslain (621/2011) 178 §:n mukaan työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä vireillä olleet asiat siirrettiin kaivoslain voimaan tullessa 
(1.7.2011) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätettäväksi. Han-
nukainen Mining Oy on täydentänyt kaivospiirihakemusta joulukuussa 
2015. Hakemus on kuulutettu 5.4.2016. Kaivospiirihakemusalueiden yh-
teispinta-ala on noin 30 km2. 

Hannukainen Mining Oy on 27.11.2015 jättänyt Pohjois-Suomen aluehal-
lintovirastoon Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- 
ja vesitalouslupahakemuksen. 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio on 12.11.2007 antamallaan 
päätöksellä M 12/07 myöntänyt luvan Northland Exploration Finland 
Oy:lle Laurinojan ja Kuervaaran louhosaltaiden tyhjentämiselle vedestä 
ja vedenjohtamiselle Laurinojaan ja edelleen Äkäsjokeen. Northland Ex-
ploration Finland Oy haki lupapäätökseen muutosta ja jatkoaikaa, joista 
rajajokikomissio antoi päätökset 2.10.2008 ja 16.8.2010. Viimeisin pää-
tös on ollut voimassa 31.12.2015 saakka. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 30.8.2013 antamallaan päätök-
sellä nro 83/2013/1 hyväksynyt Norhland Mines Oy:n tekemän ilmoituk-
sen mukaisen koelouhinnan suorittamisen Hannukaisen valtausalueella. 
Ilmoitus on koskenut vastaavan sisältöisen koetoiminnan suorittamista, 
kuin tässä ilmoituksessa on esitetty. 

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ 

Kuvaus koetoiminnasta 

Malmin koelouhinta ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään Hannukaisen 
vanhalla kaivosalueella siellä olevan rautamalmiesiintymän hyödyntämi-
sen valmistelemiseksi. Uusi koelouhinta tullaan tekemään kahdesta eri 
louhoksesta. Perustuen malmin Fe- ja Cu-pitoisuuksiin koelouhintaa tul-
laan tekemään VE2- ja VE3-koelouhinta-alueilla, jotka on esitetty seuraa-
vassa kuvassa. Koelouhintaa ei toteuteta kartassa esitetyllä koelouhinta-
alueella VE1. 
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Koelouhokset VE2 ja VE3 sijaitsevat vanhojen sivukivien ja pintamaiden 
läjitysalueiden länsilaidan tuntumassa noin 100 metrin ja 300 metrin etäi-
syydellä Kuervaaran louhosaltaasta pohjoiseen ja 300 metrin päässä 
Laurinojan louhosaltaasta itään. 

Koelouhinnan tarkoituksena on saada malmia eri malmityypeistä, joilla 
voidaan testata ja optimoida rikastusmenetelmiä.  

Koetoimintaan kuuluu tarvittavan puuston kaataminen, pintamaan poisto 
malmiesiintymän päältä ja pintamaiden läjitys, malminäytteen louhinta, 
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lastaus, kuljetus, malmin välivarastointi ja kuljetus koerikastettavaksi. Li-
säksi koelouhoksesta pumpataan kuivanapitovesiä. 

Koetoimintaan liittyvät maansiirto- ja louhintatyöt kestävät arviolta noin 
kuusi viikkoa. Ensimmäiseksi alueelta kaadetaan pääosin pientä koivua 
oleva puusto. Seuraavaksi tehdään tarvittava pintamaiden poisto ja muut 
valmistelevat työt. Sen jälkeen tehdään varsinaiset malminäytteen lou-
hintatyöt. Seuraavassa taulukossa on esitetty vaihtoehtoisten koelouhos-
ten tiedot pintamaan, sivukiven, malmin ja räjähdeainemäärien osalta. 

Koelouhos Pintamaan 
paksuus 

[m] 

Sivukiven 
paksuus 

[m] 

Louhittavan 
malmin 
paksuus 

[m] 

Louhoksen 
syvyys 

[m] 

Poistettava 
pintamaa 

[m3] 

Poistettava 
sivukivi 

 [m3] 

Sivukiven 
räjäytykset 

[kpl] 

Malmin rä-
jäytykset 

[kpl] 

Alueen 
pinta-ala 

 [m2] 

Irrotettavan 
kiven 
määrä 

[t] 

Käytettävä 
räjähdeaine 

[kg] 

VE2 11,00 0,00 4,00 15,00 25 000 0 0 1 5 000 2 700 240 

VE3 15,00 3,00 4,00 22,00 62 000 650 1 1 7 000  4 725 420 

 

Lähinnä hiekkamoreenista koostuvan pintamaan kuljetetaan kuorma-au-
toilla ja dumppereilla vanhalle pintamaan läjitysalueelle. Ajorampit 
koelouhoksiin rakennetaan edellä olevan kuvan mukaisiin kohtiin ja pin-
tamaat ja malmi kuljetetaan sitä kautta ylös louhoksista. Koelouhokset 
louhitaan box cut -menetelmällä, jossa maanpeitteen poiston jälkeen kal-
lion pintaan tehdään yksinkertainen nelikulmainen kuoppa. 

Malmio alkaa koelouhoksessa VE2 välittömästi pintamaan alta paljastu-
vasta kalliosta, josta malminäyte louhitaan. Koelouhos VE3:ssa pinta-
maan alla on sivukiveä noin 3 metrin paksuudelta ennen kuin päästään 
malmiin käsiksi, joten sivukiveä joudutaan louhimaan yhteensä noin 650 
m3. 

Varsinainen räjäyttäen louhittava malminäyte on suunniteltu louhittavan 
sopivaksi määritetyltä kohdalta koelouhoksesta kallion pinnasta pysty-
suorasti 4 metrin syvyyteen asti. 

Koerikastukseen riittävä edustava, noin 250 tonnin, malmierä lähetetään 
testattavaksi välittömästi louhinnan jälkeen. Loput välivarastoidaan Lau-
rinojan louhoksen eteläpuolella olevalle tasaiselle murskeella ja soralla 
pohjustetulle alueelle. Koerikastukseen lähtevä malmi viedään rekka-au-
toilla GTK:n mineraalitekniikan laboratorioon Outokumpuun. 250 tonnia 
malmia vaatii noin seitsemän täysperävaunuyhdistelmän lähettämistä 
Hannukaisesta Outokumpuun. 

Suunniteltujen koelouhosten sijainti ja syvyys suhteessa alueen lähitopo-
grafiaan on seuraava: 
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Räjäytystyössä käytetään kaivostoiminnassa tavanomaisesti käytettäviä 
räjähdysaineita. Malmin irrottamiseen tarvitaan vain yksi räjäytys. Lisäksi 
koelouhoksessa VE3 tarvitaan yksi räjäytys sivukiven irrottamiseksi. Yh-
teensä räjäytysainetta käytetään 660 kg. Koelouhinnassa ei räjähdysai-
neiden lisäksi käytetä muita kemikaaleja. 

Ulkopuolisten pääsy ja liikennöinti toiminta-alueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä tullaan räjäytysten aikana estämään. Toiminta-alue merki-
tään työmaakyltein ja muilla tarvittavilla rakenteilla. 

Alueelle rakennetaan tarpeen vaatiessa korvaavat tieyhteydet olemassa 
olevien tilalle ja työn suorittamiseen tarvittavat uudet tieyhteydet. Ole-
massa olevat kulkuyhteydet säilyvät myös koelouhinnan aikana ja sen 
jälkeen. Koelouhosten ajorampeilta tehdään tieyhteydet Laurinojan ja 
Kuervaaran louhosten välissä menevälle tielle ja pintamaiden läjitysalu-
eelle. 

Vaaditut turvallisuuteen liittyvät jälkityöt pyritään tekemään heti louhinnan 
päätyttyä. Jälkihoitosuunnitelma on esitetty kertoelman kappaleessa 
”JÄLKIHOITOSUUNNITELMA”. Esitettyyn aikatauluun voi tulla muutok-
sia luonnonoloista riippuen. 

Toiminnassa käytettävä kalusto koostuu kaivinkoneista, pyöräkuormaa-
jista, dumppereista, poravaunusta ja/tai käsiporauskalustosta sekä 
kuorma- ja rekka-autoista. 

Mikäli kaivospiiripäätös ei ehdi tulla ennen koetoiminnan aloittamista, 
Hannukainen Mining Oy tulee sopimaan alueiden maanomistajien 
kanssa alueiden käytöstä ja korvauksesta koetoiminnan aikana. Hannu-
kainen Mining Oy tiedottaa toiminnan aloittamisesta ja tarkemmasta ai-
kataulusta ja muista mahdollisista asioista alueen maanomistajille, lähi-
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alueen asukkaille, poronhoitajille ja muille asianomaisille saatuaan tarvit-
tavat viranomaispäätökset ja varmistuksen urakoitsijoiden aikatauluista. 
Tiedotus hoidetaan kirjeitse ja ilmoituksella paikallislehdessä. 

Toiminnan aikataulu ja kesto 

Koelouhinta on suunniteltu tehtäväksi keväällä tai alkukesällä 2017 lu-
mien sulettua ja sen arvioidaan kestävän kaikkiaan 6 viikkoa. Lisäksi tar-
peellisten jälkihoitotöiden malminäytteen käsittelyineen arvioidaan kestä-
vän 4–6 viikkoa. 

Kuivatusvesien johtaminen 

Koelouhoksia tullaan pitämään kuivana noin kuusi viikkoa kestävän lou-
hinnan ajan. Louhinnan aikana tarvittava pumppausmäärä yhdestä lou-
hoksesta on konservatiivisen arvion mukaan enimmillään noin 10 l/s. 

Kaikkiaan kuuden viikon kuivatuspumppauksen aikana muodostuvan kui-
vatusveden määrän arvioidaan olevan enintään noin 22 000 m3/koelou-
hos. Käytännössä määrä tulee todennäköisesti olemaan selvästi pie-
nempi, koska aivan maansiirtotöiden alkuvaiheessa ei kuivatuspump-
paus ole tarpeen ja pumppaustarpeen yhdestä koelouhoksesta on arvi-
oitu olevan enimmillään laskennassa käytetyn 6 l/s luokkaa louhoskuilun 
ollessa syvimmillään. 

Johtaminen Äkäsjokeen 

Kuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi vesienkäsittelyjärjestelmän 
kautta Laurinojaan ja siitä Äkäsjokeen. Seuraavassa kuvassa on esitetty 
kuva koetoiminta-alueen vesienjohtamisjärjestelyistä. Koelouhos on mer-
kitty keltaisena alueena, jonka sisällä on pumppu ja siitä lähtevä putkilinja 
ylemmälle suoalueelle. Selkeytysallas muodostuu ylemmän suoalueen 
alaosaan. Kuvaan on merkitty myös suunnitellut pohjaveden tarkkailupis-
teet. 
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Koelouhoksista kuivatuspumppausten purkuputki johdetaan Laurinojan 
avolouhoksen itäpuolelle rakennettavaan esiselkeytysaltaaseen. Esisel-
keytysaltaasta vesi johdetaan putkella Laurinojan louhoksen eteläisen 
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rampin alapuolella olevalle suoalueelle, joka on aikaisemman kaivostoi-
minnan aikana padottu tiepenkereellä kahteen osaan seuraavan suoalu-
eesta otetun ilmakuvan mukaisesti: 

 
 

Purkukohtaan on rakennettu kivipesärakenne, jonka kautta pumpattava 
vesi johdetaan. Vesi puretaan kivipesään siten, että tapahtuu mahdolli-
simman voimakas veden pisaroituminen ja ilmastuminen. Kivipesän läpi 
virratessaan vesi edelleen ilmastuu. Mahdollinen hapettuva rauta saos-
tuu hapettuessa ja jää osittain kivien pinnalle ja selkeytysaltaaseen tai 
valutuskentälle. Ylempi suon osa on alapäästään muodostunut vetiseksi 
alueeksi, johon selkeytysallas käytännössä muodostuu. 

Suoalueiden välisessä tienpenkereessä on halkaisijaltaan noin 40 cm:n 
rumpu, joka on aikaisemmin ollut osittain tukkeutunut. Rumpu on aikai-
semman rajajokikomission myöntämän vesiluvan (M 12/07) mukaisesti 
tukittu louhosvesien suoran pääsyn estämiseksi Laurinojan sivuhaaraan. 
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Tienpengertä on aikaisemman vesiluvan mukaisesti vahvistettu ja koro-
tettu, jotta alueelle on saatu muodostumaan selkeytysallas. Näin este-
tään tienpenkereen kuluminen lisääntyvän veden paineen ja virtauksen 
vaikutuksesta. Pengertä tullaan ennen toiminnan aloittamista vahvista-
maan. Alueelle muodostuneeseen selkeytysaltaaseen on sittemmin ker-
tynyt valumavesiä ympäröiviltä alueilta. Valumavedet virtaavat luvan  
(M 12/07) mukaisesti ylivuotona altaan alaosan itäreunasta alemmalle 
suoalueelle. 

Alemman tienpenkereen alapuolinen suoalue, joka on avosuota, on lähes 
muuttamaton ja toimii selkeytysaltaasta ylivuotavalle louhosvedelle pin-
tavalutuskenttänä. Suoalueelta kuivatuspumppauksen vesi kulkeutuu 
Laurinojan sivuhaaraan ja edelleen Laurinojaan ja Äkäsjokeen. Lau-
rinojan alittaessa Äkäsjoen varressa olevan maantien (Hannukainen–
Äkäslompolo-tie) Laurinojan betonirummut ovat halkaisijoiltaan 115 cm ja 
rumpuja on kaksi. Arvioidaan, että rummuista voidaan johtaa vettä yh-
teensä vähintään noin 1 200 l/s. 

Pumppuna käytetään sähkökäyttöistä pumppua, johon saadaan tarvit-
tava energia aggregaatista. Aggregaatin tarvitsema polttoainesäiliö va-
rustetaan kaksoispohjalla tai muulla vastaavan suojatason antavalla ra-
kenteella. 

Johtaminen Laurinojan avolouhokseen 

Muodostuvat kuivatusvedet on edellä esitetyn käsittelyn sijaan mahdol-
lista johtaa myös Laurinojan avolouhokseen koetoiminnan aikana. Avo-
louhokseen johdettavan veden kiintoaine sekoittuu Laurinojan avo-
louhoksessa olevaan vesimäärään ja saostuu avolouhoksen pohjalle. 
Muutenkin koetoiminnasta pumpattavan veden pitoisuudet pienenevät 
sekoittuessaan avolouhoksen vesien kanssa. Koetoiminnasta muodostu-
van kuivatusveden määrän arvioidaan olevan enintään 22 000 m3/koe-
louhos. Näin kahden koelouhoksen kuivatusvesimääräksi tulisi enintään 
44 000 m3. Kyseisellä vesimäärän lisäyksellä avolouhoksen pinta nousisi 
maksimissaan 0,38 metriä, eikä ylivuotoa ympäröiviin vesistöihin arvioida 
tapahtuvan. Koetoiminnan päästöt ja vaikutukset ympäröiviin vesistöihin 
arvioidaan merkityksettömiksi. 

KOETOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRIS-
TÖÖN 

Pintavedet 

Nykytila 

Koetoiminta-alueen vedet valuvat Äkäsjoen kautta Muonionjokeen. Äkäs-
joki saa alkunsa Äkäsjärvestä ja siihen laskee Hannukaisen yläpuolella 
Kuerjoki ja alapuolella Valkeajoki ja Tapojoki sekä muutama muu pie-
nempi sivujoki. Varsinainen koetoiminta-alue sijaitsee kaivosalueen läpi 
virtaavan ja Hannukaisen kohdalla Äkäsjokeen laskevan Laurinojan va-
luma-alueella. Äkäsjoen valuma-alueen pinta-ala Hannukaisen louhosten 
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kohdalla on noin 523 km2 ja kokonaispinta-ala 649 km2. Äkäsjoen ja sen 
sivujokien perustiedot on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Joki Vesistöalue- 
tunnus 

Valuma-alueen 
pinta-ala (km2) 

Järvisyys (%) 

Äkäsjoen suualue 67.34 649 3,1 
Äkäsjoki, Hannukainen 67.342 523 3,3 
Kuerjoki 67.345 162 0,5 
Valkeajoki 67.344 53,3 0,4 
Tapojoki 67.343 68,9 4,3 

 

Äkäsjoen virtaamatiedot ovat seuraavat: 

 1991–2010 
MQ MNQ MHQ 

Äkäsjoki, Hannukainen 5,3 2,2 52,1 
Äkäsjoen suualue 8,0 2,8 111,5 

 

Laurinojan valuma-alueen kooksi on arvioitu 8,7 km2. Keskimääräisellä 
valumalla, 11,1 l/s km2, arvioituna keskivirtaama MQ on 97 l/s. Äkäsjoen 
vuosien 2000–2007 valuntatietojen perusteella arvioituna keskialivir-
taama MNQ on 36 l/s ja kevään ylivirtaama MHQ 1,6 m3/s. 

Äkäsjoen vedenlaatua on tarkasteltu neljällä näytteenottopaikalla: Äkäs-
joen suulla (näytteenottopaikka Äj327), Valkeajoen suun alapuolella 
(Äj6), Hannukaisen kylän pohjoispuolella (Äj5) ja Kuervaaran eteläpuo-
lella (ÄjPu). Seuraavassa kuvassa on esitetty vesistöaluejako ja näyt-
teenottopisteet. Kaivospiirihakemuksessa esitetty alue on esitetty viole-
tilla. 
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Northland Mines Oy on ottanut vesinäytteitä vuosina 2009–2012 perusti-
lan selvittämiseksi ja Hannukainen Mining Oy on aloittanut vesinäytteen-
oton uudelleen syksyllä 2015. Näytteitä otetaan Hannukainen Mining 
Oy:n toimesta kolme kertaa vuodessa. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vedenlaadun kehitys Äkäsjoessa Val-
keajoen suun alapuolella (Äj6) ja jokisuulla (Äj327) vuosina 1975–2012. 
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Äkäsjoen ja Valkeajoen ekologinen tila on erinomainen. Alueen vesis-
töissä laskennallinen tuotantoa rajoittava minimiravinne on typpi. 

Äkäsjoen veden pH on pysytellyt vuosien 1975–2012 tarkkailutulosten 
perusteella lähes neutraalilla tasolla. Alimmillaan pH oli yleensä kevättul-
van ja syyssateiden aikoihin. Alin mitattu pH-lukema 6,0 on elokuulta 
1992. Alkaliniteetin eli veden puskurikyvyn arvot olivat kevään tulvahuip-
puja lukuun ottamatta pääosin erinomaisella tai hyvällä tasolla. Äkäsjoen 
happipitoisuudet olivat yleensä erinomaista tasoa. Sähkönjohtavuusarvot 
olivat pääosin luonnonvesille tyypillistä tasoa. Kemiallisen hapenkulutuk-
sen arvot olivat myös alhaisia. Sulfaattipitoisuudet vaihtelivat välillä  
2–5 mg/l. Kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet olivat vuosina 1975–2012 
vähäravinteisille vesille tyypillisiä. 
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Äkäsjoen vedenlaadun tarkkailupaikoilla ei ollut havaittavissa merkittäviä 
eroja vedenlaadussa. Vedenlaadussa ei tapahtunut merkittävää kehi-
tystä vuosina 1975–2012. Kokonaistypen pitoisuuksissa esiintyi kuitenkin 
Äkäsjoen suulla vuosina 1975–2000 jonkin verran enemmän vaihtelua 
kuin vuosina 2000–2012. 

Äkäsjoen veden metallipitoisuuksien kehitystä vuosina 2009–2012 on 
esitetty edellisessä kuvassa (rauta) ja seuraavassa kuvassa (Valkeajoen 
suun alapuolella (Äj6) ja jokisuulla (Äj327)). 

 
 

Metallipitoisuuksissa ei ole havaittavissa merkittäviä eroja jokisuun ja 
Valkeajoen suun alapuolisen näytteenottopaikan välillä. Äkäsjoen veden 
metallipitoisuudet olivat pääosin pienempiä kuin EU:n (direktiivi 
2008/105/EY) vesiekosysteemien suojelemiseksi asettamat ympäristön-
laatunormit, jotka raskasmetallien, kuten kadmiumin, lyijyn, nikkelin ja 
elohopean, osalta vastaavat vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisia ympäristönlaa-
tunormeja (VNa 868/2010). Ainoastaan korkeimmat Hannukaisen alueen 
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näytteenottopaikoilta mitatut yksittäiset elohopeapitoisuudet ylittivät EU:n 
vuosikeskiarvona määrätyn normin. 

Raskasmetallipitoisuudet alittavat myös uuden direktiivin 2013/39/EU 
ympäristönlaatunormit lukuun ottamatta yksittäisiä kohonneita eloho-
peapitoisuuksia kahdella Hannukaisen alueen näytteenottopaikalla 
(MAQ-EQS Hg 0,07 µg/l). 

Äkäsjokeen laskevan Laurinojan vesi oli vuosien 2009–2012 tulosten pe-
rusteella hieman hapanta, ja kevättulvan aikana pH-arvo oli noin 6. Puro-
veden alkaliniteetti oli kevättulvaa lukuun ottamatta hyvällä tai erinomai-
sella tasolla. Happipitoisuudet olivat myös erinomaista tai hyvää tasoa. 
Laurinojan sähkönjohtavuusarvot, 3–14 mS/m, olivat hieman korkeampia 
kuin muissa alueen puroissa. Kiintoainepitoisuudet olivat hyvin pieniä 
huhtikuun 2009 yksittäistä näytettä lukuun ottamatta. 

Kokonaistyppipitoisuudet ilmensivät vähäravinteista rehevyystasoa ja ko-
konaisfosforipitoisuudet olivat keskiravinteisille vesille tyypillisellä tasolla. 

Purojen metallipitoisuudet olivat rautapitoisuuksia ja korkeimpia mangaa-
nipitoisuuksia lukuun ottamatta alle talousvedelle asetettujen laatuvaati-
musten ja -suositusten tason. Korkeimmat Laurinojasta mitatut alumiini- 
ja kuparipitoisuudet ylittivät EU:n luonnonvesille asettamat ohjearvot. 
Laurinoja saa alkunsa vanhalta Rautaruukin kaivosalueelta, mikä voi 
osaltaan selittää puron hieman korkeampia alumiini-, koboltti-, kupari- ja 
nikkelipitoisuuksia muihin alueen puroihin verrattuna. 

Äkäsjoki on yksi Torniojoen tärkeimmistä meritaimenkannan lisääntymis-
alueista. Lisäksi joella ja sen sivu-uomilla on paikallisia purotaimenkan-
toja ja niiden lisääntymisalueita. Äkäsjoella tehtyjen sähkökoekalastusten 
mukaan (Lapin Vesitutkimus Oy 2007) Äkäsjoen koskikalasto koostui lä-
hes täysin taimenesta ja kirjoeväsimpusta. Lohenpoikasia esiintyi pienin 
tiheyksin jokisuulla ja myös joen keskiosalla Hannukaisen alueella. Näi-
den lisäksi esiintyi satunnaisesti mutua ja kymmenpiikkiä. Laurinojan kos-
kikalasto koostui kokonaan taimenesta. Taimentiheydet Äkäsjoessa ja 
Laurinojassa olivat pieniä–kohtalaisia. 

Vaikutukset 

Koelouhoksen vähäisestä kuivatusveden määrästä ei käsiteltyinä arvi-
oida aiheutuvan merkittävää vesistökuormitusta tai haitallisia vaikutuksia 
alapuolisen vesistön veden laatuun, vesieliöstölle tai kalastolle, eikä toi-
minnan arvioida aiheuttavan haitallisia vaikutuksia kalastukseen tai ve-
sistön muuhun käyttöön. Vesistöön johdettava vesimäärä on pieni ja joh-
tamisaika lyhyt, joten vaikutukset virtaamiin ovat vähäisiä. 

Maaperä ja pohjavesi 

Nykytila 

Koelouhinta-alueiden eteläpuolella on yksi III luokan pohjavesialue, joka 
rajoittuu Äkäsjokeen: Kuervaara (12273123). Se ulottuu osittain vanhan 
Kuervaaran avolouhoksen alueelle ja sijaitsee lähimmillään noin 
250 metrin päässä koelouhoksista. Toinen kauempana oleva III luokan 
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pohjavesialue Kivivuopionvaara (12273124) sijaitsee alueen lounaispuo-
lella rajoittuen idässä Laurinojaan ja etelässä Äkäsjokeen. Seuraavassa 
kuvassa on esitetty koelouhintapaikkaa lähimmät pohjavesialueet, 
koelouhokset ja tarkkailtavat pohjavesiputket. 

 
 

Pohjavesialueilla ei ole yhdyskuntien vedenhankintaan tarkoitettuja ve-
denottamoja. Pohjavesialueiden pohjavettä käyttää muutama Ylläksen-
tien varrella oleva lähitalo kaivosta otettuna. Alueella olevien III luokan 
pohjavesialueiden tiedot ovat seuraavat: 
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Pohjavesialue Kokonaispinta-
ala km2 

Muodostumispinta- 
ala km2 

Antoisuus 
m3/d 

Kivivuopionvaara 12273124  0,87 0,17 150 
Kuervaara 12273123  0,79 0,5 300 

 

Vuosien 2007–2008 aikana tehtyjen perustilaselvitysten perusteella Han-
nukaisen alueen maaperä on lähinnä hiekkamoreenia keskipaksuuden 
ollessa 13,6 metriä. Pintamaan paksuus koelouhosten alueilla on seu-
raava (vaihtoehtoa VE1 ei toteuteta): 

 koelouhos VE1 19 metriä 
 koelouhos VE2 11 metriä 
 koelouhos VE3 15 metriä. 

Alueen hiekkamoreenin vedenjohtavuus on kohtalainen, mutta olosuh-
teet merkittävälle pohjaveden muodostumiselle eivät ole suotuisia. 

Selvitys pohjavesialueluokituksesta 

Lapin ELY-keskus on selvittänyt Kolarin pohjavesialueiden luokittelua. 
Selvityksen johtopäätösten mukaan Kuervaaran pohjavesialueen poh-
joispuolella sijaitsee entinen avolouhos vesialtaineen ja sivukiven läjitys-
alueineen. Läjitysalue ja vesialtaista eteläisempi ulottuvat osin myös poh-
javesialueen rajauksen sisäpuolelle. 

Alueella tehtiin kaksi maaperäkairausta, ja kummastakin pisteestä suori-
tettiin myös ominaisantoisuuspumppaukset. Pohjavettä on mahdollista 
saada läntisemmästä kairauspisteestä noin 100 m3/d ja itäisemmästä 
noin 300 m3/d. Molemmista havaintoputkista otettiin myös vedenlaa-
tuanalyysit. Sulfaatin, boorin, kalsiumin ja rikin pitoisuudet olivat koholla 
havaintoputken UP1256 näytteessä. Lisäksi sulfaattipitoisuudet nousevat 
yli talousvesiasetuksen (STM 461/2000) mukaisen enimmäispitoisuuden 
muodostuman pohjoisosassa. 

Pohjavesialueen veden laatua on heikentänyt alueella ollut aiempi kai-
vostoiminta. Lisäksi sulfidimalmialueella maa- ja kallioperä hyvin toden-
näköisesti vaikuttaa luontaisesti pohjaveden laatuun heikentävästi. 
Vaikka havaintoputkesta UP1256 mitattu sulfaattipitoisuus oli alle talous-
veden laatusuosituksissa ja -vaatimuksissa esitetyn 250 mg/l, on huo-
mattava, että talousvesi ei silti saa olla syövyttävää. Talousveden laa-
tusuosituksissa ja -vaatimuksissa mainitaan, että vesijohtomateriaalien 
syöpymisen ehkäisemiseksi sulfaattipitoisuuden tulisi olla alle 150 mg/l. 
Havaintoputkesta mitattu pitoisuus 140 mg/l on melko lähellä tuota rajaa, 
ja koska pohjavesialueen pohjoisosasta on mitattu jopa 420 mg/l sulfaat-
tipitoisuuksia, on mahdollista, että mikäli alueen pohjavettä pumpattaisiin 
jatkuvaan käyttöön, lähtisivät jo valmiiksi koholla olevat sulfaattipitoisuu-
det nousuun myös pohjavesialueen eteläosassa. 

Alueelle aiemmin sijoittunut kaivostoiminta on peruuttamattomasti hei-
kentänyt pohjaveden laatua, minkä lisäksi alueen maa- ja kallioperä hei-
kentävät luontaisesti pohjaveden laatua. Sulfidimalmialueella sijaitseva 
pohjavesialue ei siten hydrogeologisista syistä sovellu yhdyskuntien ve-
denhankintaan, joten se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. 
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Kivivuopionvaara 1 (tarkoitetaan pohjavesialuetta Kivivuopionvaara 
12273124) on kerrostunut Kivivuopionvaaran itärinteelle. Tutkimusten 
perusteella pohjavesialueelta ei ole mahdollista saada riittävästi pohja-
vettä yhdyskuntien vedenhankinnan tarpeisiin ja pohjavesialue voidaan 
siten poistaa luokituksesta. 

Vaikutukset 

Koelouhinnan seurauksena pohjavedenpinta laskee hieman koelouhok-
sia ympäröivillä alueilla kuivatuspumppauksen aikana, mutta palautuu 
pian pumppauksen loputtua. Pohjavesiin ei ole arvioitu aiheutuvan haital-
lisia vaikutuksia. Kuivatusvesien pumppaus ei aiheuta merkittävää poh-
javedenpinnan korkeuden laskua alueella, eikä vaikutusalueella ole tie-
dossa pohjavedenkäyttöä ja talouskaivoja. Lähimmän III luokan pohjave-
sialueen Kuervaara 12273123 raja sijaitsee noin 250 metriä koelouhos-
vaihtoehdosta VE3 etelään, eikä kuivatuspumppauksen vaikutuksen ar-
vioida yltävän sinne asti. 

Koelouhinnan yhteydessä alueen maaperää kaivetaan, mutta maaperää 
pilaavaa toimintaa ei koetoiminnan yhteydessä tehdä. Mahdollisiin öljy- 
tai polttoainevuotojen torjumiseen varaudutaan varaamalla alueelle riit-
tävä määrä öljynimeytysmateriaalia. 

Maisema 

Hannukaisen alueella yleisesti ja suunnitellulla koelouhinta-alueella on 
maisemassa ja luonnossa jo aiemman kaivostoiminnan jättämiä jälkiä 
seuraavan ilmakuvan mukaisesti: 
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Koetoiminnan vaikutukset maisemaan ovat vähäiset ottaen huomioon 
vanhan kaivosympäristön louhokset ja sivukivikasat, jotka hallitsevat alu-
een lähimaisemaa. Puustoa, lähinnä pientä koivua, joudutaan poista-
maan louhimattomalta alueelta jonkin verran, minkä lisäksi koelouhoksiin 
on rakennettava ramppi ja pintamaat tullaan läjittämään kaivosalueelle. 
Louhosten ympäristöön on mahdollisesti tehtävä muutaman sadan met-
rin verran uutta soratietä korvaamaan louhosalueiden takia käytöstä pois-
tettavia teiden osia. 

Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet 

Nykytila 

Koelouhosalueiden ympäristö on vanhaa kaivostoiminta-aluetta. Välittö-
mästi kaivosalueen ympärillä oleva alue on pääasiassa metsätalous-
maata, jossa näkyy selvästi ihmisen toiminnan vaikutus muun muassa 
hakkuina, ojituksina ja metsäautoteinä. Alueen länsipuolella olevat met-
sät ovat osin avoimiksi hakattuja. Lähimmät pellot sijaitsevat noin kilo-
metrin etäisyydellä kaivosalueelta lounaaseen. Muonionjokeen laskeva 
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Äkäsjoki virtaa kaivosalueen eteläpuolitse noin kilometrin päässä. Lä-
hiympäristössä on myös pienimuotoisia suoalueita. 

Äkäsjoki kuuluu Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue (FI 130 1912) -ni-
miseen Natura 2000 -verkoston alueeseen. Natura-alue on suojeltu luon-
todirektiivin mukaisena SCI-alueena. Alueen suojeluperusteena ovat 
luontodirektiivin luontotyypeistä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 
(100 % pinta-alasta) ja luontodirektiivin liitteen II lajeista alueella esiintyy 
saukko. Muuta tietolomakkeessa ilmoitettua lajistoa ovat harjus, merilohi, 
meritaimen, nahkiainen, siika, kellukeiholehti ja vesisara. 

Vaikutukset 

Puusto kaadetaan ja pintamaa poistetaan vaihtoehdoista riippuen joko 
5 000 tai 7 000 m2:n alueelta. Puusto kaadetaan ja pintamaa poistetaan 
myös ajorampin kohdalta tarvittavissa määrin ja puusto poistetaan lisäksi 
pintamaiden läjitysalueelta. 

Koetoiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa kasvillisuu-
delle tai eläimistölle. Koelouhoksien ympärille tehdään koelouhintatöiden 
aikaiset aidat ja pysyvät aidat jälkeenpäin, etteivät eläimet pääse alu-
eelle. 

Luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma 
yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa to-
dennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällyte-
tyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon 
sisällytetty, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on arvioitava 
nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla. 

Toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Tornionjoen-Muonionjoen vesistön 
Natura-alueelle. Koetoiminta-alue sijaitsee noin 0,6 kilometrin etäisyy-
dellä Laurinojasta ja kilometrin etäisyydellä Äkäsjoesta. Vesistöjen ranta-
vyöhykkeet tai virtaamat eivät koelouhintatoiminnan vaikutuksesta 
muutu. Kuivatuspumppauksessa vesistöön johdettava vesimäärä on ali-
virtaamakaudellakin enintään noin 0,5 % (10 l/s vs. 2 000 l/s) Äkäsjoen 
virtaamasta. Koelouhoksen vähäisestä kuivatusveden määrästä ei käsi-
teltyinä aiheudu merkittävää vesistökuormitusta tai haitallisia vaikutuksia 
alapuolisen vesistön veden laatuun, vesieliöstölle tai kalastolle. Natura-
alueen suojelun perusteena olevan saukon elinympäristöön ei kohdistu 
heikentäviä vaikutuksia. Koelouhosalue sijaitsee entisellä kaivostoiminta-
alueella, joka ei ole luonnontilaista aluetta. 

Koelouhinnasta ja kuivatusvesien johtamisesta ei aiheudu sellaisia Tor-
nionjoen-Muonionjoen vesistön Natura-alueen suojeluperusteisiin koh-
distuvia merkittävästi heikentäviä vaikutuksia, että koelouhinnasta olisi 
tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen vaikutusten arviointi. 

Maanomistus, asutus ja maankäyttö 

Koetoiminta-alue sijoittuu Hannukaisen vanhan kaivostoiminnan alueelle. 
Alueella sijaitsee kaksi vanhaa vedellä täyttynyttä avolouhosta. Lisäksi 
alueella sijaitsevat sivukiven ja pintamaiden läjitysalueet. Vanhojen avo-
louhosten eteläpuolella on maa-ainesten ottoalue, josta kaivetaan soraa 
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ja hiekkaa. Alueella murskataan myös kaivostoiminnan yhteydessä syn-
tynyttä sivukiveä. Avolouhokset ovat aidattuja mutta maisemoimattomia. 
Alue on suurelta osin metsätalousaluetta ja toimii poronhoitoalueena. 
Muonion paliskunnan poroerotusalue sijoittuu hankealueen pohjoispuo-
lelle. 

Koetoiminnalla ei ole vaikutuksia alueen omistussuhteisiin. Mikäli kaivos-
piiripäätös ei ehdi tulla ennen koetoiminnan aloittamista, Hannukainen 
Mining Oy tulee sopimaan alueiden maanomistajien kanssa alueiden 
käytöstä ja korvauksesta koetoiminnan aikana. Alueelle rakennetaan 
mahdollisesti jonkin verran uutta tiestöä. Tarkoitus on, että kulkuyhteydet 
säilyvät myös koelouhinnan aikana ja sen jälkeen. Koelouhosten ajoram-
peilta tehdään tieyhteydet Laurinojan ja Kuervaaran louhosten välissä 
menevälle tielle ja pintamaiden läjitysalueelle. 

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä edellyttää kaivannaisjätteiden 
jätehuoltosuunnitelman tekemistä soveltuvin osin myös koelouhintailmoi-
tuksen yhteydessä. Koelouhinnasta syntyy kolmenlaista läjitettävää ai-
nesta: pintamaita, ylimäärämalmia ja sivukiveä (koelouhos VE3). 

Alueilta on kaadettava vähäinen määrä puustoa, joka on pääasiassa 
pientä koivua (D < 15 cm). Se toimitetaan asianmukaisesti hyödynnettä-
väksi tai mikäli kaivospiiripäätös ei ehdi tulla ennen koetoiminnan aloitta-
mista, maanomistajan haluamaan tarkoitukseen. 

Toiminnan aikana mahdollisesti syntyvät jätteet, muun muassa talous- tai 
öljyjätteet, kerätään asianmukaisesti ja toimitetaan edelleen hyötykäyt-
töön tai jatkokäsiteltäväksi. Kaivannaisjätteiden käsittely ja jälkihoito on 
kuvailtu seuraavissa kappaleissa. 

Pintamaat 

Koelouhosten päältä poistetaan pintamaita seuraavasti: 

 koelouhos VE2 25 000 m3 
 koelouhos VE3 62 000 m3 

Pintamaat läjitetään vanhalle pintamaiden läjitysalueelle. Ennen alueen 
käyttöönottoa on tulevalta läjitysalueelta poistettava puustoa ja aluetta 
tasattava tarvittavissa määrin. 

Koelouhosalueella pintamaat ovat kaivostoiminnan avaamista varten teh-
tyjen perustilaselvitysten perusteella pääasiassa hiekkaista moreenia. 
Huolimatta paikoin kohonneista alkuainepitoisuuksista ei maa-aines Han-
nukaisen alueella ylitä maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukaisia pi-
laantuneen maan ohjearvoja. Maa-aines voidaan yleisesti luokitella puh-
taaksi ylijäämämaaksi ja kaivannaisjäteasetuksen mukaiseksi pilaantu-
mattomaksi maa-ainekseksi. Nyt poistettavan pintamaan määrä on vä-
häinen verrattuna alueella jo olevaan läjitysalueeseen. Varsinaisella 
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koelouhosalueella ei aikaisemman kaivostoiminnan aikana ole ollut toi-
mintaa, joten maaperän pilaantuneisuus esimerkiksi kaivosajoneuvojen 
öljyvuodoista ei ole todennäköistä. 

Pintamaiden läjityksen ei arvioida lisäävän kaivosalueen ympäristökuor-
mitusta. Läjityksen ympäristövaikutukset ovat lähinnä maisemalliset. Pin-
tamaa tullaan läjittämään ja tasoittamaan mahdollisimman hyvin jo ole-
massa olevan pintamaan läjitysalueen pinnalle, eikä se tule erottumaan 
korkeampana kumpuna vanhasta pintamaan läjitysalueesta. Näin maise-
mavaikutuksia voidaan pitää vähäisinä. 

Lähin III luokan pohjavesialue on noin 250 metriä läjitysalueesta etelään, 
eikä siis ole välittömässä läheisyydessä. Haitallisia ympäristövaikutuksia 
pohjavesiin ja maaperään ei arvioida syntyvän. 

Kaivannaisjätteen jätealuetta ei jätealueen ja ympäristön ominaisuudet 
sekä jätealueelle sijoitettavien pintamaiden ominaisuudet huomioiden 
voida pitää kaivannaisjätedirektiivissä ja kaivannaisjäteasetuksessa tar-
koitettuna suuronnettomuusvaaraa aiheuttavana jätealueena. Jätealu-
eesta ei voi virheellisen toiminnan, rakenteellisen vakauden tai sinne si-
joitettavan kaivannaisjätteen määrän tai ominaisuuksien perusteella, jä-
tealueen tuleva koko ja sijainti huomioiden, aiheutua merkittävää onnet-
tomuutta tai vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle. 

Pintamaat läjitetään geoteknisesti vakaasti ja työssä käytetään kokenutta 
maanrakennusurakoitsijaa. Läjitykset tullaan tekemään fyysisesti va-
kaaksi siten, ettei alueella ole liukuma- tai sortumavaaroja. Läjityksen 
luiskat tehdään riittävän loiviksi. Jätealueelle ei tehdä patorakenteita tai 
läjityksiä, jotka sortuessaan voisivat aiheuttaa suuronnettomuuden vaa-
raa. 

Jätealueelle sijoitettavan maa-aineksen määrää ja laatua, alueen tilaa ja 
stabiliteettia sekä alueelta tulevaa kuormitusta seurataan ja tarkkaillaan 
onnettomuusvaarojen ja kuormituksen ehkäisemiseksi. Korjaaviin toi-
menpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Jätealueesta ei siten aiheudu merkit-
tävää onnettomuusvaaraa. 

Läjitys tehdään siten, että läjitettyjä maamassoja voidaan myöhemmin 
kaivostoiminnan aloittamisvaiheessa hyödyntää kaivosalueen raken-
teissa, tai mikäli kaivostoimintaa ei aloiteta, tulee yhtiö myöhemmin käyt-
tämään kaivettuja pintamaita koelouhoksen louhostäyttöön ja maise-
mointiin. 

Seuraavassa on esitetty kuvia pintamaiden läjitysalueesta poikkileikkauk-
sineen (länsi–itä-leikkauskuvaluonnos). 
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Läjitys (merkitty punaisella) tapahtuu jo olemassa olevan pintamaan läji-
tysalueen länsipuolelle, jossa on sopiva kohta pintamaan läjitykseen. 

 

 
 

Läjitys mukailee nykyisen pintamaan läjitysalueen pinnan muotoja (poik-
kileikkaus). Punainen viiva on maanpinta läjityksen jälkeen. Musta viiva 
on nykyisen läjitysalueen pinta. Läjityksen paksuus on noin 5 metriä. 

Suhteutettuna Hannukaisen olemassa olevaan pintamaiden läjitysaluee-
seen koetoiminnasta muodostuva pintamaiden määrä ei ole kovinkaan 
suuri (noin 2 % nykyisen läjitysalueen tilavuudesta). Koelouhosten pinta-
maat ovat kaivostoiminnan avaamista varten tehtyjen perustilaselvitysten 
perusteella pääasiassa hiekkaista moreenia. Huolimatta paikoin kohon-
neista alkuainepitoisuuksista ei maa-aines Hannukaisen alueella ylitä 
valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia pilaantuneen maan oh-
jearvoja. Näin maa-aines voidaan yleisesti luokitella puhtaaksi ylijäämä-
maaksi ja kaivannaisjäteasetuksen mukaiseksi pilaantumattomaksi maa-
ainekseksi. 
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Malmin välivarastointi 

Louhittua malmia varten ei ole tarvetta perustaa kaivannaisjätteiden jäte-
aluetta, sillä ylimääräinen malmi on suunniteltu palautettavaksi takaisin 
koelouhokseen tai mikäli kaivostoiminta käynnistyy, rikastettavaksi väli-
varastoinnin jälkeen. Kaivannaisjätteen jätealueeksi ei lueta varastointi-
alueita, joilla väliaikaisesti läjitetään tai varastoidaan malmikiveä tai hyö-
tykäyttöön menevää kivi- tai maa-ainesta. 

Malmia louhitaan enintään 5 400 tonnia, josta 250 tonnia lähetetään en-
sitilassa koerikastettavaksi. Loput enintään 5 150 tonnia välivarastoidaan 
Laurinojan louhoksen eteläpuolella olevalle murskeella ja soralla pohjus-
tetulle alueelle erilleen muusta maa-aineksesta. Tiheydeltään noin 5 t/m3 
painavaa malmia läjitetään enintään noin 1 100 m3. 

Varastointialueen pinta-ala on noin 5 000 m2. Louhittua malmia on suun-
niteltu välivarastoitavan alueella kaivoksen perustamispäätökseen asti, 
mutta kuitenkin enintään kolme vuotta koelouhinnan lopettamisen jäl-
keen. Seuraavassa kuvassa on malmin välivarastointiin suunniteltu alue. 

 
 

Välivarastointialue on sijoitettu parhaaseen mahdolliseen paikkaan. Si-
joittaminen lähemmäs nykyistä louhosta aiheuttaisi sen, että varastokasa 
tulisi siirtää ennen kaivoksen avaamista uudelleen maanpoiston tieltä 
seuraavaan varastopaikkaan. Esitetty varastopaikka olisi käytettävissä 
murskauksen syöttöön asti samassa paikassa. Mikäli kaivospiirihakemus 
on hyväksytty ennen koelouhinnan aloittamista, malmin välivarastointi-
alue voidaan sijoittaa siten, että valumavedet kulkeutuvat painovoimai-
sesti Laurinojan avolouhokseen. 
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Jokaiselta koelouhinta-alueelta on otettu kairanäytteitä kallioperästä. 
Seuraavassa taulukossa on esitetty koelouhosten keskimääräinen alku-
ainepitoisuus. Keskimääräiset pitoisuudet perustuvat kunkin louhospai-
kan yhteen kairanäytteeseen aina koelouhoksen syvyyteen asti. 

Koelouhos VE2 Malmi 
Al2O3 % SiO2 % CaO % Fe % Ni % Cu % S % Pb % 

6,25 
Ei analy-

soitu 9,99 33,47 0,003 0,050 2,930 0,005 

        
Koelouhos VE3 Malmi 

Al2O3 % SiO2 % CaO % Fe % Ni % Cu % S % Pb % 
2,52 21,56 8,94 40,27 0,008 0,139 4,428 0,005 

 

Malmissa rikki esiintyy enimmäkseen magneettikiisussa. Pieni osa rikistä 
on myös rikkikiisussa ja kuparikiisussa. Rauta esiintyy enimmäkseen 
magneettikiisussa. Malmi on korkeasta sulfidipitoisuudesta johtuen ha-
ponmuodostuspotentiaalia omaava. 

