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HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Sotkamo Silver Oy on 21.12.2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 

toimittamallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut 

lupaa Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen.  

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Kaivosalue sijaitsee noin 40 kilometriä Sotkamon kuntakeskuksesta 

kaakkoon Pienen Tipasjärven eteläpuolella. 

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 29 § 1 momentti 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelulaki 35 § 

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 1 § 2 momentti 7 a) kohta  

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, YVA, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTI-

LANNE 

Luvat 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 16.4.2013 päätöksellään nro 

33/2013/1 myöntänyt Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen kaivokselle (nykyisin 

Sotkamon hopeakaivos) ympäristö- ja vesitalousluvan. Vaasan hallinto-

oikeus on 13.6.2014 antamallaan päätöksellä nro 14/0205/2 muuttanut 

lupamääräyksiä 11, 23, 26, 37, 59, 61, 63 ja 90 sekä tarkkailua koskevaa 

lupapäätöksen liitettä 2. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksillään nro 175/2016/1, 

75/2017/1, 113/2017/1 ja 101/2018/1 pidentänyt 16.4.2013 myöntä-

mänsä ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 lupamääräyksessä 

51 määrättyä päivitetyn jätehuoltosuunnitelman toimittamisaikaa. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 14.6.2018 päätöksellään nro 

56/2018/1 hyväksynyt selkeytysaltaan 1 pohjarakenteeksi sekä rikastus-

hiekka-altaan ja selkeytysaltaiden 1 ja 2 patorakenteiksi Sotkamo Silver 

Oy:n hakemuksessa esitetyt vaihtoehtoiset rakenneratkaisut. 
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Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 29.4.2019 päätöksellään nro 

56/2019 pääosin hyväksynyt vedenpuhdistamon toimintaa koskevan 

koetoimintailmoituksen.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 30.6.2020 päätöksellään nro 

94/2020 myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle ympäristöluvan koskien Sotka-

mon hopeakaivokselle tulevaa uutta pyriittirikasteen kaivannaisjätteen jä-

tealuetta (uusi pyriittiallas, entinen selkeytysallas 1). 

Ympäristövaikutusten arviointi 

Kaivostoiminnan laajentamisen ympäristövaikutuksia on käsitelty Sot-

kamo Silver Oy:n materiaalitehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa kä-

sittelevässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa, joka toimitettiin 

Kainuun ELY-keskukselle 20.2.2018.  

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 

Kainuun ELY-keskus on antanut arviointiselostuksesta yhteysviranomai-

sen lausunnon 3.7.2018. Lausunnon yhteenvedossa on todettu seuraa-

vaa: 

Kainuun ELY-keskus katsoo yhteysviranomaisena arviointiselostuksen 

kokonaisuutena täyttävän YVA-lain riittävyyden vaatimuksen. Arviointi-

selostuksen voidaan todeta kattavan myös YVA-asetuksen mukaisen si-

sältövaatimuksen. Ympäristövaikutusten arviointi on suoritettu arvioin-

tiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti. 

Arviointiselostuksessa ei ole kuitenkaan onnistuttu huomioimaan kaikkia 

niitä seikkoja, joita yhteysviranomainen arviointiohjelmaa koskevassa 

lausunnossaan edellytti täydennettäväksi. Nämä puutteet tulee tarkas-

tella ympäristölupahakemuksen yhteydessä. 

Arviointiselostusta varten on ollut perustiedot hankealueen ja sen lähiym-

päristön nykytilasta ja lähtötietoja on tarkennettu arviointiohjelman aikana 

tehdyillä lisäselvityksillä. Arviointimenettelyssä käytetyt arviointimenetel-

mät on kuvattu selkeästi. Arviointimenetelmiin liittyvät epävarmuudet on 

pääosin kuvattu selkeästi. Ympäristövaikutusten arviointi on suoritettu 

olemassa olevien tietojen valossa asiantuntevasti. Saatujen tulosten ra-

portointiin ja tulkinnan perusteluihin olisi tullut kiinnittää enemmän huo-

miota arviointiselostusta laadittaessa. Eri hankevaihtoehtojen vertailun, 

ympäristövaikutusten merkittävyyden sekä hankkeiden toteuttamiskel-

poisuuden arvioinnin olisi voinut toteuttaa laajemmin. 

Arviointiselostus antaa kuitenkin riittävän kokonaiskuvan hankkeesta, 

sen tarpeesta sekä siitä aiheutuvista ympäristövaikutuksista. 

Arviointiselostuksessa on kuitenkin sellaisia puutteita, joita tulee täyden-

tää hanketta koskevaan ympäristölupahakemukseen. Tärkeimpänä teh-

tävänä on hankkeessa muodostuvien kaivannaisjätteiden pitkäaikais-

käyttäytymisen selvittäminen. Hankealueelta muodostuvien suotovesien 

laatua ei voida luotettavasti arvioida ilman tarkempaa tietoa jätteiden 
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käyttäytymisestä. Myös vesistövaikutusarvio tulee tarkistaa, kun kaivan-

naisjätteistä saadaan uutta tietoa.  

Ympäristölupahakemukseen tulee selvittää myös nykyistä tarkemmin ak-

tiivisten ja passiivisten vesien puhdistusmenetelmien tehokkuus. Lisäksi 

kaivosalueen vesitaseen osalta on esitettävä tarkemmat laskelmat ja nii-

hin liittyvät epävarmuudet. Vesistövaikutusten arvioinnin osalta on esitet-

tävä lähtötiedot, joiden perusteella vesistövaikutusarvioinnissa käytet-

tävä päästökuormitus on laskettu. Lisäksi vesistövaikutusarvioinnissa tu-

lee tarkastella vesistöjen suolaantumisriskiä ja tarkastella laajemmin kad-

miumin, sinkin, antimonin, arseenin ja sulfaatin aiheuttamia vaikutuksia 

vesistöissä ja niiden eliöstössä. 

Arviointiselostuksessa on tehty myös paljon oletuksia, joita ei ole kaikkia 

perusteltu kunnolla tai perustelut ovat epämääräisiä. Ympäristölupahake-

musta varten on tarpeen esittää asiat perustellusti, selkeästi ja viitaten 

ympäristölupahakemuksen liitteeksi tuleviin asiakirjoihin niin, että asia ei 

jää tulkinnanvaraiseksi. Mikäli asiaa ei voida näin esittää, tulee olemassa 

olevia tai puuttuvia tietoja täydentää uusilla selvityksillä. 

Yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottaminen 

Nykyinen toiminta on kuvattu yksityiskohtaisesti esirikastuksen käyttöön-

ottoa koskevassa YVA-selostuksessa. YVA-menettelyn ja yhteysviran-

omaisen lausunnossa esille tuodut asiat on otettu huomioon toiminnassa 

seuraavassa taulukossa esitetyn mukaisesti. 

Yhteysviranomaisen lausunto Huomioiminen kaivostoiminnassa 

Arviointiselostuksessa ei ole otettu kantaa aktiivisten ja 
passiivisten vesien puhdistusmenetelmien tehokkuu-
teen ja niillä saavutettaviin reduktioihin 

Kaivoksella otetaan käyttöön vedenpuhdistamo, 
jonka tehokkuutta on arvioitu vedenkäsittelytestein, 
sekä laskennallisin arvioin. Vedenpuhdistuksen te-
hokkuuden arviota ja puhdistamon optimaalista toi-
mintaa kehitetään edelleen vedenpuhdistamon 
käynnissä olevan koetoimintajakson aikana. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan kaivoksen 
vesitaseen lähtötiedot, sen laskentaperusteet, ja las-
kentaan liittyvät epävarmuudet olisi tullut käsitellä arvi-
ointiselostuksessa esitettyä laajemmin 

Osana kaivoksen toiminnan muutosta koskevaa lu-
paprosessia, kaivoksen vesitasemallia on päivitetty. 
Kaikki vesitasemallinnuksessa käytetyt lähtötiedot 
ja laskenta perusteet on esitetty lupahakemuksen 
liitteessä 10. 

Hanketta koskevaa ympäristölupahakemusta varten 
kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä on selvi-
tettävä asianmukaisilla kokeilla. Muutoinkin ympäristö-
lupahakemukseen on täydennettävä puutteet koskien 
kaivannaisjätteiden ominaisuuksia sekä niistä aiheutu-
via ympäristövaikutuksia.  

Kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä on 
selvitetty lysimetrikokein. Kokeet jatkuvat edelleen 
ja varhaisia tuloksia käsittelevä raportti on esitetty 
lupahakemuksen liitteessä 11. Kaivannaisjätteiden 
ominaisuuksia tarkkaillaan tarkkailuohjelman mu-
kaisesti. 

Pyriitin kaivostäyttöön sijoittamisen vaikutukset Pyriitin sijoittamisesta kaivostäyttöön on luovuttu pe-
rustuen kaivosteknisiin ja ympäristöllisiin tekijöihin. 
Pyriittiä tullaan välivarastoimaan pyriittialtaaseen. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan esitetyt vai-
kutukset maa- ja kallioperään ovat todennäköisiä. Ai-
heutuvia vaikutuksia olisi ollut tarpeen tarkastella tar-
kemmin myös maaperän pilaantumisen osalta. Nyt ar-
viointiselostuksessa on todettu, että haitallisia aineita 
pääsee maaperään, mutta ei ole otettu kantaa niiden 
laatuun tai määrään. 

Arvio maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta kai-
vostoiminnan myötä on esitetty täydennyspyynnön 
41. vastauksen yhteydessä. 
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Ympäristölupahakemukseen on olemassa olevien sel-
vitysten avulla luotettavasti perusteltava eri lajien esiin-
tyminen sekä niihin kohdistuvat vaikutukset sekä niiden 
merkittävyys 

Kaivosalueen ympäristön luontoselvityksiä on laa-
jennettu. Selvitysten tulokset on esitetty lupahake-
muksen yhteydessä. 

Kainuun ELY-keskuksen näkemys on, että pohjavesi-
tarkkailua tulisi ulottaa nykyistä seurantaverkkoa laa-
jemmalle alueelle, jotta voidaan luotettavammin tark-
kailla muun muassa kaivoksen lisääntyvän kuivatus-
pumppauksen vaikutusalueen laajuutta, ja mahdollisia 
muutoksia pohjaveden pinnankorkeuksissa. Pohjave-
den havaintoputkien kunnot tulisi tarkistaa ja mahdolli-
sesti asentaa uusia putkia kaivostoiminnan vaikutuspii-
rin ulkopuolelle. 

Kaivosalueen vanhemmat pohjavesiputket on kor-
vattu uusilla tarkkailuun soveltuvilla pohjavesiput-
killa. Tarkkailupisteiden sijoittelussa on huomioitu 
alueen tulevat toiminnot, sekä pohjavesien vallitse-
vat virtaussuunnat. 

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan vesistövai-
kutusten arviointiin liittyvä epävarmuus on merkittävää, 
koska kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä ei 
ole pystytty luotettavasti määrittämään eikä prosessive-
sien laadusta ole tarkkaa tietoa. 

Vesistövaikutusten arviointia on päivitetty uuden ve-
sitasemallinnuksen ja analyysitulosten pohjalta. Päi-
vitetty vaikutusarvio on esitetty lupahakemuksen yh-
teydessä. 

Sopimukset 

Hakija on hankkinut omistukseensa kiinteistöt 765-407-56-9, 765-407-

56-3 ja 765-407-56-4 Olkilahden rannalta ja kiinteistön 765-407-56-17 

Kissaniementien varrelta. 

Maankäyttö ja kaavoitus 

Hankealue sijoittuu taajamatoimintojen ja tärkeimpien liikenneyhteyksien 

ulkopuolelle. Etäisyyttä Sotkamon kunnan taajamiin, kirkonkylään ja Vuo-

kattiin, kertyy 37 ja 41 kilometriä linnuntietä. Matkaa Kuhmon kaupungin 

keskustaan on lähes saman verran, noin 30 kilometriä. Kaivospiirin ym-

päristö on pääasiassa asumatonta metsää, suoalueita ja järviä. 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Päätös on tullut voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset aluei-

denkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alu-

eidenkäytön suunnittelujärjestelmää maakunta-, yleis- ja asemakaavojen 

ohella. Tavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakun-

nallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kun-

tien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoittei-

den tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja si-

toumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata valtakunnallisten 

alueidenkäyttöratkaisujen tarkoituksenmukaista toteuttamista. Tätä kai-

voshanketta koskevat erityisesti seuraavat tavoitteet ja niiden suhde 

hankkeeseen: 
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Tavoite Suhde hankkeeseen 

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaa-
dusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Hanke on pyritty suunnittelemaan niin, että melusta, tärinästä 
ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshait-
toja ei aiheutuisi. Etäisyydet lähimpiin vaikutuksille herkkiin 
kohteisiin ovat riittävän pitkiä. 

Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toi-
mintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, tai ris-
kit hallitaan muulla tavoin. 
 

Hanke sijoittuu alueelle, jolla on jo käynnistetty kaivostoiminta 
voimassa olevien lupien mukaisesti. 
 
Alueella on jo melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa ja jollai-
seen toimintaan alueen on katsottu soveltuvan. Etäisyydet lä-
himpiin vaikutuksille herkkiin kohteisiin ovat riittävän pitkiä. 

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset, kemi-
kaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten jär-
jestelyratapihat sijoitetaan riittävän etäälle asuinalu-
eista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta 
herkistä alueista. 

Kaivokselle ei tule suuronnettomuusvaaraa aiheuttavia laitok-
sia tai ratapihaa. 

Alueella on voimassa Kainuun maakuntakaava, jonka valtioneuvosto on 

vahvistanut 29.4.2009. Kaivosalue sijoittuu maakuntakaavassa merkin-

nöittä jätetylle alueelle. Kainuun maakuntakaavassa merkitsemätön alue 

on osoitettu vihreällä värillä maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi. Maa- 

ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita voidaan käyttää myös muihin 

tarkoituksiin, kuten elinkeinotoimintaan, turvetuotantoon, maa- ja kiviai-

nesten ottoon, haja-asutusluonteiseen pysyvään ja loma-asumiseen 

sekä jokamiehen oikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn. Kaivospiiri ra-

jautuu luontomatkailun kehittämisalueeseen ja kaivospiiristä etelään on 

merkintä luontomatkailun kehittämiskohteesta. 

Kainuun maakuntakaavoitusta on täydennetty vaihemaakuntakaavoin, 

jotka koskevat puolustusvoimain ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden 

melualueita, kaupan suuryksiköiden sijaintia sekä tuulivoiman hyödyntä-

miseen parhaiten soveltuvat alueita. Vaihemaakuntakaavoissa ei ole Sot-

kamon hopeakaivoksen kaivospiiriä tai sen ympäristöä koskevia merkin-

töjä.  

Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan käyn-

nissä. Maakuntakaavan tarkistamisen osallistumis- ja arviointisuunni-

telma oli nähtävillä 3.2.–4.3.2016. Kainuun maakuntahallitus on hyväksy-

nyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistusten jälkeen 23.4.2018. 

Kainuun maakuntakaavan tarkistaminen ja lähtökohdat -raportin mukaan 

maakuntakaavassa käsitellään muun muassa alue- ja yhdyskuntara-

kenne, luonnonsuojelu, liikennejärjestelmä, maa- ja kiviainestenotto, 

pohjavesialueet, biotalous, kaivostoiminta, turvetuotanto, kulttuuriperintö 

ja maisema-alueet, siviiliampumaradat sekä virkistys ja matkailu (muun 

muassa ulkoilureitit). Eri teemojen sisältö ja käsittely tarkentuvat kaava-

prosessin edetessä. Kaavaprosessin edetessä voi ilmetä myös muita 

kaavan tarkistamistarpeita. 

Seuraavassa kuvassa on ote Kainuun maakuntakaavasta 2020. Kaivos-

piirin rajaus on merkitty otteeseen punaisella. 
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Kaivospiirin alueella ei ole voimassa tai vireillä olevaa osayleiskaavaa tai 

asemakaavaa. Sotkamon kunta on myöntänyt Sotkamon hopeakaivos-

hankkeeseen liittyvää rakentamista koskevan maankäyttö- ja rakennus-

laissa tarkoitetun suunnittelutarveratkaisun 29.6.2012. 

Hopeakaivoksen suunnitellun purkureitin varrelle sijoittuu ranta-asema-

kaavoja useiden järvien rannoille. Sapsojoen suunnan vesistön alueelle 

sijoittuvat ranta-asemakaavat on osoitettu seuraavassa kuvassa.  
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HAKEMUKSEN SISÄLTÖ 

Sotkamo Silver Oy hakee Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (PSAVI) 

ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa nykyisen, toistaiseksi 

voimassa olevan lupapäätöksen nro 33/2013/1 mukaisen toiminnan olen-

naiseksi muuttamiseksi.  

Hakemus koskee PSAVI:n päätöksellään nro 33/2013/1 myöntämän voi-

massa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan mukaisen toiminnan olen-

naista muuttamista Sotkamon hopeakaivoksella seuraavien kohtien 

osalta: 

- Vuosittaisen malmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärän kasvu: voi-

massa olevan luvan mukaisesta tasosta 500 000 t/v enintään tasoon 

1,8 Mt/v 

- Avolouhinnan laajentaminen kesäaikaan: voimassa olevan luvan mu-

kaisesti avolouhintaa ei saa tehdä 1.5.–31.8. välisenä aikana. Yhtiö 

esittää, että avolouhoksen kesäajan louhintarajoitusta muutetaan si-

ten, että avolouhoksella ei harjoiteta louhintaa 15.6.–31.7. välisenä 

aikana. Lisäksi haetaan muutosta avolouhinnan kokonaiskestoon, 

joka tarkentuneiden suunnitelmien mukaan jaksottuu koko kaivoksen 

toiminta-ajalle (nykyisessä luvassa avolouhinta on sallittu vain kol-

mena ensimmäisenä rikastamon toimintavuotena). 

- Esirikastuksen käyttöönotto: voimassa olevan luvan mukaisen rikas-

tusprosessin täydentäminen esirikastuksella. Toiminnassa hyödyn-

netään esirikastusta ennen malmin syöttämistä rikastamon jauhatus-

myllyihin. Esirikastuksella poistetaan alhaisen metallipitoisuuden 

omaavat kivet ennen jauhatusta, jolloin ne päätyvät sivukiveksi. 

- Rikastamon kapasiteetti nousee enimmillään 600 000 tonniin vuo-

dessa.  

- Sivukivialueen laajennus, korotus ja jääminen alueelle pysyvästi: esi-

rikastuksen käyttöönoton ja kokonaislouhintamäärän kasvun myötä 

sivukiveä muodostuu aiemman ympäristöluvan mukaista määrää 

(100 000–150 000 t/v) enemmän (max 1,2 Mt/v), minkä vuoksi suun-

niteltua sivukivialuetta on tarpeen laajentaa ja korottaa. Sivukivi- ja 

rajamalmialueen pinta-ala laajennuksen jälkeen on enintään noin 

kymmenen hehtaaria ja korkeus enintään noin 37 metriä maanpin-

nasta. Loppusijoitettavaa sivukiveä muodostuu kaivostoiminnan ai-

kana noin 2,0 Mt. Sivukivialue jää kaivosalueelle pysyvästi. Voimassa 

olevassa luvassa toiminnassa muodostuva sivukivi on määrätty hyö-

dynnettäväksi maanalaisen kaivoksen täytöissä niin, ettei toiminnan 

loputtua kaivosalueelle jää sivukiven läjitysaluetta. 

- Sivukiven hyödyntäminen rikastushiekka-altaan reunapatojen koro-

tuksissa ja muissa rakenteissa: louhinnassa muodostuvan sivukiven 

hyötykäytölle rikastushiekka-altaan rakenteiden osalta haetaan lu-

paa. Hyödynnettävän sivukiven rikkipitoisuus on enintään 1,5 %. Li-

säksi sivukiven hyödyntämiselle haetaan lupaa välivarastokentän ra-

kenteessa enintään noin 4 000 m3 sekä avolouhoksen infran raken-

tamiseen.  

- Kaivannaisjätehuoltosuunnitelman päivitys: hopeakaivoksen aiempi 

kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on päivitetty vastaamaan muutetun 



14 

 

toiminnan mukaisia jätemääriä ja -laatuja. Osana kaivannaisjätehuol-

tosuunnitelmaa esitetään kaivoksen päivitetyt sulkemissuunnitelmat. 

- Purkuvesien kokonaistyppipitoisuuden raja-arvon muutos: Vaasan 

hallinto-oikeuden päätöksessä nro 14/0205/2 poistettiin aluehallinto-

viraston päätöksessä nro 33/2013/1 määräämä pintavalutuskentälle 

johdettavan puhdistetun ylijäämäveden typpiraja-arvo 20 mg/l. Hal-

linto-oikeuden päätöksen myötä typen osalta jäi voimaan ainoastaan 

ammonium-, nitraatti- ja nitriittitypen yhteenlaskettu vuotuinen koko-

naiskuormitusraja-arvo 6 500 kg. Toiminnan laajentumisen ja erityi-

sesti sivukivialueen laajentumisen ja pysyvän maanpäälle sijoittami-

sen takia puhdistettujen ylijäämävesien typpikuormitukselle haetaan 

raja-arvoa 12 400 kg/v. 

- Lyijyn sekoittumisvyöhykkeen muutos: hopeakaivoksen voimassa 

olevassa ympäristölupapäätöksessä nro 33/2013/1 Ollinjoki välillä 

Koivupuro–Pirttilampi on määrätty vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 

tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla veden liukoinen lyijypi-

toisuus saa ylittää ympäristölaatunormin. Poistovesissä on tois-

taiseksi havaittu vain pieniä määriä lyijyä ja lisäksi lyijyä poistuu jat-

kossa vedenpuhdistamolla. Kaivoksen alapuolisten vesissä biosaa-

tavan lyijyn pitoisuus on keskimäärin ollut turvemaiden taustapitoi-

suutta 0,3 μg/l pienempi, joten ympäristönlaatunormi ei laskelmien 

perusteella ylittyisi Ollinjoessa. Näin ollen sekoittumisvyöhykettä ei 

enää haeta.  

Lisäksi kaivoksella on otettu käyttöön laitosmainen vedenpuhdistamo, 

minkä lisäksi käytössä ovat selkeytysaltaat ja pintavalutuskentät, joille 

vedet johdetaan ennen purkuvesistöä. Vedenpuhdistamon käyttöönoton 

myötä Koivupuroon johdettavan veden kuormitusraja-arvoihin haetaan 

muutoksia. 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen tuotanto on aloitettu maaliskuussa 

2019 ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 nojalla, sellai-

sena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä nro 14/0205/2 

muutettuna voimassa, sekä sitä täydentävän päätöksen nro 56/2018/1 

mukaisesti. Tuotannon aloittamiseen mennessä kaivosalueelle rakennet-

tiin kaivostoiminnassa vaaditut rakenteet ja toiminnot. Suunnitelmien tar-

kentumisen seurauksena joihinkin yksityiskohtiin on tullut muutoksia vuo-

den 2013 lupapäätöksen kertoelmaosaan verrattuna.  

Sotkamo Silver Oy ja kaivosalueella säännöllisesti toimivat urakoitsijat 

työllistävät noin 130 henkilöä, lisäksi kaivos työllistää välillisesti useita sa-

toja henkilöitä Kainuussa ja muualla Suomessa. Kaivostoiminta on mer-

kittävä työllistäjä Kainuun alueella ja se vaikuttaa myös maaseuturaken-

teeseen ja palveluihin.  

Kaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta 

ja kuljetus, murskaus, esirikastus, jauhatus, vaahdotusrikastus, kuivaus 
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ja varastointi. Seuraavassa kuvassa on esitetty tuotantoprosessin mas-

satase 600 000 t/v rikastamon maksimikapasiteetilla. Tällöin sivukiveä 

muodostuu keskimäärin noin 1,0 Mt/v.  

 

Louhinta ja kokonaislouhintamäärän kasvu 

Louhintaa tehdään avolouhoksesta sekä maanalaisena. Luvan nro 

33/2013/1 mukainen kokonaislouhintamäärä on 500 000 tonnia vuo-

dessa, josta noin 350 000–400 000 tonnia on malmia ja noin 100 000–

150 000 tonnia sivukiveä. Voimassa olevassa ympäristöluvassa kaivok-

sen toiminta-ajaksi arvioitiin edellä mainituilla louhintamäärillä 9–10 

vuotta. Toimintaa haetaan muutettavaksi siten, että kokonaislouhinta-

määrä sisältäen malmin, sivukiven ja tarvekiven louhinnan on enimmil-

lään 1,8 Mt vuodessa (keskimäärin 1,0–1,2 Mt/v), josta sivukiveä on 

enimmillään 1 Mt vuodessa.   Tämä tarkoittaa noin 2–5 räjäytystä viikossa 

avolouhoksella sen toiminta-aikana. Maanalaisessa kaivoksessa louhin-

taräjäytyksiä tehtäisiin 2–5 kertaa päivässä ympäri vuoden. Kokonais-

louhintamäärällä 1,8 Mt/v rikastuksen maksimikapasiteetti on 600 000 t/v. 

Tarvekiveä louhitaan rikastushiekka-altaan viereistä tarvekivilouhoksesta 

eikä erillisiä uusia louhoksia ole suunnitteilla. Nykyistä louhosta laajenne-

taan toiminnan tarpeen mukaan. 

Muutoksen myötä malmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärä kaivoksen 

toiminta-aikana kasvaa noin 5 Mt:sta 9,65 Mt:iin. Uusimman arvion mu-

kaan toiminta-aika on noin yhdeksän vuotta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hopeakaivoksen arvioitu massatase 

louhinnan, rikastuksen ja jätejakeiden muodostumisen osalta toiminta-ai-

kana (luvut 1 000 t/v). 
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Ensimmäinen mineraalivarantoarvio laadittiin vuonna 1991, minkä jäl-

keen arviota on päivitetty useita kertoja. Voimassa olevan ympäristöluvan 

nro 33/2013/1 mukaisessa tilanteessa mitatut ja osoitetut mineraalivaran-

not olivat yhteensä noin 3,5 miljoonaa tonnia. Esiintymän mineraalivaran-

totieto on päivitetty joulukuussa 2017. Päivitetyn arvion perusteella to-

dettu ja todennäköinen mineraalivaranto on 6,6 milj. tonnia. Arviossa on 

käytetty cut-off arvona 30 g/t-hopeapitoisuutta. Mitattu ja osoitettu mine-

raalivaranto on kasvanut tasolta 1,5 Mt (146 g / t Ag) nykyiseen 6,6 Mt 

(83 g / t Ag). 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen mineraalivara-arvio on laadittu ja 

luokiteltu JORC-koodin (2012) mukaisesti ja se on riippumattoman ulko-

puolisen tahon tarkastama. Arviointiin käytetään Cut-Off-arvoa 30 g/t Ag. 

Kokonaisarvio hopeakaivoksen mineraalivaroista on 10,92 Mt, joka sisäl-

tää 74 g/t hopeaa, 0,21 g/t kultaa, 0,26 % lyijyä ja 0,57 % sinkkiä. Se on 

luokiteltu seuraavasti: 
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Avolouhos ja avolouhinnan laajentaminen kesäaikaan 

Nykyarvion mukaan avolouhoksen suurin pituus on noin 350 metriä, suu-

rin leveys yläosasta noin 180 metriä ja suurin syvyys noin 80 metriä. Avo-

louhoksen pinta-ala on noin neljä hehtaaria ja tilavuus noin 1,5 Mm3. Avo-

louhoksen kokoa ei muuttuneen toiminnan myötä ole tarpeen kasvattaa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty avolouhoksesta louhittavat jakeet 

hopeakaivoksen koko toiminnan aikana (luvut 1 000 t/v). Avolouhoksesta 

tämän hetken tiedon mukaan louhittava malmimäärä on noin 550 000 t. 

Lisäksi ns. rajamalmia louhitaan 800 000 t. Avolouhoksen kokonais-

louhintamäärä noin 4 Mt.  

 

Kaivostoiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen kannalta nykyi-

sessä luvassa nro 33/2013/1 oleva avolouhoksen kesäajan louhintarajoi-

tus 1.5.–31.8. on kohtuuttoman pitkä. Yhtiö esittää, että avolouhoksen 

kesäajan louhintarajoitusta muutetaan siten, että avolouhoksella ei har-

joiteta louhintaa 15.6.–31.7. välisenä aikana. Esitetty uusi rajoitusaika 

ajoittuu vilkkaimman vapaa-ajan asuntojen käyttökauden ajalle ja toi-

saalta mahdollistaa kannattavan ja tarkoituksenmukaisen kaivostoimin-

nan harjoittamisen. Avolouhinta kesäaikana (1.5.–14.6. ja 1.–31.8.) to-

teutetaan mahdollisimman vähän ympäristöhäiriötä aiheuttaen arkisin ja 

päiväsaikaan (07–22). Räjäytysajat tullaan kertomaan lähialueen asuk-

kaille ja kesämökkiläisille. Häiriöiden minimoimiseksi louhintaräjäytyksiä 

avolouhoksella em. aikavälillä tehdään enintään kerran viikossa. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin osana tehdyn meluselvityksen perus-

teella meluohjearvojen ylityksiä ei aiheudu lähimmän asutuksen tai loma-

rakennusten alueella. Avolouhinnan kesäajan rajoituksen lyhentäminen 

lisää hieman louhinnasta ympäristöön aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa, 
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mutta ottaen huomioon tehdyt arviot haitan vähäisyydestä ovat louhinta-

rajoitukseen esitetyn muutoksen myöntämisen Sotkamo Silver Oy:n kä-

sityksen mukaan olemassa. 

Avolouhoksen laajentamiseen liittyvät sivukiven louhinnat tullaan edel-

leen tekemään edellä mainitun ajan ulkopuolella, 1.9.–30.4. välisenä ai-

kana. Kesäaikainen louhinta on malmin louhintaa ja siihen välittömästi 

liittyvää marginaalimalmin ja sisäraakun louhintaa. Mahdollisuus malmin 

louhintaan avolouhoksella kesäaikana varmistaa kaivoksen tuotannon. 

Esirikastuksen käyttöönoton myötä tarvittavan syötteen määrä kasvaa ja 

avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen yhtäaikainen ja tasainen lou-

hinta ovat edellytys kestävälle louhinnalle. Esitetty louhintarajoitus mah-

dollistaa myös sen, että louhitun malmin välivarastoja ei tarvitse kasvat-

taa kesäajan toimintaa varten vaan malmia voidaan louhia tarpeen mu-

kaan. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kesäaikaista louhintamahdolli-

suutta käytetään tuotanto- ja louhintatilanteen tarpeiden mukaisesti ja rä-

jäytysten määrä voi olla edellä kerrottua vähäisempikin. 

Lisäksi haetaan muutosta avolouhinnan kokonaiskestoon, joka tarkentu-

neiden suunnitelmien mukaan jaksottuu koko kaivoksen toiminta-ajalle. 

Alun perin avolouhintaa oli tarkoitus tehdä vain kolmena ensimmäisenä 

rikastamon toimintavuotena. 

Maanalainen louhinta 

Maanalainen louhinta ulottuu useiden satojen metrien syvyyteen. Louhin-

tamenetelmä on pitkittäinen tai poikittainen avoin pengerlouhinta. Lou-

hosten stabiliteetin turvaamiseksi voidaan kaikki tai osa louhoksista täyt-

tää louheella. Hopeakaivoksen nykyinen maanalainen kaivos koostuu 

noin kooltaan noin 5 x 5 metriä suuruisesta ja noin 2 600 metriä pitkästä 

vinotunnelista, joka ulottuu noin 350 metrin syvyyteen. Maanalaisen kai-

voksen tuuletusnousu on halkaisijaltaan noin 2,2 metriä ja ulottuu maan-

pinnalta noin 340 metrin syvyyteen. Marraskuuhun 2020 mennessä on 

louhittu lisäksi noin viisi kilometriä tasoperiä malmin louhimiseksi ja reilut 

20 louhosta on tuotantolouhittu.  

Kokonaislouhintamäärä maanalaisessa kaivoksessa kasvaa enimmillään 

750 000 tonniin vuodessa, kun alkuperäisen suunnitelman mukainen ko-

konaislouhintamäärä oli enintään 500 000 tonnia vuodessa. Louhintame-

netelmät maanalaisessa kaivoksessa eivät muutu ja pääpiirteissään 

maanalainen kaivos tulee olemaan nykyisenlainen. Tämän hetken suun-

nitelmien mukaan alin louhintataso tulee olemaan -440 metriä, joka edel-

lyttää vinotunnelin jatkamista syvemmälle. Sekä malmi että sivukivi kuor-

mataan maansiirtoautoihin, jotka kuljettavat ne joko murskaamon yhtey-

dessä olevalle malmilouheen välivarastointialueelle tai sivukiven läjitys-

alueelle. Malmilouhe murskataan ennen syöttämistä rikastusprosessiin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty maanalaisesta kaivoksesta louhitta-

vat jakeet hopeakaivoksen koko toiminnan aikana (luvut 1 000 t/v). 
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Mikäli kaivoksen toiminnan sivutuotteena syntyvän käyttökelpoisen sivu-

kiven ja rikastushiekan määrä ei riitä kaivoksen tarpeisiin, tarvittava muu 

kiviaines louhitaan kaivospiirin alueelta tai ostetaan muualta ulkopuoli-

selta toimittajalta. Tuotantolouhinnan lisäksi maan alla louhitaan tuo-

tanto-, yhdys- ja tuuletusperiä sekä vinotunnelia kaivoksen syventämis-

vaiheessa. 

Malmin murskaus 

Rikastusprosessi alkaa kaksivaiheisella murskauksella, jossa malmi-

louhe murskataan jauhatusmyllyyn syötettäväksi sopivaan raekokoon. 

Malmilouheen primäärimurskaus tapahtuu semimobiililla leukamurs-

kaimella ja sekundäärimurskaus kartiomurskaimella. Toiminnan alkuvai-

heessa käytössä on ollut mobiilimurskain. Sekundäärimurskausvaihe kä-

sittää myös luokituksen täryseulalla lopullisen raekoon kontrolloimiseksi. 

Murskattu malmi siirretään kuljetinhihnalla välivarastoon, joka on tiivis-

pohjainen, katettu halli. Mobiilimurskauksessa melu suunnataan meluval-

lin avulla poispäin häiriintyvistä asuin- ja lomakohteista sekä Hiidenportin 

kansallispuistosta.  

Hakija on tarkentanut 24.11.2020 toimittamassaan täydennyksessä neu-

vottelussa esille noussutta isojen kivien rikotusasiaa ja esittää, että riko-

tusta voidaan tehdä malmikentällä, sille tehdyllä meluestein varustetulla 

alueella arkipäivisin klo 8–18 välisenä aikana. 

Malmin välivarastointi 

Voimassa olevaan lupaan verrattuna murskatun malmin välivarastohallin 

lattiarakenteeseen on tehty muutos. Betonilla vesitiiviiksi toteutetun lat-

tiarakenteen sijaan lattian tiivistys on toteutettu 1,5 mm HDPE-kalvolla. 

Muovikalvon saumat on hitsattu tiiviiksi asennuksen yhteydessä. Kalvo 

on suojattu alapuolelta 100 mm kivituhkakerroksella ja yläpuolelta geo-

tekstiilillä, jonka paino on vähintään 1 200 g/m2. Geotekstiilin päällä on 

lisäsuojana 300 mm murskekerros, jonka päällä malmin välivarastointi ja 

työkoneiden liikkuminen tapahtuvat. Malmin ja hallin pohjarakenteen 

murskeen sekoittuminen ei ole ongelma, sillä toiminnan loppuvaiheessa 

kaikki HDPE-kalvon yläpuolella oleva kiviaines voidaan syöttää rikasta-

mon prosessin läpi ja ottaa mahdollisten malmijäämien sisältämät metallit 
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sekä rikki talteen. Murskatun malmin välivaraston vaihtoehtoisen pohja-

rakenteen on valvontaviranomainen hyväksynyt. 

Esirikastus 

Hopeakaivoksella otetaan käyttöön sensoritekniikkaan perustuva esiri-

kastuslaitteisto, joka erottelee rikastamon syötteestä alhaisemman me-

tallipitoisuuden omaavan kiven. Ennen esirikastusta louhittu kivi murska-

taan halkaisijaltaan enintään noin 70 mm palakokoon. Röntgentekniik-

kaan (XRT, X-Ray Transmission) perustuva esirikastus tunnistaa laitteis-

ton läpi kulkevasta kivestä korkeamman metallipitoisuuden omaavan ja-

keen ja erottelee sen alhaisemman metallipitoisuuden jakeesta. Esirikas-

tuksessa käytettäviä metallipitoisuuksia ei voida yksiselitteisesti määri-

tellä, vaan ne määräytyvät kulloinkin vallitsevan kokonaistaloudellisen ti-

lanteen mukaan. Esirikastusta pyritään hyödyntämään siten, että huomi-

oidaan paras mahdollinen rikastuksen ja louhinnan kokonaistalous, lou-

hintakustannukset ja malmin laatu. Näin ollen yksiselitteistä metallipitoi-

suutta, jolla esirikastus lajittelee syötteen rikastamon syötteeksi ja hylky-

kiveksi, ei voida määritellä. Esirikastuksen erotusasetuksia säädetään ti-

lanteen mukaan. 

Esirikastuksen arvioidaan tuottavan noin 1,25 Mt sivukiveä yhdeksän toi-

mintavuoden aikana, joka ilman esirikastusta päätyisi rikastamon syöt-

teeksi. Tällöin myös muodostuvan rikastushiekan määrä tuotettua metal-

litonnia kohti vähenee vastaavasti.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty esirikastuksen toimintaperiaate (1 = tu-

leva malmimurske, 2 = röntgenkamera, 3 = röntgenlähde, 4 = erottelu-

kammio, Tomra 2016) 

 

Esirikastus sijoitetaan murskaus- ja rikastamoalueiden yhteyteen maan 

päälle rakennettavaan rakennukseen. Rakennuksen poistoilma suodate-

taan pölypäästöjen hallitsemiseksi. Välivarastoitu murskattu malmi syö-

tetään esirikastukseen pyöräkuormaajalla. Esirikastuksesta malmi siirre-

tään kuljettimen avulla rikastamon päiväsiiloon ja siilosta edelleen kuljet-

timella rikastusprosessiin. Esirikastuksen matalan metallipitoisuuden kivi 
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eli ns. hylkykivi kerätään kasalle ja kuljetetaan maanalaisen kaivoksen 

täyttöihin tai sijoitetaan sivukivialueelle. Hylkykiven välivarastoalueen ve-

det kerätään ja johdetaan selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen rikastuspro-

sessin vesikiertoon. 

Esirikastuksen käyttöönoton myötä vaahdotukseen syötettävän malmin 

laatu ei muutu, joskin rikastukseen syötettävän kiven kokonaismetallipi-

toisuutta saadaan esirikastuksen avulla kasvatettua arviolta noin 30 %, 

kun metallipitoisuudeltaan köyhempää sivukiveä saadaan poistettua mal-

miaineksesta tehokkaammin. Esirikastuksen avulla suurempi osuus kai-

kesta hyödynnettävissä olevasta malmiaineksesta saadaan syötettyä ri-

kastusprosessiin. Tämä kasvattaa vaahdotettavan malmin määrää, 

mutta ei muuta sen tyypillistä koostumusta. Samalla sivukiveksi päätyy 

vähemmän rikastukseen kelpaavaa kiviaineista, jolloin sivukiven metalli-

pitoisuus pienenee. Toisaalta myös aiemmin rikastamon syötteeseen 

mahdollisesti päätynyt alhaisen metallipitoisuuden kiviaines päätyy esiri-

kastuksen myötä sivukiveksi. 

Esirikastuksen käyttöönotto lisää muodostuvan sivukiven määrää ja vä-

hentää rikastushiekan määrää. Louhintamäärän kasvun ja maanalaisen 

kaivoksen syventämisen seurauksena molempia kaivannaisjätteitä muo-

dostuu nykyiseen ympäristölupaan nähden vuodessa enemmän, minkä 

vuoksi esirikastuksen käyttöönotto edellyttää myös sivukivialueen laajen-

nusta ja korotusta. Esirikastuksen ei arvioida muuttavan rikastushiekan 

laatua, sillä malmin laatu ei muutu esirikastuksen myötä. Rikasteisiin pää-

tyvän malmin mineraloginen koostumus on vastaava kuin ilman esirikas-

tuksen käyttöönottoa. Muodostuvan rikastushiekan määrä tulee esirikas-

tuksen käyttöönoton myötä vähenemään, sillä rikastamolle johdetaan 

aiempaa vähemmän alhaisen metallipitoisuuden omaavaa kiviainesta.  

Esirikastuksen sivukivituotteesta ei ole vielä saatavilla analyysituloksia. 

Sivukivelle tehdään VNa 331/2013 mukainen vastaavuustestaus esiri-

kastuksen käyttöönoton jälkeen. Esirikastuksen sivukivituotetta ei sijoi-

teta pysyvästi maanpäälle, vaan se hyödynnetään maanalaisissa täy-

töissä tai ajetaan rikastusprosessin läpi myöhemmässä vaiheessa. Vas-

tineessaan hakija on selventänyt, että varastokentältä hylkykivi viedään 

maanalaisen kaivoksen louhostäyttöihin. On kuitenkin mahdollista, että 

kaivoksen toiminnan aikana kaikkea sivukiveä ja hylkykiveä ei pystytä 

hyödyntämään louhostäyttöihin ja tämän vuoksi nyt haetaan myös lupaa 

läjittää sivukiveä sekä sivukiveksi rinnastettava hylkykivi pysyvästi sivu-

kiven läjitysalueelle. Hakija tarkentaa, että esirikastuksessa muodostu-

vaa hylkykiveä ei tulla rikastamaan myöhemmissä vaiheissa. 

Malmi sisältää sen mineralogisen koostumuksen perusteella happoa 

tuottavia mineraaleja, kuten sulfidimineraaleja. Tyypillisistä haitta-ai-

neista malmikivi sisältää erityisen runsaasti sinkkiä ja lyijyä, mutta myös 

huomattavia määriä antimonia, kadmiumia ja arseenia, joista lysimetriko-

keissa erityisesti sulfaatin, sinkin ja kadmiumin on havaittu liukenevan. 

Kun sivukivialueelle päätyvän malmin määrää voidaan esirikastuksella 

vähentää, pienenevät myös malmin pitkäaikaiskäyttäytymiseen liittyvät 

päästöt sivukivialueelta. 
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Esirikastuksen käyttöönoton myötä sivukiven määrä tulee kasvamaan 

verrattuna tilanteeseen, jossa esirikastusta ei ole käytössä, sillä aiemmin 

rikastukseen päätynyt sivukivi voidaan esirikastuksen myötä erotella 

omaksi jakeekseen. Samalla syntyvän rikastushiekan määrä pienenee. 

Esirikastuksen arvioidaan tuottavan noin 1 Mt sivukiveä kuuden toiminta-

vuoden aikana, joka ilman esirikastusta päätyisi osin sivukiveksi ja osin 

rikastamon syötteeksi ja myöhemmin rikastushiekaksi. 

Esirikastuksen jälkeinen rikastusprosessi 

Jauhatus ja vaahdotus on toteutettu ympäristöluvassa nro 33/2013/1 esi-

tetyllä tavalla. Jauhatuksesta malmi siirretään kolmivaiheiseen vaahdo-

tukseen perustuvaan rikastukseen. Vaahdotuksen ensimmäisessä vai-

heessa malmista erotetaan lähes kaikki hopea, kulta ja lyijyhohde. Vaah-

dotuksen toisessa vaiheessa erotetaan sinkkivälke ja hieman jalometal-

leja. Kolmannessa vaahdotuspiirissä malmista erotetaan rikkikiisu eli py-

riitti omaksi tuotteeksi. Pyriittipiirin jälkeen malmista on erotettu arvome-

tallit ja sulfidit. Jäljelle jäänyt rikastushiekka johdetaan rikastushiekka-al-

taalle. Rikastamo toimii katkeamattomassa vuorotyössä. 

Hopeapitoinen lyijy- ja sinkkirikaste suodatetaan alle kymmenen prosen-

tin vesipitoisuuteen eli kuivaksi sakaksi. Hopeapitoinen lyijyrikaste varas-

toidaan suodatuksen jälkeen rikasteen kuljetuskonteissa betonipohjai-

sessa hallissa. Sinkki- ja pyriittirikaste varastoidaan suodatuksen jälkeen 

rikastesiiloissa, joista se lastataan kuljetettavaksi. 

Rikastamon kolmivaiheisessa vaahdotusprosessissa tuotetaan kolmea 

rikastetta: 

1. hopea-kulta-lyijy 4 000 t/v 

2. sinkki-hopea 8 000 t/v 

3. hopea-pyriitti 10 000 t/v 

Viimeisen vaahdotuspiirin tuotteena saatava pyriitti ja muut rikkipitoiset 

jakeet erotetaan rikastushiekasta, jotta sen rikkipitoisuus olisi mahdolli-

simman alhainen. Pyriitin vaahdotuspiiriä tullaan ajamaan siten, että piirin 

alitteena saatavan rikastushiekan rikkipitoisuus on mahdollisimman al-

hainen ja sen vuosikeskiarvo alle 0,3 %. 

Rikasteiden vuosittain tuotettava määrä laajennetussa toiminnassa on 

yhteensä keskimäärin noin 22 000 tonnia, josta hopearikasteen osuus on 

noin 4 000 tonnia, sinkkirikasteen osuus noin 8 000 tonnia ja pyriittirikas-

teen noin 10 000 tonnia. Rikasteita muodostuu enintään 36 000 tonnia. 

Vastaavasti rikastushiekkaa muodostuu, rikastamon kapasiteetilla 

600 000 t/v, keskimäärin noin 486 000 t/v ja enintään noin 564 000 t/v. 

Keskimääräisesti muodostuvaa rikastushiekkamäärää laskee kaksi en-

simmäistä toimintavuotta, jolloin tuotantomäärä on alhaisempi. 

Suodatetulle pyriittirikasteelle on rakennettu oma välivarastohalli betoni-

pohjaisena. Hallin betonilaatan alapuolinen pohjarakenne ylhäältä lukien 

on: 
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Kulutuskerros #0/32  200 mm 

Louhetäyttö   ≥800 mm 

Suodatinkangas 

Suojakerros #0/16  300 mm 

Suojageotekstiili 

HDPE-kalvo 

Kivituhka   100 mm 

Kiilauskerros 

Louhe 

Pyriittihalli sijaitsee esirikastuskentällä, jonka pohjarakenne on betoni-

laattaa lukuun ottamatta edellä esitettyä vastaava.  

Mikäli pyriittirikastetta ei saada myytyä asiakkaille, pumpataan se vaah-

dotuksen jälkeen pyriittialtaaseen varastoitavaksi. Nykyinen selkeytysal-

las 1 on muutettu rakenteeltaan pyriittialtaaksi.  

Louhintamäärän kasvun ja esirikastuksen myötä rikastamon kapasiteetti 

nousee enimmillään tasolle 600 000 t/v.  

Rikastamon kapasiteetin kasvattaminen ei edellytä raakavedenoton li-

säämistä. Kapasiteetin muutoksista huolimatta raakavettä otetaan enin-

tään 23 m3/h. Ajoittain raakaveden otto voidaan pysäyttää kokonaan, sillä 

kaivoksen vesikierrosta saatava vesi on pääosin riittävä rikastamon toi-

minnan kannalta. Pääasiallinen raakavedenotto ajoittuukin lähinnä poik-

keustilanteisiin, joissa kiertoveden johtaminen rikastamolle on hetkelli-

sesti estynyt. Raakavedenottomäärään ei näin ollen haeta muutosta. 

Sivukivi ja rajamalmi 

Louhinnassa syntyvät sivukivet sekä rajamalmi (vuoden 2013 päätök-

sessä marginaalimalmi) läjitetään sivukivien ja rajamalmin läjitysalueelle. 

Rajamalmi on esiintymän osa, jota ei lueta malmiksi, mutta jonka ho-

peapitoisuus on verrattain korkea. Rajamalmi on louhintateknisistä syistä 

louhittava, jotta päästään malmiin käsiksi. Rajamalmin sisältämien arvo-

metallien tuotteistamiseksi kehitetään tuotantomenetelmiä. Sivukivien ja 

rajamalmin läjitysalue sijoittuvat vierekkäin avolouhoksen ja rikastamo-

alueen väliin. Kaivannaisjätealueiden rakentamisessa on huomioitu voi-

massa oleva ympäristölupa ja siinä esitetyt jätealueita koskevat yleiset 

lupamääräykset (53–57) sekä aluekohtaiset lupamääräykset.   

Matalarikkisessä sivukivessä on vuonna 2018 havaittu vähintään PIMA-

asetuksen kynnysarvon ylittäviä pitoisuuksia lyijyä. Pitoisuudet ovat sa-

maa luokkaa myös korkearikkipitoisten sivukivien osalta. Vuonna 2011 

samansuuruisia lyijypitoisuuksia havaittiin syvyydeltä 170–171 m ote-

tussa sivukivinäytteessä. Vähäinen muutos ei ole seurausta esirikastuk-

sesta, sillä vuoden 2018 sivukivinäytteet eivät edusta esirikastuksessa 

muodostuvaa sivukiveä. Havaittu eroavaisuus on todennäköisimmin seu-

rausta satunnaisotannan vaikutuksesta analyysiin päätyvän sivukiven mi-

neraalikoostumukseen. Koska sivukiven lyijyn on havaittu liukenevan 
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vain hyvin vähäisissä määrin sekä vuoden 2011, että vuoden 2018 näyt-

teistä, ei sivukiven luontaisen lyijypitoisuuden katsota olevan merkityksel-

linen ympäristön pilaantumisen kannalta. Myös sivukiven pitkäaikaiskäyt-

täytymisen tutkimiseksi aloitetuissa lysimetreissä, lyijyn liukenevuus on 

ollut hyvin vähäistä. 

Sivukivialueen muutokset 

Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisesti kaikki sivukivi on 

määrätty hyödynnettäväksi. Kaikkea sivukiveä ei toiminnan laajentuessa 

kuitenkaan todennäköisesti saada hyödynnettyä, joten lupaan haetaan 

muutosta koskien sivukiven pysyvää sijoittamista sivukivialueelle. 

Louhinnassa syntyvät sivukivet sekä rajamalmi varastoidaan sivukivien 

ja rajamalmin läjitysalueelle. Sivukivien ja rajamalmin varastoalueet sijoit-

tuvat vierekkäin avolouhoksen ja rikastamoalueen väliin. Sivukivialueen 

kokonaispinta-ala on enimmillään noin kymmenen hehtaaria (noin 370 x 

270 m) ja alueelle lopullisesti sijoitettava sivukivimäärä on noin 2 Mt. Vuo-

sittaiset läjitysmäärät vaihtelevat kokonaislouhintamäärän mukaisesti si-

ten, että ensimmäisinä tuotantovuosina louhintamäärää ja siten sivuki-

vien läjitystä kasvatetaan, kunnes saavutetaan vakiintunut tuotannon 

taso. Sivukivet jaotellaan sivukivialueelle rikkipitoisuuden mukaan. Voi-

massa olevassa ympäristöluvassa sivukivi- ja rajamalmialueen kooksi ar-

vioitiin kaksi hehtaaria (noin 90 x 270 m). Täyttömääräksi arvioitiin enim-

millään noin 150 000 t sivukiveä ja 100 000 t rajamalmia. Näin ollen nyt 

lupahakemuksessa esitetty sivukivi- ja rajamalmialue on aiemmin arvioi-

tua tarvetta suurempi. 

Sivukivialue luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi, eikä sen luokitus 

muutu hopeakaivoksen toiminnan muutoksen myötä. 

Kaivostoimintaa suunniteltaessa oletuksena oli, että kaikki sivukivi voi-

daan kaivostoiminnan aikana hyödyntää maanalaisen kaivoksen täy-

töissä ja muissa soveltuvissa rakennuskohteissa kaivosalueella. Tämän 

mukaisesti ympäristö- ja vesitalouslupaan nro 33/2013/1 on annettu lu-

pamääräys 45, jossa määrätään sivukivi hyödynnettäväksi toiminnan ai-

kana niin, ettei alueelle toiminnan loputtua jää maanpäällistä sivukivialu-

etta. Toiminnan aikana sivukivi- ja rajamalmialueen kokonaiskorkeuden 

arvioitiin kohoavan enimmillään + 8 m maanpinnasta ja luiskien kaltevuu-

deksi suunniteltiin 45 astetta.  

Kokonaislouhintamäärän kasvun seurauksena sivukivialuetta koskevia 

suunnitelmia on ollut tarpeen muuttaa. Sivukivialueen kokonaiskorkeutta 

on tarpeen kasvattaa, jotta se vastaa kokonaislouhintamäärän ja tuotan-

non tarpeita. Sivukiveä, jota ei suoraan hyödynnetä maanalaisen kaivok-

sen täytöissä, sijoitetaan pysyvästi maanpäälle perustettavalle sivuki-

vialueelle. Uuden suunnitelman mukainen sivukivialueen maksimikor-

keus on + 37 m ympäröivästä maanpinnasta ja lopulliset luiskat toteute-

taan 1:3 kaltevuudella.  
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Sivukivialueen pohjarakenteet toteutetaan luvan nro 33/2013/1 mukai-

sina. Pohjarakenne koostuu luontaisesta tai rakennetusta turvekerrok-

sesta, jonka paksuus on tiivistettynä vähintään 0,4 metriä ja tiivistyneen 

turpeen laskennallinen vedenläpäisevyys enintään 5 x 10-10 m/s.  

Turvekerroksen päälle tehtävä täyttö toteutetaan kerroksittaisena siten, 

että ei aiheuteta pohjarakenteen olennaista syrjäytymistä tai liikkumista. 

Sivukivialueen suotovedet kerätään alueen reunaojiin, joita pitkin vedet 

johdetaan selkeytysaltaaseen 4 ja sivukivialueen pohjoispuolelle selkey-

tysaltaaseen 6, joista edelleen selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen rikastus-

prosessin vesikiertoon. Sivukivialueen suotoveden laatua tarkkaillaan toi-

minnan aikana. Sivukivialue luokitellaan muuksi kaivannaisjätteen jäte-

alueeksi. 

Sivukivialueella muodostuvan suotoveden laatua seurataan säännölli-

sesti selkeytysaltaasta 4 otettavilla näytteillä. Lisäksi laatua on ennen toi-

minnan aloittamista arvioitu kaivosalueella tehdyn koelouhinnan aikana 

muodostuneen sivukivikasan suotoveden analyysitulosten perusteella. 

Lisäksi korkea- ja matalarikkiselle sivukivelle on tehty kokonaispitoisuus-

, liukoisuus- ja ABA-testit YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen. Sivu-

kiven liukoisuusominaisuuksia on lisäksi selvitetty pitkän aikavälin liukoi-

suutta selvittävissä lysimetrikokeissa. Tulokset on huomioitu päivitetyssä 

vesitasemallissa ja päästöarvioissa. 

Sivukiven käyttö rakenteissa 

Sivukiveä on hyödynnetty ja hyödynnetään kaivosalueen rakentamisessa 

voimassa olevien lupamääräysten mukaisesti. Rakentamisessa hyödyn-

nettävä sivukivi (alle 1,5% rikkiä) pyritään hyödyntämään kaivosalueen 

rakenteissa välittömästi. Tarvittaessa se läjitetään omina lajikkeinaan si-

vukivialueelle erillään muista sivukivistä. Valtaosa sivukivestä tullaan 

hyödyntämään välittömästi tai lyhyen varastoinnin jälkeen kaivoksen täy-

tössä. 

Sivukiven hyödyntämiselle haetaan lupaa välivarastokentän rakenteessa 

enintään noin 4 000 m3 sekä avolouhoksen infran rakentamiseen. Hyö-

dynnettävä sivukivi sisältää enintään 1,5 % rikkiä. Avolouhoksen alueella 

sivukiveä tullaan käyttämään tierakenteissa, minkä lisäksi siitä tehdään 

meluvalli/suojamuuri maanalaisen kaivoksen puhaltimen ja avolouhok-

sen välille. Tämä rakenne verhoillaan turpeella ja vedet johdetaan avo-

louhoksen kautta selkeytysaltaisiin ja kaivoksen vesikiertoon. Meluval-

lin/suojamuurin sekä edellä mainitun kenttärakenteen sivukivet voidaan 

sijoittaa avolouhoksen pohjalle, sivukivialueelle, rikastushiekka-altaa-

seen tai maanalaiseen kaivokseen toiminnan päätyttyä. Kaikissa vaihto-

ehdoissa sivukivi jää joko vesipinnan tai sulkemisrakenteen alapuolelle. 

Ympäristövaikutusten näkökulmasta hyödynnettävän sivukiven määrä on 

suhteellisen pieni ja hyödyntäminen tapahtuu tiivisrakenteen päällä, jol-

loin ympäristövaikutukset jäävät kokonaisuutena vähäisiksi. 
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Esirikastuksessa muodostuvan hylkykiven välivarastointialue 

Välivarastokentän pohjarakenteen tiivisrakenteen yläpuolisen louhe-

täytön toteuttamiselle sivukivestä haetaan tämän lupahakemuksen yh-

teydessä lupaa. Hyödynnettävä sivukivi sisältää enintään 1,5 % rikkiä. 

Kenttärakenteessa hyödynnetään enintään 1,5 % rikkiä sisältävää sivu-

kiveä enintään noin 4 000 m3. Kenttärakenteeseen sijoitettu sivukivi pois-

tetaan kaivoksen sulkemisen yhteydessä ja hyödynnetään esimerkiksi ri-

kastushiekka-altaan ja sivukivialueen muotoilussa tai kaivostäytössä.  

Rikastamoalueelle on rakennettu tiivisrakenteella varustettu varasto-

kenttä, jolle on sijoitettu pyriittihalli ja halli esirikastuslaitteistolle. Kenttää 

on tarkoitus hyödyntää esirikastuksen hylkykiven varastoinnille. Varasto-

kentän pinta-ala on noin 3 700 m2. Hylkykiveä varastoidaan esirikastus-

kentälle pieniä määriä ja viedään sitä mukaa kaivostäyttöön, kun sopivia 

kaivostäyttökohteita on. Varaston koon arvioidaan olevan jatkuvasti noin 

10 000 t, mutta kivi vaihtuu siinä jatkuvasti. Vuosittaisen kokonaismäärän 

arvioidaan olevan hakemuksen massataseissa esitetyn mukainen. Hyl-

kykivi varastoidaan tiivisrakenteen päälle ja kasa sijoitetaan mahdolli-

suuksien mukaan siten, että se toimii meluesteenä ympäristöön nähden. 

Lisäksi varastokentälle tulee mahdollisesti erillinen asfaltoitu pesuhalli, 

josta vedet johdetaan viemäriputkella hiekan- ja öljynerotukseen ja edel-

leen selkeytysaltaaseen 2. Hallia ei tämänhetkisen suunnitelman mukaan 

ole tarkoitus rakentaa. Mikäli se myöhemmin rakennetaan, siellä pestään 

työkoneita ja ajoneuvoja. Tällöin poistovedelle tehdään vaatimusten mu-

kainen öljynerotuskaivojärjestelmä. Öljynerotuksen jälkeen vedet pumpa-

taan alueelta selkeytysaltaaseen 2. Öljyt toimitetaan asianmukaiseen kä-

sittelyyn. 

Esirikastuksen hylkykiven varastokentän pohjarakenne on suojaustasol-

taan malmivälivarastokenttää vastaava. Pohjarakenne on seuraava: 

Kulutuskerros #0/32  200 mm 

Louhetäyttö   ≥ 800 mm 

Suodatinkangas 

Suojakerros  #0/16  300 mm 

HDPE-kalvo 

Kivituhka   100 mm 

Kiilauskerros 

Louhe 

Varastoalueen suotovedet kerätään HDPE-kalvon päältä (vietto noin 

2 %) ja johdetaan selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen rikastusprosessin ve-

sikiertoon. HDPE-kalvon läpiviennit toteutetaan vesitiiviinä. Välivarasto-

kentän poikki kulkeva, tiivisrakenteen alapuolinen putkikaivanto toimii tii-

visrakenteen alapuolisena salaojana. Putkikaivannon vedet kerätään 

murskausalueen olemassa olevaan salaojakaivoon ja pumpataan selkey-

tysaltaaseen 4, josta vedet pumpataan selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen 

rikastusprosessin vesikiertoon. 



27 

 

Käytännössä ympäristövaikutusten kannalta ei ole vesienkäsittelyn 

myötä eroa siinä, onko toiminta-aikana kyseinen sivukivi varastoituna si-

vukivialueella vai hyödynnettynä kenttärakenteessa. 