Välivarastointialueen pohjana on noin kahden metrin kerros mursketta ja 
soraa. Valumavesiä 5 000 m2:n alueelta arvioidaan keskimääräisillä sa-
danta- ja haihdunta-arvoilla laskettuna muodostuvan vuoden aikana noin 
1 500 m3. Valumavesien muodostus ajoittuu pääasiassa kevääseen, ke-
sään ja syksyyn, koska talvella maa on jäässä, eikä valumavesiä pääse 
muodostumaan. Varastointialueen ympärille kaivetaan ympärysojat, joilla 
kerätään alueelta tulevat valumavedet. Valumavedet johdetaan suoalu-
eelle muodostuneeseen selkeytysaltaaseen, johon myös koelouhoksen 
kuivatusvedet johdetaan. 

Kuivatuspumppaukseen liittyvän viikoittaisen tarkkailun loputtua selkey-
tysaltaan ylivuodosta otetaan sulan maan aikana kuukausittain (touko-
kuu–lokakuu) näytteet niin kauan kuin alueella välivarastoidaan malmia. 
Lisäksi näytteet otetaan kuukausittain kahdesta näytepisteestä Lau-
rinojasta ja Äkäsjoesta. Näytteistä tehdään kattavat alkuaineanalyysit 
tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Sivukiven läjitys 

Koelouhoksessa VE3 on malmin päällä sivukiveä noin 3 metriä eli noin 
650 m3. Sivukivi on suunniteltu välivarastoitavaksi heti louhoksen välittö-
mään läheisyyteen. Sivukivialueen pinta-ala on noin 300 m2. Sivukiveä 
on suunniteltu välivarastoitavan alueella kaivoksen perustamispäätök-
seen asti, mutta kuitenkin enintään kolme vuotta koelouhinnan lopettami-
sen jälkeen. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty koelouhoksessa VE3 malmin päällä 
olevan sivukiven keskimääräinen alkuainepitoisuus. Keskimääräinen pi-
toisuus perustuu yhteen kairanäytteeseen. 

Koelouhos VE3 Sivukivi 
Al2O3 % SiO2 % CaO % Fe % Ni % Cu % S % Pb % 
14,52 49,78 16,78 6,92 0,004 0,007 0,173 0,005 
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Koelouhoksen VE3 alueelta otetun kairanäytteen perusteella arvioidaan 
louhittavan sivukiven keskimääräisen rikkipitoisuuden olevan noin 
0,173 % ja vastaavasti kalkkipitoisuuden olevan noin 16,78 %. Sivukiven 
rikkipitoisuus on matala ja neutraloivien aineiden pitoisuus korkea, joten 
sivukiven ei arvioida olevan potentiaalisesti happoa muodostavaa. 

Varastointialueen ympärille kaivetaan ympärysojat, joilla kerätään alu-
eelta tulevat valumavedet. Valumavedet johdetaan koelouhokseen, josta 
ne pumpataan kuivatusvesien mukana esiselkeytysaltaaseen. 

JÄLKIHOITOSUUNNITELMA 

Välittömät jälkityöt ja alueen saattaminen yleisen turvallisuuden edellyt-
tämälle tasolle tehdään välittömästi koelouhinnan loputtua. Koelouhok-
sen ympärille jätetään työnaikainen aita turvallisuussyistä, kunnes uusi 
turva-aita on saatu tehtyä louhoksen ympärille. Lisäksi koelouhoksen ja 
ajorampin reunat muotoillaan siten, ettei niistä aiheudu sortumavaaraa 
tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle. Muita välittömiä louhoksen muotoilu- 
ja sulkemistoimia ei tehdä. 

Koelouhinnan päätyttyä koelouhoksen annetaan täyttyä vedellä, jolloin 
louhoksen vedenpinta asettuu ympäröivän pohjavedenpinnan tasolle. 
Louhosvesien pääsy ympäristöön esimerkiksi ylivuotona ei ole mahdol-
lista, koska pohjavedenpinta on arviolta noin 5–6 metriä maanpinnan ala-
puolella, eikä vesien käsittelyä täten ole tarpeen suunnitella. Louhokseen 
kertyvän veden pinnankorkeutta ja veden laatua tarkkaillaan vähintään 
kerran vuodessa otettavin näyttein kolmen vuoden ajan. 

Louhittua ylimääräistä malmia ja sivukiviä varastoidaan omilla välivaras-
tointialueilla niin kauan, kun on kulunut kolme vuotta koelouhinnan lopet-
tamisesta. Mikäli kaivostoiminta päätetään aloittaa, tullaan sivukivet siir-
tämään varsinaiselle uudelle sivukivien läjitysalueelle, ylimäärämalmi toi-
mitetaan hyödynnettäväksi rikastusprosessiin ja pintamaat hyödynne-
tään kaivosalueen infrastruktuurin rakentamisessa. 

Varsinainen louhosten jälkihoito ja ennallistaminen tehdään, mikäli kai-
vostoimintaa ei aloiteta. Yhtiö maisemoi koelouhokset kolmen vuoden ku-
luttua koelouhinnan päättymisestä. Louhokset peitetään ja maisemoi-
daan alueen pohjavedenpinnan tason ja koelouhoksiin kertyneen veden-
pinnan tason yläpuolelle. Poistettuja ja läjitettyjä pintamaita käytetään 
louhostäyttöön ja koelouhoksen maisemointiin muun muassa reunojen 
verhoilemisessa ja tasaamisessa. Ylimäärämalmi, mahdollinen sivukivi ja 
pintamaita sijoitetaan louhoksiin ja ramppeihin siten, että alueesta tulee 
geoteknisesti vakaa ja maisemaan sopiva. 

Samalla louhoksen täytöstä ja maisemoinnista jäljelle jäävä osa pinta-
maiden läjitysalueesta muotoillaan maisemaan sopivaksi ja sinne istute-
taan puustoa. Arvioidaan, että läjitykseen jäljelle jäävä osuus pintamaista 
on enintään noin puolet eli enimmillään noin 67 000 m3, jolloin myös läji-
tysalueen pinta-ala pienenee. 

Kaivannaisjätteen sijoittaminen louhostäyttöön on jätteen hyödyntämistä. 
Kaivannaisjätteen hyödyntämistä louhosten rakenteissa rakentamis- ja 
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tuentatarkoituksessa ei lueta kaivannaisjäteasetuksen mukaiseksi jäte-
alueeksi. 

Ylimäärämalmin sijoittaminen tyhjien louhostilojen täyttöön parantaa alu-
een geoteknistä vakautta. Louhostäytössä ylimäärämalmi ja pintamaita 
sijoitetaan louhokseen siten, ettei louhokseen kertynyt vesi pääse ylivuo-
tona virtaamaan vesistöön. Louhostäytöstä ei arvioida aiheutuvan mer-
kittävää onnettomuutta tai vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai 
ympäristölle, kun huomioidaan louhostäytön koko ja sijainti, virheellisen 
toiminnan, rakenteellisen vakauden tai sinne sijoitettavan kaivannaisjät-
teen tai ylimäärämalmin määrä ja ominaisuudet. 

Louhostäyttöön sijoitettavan maa-aineksen ja ylimäärämalmin määrää ja 
laatua, alueen tilaa ja stabiliteettia ja alueelta tulevaa kuormitusta seura-
taan ja tarkkaillaan onnettomuusvaarojen ja kuormituksen ehkäise-
miseksi. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Louhostäytöstä 
ei siten aiheudu merkittävää onnettomuusvaaraa. 

TARKKAILUOHJELMA 

Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan koko koetoiminnan ajan. Ympäristövai-
kutusten tarkkailussa keskitytään pinta- ja pohjavesien laadun seuraami-
seen ja käyttötarkkailuun koetoiminnan aikana. Lisäksi tehdään melu- ja 
tärinämittaukset. Pinta- ja pohjavesien tarkkailun tarkoituksena on seu-
rata mahdollisia muutoksia pinta- ja pohjaveden laadussa ja määrässä. 
Käyttötarkkailulla seurataan koetoiminnan teknisen työn ympäristövaiku-
tuksia. 

Päästö- ja vesistötarkkailu 

Päästötarkkailunäytteet otetaan esiselkeytysaltaalta ja selkeytysaltaan 
ylivuodosta. Vesistönäytteet otetaan pisteiltä: 

 Laurinoja, metsätien rumpu (YK: 7499296, 3370900) 
 Laurinoja, L1, FS04 (YK: 7498757, 3371132) 
 Äkäsjoki, ÄjPu, FS11 (YK: 7498931, 3371965) 
 Äkäsjoki, Äj5, FS09 (YK: 7497936, 3370435) 

 

Päästö- ja vesistönäytteet otetaan kertanäyttein koetoiminnan ajan. Ul-
kopuolinen konsultti hakee päästö- ja vesistönäytteet kaksi kertaa, ja kai-
vosyhtiö tai urakoitsija ottaa muut näytteet itse. Päätöksen liitteen 2 tau-
lukossa on esitetty näytteenottopisteet, tehtävät analyysit ja näytteenot-
totiheydet. 

Kotitalouskaivot 

Kotitalouksien kaivovesiä tarkkailemalla voidaan seurata koelouhinnan 
mahdollista vaikutusta kaivojen vedenlaatuun. Näytteenoton yhteydessä 
mitataan vedenpinnan korkeus, mikäli se on teknisesti mahdollista. Ulko-
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puolinen konsultti hakee näytteet kerran, ja kaivosyhtiö tai urakoitsija ot-
taa muut näytteet itse. Seuraavissa osoitteissa tarkkaillaan kotitalouksien 
kaivojen veden laatua ja pinnan korkeutta: 

 Ylläksentie 168 
 Ylläksentie 176 
 Ylläksentie 180 
 Ylläksentie 186. 

Lisäksi otetaan näytteet yhdestä lähteestä (Aaltojen lähde), joka sijaitsee 
hieman karttarajauksen pohjoispuolella. 

Seuraavassa kartassa on esitetty pintavesien ja kotitalouskaivojen näyt-
teenottopisteet: 
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Pohjavesiputket 

Hannukaisen alueelle on asennettu suuri määrä pohjavesiputkia eri tutki-
muksia ja tarkoituksia varten. Koelouhoksia lähinnä olevat ja pinnankor-
keuden tarkkailuun hyvin soveltuvat pohjavesiputket ovat SP303, SP304 
ja LVT6. Näistä pohjavesiputkista mitataan pohjavedenpinnan korkeus 
kerran kuussa, kerran ennen koelouhinnan alkua, kerran koelouhinnan 
aikana ja kerran sen päätyttyä. Tällä pyritään seuraamaan koelouhinnan 
vaikutusta pohjavesipinnan tasoon. Kaivosyhtiö tai urakoitsija mittaa ve-
denpinnan korkeudet. 

Melu ja tärinä 

Melumittaukset toteutetaan koelouhinnan aikana siten, että mittauspis-
teitä sijoitetaan melua tuottaviin kohteisiin ja häiriintyviin pisteisiin. Mit-
tausprojektin tavoitteena on luoda kattava kuva koetoiminnan aikaisista 
melutasoista. 

Tärinämittaukset tehdään räjäytysten aikana palveluntarjoajan toimesta. 
Tärinämittauspaikkoja tulee olemaan useampia lähialueen kiinteistöillä. 
Tarkat kohteet valitaan lähempänä toiminnan aloittamista. 

Käyttötarkkailu 

Koetoiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkitään  

 louhoksen tuotantotiedot (poistetut pintamaat, louhittu malmi) ja toi-
minta-ajat 

 läjitettyjen ainesten määrät 
 toiminnassa syntyneet jätteet 
 pumppaustuntien perusteella tiedot pumpatusta kuivatusvesimää-

rästä vuorokaudessa 
 mahdolliset poikkeukset, kuten onnettomuus- ja häiriötilanteet 
 muita työssä huomioitavia asioita, kuten poikkeavat sääolosuhteet 
 mahdolliset yleisöilmoitukset. 

Kenttätyöskentelyn ohessa seurataan kuivatuspumppaukseen liittyvien 
laitteiden ja rakenteiden toimivuutta. 

Jälkitarkkailu 

Koelouhokset 

Koelouhoksiin kertyvän veden pinnan korkeutta ja veden laatua tarkkail-
laan kerran vuodessa otettavin näyttein kolmen vuoden ajan. Vedestä 
tehdään samat analyysit kuin päätöksen liitteenä 2 olevassa taulukossa 
esitetään tehtäväksi selkeytysaltaan ylivuodolle. Lisäksi tarkkaillaan 
koelouhoksen ja pintamaiden läjitysalueen tilaa ja stabiliteettia sekä mal-
min välivarastointialuetta säännöllisin kenttäkäynnein. 
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Malmin välivarastointi 

Kuivatuspumppauksen ja koetoimintaan liittyvän tarkkailun loputtua jat-
ketaan pintavesien tarkkailua liittyen ylimäärämalmin välivarastointiin. 
Näytteet ylimäärämalmin läjityksen ajan otetaan kolmesti vuodessa enin-
tään kolmen vuoden ajan: 

 Selkeytysaltaan ylivuodosta 
 Laurinoja, metsätien rumpu 
 Laurinoja, L1, FS04 
 Äkäsjoki, ÄjPu, FS11 
 Äkäsjoki, Äj5, FS09. 

Näytteille tehdään päätöksen liitteenä 2 olevan taulukon mukaiset ana-
lyysit (ilman laajaa metallianalyysiä). 

Poikkeukselliset tilanteet 

Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttaneen häiriötilanteen, vahingon tai on-
nettomuuden yhteydessä ryhdytään välittömästi tarvittaviin toimenpitei-
siin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen ja tapah-
tuman toistumisen ehkäisemiseksi. Tarpeellinen lisätarkkailu ja näytteen-
otto järjestetään mahdollisimman pian. 

Ympäristöön kohdistuvista poikkeuksellisista päästöistä ja havainnoista 
ilmoitetaan välittömästi tai seuraavana arkipäivänä Lapin ELY-keskuk-
selle ja Kolarin kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Lisäksi ilmoite-
taan vahingoista ja onnettomuuksista, joiden yhteydessä haitallisia ai-
neita pääsee ympäristöön. 

Alueelliseen pelastusviranomaiseen otetaan myös yhteyttä tarpeen vaa-
tiessa muun muassa öljy- tai polttoainevuodon yhteydessä. 

Kun kiireellisimmät vahingon- ja haitantorjuntatyöt on tehty, Lapin ELY-
keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle ilmoite-
taan poikkeuksellisen tapahtuman syyt, seuraukset, korjaavat toimet ja 
vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tehtävät toimenpiteet. 

Raportointi 

Näytteenottojen tulokset raportoidaan heti tulosten valmistuttua, mutta 
viimeistään kuukauden kuluessa näytteenotosta Lapin ELY-keskukselle 
ja Kolarin kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. 

Poikkeuksellisista päästöistä tai ympäristöön kohdistuvista haitoista il-
moitetaan välittömästi tai viimeistään seuraavana arkipäivänä Lapin ELY-
keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. 

Koetoiminnan päätyttyä laaditaan lyhyt raportti, jossa esitetään käyttö-
tarkkailun ja näytteenottojen tulokset. 
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ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

Ilmoituksen täydennykset 

Ilmoitusta on täydennetty 3.10.2016 muun muassa tarkemmilla tiedoilla 
kuivatusvesien johtamisesta, pintamaiden läjitysalueesta ja malmin va-
rastointialueesta sekä hakijan ilmoituksella, että koelouhinta tehdään lou-
hoksista VE2 ja VE3. 

Ilmoituksesta tiedottaminen 

Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla Kolarin 
kunnassa 18.10.–17.11.2016 ja kirjeellä asianosaisille. Kuulutuksen jul-
kaisemisesta on ilmoitettu 20.10.2016 Luoteis-Lappi-paikallislehdessä. 
Kuulutus ja hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on ollut luettavissa in-
ternetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa. 

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Pohjois-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-
keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuk-
sen Pohjois-Suomen kalatalouspalveluilta, Kolarin kunnalta, Kolarin kun-
nan ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomaisilta ja Suomalais-
ruotsalaiselta rajajokikomissiolta. 

Lausunnot 

1. Kolarin kunta 

Kolarin kunta pitää tärkeänä, että lupaehdoissa kiinnitettäisiin erityistä 
huomiota koelouhinnan kuivatusvesien käsittelyyn ja koelouhintaluvan 
ajankohdan asettamiseen mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavaksi. 
Muutoin kunnalla ei ole huomautettavaa asiassa 

2. Kolarin kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen 

Ympäristönsuojeluviranomainen on todennut, että ilmoituksen mukaan 
toimintoja lähinnä sijaitseva pohjavesialue on noin 250 metrin päässä pin-
tamaiden läjitysalueesta etelään. Kuitenkin malmin välivarastointialue si-
jaitsee vain noin 90 metrin päässä Kivivuopionvaaran (12273124) pohja-
vesialueesta. Ilmoituksen liitteenä 5 olevassa kartassa ei ole merkitty vä-
livarastoalueen sijaintia suhteessa pohjavesialueisiin. Haponmuodostus-
potentiaalia omaavan malmin jopa kolme vuotta kestävän välivarastoin-
nin mahdollisiin pinta- ja pohjavesiin tai maaperään kohdistuviin vaiku-
tuksiin tulee ottaa kantaa. 

Tarkkailun osalta esitetään, että ulkopuolinen konsultti ottaisi päästö- ja 
vesistönäytteet kaksi kertaa, muut näytteet ottaisi kaivosyhtiö tai urakoit-
sija. Valvovalle viranomaiselle tulee etukäteen osoittaa, että kaikilla näyt-
teenottajilla on riittävä pätevyys kyseisten näytteiden ottoon. Kaivosyh-
tiön tai urakoitsijan käyttäminen näytteenotossa on toiminnan uskotta-
vuuden kannalta epäedullista. Lisäksi näytteenottajan vaihtaminen kes-
ken tarkkailun voi tuottaa näytteenottajan aiheuttaman vaihtelun synty-
mistä tuloksiin. 
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Ilmoituksen kuvassa 10 olisi tullut esittää myös tarkkailtavan lähteen si-
jainti, ellei sijainnin esittämättä jättämiselle ole erityisiä perusteluja. 

Ilmoituksen mukaan koelouhoksiin kertyvän veden pinnan korkeutta ja 
veden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa otettavin näyttein kolmen vuo-
den ajan. Eri vuosina otettujen näytteiden näytteenottoajankohtien tulee 
olla määritetty sellaisiksi, että näytteet ovat keskenään vertailukelpoisia. 

Terveydensuojeluviranomainen on todennut, että lähimpien talousvesi-
kaivojen tarkkailua on esitetty tehtäväksi ennen louhinnan alkua, louhin-
nan aikana ja louhinnan päätyttyä. Näytteenotto on esitetty tehtäväksi 
kerran ulkopuolisen konsultin toimesta ja muu näytteenotto kaivosyhtiön 
tai urakoitsijan tekemänä. Näytteenottajan kaikilla näytteenottokerroilla 
tulee tarkkailun uskottavuuden vuoksi olla muu kuin kaivosyhtiö tai ura-
koitsija. Talousvesinäytteen ottajalla tulee olla riittävä pätevyys näytteen-
ottoon. 

Talousvesikaivonäytteistä on esitetty analysoitavaksi kolme kertaa ilmoit-
tajan esittämä niin sanottu suppeampi analyysipaketti ja lisäksi koetoi-
minnan aikana yksi laaja alkuaineanalyysipaketti, joka sisältää 26 alku- 
ainetta. Suppeamman näytteenoton analyysit ovat alkaliniteettia lukuun 
ottamatta tavanomaisia talousvedestä tutkittavia tekijöitä. Laaja alkuai-
neanalyysipaketti sen sijaan sisältää useita alkuaineita, joille ei ole ase-
tettu raja-arvoja talousvesiasetuksessa. Mikäli laajan tutkimuspaketin al-
kuaineita ei aiemmin ole kyseisistä kaivoista tutkittu, ei yhden näytteen 
perusteella toiminnan mahdollisia vaikutuksia voida nähdä. 

Muistutukset ja mielipiteet 

3. Aalto Anneli ja Lasse, Niemi 273-402-20-24 

Mielestämme näin suurelle louhinnalle ei voi antaa lupaa, koska ympä-
ristövaikutuksen arvioinnissa on vielä useita suuria avoimia kysymyksiä. 
Toiminnan ajankohta myös ihmetyttää: onko tarkoituksena estää lepakoi-
den detektoriseuranta? Mikäli lupa kuitenkin päätetään myöntää, edelly-
tämme seuraavaa: 

Mikäli louhintaa suoritetaan touko–kesäkuussa, sitä saa tehdä ainoas-
taan arkisin klo 7.00–22.00 välisenä aikana eikä keskiäänitaso tällöin mö-
killämme saa ylittää 45 dB(A). Ennen toiminnan aloittamista on kiinteis-
tössämme suoritettava rakennusammattilaisten toimesta katselmointi ja 
uudelleen toiminnan päätyttyä. Mahdolliset syntyvät vauriot on korvattava 
täysimääräisinä. 

Mökillemme on koko toiminnan aikana oltava henkilöautolla kuljettava tie, 
eikä liikenne alueella saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa. 

Olemme huolissamme louhoksen vaikutuksesta pohjaveteen. Onko mah-
dollista että määräalallamme sijaitseva lähde tai kaivomme kuivuvat? 

4. Jestoi Kauko ja Kaija, Tupsula 273-402-3-24 

Hakijan tulisi inventoida vapaa-ajanasuntomme rakennukset mahdollisen 
vahingon korvaamisen varalta. Rakennusten edellinen inventointi on 
tehty ennen entisen kaivostoimijan konkurssia. Uusi vapaa-ajanasun-
tomme valmistui samalle paikalle tammikuussa 2016. 
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5. Oy Pro Hydro Ab, Kuervaara 273-402-48-10 

Yhtiön omistamalle suljetulle kiviainesliiketoiminta-alueelle suuntautuva 
Hannukainen Mining Oy:n koetoiminta vaikeuttaa tai estää normaalia lii-
ketoimintaamme ja tuhoaa murskekiviainesten varastoalueen ja ruoka-
multavarastoalueen. Tulemme estämään liiketoimintaamme uhkaavan 
toiminnan toteutumisen. Hanketta ei voida toteuttaa. 

6. Muonion paliskunta, Destination Lapland Oy, Jounin Kauppa Oy, Ylläksen Ystävät 
ry, Äkäslompolon kyläyhdistys ry ja Ylläksen Matkailuyhdistys ry 

Kirjelmässä viitataan kirjelmän liitteenä olevaan Kari Heiskasen ilmoituk-
sesta laatimaan asiantuntijalausuntoon (17.11.2016). Kirjelmässä on to-
dettu louhosten lyhytaikaisesta (alle kolme vuotta) vesienkäsittelysuunni-
telmasta, että aluehallintoviraston esittämässä täydennyspyynnössä esi-
tettiin, että louhoksiin vuotava ja satava vesi voitaisiin johtaa vanhaan 
Laurinojan louhokseen. Tämän Hannukainen Mining on hyväksynyt. Jos 
näin menetellään, vesien aiheuttama ympäristöriski vähenee tältä osin 
merkittävästi. Louhosten veden laatua (erikoisesti pH ja raskasmetallit) 
on silti seurattava. Toiminnalta tulee edellyttää muun muassa valmiutta 
esimerkiksi veden kalkkisaostukseen, jos louhoksissa veden pH alkaa 
laskea selvästi happamalle puolelle. Myös Kuervaaran pohjavesialueen 
pilaantumiseen liittyvä riski tulee ottaa huomioon. Hakijan alkuperäinen 
suunnitelma ei nähdäksemme kuitenkaan tätä riskiä huomioi. 

Louhosten pitkäaikaisesta (yli kolme vuotta) vedenkäsittelysuunnitel-
masta kirjelmässä on todettu seuraavaa: 

Jos kaivosta ei avata, tarkoituksena on palauttaa varastoitu kiviaines ta-
kaisin louhoksiin. Koska räjäytetyn kiven irtotiheys on vain noin 60 % kiin-
teän kallion tiheydestä, irrotettu kiviaines ei mahdu takaisin louhoskuop-
piinsa, vaan jää kummuksi kalliopinnan yläpuolelle. Peitettäessä kummut 
niiden kohdalta poistetulla pintamaalla haponmuodostuksen mahdolli-
suus pienenee, koska pintamaa hidastaa haponmuodostuksessa tarvit-
tavan hapen saantia. Haponmuodostus saattaa kuitenkin jatkua ja toden-
näköisesti jatkuukin hitaana. 

Koska Kuervaaran III luokan pohjavesialue, mitä Hannukaisen kylällä 
käytetään talousvedenottoon, ulottuu lähelle (250 m) louhoskuoppia, 
pohjaveden talousvedeksi kelpaamattomaksi tekevään riskiin on suhtau-
duttava vakavasti. Riskin mahdollisuus ja suuruus riippuu paljon 
koelouhosten, vanhojen avolouhosten ja Laurinojan muodostaman alu-
een hydrologiasta, mistä hakemuksessa ei ole kuitenkaan tietoja. 

Koelouhoskuoppia täytettäessä tulee myös varmistua, että kalliopinnan 
läheisyydessä louhoskuoppien mahdollinen happamoitunut vesi ei se-
koitu puhtaaseen pohjaveteen. Koelouhoskuoppien peittämisen jälkeen 
on erittäin vaikea tehdä enää asialle mitään, jos myöhemmin mittauksissa 
havaitaan kohonneita raskasmetallipitoisuuksia eri näytteenottopisteistä 
(hakemuksen kohta ”Tarkkailuohjelma, Kotitalouskaivot”). Hakijan tulee 
myös esittää hyväksyttävä suunnitelma, miten mahdollisen riskin synty-
minen estetään. Jälkikäteinen tarkkailu ei sitä ole. 

Esitetyt veden näytteenottopisteet eivät anna tietoja Kuervaaran pohja-
vesialueen tilan muutoksista. Hakemuksessa on myös lyhyesti mainittu 
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vesinäytteenotto Aaltojen lähteestä, mutta syytä tähän ei kuitenkaan esi-
tetä. 

Irrotetun kiven varastointisuunnitelmasta kirjelmässä on todettu, että il-
moituksen mukaan kivi varastoidaan murske-sora-kentälle Laurinojan 
avolouhoksen eteläpäädyn lähelle. Epäselväksi jää, lisätäänkö kentälle 
mursketta/soraa, vai käytetäänkö kenttää sellaisenaan. Lyhytaikaiseen 
varastointiin kenttä on sovelias, mutta kolmen vuoden varastointiin sen 
kyky pidättää happamoituvia suodosvesiä epäilyttää. Happamoituminen 
on suojaamattomassa kasassa melko nopeaa ja kolmen vuoden ajanjak-
son loppupuolella on hyvin mahdollista, että hapanta raskasmetallipi-
toista vettä hitaasti suotautuu pohjan läpi ja hulevesien mukana kulkeu-
tuu Laurinojan sivuhaaran yläjuoksun suoalueelle. Pitkäaikainen varas-
tointi vaatisi selkeän suunnitelman, miten mahdollinen happamoituvan 
veden riski poistetaan etukäteen pohjarakenteiden ja vedenpuhdistuksen 
keinoin. 

Esitetyssä koetoimintailmoituksessa ei riittävällä tavalla ole otettu huomi-
oon mahdollisuutta, että kaivostoimintaa ei aloiteta. Jos toiminta alkaa 
vuoden–kahden kuluessa koetoimintaluvan myöntämisestä, ovat toimen-
piteet mahdollisesti riittäviä lukuun ottamatta koelouhosten lyhyen aika-
välin vedenkäsittelyä. Jos sekin toteutetaan viranomaisen esittämällä ta-
valla, niin sekin on hyväksyttävissä. 

Jos kuitenkin käy niin, että toiminnan alkamiseen kuluu useita vuosia, tai 
se ei ala ollenkaan, ovat suunnitelmat merkittävästi puutteelliset ja Han-
nukaisen kylälle tarpeellisen pohjavesialueen pilaantuminen riskinä lähes 
täysin huomioimatta. Tässä yhteydessä on huomattava kaivoshankkeen 
toteuttamisedellytysten ja aikataulun osalta, että lupa- ja kaavoitusmenet-
telyn tietopohjaksi laaditut selvitykset ovat jääneet puutteellisiksi. YVA:n 
jäätyä olennaisin osin puutteelliseksi vaikutusten selvittäminen on lykätty 
poikkeuksellisen suurelta osin lupaharkintaan. Selvitysten puutteellisuus 
on kuitenkin edelleen toistunut ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevan 
hakemuksen yhteydessä. Lisäselvitystarpeet ilmenevät havainnollisesti 
aluehallintoviraston 1.7.2016 esittämästä täydennyspyynnöstä (dnro 
PSAVI/3224/2015, Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympä-
ristö- ja vesitalouslupa, Kolari), jota aluehallintovirasto on pyytänyt täy-
dentämään Hannukaisen alueen vesistöjä koskevalla lisäselvityspyyn-
nöllä. Näin ollen koetoiminnan edellytyksiä arvioitaessa on otettava huo-
mioon edellä mainittujen puutteiden mahdollinen vaikutus muun muassa 
veden käsittelyn vaatimuksiin ja yleensäkin koetoimintaluvan edellytyk-
siin (muun muassa vesien pilaantuminen ja naapuruushaitat). 

Myös hankkeen vaikutusten Natura-arviointi on jäänyt toistaiseksi puut-
teelliseksi. ELY-keskus esitti aiemmin tehtyyn arviointiin täydennyspyyn-
nön, johon kaivosyhtiö on sittemmin esittänyt vastauksensa. ELY-keskus 
antoi lausuntonsa edellä mainitusta täydennyksestä 28.9.2016 ja totesi 
arvioinnin jääneen edelleen olennaisesti puutteelliseksi. On tärkeää, että 
lupaharkinnassa yleisesti ja myös nyt koetoimintailmoituksen edellytyksiä 
arvioitaessa varmistutaan luonnonsuojelulain ja EU:n luonnonsuojelu-
lainsäädännön (erityisesti luontodirektiivin 6 artiklan) asettamien lupa-
edellytysten täyttymisestä varovaisuusperiaate huomioon ottaen. 
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Kirjelmässä katsotaan edellä esitetyin perustein, että edellytyksiä koetoi-
mintaluvan hyväksymiseksi ei ole esitetty. 

Ilmoituksen tekijän kuuleminen ja vastine 

Ilmoituksen tekijä on antanut vastineensa annettuihin lausuntoihin, muis-
tutuksiin ja mielipiteisiin. Vastineessa on todettu seuraavaa: 

1. Kolarin kunta 

Hannukainen Mining Oy:n mukaan kuivatusvedet voidaan johtaa louhok-
seen, jolloin vesistövaikutukset lievenevät selvästi. Vesistövaikutuksia 
tarkkaillaan ohjelman mukaisesti. Lisäksi louhoksen vettä voidaan tark-
kailla. 