Rikastushiekka-altaan muutokset 

Rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-al-

taaseen. Rikastushiekka-allas sijoittuu rikastamoalueen ja selkeytysaltai-

den eteläpuolelle ja sen kokonaispinta-ala on nykyisellään noin 15 heh-

taaria. Lainvoimaisessa luvassa esitetty laajuus oli 28 hehtaaria, jonka 

todettiin kuitenkin olevan kaivoksen tarpeisiin toiminnan alkuvaiheessa 

liian suuri, minkä vuoksi alueelle nyt rakennettu rikastushiekka-allas on 

huomattavasti aiemmin arvioitua pienempi. Rikastushiekka johdetaan al-

taalle niin kutsutulla spigotointimenetelmällä, jolloin karkeampi ja ras-

kaampi rikastushiekka saadaan laskeutumaan rikastushiekka-altaan reu-

naosiin. Rikastushiekka-altaan pohjarakenne koostuu luontaisesta tai ra-

kennetusta turvekerroksesta. Rikastushiekka-altaan padot on rakennettu 

moreenista. Patomoreenin päälle märän puolen luiskaan on asennettu 

tiivisterakenne, joka on erillisten bentoniittimaton ja HDPE-kalvon yhdis-

telmä. Ympäristöluvassa nro 33/2013/1 vaatimuksena oli vain bentoniitti-

matto, minkä vuoksi toteutettu rakenne on ympäristönsuojelullisesti luvan 

mukaista rakennetta parempi. Toteutettu rakenne on hyväksytty ympäris-

tölupapäätöksessä nro 56/2018/1. Rikastushiekka-altaan padot täyttävät 

vesistöpadoille asetetut vaatimukset. 

Rikastushiekka-altaan sijainti on lainvoimaisen ympäristöluvan mukai-

nen. Voimassa olevaa ympäristö- ja vesitalouslupaa haettaessa muodos-

tuvan rikastushiekan määräksi arvioitiin noin 250 000 m3 vuodessa ja tun-

netuilla malmivaroilla kokonaismääräksi arvioitiin 2,5 Mm3. Tämä suunni-

teltiin sijoitettavan rikastushiekka-altaaseen, jonka pinta-ala olisi ollut 28 

hehtaaria.  Muuttuvan toiminnan myötä rikastushiekkaa arvioidaan muo-

dostuvan enimmillään noin 564 000 t (noin 320 000 m3) vuodessa (rikas-

tamon maksimikapasiteetti 600 000 t vuodessa). Rikastushiekan koko-

naismääräksi tunnetuilla malmivaroilla arvioidaan 4,4 Mt. Arvioitu rikas-

tushiekan vaatima läjitystilavuus on noin 2,5 Mm3. Tilavuuden arvioin-

nissa on käytetty läjitetyn rikastushiekan tiheyttä 1,76 t/m3.  

Tämänhetkisen rikastushiekka-altaan (pinta-ala 15 ha) tilavuus olisi vii-

dellä sisäänpäin tehtävällä korotuksella arviolta 1,9 Mm3. Tarvittava lisä-

tilavuus toteutetaan joko patokorotuksin tai altaan laajentamisella. 

Rikastushiekka-altaan patoja korotetaan toiminnan jatkuessa ylävirtaan 

eli siten, että padon harja siirtyy jokaisessa korotuksessa sisäänpäin al-

taaseen. Rikastushiekka-altaan lopullisiksi jäävät reunapadot muotoil-

laan ulkoluiskaltaan keskimäärin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Rikas-

tushiekka-allas luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi. 

Rikastushiekka-altaan patojen korotuksissa ja tarvittaessa muissa rikas-

tushiekka-altaan rakenteissa haetaan lupaa hyödyntää louhinnassa syn-

tyvää sivukiveä. Patokorotuksissa tarvittavat määrät on esitetty seuraa-
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vassa taulukossa. Ensimmäisen vaiheen jälkeen hyödynnettävän kar-

kean rikastushiekan ja sivukiven suhde tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Määrät perustuvat korotuksen tyyppileikkaukseen. Reunaosien karkeam-

paa rikastushiekkaa kuivatetaan tarpeen vaatiessa, jotta patokorotuk-

selle saadaan luotua geoteknisesti kantava pohjarakenne. Raekooltaan 

keskimäärin karkeampaa rikastushiekkaa hyödynnetään patokorotuk-

sissa hienojakoisemman aineksen jäädessä rikastushiekka-altaan keski-

osiin. 

Rikastushiekka-altaalla patokorotuksiin esitetään hyödynnettäväksi sivu-

kiveä, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,5 %. Sivukiven kanssa koske-

tuksissa olleet sadevedet kerätään talteen alkupadon sisäpuolelta ja joh-

detaan selkeytysaltaille. Näin ollen vedet päätyvät kaivoksen rikastuspro-

sessin vesikiertoon, eivätkä aiheuta haitallisia vesistöihin tai muuhun ym-

päristöön kohdistuvia vaikutuksia. 

Hakija on täydennyksessään 12.11.2020 esittänyt, että rikastushiekka-

altaan ensimmäinen patokorotus ylävirtaan tehdään tarvekivilouheella ja 

murskeella alla olevan kuvan mukaisesti. 

 

Rikastushiekkaa-altaan patokorotussuunnitelmat on laadittu rikastushie-

kasta ja sivukivestä koostuvilla korotuksilla. Tämän mukaiset suunnitel-

mat on esitetty patoturvallisuusviranomaiselle. Korotusten laskennallinen 

stabiliteetti on hyvin samankaltainen, riippumatta siitä käytetäänkö koro-

tuksissa vain rikastushiekkaa vai rikastushiekan ja sivukiven yhdistel-

mää. Käytännössä sivukivellä toteutettu rakenne on kuitenkin vakaampi 

johtuen louheen suuremmasta raekoosta ja massasta, joka lisää raken-

teen stabiiliutta. Teoriassa sivukiven rapautuminen voi heikentää raken-

teen teknistä stabiliteettia, mikäli rakenteen rapautuminen kestää pit-

kään. Nykyisen rikastushiekka-altaan käyttöikä ennen sulkemista on ver-

rattain lyhyt ja alle kymmenen vuotta kestävä rapautuminen ei todennä-

köisin perustein heikennä merkittävästi rakenteen stabiliteettia. 
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Rikastushiekka-altaan pohjalla on tiivisturverakenne ja alkupatojen sisä-

luiskassa on tekninen tiivisrakenne (1,5 mm HDPE-kalvo ja bentoniitti-

matto 4 000 g/m2). Suunnitellut ylävirtaan korotukset sijoitetaan edellä 

mainittujen tiivisrakenteiden ylä-/sisäpuolelle. Sulkemissuunnitelman 

mukaisesti rikastushiekka-altaan ylävirtaan rakennettavat korotukset jää-

vät sulkemisessa käytettävän tiivisrakenteen alle (bentoniittimatto 4 000 

g/m2 ja suoja-/pintakerrokset). Tiivisrakenne rajoittaa tehokkaasti hapen 

ja veden kulkeutumista rakenteen alle ja näin ollen ehkäisee sivukiven ja 

muiden materiaalien mahdollista rapautumista. Rapautuminen ei ole 

merkittävä riski, sillä kaivoksen elinkaari on suhteellisen lyhyt ja louheen 

raekoko huomattavasti rikastushiekkaa suurempaa. Sivukiveä sisältävät 

korotukset rajoittuvat edellä mainitusti myös alapuoleltaan alkupadon tii-

visrakenteeseen. Myös rikastushiekka-altaan suotovedet saadaan kerät-

tyä ja tarpeen mukaan käsiteltyä. Mahdollisesti happoa muodostavien si-

vukivien hyödyntämisen ylävirtaan korotuksissa ei edellä mainituista 

syistä nähdä aiheuttavan merkittävää vaikutusta tai riskiä sulkemisvai-

heen jälkeisiin päästöihin. 

Louheen käyttö ylävirtaan korotuksessa parantaa korotusten stabiliteettia 

ja kokemusperäisen arvion perusteelta helpottaa rikastushiekka-altaan 

sulkemista, kun rikastushiekka-altaan reunaosat kuivuvat tehokkaammin. 

Sivukivi on todennäköisin perustein rapauduttuaankin rakenteellisesti ri-

kastushiekkaa vahvempaa, minkä vuoksi sen käyttö on rakennustekni-

sestä näkökulmasta suotavaa. Sivukiven hyödyntäminen on huomioitu 

peittorakennetta suunniteltaessa. 

Kaivoksen vesitase 

Lähtökohtaisesti hopeakaivoksella pidetään alueiden kuivatusvedet ja ri-

kastamolta peräisin olevat vedet toisistaan erillään. Pumppaamot ja put-

kilinjat tullaan toteuttamaan/on toteutettu siten, että vesiä voidaan johtaa 

joustavasti kaivosalueen sisällä altaista toisiin siten, että alueelta poistet-

tavan ja rikastamolle syötettävän veden laatu pysyy hyvänä. Rikastamon 

raakavetenä käytetään pääasiassa rikastusprosessin kierrätysvettä, tois-

sijaisesti kaivosten kuivatusvettä ja tarvittaessa raakavettä otetaan Pie-

nen Tipasjärven Olkilahdesta. 

Kaivoksen vesitasetta on päivitetty muuttuvan toiminnan mukaiseksi huo-

mioiden kaivoksen rakentamisen ja toiminnan aikana kertynyt kokemus-

peräinen tieto, sekä muutokset kaivoksen vesienkäsittelyssä. Lupahake-

muksessa, johon voimassa olevassa ympäristö- ja vesitalouslupa nro 

33/2013/1  on annettu,  maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen kuiva-

tusveden määräksi arvioitiin noin 35–40 m3/h. Nyt tarkennetussa arviossa 

kuivanapitoveden määrän arvioidaan vesitasemallinnuksen perusteella 

vakiintuvan tasolle 90 m3/h. Arvioissa on huomioitu varovaisuusperiaat-

teen mukaisesti suurin mahdollinen kuivatusvesien määrä huomioiden 

avolouhokseen ja kaivokseen purkautuvan pohjaveden määrän kasvu 

louhinnan edetessä. Edellä mainittujen vesijakeiden yhteenlaskettu mak-

simimäärä pohjautuen päivitettyyn vesitasemallinnukseen on rikastamon 

maksimikapasiteetilla keskimäärin noin 116 m3/h. Vesitasemallinnuk-

sessa aiempaan arvioon verrattuna korjattuja tietoja ovat: 
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- louhintamäärän kasvu, 

- rikastamon kapasiteetin kasvu ja esirikastuksen käyttöönotto, 

- alueiden pinta-alojen sekä sadanta- ja haihduntatietojen päivitys ja 

- pohjaveden kertymän päivitetty arvio. 

Kaivosalueelta poisjohdettavan veden määrän kasvaessa kokonaispääs-

töjen on arvioitu nousevan. Vedenpuhdistamon käyttöönoton myötä kai-

vosalueelta poisjohdettavan veden haitta-ainepitoisuuksia saadaan vä-

hennettyä ja louhintamäärän kasvuun ja rikastamon kapasiteetin kasvat-

tamiseen liittyvää päästöjen kasvua kompensoitua. 

Rikastushiekka-altaaseen johdetaan vaahdotusprosessin sivutuotteena 

saatavaa rikastushiekkalietettä. Rikastushiekka-altaassa rikastushiekka-

lietteen sisältämä rikastushiekka laskeutuu altaaseen ja siitä erottuva 

vesi johdetaan edelleen selkeytysaltaaseen 2, joka toimii lisäselkeytys- 

ja vesivarastoaltaana. Selkeytysaltaan 2 vesi kierrätetään takaisin rikas-

tamolle tai johdetaan edelleen rikastushiekka-altaan pohjoispuoliselle 

suoalueella sijaitsevalle pintavalutuskentälle (pvk6), josta vedet purkau-

tuvat vesistöön.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty hakijan 15.10.2020 päivittämä kaivok-

sen yksinkertaistettu vesikiertokaavio sekä keskimääräiset virtaamat ri-

kastamon maksimikapasiteetilla 600 000 t/v.  

 

Malmin välivarastoalueen ja sivukivialueen suotovesiä varten on raken-

nettu selkeytysallas 4. Selkeytysaltaasta 3 vedet johdetaan vedenpuhdis-

tamolle ja maanalaisen kaivoksen poravedeksi. Avolouhoksen viereen on 

rakennettu selkeytysallas 5, josta tarpeen mukaan vesiä johdetaan sel-

keytysaltaan 3 kautta vedenpuhdistamolle. Vedenpuhdistamolta vedet 

johdetaan joko rikastamolle raakavedeksi tai pintavalutuskentän kautta 

ulos kaivosalueelta.  
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Vuoden 2020 toteuma jäteveden johtamisessa on noin 15 m3/h veden-

puhdistamolta rikastamon raaka- ja tiivistevesitankkiin ja noin 30 m3/h on 

pumpattu vedenpuhdistamolta pvk1:lle. Rikastamolle on pumpattu sel-

keytysaltaalta 2 noin 120 m3/h prosessivesisäiliöön. Raaka- ja tiivisteve-

sisäiliöstä on ylivuoto kiertovesitankkiin eli vedenpuhdistamolta voidaan 

ottaa enemmän vettä rikastamokiertoon tarvittaessa. Yllä oleva kaavio on 

tehty vastaamaan sitä hakemuksessa esitettyä, jonka perusteella veden-

laatumallinnus on tehty. Siksi nuolta vedenpuhdistamolta rikastusproses-

siin ei siinä ole. 

Vedenpuhdistamon toiminta 

Muuttuneen toiminnan myötä kaivoksella on otettu käyttöön vedenpuh-

distamo, jolla poistetaan kaivosvesien kiintoainesta, sekä tarvittaessa 

liuenneita metalleja. Vedenpuhdistamolta osa puhdistetusta vedestä joh-

detaan rikastamolle raakavedeksi ja loput pintavalutuskentän 1 kautta 

kaivosalueen ulkopuolelle. Vedenpuhdistamon käytölle haetaan ympäris-

tölupaa. 

Kaivosalueelta pois johdettavat vedet puhdistetaan ennen niiden laske-

mista vesistöön. Päätavoite puhdistuksessa on poistaa veteen liuenneet 

ympäristölle haitalliset aineet sekä kiintoaine. Vedenkäsittelyprosessi 

koostuu kemiallisesta saostuksesta sekä kiintoaineen poistoprosessista. 

Puhdistettavan veden käsittelymäärä on enimmillään 127 m3/h (vaihtelu-

väli 40–127 m3/h) riippuen tulevan veden laadusta ja määrästä. Veden-

puhdistamo on otettu käyttöön koetoimintana toukokuussa 2019. 

Vedenpuhdistamolle tulee kaksi vesijaetta kaivosalueelta. Näistä toinen, 

selkeytysaltaan 3 laskeutuksen jälkeinen vesi, eli kaivoksen ja sivuki-

vialueen kuivatusvesi, sisältää kiintoainetta noin 100–500 mg/l. Kiinto-

aine koostuu pääasiassa malmista ja sivukivestä. Mukana on vähäisem-

mässä määrin Fe(OH)3-sakkaa, jota muodostuu, kun kuivatusvedessä 

liuenneena oleva rauta saostuu veden hapettuessa. Lisäksi vedenpuh-

distamolle voidaan tarvittaessa pumpata pyriittialtaan, selkeytysaltaan 4, 

esirikastusalueen tai selkeytysaltaan 2 vettä, mikäli vedenlaatu kysei-

sissä altaissa heikkenee nykyisestä merkittävästi eikä selkeytysaltaasta 

2 pintavalutuskentälle 6 poistettavan veden laatu täytä lupamääräyksiä. 

Selkeytysaltaan 2 vesijakeen kiintoainepitoisuus on alhainen ja toiminnan 

aikana se on ollut keskimäärin tasolla 5–10 mg/l. Kiintoaine koostuu sel-

keytysaltaan 2 kautta tulevasta rikastushiekasta sekä malmista ja sivuki-

vestä, joita voi vähäisissä määrin huuhtoutua malminkäsittely- ja sivuki-

vialueelta. Vedenpuhdistamolle johdettavien vesien kiintoainepitoisuus 

on arvioitu varovaisuusperiaatetta käyttäen. 

Selkeytysaltaasta 3 vedenpuhdistamolle pumpattava kuivatusvesi johde-

taan vedenpuhdistamon lamelliselkeyttimen edessä olevaan saostusäili-

öön, jota ennen veteen lisätään lipeää (NaOH-liuosta) ja saostuskemi-

kaalia (FeCl3/FeSO4), joiden avulla pH säädetään puhdistusprosessille 

optimaaliseksi ja saadaan muodostumaan tehokkaasti laskeutuva flokki. 

Saostuksen tehostamiseksi saostussäiliöön lisätään polymeeriä. Kemi-
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kaaleja annostellaan annostelupumppujen avulla suhteessa jätevesivir-

taamaan (g/m3 jätevettä). Saostussäiliössä on kaksi osaa, ensimmäi-

sessä osassa kemikaalit sekoitetaan tehokkaalla sekoittajalla ja toisessa 

hiljalleen pyörivä hämmennin tehostaa flokin muodostumista. Saostus-

säiliössä on myös pH mittaus, jonka perusteella prosessiin lisätään tar-

vittava määrä NaOH-liuosta annostelupumpulla. Tehokas saostus ja flo-

kin muodostus on pH-riippuvainen. 

Saostussäiliöstä vesi johdetaan lamelliselkeyttimeen. Vesi virtaa selkeyt-

timellä lamelleja pitkin, flokin tarttuessa lamelleihin ja laskeutuessa sel-

keyttimen pohjalla sijaitsevalle lietepumpulle. Lietesäiliössä on kaavin, 

joka pitää lietteen liikkeessä. Selkeytynyt vesi valuu ylivuotona selkeytti-

mestä ja se johdetaan edelleen hiekkasuotimille (2 kpl). Hiekkasuotimilla 

vesi nousee hiekkapatjan läpi hiekan liikkuessa hiljalleen alaspäin. Epä-

puhtaudet tarttuvat hiekkaan ja suodatettu vesi poistuu suodattimesta yli-

vuotoreunan ja poistoyhteen kautta kanaaliin. Veden laatua hiekka-

suodattimen jälkeen seurataan jatkuvatoimisesti pH-, lämpötila- ja kiinto-

ainemittauksin. Hiekkasuodattimien hiekka pestään hiekkasuodattimissa 

olevassa pesurissa ja pesusta irtoava liete pumpataan takaisin saostus-

säiliöön.  

Vedenpuhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavan veden kiintoai-

neen hehkutusjäännös on enimmillään 10 mg/l. 

Kemikaalien käyttö 

Vedenpuhdistusprosessissa käytetään apuaineena koagulointikemikaa-

lia, flokkulointikemikaalia sekä pH-säätökemikaalia. Kemikaalien annos-

tusmäärä on prosessiparametri, jolla voidaan vaikuttaa sekä selkeytyk-

sen että hiekkasuodatuksen toimintaan. Oikea kemikaalimäärä riippuu 

siitä, kuinka paljon kiintoainetta ja liuennutta kiintoainetta puhdistukseen 

tuleva vesi sisältää. Suurempi kiintoainepitoisuus edellyttää suurempaa 

koagulantti (ferrisulfaatti) annostusta. Koagulanttiannostelu laskee käsi-

teltävän veden pH-arvoa, joten mikäli annostus on suuri, käytetään pH-

säätöön natriumhydroksidia (lipeää). Kolmas selkeytyksen ja suodatuk-

sen apukemikaali on polymeeri, joka edelleen parantaa kiintoaineen erot-

tumista näissä kahdessa vaiheessa. 

Lamelliselkeytyksen toimintaan vaikutetaan lähinnä kemikaloinnilla. Sel-

keyttimen lietteenpoistosykliä säätämällä voidaan jonkin verran vaikuttaa 

puhdistamolta rikastushiekka-altaalle johdettavan lietteen kiintoainepitoi-

suuteen. Lietteenpoistosykli valitaan kuitenkin ensisijaisesti sillä perus-

teella, että selkeyttimen ylitteeseen ei päädy liikaa kiintoainetta. 

Hiekkasuodatuksen toimintaan vaikuttavat sekä kemikalointi että lamel-

liselkeytys. Suodatinlaitteiden toimintaan liittyviä keskeisiä laiteparamet-

rejä ovat hiekan kiertonopeus ja pesuveden määrä. Oikea hiekan kierto-

nopeus ja pesuveden määrä nähdään puhdistustuloksessa: kun para-

metrit on säädetty oikein, suodos on kirkasta. 
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Koagulantin annostelumäärä vaihtelee sen mukaan, miten paljon syöttö-

vedessä on kiintoainetta ja koagulantin määrä vaikuttaa vedenpuhdista-

molla syntyvään lietemäärään. Vedenpuhdistamotoimittajan testien mu-

kaan sopiva annostus on 150 ppm (eli mg/l käsiteltävää vettä) PIX-105 -

kemikaalia, jonka rautapitoisuus on 11,2 p-%. Vuonna 2019 annostus on 

ollut 30–50 ppm. Vedenpuhdistuksessa käytettävät kemikaalit, niiden an-

nostus ja vuotuinen käyttömäärä on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Kemikaali Annostus Käyttömäärä 
(t/v) 

Koagulantti 
- Esim. Fe2(SO4)3-liuos, maksimiannostus 

150 mg/l 146* 

Flokkulantti 
- Toimitus kiinteänä säkkitavarana 

3 g/m3 2 

pH:n säätökemikaali 
- Esim. NaOH-liuos (50 %) 

0,05 kg/m3 42** 

*     Kulutus riippuu vedenpuhdistamolle tulevan veden kiintoainepitoisuudesta 

**  Kulutus riippuu tulevan veden pH-arvosta ja koagulanttimäärästä. Taulukossa esitetty maksimaa-

linen vuosittainen kulutus. Todellinen kulutus 0–42 t/v. 

Käytettävän natriumhydroksidin vahvuus on 50 %. Sitä käytetään tarpeen 

mukaan, kuitenkin enintään 42 t/v. Vuonna 2019 kulutus oli 1,2 tonnia (20 

% NaOH, vuonna 2020 liuos on vaihdettu 50 % NaOH). Natriumhydrok-

sidin käyttötarve riippuu vedenpuhdistamolla käsiteltävän veden laa-

dusta.  

Koetoiminnan aikana vedenpuhdistamolla on käytetty kemikaaleina fer-

risulfaattia (Fe2(SO4)3) koagulanttina, ionitonta polyakryyliamidia flokku-

lanttina sekä lipeää (NaOH) pH-säätöön. Koagulantin kulutus on koetoi-

minnan aikana ollut noin 1 t/kk, flokkulantin 0,05 t/kk ja lipeän 0,05 t/kk. 

Muita kemikaaleja ei ole koetoiminnan aikana ollut tarpeen käyttää. Ve-

denpuhdistamolla tehdyn koetoiminta-ajan jälkeen lipeän kulutus on kas-

vanut ollen noin 2 tonnia kuukaudessa. pH:ta on nostettu, jotta sinkki ja 

kadmium saadaan saostumaan paremmin. 

Vedenpuhdistuksessa muodostuvan sakan määrä ja loppusijoitus 

Vedenpuhdistamolle tuleva vesi sisältää kiintoainetta, jonka koostumuk-

seen ja määrään vaikuttaa vesijakeen alkuperä. Vedenpuhdistamolle tu-

leva, pääasiallinen vesijae on kaivoksen kuivatusvettä. Sen määrä on 

vuodenajasta riippumatta melko vakio, mutta voi kasvaa kaivostoiminnan 

laajentuessa. Selkeytysaltaan 3 poistovesimäärä, joka koostuu pääosin 

kaivosten kuivatusvedestä, on vesitasemallin mukaan keskimäärin 

88 m3/h tuotannon laajentumisen jälkeen. Toinen vesijae koostuu mah-

dollisesti muualta kaivosalueelta johdettavasta vedestä. Tämän vesija-

keen määrään vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet ja rikastuspro-

sessin toiminta. Sen virtaama vaihteleekin vuodenajoittain ja tuotannolli-

sen tilanteen mukaan ja on arvion mukaan keskimäärin 42 m3/h. Nykykä-

sityksen mukaan tämä vesijae on virtaamaltaan selvästi pienempi kuin 

kaivoksen kuivatuksesta muodostuva vesimäärä. 
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Koagulantti vaikuttaa vedenpuhdistamolla syntyvään lietemäärään, sillä 

sen sisältämän alumiinin tai raudan voidaan olettaa saostuvan hydroksi-

dityyppisenä yhdisteenä. Esimerkiksi rautasulfaattia käytettäessä tapah-

tuu seuraava kemiallinen reaktio: 

Fe2(SO4)3(aq) + 6 H2O ↔ 2 Fe(OH)3(s) + 3 H2SO4(aq) 

Reaktioyhtälöstä nähdään, että toisena reaktiotuotteena syntyy vetyi-

oneja ja sulfaatti-ioneja, eli rikkihappoa. Reaktiossa voi muodostua myös 

muita raudan hydroksidi- ja happipitoisia sakkoja. Koagulantin annoste-

lumäärä vaihtelee sen mukaan, miten paljon syöttövedessä on kiintoai-

netta. Vedenpuhdistamotoimittajan testien mukaan sopiva annostus on 

150 ppm (eli mg/l käsiteltävää vettä) PIX-105-kemikaalia, jonka rautapi-

toisuus on 11,2 p-% (Hyxo, 13.9.2018; Kemira, 04/2017).  

Seuraavassa taulukossa on esitetty laskentaperusteet ja laskennan tu-

lokset siitä, paljonko kiintoainetta tästä koagulanttiannostuksesta muo-

dostuu, kun oletetaan, että kaikki rauta saostuu muodossa Fe(OH)3. 

 

Koetoiminnasta laaditun loppuraportin mukaan 1.5.2019 alkaen rikastus-

hiekka-altaalle on pumpattu lietettä 10 000 m3, joka on sisältänyt kiintoai-

netta arviolta yhteensä noin 130 t. 

Kaivoksen kuivatusvedessä nykyisellään esiintyvää kiintoainetta on ana-

lysoitu laboratoriossa ja sen on todettu koostuvan malmin ja sivukiven 

mineraaleista, orgaanisesta aineksesta sekä rautahydroksidiyhdisteistä.  

Hakija esittää, että selkeytysaltaiden 3, 4, 5 ja 6 pohjalietteet ja veden-

puhdistamon sakka loppusijoitetaan kaivoksen rikastushiekka-altaaseen 

tai kaivostäyttöön. Sijoittaminen rikastushiekka-altaaseen tai kaivostäyt-

töön katsotaan lietteiden ja sakan parhaaksi mahdolliseksi käsittelyta-

vaksi muun muassa seuraavista syistä: 

- Rikastushiekka-altaalla vallitsevat lievästi emäksiset olosuhteet, 

mikä ehkäisee hapon muodostumista sekä useimpien raskasmetal-

lien liukenemista sakasta. 

- Rikastushiekka-altaan vesi kierrätetään takaisin rikastusprosessiin 

ja johdetaan osin puhdistukseen, jossa vedestä saostetaan kiinto-

aine sekä liuenneet haitta-aineet. 

- Lietteet ja sakat sijoitetaan rikastushiekka-altaaseen siten, että ne 

jäävät huokosveden pinnantason alle. 

- Lietteiden ja sakan määrä on suhteessa vähäinen (yhteensä alle 

1 %) verrattuna rikastushiekan määrään. 
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- Sakan sijoittamisella ei ole vaikutusta rikastushiekan stabiliteettiin 

tai rikastushiekka-altaan ympäristövaikutuksiin. 

- Kaivostäytössä sakat ja lietteet jäävät kaivoksen sulkemisen jälkeen 

pysyvästi vesipinnan alapuolelle, mikä ehkäisee haponmuodostu-

mista sekä useimpien raskasmetallien liukenemista kiintoaineesta ja 

sakasta. 

Sijoittaminen rikastushiekka-altaalle tehdään putkilinjaa pitkin rikastus-

hiekka-altaaseen siten, että vedenpuhdistamon sakka ei päädy hyöty-

käytettäväksi patokorotuksissa. Hyötykäytettävä rikastushiekka otetaan 

altaan reunaosista, jonne laskeutuu painavampi ja karkeampi, patokoro-

tuksiin soveltuva rikastushiekka. 

Selkeytysaltaaseen 2 laskeutuva kiintoaines jää toiminta-aikana altaan 

pohjalle.    

Selkeytysaltaat 

Lupahakemuksessa, johon voimassa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa 

nro 33/2013/1 on annettu, vesienkäsittelyn pääasialliset selkeytysyksiköt 

ovat selkeytysallas 1 ja selkeytysallas 2 (luvan kertoelmaosassa ”vara-

selkeytysallas”), jotka sijaitsevat rikastushiekka-altaan pohjoispuolella. 

Luvassa altaiden pinta-aloiksi esitettiin 3,2 hehtaaria (60 000 m3) ja 

4,7 hehtaaria (80 000 m3). Rakennettujen selkeytysaltaiden 1 ja 2 pinta-

alat ovat HW-tasossa 0,89 hehtaaria (27 000 m3) ja 4,6 hehtaaria 

(155 000 m3) ja niiden sijoituspaikka on sama kuin voimassa olevassa 

ympäristöluvassa esitetty. Vedenpuhdistamon rakentamisen myötä sel-

keytysallasta 1 ei tarvitse käyttää vedenkäsittelyaltaana kaivoksen elin-

kaaren aikana. Siitä on kesällä 2020 tehty pyriittiallas ympäristölupapää-

töksen nro 94/2020 mukaisesti. 

Selkeytysallas 3 on alun perin suunniteltu rakentamisen aikaiseksi sel-

keytysaltaaksi. Selkeytysaltaan 3 sijoituspaikka on rikastushiekka-altaan, 

pyriittialtaan sekä selkeytysaltaan 2 pohjoispuolella. Selkeytysallas 3 (ti-

lavuus 11 400 m3 ja pinta-ala 0,8 hehtaaria HW-tasossa) toimii maanalai-

sen kaivoksen ja avolouhoksen kuivatusvesien varasto- ja selkeytysal-

taana ennen vesien johtamista vedenpuhdistamolle. Selkeytysaltaan 3 

pohjan tiivistysrakenteena toimii alueella oleva luontainen moreenikerros. 

Altaan padot on rakennettu moreenista. Padon märän puolen luiskan tii-

vistämiseen on käytetty turvetta noin 0,4 metrin kerrospaksuutena. Turve 

on painotettu kalliomurskeella, joka on eroosiosuojattu. Selkeytysaltaan 

3 rakenne on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen. 

Selkeytysallas 4 (600 m2) sijoittuu sivukivialueen yhteyteen ja sen kautta 

kulkeutuvat sivukivi- ja marginaalimalmialueen suotovedet sekä päällys-

teisten alueiden hulevedet.  Malmin välivarastoalueen sekä sivukivialu-

een vesien pumppualtaana käytettävän selkeytysaltaan 4 tiivisraken-

teena on bentoniittimaton ja HDPE-kalvon yhdistelmä.  
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Selkeytysallas 5, joka on varattu pääosin avolouhoksen kuivanapitove-

sille, on rakennettu maapohjaisena. Selkeytysallas 5 on voimassa ole-

vaan lupaan nähden uusi allas, jonka toteuttamisen ja rakenteet on Kai-

nuun ELY-keskus hyväksynyt (Dnro KAIELY/420/2015). Selkeytysallas 5 

on rakennettu vuonna 2018, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön, sillä 

avolouhoksesta ei ole ollut tarpeen pumpata vettä. Altaiden padot on ra-

kennettu kaivosalueelta saatavasta moreenista. Jos allas otetaan käyt-

töön, sieltä pumpataan avolouhoksen kuivatusvettä selkeytysaltaan 3 

kautta vedenpuhdistamolle. 

Selkeytysallasta 4 lukuun ottamatta kaikkia selkeytysaltaita ympäröivät 

suotovesiojat, jotka on eroosiosuojattu kalliomurskeella. 

Selkeytysaltaiden 2 ja 4 patorakenteet ovat ympäristönsuojelullisesti voi-

massa olevassa ympäristöluvassa nro 33/2013/1 määrättyjä parempia 

kaksoisrakenteen vuoksi (bentoniittimatto ja HDPE-kalvo). Päätöksen lu-

pamääräykset 18–28 koskevat kaivokselle rakennettavia selkeytysaltaita 

2, 3 ja 4. Selkeytysaltaan 2 patorakenteita koskee myös ympäristölupa-

päätös nro 56/2018/1.   

Selkeytysallas 6, joka esiintyy lupahakemuksen vesikiertokaaviossa si-

vulla 30, on tarpeellinen selkeytysallas sivukivi- ja rajamalmialueen laa-

jentuessa. Sen rakenne ja toiminta tulee vastaamaan selkeytysallasta 4. 

Selkeytysallasta 6 ei ole sisällytetty vielä vesitasemallinnukseen, sillä se 

rakennetaan tarvittaessa vasta sivukivialueen laajentuessa. Selkeytysal-

taan 6 merkitys vesitaseeseen on kuitenkin hyvin pieni tulevaisuudessa-

kin. Selkeytysaltaan 6 sijainti on hakemuksessa esitetyn kartan (päätök-

sen liite 6) mukainen. Tiivisrakenteeksi käytetään bentoniittimattoa ja kal-

vorakennetta, vastaavaa kuin selketysallas 1:ssä ennen sen muuttamista 

pyriittialtaaksi.  

Hopeakaivoksen selkeytysaltaat toimivat oleellisena osana kaivosvesien 

puhdistusprosessia. Veden mukana selkeytysaltaisiin kulkeutuu kiintoai-

netta, joka laskeutuu altaiden pohjalle. Selkeytysaltaisiin johdetaan vesiä 

sivukivialueelta, rikastushiekka-alueelta, maanalaisesta kaivoksesta ja 

louhoksesta, joten kiintoaineet ovat peräisin joko malmista, sivukivistä tai 

rikastushiekasta. 

Ennen toiminnan aloittamista pohjalietettä arvioitiin muodostuvan hopea-

kaivoksen toiminta-aikana noin 4 500–6 000 t/v. Arvio perustui vesitase-

mallinnuksessa käytössä olleisiin vedenlaatutuloksiin ja muihin aineistoi-

hin, sekä kokemusperäiseen tietämykseen muilta kaivoksilta vastaavien 

selkeytysallasratkaisujen käytöstä. 

Toiminnan aloittamisen jälkeen selkeytysaltailla tapahtuvasta kiintoainek-

sen laskeutumisesta on saatu tarkkailutuloksiin perustuvaa ajantasaista 

tietoa. Näytteenottokierroksien lukumäärä ei vielä toiminnan tässä vai-

heessa ole merkittävä, minkä vuoksi kunkin vesienkäsittelyosan kohdalla 

on kiintoainespitoisuudessa huomioitu analyysitulosten lisäksi mahdolli-

nen vaihteluväli sekä varmuuskerroin. 
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Kuivatusvedessä on tarkkailutuloksiin pohjautuen enimmillään noin 

4 000 mg/l kiintoainetta. Kaivoksen rikastamon kapasiteetin ollessa mak-

simaalinen 600 000 t/v, kuivatusvettä muodostuu enintään noin 88 m3/h. 

Näihin lukuarvoihin pohjautuen laskennallinen muodostuvan kiintoainek-

sen määrä kuivatusvedestä on noin 3 100 t/v. Tästä kiintoainesmäärästä 

valtaosa jää selkeytysaltaisiin 3 ja 5, joihin johdetaan avolouhoksen ja 

maanalaisen kaivoksen kuivatusvettä. Edellä mainittuihin selkeytysaltai-

siin kertyy vuodessa noin 3 000 t kiintoainesta, mikäli oletetaan kaivoksen 

kuivatusveden kiintoainespitoisuuden pysyvän korkealla tasolla vuoden 

ympäri. Tähänastisen toiminnan aikana mitatulla keskimääräisellä kiinto-

ainespitoisuudella vastaava luku olisi noin 2 000 t/v. 

Vastaavalla laskentaperiaatteella rikastushiekka-altaalla ja selkeytysal-

taalla 2 laskeutuu noin 20 t kiintoainesta vuodessa. Myös vesimäärältään 

alhaisella selkeytysaltaalla 4 laskeutumista tapahtuu kokonaiskuvaan 

nähden vähän. 

Edellä esitetyn laskennan perusteella voidaan perustellusti arvioida, että 

selkeytysaltaiden pohjalietteitä muodostuu keskimäärin noin 2 500 t/v, 

kun kaivoksen vesimäärä on maksimaalinen. Tuotannon alkuvaiheessa 

pohjalietettä muodostuu tätä arviota vähemmän. 

Hakija on 24.11.2020 täydentänyt hakemustaan selkeytysaltaan 4 ja 2 

osalta vesikiertokartalla, jossa näkyy vesivirtaamat ja se mihin kohtaan 

eri altaita eri vesijakeet virtaavat. Alla olevassa kuvassa on esitetty kai-

voksen vesikierto ja putkien päiden sijainnit nuolina altaissa. 

 



38 

 

Selkeytysaltaan 4 vedet pumpataan selkeytysaltaaseen 2, jossa pH on 

talviolosuhteissa tasolla 10–11. Tässä pH-arvossa sinkki (ja muun mu-

assa kadmium) saostuvat hydroksidiksi altaan pohjalle, jolloin kyse on 

vedenkäsittelystä eikä jätteiden laimentamisesta. Sinkin yksittäisen näyt-

teen luparajan ylitys kahdessa selkeytysaltaan 2 näytteessä syksyllä 

2020 on johtunut siitä, että selkeytysaltaasta 4 tulevan putken pää on ollut 

liian lähellä pintavalutuskenttä 6:lle syöttävän putken pumppua. Korjaa-

vana toimenpiteenä putken pää siirretään altaan kaakkoisnurkkaan (esi-

tetty yllä olevassa kuvassa). Korjaustoimenpide tehdään 15.12.2020 

mennessä. 

Täydennyksen mukaan selkeytysaltaan 4 veden pumppaaminen veden-

puhdistamolle nostaisi kemikaalien kulutusta, mutta ei pienentäisi ympä-

ristövaikutuksia nykytilanteeseen nähden. Lisäksi käytännössä nykytilan-

teessa suurin osa selkeytysaltaaseen 2 pumpattavasta vedestä päätyy 

rikastamolle. 

Pintavalutuskentät 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksella käsitellään kaivosvedet veden-

puhdistamolla ennen niiden johtamista pintavalutuskenttien kautta kai-

vosalueen ulkopuolelle. Vedenpuhdistamon avulla voidaan tehokkaasti 

poistaa vesistä kiintoaineista ja liukoisia metalleja. Laitosmaisella käsit-

telyllä ei kuitenkaan tällä hetkellä saada vähennettyä kaivosvesien typpi-

pitoisuutta. Kaivoksen typpipäästöt aiheutuvat pääosin räjähdysainepe-

räisen typen liukenemisesta, eivätkä selkeyttämiseen ja saostamiseen 

perustuvat vesienkäsittelymenetelmät kykene poistamaan liuennutta typ-

peä merkittävissä määrin. 

Typen sidonnan vuoksi pintavalutuskentän katsotaan olevan tarpeellinen 

täydentävä osa kaivoksen vesien käsittelyä. Biologisiin prosesseihin 

osallistuessaan kaivosvesien typpeä sitoutuu pintavalutuskentän kasvilli-

suuteen, jolloin sen kulkeutumista kaivosalueen ulkopuolisiin vesistöihin 

voidaan vähentää. Haitta-aineiden, kuten metallien pitoisuuksien alenta-

misessa pintavalutuskentän ei arvioida olevan laitosmaisen käsittelyn 

myötä tarpeellinen. Ennakkoarvion perusteella talviaikaan typensidontaa 

tapahtuu huomattavasti kasvukautta vähemmän. Toiminnan alkuvai-

heessa talvikauden pintavalutuskenttien toimintaa selvitetään tarkkailuun 

pohjautuen. Tarpeen mukaan pintavalutuskentät voidaan talviaikaan 

ohittaa, jolloin puhdistetut kaivosvedet johdetaan suoraan kaivosalueen 

ulkopuolelle. 

Tästä syystä pintavalutuksen puhdistusteho on arvioitu voimassa ole-

vassa ympäristöluvassa konservatiivisena arviona seuraavilla redukti-

oilla: 

- kiintoaine ja kiintoaineessa oleva alkuaineet 50 % (ympärivuotisesti) 

- typpiyhdisteet 40 % (vain kesä ja syksy) ja  

- fosfori 40 % (vain kesä ja syksy). 
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Pintavalutus ei ole varsinainen vesienkäsittelytekniikka, vaan pintava-

lutuksen tarkoitus on toimia nimenomaan MWEI BREF-asiakirjan mukai-

sesti (BAT46) täydentävänä käsittelymuotona matalakuormitteiselle ve-

delle. Pintavalutuskentät sijoittuvat alueille, joissa on jo kasvillisuutta, jo-

ten pintavalutuskentät hyvin toimiessaan pidättävät melko tehokkaasti 

vesissä jäljellä olevia ravinteita ja kiintoainetta. Kaivoksen toiminnan ai-

kana pintavalutuskenttiä voidaan tarvittaessa huoltaa tai muuttaa. Lisäksi 

erillisiä kenttiä voidaan käyttää rinnakkain tai vuorotellen siten, että kent-

tien typensitomiskapasiteetti hyödynnetään maksimaalisella tavalla.  

Kaivosalueella on käytössä yhteensä kuusi pintavalutuskenttää. Kaikki 

pintavalutuskentät on otettu käyttöön. Pintavalutuskentälle 1 pumpataan 

vedenpuhdistamolta lähtevää vettä. Pintavalutuskentälle 6 pumpataan 

selkeytysallas 2:n vettä. Pintavalutuskentille 2–5 johdetaan kaivosalu-

eelle tulevia valumavesiä. Ne rakennettiin ennen kaivoksen rakentamista 

rakennusaikaisen kiintoainekuormituksen vähentämiseksi. Vedenpuhdis-

tamon ollessa pois käytöstä pintavalutuskenttä 6 toimii tarvittaessa jäte-

vesien varakäsittelyjärjestelmänä. Pintavalutuskentistä typensidonnassa 

pääasiassa hyödynnettävät pintavalutuskentät ovat PVK1 ja PVK6. Ve-

denpuhdistamon ollessa pois käytöstä PVK6 toimii tarvittaessa jäteve-

sien varakäsittelyjärjestelmänä. Pintavalutuskenttien alustavat pinta-ala-

tiedot ovat: 

 

MWEI BREF-dokumentin mukaan pintavalutuskentän hydraulisen kuor-

man tulee olla enintään 340 m3/ha/vrk eli hakemuksen mukainen maksi-

maalinen poistovesimäärä 116 m3/h (2 784 m3/ha/vrk) vaatii noin 8,2 heh-

taarin pintavalutuskenttää. Tämä toteutuu, kun useampi pintavalutus-

kenttä on käytössä tai kun jo käytössä olevia kenttiä laajennetaan. Kaikki 

pintavalutuskentät sijoittuvat suoalueille, jossa turvekerroksen paksuus 

on yli 0,6 metriä. Geologian tutkimuskeskuksen Sotkamon alueella teke-

mien turvekartoitusten perusteella alueella on pintaturpeiden osalta maa-

tumisaste heikko (H1–H3). Näin ollen myös maatumisasteen näkökul-

masta kaivosalueen turvekentät ovat hyvin pintavalutukseen soveltuvia. 

Kenttien pintakaltevuus ja kenttien muoto ovat hyvin lähellä suositeltuja 

arvoja (BAT 46, suositeltu kaltevuus 1 %, leveys:pituus 1:2). Lisäksi vettä 

suunnitellaan johdettavaksi kohtisuoraan korkeuskäyriä vasten. 

Pintavalutuskentille 1 ja 6 johdettavalle vedelle asetettu pH-raja (6–9,5) 

turvaa osaltaan pintavalutuskentän toimivuutta. 

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti voimassa olevaan ympäristölupaan 

liittyvässä vaikutusarvioinnissa pintavalutuskentän vaikutusta ei ole 
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otettu huomioon muutoin kuin typpiyhdisteille kesällä. Pintavalutuskenttiä 

käsitellään jatkossakin vesienkäsittelyä täydentävinä rakenteina. 

Louhinnassa käytettävät räjähdysaineet 

Sotkamo Silver Oy:n malmin louhinnassa käytetään tavanomaista po-

raus- ja räjäytystekniikkaa kiven irrotuksessa. Poraus tapahtuu louhinta-

suunnitelman mukaisesti räjäytettävään kenttään. Porauksen jälkeen 

reiät panostetaan. Maanalaisessa louhinnassa panostusmäärän on arvi-

oitu olevan noin kolme kiloa räjähdysainetta per kuutiometri louhittavaa 

kalliota peränajossa ja louhoslouhinnassa 1,25 kg. Avolouhinnassa tar-

vittava määrä on noin 0,9 kg per kuutiometri louhittavaa kalliota. Ominais-

panostus ei muutu voimassa olevaan ympäristölupaan verrattaessa, 

mutta kokonaismäärä kasvaa louhintamäärän mukaan samassa suh-

teessa. 

Malmin tiheydeksi on määritetty 2,8 t/m3, minkä perusteella saadaan kor-

keimmalla vuosilouhintamäärällä 1,8 Mt/v laskennalliseksi louhintatila-

vuudeksi noin 0,64 Mm3/v (avolouhinta 0,38 Mm3/v ja maanalainen lou-

hinta 0,26 Mm3/v). Maanalaisesta louhinnasta noin 70 % on louhoslouhin-

taa ja noin 30 % on peränajoa, jolloin vuotuinen räjähdysainekulutus 

edellä mainituin ominaispanostuksin on peränajossa noin 240 t, lou-

hoslouhinnassa noin 230 t ja avolouhinnassa noin 340 t. Yhteensä noin 

810 t. Räjähdysainetoimittajan arvio vuoden 2019 räjähdysainekulutuk-

sesta on noin 600 t. Suunnitellun kokonaislouhintamäärän (1,8 Mt/v) ar-

vioituihin kokonaispanostusmääriin verrattuna korkea räjähdysainekulu-

tus vuonna 2019 on seurausta siitä, että tuotannon aloittamisen vuoksi 

70 % maanalaisesta louhinnasta on ollut peränajoa ja vain 30 % lou-

hoslouhintaa. Myös ominaispanostus on peränajossa (3,5 kg/m3) ja lou-

hoslouhinnassa (1,4 kg/m3) on vuonna 2019 ollut lupahakemuksessa 

edellä esitettyä suurempi. Hopeakaivoksella kehitetään jatkuvana työnä 

maanalaista louhintaa ja räjähdysaineiden käytön optimointia. Ominais-

panostusta pyritään pienentämään yhtenä typpikuormituksen hallintakei-

nona. 

Seuraavassa kuvassa on vertailtu ominaispanostustavoitteita ja toteutu-

mia. Tavoitetaso peränajossa on 3,5 kg/m3 ja louhoslouhinnassa 1,4 

kg/m3. 
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Avolouhinnassa ja maanalaisessa kaivoksessa suoritettaviin räjäytystöi-

hin käytettävät kemikaalit ja niiden koostumus on esitetty seuraavissa 

taulukoissa. Räjäytyksissä käytettävät räjähdeaineseokset ovat emulsi-

oita, jotka valmistetaan työmaalla räjähdysainetoimittajan tankkiautossa 

ja pumpataan porareikiin. Emulsiot kestävät vettä, joten reikiä ei tarvitse 

puhaltaa kuivaksi. Emulsion panostaminen on taloudellista ja niiden rä-

jähdyskaasut ovat vähemmän haitallisia kuin ANFO-räjähdysaineiden 

(ammonium nitratefuel oil explosive). Kaivoksella räjähteet ja räjähdys-

aine-emulsion raaka-aineet säilytetään luvanvaraisissa räjähdevaras-

toissa maanpinnalla. Matriisi ja kaasutusliuos varastoidaan asianmukai-

sissa varastosäiliöissä. 

Louhintaräjähdysaineet perustuvat ammoniumnitraatin käyttöön hapetti-

mena. Ammoniumnitraatti sisältää 35 p-% typpeä ja se on erittäin vesi-

liukoinen. Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan avolouhinnassa louheen 

sekaan jää panostetusta räjähdysaineesta reagoimattomana 5–10 %. 

Samassa selvityksessä maanalaisessa louhinnassa vastaavan vaihtelu-

välin todettiin olevan 10–20 %. Sotkamo Silver Oy:n kaivoksella räjäh-

deainejäämien minimoinnissa huomioidaan räjähdysaineen annostelun 

optimointi, sekä huolehditaan, ettei räjähdeainetta jää porareikien ulko-

puolelle. Räjähdeainetoimittajan selvitysten perusteella räjähdysaineen 

valinnalla, huolellisuudella ja työn suunnittelulla voidaan räjäytyksiin liit-

tyviä typpipäästöjä vähentää jopa 30 %. Sotkamo Silver Oy:n kaivoksella 

räjäytysten optimointia tehdään jatkuvasti louhinnan edetessä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty maanalaisessa louhinnassa käytet-

tävät räjäytyskemikaalit.  
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Räjäytyskemikaali 
(Kauppanimi) 

Valmistajan esittämä kemialli-
nen koostumus 

Käyttö Hajoamistuotteet ja liukenevuus Kulutus 

Forprime - Nitroamiini (RDX) 65–85 %  
- Vetykäsitellyt raskaat tisleet 
9–20 %  
- Etyleenidinitraatti 0,2 %  

Räjäytin  - Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx).  
- Seos lähes liukenematon.  

Räjähdysaine-
määrä maan-
alaisessa lou-
hinnassa on:  
peränajossa  
3 kg/m3  
louhoslouhin-
nassa  
1,25 kg/m3  

Forprime 25  - Pentaerytritolitetranitraatti 
(PETN) 50–60 %  
- Vetykäsitellyt raskaat tisleet 
20–30 %  
- Nitroamiini (RDX) 5–10 %  
- Nitroselluloosa < 2 %  
- Etyleenidinitraatti 0,2 %  

Räjäytin  - Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx).  
- Seos lähes liukenematon.  

Daveynel  - aloiteräjähde < 0,5 g  
- sekundäärinen räjähde < 1 g  
- hidastava seos < 2 g  
- sis. nitroamiini (HMX)  

Pyrotekninen 
sytytys  
 

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx).  
- Liukenevuutta ei ole määritetty  

Cordtex  - Pentaerytritolitetranitraatti 
(PETN) 95–100 %  
- Hydroksietyyliselluloosa 1–
2,5 %  

Sytytysväline, 
räjähtävä tuli-
lanka  

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx).  
- Veteen liukenematon  

Kaasutusliuos  
K510, K610, K810  

- Natriumnitriitti 10–24 %  
- Natriumtiosyanaatti 5–19 %  
 
Muut aineosat eivät ole vaara-
luokiteltuja.  

Lisäaine lou-
hintaräjähdys-
aineen 
(Kemiitti) val-
mistuksessa  

- Palaessa tai kovassa kuumuu-
dessa muodostuu: (NOx, Na2O, 
CS2, COS, CO, SO2)  
- Liukenee veteen.  

Kemiitti 810  - Ammoniumnitraatti 70–95 %  
- Vetykäsitelty voiteluöljy C20-
C50 3–8%  
- Natriumnitraatti 0–3 %  
- Emulgaattori 0–2 %  

Emulsio-
louhintaräjäh-
dysaineen vä-
livalmiste  

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx, NH3).  
- Seos lähes liukenematon veteen. 
Ammoniumnitraatti sellaise-
naan erittäin vesiliukoinen.  

Kemix A  - Ammoniumnitraatti 70–85 %  
- Alumiinijauhe 5 %  
- White mineral oil 5–6 %  

Louhintaräjäh-
dysaine  

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx, NH3).  
- Seos lähes liukenematon. Am-
moniumnitraatti sellaisenaan 
erittäin vesiliukoinen.  

Kemix A  
putkipanos  

- Ammoniumnitraatti 70–85 %  
- Alumiinijauhe 5 %  
- Vetykäsitellyt raskaat tisleet 
2–4 %  
- Emulgaattori 1–2 %  

Louhintaräjäh-
dysaine  

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx, NH3).  
- Seos lähes liukenematon. Am-
moniumnitraatti sellaisenaan 
erittäin vesiliukoinen.  

Avolouhinnassa käytettävät räjäytyskemikaalit on esitetty seuraavassa 

taulukossa. 

Räjäytyskemikaali 
(Kauppanimi) 

Valmistajan esittämä kemialli-
nen koostumus 

Käyttö Hajoamistuotteet ja liukenevuus Kulutus 

Firex  
 

- Pentaerytritolitetranitraatti 
(PETN) ≤ 21 %  
- Lyijytetraoksidi ≤ 8 %  
- Ferrosilikokromi ≤ 8 %  
- Lyijydiatsidi ≤ 2 %  
- Lyijydioksidi ≤ 0,4 %  
- Antimoni (III) sulfidi ≤ 0,2 %  
- Lyijypikraatti ≤ 0,2 %  
- Selluloosanitraatti ≤ 0,2 %  
 
Muut aineosat eivät ole vaara-
luokiteltuja.  

Louhintaan 
tarkoitetut te-
olliset räjäy-
tysnallit  
 

- Lyijyä sisältävät hajoamistuot-
teet.  
- NOx  
- Ei liukene veteen, ei rasvaliukoi-
nen.  

  
Räjähdysaine-
määrä avo-
louhinnassa on  
0,9 kg/m3  

Fordyn  
 

- Ammoniumnitraatti 50–60 %  
- Etyleenidinitraatti 30–35 %  
- Nitroselluloosa < 2 %  
- Plastisoiva aine 1–3 %  

Louhintaräjäh-
dysaine  
 

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (CO, CO2, NOx, NH3).  
- Seos lähes liukenematon. Am-
moniumnitraatti sellaisenaan 
erittäin vesiliukoinen.  
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Shockstar  
(MS /TS)  
 

- Pentaerytritolitetranitraatti 
(PETN) ≤ 20 %  
- Lyijytetraoksidi ≤ 12 %  
- Lyijydiatsidi ≤ 7 %  
- Zirkoniumjauhe ≤ 1 %  
 
Muut aineosat eivät ole vaara-
luokiteltuja.  

Louhintaan 
tarkoitetut 
sähköttömät 
räjäytysnallit  
 

- Palossa muodostuu myrkyllisiä 
kaasuja (NOx, Pb).  
- Seos ei liukene veteen tai ras-
vaan.  

Shocktube /  
Startube  

- HMX ≤ 0,26 %  
- Alumiinijauhe ≤ 0,03 %  
 
Muut aineosat eivät ole vaara-
luokiteltuja.  

Ei-sähköisten 
nallien liittä-
misväline.  
 

- Liukenevuutta ei ole määritetty.  
 

SLP 40, 50, 65  
 

- Ammoniumnitraatti 60–70 %  
- Mineraaliöljy 3–6 %  
- Natriumnitraatti 10–15 %  
- Emulgaattori 1–4 %  
- Pentaerytritolitetranitraatti 
(PETN) 85 %  

Räjäytin  
 

- Palossa ja räjähdyksessä muo-
dostuu myrkyllisiä kaasuja (CO, 
NOx).  
- Alhainen liukoisuus. Ammo-
niumnitraatti sellaisenaan erit-
täin vesiliukoinen.  

Käytettävät kemikaalit 

Rikastamoon syötettävän malmimäärän kasvaessa kasvavat myös kai-

voksella käytettävien rikastuskemikaalien määrät samassa suhteessa. 

Käytettävien kemikaalien laatuun tai tyyppiin rikastamon syötteen mää-

rän kasvamisella ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta. Rikastusprosessissa 

ei oteta käyttöön täysin uusia kemikaaleja, joskin flokkulanttina (sakeu-

tuksen tehostajana) käytettävä kemikaali on vaihtunut.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty muuttuvan toiminnan myötä rikastus-

prosessissa käytettävät kemikaalit, niiden käyttökohde ja vuotuinen kulu-

tus. Lisäksi on esitetty lainvoimaisen luvan (nro 33/2013/1) mukaiset ke-

mikaalien käyttömäärät. 

 
*kulutus laskettu vaahdotuskokeissa käytettyjen maksimimäärien perusteella 
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Lainvoimaisen ympäristöluvan mukaiset kemikaalimäärät perustuvat kai-

voshankkeen alkuvaiheessa tehtyihin pilot-kokeisiin. Pilot-kokeiden pe-

rusteella kemikaalien käyttömääriä on arvioitu osin virheellisesti. Tämän 

jälkeen kaivostoiminnasta, rikastusprosessista, malmin laadusta sekä 

muista kemikaalien kulutukseen vaikuttavista tekijöistä on saatu run-

saasti uutta tietoa. Edellä mainitun tiedon perusteella kemikaalien kulu-

tusta on arvioitu tarkemmin uudelleen. Myös lupahakemuksessa haetta-

valla suuremmalla louhintamäärällä, esirikastuksen käyttöönotolla ja ri-

kastamon kapasiteetilla on vaikutusta arvioituihin kemikaalien käyttö-

määriin. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP)   

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 53 §:n mukaisesti parhaan käyttökel-

poisen tekniikan (BAT) sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon kysei-

sen pykälän kohdat 1–12. 

Kaivostoiminnan laajentumiseen liittyy merkittäviä muutoksia erityisesti 

esirikastuksen käyttöönoton, kaivosvesien puhdistusprosessin ja sivuki-

vialueen laajennuksen osalta. Tuotannon laajentamiseen liittyy kokonais-

louhintamäärän kasvu voimassa olevan luvan mukaisesta 500 000 t/v 

enintään tasolle 1,8 Mt/v, avolouhinnan laajentaminen kesäaikaan, esiri-

kastuksen käyttöönotto, sivukivialueen laajennus, korotus ja jääminen 

pysyvästi kaivosalueelle, sivukiven hyödyntäminen rikastushiekka-altaan 

reunapatojen korotuksissa ja muissa altaan rakenteissa, sekä purkuve-

sien kokonaistyppikuormituksen muutos. Alueelle pysyvästi jäävän sivu-

kivialueen korotus ja laajennus, sekä esirikastuksen käyttöönotto ovat 

mahdollistaneet rikastushiekka-altaan pienentämisen aiemman luvan 

mukaisesta 28 hehtaarin altaasta uuteen 15 hehtaarin rikastushiekka-al-

taaseen. 

Kaivostoimintaan liittyen Euroopan komissio on julkaissut BAT-vertailu-

asiakirjan kaivosten ja sivukivien sekä rikastushiekan käsittelyn parhaista 

käyttökelpoisista tekniikoista ”Management of tailings and Waste-rock in 

mining activities” (MTWR BREF) vuonna 2009. Kyseessä oleva asiakirja 

on päivitetty ja BREF-asiakirja "Best Available Techniques Reference 

Document for the Management of Waste from Extractive Industries 

(MWEI BREF)” on julkaistu 17.12.2018.  

Sotkamo Silver Oy:n kaivoksen toimintaa on verrattu MWEI BREF:in lu-

kuun 5. Vertailussa on huomioitu BAT-päätelmät niiltä osin kuin ne kos-

kevat kaivoksen ympäristölupahakemuksen mukaista muuttunutta toi-

mintaa, eikä näin ollen kaikkia päätelmäkohtia ole katsottu tarpeelliseksi 

käsitellä. BAT-vertailu on esitetty hakemuksessa ja tämän päätöksen liit-

teenä 3. 

Sotkamo Silver Oy seuraa kaivosalan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

kehitystä. BREF-asiakirjan BAT-näkökohdat on jaettu yleisiin ja riskipe-

rusteisiin BAT-näkökohtiin. Riskiperusteisia näkökohtia tulee soveltaa 

kohdekohtaisessa riski- ja vaikutusarviossa tunnistettujen riskien estämi-

seen tai vähentämiseen. 
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Kaivostoimintaan voidaan lisäksi soveltaa niin sanottuja horisontaalisia 

BREF-asiakirjoja varastointiin (BREF Emissions from Storage 2006) ja 

energiatehokkuuteen (BREF for Energy Efficiency 2008) liittyen. Kaivos-

toimintaan liittyen on lisäksi julkaistu Suomen oloihin sovellettuja parhaa-

seen käyttökelpoiseen tekniikkaan liittyviä selvityksiä: 

- Suomen Ympäristökeskus SY29/2011 Metallimalmikaivostoiminnan 

parhaat ympäristökäytännöt 

- Suomen Ympäristökeskus SY25/2010 Ympäristöasioiden hallinta ki-

viainestuotannossa 

- Suomen Ympäristökeskus SY51/2008 Teollisuuden energiatehok-

kuus 

Hakemuksessa ja tämän päätöksen liitteessä 4 on kuvattu Sotkamo Sil-

ver Oy:n kaivoksen toiminnan vastaavuutta kansalliseen BAT-asiakirjaan 

Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt (Suomen Ym-

päristö 29/2011). 

YMPÄRISTÖKUORMITUS 

Päästöt pintavesiin 

Vesitasemallinnuksen mukaiset päästöt 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivokselle on YVA-menettelyn jälkeen laa-

dittu päivitetty vesitasemallinnus. Mallinnus on laadittu Outotec HSC 

Chemistry 9 -ohjelmiston simulointityökalulla, hydrosimulointimoduulilla 

(versio 9.7.1). Mallinnuksen on laatinut Teollisuustaito Oy. Vesitasemallin 

tasealue kattaa seuraavat toiminnot: 

- Rikastusprosessi yksinkertaistettuna, alkaen jauhatuksesta  

- Rikastushiekka- ja selkeytysaltaat 

- Alueet, joilta vedet kerätään prosessikiertoon, sisältää louhokset, si-

vukivialue, murskausalue ja malmin välivarastoalue 

- Vedenpuhdistamo yksinkertaistettuna 

Vesivirtojen lisäksi malli sisältää tiedot kiintoainevirroista ja muun mu-

assa vesijakeiden koostumuksista. Mallinnuksessa käytettyjen lähtötieto-

jen osalta tulee huomioida, että ne perustuvat tietoihin, jotka ovat käytet-

tävissä ennen tuotannon aloittamista. Tietoja on pyritty täydentämään 

myös tuotannossa olevien kaivosten toteutuneilla vesienhallinnan tie-

doilla sekä parhaalla käytettävissä olevalla käytännön kokemuksella. Kai-

voshankkeen edetessä tuotantoon tarkastetaan vesitasemallinnuksen 

lähtötiedot ja laskentaperusteet sekä päivitetään mallia tarvittaessa.  