Koetoiminnan ajankohta tulee olemaan heinä–elokuussa, jolloin lähistöllä 
on todennäköisesti mökkeilijöitä. Suurin osa ajasta on irtomaan poistoa 
ja muita valmistelevia töitä. Räjäytyksiä on vain kolme. Työt tehdään päi-
väsaikaan. 

2. Kolarin kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen 

Malmin välivarastoalue puuttui koelouhintailmoituksen liitteestä 5. Seu-
raavaan kuvaan malmin välivarastointialue on merkitty: 
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Koelouhintapaikkaa lähimmät pohjavesialueet, koelouhokset ja tarkkail-
tavat pohjavesiputket. 

 

Matkaa malmin välivarastoalueelta Kivivuopionvaaran pohjavesialuee-
seen on noin 90 metriä. 

Edellinen kaivosyhtiö (Northland Mines Oy) on kaivosta suunnitellessaan 
teettänyt Helsingin yliopistolla kattavat hydrogeologiset tutkimukset, joi-
hin kuului myös maatutkaus. Tutkimusten perusteella on todettu pohja-
veden kulkusuunnat. Malmin välivarastointialue ei sijoitu Kivivuopionvaa-
ran pohjavesialueen muodostumisalueelle. Näin ollen malmin välivaras-
toalueelta ei pitäisi kulkeutua suotovesiä pohjavesialueelle. Mahdollisesti 
suotautuvat ja pintavaluntana kulkeutuvat vedet voivat kulkeutua Lau-
rinojaan, jossa on vesistötarkkailupiste. 

Kaikki tarkkailunäytteet voidaan ottaa ulkopuolisen konsultin toimesta. 
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Hannukainen Mining Oy on tarkentanut tarkkailuun esittämäänsä lähteen 
sijaintia. Lähde sijaitsee Aaltojen pihapiirissä vanhan avolouhoksen poh-
joispuolella. Alkuperäisessä koetoimintailmoituksessa oli virheellinen liite 
6.2, jossa Aallot oli merkitty vuokralaisiksi Ojalan kiinteistölle. Tähän vas-
tineeseen liite on korjattu ja Aallot on merkitty vuokralaisiksi kiinteistölle 
Niemi. 

 
Aaltojen pihapiiri. Pihapiiri on ympyröity kuvaan punaisella. 

 

Lausunnossa on todettu, että ilmoituksen mukaan koelouhoksiin kertyvän 
veden pinnan korkeutta ja veden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa 
otettavin näyttein kolmen vuoden ajan. Eri vuosina otettujen näytteenot-
toajankohtien tulee olla määritetty sellaisiksi, että näytteet ovat keske-
nään vertailukelpoisia. Vastineessa Hannukainen Mining Oy on esittänyt, 
että näytteet otetaan vuosittain heinä–elokuussa. 

Lähimpien talousvesikaivojen tarkkailusta Hannukainen Mining Oy on to-
dennut, että kaikki näytteet voidaan ottaa ulkopuolisen konsultin toi-
mesta. 

Talousvesikaivonäytteisiin liittyen Hannukainen Mining Oy on todennut, 
että Ylläksentien kiinteistöiltä 168 ja 180 on otettu aiemmin näytteet 
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vuonna 2008. Analyysien tulokset on esitetty vastineen liitteenä. Laaja 
alkuainepaketti voidaan ottaa kahdesti, ennen ja jälkeen koetoiminnan. 

3. Anneli ja Lasse Aalto 

Koetoiminta tullaan tekemään heinä–elokuussa. Suurin osa ajasta on ir-
tomaan poistoa ja muita valmistelevia töitä. Räjäytyksiä on vain kolme. 

Hannukaisen kaivosalueen lepakoita on kartoitettu vuosina 2011 ja 2016 
yhteensä 12 yön ajan. Kaivosalueella ei sijaitse havaintojen perusteella 
lepakoiden lisääntymis- tai levähdysalueita. 

Koetoiminnan aikana toteutetaan melu- ja tärinämittaukset Aaltojen kiin-
teistön piha-alueella. Mittauksia voidaan toteuttaa myös muilla kiinteis-
töillä. Suurin osa ajasta on irtomaan poistoa ja muita valmistelevia töitä. 
Räjäytyksiä on vain kolme. Työt tehdään arkisin päiväsaikaan, eikä koe-
toiminnasta näin ollen aiheudu yöaikaista meluhaittaa. Kulkuyhteydet säi-
lytetään koelouhinnan aikana ja sen jälkeen. Tarvittaessa rakennetaan 
väliaikaisia teitä koelouhinnan ajaksi. 

Kiinteistöllä tehdään katselmus ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan 
päätyttyä, jotta voidaan todeta onko toiminnasta aiheutunut vaurioita kiin-
teistölle. 

4. Kauko ja Kaija Jestoi 

Kiinteistöllä tehdään katselmus ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan 
päätyttyä, jotta voidaan todeta, onko toiminnasta aiheutunut vaurioita 
kiinteistölle. 

5. Oy Pro-Hydro Ab 

Suunnitellut koelouhokset eivät ole niin suuria eivätkä sijoitukseltaan sel-
laisia, että ne olennaisesti estäisivät muistuttajan nykyisten varastokent-
tien käytön. Tällä hetkellä maastotarkastuksessa kyseisissä kohteissa ei 
ollut varastoituna materiaaleja, ja ympärillä on laajalti muuta käyttämä-
töntä kenttää. Siksi Hannukainen Mining Oy on katsonut, että haitta ei ole 
niin suuri, että se aiheuttaisi kohtuutonta toiminnan vaikeutumista maan-
omistajalle. Hannukainen Mining Oy on valmis kuitenkin hienosäädöllä 
siirtämään koelouhosten paikkoja, jos siitä on apua haitan pienentä-
miseksi. Nämä neuvottelut käydään maanomistajan kanssa ennen työ-
hön ryhtymistä. Myös pumpattavan veden esiselkeytysaltaan paikkaa 
voidaan vapaasti siirtää, jos jokin muu paikka louhoksen lähistöllä on pa-
rempi. 

Kyseiset koelouhokset kallionäytteiden ottamiseksi ovat välttämättömiä, 
jotta voidaan tehdä tarkennettuja rikastuskokeita, joissa tutkitaan muun 
muassa raekoon muuttamista, rikastushiekkojen laatua, vesien laatua ja 
rikin talteenottoa korkearikkisestä rikastushiekasta. Kyseiset paikat on 
tarkoin valikoitu saatavien näytteiden edustavuuden perusteella, ja ne si-
jaitsevat paikoissa, joissa malmi puhkeaa maan pintaan. 

Kaivoslaki antaa mahdollisuuden tällaiseen välttämättömään tutkimuk-
seen, joko valtauksen tai käsittelyn alla olevan kaivospiirihakemuksen 
perusteella. Kaivospiiripäätös ehtii todennäköisesti tulla ennen koetoi-
minnan suorittamista, mutta kaivospiiritoimitus ei kuitenkaan ehdi tapah-
tua valmiiksi ensi kesään mennessä. 
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6. Muonion paliskunta, Destination Lapland Oy, Jounin Kauppa Oy, Yl-
läksen Ystävät ry, Äkäslompolon kyläyhdistys ja Ylläksen Matkailuyhdis-
tys ry 

Kirjelmässä on vaadittu, että toiminnalta tulee edellyttää muun muassa 
valmiutta veden kalkkisaostukseen, jos louhoksissa veden pH alkaa las-
kea selvästi happaman puolelle. Hannukainen Mining Oy on vastineessa 
todennut, että kuivatusvesien vaikutuksia Laurinojan louhoksen pH-ta-
soon arvioitiin teoreettisin laimennuslaskelmin. Koska pH-asteikko on lo-
garitminen, toteutettiin laimennuslaskelmat muuntamalla pH vetyionikon-
sentraatioksi (mol/l). Muunto toteutettiin yhtälön mukaisesti, 

[H+] = 10-pH  pH = -log10[H+] 
Laurinojan louhoksen keskimääräinen pH on noin 7,1 vuosien 2005–
2011 tarkkailutulosten perusteella ja Laurinojan louhoksen vesimäärä on 
3,7 Mm3. Koelouhoksista pumpattaisiin maksimissaan 44 000 m3 kuiva-
tusvesiä. Vaikutukset arvioitiin eri skenaarioissa, joissa purkuveden pH 
olisi tasolla 4,0–6,5. 

Koelouhoksesta 

pumpattavan veden pH 

Sekoittumis-pH 

Laurinojan louhoksessa 

4,0 5,90 

4,5 6,35 

5,0 6,71 

5,5 6,94 

6,0 7,05 

6,5 7,10 

 

Kuivatusvesien pH:n ollessa 5,0 laskee Laurinojan louhoksen pH teori-
assa noin 0,4 pH-yksikköä Laurinojan louhoksen nykyisestä pH-tasosta. 

Kuivatusvesiselvityksessä on arvioitu, että kuivatusveden pH on lähtöti-
lanteessa luokkaa 5,3–5,7. Tällaisella pH-tasolla Laurinojan louhoksen 
pH pysyy neutraalin tuntumassa eikä kalkitusta tarvita. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, etteivät laskelmat ota huomioon 
puskurikykyä, joten todennäköisesti laskelmat yliarvioivat pH-muutoksia. 
Happamoituminen näkyy ensin alkaliniteetin laskuna ja vasta sen jälkeen 
pH-arvoissa. Alkaliniteetti kuvaa puskurikykyä ottaa happamoitumista 
vastaan. Veden puskurikyvyn ollessa hyvä, pH ei juuri muutu, vaikka ve-
teen sekoittuisi happamia jätevesiä. Laurinojan avolouhoksesta otettujen 
näytteiden perusteella alkaliniteetti 0,6–1,5 mmol/l on ollut erinomaisella 
tasolla (erinomainen > 0,2 mmol/l). 

Koelouhoskuopat eivät sijaitse Kuervaaran pohjavesialueen muodostu-
misalueella. Pohjaveden virtaussuunnat koekuoppien alueella suuntau-
tuvat nykyisten avolouhosten suuntaan. On huomioitava, että aikaisem-
pien toimijoiden sijoittamat sivukivikassat ja vanha avolouhos sijaitsevat 
osittain Kuervaaran pohjavesialueen päällä. Kuervaaran pohjavesialu-
eella on pohjavedessä todettu kohonneita sulfaattipitoisuuksia, jotka 
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ajoittain ylittävät talousvesiasetuksen (STM 1352/2015) mukaisen enim-
mäispitoisuuden 250 mg/l. Suurimmat todetut pitoisuudet ovat olleet luok-
kaa 420 mg/l. Pohjavedessä todetut kohonneet sulfaattipitoisuudet rajoit-
tavat alueen hyödyntämistä vedenhankintaan. Lisäksi pohjaveden mag-
nesium- ja kalsiumpitoisuudet ovat olleet kohonneita. Pohjaveden pH on 
myös alhainen osassa havaintoputkissa. Näin ollen koelouhoskuoppien 
vaikutus Kuervaaran pohjavesialueen pohjaveden laatuun arvioidaan vä-
häiseksi. 

Kirjelmän huoleen, että irrotettu kiviaines ei mahdu takaisin louhoskuop-
piin, Hannukainen Mining Oy on todennut, että suurin osa irrotettavasta 
materiaalista on pintamaita. Malmi ja sivukivi mahtuvat takaisin louhok-
siin. Pintamaat läjitetään olemassa olevalle pintamaan läjitysalueelle ja 
osa käytetään louhosten maisemointiin. 

Pohjaveden tarkkailupisteiden sijainnista Hannukainen Mining Oy on to-
dennut, että koelouhoskuopat eivät sijaitse Kuervaaran pohjavesialueen 
muodostumisalueella. Pohjavesien tarkkailupisteet on valittu mahdolli-
simman läheltä louhoksia. Koelouhosvaihtoehdot sijoittuvat vanhojen 
avolouhosten läheisyyteen, mistä pohjaveden virtaamat ovat kohti van-
hoja avolouhoksia. 

Epäilykseen, että malmin välivarastointikenttä ei sovellu malmin kolmen 
vuoden varastointiin Hannukainen Mining Oy on todennut, että malmin 
välivarastoinnissa sulfidimineraalien hapettumiseen ja happamuuden 
muodostumiseen vaikuttavat muun muassa aineksen raekoko (pinta-
ala), kyseisten sulfidimineraalien ominaisuudet, luontainen neutralointi-
kapasiteetti, hapen ja muiden hapettimien (erityisesti kolmenarvoisen 
raudan) läsnäolo, lämpötila ja lähtötilanteen mikrobit. 

Tarkasteltava malmi voidaan luokitella rautaoksidi-kupari-kulta-malmiksi. 
Malmilinssien isäntäkivenä ovat karsikivet. Korkean rautapitoisuuden ai-
heuttaa oksidimineraali magnetiitti (Fe3O4), joka on hankkeen päämalmi-
mineraali ja ainoa hyödynnettävä rautamineraali. Malmissa on kuitenkin 
läsnä eräitä sulfidiryhmän mineraaleja, keskeisimpinä mainittakoon ku-
parikiisu (CuFeS2), pyriitti (FeS2) ja magneettikiisu (Fe(1-X)S). Näitä esiin-
tyy vaihtelevia määriä malmissa. 

Lyhytkestoisessa sulfidipitoisen aineksen varastoinnissa materiaalinen 
partikkelikoko on erityisen keskeisessä roolissa. Karkeassa 
koelouheessa on vähän pinta-alaa suhteessa massaan, joten myös ha-
pettuvia sulfidipintoja on vähän. Huomattava osa varastointiajasta käsit-
tää talvikausia, jolloin erityisesti kasan pintaosissa alhainen lämpötila hi-
dastaa mikrobitoiminnasta aiheutuvaa hapettumista. 

Hankkeen päämalmimineraali, magnetiitti (Fe3O4), on oksidimineraali, 
eikä siis hapetu ja happamoita sulfidimineraalien tapaan. 

Hapettumiskäyttäytymiseltään hitaammille sulfidimineraaleille (esimer-
kiksi pyriitti, erityisesti suurikiteisenä) kolmen vuoden varastointi on suh-
teellisen lyhyt aika hapettumista silmälläpitäen. Pyriittiä pidetään suhteel-
lisen hitaana sulfidina hapettumaan, mutta jo hapettumisen ensimmäinen 
vaihe tuottaa protonihappamuutta, joka laskee veden pH:ta: 

2 FeS2 + 7 O2 + H2O → 2 Fe2+ + 4 SO42- + 4 H+ 
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Reaktiossa muodostuu myös ferrorautaa (Fe2+) ja sulfaattia (SO4

2-). Sul-
fidi voi muodostaa seuraavien reaktioiden kautta rikkihappoa. Ferrirautaa 
(Fe3+) voi muodostua korkean hapetuspotentiaalin olosuhteissa. 

Magneettikiisua pidetään (raekoon ja olosuhteiden niin salliessa) suhteel-
lisen nopeasti reagoivana, ja myös se tuottaa hapettuessaan protonihap-
pamuutta, joka laskee veden pH:ta: 

Fe(1-x)S + (2–x/2)O2 + (x)H2O (1-x)Fe2+ + SO4
2- + (2x)H+ 

 
Kuparikiisu ei välittömästi tuota happamuutta, kun mineraalin hapettumi-
nen tapahtuu hapen avulla: 

CuFeS2 + 4 O2 → Cu2+ + Fe2+ + 2 SO4
2- 

 
Kuparikiisun hapettuminen voi kuitenkin tuottaa happamuutta, kun hapet-
timena toimii kolmenarvoinen rauta: 

CuFeS2 + 16 Fe3+ + 8 H2O → Cu2+ + 17 Fe2+ + 2 SO4
2- + 16 H+ 

 
Kuparikiisun hapettumiseen siten, että happamuutta muodostuu, tarvi-
taan siis pidemmälle edenneitä muiden sulfidimineraalien reaktiopolkuja 
(kuten ylempänä esitetty kolmenarvoisen raudan muodostus). 

Yhteenvetona mineraaleista on todettu, että kolmen vuoden aikajaksolla 
vaikutus jäänee suhteellisen vähäiseksi, huomioiden, että keskeisin rau-
tamineraali on oksidi. Sulfidimineraalienkin reaktioissa on teoreettisesti 
arvioituna odotettavissa viiveitä. 

Aaltojen lähdettä on esitetty näytteenottopaikaksi, koska Aallot pyysivät 
lähteen lisäämistä tarkkailuohjelmaan vuonna 2013. 

MERKINTÄ 

Aluehallintovirastolla on ollut tätä asiaa ratkaistaessa käytössään vireillä 
olevan Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuk-
sen hakemusasiakirjat ja Lapin ELY-keskuksen laatima Kolarin pohjave-
sialueiden luokitteluun liittyvä selvitys (Juvakaisenmaa, Erihnäistenmaa, 
Kuervaara, Kivivuopionvaara 1, Kivivuopionvaara 2 sekä Salvojärvi A ja 
B, Kolari, dnro LAPELY/964/2015, 13.1.2017). Selvityksen tietoja on tar-
peellisin osin esitetty tämän päätöksen kertoelmaosassa. 

A L U E H A L L I N T O V I R A S T O N   R A T K A I S U 

Hannukainen Mining Oy voi toteuttaa pääosin ilmoituksen mukaisen ja 
laajuisen koetoiminnan Hannukaisen alueella. 

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. 

Koetoiminnassa on noudatettava jäljempänä annettuja määräyksiä. 
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TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU 

Koetoiminnassa on noudatettava tätä päätöstä muutoksenhausta huoli-
matta. 

KOETOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Määräykset haittojen ja pilaantumisen ehkäisemiseksi 

1. Toiminta on suoritettava enintään kahden kuukauden aikana ja saa-
tettava loppuun louhinnan osalta 30.9.2017 mennessä. Määräyksen 
8 mukaiset jälkihoitotyöt on tehtävä kahden kuukauden sisällä varsi-
naisen louhinnan lopettamisesta. 

Koelouhosten kuivatusvedet on johdettava esiselkeytysaltaan kautta 
Laurinojan avolouhokseen. Koelouhoksen VE3 viereen koelouhinnan 
ajaksi varastoitavan sivukiven varastoalueen ympärysojien vedet on 
johdettava koelouhinnan aikana koelouhokseen ja edelleen esisel-
keytysaltaan kautta Laurinojan avolouhokseen tai suoraan esiselkey-
tysaltaan kautta Laurinojan avolouhokseen. 

Koetoiminnan edellyttämän pintamaiden poiston aloittamisesta ja 
varsinaisen koelouhinnan aloittamisesta sekä lopettamisesta sekä 
toiminnasta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava 
Lapin ELY-keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ennen töiden aloittamista. 

2. Räjäytyksiä saa tehdä klo 8.00–20.00 välisenä aikana. Räjäytykset 
on tehtävä vaikutusalueen asukkaille ennalta ilmoitettuina aikoina. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, jolloin esimerkiksi työturvallisuus 
edellyttää räjäytyksiä muulloin, voidaan räjäytykset tehdä muinakin 
kuin ennalta ilmoitettuina aikoina. 
 
Pintamaan kaivua ja maamassojen ajoa läjitysalueelle tai varastointi-
kentälle saa tehdä arkisin klo 7.00–22.00. 
 

3. Toiminnasta muodostuvat jätteet, pois lukien kaivannaisjätteet, on la-
jiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään ja niitä on varastoitava ja kä-
siteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai 
muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset 
jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitet-
tavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympä-
ristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen 
jätteen hyödyntäminen tai käsittely. 

Muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi toimi-
joille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovutettaessa 
vaaralliset jätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuk-
silla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden kuljetuksesta on 
laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron ai-
kana ja luovutetaan vastaanottajalle. 
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Räjähdysainejäämiä sisältävien jätteiden käsittelyssä on lisäksi nou-
datettava räjähdysaineita koskevia säädöksiä. 

4. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huo-
lehdittava toiminnalle laaditun jätehuoltosuunnitelman mukaisesti, 
mutta malmin välivarastointialueen ja sivukivialueen vedet on johdet-
tava Laurinojan avolouhokseen. Ylimäärämalmin ja sivukiven osalta 
on lisäksi noudatettava lupamääräystä 8. 
 
Malmin lyhytaikainen varastointi voidaan toteuttaa esitetyn alueen 
ohella Laurinojan avolouhoksen itäpuolisella, esiselkeytysaltaan vie-
ressä olevalla kenttäalueella, josta valumavedet ohjataan pinnankal-
listuksin avolouhokseen. 
 

5. Poikkeuksellisia päästöjä ympäristöön aiheuttavista häiriötilanteista 
sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita 
pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskuk-
selle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä tar-
peen mukaan alueelliselle pelastusviranomaiselle. Toiminnanharjoit-
tajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen 
torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen ja tapahtuneen tois-
tumisen estämiseksi ja järjestettävä tarpeellinen tarkkailu päästöjen 
selvittämiseksi. 
 

6. Koelouhosalueet on merkittävä näkyvästi esimerkiksi kyltein ja aidoin 
tai muilla Lapin ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 
 

7. Koetoiminnassa on selvitettävä louhittavan malmin sekä muodostu-
van sivukiven ja rikastushiekan geokemialliset ominaisuudet (muun 
muassa pitoisuudet, kivilaji- ja mineraalikoostumus, neutraloitumis- ja 
haponmuodostuspotentiaali ja haitallisten aineiden liukoisuus) katta-
vin mittauksin edustavista näytteistä. Malmin, sivukiven ja rikastus-
hiekan pitoisuudet ja liukoisuudet on selvitettävä vähintään seuraa-
vien aineiden osalta: Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Fe, 
Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Th, Ti, U, V, ja Zn. 

Koetoiminnan lopettaminen 

8. Alueen jälkihoito- ja maisemointityöt on toteutettava esitetyn jälkihoi-
tosuunnitelman mukaisesti. Pintamaan läjitysalueen reunaluiskat on 
tehtävä enintään kaltevuuteen 1:3. Ylimäärämalmi ja sivukivi on pa-
lautettava takaisin louhoksiin pohjavesipinnan alapuolelle viipymättä 
koetoiminnan päätyttyä. 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

9. Toiminnan käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu on toteutettava tämän 
päätöksen kertoelmaosan kappaleessa ”TARKKAILUOHJELMA” ja 
liitteenä 2 olevan ”Tarkkailu. Näytteenottopisteet, aikataulu ja analyy-
sit” mukaisesti päivitettynä seuraavasti: 
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- Laurinojan avolouhoksen koetoiminnan aikainen vesien tarkkailu 
on lisättävä suunnitelmaan. Näytteitä on otettava vähintään kol-
melta syvyydeltä ja niistä on analysoitava vähintään samat ana-
lyysit kuin päästötarkkailussa. Näytteet on otettava kerran ennen 
koelouhinnan alkua, louhinnan ajan joka toinen viikko ja kerran 
louhinnan päätyttyä. 

- Koelouhosten läheisten pohjavesiputkien, ainakin SP304 ja 
LVT6, veden laatua on tarkkailtava. Vedestä on analysoitava vä-
hintään samat analyysit kuin talouskaivovesistä ja laaja alkuai-
nevalikoima kerran ennen koetoiminnan alkua, kerran koetoimin-
nan aikana ja kerran koelouhinnan päätyttyä. Tarkkailua on jat-
kettava tämän jälkeen kerran vuodessa kolmen vuoden ajan (sa-
mat analyysit kuin talouskaivovesistä). 

- Talousvesikaivoista on analysoitava laaja alkuainevalikoima ker-
ran ennen koetoiminnan alkua, kerran toiminnan aikana ja kerran 
koelouhinnan päätyttyä. 

- Eri vuosina otettujen näytteiden näytteenottoajankohtien on ol-
tava vertailukelpoisia keskenään. 

- Kaikilla näytteenottajilla on oltava pätevyys näytteiden ottoon. Ul-
kopuolisen konsultin on otettava kaikki tarkkailunäytteet. 

- Ympäristömelutasot on mitattava vähintään kolmen lähimmän tai 
melun leviämisen arvioinnin perusteella melulle muuten eniten 
altistuvan vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön 
piha-alueella. 

Päivitetty tarkkailusuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskuk-
selle viimeistään kuukautta ennen koetoiminnan aloittamista. 

Lapin ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa ohjelmaa. 

10. Koetoiminnasta on laadittava yhteenvetoraportti kolmen kuukauden 
kuluessa sen päättymisestä. Raporttiin tulee sisällyttää yksityiskoh-
taiset tiedot koetoiminnasta ja sen keskeisistä tuloksista (muun mu-
assa tiedot sivukiven, malmin ja rikastushiekan geokemiallisista omi-
naisuuksista, pintamaiden, sivukiven ja malmin sijoittamisesta sekä 
koetoiminnan päästöistä ja niiden vaikutuksista). Yhteenvetoraportti 
on toimitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristön-
suojeluviranomaiselle 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Päätösharkinnan perustelut 

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu koe-
toiminta. Koetoiminnan tarkoituksena on saada eri malmityypeistä mal-
mia, joilla voidaan testata ja optimoida rikastusmenetelmiä. Ilmoituksen 
mukaan koelouhintaa tullaan tekemään vaihtoehtojen VE2- ja VE3-
koelouhinta-alueilla. Koetoimintaan kuuluvat tarvittavan puuston kaata-
minen, pintamaan poisto malmiesiintymän päältä ja pintamaiden läjitys, 
malminäytteen louhinta, lastaus, kuljetus, malmin välivarastointi ja mal-
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min kuljetus koerikastettavaksi. Lisäksi koelouhoksista pumpataan kui-
vanapitovesiä. Malmierä toimitetaan GTK:n mineraalitekniikan laborato-
rioon Outokumpuun. Toiminta on lyhytaikaista, eikä siitä aiheudu merkit-
täviä päästöjä ympäristöön. 

Koetoiminta-alue sijoittuu Hannukaisen vanhan kaivostoiminnan alueelle. 
Yhtiöllä on valtausoikeus alueeseen. Kaivospiirihakemus on vireillä kai-
vosviranomaisessa. Hannukainen Mining Oy on ilmoittanut, että jos kai-
vospiiriä ei ole vielä määrätty ennen koetoiminnan aloittamista, se sopii 
alueen maanomistajien kanssa koetoiminnan ajan alueen käytöstä ja kor-
vauksesta. 

Lapin ELY-keskus on selvittänyt Kolarin pohjavesialueiden luokittelua 
(Kolarin pohjavesialueiden luokitteluun liittyvä selvitys, Juvakaisenmaa, 
Erihnäistenmaa, Kuervaara, Kivivuopionvaara 1, Kivivuopionvaara 2 
sekä Salvojärvi A ja B, Kolari; dnro LAPELY/964/2015, 13.1.2017). Sen 
mukaan Kuervaaran pohjavesialueen veden laatua on heikentänyt alu-
eella ollut aiempi kaivostoiminta, minkä lisäksi alueen maa- ja kallioperä 
heikentävät luontaisesti pohjaveden laatua. Sulfidimalmialueella sijait-
seva pohjavesialue ei siten hydrogeologisista syistä sovellu yhdyskuntien 
vedenhankintaan, joten se voidaan poistaa pohjavesialueluokituksesta. 
Kivivuopionvaaran pohjavesialueen tutkimusten perusteella pohjavesi-
alueelta ei ole mahdollista saada riittävästi pohjavettä yhdyskuntien ve-
denhankinnan tarpeisiin ja pohjavesialue voidaan siten poistaa luokituk-
sesta. Päätöstä pohjavesialueiden poistamisesta luokituksesta ei ole 
tehty. 

Toiminta sijoittuu kokonaisuudessaan Tornionjoen-Muonionjoen ve-
sistö -Natura-alueelle. Koetoiminta-alue sijaitsee noin 0,6 kilometrin etäi-
syydellä Laurinojasta ja kilometrin etäisyydellä Äkäsjoesta. Vesistöjen 
rantavyöhykkeet tai virtaamat eivät koelouhintatoiminnan vaikutuksesta 
muutu. Koelouhoksen vähäisestä kuivatusveden määrästä ei käsiteltyinä 
ja pumpattuna Laurinojan avolouhokseen aiheudu merkittävää vesistö-
kuormitusta tai haitallisia vaikutuksia vesistön veden laatuun, vesieliös-
tölle tai kalastolle. Natura-alueen suojelun perusteena olevan saukon 
elinympäristöön ei kohdistu heikentäviä vaikutuksia. Koelouhosalue si-
jaitsee entisellä kaivostoiminta-alueella, joka ei ole luonnontilaista alu-
etta. Koelouhinnasta ja kuivatusvesien johtamisesta ei aiheudu sellaisia 
Tornionjoen-Muonionjoen vesistön Natura-alueen suojeluperusteisiin 
kohdistuvia merkittävästi heikentäviä vaikutuksia, että koelouhinnasta 
olisi tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen vaikutusten arvi-
ointi. 

Tornionjoen kansainvälisellä vesienhoitoalueella vastuu vesienhoidosta 
jakautuu Suomen ja Ruotsin valtioiden välille. Tornionjoen alueen vesien-
hoitoa varten on laadittu suunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä Suo-
messa (Tornionjoen vesienhoitoalue 2015a, 2015b) että Ruotsissa (Vat-
tenmyndigheten Bottenviken 2009, 2010). Lisäksi vuonna 2014 on laa-
dittu ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 
(2016–2021). Koetoiminnalla ei ole vaikutusta Tornionjoen vesienhoito-
alueen tilaan. 
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Toteutettaessa koetoiminta ilmoituksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja 
annettuja määräyksiä noudattaen se täyttää ympäristönsuojelulain ja jä-
telain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupamää-
räykset huomioon ottaen toiminnassa ei muodostu sellaista kaivannais-
jätteen jätealuetta, jolle olisi asetettava ympäristönsuojelulain 59 §:ssä 
tarkoitettu vakuus. 

Koetoiminnasta ei aiheudu ennalta arvioiden yleiselle tai yksityiselle 
edulle sellaisia päästöistä aiheutuvia haittoja, joiden estämiseksi toimin-
taa ei voisi sallia. Kaivoslain (503/1965) 15 §:n 1 momentin mukaan val-
tausoikeuden haltija on velvollinen suorittamaan täyden korvauksen val-
tausalueella suoritetusta tutkimustyöstä aiheutuvasta pysyvästä tai ohi-
menevästä vahingosta tai haitasta. 