Kaivosalueella muodostuvien vesien koostumuksen mallinnuksessa on 

käytetty ensisijaisesti lysimetrikokeiden suodosvesinäytteiden laborato-

rioanalyysien tietoja. Lysimetrikokeilla on selvitetty Sotkamo Silver Oy:n 

kaivosalueella esiintyvien ja siellä muodostuvien kiinteiden aineiden liu-

koisuusominaisuuksia. Lysimetrikokeiden tuloksia on täydennetty muilla 
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veden laatuun liittyvillä tiedoilla, kuten ympäristötarkkailuun liittyvillä ve-

denlaatutiedoilla.  

Vesitasemallissa vedenpuhdistamo koostuu kahdesta neste-kiintoaine-

erotuksesta, joista ensimmäiseen syötetään koagulantti (Fe2(SO4)3), nat-

riumhydroksidi ja flokkulantti. Hiekkasuodattimen ylitteen kiintoainepitoi-

suus on mallinnuksen perusteella 10 mg/l.  

Kiintoaineksen lisäksi vedenpuhdistamolla vedestä poistetaan liukoisia 

haitta-aineita. Vedenpuhdistamon vesienkäsittelytestit tehtiin Kemiran la-

boratoriossa 6.11.2018 Sotkamo Silver Oy:n toimittamista vesinäytteistä. 

Laboratoriossa tutkittiin Kemiran ferrisulfaatin PIX-105 sekä lipeän 

(NaOH 20 p-%) toimivuutta vedenpuhdistuksessa eri pH-arvoilla ja an-

nostusmäärillä. Tavoitteena oli tutkia erityisesti antimonin, sinkin ja kad-

miumin puhdistumista. Vedenpuhdistamon vesienkäsittelytestien perus-

teella reduktio on laskettu liukoisista haitta-aineista antimonille (30 %), 

arseenille (50 %), kadmiumille (75 %) ja sinkille (50 %). Muiden metallien 

ja yhdisteiden osalta vedenpuhdistamon puhdistusteho tarkentuu toimin-

nan aloittamisen jälkeen, eikä sitä ole huomioita pintavesiin kohdistuvien 

vaikutusten arvioinnissa. Arvioinnissa on noudatettu varovaisuusperiaa-

tetta. Kuvaus vedenkäsittelytestien toteutuksesta on esitetty kaivannais-

jätteen jätehuoltosuunnitelman liitteessä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vesitaseen laskentatulokset veden-

puhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavalle vedelle rikastamon 

enimmäissyötteellä 600 000 t/v. Laskentatulos ilmoitettu kahden merkit-

sevän numeron tarkkuudella. 
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Tarkasteltavaa typpikuormaa on tarkennettu täydennyksen laatimisen 

yhteydessä tehdyn 3D-mallinnuksen tulosten perusteella.  

Rikastuskemikaalien aiheuttamat päästöt 

Rikastuksessa käytettävien kemikaalien ympäristökäyttäytymistä on sel-

vitetty prosessi- ja kemikaalitoimittajilta sekä kirjallisuudesta saatujen tie-

tojen perusteella. Yhteenveto rikastuskemikaalien käyttäytymisestä kai-

voksen prosessissa sekä kemikaalien hajoamisesta ja ympäristövaiku-

tuksista on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot on huomioitu edellä 

kuvatussa vesitasemallinnuksessa. 

Kemikaali/ 
pääainesosa 

Käyttökohde Kulutus (t/v) 
 

Käyttäytyminen 
prosessissa 
 

Kuvaus 

Sinkkisulfaatti  
 

Lyijyvaahdotus  
 

250–350  
 

Rikastushiek-
kaan, sulfaatti liu-
kenee veteen  
 

Rikastushiekkaan saostuu Zn(OH)2. Voi 
liueta uudestaan rikastushiekka-altaalla, 
jos esim. sadeveden vaikutuksesta pH las-
kee alle 8,2, jolloin sinkin hydrolyysituot-
teet ovat liukoisessa muodossa.  
 

Aerophine 3418  
(natrium-di-isobutyyli-
di-tiofosfinaatti)  

Lyijyvaahdotus, 
esivaahdotus  
 

5–10 Tuotteisiin, rikas-
tushiekkaan  
 

Hajoaa rikastushiekka-altaalla ja vesissä 
hiilidioksidiksi, fosfaatiksi ja natriumiksi. Ei 
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 ole myrkyllistä vesieliöille (EC50 > 100 
mg/l).  
 

Kuparisulfaatti  
 

Sinkin  
esivaahdotus  
 

50–70  
 

Tuotteisiin, sul-
faatti liukenee ve-
teen  
 

Käyttäytyy jokseenkin samoin kuin sinkki-
sulfaatti, eli saostuu hydrolyysisakkana ri-
kastushiekassa. Kuparin hydrolyysituotteet 
ovat liukoisessa muodossa, kun pH < 7, 
jolloin alkaa liueta uudestaan.  
 

Natriumisobutyyli- 
ksantaatti  
 

Sinkin  
esivaahdotus  
 

15–25  
 

Tuotteisiin, rikas-
tushiekkaan, 
haihtuu rikkihii-
lenä. Noin 1% 
päätyy rikastus-
hiekka-alueelle 
(150-250 kg/v).  
 

Hajoaa (t1/2 = 3 d) natriumkarbonaatiksi, 
rikkihiileksi ja butanoliksi, joskin emäksi-
sissä olosuhteissa hajoaminen on hidasta. 
Rikkihiiltä muodostuu hajotessa noin 44 %, 
butanolia noin 43 %. Vaikka hajoamista ri-
kastushiekka-altaalla ei huomioitaisi lain-
kaan, jää pitoisuus poistovesissä alle 0,2 
mg/l. Hajoamistuote rikkihiili haihtuu her-
kästi, eikä ole vesieliöille erityisen haital-
lista.  
 

Metyyliisobutyyli- 
karbinoli (MIBC)  
 

Vaahdotus  
 

35–45  
 

Haihtuu. Liuke-
nee heikosti ve-
teen.  
 

Joutuessaan ympäristöön hajoaa nopeasti 
valon vaikutuksesta sekä biohajoamisen 
seurauksena. Ei ole erityisen haitallista ve-
sieliöille (EC50 > 100 mg/l). Matala ympä-
ristöriski.  
 

Poltettu kalkki  
 

pH:n säätö, ve-
sien puhdistus  
 

1 000–1 300  Liukenee  
 

Vaikuttaa vesien Ca-pitoisuuteen  
 

Dekstriini (tärkkelys)  
 

Silikaatin painaja 
vaahdotuksessa  
 

5–10  
 

Rikastushiek-
kaan, vesiin  
 

Hajoaa biologisesti, kuluttaa hajotessaan 
happea vedestä.  
 

Dow 250  
(propyleeniglykoli- 
monometyylieetteri)  
 

Vaahdote  
vaahdotuksessa  
 

15–25  
 

Haihtuu/tuotteisiin  
 

Täysin vesiliukoinen, ei biohajoava. Ei ole 
erityisen haitallista vesieliöille (EC50 > 100 
mg/l). Matala ympäristöriski.  
 

flokkulantti,  
anioninen  
polyakryyliamidi  
 

Sakeutuksen  
tehostus  
 

5  
 

Tuotteisiin  
 

Ei ole biohajoava, ei myrkyllinen. Mutta 
valmistuksen ajalta voinut jäädä jäämiä 
myrkyllisestä akryyliamidista. Pitoisuudet 
vesissä jäävät kuitenkin hyvin alhaisiksi.  
 

Lipeä  
(natriumhydroksidi)  
 

Vesien puhdistus  
 

0–42*  
 

Vesiin  
 

Vaikuttaa vesien Na-pitoisuuksiin.  
 

*Kulutus maksimissaan 42 t/v. 

Rikastuksessa käytettävien kemikaalien ympäristökäyttäytymistä on sel-

vitetty prosessi- ja kemikaalitoimittajilta sekä kirjallisuudesta saatujen tie-

tojen perusteella. Kemikaalijäämien vaikutukset on huomioitu kaivoksen 

päivitetyssä vesitaseessa, minkä lisäksi kemikaalien vaikutusta vesien 

laatuun voidaan arvioida kaivostoiminnan edetessä osana kaivoksen ym-

päristötarkkailua. Kemikaalien hajoamistuotteet voivat kirjallisuus- ja ke-

mikaalitoimittamien antamiin tietoihin pohjautuen näkyä vedenlaadussa 

sinkin (Zn), fosfaatin (PO4
3-), sulfaatin (SO4

2-) natriumin (Na), kuparin 

(Cu), rikin (S) ja kalsiumin (Ca) pitoisuuksissa. Ympäristölupahakemuk-

sessa on käsitelty rikastuskemikaalien käyttäytymistä prosessissa, sekä 

kemikaalijäämien kulkeutumista. Kemikaalijäämistä merkittävin jäteve-

sien laatuun ja suolaisuuteen vaikuttava tekijä on sulfaatti, jota liukenee 

sinkki- ja kuparisulfaateista, joita käytetään vaahdotuksessa. Sulfaatti liu-

kenee helposti veteen ja nostaa veden sähkönjohtavuutta. Yhteenlasket-

tuun ionisummaan ja siten sähkönjohtavuuteen sulfaatilla on kaivosve-

sissä merkittävin vaikutus. Näin ollen suolaisuuden, sähkönjohtavuuden 
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ja suolapäästömäärien arvioinnissa on oleellisinta keskittyä juuri sulfaat-

tiin. Muita suolaisuuteen vaikuttavia tekijöitä kemikaalijäämien osalta 

ovat vähäisissä määrin edellä mainitut metalli-ionit. Kemikaalien käyttö-

määrien nostamisen myötä kaivoksen sulfaattipäästörajaan ei ole tar-

vetta hakea muutosta. Valtaosa sulfaatista esiintyy rikastamokierron ve-

sissä, jotka kiertävät rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan 2 kautta ta-

kaisin prosessiin. Näin ollen rikastamokierron vesiä ei normaalitilan-

teessa johdeta kaivosalueen ulkopuolelle merkittävissä määrin, eivätkä 

ne näin ollen nosta alueelta johdettavien jätevesien suolapitoisuutta tai 

sähkönjohtavuutta. 

Räjähdysaineen kulutus ja räjähdysainejäämien päästöt 

Louhintaräjähdysaineet perustuvat ammoniumnitraatin (NH4NO3) käyt-

töön hapettimena. Ammoniumnitraatti sisältää 35 p-% typpeä ja se on 

erittäin vesiliukoinen. Ruotsissa tehdyn selvityksen (viitannut Forcit Oy, 

2016) mukaan avolouhinnassa louheen sekaan jää panostetusta räjäh-

dysaineesta reagoimattomana 5–10 %. Samassa selvityksessä maan-

alaisessa louhinnassa vastaavan vaihteluvälin todettiin olevan 10–20 %. 

Arvion mukaan louhinnan lisääntymisen sekä sivukivialueen laajentumi-

sen myötä voi kokonaistyppikuormitus nousta enimmillään tasolle 

12 400 kg/v, joka vastaa noin 5 % käytettävän kokonaisräjähdeainemää-

rän typpisisällöstä. Tiedot on huomioitu edellä kuvatussa vesitasemallin-

nuksessa. 

Laskennallisesti räjähtämättä jääneen typen määrä ja typen määrää kui-

vatusvedessä (VP lähtevä) on vertailtu seuraavassa kuvassa. Räjähdys-

ainetoimittajan arvion mukaan räjähdysaineesta jää noin 5 % räjähtä-

mättä. Räjähtämättä jääneestä räjähdysaineesta noin 28 % on typpeä. 

Maaliskuun korkea räjähdysainelukemaa selittää se, että maaliskuun ai-

kana suoritettiin räjäytyksiä avolouhoksella. Maaliskuuta lukuun otta-

matta veteen päätyneen typen määrä on ollut laskennallista arviota suu-

rempi. 

 

Saniteettivedenpuhdistamolta vesistöön kohdistuvat päästöt 
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Kaivoksen vaikutus vesistöön aiheutuu toisaalta kaivos- ja rikastustoimin-

nasta ja toisaalta kaivoksen saniteettijätevedenpuhdistamosta (BioKem 

30 laitos, valmistaja Wavin-Labko Oy). Sosiaalitiloissa arvioidaan muo-

dostuvan jätevettä 20–30 m3/vrk (7 300–10 950 m3/v). Saniteettijätevedet 

käsitellään kaivospiirin alueelle rakennetussa biologiskemiallisessa puh-

distamossa. Puhdistettu saniteettijätevesi johdetaan rikastushiekka-al-

taan ja selkeytysaltaiden ohi suoraan pintavalutuskentälle 1 ja edelleen 

Koivupuroon. 

Kaivoksen saniteettipuhdistamon käyttäjien määräksi arvioidaan 100 

henkilöä, joiden puhdistamattomien jätevesien kuormitus on ominais-

kuormitusten perusteella arvioituna esitetty seuraavassa taulukossa. Jä-

tevedenpuhdistamon puhdistusteho perustuu laitevalmistajalta saatuihin 

tietoihin. 

 

Puhdistetun saniteettijäteveden aiheuttama kuormitus on vuodenajasta 

riippumatta likimäärin samansuuruinen. Puhdistamon puhdistustuloksen 

arvioidaan olevan tarkasteltujen muuttujien osalta 90 %. Arviossa ei ole 

otettu huomioon pintavalutuskenttien vaikutusta. 

Vuoden 2019 kokonaisvirtaama on 1 095 m3. Sosiaalitiloissa muodostuu 

jätevesiä arviolta 3 m3/vrk. Puhdistettu jätevesi johdetaan rikastushiekka-

altaan ja vesienkäsittelyaltaan ohi suoraan pintavalutukseen ja edelleen 

Koivupuroon. 

Tarkkailuohjelman mukaan puhdistamon toimintaa tarkkaillaan kaksi ker-

taa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Näytteet otetaan kertanäytteinä tule-

vasta ja lähtevästä vedestä. Toiminnanharjoittaja ottaa näytteet itse. 

Vuonna 2019 näytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa 

(21.5. ja 16.12.). Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2019 puh-

distamolta lähteneen jäteveden keskimääräiset pitoisuudet ja puhdistus-

tehot sekä vuoden 2020 tulokset 
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Vuosi BOD7 Kok.P Kiintoaine CODCr 

 mg/l Teho 
% 

mg/l Teho 
% 

mg/l Teho 
% 

mg/l Teho 
% 

2019 keskiarvo 49 64 3,9 62 307 - 490 - 
03/2020 410 4,7 12 7,7 160 27 910 0,22 
04/2020 54 26 1,9 41 20 89 85 70 
05/2020 <0,3 96 0,17 96 21 84 16 92 
09/2020 <0,3 94 0,14 97 23 52 <15 86 

Saniteettipuhdistamon heikko toiminta vuonna 2019 johtui puhdistamon 

laitteiden rikkoutumisesta. Rikastamossa tapahtuneen häiriötilan vuoksi 

kiintoainetta päätyi sosiaalitilojen viemäriin ja sitä kautta saniteettipuhdis-

tamon säiliöön. Hienojakoinen kiviaines tukki ja rikkoi lietesäiliön ilmas-

tuslautaset lamauttaen sen toiminnan. Puhdistamon toimintaa on seu-

rattu tiheämmin vuoden 2020 aikana. 

Prosessijätevedenpuhdistamon tähänastinen toiminta ja päästöt pintavesiin 

Vedenpuhdistamon suunniteltuna ja pääasiallisena tavoitteena on pois-

taa kaivosvesistä kiintoainesta ja metalleja. Tarkkailutulosten tarkaste-

lussa on mukana sekä kaivosvesien sisäisen tarkkailun, että laajemman 

tarkkailun tulokset. Laajempia tarkkailukierroksia on kolme ja suppeam-

pia sisäisiä tarkkailukierroksia 40. Poistotehokkuuden laskennassa on 

käytetty analyysitulosten keskiarvoja erikseen sisäiselle ja laajemmalle 

tarkkailulle. Määritysrajan alittavat tulokset on laskennassa jaettu kah-

della. 

Heinäkuun 2019 – huhtikuun 2020 välisenä aikana vedenpuhdistamon 

kiintoaineksen poistotehokkuus on ollut noin 88 %. Vedenpuhdistamolle 

tulevan veden kiintoainespitoisuus on vaihdellut välillä 7,6–30,0 mg/l. Ve-

denpuhdistamolta lähtevän veden kiintoainespitoisuus on ollut 0–

10,0 mg/l (keskiarvo 2,1 mg/l). Kaivosalueelta poisjohdettavan veden 

kiintoaineksen luparaja-arvona on 10 mg/l (kiintoaineen hehkutusjään-

nös). 

Metalleista vedenpuhdistamolla on onnistuttu poistamaan eniten alumii-

nia (Al), jonka poistotehokkuus on keskimäärin yli 90 %. Alumiinin pitoi-

suuksissa on vedenpuhdistamolle tulevassa vedessä ollut runsaasti vaih-

telua pitoisuuksien vaihdellessa välillä 520–1 230 μg/l. Lähtevässä ve-

dessä vastaava pitoisuusvaihtelu on ollut välillä 5,2–315 μg/l. Alumiinin 

tehokas poistuma selittyy pääasiassa kiintoaineksen tehokkaalla pois-

tolla. Pintavalutuskentälle johdettavan veden alumiinin kokonaispitoisuu-

den luparaja-arvo on 2 000 μg/l. 

Antimonin (Sb) osalta poistuma on ollut noin 0–22 %. Antimonin koko-

naispitoisuus vedenpuhdistamolle tulevassa vedessä on ollut välillä 46–

109 μg/l. Osa näytteistä (sisäinen tarkkailu) on ollut alle analyysin määri-

tysrajan (50 μg/l). Lähtevässä vedessä vastaava vaihtelu on ollut em. 

määritysrajan alittavasta tuloksesta enintään pitoisuuteen 122 μg/l. Pin-

tavalutuskentälle johdettavan veden antimonin kokonaispitoisuuden lu-

paraja-arvo on 500 μg/l. 
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Kadmiumin (Cd) osalta poistuma on käsittelyssä ollut 20–50 %. Lähtevän 

veden kadmiumpitoisuus on vaihdellut välillä 5,1–7,4 μg/l koetoiminta-

aika. Kadmiumin luparaja-arvo on 10 μg/l. Koetoiminta-ajan jälkeen tou-

kokuussa kadmiumin poistuma on ollut yli 50 % kun pH:ta on nostettu. 

Lyijyn (Pb) osalta sisäisessä tarkkailussa otetuissa näytteissä oli lähte-

vän veden analyyseissä lyijyn kokonaispitoisuus alle analyysin määritys-

rajan (20 μg/l), minkä vuoksi näiden tulosten perusteella ei voida arvioida 

poistumaa. Laajassa tarkkailussa lyijyn poistuma on ollut yli 90 % sekä 

kokonaispitoisuuksien, että liukoisten pitoisuuksien osalta. Tulosten pe-

rusteella vedenpuhdistamo näyttäisi poistavan tehokkaasti lyijyä kaivos-

vesistä. Lyijyn luparaja on 200 μg/l (yksittäinen näyte 300 μg/l). 

Sinkin (Zn) poistuma on tarkkailujaksolla ollut keskimäärin 42 %. Sinkin 

kokonaispitoisuus vedenpuhdistamolle tulevassa vedessä on ollut välillä 

10,7–720,7 μg/l. Osa lähtevästä vedestä otetuista pitoisuuksista (sisäi-

nen tarkkailu) on ollut alle analyysin määritysrajan (10 μg/l). Lähtevässä 

vedessä vastaava vaihtelu on ollut em. määritysrajan alittavasta tulok-

sesta enintään pitoisuuteen 597 μg/l. Sinkin luparaja on 500 μg/l (yksit-

täinen näyte 750 μg/l). Koetoiminta-ajan jälkeen toukokuussa sinkin pois-

tuma on ollut yli 50 % kun pH:ta on nostettu. 

Muiden metallien osalta analyysituloksissa esiintyy vaihtelua. Selkeä 

reduktio havaittiin mm. raudan, kuparin ja arseenin osalta. Pitoisuuksien 

havaittiin kohonneen koboltin ja nikkelin osalta. Kaikki analysoidut para-

metrit olivat kuitenkin vedenpuhdistamolta lähtevässä vedessä alhaisia 

ja esimerkiksi alle VNa 1022/2006 [Valtioneuvoston asetus vesiympäris-

tölle vaarallisista ja haitallisista aineista (myöhempine muutoksineen)] 

mukaisten vesistössä sallittujen enimmäispitoisuuksien (MAC-EQS). 

Esiintymässä on pieniä määriä apatiittia, jossa fosfori esiintyy. Vuoden 

2020 kokonaisfosforikuormitus on 30.9.2020 mennessä yhteensä 

22,7 kg. Arvio koko vuoden 2020 fosforikuormituksesta on 36 kg. Kuor-

mituksen laskennassa on käytetty vedenpuhdistamolta ja S2-altaasta 

lähtevän veden toteutunutta virtaamaa ja toteutunutta analyysitulosta kul-

lekin kuukaudelle.  

Vedenpuhdistamon soveltuvuus kaivosvesien käsittelyyn on koetoimin-

nan aikana todettu hyväksi. Vedenpuhdistamolla voidaan tehokkaasti vä-

hentää pintavalutuskentille johdettavan veden kiintoainespitoisuutta ja si-

ten myös useiden metallien kokonaispitoisuuksia. Koetoiminta-ajan jäl-

keen liukoista sinkkiä ja kadmiumia on saostettu nostamalla käsiteltävän 

veden pH:ta. 

Vedenpuhdistamon käyttäminen vähentää tarkkailutulosten perusteella 

pintavalutuskentän kuormitusta ja pienentää näin ollen riskiä pintava-

lutuskenttien pidättämän kiintoaineen ja metallien takaisinhuuhtoutumi-

selle sekä ehkäisee pintavalutuskenttien maaperän mahdollisen pilaan-

tumisen kiintoaineen ja metallien pidättymisen seurauksena. Tällöin pin-

tavalutuskenttiä voidaan turvallisesti hyödyntää kaivosvesien sisältämän 

typen poistossa. 
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Tähänastisen koetoiminnan perusteella vedenpuhdistamon käyttöä kai-

vosvesien käsittelyssä tullaan jatkamaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty prosessijätevedenpuhdistamolta läh-

tevän veden laatutietoja ja referenssiarvoja vuonna 2019 ja tammi-syys-

kuussa 2020. 

 

Päästöt ilmaan 

Hiukkaspäästöt 

Murskauksen ja seulonnan päästöt ilmaan riippuvat oleellisesti laitteisto-

jen sijainnista eli siitä, tehdäänkö toiminta maan alla, sisätiloissa vai ul-

kona. Lisäksi sääolosuhteissa vaikuttavia asioita ovat tuulen nopeus, 

vuodenaika ja ilman kosteus. Hiukkaspäästöt kaivosalueilta ovat yleensä 

suhteellisen vähäisiä ja paikallisia, ja karkeiden hiukkasten osuus pääs-

töissä on suuri. Toiminnoissa muodostuvat pölypäästöt ovat pääosin suh-

teellisen suurikokoista kiviainesta (halkaisijaltaan yli 30 μm). Tämän ko-

koluokan hiukkasten kulkeutumismatka on alle 100 metrin etäisyydelle 

päästölähteestä. Tätä hienompijakoinen (10–30 μm) pöly kantautuu 250–

500 metrin etäisyydelle. Pieni osa partikkelikooltaan alle 10 μm pölystä 

voi epäedullisissa sääoloissa kulkeutua jopa kilometrin etäisyydelle pääs-

tölähteestä. Vastaavilla kaivosalueilla tehtyjen selvitysten perusteella val-

taosa pölystä laskeutuu enintään 500 metrin etäisyydelle päästölähteestä 

ja tätä kauempana pölyn määrässä muut tekijät kuten liikenne ovat 

yleensä pölypitoisuudessa määräävämpiä. 
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Pölymallinnusta varten tehtyjen laskelmien tulosten perusteella suurim-

mat pölypäästöt aiheutuvat 2-vaiheisesta murskauksesta, kuljetinhih-

noilta ja alueella tapahtuvista kuljetuksista. Seuraavassa kuvassa on esi-

tetty eri toimintojen keskimääräiset osuudet vuorokausipäästöistä. 

 

Leviämismallinnuksen mukaan raja- ja ohjearvoon verrannollinen pitoi-

suus (pitoisuuslisä nykyiseen taustapitoisuuteen) ylittyy vain osalla kai-

vosaluetta, eivätkä kaivostoiminnan aiheuttamat hiukkaspäästöt eivät ai-

heuta raja- tai ohjearvojen ylityksiä läheisillä kiinteistöillä. Lähimmillä 

loma- ja asuinkiinteistöillä mallinnuksen mukainen pitoisuuslisä PM10-

taustapitoisuuden vuosikeskiarvoon on alle 2 μg/m3. Näin ollen ilmeistä 

on, että myös pienhiukkasten PM2,5 pitoisuuslisä jää murto-osaan vuosi-

keskiarvona annetusta raja-arvosta. Vuorokausiohjearvoon verrannolli-

sen PM10-pitoisuuden lisä on noin 4 μg/m3. 

Hiidenportin kansallispuistossa PM10-pitoisuuksien kasvu on alle 

0,5 μg/m3 sekä vuorokausi- että vuosiraja-arvoon verrannollisissa pitoi-

suuksissa. Arvion mukaan PM10-päästöt eivät aiheuta haitallisia vaikutuk-

sia lähialueen luontoon, maaperään ja vesistöihin. Pölyn koostumus vas-

taa likimain malmin mineralogista koostumusta. Kaivospiirin ulkopuolella 

pölypitoisuudet jäävät mallinnuksen perusteella hyvin alhaiseksi, joten 

havaittavaa vaikutusta maaperän tai vesistöjen metallipitoisuuksiin ei pö-

lystä arvion mukaan tule aiheutumaan. 

Toiminnanharjoittaja edellyttää murskauksen toteuttavalta ulkopuoliselta 

urakoitsijalta riittäviä pölynpoisto- ja meluntorjuntajärjestelmiä. Järjestel-

miä suunniteltaessa huomioidaan, mitä on määrätty lupamääräyksissä 

29–34. Poikkeustapauksissa, rikastamon alasajon välttämiseksi murs-

kausta voidaan tehdä myös viikonloppuisin klo 10–18 välisenä aikana. 

Malmin välivaraston pohjassa on syötinaukot, joista malmi ohjautuu hih-

nalle ja edelleen kaksivaiheiseen tanko- ja kuulamyllyssä tapahtuvaan 

jauhatukseen. 
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Muut päästöt ilmaan 

Louhosalueilla käytettävistä työkoneista aiheutuu ilmaan pakokaasu-

päästöjä. Kaivoskäytössä olevat työkoneet ovat selvästi raskaampia ja 

suurempia kuin normaalit työkoneet. Päästöt yksittäisestä työkoneesta 

voivat olla merkittävästi suurempia kuin normaaleissa työkoneissa. Käy-

tettävien koneiden ja työkoneiden määrät ja mallit, sekä arviot käyttötun-

neista eivät ole vielä tarkkaan tiedossa. 

Pakokaasupäästöt sisältävät epätäydellisen palamisen seurauksena 

syntyneitä hiukkasia ja ilmassa olevista höyryistä muodostuvia hiukkasia. 

Pienet pakokaasuhiukkaset koostuvat pääosin noesta, hiilivedyistä ja sul-

faateista. Pakokaasuilla ei arvioida olevan suurta vaikutusta ilmanlaa-

tuun, sillä työkoneiden ilmanlaatuun liittyvät vaikutukset esiintyvät vain 

välittömässä läheisyydessä työmaa-alueella, ei louhosalueen ympäris-

tössä. Pakokaasupäästöillä tai räjähdyskaasuilla ei ole vaikutusta paikal-

liseen tai alueelliseen ilmastoon. 

Malmin louhinnassa käytettävä räjähdysaine muuttuu räjäytyksessä pää-

osin vesihöyryksi, hiilidioksidiksi ja typeksi. Räjähdyskaasuista muutama 

prosentti on haitallisia kaasuja, kuten hiilimonoksidia (CO) ja typen oksi-

deja (NO ja NO2). Sotkamon hopeakaivoksella käytettävät emulsioräjäh-

dysaineet muodostavat räjähtäessään vähemmän haitallisia kaasuja (hii-

limonoksidia ja typpioksideja). Louhintaräjähdyksistä ilmaan vapautuvat 

kaasut laimenevat hyvin nopeasti eivätkä yleensä aiheuta muita haittoja 

kuin mahdollisesti hyvin lyhytaikaista hajuhaittaa louhoksen välittömässä 

läheisyydessä. 

Prosessiin syötettävistä rikastuskemikaaleista osa poistuu kaivokselta 

tuotteiden mukana, osa kulkeutuu rikastushiekan mukana rikastus-

hiekka-altaalle ja osa haihtuu ilmaan. Ilmaan haihtuva osa on  

natriumisobutyyliksantaatin ((C4H9)-O-CS2-Na) käytössä muodostuva rik-

kihiili. Natriumisobutyyliksantaattia käytetään sinkin esivaahdotuksessa, 

joka sijoittuu tehdashalliin. Kaikki ei haihdu hallin ilmaan, vaan osa käy-

tetystä kemikaalista jää tuotteisiin tai rikastushiekkaan. Rikastushiekan 

mukana rikkihiiltä saattaa kulkeutua rikastushiekka-altaalle.  

Natriumisobutyyliksantaatista reaktioyhtälöiden mukaisesti noin 1 % pää-

tyy rikastushiekka-alueelle (150–250 kg/v), josta haihtuu rikkihiilenä las-

kennallisesti noin 44% (66–111 kg/v). 

(1) C4H9OCS2Na + H2O → C4H9OCS2H + NaOH 

(2) C4H9OCS2H → CS2 + C4H9OH 

Rikastushiekka-alueelle päätyvä ksantaatti hajoaa hydrolyyttisesti rikki-

hiileksi (CS2), joka haihtuu ilmaan. Lämpö ja alhainen pH kiihdyttävät pro-

sessia. Kylmässä ilmastossa hajoamista ei ole tarkemmin tutkittu, mutta 

hajoaminen on yleisesti melko nopeaa, ja ksantaattien puoliintumisajat 

vesiliuoksessa vaihtelevat 2–8 vuorokauden välillä. Natriumisobutyylik-

santaatin puoliintumisaika on kolme vuorokautta. 

Natriumisobutyyliksantaatin hajoamistuote rikkihiili CS2 on herkästi haih-

tuva yhdiste, jolla on epämiellyttävä ominaishaju. Rikkihiilen hajukynnys 
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on 0,1–0,2 ppm (0,3–0,6 mg/m3). Arvion mukaan haihtuva rikkihiili saat-

taa aiheuttaa ajoittain hajuhaittoja vaahdotusprosessin läheisyydessä 

tehdashallissa ja satunnaista hajuhaittaa rikastushiekka-altaan välittö-

mässä läheisyydessä. Ksantaattien hajuhaitat liittyvät tavallisesti niiden 

runsaaseen käyttöön. Ksantaateista aiheutuvat hajuhaitat ovat yleensä 

lähinnä esteettisiä, eivätkä aiheuta merkittävää pitkäjaksoista haittaa. Ar-

vion mukaan natriumbutyyliksantaatin käytöstä ei aiheudu erityistä haju-

haittaa kaivosalueen ulkopuoliseen ympäristöön ja lähimmille asuinkiin-

teistöille. 

Melu ja tärinä 

Semimobiilimurskauksessa melusuojaa kehitetään BAT-keinoin sijoitta-

malla murskain meluesteen sisälle, kumioimalla syöttösuppilo ja koteloi-

malla kuljetin-, syötin- ja seulalaitteistot. Samat toimenpiteet parantavat 

myös primäärimurskaimen pölynhallintaa. Murskauslaitteet sijoitetaan 

suunnitelmien mukaan malmivaraston ja rikastamon läheisyyteen maan 

päälle. Murskausalueen ympärille on rakennettu melun ja pölyn leviä-

mistä ehkäisevät suojavallit tai -seinäkkeet. 

Melumallinnus 

Kaivostoiminnan päivä- ja yöaikaisen melun leviäminen mallinnettiin nel-

jässä toimintatilanteessa. Tilanteiden mukaiset avolouhoksen syvyydet ja 

läjitysalueiden korkeudet eivät välttämättä esiinny todellisuudessa yhtä-

aikaisesti. Mallinnustilanteilla on esitetty avolouhoksen syvyyden ja läji-

tysalueiden korkeuksien sekä eri melulähteiden vaikutus melun leviämi-

seen. 

Päiväajan keskiäänitasot, LAeq7–22 

Melumallinnuksiin perustuvat päiväajan keskiäänitasojen LAeq7–22 mallin-

nuskarttojen meluvyöhykkeet on esitetty viiden dB:n portaina vaihtuvina 

värialueina. Mallinnuskartoissa on esitetty Maanmittauslaitoksen maas-

totietokannan mukaiset vakinaisen asutuksen ja loma-asutuksen raken-

nukset. Kaikki mallinnuskuvat on esitetty YVA-selostuksessa liitteineen. 

Mallinnustulosten perusteella toiminnasta aiheutuvat päiväajan kes-

kiäänitasot tuotannon alkuvaiheessa louhinnan ollessa aloitustasossa 

ovat vakinaisessa asutuksessa korkeimmillaan 50 dB Kissaniementien 

varressa sijaitsevalla asuinkiinteistöllä liikennemelun vaikutuksesta ja 

muualla korkeimmillaan 40 dB (raja-arvo 55 dB). Loma-asutuksessa kes-

kiäänitasot ovat korkeimmillaan 42 dB (raja-arvo 55 dB, tavoitearvo 

45 dB) Olkilahden rannalla. Tuotannon laajennuksen alettua melulähtei-

den määrän lisääntyessä ovat päiväajan keskiäänitasot vakinaisessa 

asutuksessa korkeimmillaan 50 dB Kissaniementien varressa sijaitse-

valla asuinkiinteistöllä liikennemelun vaikutuksesta ja muualla korkeim-

millaan 41 dB. Loma-asutuksessa keskiäänitasot ovat korkeimmillaan 

44 dB Olkilahden rannalla. Louhinnan etenemisen jälkeen ovat päiväajan 

keskiäänitasot vakinaisessa asutuksessa korkeimmillaan 50 dB Kissa-
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niementien varressa sijaitsevalla asuinkiinteistöllä liikennemelun vaiku-

tuksesta ja korkeimmillaan 41 dB. Loma-asutuksessa keskiäänitasot ovat 

korkeimmillaan 43 dB Olkilahden rannalla. Kaikissa mallinnustilanteissa 

Hiidenportin kansallispuistossa toiminnasta aiheutuvat päiväajan kes-

kiäänitasot ovat korkeimmillaan alle 40 dB. 

Seuraavassa kuvassa on tuotannon alkuvaiheen päiväajan melumallin-

nuksen tulos. Tilanne ennen laajennuksia (tilanne 1). 

 

Seuraavassa kuvassa on tuotantovaiheen päiväajan melumallinnuksen 

tulos toiminnan laajennuksen aloittamisen jälkeen (tilanne 3). 
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Yöajan keskiäänitasot, LAeq7–22 

Mallinnustulosten perusteella toiminnasta aiheutuvat koko yöajan kes-

kiäänitasot vakinaisessa asutuksessa ovat korkeimmillaan Kissaniemen-

tien varren asuinkiinteistöllä 45 dB (raja-arvo 50 dB) liikennemelusta joh-

tuen, mutta muualla asutuksessa kaikissa tilanteissa alle 40 dB. Loma-

asutuksessa Olkilahden rannalla yöajan keskiäänitasot ovat ennen toi-

minnan laajentamista korkeimmillaan 39 dB ja laajennuksen jälkeisissä 

tilanteissa 40 dB (raja-arvo 50 dB, tavoitearvo 40 dB). Muualla loma-asu-

tuksessa yöajan keskiäänitasot ovat selvästi alle 40 dB. Hiidenportin kan-

sallispuistossa yöajan keskiäänitasot ovat kaikissa tilanteissa alle 30 dB. 

Seuraavassa kuvassa on tuotannon alkuvaiheen yöajan melumallinnuk-

sen tulos, tilanne ennen laajennuksia (tilanne 1). 

 

Seuraavassa kuvassa on tuotantovaiheen yöajan melumallinnuksen tu-

los toiminnan laajennuksen aloittamisen jälkeen (tilanne 3). 
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Mallinnustulosten yhteenveto 

Mallinnustulosten perusteella tuotannon kasvattamisesta aiheutuvat 

päivä- ja yöajan keskiäänitasot alittavat ympäristöluvan (nro 33/2013/1) 

mukaisen päiväajan raja-arvotason 55 dB sekä yöajan raja-arvotason 50 

dB kaikilla vakinaiseen ja loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. 

Myös luvan mukaiset loma-asutuksen tavoitearvot 45 dB päivällä ja 40 

dB yöllä pääasiassa alittuvat. Yöajan keskiäänitasot ovat tavoitearvon 

(VNp 993/1992) mukaisia. Muualla loma-asutukselle asetetut tavoitear-

vot alittuvat selvästi. Keskiäänitasot Hiidenportin kansallispuissa alittavat 

virkistys- ja luonnonsuojelualueille annetut päivä- ja yöajan ohjearvot 45 

dB ja 40 dB selvästi. Mikäli toiminnan melu on impulssimaista tai ka-

peakaistaista, voi häiritsevyyskorjaus +5 dB huomioon otettuna loma-

asutuksen päivä- ja yöajan tavoitearvot ylittyä lähimmissä häiriintyvissä 

loma-asuinkohteissa Olkilahden rannalla. Ympäristöluvan mukaiset raja-

arvot kuitenkin alittuvat myös korjaus huomioituna. 

Tärinä 

Hankkeesta aiheutuva merkittävin tärinävaikutus on peräisin louhintarä-

jäytyksistä. Räjäytyksistä aiheutuva tärinä on hetkellinen tapahtuma. Las-

kennallisesti tärinä voidaan havaita yli kilometrin etäisyydellä räjäytyspai-

kasta, mikäli räjäytysainemäärä käytetään kerrallaan. Yleensä nallien vä-

linen viive säädetään siten, että tärinäaaltojen summavaikutus minimoi-

tuu. Olemassa olevan luvan mukaan maanalaisessa kaivoksessa on lou-

hintaräjäytyksiä 1–2 kertaa päivässä ympäri vuoden. Nyt haettavana ole-

van hankkeen myötä toiminta laajenee siten, että räjäytyksiä avolouhok-

sella tehdään noin kerran vuorokaudessa päiväaikaan ja myös kesäai-

kana, maanalaisessa kaivoksessa useita kertoja vuorokaudessa. Kerral-

laan irrotettavan kiviaineksen määrä ei olennaisesti muutu. Yöaikaiset rä-
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jäytykset maanalaisessa kaivoksessa toteutetaan siten, että heilahdus-

nopeus ei ylitä yöaikana ohjearvoa 2 mm/s lähimmällä asuinkäyttöön käy-

tettävällä kiinteistöllä, millä lievennetään tärinän viihtyvyyshaittaa. 

Kaivannaisjätteet ja muut prosessijätteet 

Seuraavassa käsitellään hopeakaivoksella muodostuvia kaivannaisjät-

teitä, jätteiden määriä, sijoittamista, hallintaa, kemiallisia ominaisuuksia 

ja ympäristökelpoisuutta. Tiedot perustuvat kaivannaisjätteiden jätehuol-

tosuunnitelmaan, joka on esitetty hakemuksen liitteenä. Ominaisuuksien 

perusteella jätteet voidaan luokitella kaivannaisjäteasetuksen (190/2013) 

liitteessä 1 annettujen perusteiden (A - E) täyttyessä laatunsa mukaisesti 

pysyväksi tai ei-pysyväksi kaivannaisjätteeksi. Komission asetuksen 

1357/2014 mukaisesti ei-pysyvä jäte voidaan luokitella edelleen vaaral-

liseksi jätteeksi. 

Kaivosalueella muodostuvia kaivannaisjätteitä hyödynnetään mahdolli-

suuksien ja tarpeen mukaan. Hyödyntämätön materiaali sijoitetaan kai-

vosalueelle kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetyn mukai-

sesti. Alueiden toteutuksessa huomioidaan voimassa oleva ympäristö-

lupa ja siinä esitetyt jätealueita koskevat yleiset lupamääräykset (53–57) 

sekä aluekohtaiset lupamääräykset. 

Kaivoksella muodostuvat kaivannaisjätteet, niiden määrät sekä valtio-

neuvoston jätteistä antaman asetuksen (jäteasetus, 179/2012) mukaiset 

jäteluokitukset on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 
1) Vuoden 2019 analyysitulosten perusteella vedenpuhdistamon liete luokittuu tavanomaiseksi jätteeksi. Luokitusta tar-

kistetaan, mikäli vedenpuhdistamolla aloitetaan rikastamon kierron ylijäämävesien käsittely. 

Sivukivi sisältää esirikastuksen hylkykiven. Rikastusprosessissa syntyvä 

pyriitti lähtökohtaisesti myydään tuotteena. Jos päädytään tilanteeseen, 

jossa pyriitti täytyy sijoittaa kaivosalueelle, sijoittaminen tapahtuu pyriit-

tialtaaseen, joka on muutettu selkeytysaltaasta 1 päätöksen nro 94/2020 

mukaisesti.  

Tarkemmat tiedot hopeakaivoksen kaivannaisjätteiden ominaisuuksista 

on esitetty jätejaekohtaisesti seuraavassa. Jätealueiden ja altaiden 

pohja- ja patorakenteista esitetään tämän hetken suunnitelmat, jotka on 

hyväksytetty viranomaisilla. 
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Pintamaat 

Muodostuminen ja käyttö 

Kaivostoiminnassa muodostuu rakentamisaikana kaivannaisjätteiksi luo-

kiteltavia pintamaita, jotka erotellaan orgaanisiin ja kivennäispintamaihin. 

Avolouhoksen kohdalta kallion päältä poistettu maa-aines on pääosin 

moreenia, jonka paksuus on enimmillään 5–6 metriä. Turvekerroksen 

paksuus alueella on keskimäärin noin metri. Pintamaiden arvioitu muo-

dostuminen jakeittain on esitetty edellisessä taulukossa. 

Mahdollisuuksien mukaan louhoksen alueelta poistettava moreeni käyte-

tään rakennetuissa padoissa. Moreenia käytetään myös teiden, varikko-

alueiden ja muiden kohteiden pohjatöissä sekä ympäristönsuojelun edel-

lyttämissä rakenteissa. Ylijäävä moreeni ja muut maa-ainekset (turve ja 

kasvukerros) on varastoitu ja ne varastoidaan meluvalliin ja pintamaiden 

läjitysalueille. Erilaiset materiaalit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan 

omiin kasoihin. Varastoitavat maa-ainekset hyödynnetään alueen jälki-

hoidon yhteydessä muun muassa maisemointiin. 

Sijoittaminen 

Kaivosalueelta poistetut pintamaat, joita ei ole hyödynnetty välittömästi 

tai lyhyen varastointiajan jälkeen, sijoitetaan pintamaiden läjitysalueille 

siten, että ne ovat helposti hyödynnettävissä myöhemmin mm. alueiden 

sulkemisessa ja maisemoinnissa. Kasvukerrokseksi soveltuvat turpeet ja 

humusmaat pidetään erillään kivennäismaista. Pintamaaläjitys pidetään 

mahdollisimman hyvin maastoon sointuvina ja luiskia riittävän loivina 

eroosion hillitsemiseksi. Tarvittaessa luiskia kasvitetaan. 

Kemiallinen koostumus 

Vuonna 2011 tutkittiin avolouhoksen kohdalta poistettavien moreenien 

kokonaispitoisuudet sekä hapontuottopotentiaali. Pintamaiden liukoi-

suuksia ei ole saatujen tulosten perusteella katsottu tarpeelliseksi tutkia. 

Kokonaispitoisuudet tutkittiin kuudesta näytteestä ja tulokset on esitetty 

seuraavassa taulukossa. Tutkimustuloksia verrattu PIMA-asetuksen mu-

kaisiin kynnys- ja ohjearvoihin. 
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Edellisessä taulukossa esitettyjen kokonaispitoisuuksien perusteella pin-

tamaiden metallipitoisuudet ovat alhaisia. Arseenin kokonaispitoisuus 

ylitti VNa 214/2007 (myöh. PIMA-asetus) mukaisen kynnysarvon kol-

messa näytteessä. Lyijyn kokonaispitoisuus ylitti PIMA-asetuksen kyn-

nysarvon kahdessa näytteessä. Kynnysarvon ylitykset kuvastavat toden-

näköisimmin maa-aineksen luontaista taustapitoisuutta alueella, eivätkä 

analyysitulokset viittaa maa-aineksen pilaantuneisuuteen. Minkään alku-

aineen kokonaispitoisuus ei ylittänyt PIMA-asetuksen alempaa ohjear-

voa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty pintamaiden hapontuottopotentiaali 

vuoden 2011 näytteissä. Hapontuottopotentiaali tutkittiin ABA-testillä nel-

jästä näytteestä. 

 

Kokonaisrikkipitoisuuksien perusteella neljä pintamaanäytettä on selvästi 

ei-happoa tuottavia. Yhden pintamaanäytteen kokonaisrikkipitoisuus on 

lievästi yli 0,1 %, jolloin näytteessä voi teoriassa esiintyä myös sulfidista 

rikkiä yli 0,1 %. Kyseisen näytteen hapontuottopotentiaali on selvästi 

muita näytteitä korkeampi, eikä NPR-luku ylittänyt arvoa 3. Näin ollen yksi 

pintamaanäytteistä oli mahdollisesti happoa tuottava. Hapontuottoa voi 

selittää näytteen KK107 sijainti lähellä kallionpintaa, jolloin alueen kallio-

perällä on voinut olla vaikutusta tulokseen. 

Ympäristökelpoisuus ja jäteluokitus 

Moreenin hyödyntäminen toteutetaan hallitusti ja hyötykäyttöä suunnitel-

taessa ympäristökelpoisuus tutkitaan geoteknisen kelpoisuuden tarkas-

telun yhteydessä.  

Tutkimustulosten perusteella pintamaiden metallipitoisuudet eivät ylitä 

valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja 

puhdistustarpeen arvioinnista annettua alempaa ohjearvoa, joten voi-

massa olevan ympäristöluvan mukaisesti pintamaat eivät ole jätettä ja 

niitä voidaan hyödyntää kaivospiirin sisällä tapahtuvassa rakentami-

sessa. 

Perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tulosten epävarmuudet 

Hopeakaivoksen pintamaiden perusmäärittely on toteutettu vuonna 2011 

otetuista moreeninäytteistä, joista määritettiin kokonaispitoisuudet mene-

telmällä SYP_600: HNO3/HCl - liuotus, ICP-OES. Hapontuottokykymää-

ritys tehtiin samana vuonna menetelmällä prEN 15875.  
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Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mu-

kaan jätteen vastaavuustestaus on tehtävä perusmäärittelyssä määritel-

lyssä laajuudessa ja toistettava vähintään kerran vuodessa. Lisäksi vas-

taavuustestauksessa on käytettävä perusmäärittelyssä määriteltyjä tes-

tausmenetelmiä. Hopeakaivoksen pintamaat on vuoden 2011 analyysien 

perusteella todettu VNa 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot alittavaksi 

puhtaaksi pintamaaksi, joka ei ole happoa muodostavaa, eikä sitä siten 

luokitella jätteeksi. Näin ollen esitetään, että vastaavuustestausta ei 

tehdä, mikäli maa-aines hyödynnetään kokonaisuudessaan kaivospiirin 

sisäpuolella. 

Hopeakaivoksen pintamaista (moreenista) ei ole määritetty haitta-ainei-

den liukoisuuksia. Pintamaiden ympäristökelpoisuus perustuu haitta-ai-

neiden kokonaispitoisuuksiin sekä hapontuottopotentiaalin testaukseen, 

joiden tulosten perusteella liukoisuustestausta ei ole katsottu tarpeel-

liseksi. 

Sivukivet 

Muodostuminen, määrät ja käyttö 

Louhinnassa rikastukseen kelpaamatonta sivukiveä muodostuu arvion 

mukaan 200 000–1 200 000 t/v. Sivukivi tunnistetaan kaivosgeologin toi-

mesta perustuen kaira- ja soijanäytteistä tehtyihin kemiallisiin analyysei-

hin. Sivukiven ja rajamalmin erottaminen perustuu kiven arvometallipitoi-

suuksiin, päämineraalit ja niiden määrä on likimäärin sama. Sivukivi laji-

tellaan kiven rikkipitoisuuden mukaan kolmeen luokkaan: 

1. alle 0,3% rikkiä sisältävä sivukivi 

2. 0,3–1,5% rikkiä sisältävä sivukivi 

3. yli 1,5% rikkiä sisältävä sivukivi 

Louhinnassa muodostuu lisäksi rajamalmia, joka on koostumukseltaan 

lähes sivukiven kaltaista. 

Sivukiveä hyödynnetään kaivosalueen rakentamisessa voimassa olevien 

lupamääräysten mukaisesti. Rakentamisessa hyödynnettävä sivukivi 

(alle 0,3 % rikkiä) pyritään hyödyntämään kaivosalueen rakenteissa vä-

littömästi. Valtaosa sivukivestä tullaan hyödyntämään välittömästi tai ly-

hyen varastoinnin jälkeen kaivoksen täytössä. Lisäksi haetaan lupaa hyö-

dyntää sivukiveä, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,5 %, rikastushiekka-

altaan reunapatojen korotuksissa ja muissa rakenteissa. Korotusten en-

simmäisessä vaiheessa hyödynnettävän sivukiven määrä on korkeintaan 

50 000 m3. 

Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisesti kaikki sivukivi on 

määrätty hyödynnettäväksi. Kaikkea sivukiveä ei toiminnan laajentuessa 

kuitenkaan todennäköisesti saada hyödynnettyä, joten lupaan haetaan 

muutosta koskien sivukiven pysyvää sijoittamista sivukivialueelle. 
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Sijoittaminen 

Louhinnassa syntyvät sivukivet sekä rajamalmi läjitetään sivukivien ja ra-

jamalmin läjitysalueelle. Sivukivien ja rajamalmin läjitysalue sijoittuvat 

vierekkäin avolouhoksen ja rikastamoalueen väliin. Sivukivialueen koko-

naispinta-ala on enintään noin kymmenen hehtaaria ja täyttömäärä noin 

2,0 Mt sivukiveä ja rajamalmia. Sivukivet jaotellaan sivukivialueelle rikki-

pitoisuuden mukaan. Kaikki rajamalmi on tarkoitus esirikastaa ja syöttää 

tuote sen jälkeen rikastamoon. Rajamalmi esirikastetaan, kun rajamalmin 

arvometallipitoisuus on liian alhainen vaahdotettavaksi, mutta liian kor-

kea hyötykäytettäväksi sellaisenaan sivukiveksi (kaivostäyttö) tai läjitet-

täväksi kaivannaisjätealueelle (sivukivi- ja rajamalmialue). Mikäli jostakin 

syystä rajamalmia ei esirikastettaisi, arvioidaan sen sivukivialueelle jää-

väksi määräksi 50 000 tonnia. 

Sivukivialueen ja rajamalmialueen pohjarakenne koostuu luontaisesta tai 

rakennetusta turvekerroksesta, jonka paksuus on tiivistettynä vähintään 

0,4 metriä ja tiivistyneen turpeen laskennallinen vedenläpäisevyys pää-

osin enintään 5x10-10 m/s. Turvekerroksen päälle tapahtuva täyttötoi-

minta toteutetaan kerroksittaisena siten, että ei aiheuteta turvekerrosten 

tai muun toteutetun rakenteen olennaista syrjäytymistä tai liikkumista. Si-

vukivialueen suunniteltu maksimikorkeus on + 37 m ympäröivästä maan-

pinnasta ja luiskat toteutetaan 1:3 kaltevuudella. Sivukivialueen suotove-

det kerätään alueen reunaojiin, joita pitkin vedet johdetaan selkeytysal-

taaseen. Sivukivialue luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi. 

Mineralogia 

Sivukivien mineralogia on hyvin lähellä malmin mineralogiaa. Sivukivi 

muodostuu felsisestä metavulkaniitista, jonka koostumus vastaa dasiittia 

tai ryoliittia ja jonka SiO2-pitoisuus (kvartsi) on 70–80 %. Seuraavassa 

taulukossa on esitetty kattopuolen sivukiven mineraloginen koostumus. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty jalkapuolen sivukiven mineraloginen 

koostumus. 
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Kemiallinen koostumus 

Sivukivien sisältämien alkuaineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet 

sekä hapontuottopotentiaali on tutkittu keväällä ja kesällä 2011. Vuonna 

2018 määritykset uusittiin korkea- ja matalarikkiselle sivukivelle. Sivuki-

vien kokonaispitoisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulu-

kossa on esitetty myös valtioneuvoston maaperän pilaantumisesta anta-

man asetuksen 214/2007 mukaiset raja-arvot, joihin analyysituloksia on 

verrattu. Lisäksi pitoisuuksia on verrattu 1.6.2015 voimaantulleen komis-

sion asetuksen 1357/2014 mukaisiin pitoisuusrajoihin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty sivukivien kokonaispitoisuudet vuo-

den 2011 analyyseissä.  

 

Seuraavassa taulukossa on korkea- ja matalarikkisen sivukiven koko-

naispitoisuudet vuoden 2018 analyyseissä. 
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Edellä esitettyjen kokonaispitoisuuksien perusteella sivukivissä esiintyy 

PIMA-asetuksen alemman ohjearvon ylittävänä pitoisuutena antimonia (1 

näyte), arseenia (1 näyte), lyijyä (1 näyte) ja sinkkiä. Ylemmän ohjearvon 

ylityksiä tavattiin sinkin osalta, sekä arseenin osalta yksittäisessä näyt-

teessä vuodelta 2011. 

Sivukivinäytteiden liukoisuudet tutkittiin standardin SFS-EN 12457-3 mu-

kaisilla ravistelukokeilla, neste/kiinteä-suhteen ollessa 10 (L/S10) vuonna 

2011 ja 2018. Seuraavissa taulukoissa tulosten perusteella liukoisuudet 

pääosin alittivat kaatopaikka-asetuksessa (VNa 331/2013) pysyvän jät-

teen kaatopaikalle asetetut raja-arvot. Yhdessä näytteessä antimonin liu-

koinen pitoisuus ylitti tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvon ja 

kahdessa näytteessä antimonin liukoinen pitoisuus ylitti pysyvän jätteen 

kaatopaikan raja-arvon. Vuoden 2018 analyysien perusteella antimoni 

ylitti pysyvän jätteen raja-arvon. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty sivukivien liukoiset pitoisuudet 2-vai-

heisen ravistelutestin perusteella vuonna 2011. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty korkea- ja matalarikkisen sivukiven 

liukoiset pitoisuudet 2-vaiheisen ravistelutestin perusteella vuonna 2018. 

 

Hapontuottopotentiaali 

Sivukivinäytteiden hapontuottopotentiaalia tutkittiin ABA-testeillä vuosina 

2011 ja 2018. Näytteiden kokonaisrikkipitoisuudet vaihtelivat välillä 0,39–

2,98 % ja neutralointipotentiaalin sekä hapontuottopotentiaalin suhde 

(NPR) vaihteli välillä 0,05–1,53. ABA-testien perusteella kaikki analysoi-

dut sivukivinäytteet luokiteltiin mahdollisesti happoa tuottaviksi. 

Seuraavassa taulukossa on sivukivien hapontuottopotentiaali vuoden 

2011 näytteissä. 

 

Seuraavassa taulukossa on sivukivien hapontuottopotentiaali vuoden 

2018 näytteissä. 
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Lysimetrikokeet 

Sivukiven pitkän aikavälin liukoisuusominaisuuksien tutkiminen on aloi-

tettu kesäkuussa 2018 kaivosalueella käynnistetyillä lysimetrikokeilla. 

Lysimetrikokeita on jatkettu vuonna 2019. Sivukiviä on tutkittu kahdessa 

eri lysimetrissä (alle 0,8 % rikkiä sisältävä ja yli 0,8 % rikkiä sisältävä si-

vukivi). Sivukivissä keskeisiä sulfidimineraaleja eli happoa tuottavia mi-

neraaleja ovat rikkikiisu eli pyriitti, magneettikiisu sekä arseenikiisu. 

Päivitetty raportti lysimetrikokeista on julkaistu 11.11.2019. Raportin mu-

kaan korkearikkipitoisen sivukivilysimetrin suotoveden pH on heilahdellut 

koko vuoden 2019 tutkimusjakson ajan välillä 5,59–7,89, keskiarvon ol-

lessa lievästi emäksinen 7,37. Kokeen alkuvaiheessa pH on ollut noin 

7,1, mutta noussut elokuun alusta noin syyskuun puoleenväliin reilut puoli 

yksikköä, jonka jälkeen arvot vaikuttavat tasaantuneen noin pH 7,6 ta-

solle. Samankaltainen ilmiö on ollut havaittavissa myös matalarikkisessä 

lysimetrissä. Lysimetrien pH-arvot ovat vakiintuneet kenttämittauksissa 

noin tasolle pH 7, mikä on tyypillistä karbonaattimineraalien pusku-

roidessa happamuutta. Näin ollen sivukiven osalta aiemmin arvioidussa 

ja todetussa pitkäaikaiskäyttäytymisessä ei ole havaittu suurta poik-

keavuutta. 

Kivien neutralisoimispotentiaalisuhteiden ja mineralogian sekä lysimet-

reistä saatujen analyysi- ja mittaustulosten pohjalta voidaan yleisesti to-

deta, ettei lysimetreissä ole vielä kahden syksyn aikana toteutetuissa ko-

keissa havaittavissa kivien rapautumisesta aiheutuvaa veden happamoi-

tumista ja siihen liittyvää metallipitoisuuksien kasvua. Suodosvesien al-

kaliniteetit ovat toistaiseksi pysyneet melko korkeina (> 0,5 mmol/l) ja pH-

arvot lähellä neutraalia, mikä viittaa karbonaattimineraalien puskuroivan 

edelleen lysimetreihin muodostuvaa happamuutta. Toisaalta lysimet-

reistä vapautuu neutraalista pH:sta huolimatta huomattavia määriä 

haitta-aineita, etenkin sinkkiä ja lyijyä, mikä osoittaa, että materiaali tuot-

taa neutraalia metallipitoista valuntaa. 

Lähes kaikissa lysimetreissä on havaittavissa hidasta pH:n laskua ja säh-

könjohtavuuden nousua. pH:n lasku on ollut voimakkainta malmia sisäl-

tävissä lysimetreissä, mikä viittaa sulfidimineraalien hapettumisen käyn-

nistymiseen. Redox-potentiaaleissa ei ole juurikaan tapahtunut muutok-

sia, mutta tulokset sisältävät runsaasti sahausta, johtuen luultavasti mit-

tauksissa olleista teknisistä haasteista. 

Lysimetrimateriaalien mineralogian ja lysimetreistä toistaiseksi kerättyjen 

suodosten perusteella keskeisimmiksi haitta-aineiksi tunnistettiin anti-

moni, arseeni, lyijy ja sinkki, joiden lisäksi suotovesissä esiintyi myös ko-

honneita pitoisuuksia sulfaattia, fosforia sekä kadmiumia. Fosfori on to-

dennäköisesti peräisin IBC-konteista aiheutuvasta kontaminaatiosta. 

Kadmiumia esiintyi lähinnä malmikivien lysimetrisuodoksissa ja vähäi-

semmässä määrin myös matalarikkisten sivukivien lysimetrisuodoksissa. 

Kadmium on todennäköisesti peräisin sinkkivälkkeestä. Sulfaattipitoisuu-

det liittyvät osin sulfidimineraalien hapettumiseen, mutta myös rikastus-
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prosessin rikastuskemikaalijäämiin (kupari- ja sinkkisulfaatti) ja lysimet-

rien kasteluveden taustapitoisuuksiin (erityisesti kaivoksen kuivanapito-

vesi). 

Antimonia esiintyi merkittäviä määriä etenkin pyriitti- ja rikastushiekka-

lysimetrien suodoksissa, mutta sen pitoisuudet olivat koholla myös muis-

sakin lysimetreissä. Lähtömateriaaleissa antimonia esiintyy PIMA-ase-

tuksen ohjearvot ylittäviä määriä sekä pyriittirikasteessa että sivukivissä. 