Määräysten perustelut 

1. Koetoiminta-aika ja välittömät jälkihoitotyöt on rajoitettu kahteen kuu-
kauteen (yhteensä neljään kuukauteen) toiminnasta aiheutuvien ympä-
ristöhaittojen ehkäisemiseksi. 

Ilmoituksessa esitettiin alun perin, että toiminnan kuivatusvedet johde-
taan vesienkäsittelyjärjestelmän kautta Laurinojaan ja siitä Äkäsjokeen. 
Myöhemmin Hannukainen Mining Oy on ilmoittanut, että kuivatusvedet 
voidaan johtaa Laurinojan avolouhokseen. Toiminta on määrätty toteu-
tettavaksi myöhemmin esitetyn vaihtoehdon mukaisesti. Johtamalla ve-
det Laurinojan avolouhokseen koetoiminnan päästöt ja vaikutukset ym-
päristön vesistöihin vähenevät. Avolouhoksesta ei arvioida tapahtuvan 
ylivuotoa ympäröiviin vesistöihin, koska kuivatusvesien määrä on kor-
keintaan 44 000 m3. 

2. Toteutettavien räjäytysten määrä ja kerralla louhittava kiviainesmäärä 
on pieni. Räjäytysten aikarajoilla vähennetään lähialueen asukkaille me-
lusta ja tärinästä mahdollisesti aiheutuvaa vähäistä häiriötä. Räjäytysten 
häiritsevyys on pienempi, jos haittaa kokevat tietävät räjäytysajat enna-
kolta. Töiden suunnittelu tuleekin toteuttaa niin, että räjäytykset tehdään 
tiettyinä vuorokaudenaikoina, joista tiedotetaan etukäteen esimerkiksi kir-
jein lähimmille kiinteistöjen omistajille. Koelouhinnan valmisteluun liittyy 
huomattava määrä pintamaan poistoa. Siitä aiheutuva melupäästö ei ole 
niin häiritsevää kuin räjäytysmelu. Näin ollen pintamaan poiston toteutta-
miselle ei ole pilaantumisen estämiseksi ollut tarve antaa yhtä tiukkoja 
aikarajoja kuin räjäytysten suorittamiselle. 

3. Jätehuoltoa koskeva määräys on tarpeen jätteistä aiheutuvan ympä-
ristön pilaantumisen ja roskaantumisen estämiseksi. 

4. Toiminnalle on laadittu ympäristönsuojelulain 114 §:n mukainen kai-
vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jossa on esitetty miten kaivannais-
jätteet käsitellään ja jätealueet rakennetaan ja maisemoidaan. Koetoimin-
nasta syntyy kolmenlaista läjitettävää ainesta: pintamaita, ylijäämämal-
mia ja sivukiveä. Jätehuoltosuunnitelmassa esitetystä poiketen louhittu 
malmi ja sivukivi on määrätty sijoitettavaksi takaisin koelouhoksiin heti 
koelouhinnan päättymisen jälkeen. Koelouhoksiin sijoitettaessa kiviaines 
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jää maa- ja pohjavesipinnan alle vähähappisiin olosuhteisiin. Tämä vä-
hentää rikkimineraalien rapautumista ja siitä aiheutuvaa haponmuodos-
tusta ja edelleen metallien liukenemista. Palautettaessa louhittu kiviaines 
takaisin louhoksiin ei alueelle myöskään muodostu sellaista kaivannais-
jätteen jätealuetta, jota koskien olisi tarve antaa erityisiä määräyksiä pi-
laantumisen estämisestä tai vakuudesta. Vastaava määräys on annettu 
Northland Mines Oy:n saman sisältöisestä koetoimintailmoituksesta an-
netussa päätöksessä nro 83/2013/1. Määräys on tarpeen sen varmista-
miseksi, että jälkihoitotoimenpiteet tulevat heti hoidetuiksi. Kiviaineksen 
pitempiaikaisessa varastoinnissa on riskinä, että palautus louhoksiin jää 
toteutumatta. Malmin ja sivukiven määrä on niin pieni, että sen välittö-
mällä palauttamisella ei ole myöskään vaikutuksia mahdollisen kaivostoi-
minnan aloittamiseen. 

Määräyksen mukaisesti malmin varastointi ilmoituksen mukaisesti kol-
men vuoden ajan ei ole mahdollista. Varastointikentän sijainti on suunni-
teltu siten, että malmia voidaan varastoida siellä odottamassa kaivostoi-
minnan alkamista. Määräyksessä annettu malmin ja sivukiven välitön pa-
lautusvelvoite huomioon ottaen eivät ilmoituksen mukaiset perusteet va-
rastointialueen sijainnille ole enää merkitseviä. Näin ollen ilmoituksen te-
kijälle on myönnetty mahdollisuus malmin varastointiin myös lähempänä 
louhoksia alueella, jossa se voidaan haitattomasti tehdä. 

Pilaantumattoman pintamaan läjitys voidaan tehdä jätehuoltosuunnitel-
man mukaisesti siten, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaa-
raa. 

Vedet on määrätty johtamaan Laurinojan avolouhokseen, kuten muutkin 
varsinaisen koetoiminnan aikaiset koelouhosten kuivatusvedet. 

5. Häiriö- ja poikkeuksellisia tilanteita koskevalla määräyksellä pienenne-
tään häiriöistä aiheutuvia riskejä ja varmistetaan oikea ja tehokas toiminta 
kyseisissä tilanteissa. 

6. Koelouhoksen merkintämääräyksellä vähennetään alueella liikkuville 
mahdollisesti aiheutuvia vaaratilanteita. 

7. Malmin, sivukiven ja rikastushiekan ominaisuuksien selvittäminen on 
mahdollisen kaivoshankkeen kannalta keskeistä sen ympäristönsuojelu-
rakenteiden suunnittelussa. Määräyksellä varmistetaan malmin, sivuki-
ven ja rikastushiekan geokemiallisten ominaisuuksien monipuolinen sel-
vittäminen. Tiedot ovat välttämättömiä myös aluehallintovirastossa vi-
reillä olevan ympäristölupahakemuksen käsittelyn kannalta. 

8. Jälkihoidon ja maisemoinnin toteuttaminen on esitetty jälkihoitosuun-
nitelmassa. Sitä noudattamalla ja annettavilla täydentävillä määräyksillä 
varmistetaan asianmukainen jälkihoito. Jos kaivostoiminta ei toteudu, 
alueelle ei jää ylijäämämalmia, sivukiviä ja pintamaita, koska ne on sijoi-
tettu koelouhoksiin koetoiminnan aikana. Täytöstä ei aiheudu ympäris-
tölle haittaa. 

9 ja 10. Tarkkailua on täydennettävä, koska koelouhinnan aikaiset 
koelouhosten kuivatusvedet, malmin välivarastointialueen vedet ja sivu-
kivialueen vedet johdetaan Laurinojan avolouhokseen, mitä ei ole otettu 
huomioon ilmoituksen tarkkailusuunnitelmassa. Koelouhosten lähellä 
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olevista pohjavesipisteistä on määrätty tarkkailemaan myös veden laa-
tua, jotta varsinkin kiviaineksen louhokseen palauttamisen jälkeen saa-
daan selville mahdolliset vaikutukset. Pohjavesitarkkailu ei ole kuiten-
kaan tarpeen pisteestä SP303. Ilmoitusta on täsmennetty siten, että pis-
teen läheinen koelouhosvaihtoehto VE1 on jätetty pois toteutettavista 
koelouhoksista. Pisteen SP303 tarkkailulla ei voida saada tietoja Louhok-
sissa VE2 ja VE3 tapahtuvan louhinnan vaikutuksista.  

Lähimmät kiinteistöt sijaitsevat noin 600–900 metrin etäisyydellä koetoi-
minta-alueesta. Suunniteltu toiminta, annetut toiminta-aikarajat ja melun 
etäisyysvaimeneminen huomioon ottaen meluraja-arvojen antaminen ei 
ole pilaantumisen estämiseksi tarpeen, mutta melua on kuitenkin tarkkail-
tava vähintään kolmessa häiriintyvässä kohteessa. Näin saadaan tietoa 
ympäristölupakäsittelyyn. 

Raportointimääräyksillä varmistetaan, että valvova viranomainen on sel-
villä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöasioiden hoidosta ja 
koetoiminnan tuloksista. 

TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISUN PERUSTELUT 

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti viranomainen voi määrätä 
122 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annettavan päätöksen osalta, 
että sitä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Kyseessä on 
koetoimintaa koskeva ilmoitus, jossa toiminta saadaan aloittaa ilmoituk-
sen mukaisena 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä riippu-
matta siitä, onko asiaa koskevaa päätöstä annettu tai onko se lainvoimai-
nen. Jotta tällä päätöksellä annetut ympäristön pilaantumisen estä-
miseksi tarpeelliset määräykset tulevat heti voimaan, päätös on määrätty 
täytäntöönpantavaksi muutoksenhausta huolimatta. 

VASTAUS ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

1. Kolarin kunta ja 2. Kolarin kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuo-
jeluviranomainen 

Lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä ja 
sen perusteluissa ilmenevästi. 

3. Aalto Anneli ja Lasse sekä 4. Jestoi Kauko ja Kaija 

Muistutuksissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä ja 
sen perusteluissa ilmenevästi. Valtausoikeuden haltija on velvollinen 
suorittamaan täyden korvauksen kiinteistön omistajalle koetoiminnasta 
mahdollisesti aiheutuvasta haitasta kaivoslain (503/1965) 15 §:n 1 mo-
mentin nojalla. 

5. Oy Pro Hydro Ab 

Hanke voidaan toteuttaa päätöksessä ja sen perusteluissa sekä Hannu-
kainen Mining Oy:n vastineessa esittämästä ilmenevästi, jolloin muistut-
tajan liiketoiminta ei vaikeudu päästöjen seurauksena. Valtausoikeuden 
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haltija on velvollinen suorittamaan täyden korvauksen kiinteistön omista-
jalle koetoiminnasta mahdollisesti aiheutuvasta haitasta kaivoslain 
(503/1965) 15 §:n 1 momentin nojalla. 

6. Muonion paliskunta, Destination Lapland Oy, Jounin Kauppa Oy, Yl-
läksen Ystävät ry, Äkäslompolon kyläyhdistys ja Ylläksen Matkailuyhdis-
tys ry 

Muistutuksessa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon päätöksessä ja 
sen perusteluissa ilmenevästi. 

Päätöksessä ei ole vaadittu valmiutta veden kalkkisaostukseen, koska 
ennalta arvioiden louhosten veden pH ei laske selvästi happaman puo-
lelle. Lisäksi koelouhosten tarkkailun perusteella ELY-keskus voi toimin-
nan valvojana myöhemmin edellyttää vesienkäsittelytoimia. 

Hannukainen Mining Oy on lausunnoista ja muistutuksista antamassa 
vastineessa ilmoittanut, että koelouhoksiin palautettava kiviaines mahtuu 
louhoksiin, joten tästä ei ole tarpeen määrätä päätöksessä. Koelouhos-
kuoppien läheisyydestä seurataan pohjaveden laatua. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki 122 § 1 momentti § ja 200 § 

KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Maksun määräämisessä sovelletaan asian vireilletuloajankohtana voi-
massa ollutta maksuasetusta. 

Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittelymaksu on 
3 470 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-
keskuksesta Joensuusta. 

Oikeusohje 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017 
(1353/2016) 8 § 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2016 
(1524/2015) 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 
Hakija 
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Jäljennös päätöksestä 
Kolarin kunta 
Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat 
-vastuualue (sähköpostitse) 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-
louspalvelut (sähköpostitse) 
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 
Suomen ympäristökeskus (sähköpostitse) 

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä 
Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovi-
raston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Kolarin kunnan viralli-
sella ilmoitustaululla. 

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalve-
lussa. 

Kuulutuksesta ilmoitetaan Luoteis-Lappi-paikallislehdessä. 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

Erkki Kantola 

 

 

Sami Koivula Anna-Maria Juntunen 

 

 

 

 Tarja Savela 

 

Päätöksen ovat ratkaisseet puheenjohtajana johtaja Erkki Kantola sekä 
ympäristöneuvos Sami Koivula ja ympäristölakimies Anna-Maria Juntu-
nen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Tarja Savela. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 667 tai 0295 017 500. 
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VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-

tosta Vaasan hallinto-oikeuteen toimitettavalla valituskirjelmällä. 

Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä 
sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 24.4.2017. 

Valitusoikeus Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-
taa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asi-
anomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja 
muut yleistä etua valvovat viranomaiset 

Valituksen sisältö Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava 
- aluehallintoviraston päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa 

koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muut-
tuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 
Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta  
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjel-

mää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla) 

Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai-

semmin toimitettu viranomaiselle 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti sel-

vitys asiamiehen toimivallasta 
Valituksen toimittaminen 
 Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Vali-

tuskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai 
sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytet-
tävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päi-
vänä ennen virka-ajan päättymistä. 

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot 
 

käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
postiosoite:  PL 204, 65101 Vaasa 
puhelin:   029 56 42780 
faksi:   029 56 42760 
sähköposti:  vaasa.hao@oikeus.fi  
aukioloaika:   klo 8–16.15 

 
Oikeudenkäyntimaksu Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäynti-

maksu on 250 euroa.  Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä 
muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myös-
kään peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa va-
pautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjel-
mäkohtainen. 
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Liite 2 
 
Tarkkailu. Näytteenottopisteet, aikataulu ja analyysit. 

 Päästötarkkailu Vesistötarkkailu Kaivot ja lähde Pohjavesiputket 
Näytepisteiden määrä 2  4  5 3 
Näytteenottopaikka Esiselkeytysaltaan Laurinoja, metsätien rumpu 4 kotitalouskaivoa Pohjavesiputket 

  
pumppausasema ja sel-

keytysaltaan ylivuoto 

Laurinoja, L1 
Äkäsjoki, ÄjPu 
Äkäsjoki, Äj5 

+ lähde SP303, SP304 ja LVT6 

Näytteenottotiheys Viikoittain koelouhinnan 
ajan, n. 6 viikkoa 

Kerran ennen koelouhinnan al-
kua, louhinnan ajan joka toinen 
viikko ja kerran louhinnan pää-

tyttyä 

Kerran ennen koelouhinnan alkua, 
kerran louhinnan aikana, ja kerran 

louhinnan päätyttyä 

Kerran ennen koelouhinnan alkua, 
kerran louhinnan aikana, ja kerran 

louhinnan päätyttyä 

Vedenpinnan korkeus      mikäli mahdollista x 
Lämpötila x x   
O2 ja kyll. % x x   
Kiintoaine x x   
Sameus x x x  
Sähkönjohtavuus x x x  
Alkaliniteetti x x   
pH x x x  
Väri x x x  
CODMn x x   
Kokonaistyppi x x   
Ammoniumtyppi x x   
Nitraatti-nitriittityppi x x   
Kokonaisfosfori x x   
Fosfaattifosfori x x   
Kloridi x x x  
Sulfaatti x x x  
Alkaliniteetti x x x  
Cu x x x  
Fe x x x  
Ni  x x x  
Ni liuk. x x   
Cd liuk. x x   
Hg liuk. x x   
Pb liuk. x x   
U x x     
Laaja alkuainevalikko Kerran koetoiminnan ai-

kana 
Kerran ennen koetoimintaa, ja 
kerran koetoiminnan aikana 

Kerran koetoiminnan  
aikana 

  

Laaja alkuaineanalyysivalikoima (esim. ICP-OES/MS 26 alkuainetta: Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Sn, Ti, V, Zn) 
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