Antimoni on peräisin hopea-antimonideista, sekä todennäköisesti myös 

eri sulfidimineraaleista, joissa se esiintyy muiden metallien (Zn, Pb, Cu, 

Ag, Au) kanssa hivenaineena. Sivukivistä tehtyjen liukoisuuskokeiden 

perusteella antimoni on kivissä esiintyvistä keskeisistä haitta-aineista 

herkkäliukoisin, ja ylittää ainoana pysyvän jätteen kaatopaikalle Kaato-

paikka-asetuksessa (VNa 331/2013) annetut raja-arvot. Antimoni onkin 

kohtalaisesti liukeneva laajalla pH-alueella aina happamasta emäksi-

seen, ja sen on havaittu olevan kaikista mobiileinta juuri hapettavissa tai 

neutraaleissa olosuhteissa. 

Arseenia liukenee erityisesti korkearikkisestä sivukivestä, vaikkakin 

trendi on toistaiseksi ollut tuloksissa laskeva. Molemmat sivukivet sisäl-

tävät arseenia PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvon ylittävinä 

pitoisuuksina. Arseeni on herkkäliikkeisin nimenomaan neutraaleissa tai 

emäksisissä olosuhteissa. Täten hieman emäksinen, joidenkin lysimet-

rien kasteluun käytetty kaivoksen kuivatusvesi saattaa edesauttaa arsee-

nin pysymistä liukoisena. Mineralogisesti arseenia esiintyy monissa lysi-

metrimateriaalien mineraaleissa, etenkin arseenikiisussa (FeAsS), mutta 

todennäköisesti myös esimerkiksi rikki- ja magneettikiisussa, sekä sink-

kivälkkeessä ja lyijyhohteessa. 

Lyijyä liukenee lähes kaikista tarkkailluista lysimetreistä. Pitoisuuksien 

muutoksessa ei tarkkailujakson aikana ole ollut havaittavissa selkeää 

trendiä, vaan pitoisuudet ovat monissa lysimetreissä pysyneet jokseenkin 

samoina, tai vaihdelleet tutkimusjakson ajan. Eniten lyijyä on havaittu 

malmikivilysimetreissä, joissa pitoisuudet osoittavat myös pientä kasvua. 

Lyijyä esiintyy kaikissa lysimetrimateriaaleissa melko runsaasti, ja sen pi-

toisuudet ylittävät korkearikkisessä sivukivessä PIMA -asetuksen alem-

man ohjearvon ja pyriittirikasteessa asetuksen ylemmän ohjearvon. Lysi-

metrimateriaalien mineraaleista lyijyä sisältää erityisesti lyijyhohde, mutta 

lyijyä voi esiintyä myös muissa sulfideissa hivenmetallina (esimerkiksi 

magneettikiisu ja pyriitti).  

Kaikista lysimetreistä kerätyissä suodoksissa sinkkipitoisuudet ovat olleet 

selvässä nousussa. Selvintä pitoisuuksien nousu on malmikiven koh-

dalla, joka malmin muihin lysimetrimateriaaleihin verrattuna korkeiden 

sinkkipitoisuuksien lisäksi riippuu mahdollisesti myös osittain malmilysi-

metrien vettä hyvin läpäisevästä rakenteesta verrattuna esimerkiksi py-

riittilysimetriin. Myös muissa lysimetreissä sinkkipitoisuudet ovat selvästi 

koholla. Sinkkiä on lysimetrimateriaaleissa runsaasti, esimerkiksi molem-

pien sivukivien pitoisuudet ylittävät PIMA-asetuksen ylemmän ohjearvon. 

Sinkin liukoisuus kasvaa pH:n laskiessa alle 5,5, mutta osa sinkistä on 
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liukoista jo neutraaleissa olosuhteissa. Lysimetrimateriaalien mineraa-

leista sinkkiä sisältää erityisesti sinkkivälke (ZnS), mutta sinkki voi kor-

vata myös muita ionisäteeltään samansuuruisia ioneja (Mg2+, Fe2+, Mn2+, 

Co2+, Ni2+, Cu2+, Pb2+ ja Cd2+), jolloin sitä voi olla merkittäviä määriä esi-

merkiksi pyrokseeneissa, amfiboleissa ja biotiitissa. Sinkkivälke on myös 

yksi herkimmin rapautuvista yleisimmistä sulfidimineraaleista, jolloin sen 

rapautumisen vaikutukset näkyvät esimerkiksi pyriittiä nopeammin.  

Yhteenvetona raportissa todetaan, ettei lysimetreissä ole toistaiseksi eh-

tinyt tapahtumaan kovin suuria muutoksia. Tulokset viittaavat herkimmin 

rapautuvien sulfidien (erityisesti magneettikiisu, sinkkivälke ja lyijyhohde) 

rapautumisen alkamiseen, mutta tutkimuksen alkuvaiheessa tulokset 

saattavat myös viitata esimerkiksi irtoaineksen huuhtoutumiseen mine-

raali- ja kivipinnoilta. Toisaalta tuloksissa on havaittavissa monessa koh-

taa myös itse tutkimusasetelman vaikutuksia, kuten esimerkiksi käytetyn 

kasteluveden laatu (järvivesi vai kaivoksen kuivatusvesi), lysimetrien ve-

sikyllästyneisyysaste, onko valittu pintaliuotus vai läpisuotaus, sekä kier-

rätetäänkö kasteluvettä (pH:n lasku on ollut selvästi nopeampaa läpivir-

tauksella varustetussa lysimetrissä). Varsinaisten lysimetreissä tapahtu-

vien muutosten tutkiminen vaatii pidemmän tarkkailujakson. Myös koe-

järjestelyn ja lysimetrien tarkkailun muokkaamista tulisi harkita. 

Ympäristökelpoisuus ja jäteluokitus 

Sivukivissä esiintyy kohonneita arseenin ja sinkin kokonaispitoisuuksia 

sekä yksittäisiä kohonneita antimonin, kadmiumin ja lyijyn kokonaispitoi-

suuksia. Antimonin liukoisuus ylitti yhdessä näytteessä tavanomaisen jät-

teen kaatopaikan raja-arvon ja kahdessa näytteessä pysyvän jätteen 

kaatopaikan raja-arvon. ABA-testien perusteella kaikki sivukivinäytteet 

olivat mahdollisesti happoa tuottavia. Edellä esitettyjen tulosten perus-

teella hopeakaivoksen toiminnassa ei todennäköisesti tule muodostu-

maan merkittäviä määriä sellaisia sivukiviä, joita voitaisiin pitää siinä 

määrin ympäristökelpoisina, että niitä voitaisiin käyttää kaivosalueen ul-

kopuolella esim. maarakentamisessa. Ominaisuuksiensa perusteella ja 

valtioneuvoston kaivannaisjätteitä koskevan asetuksen 190/2013 mu-

kaan molemmat sivukivifraktiot (matala- ja korkearikkinen sivukivi) edus-

tavat ei-pysyviä jätteitä. 

Ympäristölupahakemuksessa haetaan lupaa hyödyntää sivukiveä rikas-

tushiekka-altaan patokorotuksissa ja tarvittaessa muissa altaan raken-

teissa, sekä sijoittaa hyödyntämättä jäävä sivukivi pysyvästi sivukivialu-

eelle. 

Perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tulosten epävarmuudet 

Sivukivien perusmäärittely on toteutettu vuonna 2011 ja määritykset on 

uusittu vuonna 2018. Vuoden 2011 perusmäärittelyssä alkuaineiden ko-

konaispitoisuudet määritettiin kuivatusta näytteestä ICP-OES menetel-

mällä. Näytteet märkäpoltettiin mikroaaltouunissa käyttäen hajotusrea-

genssina typpihappoa. Liukoisuustestien suodoksista alkuaineet määri-
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tettiin HNO3-kestävöidyistä näytteistä ICP-OES menetelmällä. Liukoi-

suustestaus suoritettiin standardin SFS-EN 12457-3 mukaisesti. Hapon-

tuottokyky määritettiin ABA-testin mukaisesti. 

Vuoden 2018 määrityksissä kokonaispitoisuudet määritettiin ICP-OES-

tekniikalla menetelmien US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010 ja SM 

3120 mukaan. Liukoisuuksien määritykseen käytetty kaksivaiheinen ra-

vistelutesti tehtiin menetelmän EN12457-3 mukaan ja uuttoliuosten ana-

lysointi menetelmän EN 16192 mukaan. ABA-testaus suoritettiin standar-

din EN 15875 mukaisesti. 

Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mu-

kaan jätteen vastaavuustestaus on tehtävä perusmäärittelyssä määritel-

lyssä laajuudessa ja toistettava vähintään kerran vuodessa. Lisäksi vas-

taavuustestauksessa on käytettävä perusmäärittelyssä määriteltyjä tes-

tausmenetelmiä. Vastaavuustestauksen toteuttamiseksi esitetään, että 

analysoinnissa sovelletaan vuoden 2018 analyysimenetelmiä, niiden ol-

lessa kehittyneempiä verrattaessa vuoden 2011 vastaaviin menetelmiin. 

Toiminnan aloittamisen jälkeen vastaavuustestaus esitetään tehtäväksi 

kerran vuodessa. Näytteistä analysoidaan VNa 214/2007 mukaiset koko-

naispitoisuudet ja 2-vaiheisella ravistelutestillä seuraavien aineiden liu-

koiset pitoisuudet: Sb, As, Ba, Hg, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, 

Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi ravistelutestin suodoksesta analysoi-

daan liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS), pH ja sähkönjohta-

vuus. Näytteistä määritetään lisäksi happamien olosuhteiden muodosta-

mispotentiaali ABA-testillä. Kyseisen menettelyn katsotaan olevan riit-

tävä sivukivien laadun tarkkailuun. 

Sivukivien kemiallista koostumusta on arvioitu sivukiven muodostumis-

määrään nähden vähäisen näytemäärän perusteella, mikä aiheuttaa 

epävarmuutta tulosten perusteella tehtäviin päätelmiin. Näytteet on kui-

tenkin pyritty valitsemaan mahdollisimman edustavasti, eikä kemialli-

sessa koostumuksessa tai hapontuotossa arvioida esiintyvän merkittä-

vää vaihtelua. 

Uusimmat tulokset 

Hakija on vuonna 2020 selvittänyt maanalaisen sivukiven keskeiset geo-

kemialliset ominaisuudet sekä verrannut maanpäällisten ja maanalaisten 

sivukivien ominaisuuksia toisiinsa. Maanalaisen kaivoksen sivukivinäyte 

on kokoomanäyte, joka on kerätty kaivoksesta tasoilta 60, 220 ja 240. 

Avolouhoksen sivukivinäyte on koontinäyte, joka on kerätty avolouhok-

sen pinnasta louhitusta 15 metrin syvyisestä osasta ja yhden hehtaarin 

kokoiselta alueelta. 

Metallien ja metalloidien kokonaispitoisuudet 

Kuningasvesiliukoiset metalli- ja metalloidipitoisuudet määritettiin sekä 

avolouhoksen että maanalaisen kaivoksen sivukivinäytteistä. Tulokset on 

esitetty seuraavassa taulukossa. Molemmissa näytteissä arseenin, kad-

miumin, lyijyn, antimonin sekä sinkin nk. pitoisuudet ylittivät Kaivannais-

jäteasetuksessa (Vna 190/2013, liite 1) viitattavan Pima-asetuksen (VNa 
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214/2007) kynnys- tai ohjearvot, mutta em. metallien ja metalloidien pi-

toisuudet avolouhoksen sivukivessä ovat hivenen suurempia kuin maan-

alaisen kaivoksen sivukiven pitoisuudet. Lyijyn ja sinkin osalta pitoisuus-

ero on huomattava. Muiden nk. Pima-metallien osalta pitoisuudet eri si-

vukivissä olivat lähellä toisiaan. Kynnysarvojen ylityksen vuoksi molem-

mat sivukivityypit luokitellaan ei-pysyviksi, ei-vaaralliseksi kaivannaisjät-

teeksi. Alueellisten taustapitoisuuksien käyttäminen kynnysarvojen sijaan 

ei tässä tapauksessa muuttaisi luokitusta. 

 

Rikkipitoisuus, hapontuottokyky ja neutralointikapasiteetti 

Maanalaisen kaivoksen sivukivinäytteen nk. ABA-testin tulokset on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. Sulfidisen rikin pitoisuuden sekä hapon-

tuotto- ja neutralointipotentiaalien suhteen (NPR) perusteella arvioituna 

maanalainen sivukivi täyttää kaivannaisjäteasetuksen (VNa 190/2013) 

liitteen 1 kohdassa 2 b) esitettyjen kriteerien (0,1 % < S(sulf.) < 1 % ja 

NPR >3) mukaisesti pysyvän jätteen määritelmän. 

 

Liukoisuusominaisuudet sekä arvio pitkäaikaiskäyttäytymisestä 

Maanalaisen sivukiven liukoisuusominaisuuksia arvioitiin 2-vaiheisella 

ravistelutestillä. Tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Pitoisuudet 

olivat kauttaaltaan alhaisia, ainoastaan antimonin pitoisuus ylitti tavan-

omaisen jätteen kaatopaikalle asetetun raja-arvon. On kuitenkin huomat-

tava, että 2-vaiheinen ravistelutesti ei kuulu kaivannaisjäteasetuksen var-

sinaisiin arviointiperusteisiin, vaikka testin tulosten esittäminen kaivan-

naisjätteen karakterisoinnissa on melko vakiintunut käytäntö Suomessa. 

2-vaiheinen ravistelutesti soveltuu huonosti tuoreen kivimateriaan liukoi-

suusominaisuuksien arviointiin, koska mahdollinen sulfidien hapettumi-

sen tai muiden kemiallisten reaktioiden aiheuttama aineiden mobilisoitu-

minen ei ole vielä käynnistynyt. 

Maanalaisen sivukiven pitkäaikaiskäyttäytymistä arvioitiin analysoimalla 

nk. NAG-testin loppuliuoksen metalli-ja metalloidipitoisuudet. NAG-tes-

tissä sulfidinen rikki hapetetaan keinotekoisesti vetyperoksidilla, joten 

vertaamalla testin loppuliuoksen metalli- ja metalloidipitoisuuksia koko-

naispitoisuuksiin, voidaan arvioida sulfidisiin mineraaleihin sitoutuneiden 

alkuaineiden käyttäytymistä äärimmäisessä hapettumistilanteessa. Tulos 
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ilmoitetaan myös osuutena kokonaispitoisuuksista ja viittaa siis siihen 

osuuteen aineen kokonaispitoisuudesta, joka voi (olosuhteiden salliessa) 

mobilisoitua vähitellen, mutta ei kerralla vaan pitkän ajan kuluessa. 

 

Maanalaisessa sivukivessä NAG- testin loppuliuoksen pH oli 5,05, joten 

ei ole todennäköistä, että sivukivestä aiheutuisi merkittävää hapanta va-

lumaa. Arseeni ja antimoni, samoin kuin koboltti ja nikkeli mobilisoituivat 

liuokseen lähes kokonaan. Tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Koboltin ja nikkelin kuningasvesiliukoiset pitoisuudet ovat kuitenkin niin 

alhaisia, ettei niiden arvioida aiheuttavan merkittävää kuormitusta suoto-

veteen. Arseenia ja antimonia on molempia PIMA-asetuksen (VNa 

214/2007) kynnysarvon ylittävä pitoisuus maanalaisessa sivukivessä. 

Molempien metalloidien liukoisuus kasvaa pH:n noustessa. Mikäli suoto-

veden pH pysyy neutraalina tai lähes neutraalina, ei arseenin tai antimo-

nin arvioida muodostuvan merkittäviksi kuormittajiksi sivukiven suotove-

dessä. 
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Hylkykivi 

Hakija on 15.10.2020 täydennyksessään tarkentanut terminologiaa to-

teamalla, että hylkykivi on esirikastuksen arvoton tuote ja vastaa ominai-

suuksiltaan sivukiveä. Hylkykivelle kuitenkin tehdään samat karakteri-

sointimääritykset kuin muille kaivannaisjätejakeille. Vastineessaan hakija 

on esittänyt, että hylkykiven rikkipitoisuus on todennäköisesti noin 1,5 % 

tai sitä suurempi. 

Hylkykivi viedään tämänhetkisen suunnitelman mukaisesti takaisin kai-

vokseen kaivostäyttöön. Mikäli kaivostäytön tarve on pienempi kuin muo-

dostuvan hylkykiven määrä, hylkykiveä sijoitetaan myös sivukivialueelle. 

Mikäli kaikkea hylkykiveä ei saada vietyä kaivostäyttöön, arvioidaan sivu-

kivialueelle jäävän hylkykiven määräksi 50 000 tonnia. 

Rikastushiekka 

Muodostuminen, määrät ja käyttö 

Rikastushiekka on malmin rikastuksessa syntyvä, arvottomaksi jäävä osa 

malmista, josta on erotettu sen sisältämät arvoaineet. Rikastushiekkaa 

arvioidaan syntyvän vuosittain keskimäärin noin 485 000 t (maksimis-

saan 564 000 t/v). 

Karkeaa rikastushiekkaa hyödynnetään myös rikastushiekka-altaan pa-

tojen korotuksissa. Ensimmäisessä korotusvaiheessa hyödynnettävän ri-

kastushiekan määrä on vähintään noin 20 000 m3. 

Sijoittaminen 

Rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-al-

taaseen. Rikastushiekka-allas sijoittuu rikastamoalueen ja selkeytysaltai-

den eteläpuolelle ja sen kokonaispinta-ala on noin 15 hehtaaria. Rikas-

tushiekka johdetaan altaalle niin kutsutulla spigotointi-menetelmällä, jol-

loin karkeampi ja raskaampi rikastushiekka saadaan laskeutumaan rikas-

tushiekka-altaan reunaosiin. 

Rikastushiekka-altaan pohjarakenne koostuu luontaisesta tai rakenne-

tusta turvekerroksesta. Lupamääräyksen mukaan tiivistyneen turveker-

roksen paksuus on oltava vähintään 0,4 metriä ja tiivistyneen turpeen las-

kennallinen vedenläpäisevyys enintään 5 x 10-10 m/s. 

Rikastushiekka-altaan padot on rakennettu moreenista. Patomoreenin 

päälle märän puolen luiskaan on levitetty tiivistematto, joka on erillisien 

bentoniittimaton ja HDPE-kalvon yhdistelmä. Rikastushiekka-altaan pa-

dot täyttävät vesistöpadoille asetetut vaatimukset. Patorakenteet on ra-

kennettu ulottumaan tiiviiseen pohjamoreeniin tai kallioon asti. Padon ra-

kenne vaihtelee rakentamis- / maaperäolosuhteiden mukaan. Patoja ko-

rotetaan toiminnan jatkuessa ns. ylävirtaan eli siten, että padon harja siir-

tyy jokaisessa korotuksessa sisäänpäin altaaseen. Rikastushiekka-al-
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taan lopullisiksi jäävät reunapadot muotoillaan ulkoluiskaltaan keskimää-

rin kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Patojen kuivalle puolelle on raken-

nettu suotovesiojat, jotka on suojattu eroosiota vastaan kalliomurskeella. 

Rikastushiekka-altaan täyttö tehdään siten, että rikastushiekka leviää 

kerroksittain koko pohjan alueelle, eikä rikastushiekan johtamisella vau-

rioiteta pohjan tai patojen rakenteita. Rikastushiekan johtaminen toteute-

taan siten, että altaaseen muodostuva vapaa vesipinta jää altaan kes-

kelle. Rikastushiekka-altaasta poistetaan vettä pumppaamalla selkeyty-

saltaaseen 2, josta vesi kierrätetään takaisin prosessiin tai pumpataan 

pvk6:lle ja sieltä edelleen ulos kaivosalueelta.    

Rikastushiekka-allas luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi ja sinne 

sijoitetaan myös selkeytysaltaiden pohjalietteet, sekä vedenpuhdista-

molla muodostuva sakka/liete. Koska jätealueelle sijoitettava muu jäte 

kuin rikastushiekka on osuudeltaan alle 5 % jätteen kokonaismäärästä, 

ei se valtioneuvoston asetuksen 190/2013 mukaisesti vaikuta jätealueen 

luokitteluun. 

Mineralogia 

Rikastushiekan mineralogia on määritetty MLA (Mineral Liberation Ana-

lyzer) -analysaattorilla, vuonna 2011 Minipilot-mittakaavan rikastusko-

keessa syntyneestä rikastushiekasta. Minipilot-ajon rikastushiekka koos-

tui pääosin kvartsista, muskoviitista ja biotiitista. Rikastushiekkanäyt-

teessä oli myös mainittavia määriä dolomiittia, pyriittiä ja kalsiittia. Minipi-

lot-vaiheen rikastushiekassa pyriittipitoisuus oli 3,27 %, mutta varsinai-

sessa Pilot-testissä pyriitti erotettiin omaksi rikasteekseen, jolloin rikkipi-

toisuus rikastushiekassa oli tasolla <0,15 %, mikä laskennallisesti tarkoit-

taa noin 0,3 % pyriittipitoisuutta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekan mineraloginen koos-

tumus. 
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Kemiallinen koostumus 

Rikastushiekan sisältämien alkuaineiden kokonaispitoisuuksia, liukoi-

suuksia sekä hapontuottopotentiaali on tutkittu kesällä 2011 kahdesta Mi-

nipilot-mittakaavan näytteestä ja keväällä 2012 kolmesta Pilot-mittakaa-

van näytteestä. Pilot-mittakaavan näytteet edustavat rikastushiekan omi-

naisuuksia selvästi paremmin kuin Minipilot-mittakaavan näytteet. Alla on 

esitetty Pilot-mittakaavan näytteiden kokonaispitoisuudet, liukoisuudet ja 

hapontuottopotentiaali. Rikastushiekan laatua on tutkittu kokonaispitoi-

suuksien osalta myös vuonna 2018 lysimetrikokeiden yhteydessä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekan kokonaispitoisuudet 

vuonna 2011. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekan kokonaispitoisuudet 

vuonna 2018. 

 

Rikastushiekassa esiintyy ylemmän ohjearvon ylittäviä sinkkipitoisuuksia. 

Alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia esiintyy antimonin ja lyijyn 

osalta Lisäksi rikastushiekassa esiintyy kynnysarvotason ylittäviä arsee-

nipitoisuuksia. Antimoni- ja lyijypitoisuudet ylittivät PIMA-asetuksen alem-

man ohjearvotason kaikissa näytteissä. Sinkkipitoisuus ylitti alemman oh-

jearvotason kolmessa näytteessä ja ylemmän ohjearvotason kahdessa 
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näytteessä. Arseenipitoisuudet ylittivät kynnysarvotason kaikissa näyt-

teissä. Lisäksi yhdessä rikastushiekkanäytteessä kadmiumin kokonaispi-

toisuus ylitti PIMA-asetuksen kynnysarvotason. Haitta-aineiden osalta 

XRF-tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuningasvesiuuttotulosten 

kanssa, viitaten siihen, että keskeisimmät haitta-aineet (Pb, Zn, As) esiin-

tyisivät pääosin sulfidisessa muodossa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekan liukoisuudet 2-vaihei-

sen ravistelutestin tulosten perusteella. 

 

Rikastushiekasta liukenevan antimonin pitoisuus ylitti kaatopaikka-ase-

tuksen mukaisen tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvon jokaisen 

näytteen kohdalla. Muiden haitta-aineiden liukeneminen oli vähäistä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekan hapontuottopotenti-

aali. 

 

Kaivoksen malmissa pyriittiä (FeS2) on 4 %, mutta pyriitti erotetaan rikas-

tusprosessissa tuotteeksi, mistä johtuen rikastushiekka ei sisällä merkit-

täviä määriä rikkiä. Rikastushiekan kokonaisrikkipitoisuudet vaihtelivat 

välillä 0,054–0,088 % ja neutralointipotentiaalin sekä hapontuottopoten-

tiaalin suhde (NPR) vaihteli välillä 14,6–21,8. ABA-testien perusteella ri-

kastushiekka ei muodosta happoa. 

Lysimetrikokeet 

Rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimus lysimetrikokeilla on 

aloitettu vuonna 2018. Tuloksia tarkasteleva väliraportti julkaistiin 
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19.11.2018. Lysimetrissä rikastushiekkaa on kasteltu kaivoksen kuiva-

tusvedellä sijoitusolosuhteiden simuloimiseksi. Lysimetristä kentällä mi-

tattu pH on pysynyt melko samankaltaisena koko tutkimusjakson ajan, 

mutta siinä on havaittavissa hitaasti laskeva trendi. Rikastushiekka-

lysimetrin suodoksesta on analysoitu korkeita alkuainepitoisuuksia ver-

rattuna muiden jätejakeiden tai malmin lysimetreihin. Haitta-aineeksi luo-

kiteltavista metalleista koholla on ollut antimoni, jonka pitoisuus on nous-

sut tasaisesti kokeen alusta lähtien. Myös sulfaatin pitoisuudet ovat ol-

leen kasvussa. Sulfaatin lähteitä rikastushiekassa ovat sulfidimineraalien 

hapettumisen lisäksi myös mahdolliset rikastuskemikaali-jäämät sinkki- 

ja kuparisulfaatista. Tulosten tulkinnassa on huomioitava, että rikastus-

hiekka on peräisin vuoden 2011 minipilot kokeista, ja sitä on säilötty lysi-

metrikokeiden aloittamiseen saakka vedellä kyllästettynä. Tällä on toden-

näköisesti vaikutusta lysimetrikokeiden tuloksiin. 

Ympäristökelpoisuus ja jäteluokitus 

Rikastushiekassa esiintyy alemman ohjearvon ylittäviä antimonin, lyijyn 

ja sinkin kokonaispitoisuuksia sekä kynnysarvotason ylittäviä arseenipi-

toisuuksia ja yksittäisiä kohonneita kadmiumpitoisuuksia. Haitta-aineiden 

liukeneminen on antimonia lukuun ottamatta vähäistä. Antimonin liukoi-

suus ylitti kaikissa rikastushiekkanäytteissä tavanomaisen jätteen kaato-

paikan raja-arvon. ABA-testien perusteella rikastushiekka ei ole happoa 

muodostavaa. Edellä esitettyjen tulosten perusteella hopeakaivoksen ri-

kastushiekkaa ei voida pitää siinä määrin ympäristökelpoisena, että sitä 

voitaisiin käyttää kaivosalueen ulkopuolella esim. maarakentamisessa. 

Ominaisuuksiensa perusteella ja valtioneuvoston kaivannaisjätteitä kos-

kevan asetuksen 190/2013 mukaan rikastushiekka edustaa ei-pysyvää 

jätettä. 

Lupamääräyksen 40. mukaisesti pyriitti erotetaan omaksi jakeekseen, 

joka ensisijaisesti myydään tuotteena tai sijoitetaan maanpäälliseen väli-

varastoon. Pyriitti, jota ei saada myytyä, sijoitetaan märkänä selkeytysal-

taaseen 1, joka otetaan käyttöön voimassa olevan luvan mukaisena py-

riittialtaana. Pyriitistä erotettua rikastushiekkaa tullaan hyödyntämään ri-

kastushiekka-altaan patokorotuksissa. 

Perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tulosten epävarmuudet 

Rikastushiekan laadun perusmäärittely on tehty vuonna 2011, jolloin ana-

lysoitu materiaali oli peräisin minipilot -rikastuskokeessa syntyneestä ri-

kastushiekasta. Alkuaineiden kokonaispitoisuudet määritettiin kuivatusta 

näytteestä ICP-OES ja ICP-MS menetelmillä. Näytteiden esikäsittely teh-

tiin 90°C kuningasvedellä. Hiili ja rikki analysoitiin myös LECO:lla. Liukoi-

suustestien suodoksista alkuaineet määritettiin HNO3-kestävöidyistä 

näytteistä ICP-MS menetelmällä. Liukoisuustestaus suoritettiin standar-

din SFS-EN 12457-3 mukaisesti. Hapontuottokyvyn määritys tehtiin ABA-

testin mukaisesti. Haponmuodostuskapasiteetin laskennassa käytettiin 

ABA-testin ohjeesta poiketen kokonaisrikkipitoisuutta (Stot), koska näyt-

teiden sulfaattirikkipitoisuuksien (SSO4) voitiin olettaa olevan pieniä (py-

riitti erotettu omaksi jakeekseen). 
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Vuonna 2018 vuoden 2011 minipilot-rikastushiekasta määritettiin alkuai-

neiden kokonaispitoisuudet ICP-MS/OES menetelmillä (modifioitu mene-

telmä SFS-ISO 11466:2007). Kokonaisrikkipitoisuus määritettiin mene-

telmällä ISO 15178. 

Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mu-

kaan jätteen vastaavuustestaus on tehtävä perusmäärittelyssä määritel-

lyssä laajuudessa ja toistettava vähintään kerran vuodessa. Lisäksi vas-

taavuustestauksessa on käytettävä perusmäärittelyssä määriteltyjä tes-

tausmenetelmiä. Vastaavuustestauksen toteuttamiseksi esitetään, että 

analysoinnissa sovelletaan vuoden 2018 analyysimenetelmiä, niiden ol-

lessa kehittyneempiä verrattaessa vuoden 2011 vastaaviin menetelmiin. 

Toiminnan aloittamisen jälkeen vastaavuustestaus esitetään tehtäväksi 

kerran vuodessa, josta ensimmäisellä kerralla määritetään rikastushie-

kan ja vedenpuhdistamon sakan seoksen ominaisuudet. Näytteistä ana-

lysoidaan VNa 214/2007 mukaiset kokonaispitoisuudet ja 2-vaiheisella 

ravistelutestillä seuraavien aineiden liukoiset pitoisuudet: Sb, As, Ba, Hg, 

Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi 

ravistelutestin suodoksesta analysoidaan liuenneiden aineiden kokonais-

määrä (TDS), pH ja sähkönjohtavuus. Kyseisen menettelyn katsotaan 

olevan riittävä rikastushiekan laadun tarkkailuun. 

Rikastushiekan kokonaispitoisuudet, liukoisuudet ja hapontuotto perus-

tuvat Pilot-vaiheen näytteisiin. Lopullisessa rikastusprosessissa syntyvän 

rikastushiekan kemiallinen koostumus voi erota Pilot-mittakaavan rikas-

tuksessa syntyneen rikastushiekan koostumuksesta, mutta eron ei arvi-

oida olevan suuri. Vastaavuustestaus toteutetaan toiminnan aloittamisen 

jälkeen, jolloin voidaan todeta syntyvän rikastushiekan vastaavuus vuo-

den 2011 minipilot-rikastuskokeessa syntyneeseen rikastushiekkaan. 

Uusimmat tulokset 

Rikastushiekan ominaisuuksia on selvitetty vuonna 2020. Analysoitu ri-

kastushiekkanäyte kerättiin päivänäytteiden kokoomanäytteenä suoraan 

rikastamolta 13.11–23.11.2019 välisenä aikana, jolloin pyriittituotanto on 

ollut käytössä. Rikastushiekkanäyte edustaa hopeakaivoksen toiminnan-

aikaisesta rikastushiekasta matalarikkistä rikastushiekkaa, kuukausinäyt-

teiden keskimääräinen rikkipitoisuus on vaihdellut välillä 0,73–2,06 % 

huhtikuun 2019 ja elokuun 2020 välisenä aikana. 

Matalarikkisen rikastushiekan kokonaispitoisuudet 

Rikastushiekasta määritetyt kuningasvesiliukoiset metalli- ja metalloidipi-

toisuudet on esitetty seuraavassa taulukossa. Kadmiumin pitoisuus ylit-

tää nk. PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) kynnysarvon. Arseenin, lyijyn ja 

antimonin pitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon ja sinkin pitoisuus 

ylemmän ohjearvon. Metallipitoisuudet muistuttavat jakaumaltaan sivuki-

veä. Kynnysarvojen ylityksen vuoksi rikastushiekka luokitellaan ei pysy-

viksi, ei-vaaralliseksi kaivannaisjätteeksi. 
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Matalarikkisen rikastushiekan rikkipitoisuus, hapontuottokyky ja neutra-

lointipotentiaali 

Matalarikkisen rikastushiekan ABA-testin tulokset on esitetty seuraa-

vassa taulukossa. Sulfidisen rikin pitoisuuden sekä hapontuotto- ja neut-

ralointipotentiaalin (NPR) suhteen perusteella rikastushiekka luokitellaan 

vielä pysyväksi jätteeksi. On huomattava, että sekä sulfidisen rikin pitoi-

suus että NPR täyttävät vain niukasti kaivannaisjäteasetuksessa (VNa 

190/2013) liitteen 1 kohdassa 2b) esitetyt pysyvän jätteen kriteerit (0,1 % 

< S(sulf.) <1%, NPR>3). 

 

Liukoisuusominaisuudet sekä arvio pitkäaikaiskäyttäytymisestä 

Matalarikkisen rikastushiekan kontaktiliukoisuustestissä (2-vaiheinen ra-

vistelutesti,) ainoastaan antimonin pitoisuus ylitti tavanomaisen jätteen 

kaatopaikalle asetetun raja-arvon, muut testitulokset alittivat pysyvän jät-

teen kaatopaikan raja-arvot. Tulokset on esitetty seuraavassa taulu-

kossa. 
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Tarkasteltaessa matalarikkisen rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymistä 

NAG-testin loppuliuoksen pitoisuuksien avulle, voidaan todeta, että aino-

astaan koboltti, nikkeli ja antimoni mobilisoituvat merkittävissä määrin 

sulfidisen rikin hapettuessa. Koboltin ja nikkelin pitoisuudet rikastushie-

kassa ovat kuitenkin alhaisia, joten näiden metallien ei arvioida aiheutta-

van merkittävää huuhtoutumisriskiä. Antimoni on jo ainakin osittain liukoi-

sessa muodossa, joten se saattaa aiheuttaa kuormitusta varsin emäk-

sissä olosuhteissa. NAG-testin tulokset on esitetty alla, yksikössä mg/kg. 

 

Pyriitti 

Muodostuminen, määrät ja käyttö 

Hopeakaivoksella on käytössä kolmevaiheinen vaahdotus. Vaahdotuk-

sen ensimmäisessä vaiheessa malmista erotetaan lähes kaikki jalome-

tallit ja lyijyhohde. Vaahdotuksen toisessa vaiheessa malmista erotetaan 

sinkkivälke, joka sisältää myös hopeaa. Pyriitti- eli rikkivaahdotus toimii 

rikastuksen kolmantena vaahdotuspiirinä. Pyriittirikaste on todennäköi-
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sesti happoa tuottavaa. Kaivoksen malmissa on pyriittiä noin 3–5 %. Ho-

peakaivoksen laajennetussa toiminnassa pyriittirikastetta (FeS2) tuote-

taan noin 10 000 t vuosittain. 

Hopeakaivoksen pyriittirikaste ensisijaisesti myydään asiakkaille. Mikäli 

pyriittirikastetta ei saada myytyä asiakkaille, pumpataan se vaahdotuk-

sen jälkeen pyriittialtaaseen varastoitavaksi. Pyriitin varastointia ja kai-

vosalueelle loppusijoittamisesta on annettu uudet määräykset ympäristö-

lupapäätöksessä nro 94/2020. Siinä on muutettu päätöksen nro 

33/2013/1 pyriittiä ja sen varastointia koskevia määräyksiä. Päätöksessä 

on annettu uusia määräyksiä pyriitin sijoittamisesta uuteen pyriittialtaa-

seen ja pyriittialtaan rakenteista sekä luokiteltu allas suuronnettomuuden 

vaaraa aiheuttavaksi jätealueeksi.  

Sijoittaminen 

Rikastamolla olevan pyriitin välivarastosiilon kapasiteetti on noin 200 t, 

mikä vastaa noin viikon kapasiteettia. Myytäväksi tarkoitettu pyriittirikaste 

kuivataan ja sijoitetaan omaan tuotevarastoonsa katettuun tiivispohjai-

seen halliin, jonka varastokapasiteetti vastaa noin kolmen kuukauden 

tuotantoa. Pyriitti pyritään ensisijaisesti myymään lyhyen ajan kuluessa 

tuotteena jatkojalostettavaksi kaivoksen ulkopuolella. Suodatettu pyriitti 

ei ole kaivannaisjätettä. 

Rikastamoalueelle on rakennettu tiivisrakenteella varustettu varasto-

kenttä, jolle rakennetaan päätöksellä nro 94/2020 muutetun lupamää-

räyksen 75 mukainen varastohalli suodatetulle tuotteena myytävälle py-

riittirikasteelle.  

Pyriittirikastetta ei todennäköisesti tulla pumppaamaan lietteenä pyriittial-

taalle. Pyriittisiiloon mahtuu noin kahden päivän tuotanto ja sieltä rikaste 

puretaan tällä hetkellä traktorin peräkärryyn ja viedään pyriittialtaaseen. 

Tulevaisuudessa siilosta purettaneen myös asiakkaan löytyessä rikaste 

asiakkaalle menevään kuorma-autoon. Varastohallia käytetään tarvitta-

essa pyriitti- ja muidenkin rikasteiden välivarastointiin nykyisen luvan mu-

kaisesti (betonipohjainen halli). Hallia käytetään myös esirikastuksen tar-

peisiin (kivien välivarastointiin). 

Varastoalueen suotovedet kerätään HDPE-kalvon päältä (vietto noin 

2 %) ja johdetaan selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen rikastusprosessin ve-

sikiertoon. HDPE-kalvon läpiviennit toteutetaan vesitiiviinä. Välivarasto-

kentän poikki kulkeva putkikaivanto toimii tiivisrakenteen alapuolisena 

salaojana. Putkikaivannon vedet kerätään murskausalueen olemassa 

olevaan salaojakaivoon ja pumpataan selkeytysaltaaseen 4, josta vedet 

pumpataan selkeytysaltaaseen 2 ja edelleen rikastusprosessin vesikier-

toon. 

Mikäli pyriittirikasteen myyminen ja poiskuljetus ei markkinatilanteesta 

johtuen onnistu lyhyen ajan kuluessa, pyriitti varastoidaan kosteana tii-

visrakenteella varustettuun pyriittialtaaseen (aiemmin selkeytysallas1).  

Mineralogia 
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Pyriittirikasteen modaalimineralogia analysoituna MLA–menetelmällä 

(minipilot-kokeen pyriitti) vuonna 2011 tehdyissä rikastuskokeissa on 

seuraavassa taulukossa. Taulukon perusteella rikaste sisältää erityisesti 

pyriittiä ja magneettikiisua. Happoa mahdollisesti neutraloivista mineraa-

leista läsnä on karbonaatteja sekä silikaatteja, joiden tarkempaa minero-

logiaa ei ole eroteltu. 

 

Kemiallinen koostumus 

Pyriitin sisältämien alkuaineiden kokonaispitoisuuksia, liukoisuuksia sekä 

hapontuottopotentiaali on tutkittu vuonna 2012 Pilot-mittakaavan näyt-

teestä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Pilot-mittakaavan näytteiden 

kokonaispitoisuudet. Kummassakin analyysissä on käytetty vuoden 2011 

Minipilot- tai Pilot-kokeiden aikana muodostunutta pyriittiä. Pyriitin laatua 

on tutkittu kokonaispitoisuuksien osalta myös vuonna 2018 lysimetriko-

keiden yhteydessä. 
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Pyriitissä esiintyy ylemmän ohjearvon ylittäviä antimonin, arseenin, kad-

miumin, lyijyn, kuparin ja sinkin kokonaispitoisuuksia sekä kynnysarvota-

son ylittäviä kromi- ja kobolttipitoisuuksia. Nikkelin pitoisuus on ylittänyt 

alemman ohjearvon. 

XRF-tulosten perusteella pyriittirikaste sisälsi piitä 19,4 % SiO2:na. Pyriit-

tirikasteen kokonaishiili-pitoisuus oli 0,57 %, ja epäorgaanisen hiilen pi-

toisuus 0,45 %. Rikasteen rikkipitoisuus oli noin 35 %. 

Aineiden liukoisuudet 

Seuraavassa taulukossa on esitetty pyriittirikasteen kaksivaiheisen liukoi-

suustestin tulokset vertailtuna kaatopaikka-asetuksen raja-arvoihin.  

 

Liukoisuuskokeissa pyriittirikasteesta liukeni antimonia kaatopaikka-ase-

tuksen tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvon ylittäviä määriä. Mo-

lybdeenin liukenevuus sen sijaan ylitti pysyvän jätteen raja-arvon. 

Hapontuottokyky 

Seuraavassa taulukossa on esitetty pyriitin hapontuottokapasiteetti vuo-

den 2011 pilot-kokeen näytteessä. 

 

Pyriitin kokonaisrikkipitoisuus oli pilot-kokeen näytteessä noin 33,7 % ja 

neutralointipotentiaalin sekä hapontuottopotentiaalin suhde (NPR) oli 
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0,033. ABA-testien perusteella pyriitti on mahdollisesti happoa muodos-

tavaa. 

Lysimetrikokeet 

Pyriitin pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimus lysimetrikokeilla on aloitettu 

vuonna 2018. Pyriittirikasteella täytettyä lysimetriä kasteltiin kaivoksen 

kuivatusvedellä. Samaa vettä käytettiin kasteluun useita kertoja säilö-

mällä vettä lysimetrin omassa vesisäiliössä. Lysimetrin pH-arvoissa oli 

havaittavissa hitaasti laskeva trendi. Koska suotoveden pH pysyi lysi-

metrikokeen aikana neutraalina tai lievästi emäksisenä, olivat lysimetri-

materiaalissa olevat karbonaattimineraalit toistaiseksi kyenneet puskuroi-

maan lysimetriin mahdollisesti muodostunutta happamuutta. Pyriitin ha-

pettumisreaktio on melko hidas, ja tutkimusasetelma (simuloi pyriittialtaa-

seen sijoittamista), jossa pyriitti on koko ajan vesipinnan alapuolella, hi-

dastaa reaktiota entisestään. Suotoveden sähkönjohtavuuksissa havait-

tiin hienoista nousua. Tämä johtuu kasvaneiden sulfaattipitoisuuksien li-

säksi todennäköisesti eniten kalsiumpitoisuuden noususta, joka kompen-

soi sulfaatin tuottamaa negatiivista ionivarausta. Metalleista selvää kas-

vua osoitti sinkkipitoisuus. Sinkin lisäksi hivenaineista koholla on erityi-

sesti antimoni (noin 100 μg/l), jonka pitoisuuksissa ei kuitenkaan tapah-

tunut merkittäviä muutoksia. Muiden alkuaineiden ja metallien liuenneet 

alkuainepitoisuudet pysyivät alhaisina. 

Ympäristökelpoisuus ja jäteluokitus 

Pyriitissä esiintyy ylemmän ohjearvon ylittäviä antimonin, arseenin, kad-

miumin, lyijyn, kuparin ja sinkin kokonaispitoisuuksia sekä kynnysarvota-

son ylittäviä kromi- ja kobolttipitoisuuksia. Nikkelin pitoisuus on ylittänyt 

alemman ohjearvon. Haitta-aineiden liukeneminen on antimonia lukuun 

ottamatta vähäistä. Antimonin liukoisuus ylitti kaikissa rikastushiekka-

näytteissä tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvon. ABA-testien pe-

rusteella pyriitti on mahdollisesti happoa muodostavaa. Edellä esitettyjen 

tulosten perusteella hopeakaivoksen pyriittirikastetta ei voida pitää siinä 

määrin ympäristökelpoisena, että sitä voitaisiin käyttää kaivosalueen ul-

kopuolella esimerkiksi maarakentamisessa. Ominaisuuksiensa perus-

teella ja valtioneuvoston kaivannaisjätteitä koskevan asetuksen 

190/2013 mukaan rikastushiekka edustaa ei-pysyvää jätettä. 

Perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tulosten epävarmuudet 

Pyriitin laadun perusmäärittely on tehty vuonna 2011, jolloin analysoitu 

materiaali oli peräisin minipilot- ja pilot-rikastuskokeissa syntyneestä py-

riittirikasteesta. Alkuaineiden kokonaispitoisuudet määritettiin kuivatusta 

näytteestä ICP-OES ja ICP-MS menetelmillä. Näytteiden esikäsittely teh-

tiin 90°C kuningasvedellä. Hapontuottokyvyn määritys tehtiin ABA-testin 

(Geochemical test procedures for field reconnaissance programs-mo-

dified ABA, Robertson GeoConsultants Inc.) mukaisesti. Liukoisuuskoe 

suoritettiin standardin SFS-EN 12457-3 mukaisesti. 

Vuonna 2018 pyriitistä määritettiin alkuaineiden kokonaispitoisuudet ICP-

OES-tekniikalla menetelmien US EPA 200.7, ISO 11885, US EPA 6010 
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ja SM 3120 mukaan. Näyte esikäsitellään kuivamalla, jonka jälkeen se 

jauhetaan 0,25 mm raekokoon ja hajotetaan kuningasvedellä menetel-

mien US EPA 3050 ja CSN EN 13657 mukaan. Kokonaisrikkipitoisuus 

määritettiin menetelmällä ISO 15178. Kaksivaiheinen ravistelutesti tehtiin 

menetelmän EN12457-3 mukaan ja uuttoliuosten analysointi menetel-

män EN 16192 mukaan. 

Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mu-

kaan jätteen vastaavuustestaus on tehtävä perusmäärittelyssä määritel-

lyssä laajuudessa ja toistettava vähintään kerran vuodessa. Lisäksi vas-

taavuustestauksessa on käytettävä perusmäärittelyssä määriteltyjä tes-

tausmenetelmiä. Vastaavuustestauksen toteuttamiseksi esitetään, että 

analysoinnissa sovelletaan vuoden 2018 analyysimenetelmiä, niiden ol-

lessa kehittyneempiä verrattaessa vuoden 2011 vastaaviin menetelmiin. 

Toiminnan aloittamisen jälkeen vastaavuustestaus esitetään tehtäväksi 

kerran vuodessa. Näytteistä analysoidaan VNa 214/2007 mukaiset koko-

naispitoisuudet ja 2-vaiheisella ravistelutestillä seuraavien aineiden liu-

koiset pitoisuudet: Sb, As, Ba, Hg, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, 

Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi ravistelutestin suodoksesta analysoi-

daan liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS), pH ja sähkönjohta-

vuus. Kyseisen menettelyn katsotaan olevan riittävä pyriitin laadun tark-

kailuun. 

Pyriitin kokonaispitoisuudet, liukoisuudet ja hapontuotto perustuvat Pilot-

vaiheen näytteisiin. Lopullisessa rikastusprosessissa syntyvän pyriitin ke-

miallinen koostumus voi erota Pilot-mittakaavan rikastuksessa syntyneen 

pyriitin koostumuksesta. Vastaavuustestaus toteutetaan toiminnan alku-

vaiheessa, jolloin voidaan todeta syntyvän pyriitin vastaavuus vuoden 

2011 minipilot-rikastuskokeessa syntyneeseen pyriittiin. 

Selkeytysaltaiden pohjaliete 

Muodostuminen, määrät ja käyttö 

Kaivosalueella muodostuvat vedet johdetaan selkeytysaltaisiin, joita on 

neljä kappaletta (selkeytysaltaat 2–5, selkeytysallas 1 on otettu käyttöön 

uutena pyriittialtaana). Louhoksen kuivatusvedet ja rikastamolta peräisin 

olevat vedet pidetään lähtökohtaisesti toisistaan erillään. 

Selkeytysaltaiden pinta-ala on yhteensä noin 5,5 hehtaaria. Altaat sijait-

sevat kaivosalueella rikastamoalueen ja rikastushiekka-altaan välissä, lu-

kuun ottamatta selkeytysallasta 4 ja 5, jotka sijaitsevat avolouhoksen ja 

rikastamoalueen välissä. 
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Selkeytysaltaan 2 pohjarakenne vastaa rikastushiekka-altaan raken-

netta. Tiivistysrakenteena hyödynnetään alueella oleva luontainen turve-

kerros ja tarvittavilta osin tehdään lisäturvetäyttöjä. Turve painotetaan 

sen liikkumisen/nousemisen estämiseksi esimerkiksi murskatulla sivuki-

vellä. Murske ja turvekerros erotetaan toisistaan tarkoitukseen soveltu-

valla geotekstiilillä. 

Selkeytysaltaan 2 padot on rakennettu alueen moreenikummuista ja kai-

vosalueen leikkaustöistä saatavasta moreenista. Patomoreenin päälle 

märän puolen luiskaan on levitetty tiivistemattona erillisien bentoniittima-

ton ja HDPE-kalvon yhdistelmä. Padot täyttävät vesistöpadoille asetetut 

vaatimukset. Patojen kuivalle puolelle on rakennettu suotovesiojat, jotka 

suojataan eroosiota vastaan kalliomurskeella. 

Selkeytysaltaan 3 pohjan tiivistysrakenteena toimii alueella oleva luontai-

nen moreenikerros. Altaan padot on rakennettu moreenista, jonka veden 

läpäisevyys saa olla enintään vastaava kuin alueen pohjamoreenilla. Pa-

don märän puolen luiskan tiivistämiseen on käytetty turvetta noin 0,4 met-

rin kerrospaksuutena. Turvekerros on tiivistetty painamalla kaivinkoneen 

kauhalla. Turve on painotettu kalliomurskeella, joka toimii samalla eroo-

siosuojana. 

Malmin välivarastoalueen sekä sivukivialueen vesien selkeytykseen käy-

tettävä selkeytysallas 4:n tiivisrakenne on bentoniittimaton ja HDPE-kal-

von yhdistelmä. Avolouhoksen selkeytysallas 5 on rakennettu moree-

nipohjaisena. Altaiden padot on rakennettu kaivosalueelta saatavasta 

moreenista. 

Vesien mukana selkeytysaltaisiin kulkeutuu kiintoaineita, jotka laskeutu-

vat altaiden pohjalle lietteeksi. Selkeytysaltaisiin johdetaan vesiä sivuki-

vialueelta, rikastushiekka-alueelta ja louhoksesta, joten kiintoaineet ovat 

peräisin joko malmista, sivukivistä tai rikastushiekasta. Pohjalietettä arvi-

oidaan muodostuvan hopeakaivoksen toiminta-aikana noin 2 500 t/v. 

Sijoittaminen 

Toiminta-aikana selkeytysaltaita tyhjennetään tarvittaessa lietteistä. Liet-

teiden laatu tutkitaan ennen tyhjentämistä ja lietteet sijoitetaan maanalai-

seen kaivokseen tai rikastushiekka-altaaseen, mikäli jätteen laatu tutki-

mustulosten perusteella sijoittamisen sallii. Lähtökohtaisesti pohjalietettä, 

joka sisältää vaarallisia aineita voidaan valtioneuvoston asetuksen 

190/2013 mukaisesti sijoittaa rikastushiekka-altaalle, sillä muodostuvan 

pohjalietteen määrä on alle 5 % rikastushiekka-altaalle sijoitettavan rikas-

tushiekan määrästä. Näin ollen rikastushiekka-altaan jätealueluokitus ei 

muutu. 

Hakijalla ei ole vielä tietoa selkeytysaltaiden pohjalietteiden laadusta. 

Kiintoainepitoisuudet ovat hyvin pieniä. Selkeytysaltaan 2 liete jää altaan 

pohjalle. Selkeytysaltaan 3 liete siirretään rikastushiekka-altaaseen. Sel-

keytysaltaan 3 liete on pääosin maanalaisen kaivoksen tiestä veden mu-
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kana kulkeutuvaa hienoainesta. Selkeytysaltaassa 4 on hyvin vähän lie-

tettä, mutta se voidaan tyhjentää tarvittaessa imuautolla ja lietteen laatu 

tutkia. Sijoitus tehdään rikastushiekka- tai pyriittialtaaseen. 

Kemiallinen koostumus 

Pohjalietteen kemiallista koostumusta, liukoisuuksia tai hapontuottopo-

tentiaalia ei ole tutkittu, sillä edustavaa pohjalietettä ei vielä kaivostoimin-

nan aloittamisen jälkeen muodostunut. Pohjalietteiden arvioidaan vastaa-

van laadultaan sivukivien, rikastushiekan ja malmin kemiallista koostu-

musta. Pohjalietteen laatua voidaan karkeasti arvioida kaivoksen kuiva-

tusveden sakkaan vertaamalla. Kuivatusveden kiintoaineksen lisäksi 

pohjaliete koostuu vähäisistä määristä rikastushiekkaa, sekä kaivosalu-

een muusta maa-aineksesta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kaivoksen kuivatusvedestä erotetun 

kiintoaineksen kokonaispitoisuudet vuosien 2016 ja 2017 näytteiden 

osalta. Kuivatusveden kiintoaineksen laatu kuvastaa paitsi sivukiven ja 

rikastushiekan, myös malmin laatua, sillä mukana on maanalaisen kai-

voksen kuivatusvesi. Malmin vaikutus näkyy tuloksissa korkeina anti-

moni, arseeni, lyijy ja sinkkipitoisuuksina. Samoja metalleja esiintyy myös 

sivukivissä ja rikastushiekassa. Tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että 

näytteet eivät ole suoraan pohjalietteen laatua edustavia, eikä niitä tule 

käsitellä sellaisina. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa täydenne-

tään pohjalietteen laadun osalta, kun tuloksia on saatavilla. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kuivatusveden kiintoaineksen alku-

ainekoostumus. 

 

Ympäristökelpoisuus ja jäteluokittelu 

Selkeytysaltaiden pohjalietteen arvioidaan sisältävän vastaavia haitta-ai-

neita kuin hopeakaivoksen sivukivien ja rikastushiekan, sekä kaivoksen 
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kuivatusveden kiintoaineksen. Sivukivien ja rikastushiekan analyysitulos-

ten perusteella pohjalietteen ei sellaisenaan arvioida olevan ympäristö-

kelpoista. Ympäristökelpoisuudesta saadaan tarkempi arvio, kun pohja-

lietettä muodostuu kaivoksella. 

Perusmäärittely, vastaavuustestaus ja tulosten epävarmuudet 

Selkeytysaltaiden pohjalietteen ominaisuuksista ei ole tietoja. Pohjaliet-

teen ympäristökelpoisuutta on arvioitu sivukivien ja rikastushiekan ympä-

ristökelpoisuuden perusteella. Perusmäärittely tehdään jätemateriaalin 

tullessa saataville, minkä jälkeen tätä jätehuoltosuunnitelmaa täydenne-

tään. Täydennyksen yhteydessä pohjalietteen vastaavuustestauksesta 

annetaan ehdotus. 

Prosessijätevedenpuhdistamon sakka 

Muodostuminen, määrät ja käyttö 

Sotkamo Silver Oy:n kaivosveden vedenpuhdistusprosessi perustuu ke-

mialliseen saostamiseen ja kiintoaineen erottamiseen selkeytys- ja suo-

datuslaitteistolla. Vedenpuhdistamolle tuleva vesi sisältää kiintoainetta, 

jonka koostumukseen ja määrään vaikuttaa vesijakeen alkuperä. Veden-

puhdistamolle tuleva, pääasiallinen vesijae on kaivoksen kuivatusvettä. 

Sen määrä on vuodenajasta riippumatta melko vakio, mutta voi kasvaa 

kaivostoiminnan laajentuessa. Rikastamon kapasiteetilla 450 000 t/v sel-

keytysaltaan 3 poistovesimäärä, joka koostuu pääosin kaivosten kuiva-

tusvedestä, on vesitasemallin mukaan keskimäärin 60–80 m3/h. Maksi-

mikapasiteetilla 600 000 t/v vastaava määrä on 70–90 m3/h. Vuosien 

2019 ja 2020 perusteella selkeytysaltaasta 3 vedenpuhdistamolle pum-

pattu virtaama on ollut keskimäärin noin 50 m3/h eli vuositasolla noin 

430 000 m3/v. 

Toinen vesijae koostuu muualla kaivoksen vesikierrossa muodostuvista 

vesistä. Tämän vesijakeen määrään vaikuttavat mm. sääolosuhteet ri-

kastusprosessin toiminta. Sen virtaama vaihteleekin vuodenajoittain ja 

tuotannollisen tilanteen mukaan. Nykykäsityksen mukaan tämä vesijae 

on virtaamaltaan selvästi pienempi kuin kaivoksen kuivatuksesta muo-

dostuva vesimäärä, eikä rikastamon vesikierron vettä ole vielä tarvinnut 

johtaa vedenpuhdistamolle lainkaan, vaan se on kierrätetty suoraan ta-

kaisin prosessiin. Rikastamon kapasiteetilla 450 000 t/v selkeytysaltaan 

2 poistovesimäärä, joka pitää sisällään rikastamon kiintoaineiden varas-

toalueiden, pyriittialtaan ja rikastushiekka-altaan poistovesiä, on vesita-

semallin mukaan keskimäärin 30–40 m3/h. Maksimikapasiteetilla 

600 000 t/v vastaava määrä on 35–45 m3/h. 

Kaivoksen kuivatusveden kiintoainetta erotetaan jo ennen vedenpuhdis-

tamoa selkeytysaltaassa 3. Ennen kaivostoiminnan tuotannollista käyn-

nistämistä, veden kiintoainepitoisuus on ollut keskimäärin 82 mg/l 

(29.6.2010–30.5.2018). Vedenpuhdistamon syötteessä on tuotannon 

käynnistymisen jälkeen ollut noin 30 mg/l kiintoainetta. 
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Rikastus- ja allasalueilta tuleva ylijäämävesi selkeytetään ensin selkeyty-

saltaalla 2, ja edelleen rikastusprosessin vesikiertoon Tämä vesijae sisäl-

tää vähemmän kiintoainetta kuin kaivoksen kuivatusvesi. Kiintoainepitoi-

suus on ollut tuotannon käynnistämisen jälkeen 5–15 mg/l. Korkean vir-

taaman aikaan, esimerkiksi rankkasateiden aikaan, kiintoaineen varasto-

alueilta voi huuhtoutua suurempiakin kiintoainemääriä. Näitä virtaama-

piikkejä tasataan selkeytysaltaiden avulla. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio vedenpuhdistamolla muodos-

tuvan sakan määrästä rikastamon kapasiteetilla 450 000 t/v ja 

600 000 t/v. 

 

Edellisessä taulukossa esitetty arvio vedenpuhdistamolla muodostuvan 

sakan, eli vedenpuhdistamon lietteen sisältämän kuiva-aineen määrästä, 

kun sekä selkeytysaltaan 2, että selkeytysaltaan 3 vedessä on oletettu 

maksimimäärä kiintoainetta (500 mg/l) ja kun sakanmuodostukseen käy-

tettävän ferrisulfaatin annostelumäärä vedenpuhdistamolla on 150 mg/l. 

Arvion perusteella vedenpuhdistamon sakkaa muodostuu noin 350–450 

t/v. Vedenpuhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavan veden kiintoai-

nespitoisuus on enimmillään 10 mg/l.  

Vedenpuhdistamon sakkaa/lietettä ei hyötykäytetä kaivoksen alueella. 

Sijoittaminen 

Vesienkäsittelysakka loppusijoitetaan kaivoksen rikastushiekka-altaa-

seen. Sijoittaminen rikastushiekka-altaaseen katsotaan sakan parhaaksi 

mahdolliseksi käsittelytavaksi muun muassa seuraavista syistä: 

- Vedenpuhdistamon sakka sijoitetaan rikastushiekka-altaalle hy-

vin vesipitoisena lietteenä, eikä lietteen kuivatukselle vedenpuh-

distamon ja loppusijoituksen välissä ole tarvetta 

- Rikastushiekka-altaalla vallitsevat lievästi emäksiset olosuhteet, 

mikä ehkäisee hapon muodostumista sekä useimpien raskasme-

tallien liukenemista sakasta 

- Sakka jää rikastushiekka-altaalla pysyvän vesipeiton alle, kun se 

johdetaan putkilinjalla rikastushiekka-altaan keskiosaan 

- Rikastushiekka-altaan vesi kierrätetään takaisin rikastusproses-

siin ja johdetaan osin puhdistukseen, jossa vedestä saostetaan 

kiintoaine sekä liuenneita haitta-aineita 

- Sakan määrä on suhteessa vähäinen (alle 1 %) verrattuna rikas-

tushiekan määrään, jolloin sijoittaminen ei VNa 190/2013 mukai-

sesti muuta rikastushiekka-altaan jäteluokitusta 
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- Sakan sijoittamisella ei ole vaikutusta rikastushiekan stabiliteet-

tiin tai rikastushiekka-altaan ympäristövaikutuksiin 

- Vedenpuhdistamon lietteen ei ole koetoiminnan aikana todettu 

tarkkailuun perustuen edustavan vaarallista jätettä 

Sijoittaminen rikastushiekka-altaalle tehdään putkilinjaa pitkin rikastus-

hiekka-altaaseen siten, että laskeutuva vedenpuhdistamon sakka ei 

päädy hyötykäytettäväksi patokorotuksissa. Hyötykäytettävä rikastus-

hiekka otetaan altaan reunaosista, jonne laskeutuu painavampi ja kar-

keampi, patokorotuksiin soveltuva rikastushiekka. 

Kemiallinen koostumus 

Vedenpuhdistamolle tuleva vesi sisältää kiintoainetta, jonka koostumuk-

seen vaikuttaa vesijakeen alkuperä. Kaivoksen kuivatusvedessä nykyi-

sellään esiintyvää kiintoainetta on analysoitu vuosina 2016 ja 2017 ja sen 

on todettu koostuvan malmin ja sivukiven mineraaleista, orgaanisesta ai-

neksesta sekä rautahydroksidiyhdisteistä. Kuivatusvesi sisältää todennä-

köisesti samoja yhdisteitä myös toiminnan aloittamisen jälkeen, mutta nii-

den osuudet voivat luonnollisesti vaihdella. Rikastus- ja allasalueiden yli-

jäämäveden kiintoaine koostuu todennäköisimmin rikastushiekasta, sivu-

kivestä ja malmista. 

Vedenpuhdistusprosessissa käytetään apuaineena koagulointikemikaa-

lia, flokkulointikemikaalia sekä pH-säätökemikaalia. Koagulanttina käyte-

tään ferrisulfaattia. Koagulantti tasaa vesiliuoksessa olevien partikkelien 

pintavarausta niin, että kiintoaine muuttuu helpommin laskeutuvaksi. 

Flokkulantti on polymeerirakenteinen kemikaali. Flokkulantti kokoaa kiin-

toaihehiukkaset edelleen suuremmiksi aggregaateiksi. Kullakin koagu-

lantilla on sille optimaalinen pH-alue, ja tätä varten vedenpuhdistamolla 

on varauduttu neutralointikemikaalin an-nosteluun. pH-säätö on ole-

massa myös siksi, että poistettavan veden pH-arvon tulee pysyä ympä-

ristöluvan sille asettamien raja-arvojen sisällä. 

Vedenpuhdistamolla muodostuvan lietteen (kuivaamaton näyte) laatua 

on tarkkailtu viikoittain otettavin näyttein kesäkuusta 2019 alkaen osana 

vedenpuhdistamon koetoimintaa. Koonti lietteen analyysituloksista on 

esitetty seuraavassa taulukossa. Tulokset esitetty kolmen merkitsevän 

luvun tarkkuudella. Metallien pitoisuudet ilmoitettu kokonaispitoisuuksina. 

Tulosten perusteella on ilmeistä se, ettei liete nykyisellään tutkittujen pi-

toisuuksien puolesta luokitu vaaralliseksi jätteeksi, vaan kyseessä on ta-

vanomaiseksi jätteeksi luokittuva kaivannaisjäte. Alin jätteen vaaralliseksi 

luokittelussa sovellettava pitoisuusraja on 0,1 % tuorepainona ilmoitet-

tuna, joka alittuu kaikkien analysoitujen metallien osalta. 
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Ympäristökelpoisuus 

Vedenpuhdistamon sakka sisältää vastaavia haitta-aineita kuin hopea-

kaivoksen sivukivien ja rikastushiekan, sekä kaivoksen kuivatusveden 

kiintoaineksen. Sivukivien ja rikastushiekan analyysitulosten perusteella 

vedenpuhdistamon kuivan sakan ei sellaisenaan arvioida olevan ympä-

ristökelpoista. 
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Pelkän vedenpuhdistamon sakan/lietteen ympäristökelpoisuudesta ei 

nähdä tarpeen esittää tarkempaa arviota, sillä vedenpuhdistamon sakka 

sijoitetaan hyvin vesipitoisena lietteenä rikastus-hiekka-altaalle ja sen 

vastaavuusmääritykset suoritetaan seoksena rikastushiekan kanssa to-

dellisten ominaisuuksien määrittämiseksi. Lietettä ei katsota tarpeel-

liseksi erikseen kuivata ja sijoittaa muualle kuin rikastushiekka-altaalle. 

Tulosten epävarmuudet ja vastaavuustestaus 

Vedenpuhdistamon lietteen ominaisuuksista on kerätty ja kerätään tietoa 

vedenpuhdistamon koetoiminnan aikana. Sakan/lietteen ympäristökel-

poisuutta on arvioitu sivukivien ja rikastushiekan ympäristökelpoisuuden, 

sekä lietteestä kerättyjen tarkkailutulosten perusteella. 

Vedenpuhdistamon lietteen sijoituskelpoisuutta ei ole tarpeen arvioida 

kaatopaikkakelpoisuusasetuksen (331/2013) 16–19 § mukaisella tes-

tauksella, koska kyseessä on lähes yksinomaan maanalaisen kaivoksen 

kuivatusvedestä erotettu kiintoaine, joka on mitä ilmeisimmin sijoitetta-

vissa lietteenä rikastushiekka-altaalle. Tästä syystä lietteen osalta ei ole 

tarvetta selvittää, minkä luokituksen kaatopaikalle lietteen voi sijoittaa. 

Rikastushiekan ja vedenpuhdistamon lietteen/sakan seoksen ominaisuu-

det on selvitetty rikastushiekkaa koskevan vastaavuustestauksen yhtey-

dessä. Vastaavuustestaus seoksesta on toteutettu siten, että rikastus-

hiekkaa ja vedenpuhdistamon lietettä on sekoitettu oikeassa, materiaa-

lien muodostumismääriä kuvaavassa suhteessa ja sekoittamalla muo-

dostettu näyte on analysoitu laboratoriossa. Hopeakaivoksen päivite-

tyssä tarkkailuohjelmassa ja kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-

nitelmassa on rikastushiekan vastaavuustestauksesta esitetty seuraa-

vaa: 

”Toiminnan aloittamisen jälkeen vastaavuustestaus esitetään tehtäväksi 

valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mu-

kaisesti kerran vuodessa kuukausittain kerätyistä osanäytteistä kootusta 

kokoomanäytteestä. Näytteistä analysoidaan VNa 214/2007 mukaiset 

kokonaispitoisuudet ja 2-vaiheisella ravistelutestillä seuraavien aineiden 

liukoiset pitoisuudet: Sb, As, Ba, Hg, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, 

Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi ravistelutestin suodoksesta analysoi-

daan liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS), pH ja sähkönjohta-

vuus.” 

Edellä mainitun vastaavuustestauksen katsotaan oleva riittävä myös ve-

denpuhdistamon lietteen osalta. 

Uusimmat tulokset 

Vesienkäsittelysakan kaatopaikkakelpoisuus 

Vesienkäsittelysakalle tehtiin kaksivaiheinen ravistelutesti, josta analy-

soitiin VNa 331/2013 mukaiset haitta-aineiden liukoisuudet. Analyysitu-

lokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Vesienkäsittelysakan haitta-
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aineiden liukoisuudet ovat alhaisia ja täyttävät suurilta osin pysyvän jät-

teen kaatopaikan vaatimukset. Sulfaatin ja liuenneiden aikeiden koko-

naismäärä ylittävät kuitenkin pysyvälle jätteelle asetetut raja-arvot. Li-

säksi orgaanisen hiilen kokonaismäärää ylittää tavanomaisen jätteen pi-

toisuusrajan, jonka perusteella jäte luokiteltaisiin vaarallisen jätteen kaa-

topaikalle sijoitettavaksi. Orgaanisen hiilen kokonaismäärän pitoisuusra-

jalle voidaan kuitenkin hakea poikkeusta VNa 331/2013 35 § perusteella. 

 

Metallien ja metalloidien pitoisuudet seoksessa 

Vesienkäsittelysakan ja rikastushiekan seoksen muodostamiseen käytet-

tiin samoja koontinäytteitä kuin kummankin jakeen erillisessä karakteri-

soinnissa. 

Vesienkäsittelyssä muodostuvassa sakassa on osittain huomattavasti 

korkeampia metallipitoisuuksia kuin rikastushiekan kanssa suhteessa 

1:100 muodostetussa seoksessa. Vesienkäsittelylietteen kiintoainepitoi-

suus on noin 1 %, analysoidut pitoisuudet on esitetty kuivapainossa eli 
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tuorepainona pitoisuudet ovat huomattavasti alhaisempia. Sakan ja rikas-

tushiekan seoksen metalli- ja metalloidipitoisuudet eivät poikkea oleelli-

sesti pelkän rikastushiekan pitoisuuksista. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vesienkäsittelyssä muodostuvan sa-

kan sekä sakan ja rikastushiekan seoksen (1:100) kuningasvesiliukoiset 

metallien ja metalloidien pitoisuudet sekä nk. PIMA-asetuksen (VNa 

214/2007) mukaiset kynnys- ja ohjearvot. 

 

Rikkipitoisuus, hapontuottokyky ja neutralointikapasiteetti seoksessa 

Vesienkäsittelysakan sulfidisen rikin pitoisuus on huomattavan alhainen 

ja toisaalta sakassa on korkea neutralointipotentiaali. Mikäli vesienkäsit-

telysakka olisi kaivannaisjätettä, hapontuotto-ominaisuudet alittaisivat 

pysyvän jätteen rajan, mutta metallipitoisuudet ylittäisivät sen. On kuiten-

kin huomattava, että vesienkäsittelysakassa alhainen sulfidirikkipitoisuus 

johtuu siitä, että rikki on jo hapettuneessa muodossa, mitä varsinaisille 

kaivannaisjätteille tarkoitetut hapontuottotestit eivät huomioi. 

Jätejakeet luokitellaan aina erikseen, mutta tässä vesienkäsittelysakan ja 

rikastushiekan seosta on tarkasteltu kaivannaisjäteanalytiikan keinoilla 

yhteisvaikutuksen arvioimiseksi. Vesienkäsittelysakan sekä rikastushie-

kan ja sakan seoksen ABA-testin tulokset on esitetty seuraavassa taulu-

kossa. Rikastushiekan ja sakan seoksen sulfidisen rikin pitoisuus on 

1,01 % sekä hapontuotto- ja neutralointikapasiteetin suhde (NPR) 2,33 

Huomioiden sekä hapontuotto-ominaisuudet että metallipitoisuudet, seos 

luokittuisi ei-pysyväksi, ei-vaaralliseksi jätteeksi (mikäli se siis olisi yksit-

täinen jätejae). Seoksen ominaisuudet muistuttavat lähinnä rikastushie-

kan ominaisuuksia, ja ovat lähellä rikastushiekan vastaavia tuloksia. 

 

Liukoisuusominaisuudet sekä arvio pitkäaikaiskäyttäytymisestä seok-

selle 

Rikastushiekan ja vesienkäsittelysakan seoksen kontaktiliukoisuustes-

tissä (2-vaiheinen ravistelutesti) ainoastaan antimonin pitoisuus on ko-

holla ja ylittää tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvon. Muuten mi-
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tatut pitoisuudet olivat alhaisia. Seuraavassa taulukossa on esitetty ve-

sienkäsittelyssä muodostuvan sakan sekä sakan ja rikastushiekan seok-

sen (1:100) 2-vaiheisen liukoisuustestauksen tulokset. 

 

Vesienkäsittelysakan NAG-testin loppuliuoksessa ainoastaan kobolttia, 

nikkeliä ja sinkkiä mobilisoitui jonkin verran. Näistä ainoastaan sinkkiä on 

huomattava määrä sekä kokonaispitoisuutena että NAGtestin loppuliuok-

sessa. Rikastushiekan ja sakan seoksen NAG-testin loppuliuoksessa ei 

mitattu merkittäviä metallipitoisuuksia, ainoastaan antimonia mobilisoitui 

kohtalaisesti loppuliuokseen. Osasyynä havaittuihin pitoisuuksiin voidaan 

pitää loppuliuoksen korkeaa pH:ta, 9,5, jolloin osa metalleista on saatta-

nut saostua hydroksideina ulos liuoksesta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vesienkäsittelyssä muodostuvan sa-

kan sekä sakan ja rikastushiekan seoksen (1:100) NAG-testin loppuliu-

oksen metallipitoisuudet sekä vertailu kokonaispitoisuuksiin, tulokset 

ovat yksikössä mg/kg. 
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Vaikka rikastushiekka tai vesienkäsittelysakka ei ABA-testin tulosten pe-

rusteella ole mahdollisesti happoa tuottavaa, niin rikastushiekka-sakka-

seoksen luokittelu on ABA-testin tuloksen perusteella mahdollisesti hap-

poa tuottava. Seoksessa on käytetty samaa rikastushiekkaa kuin karak-

terisoinnissakin. Ero luokittelussa selittyy ABA-testin toisistaan eriävillä 

neutralointipotentiaalin tuloksilla, jotka saattavat olla seurausta analyysi-

menetelmän epävarmuudesta sekä rikastushiekan heterogeenisyydestä. 

Rikastushiekka-sakkaseoksen neutralointipotentiaali (73,5 kg CaCO3 / t) 

ja rikastushiekan neutralointipotentiaali (95,9 kg CaCO3 / t) ovat virhe-

marginaalin sisällä toisistaan, mikäli menetelmän sisäinen epävarmuus 

olisi 15 %. 

Kaivannaisjätteiden luokittelu 

Hopeakaivoksella muodostuvat pintamaat sekä sivukivet ja rajamalmi 

luokitellaan valtioneuvoston jätteistä antaman asetuksen (jäteasetus, 

179/2012) mukaisesti luokkaan 01 01 01. Ennakkoarvion ja toiminnan ai-

kana kerätyn tiedon perusteella selkeytysaltaiden pohjaliete luokitellaan 

luokkaan 01 01 01. Hopeakaivoksella muodostuva rikastushiekka luoki-

tellaan em. asetuksen mukaisesti luokkaan 01 03 06. Jätevedenpuhdis-

tamolla muodostuva vedenpuhdistamon sakka luokitellaan ennakkoar-

vion ja koetoiminnan aikana kerätyn tiedon perusteella luokkiin 01 01 

01/19 08 14. Pyriitti lukeutuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti 

luokkaan 01 03 04*. 

Kaivannaisjäteasetuksen (190/2013) liitteessä 1 on määritelty perusteet 

(A-E), joiden täyttyessä kaivannaisjäte luokitellaan pysyväksi jätteeksi. 

Lisäksi asetuksen mukaan jätettä voidaan pitää pysyvänä jätteenä ilman 

erityistä testausta, jos toimivaltaiselle viranomaiselle saatavilla olevien 

tietojen tai käytössä olevien menettelyjen tai järjestelmien perusteella 

luotettavasti osoitetaan, että perusteet on otettu riittävästi huomioon ja 

että perusteet täyttyvät. Seuraavassa on käsitelty hopeakaivoksen kai-

vannaisjätteiden luokitusta kaivannaisjäteasetuksen liitteen 1 mukaisesti. 

A. Jäte ei hajoa tai liukene tai muuten muutu merkittävästi siten, että 

siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen tervey-

delle 

- Pintamaat: Pintamaiden (moreenin) liukoisuuksia ei ole tutkittu. 

Pintamailla ei kuitenkaan ole todettu hapontuottokykyä, minkä li-

säksi kokonaispitoisuudet ovat alhaisia. Näin ollen moreenien ei 

arvioida hajoavan tai liukenevan siinä määrin, että niistä voisi ai-

heutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. 

- Sivukivet: Sivukivissä antimonin liukoisuudet ylittivät kahdessa 

näytteessä pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon 

ja yhdessä näytteessä tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoi-

suuden raja-arvon. Muilta osin liukoisuudet olivat pieniä, alittaen 

pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot. 
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- Rikastushiekka: Rikastushiekassa antimonin liukoisuudet ylittivät 

tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen kaato-

paikkakelpoisuuden raja-arvot. Muilta osin liukoisuudet olivat pie-

niä, alittaen pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot. 

- Selkeytysaltaiden pohjaliete: Selkeytysaltaiden pohjalietteen liu-

koisuuksia ei ole tutkittu. Lietteestä liukenee todennäköisesti pää-

osin samoja aineita kuin sivukivestä ja malmista. Pienen raekoon 

seurauksena aineiden liukoisuudet ovat todennäköisesti lou-

heena ja murskeena olevia kiviaineksia suuremmat. 

- Vedenpuhdistamon sakka: Vedenpuhdistamon sakan liukoisuuk-

sia ei ole katsottu tarpeelliseksi tutkia, sillä sakka poistuu veden-

puhdistamolta hyvin vesipitoisena lietteenä, joka sijoitetaan rikas-

tushiekka-altaalle. Sakasta liukenee todennäköisesti pääosin sa-

moja aineita kuin sivukivestä ja malmista. Laatu on todennäköi-

sesti pääosin vastaava selkeytysaltaiden pohjalietteen kanssa. 

Pienen raekoon seurauksena aineiden liukoisuudet ovat todennä-

köisesti louheena ja murskeena olevia kiviaineksia suuremmat. 

- Pyriitti: Minipilot-kokeissa vuonna 2011 tuotetussa pyriitissä anti-

monin liukoisuus ylitti tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoi-

suuden raja-arvon. Muilta osin liukoisuudet olivat pieniä, alittaen 

pysyvän pääosin jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvot. 

B. Jätteen sulfidirikkipitoisuus on enintään 0,1 % tai se on enintään 1 % 

ja neutralointipotentiaalisuhde, määriteltynä neutralointipotentiaalin 

ja hapontuottopotentiaalin välisenä suhteena testimenetelmän EN 

15875 staattisen testin perusteella, on suurempi kuin 3 

- Pintamaat: Pintamaiden sulfidirikin pitoisuuksia ei ole tutkittu, 

mutta kokonaisrikkipitoisuudet vaihtelivat välillä <0,01–0,13 % ja 

neutralointipotentiaalisuhteet vaihtelivat välillä 0,90–14,4. Nel-

jästä näytteestä yhden näytteen neutralointipotentiaalisuhde oli 

pienempi kuin 3. 

- Sivukivet: Sivukivien sulfidirikkipitoisuuksia ei ole tutkittu, mutta 

kokonaisrikkipitoisuudet vaihtelivat välillä 0,39–2,98 % ja neutra-

lointipotentiaalisuhteet vaihtelivat välillä 0,05–1,53. 

- Rikastushiekka: Rikastushiekan sulfidirikkipitoisuuksia ei ole tut-

kittu, mutta minipilot-kokeissa kokonaisrikkipitoisuudet vaihtelivat 

välillä 0,093–0,207 % ja neutralointipotentiaalisuhteet vaihtelivat 

välillä 14,6–21,8. 

- Selkeytysaltaiden pohjaliete: Selkeytysaltaiden pohjalietteen sul-

fidisen rikin pitoisuutta tai neutralointipotentiaalisuhdetta ei ole 

määritetty. Kaivoksen kuivatusveden kiintoaineksen kokonaisrik-

kipitoisuus on vaihdellut välillä 0,1–0,13 %. Kuivatusveden kiinto-

aines muodostaa valtaosan selkeytysaltaiden pohjalle laskeutu-

vasta lietteestä. 

- Vedenpuhdistamon sakka: Vedenpuhdistamon sakan sulfidisen 

rikin pitoisuutta tai neutralointipotentiaalisuhdetta ei ole määri-

tetty. Kaivoksen kuivatusveden kiintoaineksen kokonaisrikkipitoi-

suus on vaihdellut välillä 0,1–0,13 %. Kuivatusveden kiintoaines 

muodostaa valtaosan vedenpuhdistamolle päätyvästä kiintoai-

neksesta. 
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- Pyriitti: Pyriitin sulfidirikkipitoisuutta ei ole tutkittu, mutta minipilot-

kokeissa vuonna 2011 kokonaisrikkipitoisuus oli 33,7 % ja neut-

ralointipotentiaalisuhde 0,033. Vuonna 2020 tuotetun pyriitin rik-

kipitoisuus on ollut tasolla 40 %. 

C. Jätteestä ei aiheudu itsesyttymisen vaaraa eikä se pala 

- Kaivoksen kaivannaisjätteet eivät ole itsestään syttyviä tai pala-

via. 

D. Jätteen ja siitä erottuvan hienoaineksen sisältämien ympäristölle tai 

ihmisen terveydelle mahdollisesti haitallisten aineiden (erityisesti ar-

seeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, elohopea, molybdeeni, nik-

keli, lyijy, vanadiini ja sinkki) pitoisuudet jätteessä ovat riittävän alhai-

set siten, että niistä aiheutuva vaara ympäristölle ja terveydelle on 

merkityksetön sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Mainittujen ainei-

den pitoisuuksia pidetään riittävän alhaisina ja niistä ympäristölle tai 

terveydelle aiheutuvaa vaaraa merkityksettömänä, jos ne eivät ylitä 

maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista anne-

tussa valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) tarkoitettuja arviointia 

edellyttäviä kynnysarvoja tai alueen ympäristön maaperän taustapi-

toisuuksia. 

- Pintamaat: Pintamaissa (moreeninäytteissä) todettiin yksittäisiä 

arseeni- ja lyijypitoisuuksia, jotka ylittivät kynnysarvot. Muiden 

metallien kokonaispitoisuudet olivat pieniä. Moreeninäytteiden 

perusteella alueen ympäristön maaperän taustapitoisuuksien ar-

vioidaan olevan arseeni- ja lyijypitoisuuksien perusteella lievästi 

koholla. 

- Sivukivet: Sivukivissä todettiin arseenia kynnysarvon ylittäviä pi-

toisuuksia. Yhdessä näytteessä arseenipitoisuus ylitti ylemmän 

ohjearvon. Yhdessä sivukivinäytteessä todettiin sinkkiä kynnysar-

von ylittävä pitoisuus, kahdessa alemman ohjearvon ylittävä pitoi-

suus ja neljässä ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus. Lisäksi si-

vukivissä todettiin yksittäisiä kynnysarvon tai alemman ohjearvon 

ylittäviä pitoisuuksia antimonia, kadmiumia ja lyijyä. 

- Rikastushiekka: Rikastushiekassa todettiin antimonia, lyijyä ja 

sinkkiä alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Kahdessa näyt-

teessä havaittiin sinkkiä ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus. Li-

säksi rikastushiekkanäytteiden arseenipitoisuus ylitti kynnysarvon 

ja yhden näytteen kadmiumpitoisuus ylitti kynnysarvon. 

- Selkeytysaltaiden pohjaliete: Selkeytysaltaiden pohjalietteen laa-

tua ei ole tutkittu. Pohjalietteiden arvioidaan vastaavan laadultaan 

sivukivien, rikastushiekan ja malmin kemiallista koostumusta. 

Pohjalietteessä voi sivukivien ja kaivoksen kuivatusveden kiinto-

aineksen analyysitulosten perusteella olla kohonneita pitoisuuk-

sia antimonia, arseenia, lyijyä ja sinkkiä. 

- Vedenpuhdistamon sakka: Vedenpuhdistamon lietteen laatua on 

tarkkailtu vedenpuhdistamon koetoiminnan aikana. Lietteessä ei 

ole esiintynyt kohonneita pitoisuuksia haitta-aineeksi luokiteltavia 



100 

 

metalleja. Lietteen sakan arvioidaan vastaavan laadultaan sivuki-

vien, rikastushiekan ja malmin kemiallista koostumusta. Kuivassa 

sakassa voi sivukivien ja kaivoksen kuivatusveden kiintoaineksen 

analyysitulosten perusteella olla kohonneita pitoisuuksia antimo-

nia, arseenia, lyijyä ja sinkkiä. 

- Pyriitti: Pyriitissä esiintyy ylemmän ohjearvon ylittäviä antimonin, 

arseenin, kadmiumin, lyijyn, kuparin ja sinkin kokonaispitoisuuk-

sia sekä kynnysarvotason ylittäviä kromi- ja kobolttipitoisuuksia. 

Nikkelin pitoisuus on ylittänyt alemman ohjearvon. 

E. Jäte ei käytännössä sisällä louhinnassa tai rikastuksessa käytettyjä 

aineita, jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle tai ihmisen tervey-

delle 

- Pintamaat: Pintamaat eivät sisällä louhinnassa käytettyjä aineita. 

- Sivukivet: Sivukivet voivat sisältää louhinnassa käytettyjä aineita. 

- Rikastushiekka: Rikastushiekka voi sisältää louhinnassa ja rikas-

tuksessa käytettyjä aineita. 

- Selkeytysaltaiden pohjaliete: Selkeytysaltaiden pohjalietteet voi-

vat sisältää louhinnassa ja rikastuksessa käytettyjä aineita. 

- Vedenpuhdistamon sakka: Vedenpuhdistamon sakka voi sisältää 

louhinnassa ja rikastuksessa käytettyjä aineita. 

- Pyriitti: Pyriitti voi sisältää louhinnassa ja rikastuksessa käytettyjä 

aineita. 

Kaivannaisjäteasetuksen 190/2013 liitteessä 1 annettujen määritelmien 

mukaan hopeakaivoksen pintamaat luokitellaan kaivannaisjäteasetuksen 

mukaisesti pilaantumattomaksi maa-ainekseksi ja siten pysyväksi jät-

teeksi. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 47 perusteella 

pintamaat eivät kuitenkaan ole jätettä, jos niiden metallipitoisuudet eivät 

ylitä VNa 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnista annettua alempaa ohjearvoa. Sotkamo Silver Oy:n kaivospiirin 

alueen pintamaat eivät perusmäärittelyn perusteella ylitä kyseessä ole-

vaa ohjearvoa, eikä niitä siksi luokitella jätteeksi. 

Sivukivet luokitellaan kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien ja hapontuot-

topotentiaalien vuoksi ei-pysyviksi kaivannaisjätteiksi. Rikastushiekka ja 

pyriitti luokitellaan kohonneiden haitta-ainepitoisuuksien vuoksi ei-pysy-

väksi kaivannaisjätteeksi. Selkeytysaltaiden pohjalietteiden arvioidaan 

luokittuvan ei-pysyväksi kaivannaisjätteeksi samoin kuin vedenpuhdista-

molla muodostuvan sakan. Pyriitti luokittuu ei-pysyväksi kaivannaisjät-

teeksi. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty toiminnassa muodostuvien kaivan-

naisjätteiden ja vesienkäsittelyssä muodostuvan sakan karakterisoinnin 

tulokset vuodelta 2020. Aiemmin esitettyjen tulosten perusteella on luo-

kiteltu Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen sivukivi, rikastushiekka, ve-

sienkäsittelyssä muodostuva sakka sekä rikastushiekan ja vesienkäsitte-

lysakan seos. 
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Kaivannaisjätealueiden luokittelu 

Kaivannaisjäteasetuksen 1 §:n mukaan asetuksen 5 §:ää, 6 §:n 1 mo-

menttia, 9–11 §:ää ja 14 §:ää ei sovelleta kaivannaisjätteeseen, joka on 

pysyvää jätettä tai pilaantumatonta maa-ainesta tai joka on syntynyt tur-

vetuotannon yhteydessä, jos jäte sijoitetaan muulle kuin suuronnetto-

muuden vaaraa aiheuttavalle kaivannaisjätteen jätealueelle. Mikäli ho-

peakaivoksen alueella muodostuvia pintamaita varastoidaan yli kolme 

vuotta, luokitellaan maa-ainesten läjitysalueet pysyvän kaivannaisjätteen 

jätealueeksi kaivannaisjäteasetuksen 2 §:n 2 momentin perusteella. 

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteiden jätealuei-

den luokittelusta on säädetty kaivannaisjäteasetuksen liitteessä 2, jonka 

mukaan kaivannaisjätteen jätealue luokitellaan suuronnettomuuden vaa-

raa aiheuttavaksi, jos jätealueesta voi virheellisen toiminnan, rakenteelli-

sen vakauden tai sinne sijoitetun tai sijoitettavan vaarallisen jätteen mää-

rän tai vaarallisten kemikaalien määrän perusteella aiheutua merkittävää 

onnettomuutta tai vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäris-

tölle alueen käytön tai jälkihoitotöiden jälkeen. 

Hopeakaivoksen sivukiven tai rikastushiekan läjitysaluetta ei luokitella 

kaivannaisjäteasetuksen liitteen 2 perusteella suuronnettomuuden vaa-

raa aiheuttaviksi kaivannaisjätteen jätealueiksi. Läjitysalueet on sijoitettu 

vakaalle maapohjalle ja läjitykset tehdään fyysisesti vakaaksi siten, ettei 

alueilla ole liukuma- tai sortumavaaroja. Läjitysten luiskat tehdään riittä-

vän loiviksi ja rakentamiseen sekä jälkihoitoon käytetään soveltuvia peit-

tomateriaaleja. Jätealueiden stabiliteettia ja alueelta tulevaa suotovesi-

kuormitusta seurataan onnettomuusvaarojen ehkäisemiseksi. Korjaaviin 

toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa välittömästi. Sivukiven ja rikastus-

hiekan läjitysalueet luokitellaan muiksi kaivannaisjätteen jätealueiksi.  

Pyriittiallas luokitellaan voimassa olevan ympäristöluvan (33/2013/1) mu-

kaisesti suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jäte-

alueeksi. 
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Kaivannaisjätteiden synnyn ehkäiseminen ja hyödyntäminen 

Hopeakaivoksella muodostuvien kaivannaisjätteiden syntyä ehkäistään 

toiminnan huolellisella suunnittelulla sekä toimintojen tarkalla aikataulut-

tamisella. Louhintasuunnittelulla vähennetään sivukiven louhintaa ja 

muodostumista. Sivukivien louhinta pyritään ajoittamaan siten, että hyö-

tykäyttökelpoiset sivukivet ja maa-ainekset saadaan tehokkaasti hyödyn-

nettyä. Kaivoksen toiminnassa otetaan huomioon alaa koskeva kehitty-

minen ja tiedon lisääntyminen kaivannaisjätteisiin sekä niiden muodostu-

miseen liittyen. 

Kaivannaisjätteet lajitellaan, käsitellään sekä hyödynnetään niiden omi-

naisuuksien ja teknillistaloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti. Kai-

vannaisjätteitä sijoitetaan erillisille jätealueille ja niitä hyödynnetään so-

veltuvilta osin muun muassa maarakentamisessa ja kaivosalueen jälki-

hoidossa. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti rikastushiekka ja 

sivukivi on ensisijaisesti hyödynnettävä, mikäli niiden tekniset ja ympäris-

töominaisuudet mahdollistavat hyötykäytön.  

Sotkamo Silver Oy on laatinut kaivokselle voimassa olevan ympäristölu-

van lupamääräyksen 50 mukaisen kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen 

hallintasuunnitelman, jossa esitetään toimet, joilla varmistetaan kiviaines-

ten ominaisuuksien tunnistaminen ja kaivannaisjätteiden sijoittaminen tai 

hyödyntäminen. Suunnitelma kattaa kaikki alueella muodostuvat kiviai-

nekset ja kaivannaisjätteet. Dokumentissa keskitytään siihen, kuinka eri-

laisia kaivannaisjätteitä ja kiviaineksia kaivoksella käytännössä luokitel-

laan ja miten niitä käsitellään ja hyödynnetään. 

Karkeaa rikastushiekkaa tullaan hyödyntämään myös rikastushiekka-al-

taan patojen korotuksissa. Pyriitille on olemassa kaupallista kysyntää ja 

se lähtökohtaisesti myydään kaivosalueen ulkopuolelle. Mikäli pyriitille ei 

löydy ostajaa, se varastoidaan lietteenä pyriittialtaaseen. 

Sivukivi, jonka sulfidisen rikin pitoisuus on alle 0,3 %, ei omaa hapon-

muodostuspotentiaalia ja täyttää rakennuskivelle asetetut vaatimukset, 

hyödynnetään välittömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen rakennus- tai 

muussa toiminnassa. Sivukiveä, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,5 % 

hyödynnetään rikastushiekkaa-altaan patojen korotuksissa ja muissa al-

taan rakenteissa. Sivukivi, jonka rikkipitoisuus on yli 1,5 %, hyödynnetään 

mahdollisimman suurelta osin maanalaisen kaivoksen täytöissä. Vaati-

mukset täyttävää sivukiveä hyödynnetään vain kaivospiirin sisällä tapah-

tuvassa rakentamisessa. 

Kaivosalueelta poistettavat kivennäismaat, joiden metallipitoisuudet eivät 

ylitä VNa 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnista annettua alempaa ohjearvoa, toimitetaan välittömästi tai lyhyen 

varastointiajan jälkeen rakennus- tai muussa toiminnassa käytettäväksi. 

Pintamaita käytetään myöhemmin myös muun muassa läjitysalueiden 

sulkemis- ja jälkihoitotöissä. 
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Typpikuormituksen hallinta  

Sotkamo Silver Oy on tehnyt selvityksen, jossa tarkastellaan hopeakai-

voksen typpitasetta ja esitetään mahdollisia typenpoistomenetelmiä, joi-

den avulla voidaan vähentää typen määrä hopeakaivokselta vesistöön 

purettavista vesistä. Koska hopeakaivoksen rikastusprosessissa ei ole 

käytössä typpipitoisia kemikaaleja eikä kaivoksen malmissa tai sivuki-

vessä esiinny merkittävissä määrin typpipitoisia mineraaleja, valtaosa 

kaivoksen typpikuormituksesta on peräisin louhinnassa käytettävistä rä-

jähdysaineista. 

Kaivoksen vesijakeiden typpipitoisuuksia on tarkkailtu tihennetysti ke-

sästä 2019 lähtien. Päästötarkkailussa on seurattu kokonaistyppipitoi-

suuden lisäksi ammoniumtypen määrää sekä nitraatti-nitriittitypen sum-

maa. Kaivoksen omassa sisäisten vesien tarkkailussa on tähän asti seu-

rattu säännöllisesti vain kokonaistyppipitoisuuksia. Jatkossa sisäiseen 

tarkkailuun sisällytetään myös muiden typpijakeiden määritys riittävässä 

määrin, jotta esiintyvien typpiyhdisteiden suhteet tunnetaan paremmin. 

Tämän avulla voidaan arvioida mahdollisten typenpoistomenetelmien toi-

mivuutta. 

Tähän asti toteutetun päästötarkkailun perusteella on havaittavissa, että 

pintavalutuskentälle johdettavassa vedessä nitraatti- ja nitriittitypen 

määrä on ammoniumtyppeä isompi. Seuraavassa kuvassa on esitetty ty-

pen eri jakeiden jakautuminen pintavalutuskentälle 1 johdettavassa ve-

dessä marraskuun 2019 loppuun mennessä. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kuukausittain louhitut määrät maanalai-

sen kaivoksen louhoksista ja peränajosta sekä vedenpuhdistamolle tule-

van veden typpipitoisuus. 
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Kaivoksen päästötarkkailun tulosten, kaivoksen sisäisten vesijakeiden tu-

losten sekä mitattujen vesimäärätietojen perusteella on rakennettu kaa-

vio typen kierrosta eri kaivoksen vesijakeissa. Koska sisäisistä vesistä on 

tarkkailtu tähän asti säännöllisesti vain kokonaistyppipitoisuutta, kaavi-

ossa on esitetty ainoastaan kokonaistypen kierto. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kokonaistypen kierto hopeakaivoksen 

eri vesijakeissa. Kokonaistyppipitoisuudet ja vesimäärätiedot kuvaavat 

keskimääräistä tilannetta tarkastelujaksolla kesäkuu 2019 – marraskuu 

2019. Kaaviosta nähdään, että suurin kokonaistyppikuormitus kaivok-

selta vastaanottavaan vesistöön on peräisin kaivoksen kuivatusvedestä. 

Eniten kokonaistyppeä esiintyy selkeytysaltaassa 4 (TOT-N keskiarvo 

77 mg/l), jonne johdetaan kaivosalueen hulevesiä sekä sivukiven läjitys-

alueelta peräisin olevia vesiä. Näiden vesien muodostuminen on kuiten-

kin vähäistä eikä näin ollen ole merkittävässä osassa kokonaiskuormituk-

sen muodostumiseen. 
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Louhintaperäinen typpi 

Kaivoksella käytettävät räjähdysaineet 

Sotkamo Silver Oy:n malmin louhinnassa käytetään tavanomaista po-

raus- ja räjäytystekniikkaa kiven irrotuksessa. Poraus tapahtuu louhinta-

suunnitelman mukaisesti räjäytettävään kenttään. Porauksen jälkeen 

reiät panostetaan. Maanalaisessa louhinnassa räjähdysainetta käytetään 

peränajossa arviolta 3,5 kg/m3 ja louhosräjäytyksissä arviolta 1,4 kg/m3 

(panostusastetiedot vuoden 2019 toteumatietoja). Hopeakaivoksella 

maanalaisessa louhinnassa louhitut tilavuudet ovat 25 % peränajoa ja 

75 % louhoksia. Avolouhinnassa tarvittava määrä on puolestaan 

0,8 kg/m3 (vuoden 2019 toteumatieto). 

Avolouhinnassa ja maanalaisessa kaivoksessa suoritettaviin räjäytystöi-

hin käytettävät kemikaalit ja niiden koostumus on esitetty seuraavissa 

taulukoissa. Räjäytyksissä käytettävät räjähdysaineseokset ovat emulsi-

oita, jotka valmistetaan työmaalla räjähdysainetoimittajan tankkiautossa 

ja pumpataan porareikiin. Emulsiot kestävät vettä, joten reikiä ei tarvitse 

puhaltaa kuivaksi. Emulsion panostaminen on taloudellista ja niiden rä-

jähdyskaasut ovat vähemmän haitallisia kuin ANFO-räjähdysaineiden 

(ammonium nitrate-fuel oil explosive). Kaivoksella ei tulla käyttämään 

ANFO-räjähdysaineita. Kaivoksella räjähteet ja räjähdysaine-emulsion 

raaka-aineet säilytetään luvanvaraisissa (TUKES) räjähdysaine- ja mat-

riisivarastoissa maanpinnalla. Matriisi ja kaasutusliuos varastoidaan asi-

anmukaisissa varastosäiliöissä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty maanalaisessa louhinnassa käytet-

tävät räjähdysaineet ja valmistajan tieto liukenevuudesta. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty avolouhinnassa käytettävät räjäh-

dysaineet ja valmistajan tieto liukenevuudesta. 

 

Vuonna 2019 hopeakaivoksella on käytetty louhintoihin yhteensä arviolta 

noin 600 tonnia räjähdysainetta. Räjähdysainetoimittajan arvion mukaan 

räjähdysaineesta jää noin 5 % räjähtämättä. Räjähtämättä jääneestä rä-

jähdysaineesta noin 28 % on typpeä. Arvion perusteella räjähtämättä jää-

nyt typen määrä vuonna 2019 on noin 8 400 kg. 

Avolouhoksen veden typpi 

Kaivoksen toiminnan aikana vuonna 2019 avolouhokseen ei ole päässyt 

kertymään vettä, joka olisi louhoksen kuivanapidon vuoksi tarvinnut joh-

taa kaivoksen vesikiertoon. Avolouhos sijaitsee maanalaisen kaivoksen 

yläpuolella ja on todennäköistä, että ko. alueelle tulevat vedet päätyvät 

maa- ja kallioperän kautta maanalaiseen kaivokseen pitäen näin avo-
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louhoksen kuivana. Edellä mainitusta syystä johtuen avolouhosta ei huo-

mioida hopeakaivoksen typpitaseen määrityksessä. Mikäli avolouhok-

sesta joudutaan pumppaamaan vettä tulevaisuudessa pois, kuivatusve-

denlaatua ja vesimääriä tullaan seuraamaan. 

Maanalaisen kaivoksen veden typpi 

Maanalaisen kaivoksen kuivatusvesi pumpataan suoraan selkeytysaltaa-

seen 3, josta vesi johdetaan vedenpuhdistamon kautta pintavalutusken-

tälle 1 ja prosessivedeksi rikastamolle. Ennen vedenpuhdistamon käyt-

töönottoa (tammikuu-toukokuu 2019) kuivatusvedet on ohjattu selkeyty-

saltaan 3 kautta suoraan pintavalutuskenttä 1:lle sekä ajoittain myös pin-

tavalutuskentälle 6. Pintavalutuskenttä 6 ei ole vielä osana jatkuvaa käyt-

töä. 

Kuivatusveden laatua ennen pintavalutuskentille johtamista tarkkaillaan 

kaivoksen sisäisten vesijakeiden tarkkailuohjelman mukaisesti (kesä-

kuusta lähtien näytteenottotaajuus 1 krt/vk). Vuoden 2019 tarkkailutulos-

ten perusteella kuivatusveden kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 

13–28 mg/l keskimääräisen pitoisuuden ollessa 25 mg/l. Vuonna 2019 

kuivatusvettä on johdettu pintavalutuskentille marraskuun loppuun men-

nessä 380 642 m3. Kuivatusveden sisältämä typpi ennen veden johta-

mista pintavalutuskentille oli vuonna 2019 marraskuun loppuun men-

nessä noin 9 617 kg. 

Sivukivialueen ja malmin välivarastokentän typpi 

Osa avolouhoslouhinnassa ja maanalaisessa louhinnassa reagoimatta 

jääneestä räjähdysaineesta päätyy sivukiven mukana sivukivialueelle 

sekä malmin mukana malmin läjitysalueelle. Sadevesien huuhtomana liu-

kenevat typpiyhdisteet päätyvät edelleen kaivoksen vesikiertoon selkey-

tysaltaan 4 kautta. Myös malmin välivarastoalueelle päätyy mahdollisesti 

pieni osa räjähdysaineista. Välivarastokentällä alttius esimerkiksi sade-

vesille on kuitenkin huomattavasti lyhytkestoisempaa ja pienialaisempaa, 

minkä vuoksi on syytä olettaa, että valtaosa selkeytysaltaaseen 4 pääty-

vistä typpiyhdisteistä on peräisin sivukivialueelta. Selkeytysaltaalta 4 vesi 

pumpataan selkeytysaltaaseen 2, josta edelleen osaksi rikastamon vesi-

kiertoa. 

Osana kaivoksen sisäistä vedenlaadun tarkkailua on selkeytysaltaan 4 

veden laatua tutkittu kerran viikossa otettavin näyttein heinäkuusta al-

kaen. Tänä aikana sivukivialueen ja malmin välivarastoalueen suotove-

destä koostuvan veden kokonaistyppipitoisuus on vaihdellut välillä 72–

81 mg/l. 

Vuonna 2019 selkeytysaltaaseen 4 on johdettu vettä marraskuun lop-

puun mennessä 5 204 m3. Selkeytysaltaaseen 4 johdettujen vesien typ-

pikuorma oli vuonna 2019 marraskuun loppuun mennessä noin 392 kg 

  



108 

 

Malmin mukana tuleva typpi 

Louhinnasta peräisin oleva räjähdysainejäämät kulkeutuvat malmin mu-

kana rikastamolle ja sitä kautta typpi päätyy rikastamon vesikiertoon sekä 

rikastushiekan mukana rikastushiekan läjitysalueelle. Rikastushiekka-al-

taalla hiekasta erottunut vesi pumpataan selkeytysaltaaseen 2 ja edel-

leen rikastamon vesikiertoon ja tarvittaessa pintavalutuskentän 6 kautta 

mittakaivo 1:lle ja edelleen Koivupuroon johtavaan ojaan. 

Vedenlaatua tarkkaillaan rikastushiekka- ja selkeytysaltaasta 2 kaivok-

sen sisäisten vesijakeiden tarkkailuohjelman mukaisesti (kesäkuusta läh-

tien näytteenottotaajuus 1 krt/vk). Tarkkailutulosten perusteella kokonais-

typen pitoisuus rikastushiekka-altaalla on vaihdellut välillä 17–65 mg/l 

keskimääräisen pitoisuuden ollessa 35 mg/l. Selkeytysaltaassa 2 koko-

naistypen pitoisuus on vaihdellut välillä 10–49 mg/l keskimääräisen pitoi-

suuden ollessa 26 mg/l. 

Kaivokselta vesistöön johdettu typpikuormitus vuosina 2019 ja 2020 

Kaivokselta ympäristöön johdetun veden määrää ja laatua on seurattu 

ympärivuoden kaivoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. Yhtiö on lisäksi 

tihentänyt kaivoksen eri vesijakeiden tarkkailua, erityisesti typpipitoisuuk-

sien seuraamiseksi. Tarkkailutuloksiin ja virtaamatietoihin perustuen, 

vuonna 2019 kaivokselta ympäristöön johdetun veden kokonaistyppi-

kuormitus oli 7 610 kg (kuormitus pintavalutuskentän 1 jälkeen). Ammo-

nium-, nitriitti- ja nitraattitypen summana laskettuna kuormitus oli 6 780 

kg. 

Koivupuroon johdettavan veden ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen 

(NH4-N ja NO2-N+NO3-N) yhteenlaskettu kuormitus elokuun 2020 lop-

puun mennessä oli 5 800 kg. Arvio koko vuoden 2020 kuormituksesta on 

noin 8 800 kg, jolloin ympäristöluvan nro 33/2013/1 lupamääräyksen 11 

mukainen kuormitusraja tulee ylittymään. 

Elokuun lopun ja koko vuoden arviossa on huomioitu pintavalutuskenttä 

1:ltä ja pintavalutuskenttä 6:lta tuleva NH4-N ja NO2-N+NO3-N -kuormitus. 

Kokonaistypen perusteella laskettu typpikuormitus elokuun loppuun men-

nessä oli 6 430 kg. Arvio koko vuoden kuormituksesta on noin 9 700 kg. 

Analyysien vaikutus kokonaistyppikuormitukseen 

Seuraavassa kuvassa on verrattu typpikuormitusta PVK1-näytepisteellä 

CRS:n laboratorion kokonaistyppipitoisuuden ja AFRY:n analyysien 

(NH4-N ja NO2-N+NO3-N) avulla laskettujen kuormitusten kesken. Am-

monium-, nitriitti- ja nitraattitypen (NH4-N ja NO2-N+NO3-N) yhteenlas-

kettu kokonaiskuormitus on noin 10 % pienempi verrattuna CRS:n koko-

naistyppipitoisuuteen perustuvaan typpikuormitukseen. 
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Typen veteen liukenemisen vähentäminen 

Räjähdysaineiden käytön optimointi 

Huolellisella louhintasuunnittelulla ja sen totutuksella voidaan vaikuttaa 

siihen, että räjähdysaineen toiminta on mahdollisimman hyvä ja räjähtä-

mättä jääneen räjäytysaineen määrä on mahdollisimman pieni. Räjäh-

dysainejäämät kulkeutuvat malmin mukana rikastamolle, malmin läjitys-

alueelle, sivukiven läjitysalueille tai päätyvät kaivoksen kuivatusveteen. 

Hopeakaivoksen louhinnan suunnittelun ja louhinnan keinot räjähdysai-

neen käytön optimoimiseksi sekä räjähtämättä jääneen räjähdysaineen 

määrä minimoimiseksi ovat seuraavat: 

Reikäsijoittelu: Peränajossa porakaavion ja panostussuunnitelman to-

teuttaa kaivosurakoitsija. Peränajo on maanalaisessa kaivoksessa aloi-

tettu syksyllä 2019. Tuotantolouhinta (louhos) maanalaisessa kaivok-

sessa on aloitettu keväällä 2019. Peränajon ja maanalaisen kaivoksen 

louhosten osalta reikäsijoittelun optimointia tehdään jatkuvana työnä. 

Avolouhoksen osalta vuoden 2019 viimeisin kenttä on louhittu huhti-

kuussa. Kenttien porakaavion ja panostussuunnitelman tekee kaivosura-

koitsijan käyttämä aliurakoitsija. Avolouhinnan porakaavion ja panostus-

suunnitelman optimointia tehdään jatkuvana työnä. 

Nallitus: Maanalaisen kaivoksen louhinnan alkaessa peränajossa käytet-

tävien nallien toimivuudessa oli haasteita. Nallivalmistajaa on tämän jäl-

keen vaihdettu. Nallien toimintaa tarkkaillaan ja jatkuvana työnä. Tuotan-

tolouhinnassa tarkastellaan uusimman käytettävissä olevan tekniikan 

mukaisia vaihtoehtoja, mm. elektronisia nalleja. 

Panostusaste ja kallionlaatu: Vuonna 2019 ominaispanostus on ollut 

sekä maanalaisessa- että avolouhinnassa aiemmin arvioitua korkeam-

mat. Yhdessä louhintaurakoitsijan kanssa kaivosyhtiö tekee kehitystyötä 

pienemmän ominaispanostuksen saavuttamiseksi. Panostusasteeseen 

vaikuttaa panostusreikien voimakas taipuminen. Taipuminen aiheuttaa 
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sen, että toteutunut porakaavio ei ole suunnitellun mukainen. Tämän 

vuoksi peränajossa joudutaan käyttämään korkeaa panostusastetta. Rei-

kien taipumisen syytä selvitetään ja siihen etsitään aktiivisesti ratkaisua, 

jotta louhinta saadaan tehokkaammaksi ja räjähdysaineen määrä opti-

moitua. Myös kallionlaadusta saadaan jatkuvasti lisää tietoa ja räjäytys-

ten suunnittelua voidaan parantaa lisääntyneellä tiedolla. 

Räjäytysten tarkkailu ja optimointi: Peränajo- ja louhosräjäytykset katkot 

tarkastetaan visuaalisesti räjäytyksen jälkeen panostajan toimesta. Li-

säksi räjäytyksen laatua tarkkaillaan lastatessa. Optimointia tehdään jat-

kuvana työnä. 

Yläkätisten reikien panostus ja rei’istä valuva räjähdysaine: Yläkätisistä 

rei’istä valuva räjähdysaine jää tällä hetkellä tunnelin lattialle räjähtämät-

tömänä, mitä kautta typpeä päätyy kaivoksen kuivatusveteen. Maahan 

päätynyt räjähtämättömän räjähdysaine pyritään keräämään talteen ja si-

joittamaan maan alle sijoitettavaan räjähdysainevarastoon (matriisi) ja 

käyttämään ne myöhemmin louhosräjäytyksissä. Räjähdysainevaraston 

sijoittaminen ja toteutus vaatii vielä kaivossuunnittelua ja Tukesin hyväk-

synnän. 

Veden pääsyn rajoittaminen maanalaisen kaivoksen louhostiloihin 

Valtaosa Sotkamo Silver Oy:n kaivoksen typpikuormasta on peräisin 

maanalaisesta kaivoksesta, jossa kaivoksen kuivatusvesiin pääsee liuke-

nemaan räjäytyksissä reagoimatta jäänyttä typpeä. Jotta typen liukene-

mista kaivoksen kuivatusveteen voidaan ehkäistä, on pyrittävä minimoi-

maan veden pääsy louhittaviin kohteisiin. Tällä hetkellä maanalaisen kai-

voksen louhokset sijoittuvat tunnelin ylä- ja keskiosaan, jossa kallioperä 

on rikkonaisempaa ja johon purkautuu enemmän vettä kuin tunnelin ala-

osiin. Kaivoksen tuotannon jatkuessa louhinta siirtyy vähitellen syvem-

mälle, jossa kaivokseen purkautuvan veden määrä on pienempi. Tulevai-

suudessa on tärkeää, että kaivoksen yläosaan tulevat vedet otetaan 

mahdollisimman hyvin kiinni ja estetään niiden pääsy syvemmälle kaivok-

seen. Näin ollen syvemmällä olevat tuotanto alueet voivat pysyä kuivana 

ja siten vähennetään veden joutumista kosketuksiin räjähdysaineesta pe-

räisin oleva typen kanssa. Niin kauan kuin tuotanto keskittyy kaivoksen 

yläosiin, tunnelitiloissa kulkevat vedet tulee ottaa kiinni ja pumpata ne 

selkeytysaltaaseen 3. 

Typpipitoisuuden vähentäminen vedenkäsittelymenetelmin 

Hopeakaivoksella on vuonna 2019 ollut käytössä pääasiassa yksi pinta-

valutuskenttä, jota on käytetty vedenkäsittelyä täydentävänä rakenteena 

typen poistoon. Tarkkailutulosten perusteella pintavalutuskentän 1 

(PVK1) käytöllä on ollut typpipitoisuuksia alentava vaikutus. Talvikuukau-

sina (tammikuu-huhtikuu, syyskuu-lokakuu) typen reduktio on ollut keski-

määrin 25 % ja kesäkuukausina (toukokuu-elokuu) 41 %. Vuonna 2020 

typen reduktio on ollut 29 % kesäkuukausina ja koko vuodelta (tammi-

syys) 16 %. Pintavalutuskenttä 6 on otettu kesäkuussa 2020 käyttöön. 
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Vedenpuhdistamolta PVK1:lle tällä hetkellä pumpattava vesi jaetaan täl-

löin kahdelle pintavalutuskentälle, jolloin viipymä pintavalutuskentällä 

saadaan pidemmäksi ja typenpoistoa todennäköisesti tehostettua. 

Tämän selvityksen jälkeen yhtiö tutkii vaihtoehtoisten vesienkäsittelyrat-

kaisujen toteutettavuutta ja raportoi tästä jatkuvasti valvovalle viranomai-

selle. Menetelmiä arvioidaan tarvittaessa laboratoriotutkimuksin ja pilot-

kokeiden avulla. Menetelmistä tehdään erillinen toteutettavuusselvitys ja 

se toimitetaan valvovalle viranomaiselle vuoden 2020 loppuun men-

nessä. Yhtiö ryhtyy viipymättä näihin toimiin, jotta varmistetaan, että typ-

pikuorma pysyy vastaanottavan vesistön kannalta hyväksyttävällä ta-

solla. 

Typpikuormituksen vähentämiseen kaivokselta pumpatuista vesistä käy-

tetään pintavalutuskenttiä. Seuraavassa kuvassa on verrattu vedenpuh-

distamolta lähtevän ja pintavalutuskenttä 1:ltä (PVK1) lähtevän veden 

typpipitoisuuksia vuonna 2020 tammi-elokuussa.  

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty typen reduktion pintavalutuskentällä 

tammi-elokuussa vuonna 2020. Huhtikuusta alkaen reduktio on yli 20 %. 
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Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

Hopeakaivoksella vuonna 2019 ja 2020 muodostunutta typpikuormitusta 

on selvitetty olemassa olevan tarkkailuaineiston, sekä vesimääriin ja vir-

taamiin liittyvän tiedon perusteella. Typpikuormitusta ja syitä siihen tark-

kaillaan, tutkitaan ja raportoidaan osana käyttötarkkailua. Typpitaseen 

määrityksessä on havaittu, että valtaosa kaivoksen typpikuormituksesta 

on peräisin maanalaisesta kaivoksesta, jossa reagoimatta jäänyt räjäh-

dysaineperäinen typpi pääsee liukenemaan kaivoksen kuivatusveteen. 

Muita havaittuja typen lähteitä ovat sivukivialue ja malmin välivarastoalue 

ja rikastukseen päätyvä malmi. 

Yhtiö jatkaa räjähdysaineperäisen typen hallintaan tähtäävien toimien ke-

hittämistä yhteistyössä louhintaurakoitsijan kanssa. Reikäsijoittelun ja 

panostusasteen jatkuvalla optimoinnilla pyritään minimoimaan käytettä-

vän räjähdysaineen määrä. Lisäksi toimia jatketaan vesien kanssa kos-

ketuksiin pääsevän reagoimattoman räjähdysaineen määrän minimoi-

miseksi. 

Typenpoistossa käytettävää pintavalutuskenttäkapasiteettia on kasva-

tettu vuonna 2020 ottamalla käyttöön pintavalutuskenttä 6. Lisäksi yhtiö 

tutkii edellä mainitulla tavalla myös muiden typenpoistomenetelmien 

käyttöönottomahdollisuudet ja tutkii vielä karakterisointia paremmin, jotta 

ymmärretään eri epäorgaanisten typpijakeiden käyttäytyminen kaivoksen 

vesikierrossa. Lisäksi tutkitaan vaihtoehtoisten vesienkäsittelyratkaisujen 

toteutettavuutta.  
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TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

Maa- ja kallioperä 

Maaperä 

Alueen maaperä koostuu pääasiassa moreenista (Mr). Alueella esiintyy 

drumliineja, jotka ovat pohjamoreenista syntyneitä jäätikön liikkeen suun-

taisia selänteitä. Alueen pohjamoreenin vedenläpäisevyys on heikko. 

Moreenimuodostumien väliset painanteet ovat soistuneita ja kaivosalu-

een pinta-alasta on noin 20–30 % on suoalueita. Turvepaksuus kaivos-

alueen soilla on keskimäärin 2–3 metriä.  

Kallioperä 

Hopeakaivos sijoittuu Tipasjärven vihreäkivivyöhykkeelle, joka on 

Kuhmo-Suomussalmen vihreä-kivivyöhykkeen eteläisin osa, hieman eril-

lään päävyöhykkeestä. Malmiesiintymän isäntäkivi ja sitä ympäröivä si-

vukivi koostuvat felsisestä metavulkaniitista. Ympäristönsuojelun kan-

nalta huomionarvoisia mineraaleja ovat sulfidimineraalit sekä tremoliitti-

aktinoliitti. Tutkimuksissa ei ole tavattu mineraaleja, joiden radioaktiivis-

ten aineiden pitoisuudet poikkeaisivat maankuoren keskimääräisistä pi-

toisuuksista. 

Kaivosalueelle ei sijoitu merkittäviä kallioperän ruhje- tai siirrosvyöhyk-

keitä. Havaitut ruhjeet ovat paikallisia, eikä niillä ole yhteyttä laajempiin 

ruhjevyöhykkeisiin. Kaivostunnelin rako- ja ruhjekartoituksessa havaitut 

rakosuunnat vastaavat alueellisen aineiston perusteella tulkittuja rako- ja 

ruhjesuuntia. Geoteknisesti kaivoksen kallioperä on hyvälaatuista, eli kal-

lio on ehjää ja rakojen määrä on keskimääräistä pienempi. 

Esiintymä 

Hopeakaivoksen hopea-kulta-lyijy-sinkki-esiintymä sijaitsee Tipasjärven 

liuskejaksona tunnetussa muodostumassa, joka edustaa Kuhmon liuske-

jakson eteläistä jatketta. Esiintymä on löydetty vuonna 1980, jonka jäl-

keen esiintymää on tutkittu kattavasti maanpinta- ja tunnelikairauksin 

sekä geofysikaalisin mittauksin. Malmin mineraloginen koostumus on esi-

tetty seuraavassa taulukossa. Arvomineraalien osalta tiedot ovat samat 

kuin aiemmin esitetyt.  
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*Laskennallinen arvio 

Esiintymän mineraalivarantotieto on päivitetty joulukuussa 2017. Päivite-

tyn arvion perusteella todettu ja todennäköinen mineraalivaranto on 6,6 

miljoonaa tonnia. Arviossa on käytetty cut-off arvona 30 g/t-hopeapitoi-

suutta. 

Tunnettu esiintymä on 400 metriä pitkä ja 5–110 metriä leveä. Tunnetun, 

levymäisen malmion kaade on noin 65° kaakkoon ja esiintymä sukeltaa 

etelään–kaakkoon noin 60° kulmassa. Kairausten perusteella malmi jat-

kuu ainakin 1 000 metrin syvyyteen. Seuraavassa kuvassa on esiintymän 

3D-malli. 

 

Taivaljärven malmiesiintymän isäntäkivi ja sitä ympäröivä sivukivi koos-

tuvat felsisestä metavulkaniitista, jonka koostumus vastaa dasiittia tai 
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ryoliittia ja jonka SiO2-pitoisuus (kvartsi) on 70–80 %. Malmin muodos-

tukseen liittyvien hydrotermisten liuosten vaikutuksesta alkuperäinen mi-

neralogia sekä rakenteet ovat pääosin tuhoutuneet ja kivi on muuttunut 

kvartsi–seriitti-liuskeeksi, joka on malmin isäntäkivi, ja jossa on mukana 

biotiittiä ja granaatti–porfyroblasteja. Kivelle on ominaista runsas kvartsi–

karbonaatti -juonten määrä. Karbonaattia esiintyy myös pirotteena. Ak-

sessorisina mineraaleina esiintyy kloriittia, turmaliinia, rutiilia, baryyttia, 

epidoottia ja tremoliittia, jota esiintyy paikoin raitoina. Malmin mineralogia 

on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Malmimineraalit sinkkivälke ja lyijyhohde esiintyvät raitaisena pirotteena 

ja rakeina tai raeryhminä kvartsi–karbonaatti -juonissa. Hopeamineraalit 

esiintyvät kvartsi–karbonaatti -juonissa ja niiden reunoilla, useimmiten lyi-

jyhohteen seurassa tai lähistöllä harmemineraalien välisiä rakoja täyt-

täen, joskus sulkeumapölynä karbonaatissa. Kaivannaisjätteen jätehuol-

tosuunnitelman kannalta oleelliset rikkikiisu (pyriitti) ja magneettikiisu 

esiintyvät pirotteena ja juonina. 

Ympäristönsuojelun kannalta huomionarvoisia mineraaleja ovat sulfidimi-

neraalit (rikkikiisu eli pyriitti, sinkkivälke, magneettikiisu, lyijyhohde, ar-

seenikiisu, kuparikiisu sekä osa hopeamineraaleista) sekä tremoliitti-ak-

tinoliitti. Tremoliitti-aktinoliitti esiintyy prismaattisina kideaggregaatteina 

eikä kuituisia muotoja ole havaittu. Esiintymän sulfidimineraalipitoisuus 

on keskimäärin noin 5 %. Mineraaleja, joiden radioaktiivisten aineiden pi-

toisuudet ylittäisivät näiden aineiden keskimääräiset pitoisuudet maan-

kuoressa, ei ole tavattu. Pääosa arseenista on arseenikiisussa. 

Pohjavedet 

Hopeakaivos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kukko-

harju 1176518) sijaitsee lähimmillään noin kolmen kilometrin etäisyydellä 

kaivokselta lounaaseen. Kaivoksen välittömässä läheisyydessä ei ole ta-

lousvesikäytössä olevia kaivoja. Lähin asutus, jossa vedenhankinta pe-

rustuu omiin kaivoihin, sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä kaivokselta koil-

liseen Kissaniementien varressa. 

Kaivosalueelta ei ole pohjaveden virtausyhteyttä kyseiselle alueelle. Poh-

javeden virtaus suuntautuu kaivosalueelta Pieni Tipasjärven suuntaan. 

Alueella muodostuva pohjavesi varastoituu pääosin kallion yläpuoliseen 

irtomaakerrokseen. Pohjaveden virtauksen ja kulkeutumisen kannalta 

kallioperän ruhjeilla on siten vähäinen merkitys. Kaivostunnelista tehtyjen 

havaintojen mukaan pohjavettä purkautuu tunneliin ennen kaikkea en-

simmäisen sadan metrin matkalla, tämän alapuolella tunneliin purkautu-

van veden määrä vähenee ja 150 metrin alapuolella tunneli on hyvin 

kuiva. Maanalaiseen kaivokseen kertyvän kalliopohjaveden laatua on 

seurattu tarkkailemalla kaivoksen lähtevää vettä, josta kuivatusvesi muo-

dostaa suurimman osan. 

Kaivospiirin alueella sijaitsevien pohjaveden havaintoputkien ja kaira-

reikien vesi on ollut luontaisesti sameaa ja ruskeaa. Vesi on ollut hapanta 
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ja ravinnepitoista. Pohjaveden happamuus ja kohonneet ravinnepitoisuu-

det kuvastavat suovesien vaikutusta. Pohjavedessä esiintyy happea ku-

luttavaa humusainesta. 

Hopeakaivoksen toiminnan alkuvaiheessa avolouhos on pysynyt kui-

vana, eikä avolouhoksesta ole ollut tarpeen pumpata lainkaan kuivanapi-

tovesiä puhdistettavaksi. Tämä on todennäköisimmin seurausta maan-

alaisen kaivoksen kuivatuksesta, joka pitää myös maanpäällisen avo-

louhoksen kuivana. 

Pintavedet 

Kaivosalue sijaitsee vedenjakaja-alueella. Pääosa kaivosalueesta sijait-

see Tipasjoen vesistöalueella (59.85) ja pieni osa Sapsojoen vesistöalu-

eella (59.87). Molemmat edellä mainitut vesistöalueet yhdistyvät Sotka-

mon kuntakeskuksen kohdalla Pirttijärvessä, josta vedet laskevat edel-

leen Tenettiä pitkin Nuasjärveen. Voimassa olevan ympäristöluvan mu-

kaisesti kaivoksen kuivatusvedet johdetaan Sapsojoen valuma-alueen 

puolelle. 

Sapsojoen vesistöalueen hydrologia, vedenlaatu ja vesistön tila 

Koivupuro 

Koivupuro, jonka pituus on noin neljä kilometriä ja valuma-alue noin kuusi 

neliökilometriä, alkaa kaivosalueen länsipuolella Jäkäläsuon viereiseltä 

ojitusalueelta. Koivupuro ei ala kaivosalueelta. Koivupuro sijaitsee Nimi-

senjoen valuma-alueella. Koivupuron virtaamasta ei ole käytettävissä 

mittaustietoa. Koivupuron luontaiseksi keskivirtaamaksi ilman kaivoksen 

poistovesiä on arvioitu 0,074 m3/s pisteessä, joka sijaitsee noin 600 met-

riä koilliseen Pehkolan tilalta/niityltä. Kyseinen keskivirtaama on Koivu-

puron ”luontainen” keskivirtaama, jossa ei siis ole mukana jätevesiä.  Ky-

seinen piste sijaitsee Koivupuron virtausreittiä pitkin noin 1,5 kilometrin 

päässä hankealueen etelärajasta. Keskivirtaamatilanteessa Koivupuron 

yläosalla voi virrata vettä korkeintaan noin 0,03–0,1 m3/s. Koivupurosta 

Ollinjokeen päätyvän hetkellisen virtaaman arvioidaan vaihtelevan suu-

ruusluokassa 0,006–0,240 m3/s. Jätevesien (noin 32 l/s) osuus on noin 

30 % yhteisvirtaamasta eli Koivupuron luontaisen keskivirtaaman sekä 

keskimääräisen jätevesivirtaaman summasta (74 l/s + 32 l/s = 106 l/s). 

Koivupuron vedenlaatua on tarkkailtu kaivoksen kuivanapitopumppauk-

sen aikana kesäkuusta 2010 lähtien. Lievästi kohonnut kalsiumpitoisuus 

viittaa malmin karbonaattipitoisuuteen. Koko vesistöreitillä saatujen tulos-

ten perusteella korkeat alumiinipitoisuudet ovat valuma-alueelle luon-

taista. Muita mahdollisia kaivosvesien vaikutuksia Koivupurossa ei ole 

havaittu. 
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Ollinjoki 

Ollinjoen pituus on noin viisi kilometriä ja valuma-alue Koivupuron suun 

yläpuolella noin 12 km2 ja Ollinjoen suulla noin 30 km2. Se laskee Kanto-

luoman järvistä kaivosalueelta noin kolme kilometriä lounaaseen sijaitse-

vaan Pirttilampeen. Ollinjoen luontainen keskivirtaama Koivupuron suun 

yläpuolella on 0,145 m3/s ja Ollinjoen suulla 0,360 m3/s. Arvio Ollinjoen 

suun virtaamavaihtelusta on 0,030–1,2 m3/s. 

Ollinjokeen ennen Koivupuron suuta on laskettu pienialaisen turvetuotan-

toalueen vesiä. Koivupuron ja Pirttilammen välinen Ollinjoen osuus on 

ojitettua suoaluetta. Ollinjoen vedenlaatua on selvitetty ottamalla joesta 

ennakkotarkkailunäytteitä vuosina 2013–2017. Selviä kaivoksen kuiva-

tusvesien vaikutuksia Ollinjoessa ei ole havaittu. Ollinjoen vesi on ollut 

hyvin humuspitoista ja lievästi hapanta. Veden puskurikyky on ollut tyy-

dyttävä–hyvä. Kokonaisravinnepitoisuudet ovat olleet luontaisella lievästi 

rehevällä tasolla. 

Hopeakaivoksen voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä Nro 

33/2013/1 Ollinjoki välillä Koivupuro-Pirttilampi on määrätty vesiympäris-

tölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (1022/2006) tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi. Tällä joen 

osalla asetuksen mukaisen lyijyn ympäristölaatunormin vedessä arvioitiin 

aikaisemmin käytettävissä olevien tietojen perusteella ylittyvän huonojen 

sekoittumisolosuhteiden vuoksi. Poistovesissä on toistaiseksi havaittu 

vain pieniä määriä lyijyä ja lisäksi lyijyä poistuu jatkossa vedenpuhdista-

molla. Vastaanottavien vesien taustapitoisuus on keskimäärin ollut turve-

maiden taustapitoisuutta 0,5 μg/l pienempi, eikä ympäristönlaatunormin 

ylityksiä ole havaittu. 
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Pirttilampi, Pirttijoki ja Nimisenjoki 

Ollinjoen laskuvesistönä oleva Pirttilampi on pieni, noin viiden hehtaarin 

suuruinen läpivirtausvesistö. Ollinjoki laskee Pirttilammen koillisosaan ja 

Pirttijoki saa alkunsa Pirttilammen pohjoispäästä, jolloin Ollinjoen vedet 

sekoittuvat vain osittain Pirttilammen vesiin. Pirttijoen pituus on noin kaksi 

kilometriä ja Nimisenkankaan kohdilla joen nimi vaihtuu Nimisenjoeksi. 

Pieneen Hietaseen laskevan Nimisenjoen valuma-alue on noin 92 km2 ja 

virtaama Nimisenjoen suulla on keskimäärin noin 1,12 m3/s. Nimisenjoen 

suulla virtaaman arvioidaan vaihtelevan välillä 0,090–3,7 m3/s. 

Pirttilammen vesi on ollut sameaa. Alumiinipitoisuus on ollut selvästi Ol-

linjokea pienempi, mutta muilta osin Pirttilammen veden laatu on ollut Ol-

linjoen kaltainen. Ollinjoen, Pirttijoen ja Nimisenjoen veden laaduissa ei 

ole ollut merkittävää eroa. Kokonaisravinnesuhteen perusteella tarkastel-

tuna Pirttilammen minimiravinteena toimii fosfori. 

Hietanen-Pieni-Hietanen 

Hietanen-Pieni-Hietanen -järvien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 400 

hehtaaria. Järvet sijaitsevat kaivosalueelta noin yhdeksän kilometriä luo-

teeseen. Järvien valuma-alue on 153 km2 ja keskivirtaama Lontanjoen 

luusuassa noin 1,9 m3/s. Pieni-Hietanen ja Hietanen -järvet tyypitellään 

runsashumuksisiksi järviksi (Rh). Hietanen-Pieni-Hietanen -järvien eko-

loginen tila on luokiteltu hyväksi ja kemiallinen tila on arvioitu hyvää huo-

nommaksi (vesienhoidon 2. suunnittelukausi). 

Runsashumuksisille järville luontaisesti Hietanen-Pieni-Hietanen on lie-

västi rehevä sekä lievästi hapan. Ravinnepitoisuudet alittavat järvityyppi-

kohtaiset vertailuarvot. Metalli- ja alkuainepitoisuudet ovat olleet pääosin 

pieniä. Kaikki pitoisuudet ovat vesiympäristölle haitattomalla tasolla. 

Lontanjoki-Sapsokoski 

Hietasesta alkunsa saavan Lontanjoen pituus on noin kuusi kilometriä. 

Joen nimi muuttuu Niprajoen yhtymäkohdassa Maunusjoeksi, jonka pi-

tuus on noin kaksi kilometriä. Lontajoen ja Maunusjoen valuma-alue 

Honka-järveen laskiessa on noin 224 km2 ja keskivirtaama noin 2,7 m3/s. 

Sapsokosken vastaavat lukemat ovat 300 km2 ja 3,7 m3/s. Jokipätkät 

Lontanjoelta Sapsokoskelle asti on tyypitelty keskisuuriksi turvemaiden 

joiksi (Kt). 

Maunusjoki laskee Honkajärveen, joka sijaitsee noin 18 kilometriä kai-

vosalueelta luoteeseen. Järven pinta-ala on noin 167 hehtaaria. Lähialu-

een järvet on tyypitelty runsashumuksisiksi järviksi (Rh) tai mataliksi run-

sashumuksisiksi järviksi (MRh). Lontanjoki-Sapsokoski välinen vesistö-

alue on luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja kemiallinen tila on arvi-

oitu hyvää huonommaksi (vesienhoidon 2. suunnittelukausi). 

Alajärven veden laatu ilmentää humuspitoisuutta, lievää happamuutta ja 

tyydyttävää veden puskurikykyä. Ravinnepitoisuudet ovat järvityypille 

ominaisella tasolla lievästi reheviä. Sapsokosken vesi on pääpiirteissään 
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Alajärven kaltaista, mutta virtavedelle ominaisesti selvästi kiintoainepitoi-

sempaa. 

Fysikaalis-kemiallinen veden laatu ilmentää tyyppikohtaisiin vertailuarvoi-

hin nähden vesialueen hyvää tilaa. Vesistöreitin humuksisuus ja ravinne-

pitoisuudet ovat olleet Hietanen-Pieni-Hietanen järvialtaiden jälkeen nii-

den yläpuolista osaa pienempiä. Yläosan suovaltaisen valuma-alueen 

vaikutus on hälventynyt vesistön alaosaa kohti. Vesi on kuitenkin edel-

leen hyvin humuspitoista ja alumiinipitoisuus ilmentää valuma-alueen vai-

kutusta. Lontanjoen muut metalli- ja alkuainepitoisuudet ovat olleet pie-

niä. Kaikki pitoisuudet ovat vesiympäristölle haitattomalla tasolla. 

Sapsojärvet 

Vesi Sapsokoskesta virtaa Pieneen Sapsojärveen. Pieni ja Iso Sapsojärvi 

(Sapsojärvet) sijaitsevat Sotkamon kuntakeskuksen eteläpuolella. Jär-

vien pinta-ala on yhteensä noin 2 000 hehtaaria ja valuma-alueen koko 

noin 679 km2. Keskivirtaama Sotkamon Hirvensalmessa on noin 8,3 m3/s. 

Järvien järvityyppi on keskikokoiset humusjärvet (Kh). Sapsojärvet on 

luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi ja kemiallinen tila on arvioitu hy-

vää huonommaksi (vesienhoidon 2. suunnittelukausi). 

Humuspitoisille järville luontaisesti Sapsojärvet ovat lievästi reheviä sekä 

lievästi happamia. Veden puskurikyky on järvityypille ominaisesti tyydyt-

tävällä tasolla. Metallipitoisuudet ovat olleet kaikilla havaintokerroilla 

(2012–2015) hyvin pieniä sekä päällys- että alusvedessä. 

Sapsojoen vesistöalueen vesiekologia ja kalasto 

Kalasto ja kalastus 

Koivupurossa ja Nimisenjoessa on toteutettu sähkökoekalastuksia 

vuonna 2007. Koivupurosta ei sähkökoekalastuksessa saatu saalista 

lainkaan, ja Nimisenjoen kalasto oli hyvin niukka. Nimisenjoen Vääräkos-

kella sijaitsevalta koealalta saatiin saaliiksi vain yksi ahven ja yksi made. 

Nimisenjoen koeala kalastettiin uudelleen vuonna 2013. Tällöin saalis 

koostui ahvenista, särjistä ja mateista. Sähkökoekalastusten perusteella 

Nimisenjoessa ei ole lohensukuisten kalalajien poikastuotantoalueita. Ni-

misenjoen valuma-alueen yläosalla Koivupurossa ja Ollinjoessa kalastus 

on kokonaisuutena vähäistä. Vesistöt ovat niin pieniä, ettei niillä ole ka-

lataloudellista merkitystä. 

Hietasen ja Pieni-Hietasen kalastossa tyypillisimmät lajit ovat ahven, 

hauki, kuha, särki ja lahna. Lohensukuisista lajeista esiintyy luontaisesti 

muikkua, joskin ilmeisen harva kanta. Vuoden 2013 verkkokoekalastuk-

sen yhteydessä Pieni-Hietasesta pyydettiin metallimäärityksiä varten 

kolme ahventa ja kaksi haukea. Lisäksi Pirttilammesta pyydettiin vapavä-

linein kaksi ahventa ja kolme haukea. Tiheän hauki- ja ahvenkannan 

vuoksi lampi ei sovellu siian elinympäristöksi. Vuoden 2018 verkkokoeka-

lastuksissa lukumääräisesti yleisin saalislaji oli ahven, jonka osuus oli 
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hieman reilut puolet yksilömääräisestä saaliista. Ahvenen lisäksi yksilö-

määräisesti varsin yleisiä lajeja olivat särki, lahna ja kuha. Biomassojen 

perusteella merkittävimpiä lajeja olivat kuha ja ahven. 

Vuonna 2013 Pirttilammen haukien elohopeapitoisuudet ylittivät EU:n 

raja-arvon (0,5 mg/kg, hauelle 1 mg/kg). Pirttilammen kahdessa ahven-

näytteessä elohopeapitoisuus oli myös yli raja-arvon. Pirttilampi on run-

sashumuksinen tummavetinen metsälampi, jossa elohopeapitoisuudet 

voivat nousta luontaisestikin korkeiksi. Pieni-Hietasesta pyydetyissä ah-

venissa ja hauissa elohopeapitoisuudet olivat alhaisempia kuin Pirttilam-

messa ja näytteiden pitoisuudet jäivät EU:n asettamasta enimmäispitoi-

suusrajasta. Kadmiumin ja nikkelin määritysrajat eivät ylittyneet metalli-

näytekaloilla. Myös lyijypitoisuudet olivat varsin pienet. Pirttilammen ka-

loissa lyijyn määritysraja ylittyi, mutta Pieni-Hietasen kaloissa lyijypitoi-

suus jäi määritysraja-arvon alapuolelle. 

Vuonna 2018 Pieni-Hietaselta kerättyjen näyteahventen elohopeapitoi-

suus oli keskimäärin noin 0,55 mg/kg tuorepainoa kohden. Ahventen kes-

kimääräinen elohopeapitoisuus oli siis hieman kalojen käyttökelpoisuu-

delle asetettua enimmäispitoisuutta (0,5 mg/kg) suurempi. Pirttilammen 

ahvenilla elohopeapitoisuudet olivat keskimäärin 0,96 mg/kg tuorepainoa 

kohden, joka on lähes kaksinkertainen pitoisuus kalojen käyttökelpoisuu-

delle asetettuun enimmäispitoisuuteen nähden. Kalojen käyttökelpoisuu-

delle asetettu elohopean enimmäispitoisuus ylittyi kaikilla Pirttilammen 

ahvenilla. 

Tiedustelutulosten perusteella yleisin kalastusmuoto Sapsojoen vesistö-

alueella oli virvelikalastus. Myös katiska- ja verkkopyynti on yleistä jär-

villä. Alueen tärkeimmät saalislajit olivat hauki ja kuha, joiden osuus ko-

konaissaaliista oli 66 %. Lohensukuisten kalojen osuus kokonaissaaliista 

oli vain noin 2 %. Vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä yleisin kalastus-

muoto oli virvelikalastus (virveli/vetouistelu), jota harjoitti 76 % talouk-

sista. Yleisimmät saalislajit olivat hauki (38 %), ahven (28 %), kuha 

(23 %) ja särkikalat (8 %). Loppusaalis (3 %) oli lähinnä Lontanjoesta 

saatua kirjolohta ja taimenta sekä muutamissa järvissä esiintyvää siikaa. 

Pohjaeläimet 

Sapsojoen vesistöalueen pohjaeläimistöä on selvitetty tutkimuksin vuo-

sina 2007, 2013 ja 2018. Vuosina 2007 ja 2013 näytteitä on otettu Nimi-

senjoesta, Koivupurosta ja Pieni-Hietasesta sekä Hietasesta. Vuonna 

2018 näytteitä otettiin Hietasesta, Pieni-Hietasesta, Nimisenjoesta, Iso 

Tipasjärvestä, Pieni Tipasjärvestä ja Vepsänjärvestä. 

Koivupuron pohjaeläinlajisto oli tyypillistä pienien latvapurojen lajistoa. 

Eniten esiintyi koskikorentoja, joista erityisesti latvavesille tyypilliset 

Leuctra-suvun lajit olivat runsaslukuisia. Myös kaksisiipisten osuus lajis-

tosta oli huomattava. Vesiperhosten osuus oli selvästi pienempi ja päi-

vänkorentoja ei Koivupuron näytteissä tavattu lainkaan. 

Nimisenjoen pohjaeläimistö oli tyypillistä pienten jokien lajistoa. Eniten 

esiintyi kaksisiipisiä ja koskikorentoja. Koskikorennoista valtalajina oli 
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Taeniopteryx nebulosa, ja esimerkiksi Leuctra-suvun lajien yksilömäärät 

olivat pieniä. Vesiperhosia ja päivänkorentoja esiintyi näytteissä selvästi 

enemmän kuin Koivupurossa. Vuoden 2018 Nimisenjoen tulokset olivat 

linjassa vuoden 2007 tutkimustulosten kanssa. 

Vuosien 2007 ja 2013 näytteissä Pieni-Hietasen pohjaeläimistö oli niukka 

ja koostui pääasiassa sulkasääsken ja surviaissääskien toukista. Hieta-

sen näytteessä surviaissääskiä oli vain vähän ja sulkasääskiä ei lainkaan. 

Harvasukamatoja tavattiin sekä Pieni-Hietasen että Hietasen näytteistä. 

Vuonna 2018 järvipisteistä lajirikkain oli Pieni Tipasjärvi, jossa havaittiin 

seitsemää eri taksonia. Vepsänjärvi oli yksilömäärältään runsain (242 yk-

silöä). Myös Iso Tipasjärvessä havaittiin runsaasti yksilöitä (97). Yksilöti-

heydet noudattivat yksilömääriä: korkeimmat yksilötiheydet havaittiin 

Vepsänjärvessä ja Iso Tipasjärvessä ja alhaisimmat Pieni-Hietasessa 

sekä Hietasessa. Tulokset ovat yhteneväisiä vuonna 2007 otettujen näyt-

teiden tulosten kanssa. 

Luonto ja luonnonsuojelu 

Kasvillisuus 

Hankealue sijoittuu luonnonmaantieteellisessä aluejaossa Keskiboreaa-

liselle vyöhykkeelle ja siinä edelleen Pohjois-Karjala-Kainuu-alueelle ja 

Pohjanmaa-Kainuun kasvillisuusvyöhykkeelle. Seudun luonnonympäris-

töä luonnehtivat metsäiset vaarat ja vaaraketjut, sekä maaston painan-

teissa sijaitsevat vähäiset erämaavedet ja suoaltaat. 

Kaivospiirin alueelle on laadittu luontoselvityksiä ympäristölupamenette-

lyn ja tarkkailujen yhteydessä, jolloin on selvitetty muun muassa alueen 

kasvillisuutta ja luontotyyppejä ja linnustoa. Luontodirektiivin liitteen IV(a) 

lajeista alueella on selvitetty liito-oravan, lepakoiden, viitasammakon, 

saukon ja suurpetojen esiintymistä. 

Kaivospiirin alue on pääasiassa nuorta ja varttunutta metsätalouskäy-

tössä olevaa metsää. Maaston painanteiden ojitetut suoalueet ovat pää-

asiassa muuttumiksi ja turvekankaiksi kuivuneita. Kaivospiirin itäpuolelle 

sijaitseva Hanhisuo ja kaivospiirin keskiosassa ja kaivospiirin länsipuo-

lelle sijoittuva Jäkäläsuo ovat ojittamattomia ja yleisilmeeltään luonnonti-

laisia.  

Eläimistö 

Liito-orava, viitasammakko ja saukko 

Kaivospiirin alueelta ei ole tiedossa olevia havaintoja liito-oravan esiinty-

misestä, eikä havaintoja tehty myöskään vuoden 2007 kartoitusten yh-

teydessä. Alueelta ei ole myöskään tiedossa olevia havaintoja viitasam-

makon esiintymisestä. Vuonna 2013 tehdyn viitasammakkoselvityksen 

yhteydessä alueelta ei havaittu viitasammakkoa. 
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Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen tietojen mukaan Saukon jälkiä on ha-

vaittu Pienellä Tipasjärvellä talvella 2006–2007. Selvitysten tulosten pe-

rusteella arvioidaan, että ainakin Tipasjoen ja Tipasjärven alueella elää 

Saukkoja. 

Saukon osalta toteutettiin ennen kaivostoiminnan aloittamista täydentä-

viä perustilaselvityksiä kevättalvella 2018. Tipasjoen alueella kartoitetta-

via koskialueita olivat Pystykoski, Saarikoski ja Myllykoski. Selvitysalu-

eella Pystykosken varresta tehtiin yksi jälkihavainto saukosta. Myös 

vuonna 2015 tehtiin saukon jälkihavainto Pystykosken varressa Mylly-

koskelta tai Saarikoskelta ei havaittu saukon jälkiä. 

Myös Nimisenjoen ja Lontanjoen vesienjohtamisreitin varrella toteutettiin 

selvityksiä samana ajankohtana. Lontanjoella kartoitusalue sisälsi Äm-

mänputous-Ämmäkoski-Kynkäänkoski-Niskakoski -reitin ja kartoitusalue 

päättyi Niskakosken jälkeiselle sillalle. Nimisenjoella kartoitusalueena oli 

jo-kisuu-Rosvonhotu-Jokisahi-Pekankoski-Vääräkoski. Lontanjoen Äm-

mäkoskella tehtiin näköhavainto saukosta pesemässä itseään joen pen-

kalla. Saukon jälkihavaintoja tehtiin myös Lontanjoen yläjuoksulla Niska-

koskella. Nimisenjoella ei havaittu saukkoja. 

Vuonna 2015 vesienjohtamisreitillä toteutettiin saukon jälkiselvityksiä 

Lontanjoella sekä Nimisenjoella. Selvitysajankohta ei ollut sovelias sau-

kon kartoittamiselle, sillä lumipyry peitti mahdolliset jäljet. Lisäksi varsin-

kin selvitysalueen alemmat joet olivat laajalti sulia, mikä vähensi mahdol-

lisuuksia saukon jälkien havaitsemiseen. Vuonna 2015 ei tehty havain-

toja saukosta. 

Tehtyjen selvitysten perusteella voidaan todeta, että kartoitetulla alueella 

elää saukkoja ainakin Lontanjoen ja Tipasjoen alueella. Kannan koko lie-

nee kuitenkin aika pieni, koska kummassakin havaittiin vain yhdet jäljet. 

Lepakot 

Vuoden 2007 selvityksen yhteydessä kaivospiirin alueelta, Hanhikan-

kaan ympäristöstä havaittiin 3–4 pohjanlepakkoa. Hanhikankaan lou-

hosalueella ei lähtöaineiston perusteella arvioituna sijaitse talvehtimiseen 

riittävän syviä luolia tai louhikkoja. Lepakoille potentiaalisia elinympäris-

töjä sijaitsee lähinnä Taivaljärven ympäristössä. 

Kesällä 2017 laaditun selvityksen yhteydessä havaittiin kaksi luonnon-

suojelulain mukaista lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkaa. Molem-

mat paikat havaittiin Koivumäen tilan rakennusten vinteiltä. Koivumäen 

tilan rakennukset sijoittuvat Kaivospiirin lounaispuolelle, kaivospiirin rajan 

välittömään läheisyyteen. Lisäksi kaivospiirin pohjoisosasta havaittiin 

kuusi lepakoille potentiaalisiksi päiväpiiloiksi soveltuvaa kokohaapaa ja 

selvityksen aktiivikartoituksen yhteydessä havaittiin neljä lepakkoa. Sel-

vityksen perusteella kaivospiirin aluetta hyödyntävät pohjanlepakot ja iso-

viiksi-/viiksisiipat. Lepakoiden määrät ovat alueella vähäisiä ja selviä kes-

kittymiä ei havaittu. 
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Suurpedot 

Karhun, suden, ahman ja ilveksen esiintymisestä selvitettiin Luonnonva-

rakeskukselta, Sotkamon riistanhoitoyhdistykseltä ja paikalliselta met-

sästysseuralta saatujen tietojen perusteella. Taivaljärven alueella liikkuu 

5–6 suden lauma, jonka laajaan reviiriin myös kaivospiirin alue lukeutuu. 

Kaivospiirin alueella on tehty havaintoja myös karhusta, mutta lähialu-

eella ei tiettävästi sijaitse pesäpaikkoja. Seudulla liikkuu myös joitakin ah-

moja ja säännöllisesti ilveksiä.  

Linnusto 

Kaivospiirin alueen linnusto on tyypillistä kainuulaista mäntyvaltaisten se-

kametsien lajistoa, johon kuuluvat muun muassa hömötiainen, viher-

peippo, metsäkirvinen. Kaivospiirin ympäristön linnustollisesti potentiaa-

lisimpia kohteita ovat Jäkäläsuo ja Taivaljärvi. Laskentojen perusteella 

Jäkäläsuo on linnustollisesti varsin edustava avonainen suo, jolla pesii 

useita soille tyypillisiä lajeja. Vuonna 2007 Jäkäläsuolta havaittiin yh-

teensä 11 lintulajia ja 24 lintuparia. EU:n lintudirektiivin I-liitteessä maini-

tuista lajeista havaittiin kapustarinta ja liro. Suomen kansainvälisistä eri-

tyisvastuulajeista (EVA) valkoviklo, liro ja pikkukuovi. Runsaslukuisimpia 

pesimälajeina havaittiin pikkukuovi ja pajulintu. Suon keskiosassa 

vuonna 2007 pesi pieni kalalokkiyhdyskunta. Vuoden 2008 selvityk-

sessä Jäkäläsuo arvioitiin Taivaljärven alueelle merkitykselliseksi lintu-

suoksi. 

Kaivospiirin alueella tai sen lähiympäristössä ei ole tiedossa suurten päi-

väpetolintujen pesäpaikkoja. 

Luonnonsuojelualueet 

Kaivospiirin alueella ei sijaitse Natura-verkostoon, muihin luonnonsuoje-

lualueisiin tai luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Lähin Natura-

alue, Vuoriniemi (FI1200604 SAC), sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä 

kaivosalueen rajasta koillisessa Pienen ja Ison Tipasjärven välisellä alu-

eella. Vuoriniemi on sisällytetty Natura-verkostoon luontodirektiivin pe-

rusteella (SAC).  

Hiidenportin kansallispuisto (KPU110019) sijaitsee kaivospiirin eteläpuo-

lella lähimmillään noin 800 metrin etäisyydellä kaivosalueen rajasta. Alue 

kuuluu Hiidenportin alueiden Natura-alueeseen (FI1200625, SCI). 

Kaivosalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei alueella tehtyjen 

selvitysten tulosten perusteella sijaitse vesilailla suojeltuja luonnontilaisia 

puroja, lähteitä tai muita pienvesiä, eikä metsälain 10 §:n tarkoittamia 

luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä elinympäristöjä. 

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Kaivospiirin alue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Kainuun ja 

Kuusamon vaaramaalle ja Kainuun vaaraseudulle. Seudulle on tyypillistä 
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paikoin jylhät vaaramaisemat ja luoteesta kaakkoon suuntautuvat pin-

nanmuodot. Kaivospiirin ympäristössä Loukkuvaara, Veihtivaara, Kora-

minvaara, Perävaara ja Lehmivaara kohoavat noin tasolle +228 – +233 

m mpy kaivospiirin alueen ollessa Hanhipetäikköä (+228 m mpy) ja Han-

hikangasta (+215 m mpy) lukuun ottamatta alavampaa soistunutta ja 

metsäistä aluetta. 

Seudulle tyypilliseen tapaan kaivospiirin alueella ja sen ympäristössä 

metsät ovat tehokkaassa metsätaloustuotannossa. Kaivospiirin alueella 

maisemat vaihtelevat sulkeutuneista metsistä avoimiin kenttäalueisiin. 

Kaivospiirin ympäristö on pääosin sulkeutunutta metsää. Avoimia näky-

miä avautuu kaivospiirin pohjois- ja kaakkoispuolella sijaitsevailta Pie-

neltä ja Isolta Tipasjärveltä. Yksittäisiä pieniä peltokuvioita sijaitsee kai-

vospiiristä koilliseen. Kaivospiirin pohjoispuoliselta Kissaniementieltä 

avautuu kapeita, tien suuntaisia näkymiä. 

Kaivospiirin alueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti tai 

maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, kulttuuriympäristöjä tai 

kohteita. Kainuussa on toteutettu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 

arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventoinnit 2011–

2013. Inventointien perusteella kaivospiirin lähialueelle ei ole ehdolla uu-

sia valtakunnallisia tai maakunnallisia maisema-alueita. 

Kaivospiirin koillispuolelle lähimmillään noin 500 metrin etäisyydelle si-

joittuva Vuoriniemen-Kalliolammen alue lukeutuu luonnon- ja maiseman-

suojelun kannalta valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin 

(KAO110115). 

Sotkamon paikallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja pe-

rinnemaisemat on koottu Sotkamon kulttuuriympäristöohjelmaan. Ohjel-

man kohteista lähimmät sijoittuvat noin 1,9 (Kallio), 3,5 (Kalettoman 

kämppä) ja 5,2 kilometrin (Hiidenportti/Kovasinvaara) etäisyyksille läjitys-

alueesta. Etäisyydet kaivospiirin rajasta ovat noin 1,1; 2,8 ja 3,4 kilomet-

riä. 

Muinaisjäännökset 

Kainuun museo on tehnyt kaivospiirin alueella arkeologisen inventoinnin 

vuonna 2011. Kaivospiirin itärajalla sijaitsee kaksi tiedossa olevaa kiin-

teää muinaisjäännöstä. Työ- ja valmistuspaikkoihin lukeutuvat Taivalpuro 

(1000019329) ja Hanhikangas (1000019093) ovat tervahautoja. Run-

saan 400 metrin etäisyydellä kaivospiirin itärajasta sijaitsee Nokkavaara 

(1000021235), joka kuuluu asuinpaikkoihin. 

Asutus ja elinkeinot 

Asutus 

Sotkamon kunnan alueella asutus on sijoittunut löyhästi kylärakenteisiin 

lähinnä suurimpien liikenneväylien ja vesistöjen äärelle. Asutus on kai-

vospiirin lähiseudulla hajaluonteista harvan maaseutuasutuksen aluetta 
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ja keskittynyt pohjoisessa ja koillisessa Pienen ja Ison Tipasjärven ympä-

ristöön. Lännessä asutusta sijaitsee Nimisenkankaan alueella runsaan 

neljän kilometrin etäisyydellä, Pajuvaarassa ja Kuikkakylässä noin kym-

menen kilometrin etäisyydellä sekä Hietasen, Pieni-Hietasen ja Luoman 

vesistöjen ympäristössä 8–11 kilometrin etäisyydellä. Kuhmon kaupungin 

puolella asutus on hyvin vähäistä ja lähimmät asutuskeskittymät sijaitse-

vat Välivaarassa ja Nurmesjärven rannalla 10–13 kilometrin etäisyydellä. 

Tipasjärvien alue on harvaan asuttua. Taivaljärven kaakkoispuolella va-

jaan kilometrin etäisyydellä on lähialueen ainoa muutamien talojen 

ryhmä. Nimisjoen vesistöalueen puoli on yläosiltaan asumatonta, eikä 

yleisiä teitä ole. Jokivarressa asutusta on vain Nimisenkankaalla noin vii-

den kilometrin etäisyydellä kaivospiiristä. Lähimmät yksittäiset asuinra-

kennukset sijaitsevat Kissaniementien ja siitä pistoina lähtevien teiden 

varsilla runsaan 500 metrin etäisyydellä kaivospiirin pohjoisrajasta, sekä 

Tipasjärvien rannoilla. Vapaa-ajan asutus on keskittynyt Tipasjärvien ran-

noille. Lähin yksittäinen vapaa-ajan rakennus sijaitsee kaivospiirin koillis-

puolella noin 600 metrin etäisyydellä. 

Elinkeinot 

Kaivoksen lähialueilla ei ole varsinaisia kyliä eikä viljelyksiä. Pienen Ti-

pasjärven rannoilla on muutamia pienehköjä peltoja ja taloja. Vapo Oy 

harjoittaa turvetuotantoa Jäkäläsuolla, joka sijaitsee Ison Tipasjärven 

koillispuolella noin neljän kilometrin etäisyydellä kaivosalueesta. Lisäksi 

Nimisenjoen valuma-alueella on Iso Varpusuon turvetuotantoalue, joka 

sijaitsee kaivosalueelta noin kuusi kilometriä länteen. Morenia Oy on saa-

nut luvan kiviainestenottotoimintaan Nokkavaaran alueella noin 500 met-

riä kaivosalueesta itään. Tipasjoen ja Tipasjärvien kalastusmatkailijoille 

tarjotaan majoituspalveluja Herttuajärven alapuolella. Tipasjoen varrella 

Räätäjärven alapuolella on Kainuun Lohi Oy:n Likolammen kalanviljely-

laitos. 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Sotkamossa asuvan työllisen työvoi-

man määrä vuonna 2014 oli 4 093 henkilöä ja kunnassa olevien työpaik-

kojen määrä 3 805 kappaletta. Työpaikoista 9,5 % oli vuonna 2014 alku-

tuotannossa, 25,1 % jalostuksessa ja 64 % palveluissa. Kunnan työlli-

syysaste 2014 oli 66,4 % ja asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus 70 %. 

Työttömien osuus työvoimasta oli 15,3 %. 

Liikenne 

Hankealueen ympäristön liikenneverkon rungon muodostaa kaivospiirin 

pohjoispuolella kulkeva Kissaniementie (9005), joka yhtyy idässä Valti-

montiehen (5284) ja lännessä Tipasojantiehen (9005). Kaivospiirin ym-

päristössä risteilee lisäksi alempiasteisia teitä ja metsäautoteitä. 

Liikenneviraston liikennemääräkartan mukaan Kissaniementien koko-

naisliikenne kaivoksen kohdalla vuosina 2012–2015 on ollut keskimäärin 

62–63 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on ollut 

0–5 ajoneuvoa vuorokaudessa. 



126 

 

Kaivokselta on rakennettu uusi liittymä Kissaniementielle. Kaivoksen si-

säistä liikennettä varten rakennetaan raskaiden ajoneuvojen tiestö ja li-

säksi muuta huoltoon ja ylläpitoon käytettävää tiestöä. Kaivoksen toi-

miessa vuoden jokaisena päivänä kuljetetaan rikastetta keskimäärin puo-

litoista kertaa vuorokaudessa. Kaivoksen rakentamisaikana raskaan lii-

kenteen määrä voi olla suurempi. Liikennemäärän osalta merkittävämpi 

on kaivoksen työntekijöiden työmatkaliikenne, joka on arviolta 100 autoa 

vuorokaudessa. 

Melu ja tärinä 

Kaivoksen lähialueilla ei nykyisin ole melua tai tärinää aiheuttavia toimin-

toja, mutta kaivoksen itäpuolelle avattavalla Nokkavaaran kiviaines-

tenottoalueen toiminnasta tulee aiheutumaan melua ja tärinää ottamis-

alueen ympäristöön ottamistoiminnan alettua. 

Ilmanlaatu 

Kaivos sijaitsee harvaan asutulla erämaisella metsäisellä seudulla, jossa 

ei ole aiemmin ollut ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja. Lähistöllä ei ole 

ilmanlaadun mittausasemia eikä tiedossa ole, että alueella olisi tehty il-

manlaadun mittauksia. Alueen ilmanlaatu on todennäköisesti suurimman 

osan ajasta hyvä, joskin idästä tulevalla kaukokulkeumalla voi ajoittain 

olla vaikutuksia alueen ilmanlaatuun. Vallitseva tuulen suunta on ollut 

eteläkaakosta puhaltava tuuli. 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

Vaikutukset pintavesiin  

YVA-prosessissa arvioidut vaikutukset 

Hopeakaivoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioitiin 

vaihtoehtoisena puhdistettujen ylijäämävesien johtamisreittinä vesien 

johtamista pohjoiseen Pieni Tipasjärven Olkilahteen. YVA-menettelyn ai-

kana käytettävissä olleiden tietojen perusteella vesien johtamista Olkilah-

teen ei arvioitu toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi johtuen Pieni Tipas-

järven nykyisestä erinomaisesta vedenlaadusta, järven laajasta virkistys-

käyttö- ja kalastoarvoista sekä Tipasjoen arvosta lohikalavesistönä sekä 

kalastusmatkailukohteena. Arvion mukaan vesien johtamisesta Olkilah-

teen aiheutuisi liian suuri riski edellä mainittujen tekijöiden nykytilan hei-

kentymiseen. Kaivoksen voimassa olevan luvan mukainen vesienjohta-

misreitti (Koivupuro → Ollinjoki → Pirttijoki → Nimisenjoki → Pieni-Hieta-

nen jne.) arvioitiin YVA:ssa parhaaksi vesienjohtamisvaihtoehdoksi. 

Lupahakemuksessa arvioidut vaikutukset 

YVA:n aikana ja jälkeen kaivoksen vesitasemallia on tarkennettu ja kai-

voksen vedenpuhdistamon suunnittelu on edennyt.  
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Hopeakaivoksen tuotannon pintavesivaikutukset rajautuvat pääasiassa 

Hietasen yläpuolella oleviin vesistöihin (Koivupuro, Ollinjoki ja Nimisen-

joki). Suurimmat vaikutukset kohdistuvat Koivupuroon ja Pirttilammen 

yläpuoliseen Ollinjoen osaan lähinnä sinkin ja sulfaatin osalta. Arvion mu-

kaan kadmiumin vuosikeskiarvoperustainen ympäristölaatunormi 

0,00008 mg/l (AA-EQS) ei ylity keskialivirtaamatilanteessa Koivupurossa, 

mutta arviossa käytettyä pienemmillä virtaamilla ylittyminen on mahdol-

lista. Alivirtaamatilanteissa myös antimoni- ja typpipitoisuudet nousevat. 

Hietasta kohti mentäessä vaikutukset asteittain vähenevät vesimäärän li-

sääntyessä ja laimenemisolosuhteiden parantuessa. Pääsääntöisesti liu-

koisten metallien pitoisuuslisäysten arvioidaan olevan hyvin pieniä, eikä 

ympäristönlaatunormin tai haitattoman pitoisuuden PNEC-arvojen ylityk-

siä arvioida tapahtuvan liukoisten pitoisuuksien osalta. 

Vaikutukset kaivoksen alapuolisten vesistöjen vedenlaatuun on arvioitu 

keskivirtaamatilanteessa, keskialivirtaamatilanteessa ja kesän alivirtaa-

matilanteessa. Vaikutusarviointi perustuu päivitetyssä vesitasemallinnuk-

sen tuloksena esitettyihin liukoisiin pitoisuuksiin. Suurin osa purkuvesis-

töön aiheutuvista vaikutuksista aiheutuu liukoisista aineista, vaikka kiin-

toaineen mukana arvioidaan kulkeutuvan merkittävä osa kokonaiskuor-

mituksesta. Kiintoaineksen arvioidaan sedimentoituvan purkureitin alku-

pään vesistöjen pohjasedimenttiin. Lisäksi on arvioitu puhdistettujen sa-

niteettivesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset alapuolisissa vesistöissä. 

Kaivoksen poistoveden typpipitoisuutta sekä Pieni-Hietasen ja Hietasen 

keskivirtaamia on päivitetty täydennysvaiheessa laaditun 3D-mallin tulos-

ten perusteella. Typen sekoittuminen on mallinnettu virtaaman kuukau-

siarvoilla painotettuna sekä vuosikeskiarvona. Mallinnuksen perusteella 

Pieni-Hietasen ja Hietasen typpipitoisuus olisi korkea varsinkin alivirtaa-

makausina ja tuulettomina jaksoina aikaisemmin esitetyllä typpikuormalla 

(15 000 kg/v). Vaikutuksia on tarkasteltu typpikuormalla 12 400 kg/v, jolla 

Nimisenjoen ja Hietasesta lähtevän veden typpipitoisuudet olisivat hy-

vässä tilaluokassa vuosikeskiarvojen perusteella, kun saniteettivedet si-

sältyvät kuormaan. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty arvio kaivoksen alapuolisiin vesistöi-

hin kohdistuvista pitoisuuslisäyksistä keskivirtaamatilanteessa, keskiali-

virtaamatilanteessa ja kesän alivirtaamatilanteessa. Taulukoissa on tar-

kasteltu tilannetta, jossa typpikuorma on 12 400 kg/v ja poistoveden typ-

pipitoisuus keskimäärin 12,3 mg/l. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio kaivoksen alapuolisiin vesistöi-

hin kohdistuvista pitoisuuslisäyksistä (mg/l) keskivirtaamatilanteessa. Pi-

toisuuslisäyksiä on verrattu ympäristönlaatunormeihin (EQS) (VNa 

1308/2015) ja veden haitattoman pitoisuuden tasoihin (PNEC-arvot). Pi-

toisuuslisäykset on esitetty yhden merkitsevän luvun tarkkuudella.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio kaivoksen alapuolisiin vesistöi-

hin kohdistuvista pitoisuuslisäyksistä (mg/l) keskialivirtaamatilanteessa. 

Pitoisuuslisäyksiä on verrattu ympäristönlaatunormeihin (VNa 

1308/2015) ja veden haitattoman pitoisuuden tasoihin (PNEC-arvot). Pi-

toisuuslisäykset on esitetty yhden merkitsevän luvun tarkkuudella. 

 
*arvo biosaatavalle osuudelle 

Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio kaivoksen alapuolisiin vesistöi-

hin kohdistuvista pitoisuuslisäyksistä (mg/l) kesän keskialivirtaamatilan-

teessa. Pitoisuuslisäyksiä on verrattu ympäristönlaatunormeihin (VNa 

1308/2015) ja veden haitattoman pitoisuuden tasoihin (PNEC-arvot). Pi-

toisuuslisäykset on esitetty yhden merkitsevän luvun tarkkuudella. 
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Kadmium 

Kaivoksen toiminta kasvattaa alapuolisten vesistöjen kadmiumin liukoisia 

pitoisuuksia sekä keskivirtaama- että alivirtaamatilanteessa. Arvioidut pi-

toisuuslisäykset ovat kuitenkin hyvin pieniä, ja kaivoksen toiminnasta ai-

heutuvan liukoisen kadmiumin pitoisuuslisäyksen arvioidaan alittavan 

sille asetetun ympäristönlaatunormin (0,00008 mg/l) Koivupurossa ja Ol-

linjoessa myös alivirtaamatilanteissa. Arvion perusteella keski- ja alivir-

taamatilanteet huomioiden Koivupuron ja Ollinjoen kadmiumin liukoisen 

pitoisuuden arvioidaan kaivoksen toiminta-aikana olevan noin 0,000006–

0,00007 mg/l, Nimisenjoen noin 0,000002–0,00002 mg/l ja Hietasen, 

Maunusjoen, Sapsokosken sekä Sapsojärven pienempi kuin 

0,00002 mg/l kaikissa virtaamatilanteissa. 

Alumiini 

Arvion perusteella kaivoksen toiminnasta aiheutuva liukoisen alumiinin 

pitoisuuslisäys ei missään tarkastellussa virtaamatilanteessa ylitä alumii-

nin haitattomaksi arvioitua pitoisuutta (PNEC-arvo) kaivoksen alapuoli-

sissa vesistöissä. Arvion perusteella keski- ja alivirtaamatilanteet huomi-

oiden Koivupuron liukoisen alumiinipitoisuuden arvioidaan kaivoksen toi-

minta-aikana olevan noin 0,006–0,02 mg/l, Ollinjoen noin 0,002–0,2 mg/l 

ja Nimisenjoen, Hietasen, Maunusjoen, Sapsokosken sekä Sapsojärven 

alle 0,006 mg/l. 

Sinkki 

Arvion perusteella kaivoksen toiminnasta aiheutuva sinkin liukoinen pitoi-

suuslisäys alapuolisissa vesistöissä ei missään tarkastellussa virtaama-

tilanteessa ylitä sinkin haitattomaksi arvioitua pitoisuutta (PNEC-arvo). 

Arvion perusteella keski- ja alivirtaamatilanteet huomioiden Koivupuron 
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ja Ollinjoen liukoisen sinkkipitoisuuden arvioidaan kaivoksen toiminta-ai-

kana olevan noin 0,001–0,01 mg/l, Nimisenjoen, Hietasen, Maunusjoen 

ja Sapsokosken alle 0,004 mg/l ja Sapsojärven 0,00005–0,0006 mg/l. 

Antimoni 

Kaivoksen toiminnasta aiheutuvan antimonin liukoisen pitoisuuslisäyksen 

ei arvioida ylittävän antimonin PNEC-arvoa missään tarkastellussa vir-

taamatilanteessa kaivoksen alapuolisissa vesistöissä. Arvion perusteella 

keski- ja alivirtaamatilanteet huomioiden Koivupuron ja Ollinjoen liukoi-

sen antimonipitoisuuden arvioidaan kaivoksen toiminta-aikana olevan 

noin 0,003–0,03 mg/l, Nimisenjoen ja Hietasen noin 0,001–0,01 mg/l, 

Maunusjoen noin 0,0005–0,005 mg/l, Sapsokosken noin 0,0003–

0,004mg/l ja Sapsojärven noin 0,0002–0,002 mg/l. 

Arseeni 

Kaivoksen toiminnasta aiheutuvan arseenin liukoisen pitoisuuslisäyksen 

ei arvioida ylittävän haitattoman pitoisuuden tasoa (PNEC-arvo) vesis-

tössä missään tarkastellussa virtaamatilanteessa. Arvion perusteella 

keski- ja alivirtaamatilanteet huomioiden Koivupuron ja Ollinjoen liukoi-

sen arseenipitoisuuden arvioidaan kaivoksen toiminta-aikana olevan noin 

0,0004–0,004 mg/l, Nimisenjoen noin 0,0001–0,001 mg/l, Hietasen ja 

Maunusjoen noin 0,00006–0,0007 mg/l, Sapsokosken ja Sapsojärven 

noin 0,00002–0,0005 mg/l. 

Elohopea ja hopea 

Päivitetyn vesitasemallin perusteella kaivoksen poistovedet eivät sisällä 

elohopeaa, ja hopean pitoisuudet ovat hyvin pieniä. Hopean pitoisuusli-

säykset ovat arvion mukaan Koivupurossa korkeimmillaan 0,00001 mg/l 

ja pitemmällä vesistöreitillä pitoisuudet entisestään laimenevat. Hopean 

PNEC-arvon tai elohopean ympäristönlaatunormin ei arvioida ylittyvän 

kaivoksen alapuolisissa vesistöissä kaivostoiminnan seurauksena. Nyky-

tilan vedenlaatutietojen perusteella kaikkien purkuvesistöjen hopeapitoi-

suuden arvioidaan olevan <0,00001 mg/l ja elohopeapitoisuuden 

<0,0001 mg/l myös kaivoksen toiminta-aikana.  

Lyijy ja nikkeli 

Kaivostoiminnan aiheuttama lyijyn ja nikkelin biosaatavien pitoisuuksien 

lisäykset ovat arvion perusteella sen verran pieniä, ettei niiden arvioida 

aiheuttavan lyijyn ja nikkelin ympäristönlaatunormien ylityksiä. 

Aluehallintovirasto määräsi lupapäätöksessä 33/2013/1 kaivosalueen 

puhdistettujen jätevesien purkureitillä Koivupuron alapuolisen Ollinjoen 

Pirttilampeen saakka vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 6 b §:n tarkoittamaksi 

sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla veden liukoinen lyijypitoisuus saa ylittää 

ympäristönlaatunormin 7,7 μg/l. Sekoittumisvyöhykkeen pinta-ala on noin 

1,05 hehtaaria ja pituus noin 3,5 kilometriä. Tällä joen osalla asetuksen 

mukaisen lyijyn ympäristölaatunormin vedessä arvioitiin aikaisemmin 
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käytettävissä olevien tietojen perusteella ylittyvän huonojen sekoittumis-

olosuhteiden vuoksi.  

Lupapäätöksessä katsottiin, että vesilain mukaisen vesiympäristölle vaa-

rallista ja haitallisista aineista annettua asetusta sovelletaan sen 2 §:n 

(1562/2011) mukaan vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, no-

roon ja ojaan, mutta noroon ja ojaan ei sovelleta asetuksen 6 §:ssä 

(868/2010) tarkoitettua ympäristönlaatunormia koskevia säännöksiä. Ve-

silain (587/2011) 1 luvun 3 §:n mukaan virtaavan vesistön osaksi katso-

taan puro, jonka valuma-alue on vähintään 10 km2. Koivupuron valuma-

alue on alle 10 km2 ja Ollinjoen yli 10 km2. Valuma-alueen suuruuden pe-

rusteella Koivupuro ei ole virtaavan vesistön osa, mutta Ollinjoki on. Näin 

ollen vain Ollinjoen osalta sovelletaan ympäristönlaatunormia koskevia 

säännöksiä. 

Lyijyn ympäristönlaatunormia on muutettu valtioneuvoston asetuksessa 

1308/2015, jonka liitteen 1 kohdan C2 mukaan turvemaan jokien osalta 

ympäristönormi on 1,2 μg/l ja taustapitoisuus 0,3 μg/l biosaatavana pitoi-

suutena ilmaistuna. Asetuksessa 1090/2016 (valtioneuvoston asetus ve-

siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen liitteen 1 muuttamisesta) ei ole muutettu lyijyn ympäristön-

laatunormia. 

Poistovesissä on toistaiseksi havaittu vain pieniä määriä lyijyä ja lisäksi 

lyijyä poistuu jatkossa vedenpuhdistamolla. Vastaanottavien vesien taus-

tapitoisuus on keskimäärin ollut turvemaiden taustapitoisuutta 0,3 μg/l 

pienempi, joten ympäristönlaatunormi ei laskelmien perusteella ylittyisi 

Ollinjoessa. Näin ollen sekoittumisvyöhykettä ei enää haeta. 

Sulfaatti ja sähkönjohtavuus 

Keskivirtaamatilanteessa kaivoksen toiminnasta aiheutuva liukoisen sul-

faatin pitoisuuslisäys kasvattaa Koivupuron ja Ollinjoen sulfaattipitoi-

suutta selvästi sisävesien luontaista tasoa korkeammaksi. Etenkin kes-

kialivirtaamatilanteessa tavanomaista tasoa korkeampia pitoisuuksia voi-

daan havaita myös Nimisenjoessa, Hietasessa, Maunusjoessa ja Sap-

sokoskessa. Kesän alivirtaamatilanteessa sulfaatin pitoisuuslisäykset lai-

menevat arvion mukaan huomattavasti jo Hietasessa. 

Arvion perusteella sekä keski- että alivirtaamatilanteet huomioiden Koi-

vupuron liukoisen sulfaattipitoisuuden arvioidaan kaivoksen toiminta-ai-

kana olevan noin 176–495 mg/l, Ollinjoen noin 50–430 mg/l, Nimisenjoen 

noin 16–160 mg/l, Hietasen noin 10–105 mg/l ja Maunusjoen noin 7–75 

mg/l. Koivupuro ja Ollinjoki ovat matalia virtavesiä, joten sulfaattipitoi-

suuksien kasvusta huolimatta haitallista kerrostumista ei niissä arvioida 

tapahtuvan. 

Laimennuslaskelmissa on poistovesien osalta tarkasteltu kiintoainetta, 

metalleja ja typpeä, ammoniumtyppeä, nitraattia, sulfaattia ja fosfaattia 

kaivoksen toiminnoista tulevista haitta-aineista. Sulfaatin osuus poistove-

sien suoloista on selvästi suurin (laskennallinen lisäys Koivupuroon 

176 mg/l). Nitraatin lisäys Koivupuroon on 10 mg/l ja fosfaatin 0,04 mg/l. 



132 

 

Suomen sisävesissä luontainen liuenneiden suolojen määrä on yleensä 

vähäinen maa- ja kallioperän laadusta johtuen ja esimerkiksi järvivesissä 

sulfaattipitoisuus on tyypillisesti luokkaa 2–20 mg/l. Poistoveden muiden 

suolojen pienistä pitoisuuksista johtuen sulfaatin määrä tulee oletetta-

vasti korreloimaan vesistöissä havaittavan suolapitoisuuden ja sähkön-

johtavuuden kanssa. 

Sulfaattipitoisuutta on 2010-luvulla tarkkailtu Koivupurosta, Pirttilam-

mesta, Ollinjoesta, Nimisenjoesta, Hietasesta ja Pieni-Hietasesta ote-

tuista vesinäytteistä. Nimisenjoesta vuosina 2015–2018 mitatut sulfaatti-

pitoisuudet vaihtelevat välillä 1,4–5 mg/l. Pieni-Hietasen sulfaattipitoisuus 

vuonna 2013 on ollut 1,4–3,6 mg/l. Suurimmat pitoisuudet on havaittu 

pinnan läheisessä vesikerroksessa. Näytepisteessä Hietanen 2 on ha-

vaittu sulfaattia alle 2 mg/l yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vuosina 

2015–2018. Sulfaattipitoisuudet ovat olleet järvissä pieniä, pinta- ja poh-

jakerroksen pitoisuuksissa ei ole merkittävää eroa, eikä pitoisuuksissa 

ole havaittu kasvavaa trendiä. Näin ollen järvissä ei arvioida nykytilassa 

ilmenevän suolakerrostuneisuutta. 

Koivupurossa on havaittu hieman korkeampia sulfaattipitoisuuksia, vuo-

sina 2013–2018 ne ovat vaihdelleet tasolla 6–75 mg/l. Sulfaattipitoisuu-

det siis laimenevat jo nykytilassa tehokkaasti poistovesien purkureitillä. 

Vuosina 2010–2018 Pieni-Hietasessa sähkönjohtavuus on ollut 2–4 

mS/m ja Hietasessa alle 2–3 mS/m eli hyvin matalalla tasolla. Nimisen-

joen sähkönjohtavuus on ollut tasolla 1,8–4,6 mS/m, mikä on linjassa 

joen hieman suurempien sulfaattipitoisuuksien kanssa. Myös Koivupu-

rossa sähkönjohtavuus on seurannut sulfaattipitoisuutta ollen korkeim-

millaan 29 mS/m. Tyypillisesti Suomen sisävesien sähkönjohtavuus on 

tasolla 5–10 mS/m ja voimakkaasti viljellyillä alueilla tasolla 15–20 mS/m. 

Jos Hietasen sulfaatin taustapitoisuus on noin 1,8 mg/l ja Pieni-Hietasen 

2,1 mg/l, olisi järvikohtainen tuleva sulfaattipitoisuus Pieni-Hietasessa 

16,7 mg/l ja Hietasessa 11,7 mg/l. Pitoisuus ei näin ollen ylittäisi järvive-

sien tyypillistä tasoa 2–20 mg/l. Nimisenjoessakin sulfaattipitoisuus jäisi 

taustapitoisuudella 2,4 mg/l noin tasolle 18,7 mg/l. 

Veden tiheys vaikuttaa sen kerrostumiseen ja sekoittumiseen järvial-

taissa. Luonnonvesien tiheys riippuu lämpötilasta, liuenneiden aineiden 

konsentraatiosta ja paineesta. Tiheyden muuttuessa vesi siirtyy aina 

omalle tiheystasolleen. Laskennallisten sulfaattipitoisuuksien perusteella 

ero Nimisenjoesta purkautuvan veden ja Pieni-Hietasen veden sulfaatti-

pitoisuuden ja sitä myötä tiheyden välillä tulee olemaan toiminnan ollessa 

käynnissä niin pieni, että Nimisenjoen veden sekoittuminen Pieni-Hieta-

seen ei häiriinny. 

Suolapitoisuudelle, sähkönjohtavuudelle tai esimerkiksi sulfaatin pitoi-

suudelle ei ole olemassa tiettyä raja-arvoa, jolloin vedet alkavat kerrostu-

maan järvialtaassa. Pysyvän suolakerrostuneisuuden muodostuminen 

edellyttää suurta sulfaattikuormitusta suhteessa vastaanottavan vesistön 
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kokoon. Vedet laimenevat tehokkaasti järvialtaassa, kun täyskierto ei häi-

riinny. Kesän kerrostuneisuusaikana tai talvella aineita voi olla suurempia 

pitoisuuksia syvänteissä, mutta täyskierto purkaa kerrostuneisuuden. 

Ympäristöhallinnon järvikortin tietojen mukaan Hietanen-Pieni-Hietanen 

järvimuodostuman vedenpinnan korkeutta N2000 +169,09 m (eli peruskar-

tan keskivesitaso N60 +168,80 m) vastaava järven pinta-ala on 404,4 heh-

taaria ja tilavuus 10 Mm3. Syvyyskäyrien perusteella järvien todellinen ti-

lavuus on yli 30 Mm3. Hietasen suurin syvyys on 25,0 metriä ja Pieni Hie-

tasen suurin syvyys on 24,5 metriä. Järvien keskisyvyys on noin 7,9 met-

riä. Seuraavassa kuvassa esitettyjen järvien syvyyskäyrien perusteella 

Liuhansalmi erottaa järvet omiksi altaikseen. Pieni-Hietasen syvännealue 

sijoittuu Ritalahden edustalle. Nimisenjoen jokisuun edustalla on keski-

määrin kahden metrin syvyistä vesialuetta. Peuraniemen ja Korpilahden 

välillä on noin 10–12 metriä vettä ja Salmentausniemen syvänne on pie-

nialainen. Hietasen syvänne on taas laajempi. Myös järvialtaiden muo-

dosta riippuu, kerrostuuko vesi sinne helposti. 

 

Hietasen keskivirtaama luusuassa on noin 1,86 m3/s, joten järvien teo-

reettinen viipymä on pitkähkö, noin kuusi kuukautta. Syvyyskäyrien pe-

rusteella järvien vesimassasta noin 8,7 milj. m3 on Pieni-Hietasen puo-

lella ja 21,5 milj. m3 Hietasen puolella. Vesimuodostuman pinta-alasta 

Pieni-Hietasen puolella on noin 32 % ja tilavuudesta 29 %. Pieni-Hietasen 

viipymä on alle kaksi kuukautta. Näin ollen kerrostumista Pieni-Hietasen 

syvänteeseen ei pidetä todennäköisenä. Nimisenjoki laskee Pieni-Hieta-

sen matalaan osaan eikä suurimman syvänteen kohdalle. 

Sisäisen kuormituksen tai tiettyjen aineiden pitoisuuksien merkitys järven 

tilaan voi korostua ainoastaan alivirtaamien aikaan, kun ravinteiden ja 

muiden aineiden sekoittuminen on vähäisempää. Järvien vesimassa se-

koittuu kuitenkin viimeistään täyskierron aikaan, jolloin pitoisuuserot ta-

soittuvat. Järvialtaan muodon ja jyrkkäpiirteisen syvänteen johdosta ker-

rostuminen voi olla todennäköisempää Hietasen puolella. Hietasen puo-

lella pitoisuudet ovat kuitenkin ehtineet laimentua jo huomattavan suu-

reen vesimäärään. 
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Loppukesän pintavesikerroksen paksuutta voidaan ennustaa Patalaksen 

(1961) kaavalla: E=4,4x√(D), missä, E on sekoittuvan päällysveden pak-

suus [m] D on tehoisan järvenselän pituus [km]. 

Hietasen tehoisan selän pituus lounaasta katsottuna (tuulen suunta pää-

osin) on enintään 1,2 kilometriä. Näin ollen järvi sekoittuu Hietasen pää-

altaan alueella tehokkaasti 4,8 metriä syvyyteen saakka. Pieni-Hietasen 

sekoittumisvyöhyke on samaa suuruusluokkaa, mutta syvänteen koh-

dalta vettä jää sekoittumatta huomattavasti vähäisempi määrä. Hietanen 

taas jää helposti sekoittumatta luonnostaankin. Kesäaikainen kerrostu-

neisuus on järville luontaista, eikä sen voida katsoa muuttuvan merkittä-

västi laskelmien mukaisen vähäisen suolapitoisuuden kasvun seurauk-

sena. 

Pieni-Hietasen ja Hietasen sulfaattipitoisuuksien arvioidaan tulevaisuu-

dessakin pysyvän niin pienellä tasolla, että täyskierto ei häiriinny ja suo-

loja ei pysyvästi kerrostu järvien syvänteisiin. Näin ollen sulfaatin ei arvi-

oida altistavan järviä pohjan hapettomuudelle eikä heikentävän järven 

ekologista tilaa. Myös Hietasen ja Pieni-Hietasen sähkönjohtavuuden ar-

vioidaan jäävän tyypilliselle sisävesien tasolle. Todellinen sähkönjohta-

vuuden arvo pystytään kuitenkin todentamaan mittauksin vasta myöhem-

min. 

Hopeakaivoksen kevään toiminnan aloittamisen jälkeen pintavalutusken-

tälle johdettavan veden laatua on tarkkailtu voimassa olevan tarkkailuoh-

jelman mukaisesti. Aikavälillä 12/2018–7/2019 pintavalutuskentälle joh-

detun, selkeyttämällä käsitellyn veden laatu on pääpiirteissään vastannut 

lainvoimaisessa luvassa esitettyjä arvioita. Kiintoaineen, magnesiumin ja 

kaliumin pitoisuudet olivat luvassa arvioitua korkeampia ja sulfaatin sekä 

kalsiumin pitoisuudet luvassa arvioitua alhaisempia. Tuloksia tarkastelta-

essa tulee ottaa huomioon, että vedenlaatutuloksia on käytettävissä 

vasta lyhyeltä kaivoksen toimintajakson alun ajalta. Kaivoksen vesita-

seen tarkentamisen sekä malmin ja kaivannaisjätteiden ympäristökäyt-

täytymisestä tehdyistä selvityksistä saatujen lisätietojen perusteella Sot-

kamo Silver esittää toiminnan olennaista muuttamista koskevassa hake-

muksessaan muutoksia vesistöön purettavan puhdistetun ylijäämäveden 

raja-arvoihin. Muutoksissa on huomioitu kaivoksen vesienkäsittelyyn 

aiemman lupavaiheen jälkeen lisätyn vedenpuhdistamon vaikutus ainei-

den pitoisuuksiin, lisääntynyt vesimäärä kaivoksella, sekä vesitasemal-

linnuksen tulokset. Vesitasemallinnuksessa on huomioitu rikastus- ja ve-

denpuhdistamokemikaalien vaikutus. Eniten päästövesien suolaisuuteen 

vaikuttavan sulfaatin voimassa olevan luvan raja-arvo on 1 000 mg/l kuu-

kausikeskiarvona, eikä sitä ole muuttuvan toiminnan myötä tarpeen 

muuttaa. 

Typpi 

Tehdyssä 3D-mallinnuksessa havaittiin typpikuormalla 15 000 kg/v Pieni-

Hietasen-Hietasen typpipitoisuuksien olevan korkeat, ja siirryttiin tarkas-

telemaan typpikuormaa 12 400 kg/v, jolla Nimisenjoesta lähtevän veden 
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tila ja Hietasesta purkautuvan veden tila olisivat vuosikeskiarvojen perus-

teella hyvässä tilaluokassa. Keskivirtaamatilanteessa kaivoksen toimin-

nasta aiheutuva liukoisen typen pitoisuuslisäys kasvattaa Koivupuron ja 

Ollinjoen typpipitoisuutta. Keskialivirtaamatilanteessa liukoinen typpipi-

toisuus kasvaa Koivupuron ja Ollinjoen lisäksi Nimisenjoessa ja Hieta-

sessa sekä vähäisemmässä määrin myös Maunusjoessa ja Sapsokos-

kessa. Keskivirtaamatilanteessa kaivostoiminnasta aiheutuva liukoisen 

typen pitoisuuslisäys ylittää Koivupurossa typen haitattomaksi arvioidun 

pitoisuustason. Keskialivirtaamatilanteessa typen pitoisuuslisäysten ei 

arvioida ylittävän akuutin toksisuuden raja-arvoa 32,8 mg/l.  

Typpikuormituksen rehevöittävä vaikutus on suurin kesällä pienten vir-

taamien aikaan, jolloin perustuotanto on voimakkaimmillaan. Toisaalta 

kesällä vesienkäsittely on tehokkaampaa, kuin talvella, jolloin typpeä 

poistavat biologiset prosessit eivät toimi kunnolla. Hakija esittää, että ko-

konaistyppikuormitus tulee olemaan saniteettivesien kanssa 12 400 kg/v. 

Typenpoisto on biologinen prosessi: ammoniumtyppi muuttuu hapelli-

sissa olosuhteissa mikrobien vaikutuksesta nitriitiksi (nitrifikaatio). Nitriitti 

hapettuu nitraatiksi. Nitraatti hajoaa hapettomissa olosuhteissa mikrobien 

avulla typpikaasuksi (denitrifikaatio). Nämä mikrobit tarvitsevat orgaa-

nista ravintoa. Mikrobiologinen typenpoisto toimii yleensä vain kesäisin, 

kun veden lämpötila yli +12°C. Tehokas typenpoisto vaatii sopivan läm-

pötilan, pH:n, mikrobille käytettävissä olevaa hiiltä (esimerkiksi etanolia) 

ja sopivat happiolosuhteet. 

Selkeytysaltaiden ja laskeutusaltaiden allassyvyys ja viipymä eivät 

yleensä riitä hapettomalle denitrifikaatioprosessille. Näin ollen altaissa 

poistuu lähinnä ammoniumtyppeä. Pintavalutuskentillä tulee taas olla vä-

hintään 3–5 päivän viipymä myös ylivirtaamatilanteissa, jotta biologiset 

prosessit (nitrifikaatio-denitrifikaatio) poistavat typpeä. Ammoniumtyppeä 

voi sitoutua myös vähäisissä määrin kasveihin. Kaivosvesistä tulisi pois-

taa usein nitraattia, mutta myöskään pintavalutuskentillä ei ole sopivia 

anaerobisia olosuhteita denitrifikaatiolle. Pidempi viipymä ja valunta-

matka lisäävät puhdistustehoa. Oikovirtaukset, mättäät, tiivis maatunut 

turve ja maaperän ravinteikkuus heikentävät puhdistustehoa. Johdetta-

vaan vesimäärään nähden pienet pintavalutuskentät toimivat lähinnä 

kiintoaineen ja siihen sitoutuneen fosforin mekaanisessa poistossa. 

Ammoniumtyppi vähenee kaivosvesistä tyypillisesti jo laskeutusaltaissa. 

Nitriitin ja nitraatin reduktio tyypillisillä vesienkäsittelymenetelmillä (las-

keutusaltaat, pintavalutuskenttä/kosteikko) on vähäisempää. Perinteis-

ten vesienkäsittelymenetelmien reduktiot ovat kokonaistypen osalta 30–

50 %, ammoniumtypen (NH4-N) osalta 30–90% ja nitraatti- ja nitriittitypen 

(NO2,3-N) osalta 40–50 %. Typen korkeammat reduktiot on saavutettu 

yleensä kohteissa, joissa on pintavalutuksen/kosteikon lisäksi ollut myös 

riittävät allasalueet. 

Kiintoaine 

Arvion perusteella kaivostoiminnasta aiheutuva kiintoaineen pitoisuusli-

säys on Koivupurossa keskimäärin 3 mg/l, Ollinjoessa 1–2 mg/l ja muissa 
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vesistöissä <1 mg/l. Vesistöjen luontaisiin kiintoainepitoisuuksiin verrat-

tuna kiintoainepitoisuuksien kasvua ei arvioitu merkittäväksi. Arvion pe-

rusteella keski- ja alivirtaamatilanteet huomioiden kaivoksen toiminta-ai-

kana Koivupuron ja Ollinjoen kiintoainepitoisuuden arvioidaan vaihtele-

van välillä 1–9 mg/l, Nimisenjoen ja Hietasen välillä 0,2–3 mg/l. Hietasen 

viipymän ja kaivostoiminnan synnyttämän kiintoaineen epäorgaanisen 

luonteen takia, toiminnan ei arvioida muuttavan Hietasen alapuolisen ve-

sistön vedenlaadun kiintoainepitoisuuksia nykytilasta. 

Saniteettijätevedet 

Saniteettijätevesien aiheuttamat pitoisuuslisäykset alapuolisiin vesistöi-

hin eri virtaamatilanteissa on arvioitu edellisissä taulukoissa. Saniteettijä-

teveden määrä on arviolta 7 300–10 960 m3/v ja laskennassa on varovai-

suusperiaatteen mukaisesti käytetty maksimimäärää. Saniteettijäteve-

sien osuuden yhteisvirtaamasta arvioidaan alivirtaamatilanteissakin jää-

vän alle yhteen prosenttiin, jolloin niiden sisältämät ravinteet ja kiintoaine 

laimenevat tehokkaasti jo Koivupurossa. Saniteettijäteveden aiheuttamat 

suurimmat pitoisuuslisäykset ovat typen ja kiintoaineen lisäys. Fosforin 

pitoisuuslisäyksen arvioidaan olevan huomattavasti merkityksettömämpi. 

Kaivannaisjätteet 

Kaivannaisjätteistä voi kohdistua pintavesiin metalli-, typpi-, sulfaatti- ja 

kiintoainekuormitusta. Metallikuormitus on peräisin sivukivistä ja rikastus-

hiekasta. Typpikuormitus on peräisin louhinnassa käytetyistä räjähdeai-

neista ja kulkeutuu pintavesiin pääasiassa sivukivien läjitysalueen vesien 

välityksellä. Sulfaattikuormitus on peräisin malmista ja sivukivestä ja pää-

tyy pintavesiin pääasiassa rikastushiekka-altaan, sivukivialueen sekä kai-

voksen kuivatusvesien kautta. 

Kaivannaisjätteistä alapuoliseen vesistöön kohdistuvia vaikutuksia voi-

daan käytännössä arvioida selkeytysaltailta vedenpuhdistamon kautta 

pintavalutuskentälle purettavan veden laadun perusteella. Voimassa ole-

vassa ympäristöluvassa nro 33/2013/1 on määrätty pitoisuusraja-arvot 

vesienkäsittelystä pintavalutuskentälle johdettavalle vedelle. Näin ollen 

pintavalutuskenttä toimii niin sanottuna jälkikäsittelynä, eikä sen pitoi-

suuksia/kuormitusta alentavaa vaikutusta huomioida kaivoksen päästöjä 

tarkasteltaessa.  

Vaikutukset kalastoon ja muuhun vesieliöstöön 

Kaivostoiminnan vaikutukset kaloihin ja muuhun vesieliöstöön rajatuvat 

päivitetyn arvion mukaan pääasiassa Hietasen yläpuolisiin vesistöihin eli 

Koivupuroon, Ollinjokeen ja Nimisenjokeen painottuen kahteen ensin 

mainittuun. Kyseisten vesistöjen suhteellisen pienet kalastolliset arvot ja 

vähäinen kalastus huomioon ottaen mahdollisten haittavaikutusten mer-

kittävyys arvioidaan pieneksi. Arvion mukaan mahdollisia haittavaikutuk-

sia voi aiheutua sulfaatista ja typestä. Kadmiumpitoisuudet alittavat alivir-

taamatilanteissakin ympäristönlaatunormin ja sinkkipitoisuudet veden 

haitattoman pitoisuuden tason (PNEC-arvon), joten niiden ei arvioida ai-

heuttavan haittaa eliöstölle. 
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Vaikutukset Koivupuron vedenkorkeuksiin 

Keskivirtaamatilanteessa Koivupuron yläosalla voi virrata vettä korkein-

taan noin 0,03–0,1 m3/s. Virtausreitti on yläosaltaan suurehko metsäoja, 

jonka pituuskaltevuus on jyrkkä. Tervahaudan kohdalta alaspäin puro 

kulkee taas syvässä painanteessa. Luontaisen tulvatasanteen leveys on 

keskimäärin 35 metriä. Jyrkän pituuskaltevuuden ansiosta keskivirtaama-

tilanteessa uoman vesikorkeus on alle 0,15 metriä. Purojen tulvatasan-

teet ovat tärkeitä ekosysteemejä ja monimuotoisia elinympäristöjä. Tul-

vatasanteille voi pidättyä vähäisissä määrin mm. kiintoainetta, jota ve-

denpuhdistamon ansiosta ei tule enää kaivokselta merkittäviä määriä. 

Vesistöön johdettavan veden määrää voidaan lisäksi säätää. Vaikka 

vettä johdettaisiin tulvatilanteessakin, jäisi uoman vesisyvyys alle 

0,5 metriin Koivupuron yläosalla. Näin ollen lisääntyneestä vesimäärästä 

huolimatta vesi pysyy uomassaan, eikä tulvavaaraa tai vettymisvahinkoja 

pääse syntymään. Alempana luontaista tulvarytmiä ja tulvatasanteita ei 

muuteta. Vesimäärän lisääntyminen ei aiheuta tulvavaaraa tai vettymis-

vahinkoja alueille, joilla tulvaveden nousu ei ole luontaista. 

Vaikutukset pintavesien ekologiseen luokitteluun 

Hietanen ja Pieni-Hietanen on kaivoksen poistovesien purkureitin ensim-

mäinen vesistö, jolle ympäristöhallinto on laatinut fysikaalis-kemiallisen 

luokittelun. Hietanen sijaitsee yhdeksän kilometrin etäisyydellä purkupis-

teestä. Vaikutuksia Hietasen ja muiden purkuvesistöjen tilaan on arvioitu 

liukoisten pitoisuuslisäysten avulla, sillä kiintoaineeseen sitoutuneen ty-

pen ja fosforin arvioidaan sedimentoituvan vastaanottavien vesistöjen 

pohjaan jo aiemmin purkureitillä, ja Hietaseen ja sitä alempiin vesistöihin 

päätyvän ravinnemäärän olevan suurelta osin liukoisessa muodossa. 

Järvien ekologisen tilan luokittelussa fysikaalis-kemialliset laatutekijät 

ovat tausta-aineistoa ja tilaluokittelu tehdään biologisten laatutekijöiden 

kuten pohjaeläinten, kasviplanktonin, kalaston ja vesikasvillisuuden 

avulla. Vaikka fysikaalis-kemialliset laatutekijät olisivat ajoittain hyvän 

raja-arvon alapuolella, voi kokonaistilan ja biologisten tekijöiden perus-

teella ekologinen tila olla hyvä. Rehevöitymisen kannalta tärkeitä fysikaa-

lis-kemiallisia laatutekijöitä ovat mm. kasvukauden aikaiset typpi- ja fos-

foripitoisuudet. Ravinteiden keskinäinen suhde ja minimiravinne vaikutta-

vat siihen miten reheväksi vesimuodostuma luokitellaan. 

Typen laimenemista on tarkasteltu järvikohtaisesti (ilman saniteettivesiä). 

Saniteettivesien osuus typpi- ja fosforikuormituksesta on hyvin pieni. 

Pieni-Hietasen typen taustapitoisuus olisi seuraavassa taulukossa esitet-

tyjen vedenlaatuaineistojen perusteella 0,52 mg/l ja Hietasen 0,46 mg/l. 

Muutoksia Pieni Hietasen fysikaalis-kemialliseen tilaan on verrattu pinta-

kerroksesta otettujen näytteiden mediaaniin (0,52 mg/l), sillä se vastaa 

nykyistä Hietanen-Pieni-Hietanen -vesimuodostuman fysikaalis-kemialli-

sen tilan luokittelussa käytettyä vertailuarvoa, ja kuvaa näytteiden kes-

kiarvoa paremmin Pieni Hietasen typpipitoisuutta, kun yksittäiset korkeat 

arvot eivät vaikuta niin voimakkaasti. Vastaavasti Hietasen vertailuar-

voksi on valittu myös mediaani. 
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Tuleva typpipitoisuus Pieni-Hietasessa olisi 0,91 mg/l ja Hietasessa 

0,72 mg/l typpikuormalla 15 000 kg/v. Runsashumuksisille järville aja-

arvo hyvälle tilaluokalle typen osalta on 0,75 mg/l, joten Pieni-Hietanen 

voitaisiin luokitella typen osalta tyydyttävään tilaan ja Hietanen hyvään. 

Erinomaisen tilan raja-arvo runsashumuksisille järville on 0,59 mg/l. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Pieni-Hietasen ja Hietasen veden-

laatutuloksia. 

 

Typen sekoittumisvyöhykkeistä on laadittu 3D mallinnus. Typen sekoittu-

minen on mallinnettu virtaaman kuukausiarvoilla painotettuna sekä vuo-

sikeskiarvona. Mallinnuksen perusteella Pieni-Hietasen ja Hietasen typ-

pipitoisuus olisi korkea varsinkin alivirtaamakausina ja tuulettomina jak-

soina typpikuormalla 15 000 kg/v. 

Näin ollen hakija täydentää esitystään typen kuormasta. Saniteettivesien 

kanssa 12 400 kg/v typpikuormalla Nimisenjoen ja Hietasesta lähtevän 

veden typpipitoisuudet olisivat hyvässä tilaluokassa vuosikeskiarvojen 

perusteella. Mallinnuksen perusteella typen pitoisuudet olisivat hieman 

korkeammat helmi-maaliskuussa sekä elokuun vähävetisinä jaksoina 

Pieni-Hietasessa ja Hietasessa. Muutoin tulevat pitoisuudet typen osalta 

voitaisiin luokitella hyvään/tyydyttävään luokkaan tuulettomina jaksoina. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vihreällä tyydyttävien pitoisuuksien alue 

tuulettomana aikana kesäkaudella tuotannon ollessa käynnissä. Malli ei 

kuitenkaan huomioi järvissä tapahtuvaa nitrifikaatio-denitrifikaatiota eikä 

kesän aikaista perustuotantoa, joka kuluttaa ravinteita. Kesäaikainen ker-

rostuneisuus on järville luontaista. Tällöin syvänteissä on optimaaliset 

olosuhteet denitrifikaatiolle (pH, lämpötila, hapettomuus ja hiilen saata-

vuus). Näin ollen typen todellisten pitoisuuksien arvioidaan säilyvän hy-

vässä luokassa niin kasvukaudella kuin vuosikeskiarvonakin tarkastel-

tuna. 
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Tuotannon aikaisiin (kesä-elokuu) mitattuihin ravinnepitoisuuksiin perus-

tuvan kokonaisravinnetarkastelun perusteella Hietanen ja Pieni-Hietanen 

ovat potentiaalisesti fosforirajoitteisia. Mineraali-ravinnetarkastelun pe-

rusteella mahdollisesti molemmat ravinteet säätelevät järvien tuotantoa 

ajankohdasta ja vesikerroksen syvyydestä riippuen. 

Potentiaalisesti yhteisrajoitteisissa järvissä perustuotannon muutokset 

ovat voimakkaita, jos sekä typen että fosforin kuormitukset kasvavat sa-

manaikaisesti. Pelkästään toisen ravinteen lisäys ei muuta tuotantoa ai-

nakaan välittömästi. Pidemmällä aikavälillä vesiekosysteemi kuitenkin 

pyrkii sopeutumaan uuteen ravinnetaseeseen, ja perustuottajat alkavat 

tehokkaammin hyödyntää uuden ravinteen kohtuullista ravinnelisäystä. 

Mikäli toisen ravinteen, tässä tapauksessa typen, kuormitus kasvaa, tu-

lee toisesta ravinteesta eli fosforista perustuotantoa rajoittava ravinne. 

(Pietikäinen ja Räike 1999) 

Myös kokonaisravinnetarkastelun perusteella laimennuslaskelmien mu-

kainen typpipitoisuuden kasvu vuosittaisella typpikuormalla 12 400 kg/v 

vahvistaisi Pieni-Hietasen ja Hietasen fosforirajoitteisuutta, sillä kaivok-

sen poistoveden fosforipitoisuuden arvioidaan pysyvän hyvin pienenä. 

Nimisenjoki laskee Pieni-Hietaseen matalahkolla Vasikkaniemen alu-

eella. Näin ollen typen denitrifikaatio tapahtunee pääsoin Peuraniemen 

ja Korpilahden välisellä syvemmällä alueella. Erityisesti rehevissä ve-

sissä typensidonta ja denitrifikaatio voivat vaikuttaa merkittävästi typen 

tulo- ja menovirtoihin. 

Minimiravinne ja denitrifikaatio huomioiden typen ajoittainen laadun luo-

kittelu tyydyttäväksi ei indikoi vielä järven ravinteikkuuden lisääntymistä 

ja kokonaistilan rehevöitymistä, vaan fysikaalis-kemiallinen tila voidaan 

katsoa edelleen hyväksi. 

Koska ravinteikkuuden ei oleteta muuttuvan merkittävästi, myös a-klo-

rofyllin pitoisuuden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Tutkimusten 

mukaan yhteisrajoitteisten järvien kasviplanktonin biomassa ei juuri 

nouse pelkästään joko fosforin tai typen kuormitusta lisäämällä, vaan voi-

makkaaseen tuotannon lisääntymiseen vaaditaan molempien ravinteiden 

yhteislisäys. A-klorofyllin osalta Hietasen ja Pieni-Hietasen tila on arvioitu 
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erinomaiseksi voimassa olevassa luokittelussa (skaalattujen ELS-arvo-

jen mediaani 1,49 ja lukuarvo 5,7 μg/l). Runsashumuksisten järvien a-

klorofyllipitoisuuksien luokkarajat on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Muita biologisia laatutekijöitä ei toisella luokittelukaudella ole ollut käytet-

tävissä. Järvien a-klorofyllipitoisuudet ovat ilmentäneet lievästi rehevää 

tai karua vettä. 

 
ELS=VA/muuttujan arvo, ELS=yhteismitallinen ekologinen laatusuhde, VA=vertailuarvo 

Fosforirajoitteisissa järvissä sinilevien valtaannousu on usein epätoden-

näköisempää kuin yhteisrajoitteisissa tai typpirajoitteisissa järvissä. Kun 

mineraaliravinnesuhde on alle viisi ja typestä tulee potentiaalinen kasvi-

planktonin minimiravinne, veteen liuennutta molekulaarista typpeä sito-

maan kykenevät sinilevät saavat usein kilpailuedun muihin leviin nähden, 

jos muutkin olosuhteet ovat sinileville otolliset (pidempi lämmin, tyyni sää-

jakso ja runsaasti käyttökelpoista fosforia vedessä). Typen lisäyksen jäl-

keen mineraaliravinnesuhde kasvaa ja fosforista tulee potentiaalinen mi-

nimiravinne. Näin ollen typen lisäys ei näy Pieni-Hietasessa ja Hieta-

sessa rehevöitymisenä tai sinileväkukintoina. 

Humuspitoisille järville tyypillisiä vesikasveja ovat ilmaversoiset lajit ja 

rantakasvit. Myös kellus-lehtisiä ja uposlehtisiä lajeja voi esiintyä. Typpi-

pitoisuuden on todettu selittävän parhaiten ilmaversoisen kasvillisuuden 

peittävyyttä järvissä. Tyypillisesti Suomessa kuitenkin fosforipitoisuus se-

littää vesistöjen rehevyyttä paremmin kuin typpipitoisuus. Järvien vesi-

kasvillisuuden ei arvioida muuttuvan tulevassa tilanteessa. 

Veden ravinnepitoisuuksien muutoksilla ei ole havaittu olevan suoria vai-

kutuksia kaloihin, vaan mahdolliset vaikutukset muodostuvat perustuo-

tannon kasvusta ja sen aiheuttamasta rehevöitymisestä. Koska typpipi-

toisuuden nousun ei arvioida lisäävän järvien rehevyyttä, kalastovaiku-

tuksetkin arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

Myöskään pohjaeläinvaikutuksia ei arvioida muodostuvan, sillä järviin 

kohdistuvan typpi- ja sulfaattikuormituksen ei arvioida olevan niin suurta, 

että se aiheuttaisi pohjan hapettomuutta rehevöitymisen tai suolakerros-

tuneisuuden vuoksi. Vuonna 2018 tehtyjen pohjaeläintutkimusten perus-

teella pohjaeläinten yksilömäärät ja tiheydet olivat alhaiset verrattuna 

Vepsänjärveen ja Iso Tipasjärveen. Tulokset ovat yhteneväisiä vuonna 

2007 otettujen näytteiden tulosten kanssa. 

Näin ollen kaivostoiminnan ei arvioida vaikuttavan Pieni-Hietasen ja Hie-

tasen vesimuodostuman ekologiseen tilaan tai sen luokitteluun ensisijai-

sesti vaikuttaviin biologisiin laatutekijöihin. 

Uusi alustava arvio jokien, järvien ja rannikkovesien tilasta on tehty 2012–

2017 kerättyjen aineistojen pohjalta vuonna 2019. Hietanen-Pieni-Hieta-

nen on edelleen luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi, jonka ekologinen 
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tila on erinomainen. Luokitus perustuu suppeaan aineistoon. Nimisenjoki 

tai sen yläpuoliset vesimuodostumat eivät edelleenkään ole luokiteltuja. 

Näin ollen Hietanen-Pieni-Hietasen tilaluokka olisi parantumassa hyvästä 

erinomaiseksi. Toisen suunnittelukauden tila-arviossa vesimuodostuman 

kemiallinen tila on luokiteltu hyvää huonommaksi. 

Hopeakaivoksen poistovesien myötä Hietanen-Pieni-Hietasen typpipitoi-

suudet kasvavat erinomaisen tilan raja-arvoa (590 μg/l) suuremmiksi. 

Muiden fysikaalis-kemiallisiin laatutekijöiden mukaiseen tilaan poistove-

sillä ei kuormituslaskelmien perusteella ole vaikutusta. Jos järven fysi-

kaalis-kemiallinen tila olisi tyydyttävä, ei ekologista tilaa yleensä luokitel-

taisi erinomaiseksi, vaikka biologiset tekijät niin osoittaisivat. 

Näin ollen myös yksittäisen fysikaalis-kemiallisen laatutekijän kuten ty-

pen kuormitus pidetään mahdollisuuksien mukaan tasolla, joka ei vaikuta 

fysikaalis-kemialliseen tilaan tai rehevöitymiseen (vuosittainen typpi-

kuorma 12 400 kg). Järvet on mahdollista luokitella hyvään/erinomaiseen 

ekologiseen tilaan myös tulevassa tilanteessa. 

Maunusjoki on osa Lontanjokea, jonka fysikaalis-kemiallinen tila on ra-

vinnepitoisuuksien ja pH:n perusteella hyvä. Luokittelussa Lontanjoen 

kokonaistyppipitoisuutena on käytetty arvoa 0,53 mg/l ja kokonaisfosfori-

pitoisuutena arvoa 0,029 mg/l. Hyvän tilan raja-arvo on typpipitoisuuden 

osalta 0,9 mg/l ja fosforipitoisuuden osalta 0,04 mg/l. Keskimäärin Mau-

nusjoen liukoisen typen pitoisuuden on arvioitu kasvavan 0,1 mg/l ja liu-

koisen fosfaatin 0,002 mg/l, joten kaivostoiminnalla ei arvioida olevan vai-

kutuksia Lontanjoen fysikaalis-kemialliseen tilaan. 

Lontanjoki on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan. Hietasten tapaan Lon-

tanjoesta ei ole ollut paljon aineistoa saatavilla, ja luokittelu perustuu ve-

denlaatuaineistoon. Mahdollinen kasvanut seuranta-aineisto voi vaikut-

taa myös Lontanjoen seuraavan suunnittelukauden luokitukseen, mutta 

kaivoksen poistovesien ei arvioida huonontavan Lontanjoen ekologista 

tilaa, sillä Maunusjokeen aiheutuvat pitoisuuslisäykset ovat varsin pieniä. 

Sapsojärvien fysikaalis-kemiallinen tila on ravinnepitoisuuksien perus-

teella hyvä. Luokittelussa Sapsojärvien kokonaistyppipitoisuutena on 

käytetty arvoa 0,43 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuutena arvoa 0,018 mg/l. 

Hyvän tilan raja-arvo on typpipitoisuuden osalta 0,66 mg/l ja fosforipitoi-

suuden osalta 0,028 mg/l. Keskimäärin Sapsojärvien liukoisen typen pi-

toisuuden on arvioitu kasvavan 0,05 mg/l ja liukoisen fosfaatin pitoisuu-

den 0,001 mg/l, joten kaivostoiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia 

Sapsojärvien fysikaalis-kemialliseen tilaan. 

Sapsojärvet on luokiteltu hyvään ekologiseen tilaan. Luokitusaineistoa on 

hyvin vähän. A-klorofylli- ja kokonaisfosforipitoisuus ilmentää erinomai-

sen ja hyvän rajoilla olevaa tilaa. Tilaan vaikuttavat vesivoimantuotanto 

ja metsätalouden hajakuormitus. Sapsojärvessä ei ole ilmennyt veden-

laatuongelmia. Järvi on vähintään hyvässä ekologisessa tilassa.  

Luokittelussa a-klorofyllin arvona on käytetty 5,85 μg/l ja erinomaisen ti-

lan raja-arvona 6 μg/l. Kaivoksen poistovesien ei arvioida vaikuttavan 
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Sapsojärvien ekologiseen tilaan, sillä järveen aiheutuvien ravinteiden pi-

toisuuslisäysten arvioidaan olevan hyvin pieniä. Seuraavalla suunnittelu-

kaudella muutoksia ekologiseen tilaan voi aiheutua kuitenkin luokitteluai-

neiston mahdollisesta kasvusta tai muista järviin vaikuttavista toimin-

noista. 

Vaikutukset luokittelemattomien vesimuodostumien tilaan 

Hietasen yläpuolisista pienistä vesimuodostumista ei ole saatavilla katta-

vaa tietoa biologista laatutekijöistä. Ainoastaan Pirttilammesta on mitattu 

planktonlevien määrää kuvaavia a-klorofyllipitoisuuksia. Jokien osalta 

tarkastelussa keskitytäänkin ekologisen tilan taustatekijöitä olevien fysi-

kaalis-kemiallisten laatutekijöiden muutoksiin ja arvioimaan niiden vaiku-

tuksia ekologisen tilan arvioinnissa keskeisiin biologisiin laatutekijöihin. 

Hietanen ja Pieni-Hietanen kuuluvat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen 

vesienhoitosuunnitelmassa vuosiksi 2016–2021 luokkaan runsashumuk-

siset järvet (Rh) ja Lontanjoki luokkaan keskisuuret turvemaiden joet 

(Ympäristöhallinnon vesikartta, 11.9.2019); tämän perusteella Hietasten 

yläpuolisten vesimuodostumien arvioidaan karkeasti kuuluvan seuraaviin 

luokkiin: 

- Ollinjoki → pieni turvemaiden joki 

- Pirttilampi → matala runsashumuksinen järvi 

- Nimisenjoki → pieni turvemaiden joki 

Kyseisen karkean luokittelun jälkeen vesimuodostumien nykyistä fysikaa-

lis-kemiallista tilaa voidaan ravinnepitoisuuksien ja pH-minimin osalta ar-

vioida ympäristöhallinnon antaman ohjeen mukaisesti. Ohjeessa esitetyt 

fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden eli kokonaisravinnepitoisuuksien ja 

pH-minimien luokkarajat on esitetty seuraavissa taulukoissa turvemaiden 

vesimuodostumien osalta (joki- ja järvivesille omat taulukot). 
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Edellä esitettyjen luokittelujen ja vesimuodostumien vuosien 2012–2017 

kokonaistypen ja kokonaisfosforin keskiarvojen sekä pH-minimin perus-

teella vesimuodostumien fysikaalis-kemiallinen tila olisi nykytilassa alla 

olevien taulukoiden mukainen. Taulukoissa on tarkasteltu myös vesistö-

jen tilamuutoksia tilanteessa, jossa poistovesimäärä on 116 m3/h ja sen 

typpipitoisuus 12,3 mg/l. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hopeakaivoksen alapuolisten virta-

vesien vedenlaatu vuosina 2012–2017 ja fysikaalis-kemiallisten laadun 

osatekijöiden mukaiset tilaluokat sekä niiden arvioidut muutokset. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Pirttilammen vedenlaatu vuosina 

2012–2017 ja fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden mukaiset tilaluokat 

sekä niiden arvioidut muutokset. 

 

Nykytilassa Hietasten yläpuolisten, luokittelemattomien jokien fysikaalis-

kemiallinen tila olisi pH:n minimiarvon osalta välttävä ja kokonaisravintei-

den osalta Ollinjokea lukuun ottamatta hyvä. Pitoisuuslisäyksiin perustu-
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valla laskennalla arvioituna hankealueen ja Hietasten väliin jäävien luo-

kittelemattomien vesimuodostumien kokonaistypen laatutekijän mukai-

nen fysikaalis-kemiallinen tila heikkenisi Nimisenjokea lukuun ottamatta. 

Kokonaisfosforin osalta toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia fysikaa-

lis-kemialliseen tilaan. Happamuuden osalta tilanne voi kaivoksen pois-

tovesien myötä parantua, sillä pintavalutuskentältä vesistöön johdettavan 

veden pH on ollut lievästi emäksinen, noin tasolla 7. Ensimmäiseen luo-

kiteltuun vesimuodostumaan, Pieni-Hietaseen laskeva Nimisenjoki py-

syisi kaikkien laadun osatekijöiden mukaan hyvässä fysikaalis-kemialli-

sessa tilassa myös tulevaisuudessa. 

Nykytilassa Pirttilampi olisi kasvukauden kokonaisravinnepitoisuuksien 

perusteella hyvässä fysikaalis-kemiallisessa tilassa. Pirttilammen osalta 

voidaan tarkastella myös yhtä biologista laatutekijää, kasviplanktonin 

määrää kuvaavaa a-klorofyllia, joka on ollut keskimäärin 3,45 μg/l (erin-

omaisen tilan luokkaraja <13,5 μg/l). A-klorofyllin osalta Pirttilampi olisi 

siis erinomaisessa tilassa. Kokonaisravinnesuhdetarkastelun perusteella 

Pirttilampi on nykytilassa potentiaalisesti fosforiajoit-teinen. Laskelmien 

mukaan typen lisäys vahvistaisi fosforirajoitteisuutta, joten kokonaistypen 

fysikaalis-kemiallisen tilaluokan heikentymisellä ei arvioida olevan voima-

kasta rehevöittävää vaikutusta ja sitä myöten vaikutuksia biologisiin laa-

tutekijöihin, kuten a-klorofylliarvoon. Lisäksi Ollinjoki laskee Pirttilammen 

koillisosaan ja Pirttijoki saa alkunsa Pirttilammen pohjoispäästä, jolloin 

Ollinjoen vedet sekoittuvat vain osittain Pirttilammen vesiin, joten typen 

todellinen pitoisuuslisäys jää todennäköisesti laskennallista lisäystä pie-

nemmäksi. 

Myöskään lammen kalaston ei arvioida typpikuorman myötä muuttuvan, 

sillä ravinnelisäyksellä itsessään ei ole vaikutuksia kalastoon, vaan mah-

dolliset vaikutukset perustuisivat ravinteiden aiheuttamaan rehevöitymi-

seen.  

Näin ollen Hietasen yläpuolisten luokittelemattomien vesimuodostumien 

fysikaalis-kemiallinen tila ei muutu kokonaisuutena siten, että niiden eko-

loginen tila heikkenisi merkittävästi tai muutos vaikuttaisi alapuolisiin luo-

kiteltuihin vesimuodostumiin. 

Vedenoton vaikutukset 

Pienen Tipasjärven Olkilahdesta suoritettavalla raakavedenotolla 

(23 m3/h) ei arvioida olevan vaikutuksia Pienen Tipasjärven vedenkor-

keuteen, eikä raakavedenotosta näin ollen arvioida aiheutuvan vesistö-

vaikutuksia. Vedenpuhdistamolta purettavien poistovesien pH säädetään 

ennen purkua, eikä näin ollen happamuushaittoja kaivoksen alapuoli-

sissa vesistöissä aiheudu. Vesistöön johdettavan veden määrää voidaan 

säätää virtaamatilanteen mukaan, jolla voidaan välttää muun muassa 

Koivupuron tulvimisen voimistuminen. 
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Vaikutukset maa- ja kallioperään 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maaperään kohdistuvat pääosin alu-

eelta poistettaviin pintamaihin. Rakennettaviin kohteisiin sisältyvät muun 

muassa tiestö ja alueen vesienhallintaan liittyvät rakenteet. Alueelta pois-

tettavia pintamaita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan muun mu-

assa rakennettavissa padoissa, teiden, varikkoalueiden ja muiden koh-

teiden pohjatöissä sekä ympäristönsuojelun edellyttämissä rakenteissa. 

Ylijäävä moreeni varastoidaan sille osoitetulle alueelle louhoksen lähei-

syyteen, jonne myös pintamaat ja turve varastoidaan. Alueella varastoi-

tavat ylijäämämaat hyödynnetään alueen jälkihoidon yhteydessä muun 

muassa maisemoinnissa. 

Pintamaita ei niistä tehtyjen määritysten perusteella luokitella happoa 

tuottaviksi, eivätkä ne sisällä VNa 214/2007 (ns. pima-asetus) mukaisia 

alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia haitalliseksi luokiteltavia metal-

leja. Tämän vuoksi pintamaiden varastoinnista ja niiden käytöstä alueen 

maarakentamisessa ei arvioida aiheutuvan haitallisia vaikutuksia ympä-

ristölle. Pintamaiden varastointi vastaa tavanomaista maa-ainesten va-

rastointia, eikä varastoinnista arvioida aiheutuvan maaperään, pohjave-

teen tai pintavesiin ympäristöhaittoja. Toiminnan päätyttyä pintamaat 

hyödynnetään kaivosalueen maisemoinnissa, joten pintamaiden varas-

toinnin maisemavaikutuksetkin ovat lyhytaikaisia. Näin ollen alla on käsi-

telty lähinnä sivukivien läjitysalueesta, rikastushiekka-altaasta sekä sel-

keytysaltaista ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 

Alueen sivukivestä vuonna 2018 tehdyissä tutkimuksissa näytteissä to-

dettiin VNa 214/2007 kynnysarvon ylittävänä pitoisuutena antimonia, ar-

seenia, kadmiumia, lyijyä ja sinkkiä. Samoista näytteistä tehtyjen ABA-

testien perusteella sekä matala-, että korkearikkinen sivukivi on mahdol-

lisesti happoa muodostavaa. 

Sivukiveä pyritään läjittämään pysyvästi sivukivialueelle mahdollisimman 

vähän, arvoilta noin 2 Mt. Sivukiveä hyödynnetään tarvekivenä rikkipitoi-

suuden alittaessa 0,3 %, rakentamisessa rikkipitoisuuden ollessa välillä 

0,3–1,5 % ja maanalaisen kaivoksen täyttömateriaalina, kun rikkipitoi-

suus ylittää tason 1,5 %. Valtaosa sivukivestä tullaan hyödyntämään vä-

littömästi tai lyhyen varastoinnin jälkeen maanalaisten louhosten täy-

tössä. Lisäksi enintään 1,5 % rikkiä sisältävää sivukiveä haetaan lupaa 

hyödyntää rikastushiekka-altaan rakenteissa. Voimassa olevan ympäris-

tölupapäätöksen mukaisesti kaikki sivukivi on määrätty hyödynnettä-

väksi. Toiminnan laajentuessa kaikkea muodostuvaa sivukiveä ei toden-

näköisesti saada hyödynnettyä, joten lupaan haetaan muutos koskien si-

vukiven pysyvää sijoittamista sivukivialueelle. 

Esirikastuksen käyttöönoton myötä maanalainen kaivos syvenee, sivuki-

vialueen laajuus kasvaa ja lisäksi sivukiveä sijoitetaan pysyvästi maan-

pinnan päälle sivukivialueelle. Kokonaislouhintamäärän kasvun myötä 

maanpäällinen avolouhos ei merkittävästi laajene aiemman ympäristölu-

van mukaisesta. Aiempaan toimintaan verrattaessa muutokset louhinnan 

vaikutuksissa kohdistuvat pääasiassa maanalaiseen kaivokseen, jossa 
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louhinnan edetessä syvemmälle, kallioperä muuttuu tähänastisten ha-

vaintojen perusteella ehjemmäksi. Maanalaisen kaivoksen syventämi-

sestä ei näin ollen arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia aiemman 

ympäristöluvan mukaiseen toimintaan verrattaessa. 

Maanpäällisen pysyvän sivukivialueen laajuus (enintään kymmenen heh-

taaria) on suurempi nykytilaan nähden ja näin ollen pintamaahan kohdis-

tuvat vaikutukset ulottuvat aiempaa laajemmalle alueelle. Sivukivialueen 

laajennus sijoittuu suoalueelle. Haitallisten aineiden pääsy maaperään ei 

olennaisesti muutu nykytilaan nähden, joskin sivukivialueelle sijoitettavan 

sivukiven määrän kasvaessa kivestä liukenevien haitta-aineiden koko-

naismäärä kasvaa. Pysyvästi läjitettävän sivukiven osalta maaperään 

kohdistuvia päästöjä ja vaikutuksia vähentää sivukivialueen suotovesien 

keräys alueen reunaojiin, joita pitkin vedet johdetaan selkeytysaltaaseen 

4 ja sivukivialueen pohjoispuolelle selkeytysaltaaseen 6, joista edelleen 

vedenpuhdistamon ja pintavalutuskentän kautta vesistöön. Sivukivialu-

een suotoveden laatua tarkkaillaan toiminnan aikana. 

Kaivannaisjätteistä tehtyjen analyysien perusteella sivukivialueelta, rikas-

tushiekka-altaalta tai selkeytysaltaista voi suotautua metallipitoisia vesiä 

alueiden alapuoliseen maaperään ja pohjaveteen. Liukoisuusanalyysien 

perusteella maaperään ja pohjaveteen arvioidaan kohdistuvan lähinnä 

antimonikuormitusta. ABA-testien perusteella sivukivet ja pyriitti ovat 

mahdollisesti happoa tuottavia. Sivukivien hapontuottopotentiaali altistaa 

sivukiviläjityksen suotovedet happamoitumiselle ja happamat suotovedet 

taas lisäävät useiden haitallisten metallien liukoisuutta. Näin ollen sivuki-

vien läjitysalueelta voi kohdistua alueen alapuoliseen maaperään ja poh-

javeteen vähäisessä määrin myös muiden metallien kuin antimonin kuor-

mitusta. Pyriitin osalta mahdollinen happamoituminen ja metallien liuke-

neminen ei lähtökohtaisesti aiheuta pilaantumisvaaraa, sillä pyriitti al-

taassa on kauttaaltaan kaksinkertainen läpäisemätön tiivisrakenne. Näin 

ollen mahdolliset haitalliset vaikutukset liittyvät onnettomuus- ja poik-

keustilanteisiin, joissa em. rakenne pääsisi rikkoutumaan. Kaksinkertai-

sen yhdistelmärakenteen rikkoutuminen on hyvin epätodennäköistä. 

Jätealueiden pohjarakenteena käytetään suunnitelmien mukaan tiivistet-

tyä joko luontaista tai rakennettua turvekerrosta, joka läpäisee vettä hei-

kosti. Näin ollen turvekerros vähentää maaperään ja pohjaveteen suo-

tautuvien metallipäästöjen määrää merkittävästi. Pieni määrä erityisesti 

liukoisessa muodossa olevia metalleja voi kuitenkin läpäistä turvekerrok-

sen. Jätealueiden alapuoliseen maaperään ja pohjavesiin suotautuvan 

veden määrä on kuitenkin arvioitu kohtalaisen pieneksi ja valtaosa jäte-

alueiden suotovesistä kerätään selkeytysaltaisiin, joista vedet johdetaan 

edelleen kaivoksen vedenpuhdistamolle. 

Vähäisissä määrin kaivosalueen maaperään voi aiheuta metallipäästöjä 

myös sivukivien läjitysalueen tai rikastushiekan pölyämisen seurauk-

sena. Kaivannaisjätealueiden pölyämisestä maaperään kohdistuvat vai-

kutukset on kuitenkin arvioitu pieniksi. Rikastushiekka-altaan pinta pide-

tään koko ajan kosteana, jolloin pölyäminen on hyvin vähäistä tai olema-

tonta. Sivukivialueella pölyämistä vähentää kiviaineksen suuri raekoko 
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hienojakoisemman aineksen kulkeutuessa läjitysalueen pohjaosiin. Py-

riittiallas ei pääse pölyämään, sillä voimassa olevan luvan mukaisesti py-

riitin päällä pidetään koko ajan vesipeittoa. 

Kaivosalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella tai sellaisen välittö-

mässä läheisyydessä, eikä kaivosalueen välittömässä läheisyydessä si-

jaitse yksityisiä kaivoja, joten toiminnalla ei katsota olevan vaikutuksia yh-

teiskunnan tai yksityishenkilöiden vedenhankintaan. 

Toiminnan päättymisen jälkeen sivukivet siirretään louhokseen ja/tai mai-

semoidaan sivukivialueelle ja rikastushiekka-allas sekä selkeytysaltaat 

suljetaan ja maisemoidaan. Kyseiset toimenpiteet vähentävät alueilla 

syntyvien suotovesien määrää ja näin ollen myös maaperään ja pohjave-

teen suotovesistä kohdistuvia vaikutuksia. 

Maa- ja kallioperään kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 

ja lieventäminen 

Maaperään kohdistuvia vaikutuksia vähennetään varastoimalla alueelta 

kaivetut maa-ainekset hankealueella. Maa- ja kiviainekset hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan alueen maanrakennus- ja maisemointitöissä. 

Tutkimusten perusteella alueen pintamaat eivät ole happoa muodostavia 

eikä niissä esiinny kohonneita metallipitoisuuksia. Louhinnassa muodos-

tuva sivukivi on mahdollisesti happoa muodostavaa, josta aiheutuvien 

haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi sivukivialueelle rakennetaan poh-

jarakenteet. Maaperään kohdistuvia päästöjä (esim. polttoaine- tai öljy-

vuodot, räjähdekemikaalit) ehkäistään asianmukaisilla suojaus- ja varau-

tumistoimenpiteillä ja huolellisella työskentelyllä. 

Vaikutukset pohjavesiin ja vedenottoon 

Hankkeen pohjavesivaikutukset liittyvät pääasiallisesti kalliolouhinnan ja 

kaivosten kuivatuksen aiheuttamiin määrällisiin pohjavesivaikutuksiin 

sekä sivukivien aiheuttamiin laadullisiin pohjavesivaikutuksiin. Tämän 

hankkeen myötä maanalaista kaivosta syvennetään ja sivukivialuetta laa-

jennetaan. Nämä voivat aiheuttaa olemassa olevan luvan mukaiseen toi-

mintaan nähden suurentuneita laadullisia ja määrällisiä pohjavesiin koh-

distuvia vaikutuksia. 

Pohjaveden pinnankorkeus 

Nykytilanteessa maanalaisen kaivoksen syvyys on noin 350 metriä. Kai-

voksen nykyinen kuivatusvesimäärä on noin 50 m3/h (≈1 200 m3/vrk). 

Viime vuosien (2016–2019) vuosikeskiarvot toteutuneista kuivatuspump-

pausmääristä vaihtelevat 1 000–1 200 m3/vrk (45–52 m3/h) välillä. Kuu-

kausikeskiarvotietojen perusteella kuivatuspumppauksen määrät ovat ta-

vallisesti suurimmillaan kesä-syyskuun välisenä aikana ja pienimmillään 

helmi-huhtikuun välisenä aikana. Kuivatusvesien määrän on mallinnuk-

sen perusteella arvioitu nousevan tuotannon aikana noin tasolle 90 m3/h 

(≈2 200 m3/vrk). Maanalaisesta kaivoksesta tehtyjen havaintojen perus-

teella kaivokseen kerääntyvän kalliopohjaveden määrä vähenee selvästi 
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tason 175 metriä alapuolella, koska kallioperän rikkonaisuus ja rakoilu 

vähenee. Näin ollen maanalaisen kaivoksen syventäminen ei oletetta-

vasti merkittävästi lisää kaivokseen kerääntyvän pohjaveden määrää ja 

kuivatuspumppausta. Toiminnan päättymisen jälkeen avolouhoksien kui-

vatuspumppaus päätetään ja louhosten annetaan täyttyä niihin ympäris-

töstä kerääntyvillä pinta- ja pohjavesillä. 

Kaivoksen kuivanapito alentaa lähialueen pohjavedenkorkeutta, mistä on 

laadittu laskennallinen arvio kaivostunnelin tyhjennyspumppausta koske-

vaan vesilupahakemukseen (aluehallintoviraston päätös nro 62/10/2). 

Pohjaveden korkeuden alenemisalueen tarkkaa laajuutta on laskennalli-

sesti vaikea arvioida, koska kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa suuresti 

vedenjohtavuuteen. Mittausten perusteella kaivostunnelin kuivanapitove-

sien määrä on nykyisin noin 50 m3/h. Tämä viittaa siihen, että rakoilu on 

vähäistä. Kokemusperäisten tietojen sekä laskennallisten arvioiden pe-

rusteella on arvioitu, että pohjaveden alenema ulottuisi enintään noin 

600 metrin etäisyydelle kaivostunnelista. 

Pohjaveden alenema on suurin kaivostunnelin kohdalla ja se pienenee 

etäämmälle mentäessä. Alenema sijoittuu pääosin metsä- ja suomaalle, 

eikä tälle alueelle sijoitu asuinkiinteistöjä eikä kaivoja. Kaivoksen kuiva-

tuspumppauksella saattaa olla kuivattava vaikutus suoalueille ja niiden 

kasvillisuudelle. Jäkäläsuon länsiosassa on havaittu uhanalaisia käm-

mekkälajeja. Kaivoksen kuivatuspumppauksen arvioitu vaikutus kohdis-

tuu Jäkäläsuon itäosaan. Arvioitu vaikutusalue ei ulotu kaivoksen lähei-

syydessä sijaitseville Natura-alueille. Kaivoksen itäpuolella kaivoksen 

kuivatuspumppauksen pohjavedenpintaa alentava vaikutus saattaa ulot-

tua Taivaljärven alueelle. Taivaljärvi on matala järvi, joka on muodostunut 

vettä pidättävien maakerrosten päälle. Se saa vetensä pintavalunnasta, 

eikä kalliopohjavesillä ole vaikutusta sen vesitalouteen. Taivaljärveä on 

käytetty kalankasvatuksessa luonnonravintolammikkona, joka täytyy ke-

väällä sulamisvesistä ja tyhjennetään syksyllä poikasten keräämistä var-

ten. Vuosina 2019 ja 2020 Taivaljärveä ei ole käytetty kalankasvatuk-

sessa. Kaivoksen tähänastisella kuivatuspumppauksella ei ole havaittu 

olevan haitallista vaikutusta Taivaljärveen. 

Selvitys kuivanapitopumppauksen pohjavesivaikutuksista 

Hakija on 15.10.2020 toimittanut selvityksen, jossa on arvioitu kuivanapi-

topumppauksen pohjavesivaikutuksia. Selvitystä tehtäessä alueelta ei ol-

lut saatavilla pohjavedenpinnankorkeustietoja louhoksen kuivatuspump-

pausta edeltävältä ajalta (ennen vuotta 2010), joten alueen luonnollinen 

pohjavedenpinta ei ole tiedossa. Kaivosalueen pohjoispuolella sijaitse-

van Pieni Tipasjärven pinnankorkeus on noin tasolla +193 - +194 m mpy, 

länsipuolella sijaitsevan Taivaljärven noin +199 m mpy (pohja +198) ja 

itäpuolella sijaitsevan Jäkäläsuon korkeus noin +205 - +210 m mpy. Sel-

vityksen arvio kuivatuspumppauksen pohjavesivaikutuksista perustuu lä-

heisten järvien ja suon pinnankorkeuksiin sekä oletukseen, että alueen 

luonnollinen pohjavedenpinta on tyypillisesti noin metrin syvyydellä 

maanpinnasta. 
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Vuonna 2010 tehdyssä laskennallisessa mallissa on käytetty edellisen 

toimijan tietoja pumppausmääristä sekä tunnelin pituus- ja syvyystietoja. 

Viime vuosien (2016–2019) toteutuneet pumppausmäärät ovat olleet 

noin 300 m3 suurempia kuin laskennassa käytetyt määrät, minkä lisäksi 

tunnelin pituus on lisääntynyt toiminnan aloittamisen jälkeen vuonna 

2019. Laskennallisessa mallissa kuivatuspumppauksen vaikutusalueeksi 

laskettiin noin 600 metriä maanalaisen kaivoksen tuuletusnoususta. 

Kaikissa alle 600 metrin etäisyydellä louhoksesta olevissa tarkkailupis-

teissä todettiin alenemaa suhteessa arvioituun luonnolliseen pohjave-

denpinnantasoon. Suurinta arvioitu alenema on maanalaisen louhoksen 

koillispuolella 400 metrin etäisyydellä (alenema noin 20 m) sekä kaak-

koispuolella 150–180 metrin etäisyydellä (alenema 5–12 m). Yli 600 met-

rin etäisyydellä olevissa maapohjavesiputkissa ja kairarei’issä ei varmaa 

kuivatuspumppauksen aiheuttamaa alenemaa arvioituun luonnolliseen 

pohjavesitasoon nähden ole havaittavissa 

Laskennallista mallia arvioitaessa on seuraavia epävarmuustekijöitä. Alu-

eelta ei ole käytettävissä pinnankorkeustietoja kuivatuspumppausta edel-

tävältä ajalta, joten alueen luonnollinen pohjavedenpinnantaso on arvio 

ja käytettävissä olevat mittaustiedot ovat lyhyeltä ajanjaksolta (2017–

2019). Alueen tarkkailupisteet ovat jakautuneet epätasaisesti ja painottu-

vat louhoksen lähialueelle ja sen luoteis- ja koillispuolille. 

Maanalaisen louhoksen kuivatuspumppauksen aiheuttama pohjaveden-

pinnan alenema noudattaa melko hyvin vuonna 2010 laskettua lasken-

nallista mallia huolimatta siitä, että malli on laskettu toteutumaa pienem-

mällä poistovesimäärällä. Laskennallinen vaikutusalue ja olemassa ole-

vien tarkkailutietojen perusteella toteutunut vaikutusalue on noin 

600 metriä maanalaisen kaivoksen tuuletusnousun ympärillä. Toteutu-

neen vaikutusalueen arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuuksia johtuen ly-

hyestä mittaushistoriasta sekä epätasaisesti jakautuneista tarkkailupis-

teistä. 

Pohjaveden laatu 

Kalliolouhinnan ja -räjäytysten vaikutukset voivat näkyä pohjavedessä 

väliaikaisena samentumisena sekä muun muassa kohonneina typpiyh-

disteiden pitoisuuksina sekä räjähdysainejääminä. Kalliolouhintaan liitty-

vät pohjaveden laadulliset vaikutukset rajoittuvat tyypillisesti louhittavan 

alueen välittömään läheisyyteen. Kaivoksen kuivatuspumppaus ja sen ai-

heuttama pohjavedenpinnan alenemakartio ehkäisee osaltaan mahdol-

listen pohjaveden laatuun kohdistuvien vaikutusten leviämistä laajem-

malle alueelle ympäristöön. 

Esirikastuksen käyttöönoton myötä maanalainen kaivos syvenee ja sivu-

kivialueen laajuus kasvaa. Sivukivialue sijoittuu soistuneelle alueelle. 

Tutkimusten perusteella alueen pohjamoreenin vedenläpäisevyys on 

heikkoa. Sivukivialueen pohjarakenne koostuu luontaisesta ja/tai raken-

netusta turvekerroksesta. Maaperän heikosta vedenjohtavuudesta joh-

tuen mahdolliset pohjavesivaikutukset voivat kohdistua lähinnä sivuki-
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vialueille sekä niiden välittömään läheisyyteen. Sivukivestä tehdyissä tut-

kimuksissa joissakin näytteissä on todettu valtioneuvoston maaperän pi-

laantumisesta antaman asetuksen 214/2007 kynnysarvoihin verrattuna 

kohonneena pitoisuutena arseenia, kadmiumia, lyijyä ja sinkkiä. Raskas-

metallien kulkeutuminen pohjaveden välityksellä on yleisesti ottaen heik-

koa, joten raskasmetallien leviäminen laajemmalle ympäristöön on epä-

todennäköistä. 

Sivukivien liukenevuuksia on selvitetty vuonna 2018. Lyhyellä aikavälillä 

sivukivistä liukenee lähinnä vähäisiä määriä antimonia (2-vaiheinen ra-

vistelutesti), millä ei arvioida olevan haitallista vaikutusta pohjavesien laa-

tuun. Kesästä 2018 lähtien jatkuneet matala-(< 0,8 %) ja korkearikkisen 

(>0,8 %) sivukiven lysimetrikokeet osoittavat, että pidemmällä aikavälillä 

analysoidut pitoisuudet ovat toistaiseksi olleet pieniä (esimerkiksi arseeni 

<10 μg/l ja lyijy < 21 μg/l). Myös sulfaattipitoisuudet ovat pysyneet pie-

ninä, eikä niissä ole tapahtunut selvää muutosta. Suurimmat pitoisuuden 

kohoamat on havaittu sinkin osalta, jonka pitoisuus on ollut enimmillään 

noin 40 μg/l. Sinkin osalta pohjavesien ympäristölaatunormi (EQS) on 

60 μg/l. Myös kadmiumpitoisuuksissa on tapahtunut huomattavaa kohoa-

mista lysimetrien tarkastelujaksolla. GTK:n tulkinnan mukaan syy on ma-

talarikkisen lysimetrissä olevan sivukiven korkeammassa lyijyhohde- ja 

sinkkivälkepitoisuudessa, mikä ei edusta sivukiven keskimääräistä koos-

tumusta tulevalla sivukiven läjitysalueella. Lysimetrikokeet jatkuvat edel-

leen ja suodosvesien metallipitoisuuksia seurataan säännöllisin väliajoin.  

Pohjavesiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieven-

täminen 

Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta aiheutuvia mahdollisia laadullisia poh-

javesivaikutuksia ehkäistään alueille toteutettavilla ja aiemman ympäris-

töluvan lupaehtojen mukaisesti jo toteutetuilla pohjarakenteilla. Kaikissa 

padoissa ja tulevan pyriittialtaan (nykyisin selkeytysallas 1) pohjaraken-

teena käytetään niin sanottua yhdistelmärakennetta. Yhdistelmärakenne 

on tiivistysrakenneominaisuuksiltaan huomattavasti parempi kuin bento-

niittimatto tai kalvo yksinään. Muilla kaivannaisjätteen jätealueiksi luoki-

teltavilla alueilla pohjarakenne koostuu luontaisesta tai rakennetusta tur-

vekerroksesta. Lisäksi toiminnan aikana louhosten kuivatusvesi puhdis-

tetaan kemiallisesti. 

Pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun tarkkailun avulla seurataan kai-

vostoiminnan mahdollisia vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun. 

Tällöin voidaan havaita mahdolliset louhosalueiden kuivatuksesta aiheu-

tuvat vaikutukset ympäristön pohjaveden pinnankorkeuteen. Pohjaveden 

laadun tarkkailulla voidaan vastaavasti havaita mahdolliset laatumuutok-

set pohjavedessä seuraamalla kaivostoiminnan indikaattorien (muun mu-

assa sulfaatti, raskasmetallit, typpiyhdisteet) kehitystä alueen pohjave-

sissä. 

Mahdollisten vahinko- tai onnettomuustilanteiden aiheuttamat päästöt 

(esimerkiksi öljyvahinko) pohjaveteen voidaan ehkäistä asianmukaisella 

poikkeustilanteisiin varautumisella ja nopeilla torjuntatoimenpiteillä. 



151 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluun 

Kasvillisuus 

Kaivospiirin alueelle ei luontoselvitysten ja -kartoitusten perusteella sijoitu 

huomionarvoisia luontokohteita. Näin ollen kaivospiirin kasvillisuuteen ja 

luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuudessaan vähäi-

siä, vaikkakin uusien toimintojen vaatimien rakenteiden sijainneilla ja nii-

den läheisyydessä luonnonympäristöön kohdistuvan muutoksen suuruus 

on suuri. 

Luontotyyppeihin kohdistuu haitallisia vaikutuksia vähintään louhoksen 

kuivanapidon ja ojitusten aiheuttaman pohjaveden alenemisen ja siitä ai-

heutuvasta kuivumisesta johtuen, kuten myös kaivostoiminnan aiheutta-

man pölyämisen vaikutuksesta. Kaivostoiminnassa syntyvät pölypäästöt 

koostuvat pääasiassa raskaista mineraalihiukkasista, jotka tarkkailutulos-

ten ja arvioinnin perusteella laskeutuvat pääosin 100–200 metrin päähän 

irtoamispaikasta. Ajoittain haittaa voi syntyä 500 metrin säteellä päästö-

lähteestä ja vain poikkeuksellisissa ja lyhytkestoisissa tuuliolosuhteissa 

yli kilometrin etäisyydellä. Näin ollen arvokkaisiin luontotyyppeihin ei etäi-

syyden vuoksi arvioida kohdistuvan pölyämisestä johtuvia vaikutuksia. 

Vuonna 2010 toteutettiin hopeakaivoshankkeen täydentävä luontoselvi-

tys maastoselvityksineen kasvillisuuden osalta kaivospiirin alueelle. Sel-

vitysalueelta luonnon yleispiirteiden lisäksi havainnoitiin luonnon moni-

muotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita (metsälaki 10 §, luonnonsuo-

jelulaki 29 §, vesilaki 15 a § ja 17 a § ja uhanalaiset luontotyypit) sekä 

uhanalaisten ja huomioitavien lajien potentiaalisia elinympäristöjä. Selvi-

tyksessä todettiin selvitysalueen luonnon olevan ihmistoiminnan muutta-

maa, soiden ollessa pääsääntöisesti ojitettuja ja metsien talouskäytössä. 

Alueelta ei havaittu metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia 

arvokkaita luontotyyppejä. 

Uhanalaisiksi luokitellut kaivospiirin alueella havaitut metsäkortekorvet 

(MkK) sijoittuvat kaivospiirin kaakkoisnurkkaan, eikä tälle alueelle ole 

suunniteltu kaivostoimintoja. Näin ollen suoria vaikutuksia metsäkorte-

korpiin ei synny. Metsäkortekorpiin kohdistuu haitallisia vaikutuksia lou-

hoksen kuivanapidon ja ojitusten aiheuttaman pohjaveden alenemisen ja 

siitä johtuvan kuivumisesta johtuen, kuten myös kaivostoiminnan aiheut-

tamasta pölyämisestä. 

Kaivostoiminta ei sijoitu uhanalaisten kaitakämmekän ja suopunakäm-

mekän sekä rauhoitettujen soikkokaksikon ja valkolehdokin esiintymien 

alueille ja näin ollen kasvilajien esiintymiin ei arvioida kohdistuvan suoria 

haitallisia vaikutuksia. Kaivostoiminnasta voi aiheutua Jäkäläsuon itä-

osan kuivumista, jolla voi olla haitallista vaikutusta puna- ja kaitakämme-

köiden esiintymisalueelle suon länsiosassa. Mahdollinen haitallinen vai-

kutus arvioidaan vähäiseksi lajien elinympäristövaatimusten ja esiintymä-

alueen ja kaivoksen välisestä etäisyydestä johtuen. 

Hakijan 15.10.2020 toimittaman kuivanapitopumppauksen pohjavesivai-

kutuksista tehdyn laskennallisen selvityksen mukaan pohjavedenpinnan 
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alenema ei olemassa olevan tiedon mukaan ulotu Jäkäläsuolle saakka 

eikä siten todennäköisesti vaikuta kuivattavasti suon länsiosissa todet-

tuun kämmekkäesiintymään. 

Eläimistö 

Linnusto 

Linnustolle aiheutuvat suorat haitallisia vaikutukset ovat luontaisten 

elinympäristöjen eriasteisia muutoksia tai häviämistä sekä toiminnan ai-

kaisia häiriöitä esimerkiksi liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen me-

lusta. Kaivospiirin alueella tapahtuvat elinympäristön muutokset ja häviä-

minen kohdistuu pääosin yleisiin metsälajeihin. Kaivoksen tarvitsemien 

alueiden pinta-ala on verrattain pieni ja korvaavia elinympäristöjä on kai-

voksen ympäristössä riittävästi, jolloin vaikutus ns. yleisiin lajeihin jää 

merkittävyydeltään merkityksettömäksi. 

Elinympäristömuutoksista aiheutuvat haitalliset vaikutukset kohdistuvat 

suolinnustoon suopinta-alan vähenemisestä ja alueiden ja kuivumisesta. 

Suolinnuston kannalta oleellisin alue on kaivospiirin länsipuolelle sijoit-

tuva Jäkäläsuo. Jäkäläsuon itäosan arvioidaan kuivuvan kaivostoiminnan 

seurauksena, kuivumisen seurauksena suon linnustollisen arvon arvioi-

daan heikentyvän. Lisäksi kaivostoiminnan melusta aiheutuu välillisiä 

haitallisia vaikutuksia Jäkäläsuolla ja kaivospiirin läheisyydessä pesiviin 

lintuihin. 

Kaivostoiminnasta johtuvat elinympäristömuutokset kohdistuvat ekologi-

sella maisematasolla alueelle tyypillisiin ympäristöihin. Näin ollen linnus-

toon kohdistuva haitallinen vaikutus arvioidaan kokonaisuudessaan vä-

häiseksi. 

Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit 

Hopeakaivoshankkeeseen liittyvien luontoselvitysten yhteydessä on sel-

vitetty suurpetojen sekä saukon, liito-oravan ja viitasammakon esiinty-

mistä Taivaljärven alueella. Muiden luontodirektiivin liitteen IV(a) mukais-

ten lajien ei ole todettu esiintyvän Taivaljärven alueella. Kaivospiirin alu-

eella ei myöskään ole minkään alueella tehdyn kartoituksen yhteydessä 

havaittu tunnettuja luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- tai le-

vähdyspaikkoja, minkä vuoksi muita kuin em. lajeja ei ole huomioitu vai-

kutusten arvioinnissa. 

Liito-oravan (Pteromys volans) kannalta potentiaalisia elinympäristöjä 

kartoitettiin kaivospiirin alueella ja sen lähiympäristössä vuosina 2006 ja 

2007 papanakartoituksella. Liito-orava suosii iäkkäitä kuusivaltaisia se-

kametsiä, joiden yhtenäisempiä lajille soveltuvia metsäkuvioita havaittiin 

kaivospiirin ympäristössä vain vähän. Vuonna 2007 Koivumäen alueella, 

jossa yhtenäisimmät kuusikot sijaitsivat aiemmin, tehtiin hakkuita, joiden 

seurauksena kuusikoiden pinta-ala pieneni huomattavasti. Em. alueelta 

ja kuusivaltaiselta metsäkuviolta Jäkäläsuon eteläpuolella etsittiin pa-

panajälkiä liito-oravasta, mutta lajin ei havaittu esiintyvän kummallakaan 
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alueella. Myöhemmin tehtyjen luontoselvitysten yhteydessä tilanteen to-

dettiin liito-oravan esiintymisen suhteen säilyneen ennallaan, minkä 

vuoksi liito-oravan esiintymistä ei ole katsottu tarpeelliseksi selvittää uu-

delleen YVA-menettelyn yhteydessä. Koska alueella ei sijaitse liito-ora-

valle soveltuvia riittävän laajoja ja yhtenäisiä metsäkuvioita, ei hopeakai-

voksen arvioida aiheuttavan liito-oravaan kohdistuvia haitallisia vaikutuk-

sia. 

Viitasammakon (Rana arvalis) potentiaalisia elinympäristöjä kartoitettiin 

vuoden 2007 luontoselvitysten yhteydessä. Kartoitus ajoitettiin lajin kutu-

aikaan, joka ajoittuu Kainuussa keskimäärin huhtikuun loppupuolelle, ja 

kartoitusalue kattoi koko kaivospiirin ja sen lähiympäristön. Selvitysten 

perusteella kaivospiirin alueella ei esiinny viitasammakkoa tai sille hyvin 

soveltuvia elinympäristöjä. Viitasammakoita tapaa yleensä mm. kosteilla 

niityillä, viidoilla ja kedoilla. Laji suosii kosteampaa ympäristöä kuin taval-

linen sammakko. Viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä esiintyy 

kaivospiirin ympäristössä lähinnä Pienen-Tipasjärven Olkilahden alu-

eella, jonne ei kohdistu kaivostoiminnan suoria vaikutuksia. Koska alu-

eelta ei kartoituksessa havaittu viitasammakkoa, eikä sille soveltuvia 

elinympäristöjä sijoitu kaivospiirin alueelle, ei hankkeesta tunnistettu lajiin 

kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. 

Vuoden 2007 selvityksen perusteella saukkoja on esiintynyt Pieni-Tipas-

järven ja Tipasjoen alueella. Selvityksen toteuttamisen aikaan viimeisim-

mät tunnetut havainnot olivat Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen sekä pai-

kallisen metsästysseuran mukaan talvelta 2006–2007. Saukkoa esiintyy 

mahdollisesti myös satunnaisesti Taivaljärven alueella, joskaan havain-

toja ei vuoden 2007 selvitykseen kirjattu. Vuosina 2015 ja 2018 tehtyjen 

selvitysten perusteella voidaan todeta, että kartoitetulla alueella elää 

saukkoja ainakin Lontanjoen ja Tipasjoen alueella. Kannan koko lienee 

kuitenkin aika pieni, koska kummassakin havaittiin vain yhdet jäljet. Kai-

vostoiminta todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti saukkojen mahdolli-

seen esiintymiseen Taivaljärvellä eriasteisten ympäristön muutosten 

sekä toiminnan aikaisten häiriöiden synnyttämän melun seurauksena. 

Pienen Tipasjärven ympäristössä on potentiaalista elintilaa enemmän 

kuin merkittävästi pienemmällä Taivaljärvellä. Kaivostoiminnasta saukon 

elinympäristövaatimuksiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi 

ja kohdistuvat vain pieneen osaan Pienen Tipasjärven saukon potentiaa-

lista reviiriä. Näin ollen saukon esiintymiseen Tipasjärven alueella ei ar-

vioida kohdistuvan lajin esiintymiseen vaikuttavaa haitallista vaikutusta. 

Kaivospiirin alueella saukkoa tai sille soveltuvia elinympäristöjä ei ole ha-

vaittu, minkä vuoksi selvitysten uusimista ei ole katsottu tarpeelliseksi. 

Kaivostoiminnasta voi aiheutua lepakoille suoria tai välillisiä haitallisia 

vaikutuksia. Suoria vaikutuksia voi muodostua lepakoiden päiväpiiloihin 

kohdistuvista toimista, kuten kolopuiden kaatamisesta tai rakennuksen 

purkamisesta. Välillisiä vaikutuksia voi aiheutua elinympäristöjen pirstou-

tumisesta ja saalistusalueiden häviämisestä sekä estevaikutuksesta le-

pakoiden liikkumiselle. Lepakoihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voi-

daan lieventää vähentämällä kaivosalueen yöllistä valaistusta kevät- ja 
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syyskesällä sekä säästämällä lepakoille päiväpiiloiksi potentiaalisiksi ar-

vioidut puut. 

Vuoden 2007 selvityksen perusteella lepakoiden tunnistetut lisääntymis- 

ja levähdyspaikat sijoittuvat kaivospiirin alueen ulkopuolelle. Lepakoista 

tehtiin selvitysten yhteydessä äänihavaintoja kolmessa kohtaa: Nokka-

vaaran eteläpuoleisen tienhaaran kohdalla havaittiin 1 pohjanlepakkoyk-

silö, Hanhikankaan ympäristössä tavattiin 3–4 pohjanlepakkoyksilöä, 

jotka saalistivat hyönteisiä louhoksen suuaukon ja läheisten kivikasojen 

alueella, ja Koivumäen vanhan metsäkämpän pihapiiristä tehtiin pohjan-

lepakkohavainto. Muista lepakkolajeista ei tehty selvityksen yhteydessä 

havaintoja. Kaivospiirin pohjoisosaan sijoittuvien, potentiaalisiksi päivä-

piiloiksi arvioitujen haapojen alueelle ei ole suunniteltu rakennustoimia, 

joten niihin ei aiheudu suoria haitallisia vaikutuksia. Suunniteltujen raken-

nustoimien alueelta ei selvitysten yhteydessä ole havaittu lepakoiden 

kannalta oleellisia saalistusympäristöjä, minkä vuoksi lepakoiden saalis-

tusympäristöihin ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Kokonaisuudessaan haitalliset vaikutukset alueella esiintyviin lepakoihin 

arvioidaan vähäisiksi, sillä lisääntymis- ja levähdyspaikat sijoittuvat kai-

vospiirin alueen ulkopuolelle. 

Mahdollisesti suurpetoihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset aiheutuvat 

niiden luontaisten elinympäristöjen eriasteisista muutoksista ja häviämi-

sestä, vaellusreittien rajoittumisesta esimerkiksi Pienen Tipasjärven ja 

Hiidenportin kansallispuiston välillä sekä toiminnanaikaisista häiriöistä, 

kuten ihmisen läsnäolosta ja liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen me-

lusta. Suurpetojen reviirit ovat laajoja ja niiden arvioidaan välttävän kai-

vospiirin aluetta ja sen välitöntä lähiympäristöä. Kaivospiirin vaatima 

pinta-ala on suurpetojen kannalta tarkasteltuna pieni. Näin ollen kaivos-

toiminnasta ei arvioida kohdistuvan haitallista vaikutusta suurpetojen re-

viiritason esiintymiseen. 

Luonnonsuojelualueet 

Välillisiä haitallisia vaikutuksia lähimpien suojelualueiden luontotyyppei-

hin voi aiheutua toiminnan seurauksena syntyvästä pölystä tai pinta- tai 

pohjaveden päästöistä tai muista ilmastopäästöistä. Melusta ei aiheudu 

haitallista vaikutusta kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin. Pohjaveden 

korkeus alenee kaivostoiminnan seurauksena, jolloin lähiympäristö voi 

kuivua. Kaivos ei kuitenkaan sijoitu luokitellulle pohjavesialueella, eikä 

kuivumisen ei arvioida ulottuvan niin etäälle, että siitä koituisi haitallisia 

vaikutuksia lähelle sijoittuvien luonnonsuojelu ja suojeluohjelmakohtei-

den suojeluperus-teisiin. 

Vuoriniemi – Natura 2000 -alue (FI1200604, SAC) 

Alue sijoittuu lähimmillään noin yhden kilometrin etäisyydelle kaivospiirin 

rajasta pohjoiseen. Alueeseen ei kohdistu suoria haitallisia vaikutuksia. 

Alue sijoittuu kaivospiirin kanssa samalle Tipasjärvien (59.853) 3. Jako-

luokan valuma-alueelle. Kaivostoiminnan purkuvedet ohjataan Koivupu-

roon kaivospiirin eteläpuolelle, jolloin vesien ei arvioida kulkeutuvan Na-

tura-alueelle tai sen läheisyyteen. 
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Hiidenportin kansallispuisto (KPU110019), Hiidenportin alueet Natura-

alue (FI1200625, SCI). 

Alue sijaitsee kaivospiirin eteläpuolella lähimmillään noin 800 metrin etäi-

syydellä. Alueeseen ei kohdistu suoria haitallisia vaikutuksia. Alue sijoit-

tuu pääosin kaivospiirin kanssa eri 3. jakoluokan valuma-alueille. Hiiden-

portin alueen pohjoisosasta pieni alue sijoittuu kaivospiirin kanssa sa-

malle Tipasjärvien (59.853) valuma-alueelle. Koivupuron purkureitti sijoit-

tuu lähimmillään noin 1,4 kilometrin etäisyydelle Hiidenportin alueesta. 

Purkuvedet suuntautuvat valuma-alueen päävalunta-suunnan mukai-

sesti länteen, poispäin Hiidenportin alueesta. 

Teerisuon-Lososuon alue – Natura 2000 -alue (FI1200221, SCI) 

Alue sijoittuu noin seitsemän kilometrin etäisyydelle kaivospiirin alueesta. 

Kaivostoiminnasta ei tunnistettu alueen suojeluperusteisiin kohdistuvia 

suoria tai välillisiä haitallisia vaikutuksia. 

Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 

Kaivosalue ei sijoitu taajama-alueille tai niiden välittömään läheisyyteen 

eikä toiminnalla ole yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Kai-

voksen laajentaminen nykyisellä kaivosalueella tukee nykyistä yhdyskun-

tarakennetta. Hankkeeseen suunnitellut uudet toiminnot eivät hankealu-

een maankäyttöä, koska alueen kaivostoiminta on jo osittain käynnistetty 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti ja alueella on voimassa 

oleva kaivospiiri. Hankkeen toteuttamisesta ei muodostu erityisiä heiken-

täviä vaikutuksia vaikutusalueen nykyisen maankäytön jatkumisen edel-

lytyksiin. 

Voimassa tai vireillä olevissa kaavoissa ei ole osoitettu sellaista maan-

käyttöä, jonka kaivoksen nykyinen toiminta tai laajentaminen estäisi. Kai-

vokselta aiheutuvan melun keskiäänitasot alittavat kaikissa vaihtoeh-

doissa selvästi ohjearvot Hiidenportin kansallispuiston alueella eikä kan-

sallispuistoon aiheudu maisemavaikutuksia. Kaivokselle on myönnetty 

hankkeeseen liittyvää rakentamista koskeva suunnittelutarveratkaisu 

vuonna 2012. Laajennetun toiminnan myötä kaivosalueelle ei ole suun-

nitteilla sellaisia uusia rakentamistoimia, jotka edellyttäisivät suunnittelu-

tarveratkaisun päivitystä tai asemakaavan laatimista. Alueelle ei kohdistu 

myöskään kaavoituspaineita. Kaivos voidaan osoittaa alueelle tulevai-

suudessa laadittaviin kaavoihin. 

Hietasen tai sen alapuolella oleviin ranta-asemakaavoihin ei kohdistu 

mainittavia vaikutuksia kaivostoiminnan vesistövaikutusten myötä. Han-

kealueen pohjoispuolelle on vireillä ranta-asemakaavan laadinta ja kai-

vospiiri on osoitettu kaavaluonnokseen maa- ja metsätalousalueelle. Kai-

voksen laajentaminen ei estä asemakaavan toteuttamista, mutta lähim-

mille asemakaavassa osoitetuille rakennuspaikoille aiheutuu kielteisiä 

vaikutuksia muun muassa melusta ja liikenteestä. Melun ohjearvot eivät 

kuitenkaan ylity suunnitelluilla rakentamispaikoilla. Liikennemäärien kas-

vulla on kielteisiä vaikutuksia Kissaniementien läheisyyteen osoitetuille 
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rakennuspaikoille. Ranta-asemakaavan luonnos on ollut nähtävillä jo 

vuonna 2011, minkä jälkeen kaavaprosessi ei ole edennyt. 

Maankäyttöön ja kaavoitukseen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan han-

kealueella sekä sen lähialueella olevan pitkäkestoisia ja kokonaisuudes-

saan suuruudeltaan keskisuuria kielteisiä. Hanke-alueella on voimassa 

oleva kaivospiiri ja hankealue on jo nykyisellään osittain kaivostoiminto-

jen aluetta eikä hankealueen maankäyttöön kohdistu erityisiä muutoksia. 

Hankealueen lähialueella hanke ei muuta maankäyttöä, mutta aiheuttaa 

kielteisiä vaikutuksia. Vaikutukset kohdentuvat lähinnä lähimpään asu-

tukseen, joille kohdistuu melusta ja liikenteestä aiheutuvia kielteisiä vai-

kutuksia. Hanke ei estä maakunta-, yleis- ja asemakaavojen toteutta-

mista, mutta hankkeella on kielteisiä vaikutuksia vireillä olevan ranta-ase-

makaavan lähimmille suunnitelluille rakentamispaikoille. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön 

Vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön voi aiheutua tässä hank-

keessa lähinnä avolouhoksesta ja sen yhteyteen rakennettavasta melu-

vallista, sivukiven läjitysalueesta ja rikastushiekan läjitysalueesta. Käy-

tännössä kaivosalueen ja välittömän lähiympäristön ulkopuolelle kor-

keana rakenteena vain sivukivialue voi olla nähtävissä. YVA-selostuksen 

yhteydessä tehdyn maisema-analyysin ja havainnekuvien perusteella 

Pieneen Tipasjärveen työntyvältä niemeltä etelän suuntaan avautuvassa 

näkymässä kaivosalueen ja kaivoksen välinen metsä peittää sivukivialu-

een näkymisen. Kaivospiirin itäpuoliselta asutukselta ei avaudu näkymiä 

sivukivialueelle ja muutoin kaivosalueen lähiympäristössä ei ole asutusta. 

Kaivosalueelle sijoittuu myös muita toimintoja, mutta ne eivät ole kauas 

näkyviä muotoja. Muut toiminnot vaikuttavat pääosin vain kaivosalueen 

sisäiseen maisemaan. Kokonaisuudessaan hankkeen maisemavaikutuk-

set ovat vähäisiä. 

Alueen luonnonmaisema on muuttunut ja muuttuu edelleen kaivostoimin-

nan vaikutuksesta. Sivukiven läjitysalueen huippu tulee nousemaan ym-

päristöään korkeammalle, mutta sivukivialue ei tule näkymään kaivospii-

rin ulkopuolelle maaston tasaisuudesta ja puuston suojaavasta vaikutuk-

sesta johtuen. Rikastushiekka-altaan padon lopullinen harja on korkeim-

millaan noin 20 metriä ympäristöään korkeammalla. Muutos on paikalli-

nen ja näkyy lähimaiseman muutoksena lähinnä vain korkeammilta koh-

dilta tai tarpeeksi kaukaa havainnoituna. Tasaisemmilla alueilla metsä-

maasto rajoittaa jätealueiden näkyvyyttä. 

Toiminnan päättyessä sivukivet siirretään louhokseen tai maisemoidaan 

sivukivialueelle ja rikastushiekka-allas maisemoidaan. Alueet verhoillaan 

sellaisilla materiaaleilla, jotka mahdollistavat luontaisen metsittymisen ja 

tätä kautta käytöstä poistettujen jätealueiden sulautumisen ympäris-

töönsä. 

Hankkeen vaikutusalueella sijaitseville rakennetuille kulttuuriympäris-

töille, perinnemaisemalle, arvokkaalle kallioalueelle ja kansallispuistolle 
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ei aiheudu vaikutuksia. Hankkeen mukaisilla toiminnoilla ei ole maisema-

kuvaa heikentävää vaikutusta, koska arvoalueiden ja hankkeen toiminto-

jen välillä ei ole avoimia näkymiä eikä näköyhteyttä muodostu. Hank-

keella ei ole myöskään vaikutuksia kiinteisiin muinaisjäännöksiin, koska 

mitään kaivostoimintoja ei ole suunniteltu kiinteiden muinaisjäännösten 

alueelle. Mikäli kaivosalueelta itään lähtevää tietä tullaan parantamaan, 

tulee tien välittömään läheisyyteen sijoittuva Hanhikankaan tervahauta 

jättää parantamistöiden ulkopuolelle. 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen 

Tuotannon nostamisen vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja 

terveyteen ovat myönteisten aluetaloudellisten vaikutusten johdosta val-

taosin myönteisiä. Ihmisten hyvinvointia lisäävät lisääntyvät työpaikat, 

kunnan kaivostoiminnasta saamat verotulot ja infrastruktuurin parantumi-

nen. Kaivostoiminnan laajentuessa vaikutukset tärkeinä pidettyihin mar-

jastukseen, sienestykseen, metsästykseen ja muuhun virkistyskäyttöön 

eivät nykytilaan verrattuna muutu merkittävästi, jolloin haitalliset vaiku-

tukset jäävät vähäisiksi. Koivupurolla ja Ollinjoella ei ole merkittävää ka-

lastollista tai kalastuksellista arvoa, joten vaikutukset vesistöjen virkistys-

käyttöön jäävät vähäisiksi. Myös teiden kunto aiheutti sidosryhmätyöpa-

jan osallistujien keskuudessa huolta. Teiden kuntoon kiinnitetään kaivos-

toiminnan kehittyessä erityistä huomiota turvallisten kulkuyhteyksien ta-

kaamiseksi. Tiet ovat nykytilassa huonokuntoisia, joten myös onnetto-

muusriski kasvaa. Vaikutusalueen liikennemäärät tulevat kuitenkin pysy-

mään pieninä, joten hankkeella ei katsota olevan merkittävää vaikutusta 

liikenteen sujuvuuteen. 

Tuotannon nostamisella on käytännössä varsin vähäiset haitalliset vaiku-

tukset ihmisiin, koska vaikutukset kohdistuvat jo nykyisin kaivostoiminnan 

käytössä olevalle alueelle. Vaikutukset asuinviihtyvyyteen syntyvät kai-

voshankkeissa useimmiten melusta, pölystä, tärinästä ja liikenteestä ja 

tuotannon noston aiheuttamat asuinviihtyvyyshaitat painottuvat hank-

keen lähialueelle. 

Meluvaikutusten arvioinnin mukaan hanke kasvattaa ympäristön meluta-

soja hankealueella ja sitä ympäröivillä lähialueilla. Melu ei ylitä ohjearvoja 

asuinrakennusten tai loma-asuntojen alueella, kun meluntorjuntatoimen-

piteet on huomioitu. Tärinävaikutusten arvioinnin mukaan hankkeesta voi 

toteutuessaan aiheutua tärinää ja paineaaltoja. Rakenteelliset vauriot 

ovat epätodennäköisiä, mutta rakenteissa saattaa ilmetä pieniä pintahal-

keamia. Räjäytyksistä aiheutuva ilmanpaineaalto aiheuttaa vaikutuksia 

asuinviihtyvyyteen. Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin mukaan hiukkaspi-

toisuuksien arvioidaan alittavan hankealuetta lähimpänä olevien vakituis-

ten- ja vapaa-ajankiinteistöjen osalta kansalliset ohjearvot. 

Tuotannon noston terveysvaikutukset on arvioitu hankkeen YVA-selos-

tuksessa kokonaisuudessaan vähäisiksi. Hiukkas- ja kaasupäästöt jäävät 

arvioiden mukaan lähiasutuksen kohdalla alle ohje- ja raja-arvojen. 

Myöskään melun osalta terveysperusteisten ohjearvojen ylityksiä ei mal-

linnuksen perusteella lähiasutuksen kohdalla esiinny. Kaivostoiminnalla 
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ei arvioida olevan vaikutuksia lähimpien kaivovesien laatuun ja veden-

saatavuuteen, eikä niitä arvioida tulevan jatkossakaan. Pohjaveden laa-

dun ja käyttökelpoisuuden ei arvioida heikentyvän kaivosalueen ulkopuo-

lella. Kaivosvesien sisältämät haitta-aineet ja niiden pitoisuudet alapuoli-

sissa vesissä tulevat olemaan sellaisella tasolla myös tuotannon noston 

myötä, että vesiä voi käyttää löylyvetenä ja peseytymiskäytössä. 

Vaikutukset elinkeinoihin 

Sotkamo Silver työllistää noin sata henkilöä kaivoksella sekä välillisesti 

useita satoja henkilöitä Kainuussa ja muualla Suomessa. Kaivostoiminta 

on merkittävä työllistäjä Kainuun alueella ja se vaikuttaa merkittävästi 

myös maaseuturakenteeseen ja palveluihin. Pääosa työntekijöistä tulee 

todennäköisestiKainuun alueelta mutta osa voi olla myös vuokra- tai reis-

sutyöläisiä. Hankkeella arvioidaan olevan myönteisiä vaikutuksia Sotka-

mon elinkeinoelämään ja palveluihin. 

Kaivoksen lähiympäristössä ei ole sellaisia elinkeinoja tai palveluja, joihin 

kaivostoiminnasta voisi aiheutua kielteisiä vaikutuksia. Välillisiä mahdol-

lisia vaikutuksia voi periaatteessa koitua lähialueen kalastusmatkailuun 

sekä Tipasjoen varren kalankasvattamon ja puutarhan toimintaedellytyk-

siin vedenlaatuvaikutusten kautta. Vaikutukset arvioidaan kuitenkin ve-

sistövaikutusten perusteella vähäisiksi. Vaikutuksia voidaan edelleen vä-

hentää tiedottamalla ajantasaisesti toteutuneista vesistövaikutuksista 

vaikutusalueen vesistöjä ja vettä käyttäviä tahoja. Vesistövaikutusten ar-

vioinnin perusteella suoria vaikutuksia kalankasvatukseen, maanviljelyk-

seen, puutarhaan ja koskikalastuksen ympärillä oleviin elinkeinoihin ei ar-

vioida muodostuvan. 

Hiidenportin kansallispuiston alueelle ei kohdistu sellaisia välittömiä vai-

kutuksia (melu, pöly, vesistövaikutukset), jotka voisivat heikentää alu-

eella tapahtuvaa matkailua. Kaivoksella ei ole vaikutusta Hiidenportin 

alueelta avautuviin maisemiin. 

Vaikutukset liikenteeseen 

Hankealueelle kuljetaan Kissaniementien kautta. Kuljetusreitti on merkit-

tävä paikallisesti, mutta ei alueellisesti, tiellä on vähän liikennettä, mutta 

toisaalta myös vähän herkkiä kohteita, kuten asutusta, kouluja ja päivä-

koteja. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa hankkeen aiheuttamien 

vaikutusten suuruusluokan arvioinnin lähtökohdiksi otettiin liikenteen ko-

konaismäärän muutos sekä vaikutukset liikenteen sujuvuuteen. Kaivos-

toiminnan kehittyessä liikennemäärät kasvavat merkittävästi. 

Hankkeen aiheuttama liikennemäärän kasvu on prosentuaalisesti suu-

rinta Kissanniementiellä kohti Sotkamoa (kasvu 300–320 %). Myös Ti-

pasojantiellä liikennemäärän kasvu on merkittävää. Tiet ovat huonokun-

toisia, joten liikenneonnettomuusriski kasvaa kohtaamistilanteissa eten-

kin talviaikana, jolloin on pimeää, tiet ovat liukkaita ja aurauslumet kaven-

tavat tietä entisestään. Vaikutus-alueen liikennemäärät tulevat pysymään 
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pieninä, joten kaivostoiminnalla ei katsota olevan merkittävää vaikutusta 

liikenteen sujuvuuteen. 

Liikenteeseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäisy ja lieventämi-

nen 

Haitallisia vaikutuksia lievennetään Kissaniementien ja Tipasojantien 

kunnostuksella ja tarvittaessa nykyistä alhaisemmilla nopeusrajoituksilla. 

Lisäksi liikennemäärien kasvu huomioidaan teiden talvikunnossapidon 

järjestämisessä. 

Meluvaikutukset  

Muutokset lähialueen äänimaisemaan 

Kaivostoiminta tulee muuttamaan alueen äänimaisemaa, koska kaivok-

sen lähialueilla ei nykyisin ole melua tai tärinää aiheuttavia toimintoja. 

Kaivostoiminnan aiheuttamat äänien kuulumisetäisyyteen vaikuttaa me-

lulähteen äänitason lisäksi mm. sääolosuhteet. Melun kokeminen on hy-

vin yksilöllistä, millä on merkittävä vaikutus meluvaikutusten haitallisuu-

den kokemukseen. 

Kaivoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat vähintään satojen 

metrien etäisyydellä melulähteistä. Suurilla etäisyyksillä melun luonne 

muuttuu sen edetessä ja yleisesti häiritsevänä pidettävät äänen ominai-

suudet, kuten impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus vähenevät, lopulta 

häviten kokonaan. Äänen häiritseviä ominaisuuksia vähentävät myös 

alueella rakennettavat meluvallit, jotka tehokkaasti ehkäisevät mahdolli-

sesti häiritseväksi koettavien melulähteiden melun leviämistä. 

Tärinävaikutukset 

Tärinävaikutuksia voi ajoittain esiintyä lähimmillä mökeillä, mutta räjäy-

tysten suunnittelulla viihtyvyyshaittoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Lou-

hinnan laajentuminen avolouhoksella myös kesäaikaan ja viikonloppuisin 

tehtäväksi lisää tärinästä aiheutuvaa viihtyvyyshaittaa kaivoksen lähialu-

eilla räjäytysten lukumäärän kasvaessa, vaikka itse räjäytysten voimak-

kuus ei eroa eri hankevaihtoehdoissa. Räjäytyksistä aiheutuva ilmanpai-

neaalto voi aiheuttaa vaikutuksia asuinviihtyvyyteen. Rakennusten ikku-

nalasit voivat helistä yllättävänkin kaukana kaivoksesta. Rakenteelliset 

vauriot asuinrakennuksille ovat epätodennäköisiä. 

Suurimman kerralla käytettävän räjähdeainemäärän aiheuttama tärinä 

mitataan toiminnan alkuvaiheessa kertaluonteisesti lähimmällä virkistys-

käytössä olevalla kiinteistöllä. Tärinästä mahdollisesti aiheutuvien vauri-

oiden toteamiseksi lähimpien rakennusten perustusten ja tulisijojen kunto 

selvitetään (katselmoidaan) ennen toiminnan aloittamista. Tärinämittarit 

asennetaan tiettyjen valittujen talojen kivijalkoihin ennen louhinnan aloit-

tamista. 
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Vaikutukset ilmanlaatuun 

Kaivostoiminnan ilmanlaatuvaikutukset aiheutuvat pääasiassa pölyämi-

sestä eli eri toimintojen hiukkaspäästöistä. Kaivostoiminnassa ilmapääs-

töjä aiheuttavat malmin ja sivukiven louhinta avolouhoksessa sekä mal-

min ja sivukiven lastaus, kuljetus, murskaus ja varastointi. Varsinaisesta 

kiviaineksen käsittelystä muodostuvat ilmapäästöt ovat yksinomaan hiuk-

kasmaisia pölypäästöjä. Lisäksi energiantuotantoyksiköistä, työkoneista 

ja malmin kuljetusajoneuvoista aiheutuu polttoaineperäisiä savukaasu-

päästöjä. Vastaavanlaisista tuotantoprosessia käyttävistä laitoksista saa-

tujen kokemusten mukaan hopeakaivoksen rikastusmenetelmä ei ai-

heuta merkittäviä kaasupäästöjä ilmaan. 

Ilmanlaatuun kohdistuvien haitallisten vaikutusten ehkäiseminen ja lieventämi-

nen 

Pölypäästöjen ja vaikutusten rajoittamiseksi hopeakaivokselle on laadittu 

pölynhallintasuunnitelma. Suunnitelma käsittää nykyisen ympäristöluvan 

mukaisen toiminnan, rakentamista koskevan toiminnan ja ympäristölupa-

hakemuksen mukaisen toiminnan muuttamista koskevan toiminnan. Pö-

lynhallintasuunnitelman tarkoitus on kartoittaa pölylähteet sekä esittää, 

miten pölyäminen ja pölyn leviäminen minimoidaan. Suunnitelmassa esi-

tetään, miten eri työvaiheiden aikana pölylle altistuminen on mahdollisim-

man vähäistä ja miten pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle es-

tetään. Pölynhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.  

Pölyn leviämistä rajoitetaan louhintareikien tekemiseen käytettäviin pora-

koneisiin asennettavilla pölynkeräimillä. Louhinnan ulottuessa syvem-

mälle louhoksen syvyys estää pölyn leviämisen. Maanalaisessa louhin-

nassa pölyä ei arvioida leviävän ympäristöön. Murskaamon ja rikastamon 

pölypäästöjä aiheuttavia kohteita voidaan varustaa kohdepoistoin ja pois-

toilmaa voidaan johtaa pölynpoistolaitteistojen kautta ulkoilmaan. Murs-

kauksen pölypäästöjä voidaan pienentää kastelulla murskauksen kai-

kissa vaiheissa ja koteloiduilla kuljetinhihnoilla. Talviaika rajoittaa kaste-

lun ympärivuotista käyttöä. 

Työmaaliikenteen aiheuttamaa pölyämistä rajoitetaan nopeusrajoituksin. 

Teitä myös kastellaan ja pölynsidonta-aineita käytetään tarpeen mukaan. 

Lisäksi huolehditaan maanpinnan kasvillisuuspeitteellisyydestä ja välte-

tään turhia ilman kasvillisuutta olevia pintoja kaivosalueella. Työkoneiden 

pakokaasupäästöjen vähentämistä voidaan edistää toisaalta laiteteknisin 

valinnoin ja puhdistustekniikan avulla. Kaivoksen kuljetusten aiheuttamia 

ilmapäästöjä vähennetään käyttämällä modernia kuljetuskalustoa. Kai-

vokselle hankittavien koneiden päästöt ovat nykyisten ympäristönsuoje-

luvaatimusten edellyttämillä tasoilla. 

Sivukivialueelta ja rikastushiekka-altaalta voi aiheutua pölyämistä. Pää-

asiassa pölyämistä aiheutuu sivukiviä läjitettäessä. Kaivoksen toiminta-

aikana pölyämistä voidaan tarvittaessa tehokkaasti ehkäistä kastelulla. 

Pölyämisen vaikutukset ilmanlaatuun on arvioitu kohtalaisen pieniksi. Pö-

lyämisestä ei muun muassa arvioida aiheutuvan merkittäviä terveysvai-

kutuksia. 
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Metsä tai muu korkea kasvillisuus vähentää tehokkaasti pölyn leviämistä 

ilmassa hiukkasten laskeutuessa kasvillisuuden pinnalle. Pääasiassa pö-

lyvaikutusten arvioidaan rajoittuvan kaivospiirin alueelle ja sen välittö-

mään läheisyyteen. 

Toiminnan päätyttyä pölyäminen loppuu, kun sivukivet siirretään louhok-

seen ja/tai maisemoidaan sivukivialueelle ja rikastushiekka-allas sulje-

taan ja maisemoidaan. 

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Kaivoksen yksityiskohtainen tarkkailuohjelma on päivitetty 14.2.2019 ym-

päristölupahakemusprosessin yhteydessä ja esitetty hakemuksen liit-

teenä 8. Toiminnan muutosten ja kaivoksen kapasiteetin kasvun ei kat-

sota aiheuttavan merkittäviä muutostarpeita voimassa olevaan tarkkai-

luohjelmaan ympäristövaikutusten osalta. Kaivoksen käyttö-, päästö- ja 

vaikutustarkkailun tulokset raportoidaan tarkkailuohjelmassa esitetysti. 

Käyttötarkkailu 

Kaivoksella tehdään kattavaa käyttötarkkailua, josta saatavat havainnot 

kirjataan käyttöpäiväkirjaan tai muuhun soveltuvaan tietojen tallennusjär-

jestelmään. Ympäristölupapäätöksen mukaisesti käyttöpäiväkirjaan mer-

kitään keskeiset tiedot tarkkailuohjelmassa esitetysti.  

Kaikkien ympäristönsuojelurakenteiden kunto ja toiminta tarkastetaan toi-

mintapäivittäin. Kaivoksen toiminta-alueen ja prosessien vesitasetta seu-

rataan jatkuvasti ja luotettavasti Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovitta-

valla tavalla. 

Käyttötarkkailun kirjanpito on kaivoksella saatavilla koko toiminnan ajan 

ja sen ylläpidosta vastuullisen henkilön yhteystiedot ilmoitetaan Kainuun 

ELY-keskukselle. Käyttötarkkailusta laaditaan ELY-keskuksen kanssa 

sovittavalla tavalla vuosittain yhteenveto, joka voidaan liittää ympäristön-

suojelun vuosi-ilmoitukseen ja lupamääräysten tarkistamishakemuksen 

asiakirjoihin. Kaivosyhtiö esittää, että käyttötarkkailun yhteenveto esite-

tään ympäristötarkkailun vuosiyhteenvedon kanssa samassa asiakir-

jassa. 

Päästö- ja vaikutustarkkailu 

Kaivoksen päästötarkkailuun sisältyy tarkkailuohjelman mukaisesti kai-

vostoiminnan päästöt pintavesiin, ilmanpäästöt, melupäästöt ja tärinä. Li-

säksi tarkkaillaan kaivannaisjätteiden laatua jätehuoltosuunnitelmassa ja 

kaivoksen tarkkailuohjelmassa esitetyllä tavalla. 

Vaikutustarkkailua toteutetaan viranomaisen hyväksymän tarkkailuohjel-

man mukaisesti. Tarkkailun piiriin kuuluvat vesistöt, sedimentti, pohjave-

det, vesistöjen biologinen tarkkailu, biologinen tarkkailu maa-alueilla, 

sekä ilmanlaadun tarkkailu. 
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Hakija on täydennyksessään 15.10.2020 esittänyt, että typen kokonais-

kuormituspiste ja pH:n mittaaminen siirrettäisiin MK1-mittakaivolle. Tä-

hän mennessä typpikuormitus on laskettu ja raportoitu PVK1:n lähtevän 

veden kokonaistyppipitoisuuden ja sinne pumpattavan veden virtaaman 

perusteella. 

Kaivoksella on aloitettu kesäkuussa pumppaamaan vesiä pintavalutus-

kenttä 1:n lisäksi pintavalutuskenttä 6:lle. Tämän vuoksi esitetään pois-

tuvan veden typpikuormituksen mittauspaikan siirtämistä pintavalutus-

kenttä 1:ltä mittakaivo 1:lle kesäkuusta alkaen. Tämä siitä syystä, että 

molempien pintavalutuskenttien vedet valuvat mittakaivo 1:n läpi, jolloin 

on mahdollista mitata molemmilta pintavalutuskentiltä tuleva kokonais-

kuormitus. Lisäksi mittakaivo 1:llä on jatkuvatoiminen virtaamamittaus, 

joka antaa varmuutta typpikuormituksen laskemiseen. 

Lisäksi hakija on esittänyt Kuivanapitopumppauksen pohjavesivaikutus-

ten tarkastelu -selvityksessä, että alueen pohjavesitarkkailua täydenne-

tään 3–4 uudella maa- ja kalliovesiputkella erikseen laadittavan suunni-

telman mukaisesti. 

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN  

Ympäristöriskit 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 15 §:n mukaisesti toiminnanharjoitta-

jan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen on varau-

duttava ennalta toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten ti-

lanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten 

seurausten rajoittamiseksi. 

Kaivostoimintaan liittyviä ympäristöriskejä ovat esimerkiksi rikastus-

hiekka-altaan ja selkeytysaltaiden patorakennelmien vauriot ja pahim-

massa tapauksessa niiden murtuminen, jolloin altaisiin padottu vesi voi 

päästä hallitsemattomasti ympäristöön. Vesienjohtamiseen ja puhdistuk-

seen liittyvän riskin muodostaa myös avainlaitteiden kuten pumppujen tai 

putkien rikkoutuminen tai altaiden ylitäyttö. Patojen rakenteita, altaiden ja 

pumppujen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti käyttötarkkailun yhteydessä, 

jolloin mahdolliset vauriot havaitaan nopeasti. Tarvittaviin korjaaviin toi-

menpiteisiin ryhdytään välittömästi. Vähäisempiä ympäristöriskejä liittyy 

erilaisiin öljy- tai kemikaalivuototilanteisiin laitteiden tai ajoneuvojen rik-

koutuessa. 

Kaivoksen altailta saadaan ojitusjärjestelyin mahdolliset vuotovedet ke-

rättyä ja ohjattua haluttuun suuntaan. Vuotoriskin rikastushiekka-altaassa 

voidaan olettaa olevan suurimmillaan alueilla, joilla vapaa vesipinta on 

syvimmillään. Rikastushiekka-altaan täyttö toteutetaan suunnitelmien 

mukaisesti siten, että altaan syvin vapaa vesipinta muodostuu altaan 

pohjoisosaan ja rajoittuu pohjoispuolella sijaitsevien selkeytysaltaiden ja 

rikastushiekka-altaan välipatoihin. Rikastushiekka-altaan syvinkin vesi-
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alue on verrattain matala, enintään joitakin metrejä, ja muilla osin rikas-

tushiekka-altaan pinta on suurimman osan vuodesta kostea, joka estää 

estämässä pölyämistä. Mahdollinen vuoto rikastushiekka-altaan pohjois-

osassa suuntautuisi pohjoiselle pintavalutuskenttä 1:n alueelle tai länti-

selle pintavalutuskenttä 2:n alueelle. Pohjoisen pintavalutuskentän 1 

kautta johdetaan kaivoksen puhdistetut ylijäämävedet Koivupuroon. Län-

tisen pintavalutuskentän kautta johdetaan rikastushiekka-altaan ulkopuo-

liset puhtaat valumavedet Koivupuroon laskevaan ojaan. Näin ollen on 

todennäköistä, että rikastushiekka-altaan vuodon vaikutukset kohdistuvat 

Koivupuroon sekä sen alapuoleisiin vesistöihin. Vuoto rikastushiekka-al-

taan eteläosassa suuntautuisi kohti Hanhilampea, Kangaslampea, Levä-

lampea ja Kolkonjärveä. Kolkonjärven vedet laskevat Myllyjokea pitkin 

Iso Tipasjärven Myllylahteen. Toiminta-alueen tiestö rumpuineen on ra-

kennettu niin, että ne toimivat vesiä pidättävinä ja ohjaavina rakenteina 

mahdollisessa patomurtumatilanteessa. Edellä esitetyn sekä rikastus-

hiekka-altaan täyttösuunnitelmien takia vuoto etelään kohti Hanhilampea 

on epätodennäköinen. 

Vedenlaatuvaikutusten voimakkuus rikastushiekka-altaan vuototilan-

teessa riippuisi vuotavasta määrästä sekä rikastushiekka-altaan veden-

laadusta. Varastoitava rikastushiekka ei sisällä haitallisia määriä rikkiä, 

koska rikastusprosessissa pyriitti erotetaan omaksi rikasteeksi ja myy-

dään tuotteena kaivoksen ulkopuolelle tai sijoitetaan pyriittialtaaseen. 

Näin rikastushiekka-altaan vedenlaatu pysyy hyvänä, millä pienennetään 

merkittävästi mahdollisiin vuototilanteisiin liittyviä ympäristöriskejä. 

Vuoto selkeytysaltaissa 2 tai 3 suuntautuisi myös pohjoisen pintavalutus-

kentän 1 alueelle ja edelleen Koivupuroon johtavaan ojaan. Selkeytysal-

taan 2 vesimäärä HW-tasossa on noin 155 000 m3 ja selkeytysaltaan 3 

noin 11 400 m3. Altaiden vesipinnat pidetään normaalitilanteessa selvästi 

HW-tason alapuolella, jolloin myös vesitilavuudet altaissa ovat normaalisi 

edellä esitettyjä maksimitilavuuksia pienempiä. Altaista suurimmat haitta-

ainepitoisuudet ovat selkeytysaltaassa 2, joka toimii rikastamon vesikier-

ron pääaltaana. Kaivoksen rikastusprosessi tapahtuu emäksisissä olo-

suhteissa, jolloin liuenneiden metallien pitoisuudet altaiden vesissä ovat 

pääosin alhaisia ja metallit esiintyvät pääasiassa kiintoaineeseen sitou-

tuneena. Poikkeuksena arseeni ja antimoni, jotka eivät yleensä saostu 

neutraaleissa tai lievästi emäksisissä olosuhteissa ja joiden pitoisuus voi 

olla selkeytysaltaan 2 vesissä lievästi kohonnut. Näin ollen mahdollisissa 

vuototapauksissa vesien sisältämät haitta-aineet pääosin laskeutuisivat 

kiintoaineena lähimpien uomien (Koivupuro, Ollinjoki) ja Pirttilammen 

pohjaan, joista liete voitaisiin tarvittaessa ruopata takaisin kaivosalueelle 

käsiteltäväksi ja sijoitettavaksi. Altaiden sijaitessa alavalla suoalueella 

padon sortumisen tai vuodon seuraukset voitaisiin rajata suhteellisen pie-

nelle alueelle, eikä merkittävää vaaraa ihmisille tai ympäristölle aiheu-

tuisi. Vuotaneet vedet pumpattaisiin takaisin selkeytysaltaisiin ja/tai rikas-

tushiekka-altaaseen. Avolouhosta ei käytetä eikä voida käyttää vesiva-

rastona, koska avolouhoksesta vedet valuvat maanalaiseen kaivokseen. 
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Louhintaan ja räjäytyksiin liittyviä riskejä ovat sortumat louhosten seinä-

millä sekä räjähdysaineisiin liittyvät onnettomuudet. Räjäytyksissä mah-

dollisesti lentävistä irtokivistä ja louhoksen kalliosortumista seuraukset 

ovat pääasiassa taloudellisia tai työturvallisuuteen liittyviä, eivät niinkään 

kaivospiirin ympäristöön kohdistuvia riskejä. Räjähdysaineisiin liittyviä 

onnettomuuksia ehkäistään räjähdysaineiden asianmukaisella varastoin-

nilla ja käsittelyllä. Louhosten seinämiä tarkkaillaan jatkuvasti. Louhinta-

suunnittelulla ehkäistään mahdollisia riskitilanteita. 

Öljy- tai kemikaalivuodoista laiterikkojen tai kuljetusonnettomuuksien 

seurauksena aiheutuu paikallista ympäristön pilaantumista, joka on kui-

tenkin korjattavissa asianmukaisilla kunnostustoimenpiteillä. Kemikaali-

määrät ovat verrattain pieniä ja käytettävät kemikaalit eivät ole ympäris-

tössä erityisen haitallisia, jolloin ympäristön pilaantuminen laajemmalla 

alueella kuin vuoto- tai onnettomuuskohdan välittömässä läheisyydessä 

on epätodennäköistä. Rikastamokemikaaleja säilytetään rikastamon 

pohjakerroksessa ja katetuissa, asianmukaisissa kemikaalivarastoissa. 

Kemikaalisäiliöiden alle rakennetaan vesikierrosta ja viemäröinnistä eril-

lään oleva lattiakaivorakenne, jonka tilavuus on suurempi kuin kemikaa-

lisäiliöiden yhteen laskettu tilavuus. Mikäli vuoto sisältää vain yhtä kemi-

kaalia, se pumpataan takaisin kyseisen kemikaalin varastosäiliöön. Use-

amman kemikaalin yhtäaikaisen vuodon sattuessa kemikaalit pumpataan 

imuautoon, joka kuljettaa ne kaivospiirin ulkopuolelle käsiteltäväksi. 

TOIMINNAN LOPETTAMINEN JA JÄLKIHOITOSUUNNITELMA 

Kaivoksen sulkeminen on ympäristönsuojelulain sekä kaivoslain nojalla 

säänneltyä. Kaivostoiminnan alkuvaiheessa laadittavalla jälkihoitosuun-

nitelmalla pyritään löytämään parhaat käyttökelpoiset menetelmät alueen 

jälkihoidolle sekä selvittämään jälkihoidon toteuttamista ja siihen liittyviä 

taloudellisia vastuita. Toiminnan lopettamisesta, tehtävistä jälkihoitotöistä 

ja sulkemiseen liittyvistä ympäristöriskeistä ja niiden huomioimisesta laa-

ditaan yksityiskohtainen suunnitelma ennen kaivostoiminnan aloitta-

mista. Sotkamo Silver Oy:n jälkihoitosuunnitelma on sisällytetty kaivan-

naisjätehuoltosuunnitelmaan. Kaivostoiminnan ja jälkihoidon edetessä 

suunnitelmaa päivitetään ottaen huomioon alueella tapahtuvat muutok-

set. Muodostuneilla jätealueilla tehdään toiminnan aikana jatkuvasti lisä-

kokeita oikean jälkihoitotavan valitsemiseksi. Lähtökohtaisesti kaivan-

naisjätteiden läjitysalueet peitetään maa-aineksella ja maisemoimaan an-

tamalla niiden kasvittua vapaasti. Aktiivisia jälkihoitotoimia ovat muun 

muassa rakenteiden purkaminen, maaperän kunnostaminen, varastoal-

taiden peittäminen, vesien käsittelyjärjestelmien muuttaminen sekä kas-

villisuuden palauttaminen alueelle. 

Toiminnan päättyessä kaivannaisjätealueet maisemoidaan kaivannaisjä-

tehuoltosuunnitelmassa esitetyillä rakenteilla. Muilta osin nykyisessä lu-

vassa nro 33/2013/1 esitettyihin sulkemistavoitteisiin tai suunnitelmiin ei 

tule muutoksia tämän lupahakemuksen mukaisen toiminnan muutoksen 

seurauksena. 
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Yleistä 

Lähtökohdat ja vaatimukset 

Jälkihoitotoimenpiteiden tavoitteena on saattaa alue voimassa olevan 

lainsäädännön mukaisesti yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon 

sekä kunnostaa, siistiä ja maisemoida alue. Toimenpiteiden ensisijaisena 

tarkoituksena on päästöjen muodostumisen estäminen ja toissijaisena ta-

voitteena mahdollisista päästöistä aiheutuvien vaikutusten vähentämi-

nen. Toiminnan päätyttyä kaivannaisjätealueilla tehdään tavoitteiden 

täyttämiseksi tarvittavat jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotöiden yhtey-

dessä alueen ja sen ympäristön maaperän pilaantuneisuus tutkitaan tar-

vittavassa laajuudessa ja pilaantuneeksi todetut alueet kunnostetaan. 

Suunnittelua ohjaavat alueen materiaalien fysikaaliset ja kemialliset omi-

naisuudet, sijainti, toteutettu täyttötekniikka, allasalueiden pohja- ja pato-

rakenteet, todetut ja todennäköiset ympäristövaikutukset sekä mahdolli-

set riskit. Nämä seikat tarkentuvat kaivoksen toiminnan aikana. 

Jälkihoitotyöt pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan lisäksi siten, että 

alueella tarvitaan toiminnan loputtua mahdollisimman vähän seurantaa, 

tarkkailua, valvontaa ja hoitoa. Toimenpiteiden yhteydessä huolehditaan, 

ettei alueelle jäljelle jäävistä rakenteista aiheudu riskejä tai haittoja ym-

päristölle, ihmisten terveydelle tai alueen jatkokäytölle. Alueet voidaan 

rajata aidalla yleisen turvallisuuden takaamiseksi tai mahdollisesti vaaraa 

aiheuttavat tilanteet tulee muuten estää. 

Kaivostoiminnan päättyessä kaivosalueen maapohja jätetään usein kai-

vosyhtiön omistukseen. Tämä koskee erityisesti sortumavaarallisia ja va-

joama-alueita. Rikastamoalueet pyritään usein saamaan uuteen käyt-

töön, ja alueen tiet ja muut yhteysväylät muutetaan palvelemaan tulevaa 

maankäyttöä. Kaivosalueita on myös mahdollista kunnostaa eri virkistys-

käyttötarkoituksiin. 

Kaivannaisjätealueiden peittoratkaisut 

Yleisesti kaivannaisjätteiden jätealueiden peittoratkaisuina voidaan käyt-

tää joko kuiva- tai vesipeittoja. Lisäksi vaihtoehtona on myös peittämättä 

jättäminen ja alueen kasvittaminen. Peittoratkaisuista ei voida antaa 

yleispäteviä ohjeita, vaan ne pitää suunnitella tapauskohtaisesti. 

Peittämättä jätettäessä tulee osoittaa, että alue on turvallinen ihmiselle ja 

eläimille, eikä siitä leviä ympäristöön haitallisia aineita pölyämällä tai suo-

tovesien kautta. Eroosion hallinta tulisi varmistaa esimerkiksi kasvien is-

tutuksilla. 

Kuivapeitto ehkäisee pölyämistä sekä vähentää veden pääsyä ja hapen 

diffuusiota peitettävään materiaaliin. Lisäksi se yleensä parantaa kasvit-

tumisen edellytyksiä ja edistää siten alueen maisemointia ja eroosion hal-

lintaa. Peittorakenteiden paksuus, rakennekerrokset ja kerroksissa käy-

tettävien materiaalien laatu valitaan peitettävän materiaalin ja sijaintikoh-

teen ominaisuuksien mukaan. 
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Vesipeitot soveltuvat kohteisiin, joissa peitettävä materiaali on happoa 

tuottavaa ja tavoitteena on ehkäistä hapen pääsy materiaaliin. Vesipei-

tossa altaaseen tulisi virrata vettä luonnon joesta tai purosta, tällöin alu-

eesta tulee nopeammin osa luonnollista ekosysteemiä. Vesipeiton suu-

rimmat epävarmuudet liittyvät patojen pitkäaikaisvakauteen sekä vesipei-

ton ylläpitoon myös pitkän ajan kuluessa valvonnan päätyttyä. 

Sulkemissuunnitelma 

Hopeakaivokselle on laadittu rikastushiekka- ja pyriittiallasta sekä sivu-

kivi- ja rajamalmialuetta koskeva alustava sulkemissuunnitelma. Doku-

menteissa on esitetty sulkemisen pääperiaatteet sekä perusteita valituille 

sulkemisratkaisuille. Esitettyä sulkemissuunnitelma tarkennetaan toimin-

nan aikana. Toimenpiteitä koskeva rakentamissuunnitelma hyväksyte-

tään viranomaisella ennen toteutusta. Esitettyä suunnitelmaa (sisältää 

kaivannaisjätealueiden sulkemisen, maisemoinnin sekä jälkitarkkailun) 

on käytetty vakuuden arvioinnin perusteena. Vakuuden määrän arviointi 

perustuu kaivannaisjäteasetuksen (190/2013, liite 5) mukaisesti kaivan-

naisjätteen jätealueita koskevaan tarkasteluun. Jätealueiden sulkemistoi-

mia tehdään mahdollisuuksien mukaan jo kaivoksen tuotantotoiminnan 

aikana sitä mukaa kun alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja muo-

tonsa. Sulkemissuunnitelmassa on huomioitu kaivoksen voimassa ole-

van ympäristöluvan lupamääräykset.  

Rikastushiekka-allas 

Tavoite 

Sulkemisrakenteen tavoitteena on rajoittaa veden ja hapen kulkeutumista 

täyttöön, vähentää suotovesien muodostumista, estää läjitetyn rikastus-

hiekan pölyäminen ja maisemoida alue ympäristöön sointuvammaksi. 

Alueen muotoilulla mahdollistetaan rakenteen yläpuolisten valumavesien 

keräys hallitusti pois allasalueelta. 

Suunnitelma 

Rikastushiekka-altaan lisäaluetta ei välttämättä ole tarpeen rakentaa, 

sillä patokorotuksilla rikastushiekka-altaaseen saadaan riittävä lisätila-

vuus. Rikastushiekka-alueen luiskat ja lakialue peitetään yhtenäisellä sul-

kurakenteella, jonka pinta-ala on noin 146 000 m2. 

Toiminnan päättyessä aluetta on korotettu asteittain patokorotuksin. En-

nen alueen sulkemista allas tyhjennetään vapaasta vedestä ja täytön pin-

nan annetaan kuivua alueen rakennettavuuden parantamiseksi. Alueen 

kuivumiselle on varattava riittävästi aikaa. Tarvittaessa alueen kanta-

vuutta parannetaan maa- ja kiviaineksella. Alueen rakentaminen voidaan 

aloittaa jo kuivumisaikana kantavimmilta alueilta. 

Suunnitelman lähtökohtana on, että aluetta on täytetty suunnitelmallisesti 

toiminnan aikana eikä alue vaadi merkittävää muotoilua. Lakialue jäte-

tään altaan rikastushiekkatäytön mukaiseen kaltevuuteen viettäen täytön 
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keskelle. Lakialueen alimpaan kohtaan rakennetaan oja, jolla vedet joh-

detaan rakenteen ulkopuolelle. Ylävirtaan korotusten (alkupadon sisä-

puolinen osa) ulkoluiskat ja lakialue peitetään yhtenäisellä sulkuraken-

teella (h≥900 mm). Alkupadon ulkoluiskaa ei peitetä edellä mainitulla sul-

kurakenteella patoturvallisuussyistä. 

Myös lakialueen oja-alueelle rakennetaan muuta aluetta vastaavat raken-

nekerrokset. Sulkemisen rakennekerrokset ylhäältä alaspäin: 

- Puiden/pensaiden istutus (ei syväjuurisia) 

- Kasvukerros (pintamaa) ≥100 mm 

- Ylempi moreenikerros (moreeni) ≥500 mm 

- Alempi moreenikerros (seulottu moreeni) ≥300 mm 

- Bentoniittimatto (4 000 g/m2) 

Sulkemisen yhteydessä patokorotukset tasataan yhtenäiseksi luiskaksi 

keskimääräiseen kaltevuuteen 1:3. Sulkemisrakenne ulotetaan nykyi-

selle rikastushiekka-altaan reunapadolle. Luiskarakenteen alaosaan ra-

kennetaan murskeesta vaakasuodatin, josta sulkemisrakenteeseen 

imeytynyt vesi purkautuu. Bentoniittimatto ulotetaan sulkemisrakenteen 

yläpuolisten valumavesien ojan pohjalle. Valumavesioja muotoillaan mo-

reenipenkerein ja eroosiosuojataan kivillä ja/tai murskeella. Nykyinen pa-

don ulkoluiskan ympärysoja toimii sulkurakenteen yläpuolisten valuma-

vesien keruuojana. Allasalueelta vedet johdetaan pintavalutuskentälle. 

Rikastushiekkatäyttö soveltuu bentoniittimaton asennusalustaksi eikä 

erillistä suojakerrosta tarvita. Bentoniittimaton yläpuolinen seulottu mo-

reenikerros suojaa bentoniittimattoa pistemäiseltä kuormitukselta. Mo-

reenikerrokset lisäävät rakenteen eristävyyttä ja suojaavat bentoniittimat-

toa muun muassa yläpuoliselta kuormitukselta ja roudalta. Alempi mo-

reenikerros toimii myös kuivatuskerroksena. Kasvukerros edistää alueen 

kasvittumista, mikä lisää veden pidättymistä ja haihtumista, mikä edel-

leen vähentää vesien imeytymistä alempiin rakennekerroksiin. 

Rikastushiekka-altaan suljettu rakenne on lakialueeltaan kovera johtuen 

altaan täyttömenetelmästä. Rikastushiekka-altaan täyttö tapahtuu reu-

noilta keskelle päin, jolloin altaan pintaosa muodostuu luontaisesti kove-

raksi sulkemissuunnitelman mukaiseen muotoon. Suljettavan rikastus-

hiekka-altaan muotoilu lakiosaltaan kuperaksi tarkoittaisi erittäin merkit-

tävien maansiirtotöiden toteuttamista ennen sulkemisrakenteen tekoa. 

Tämä ei ole kustannustehokasta eikä ympäristönsuojelullisesti tai raken-

nusteknisesti tarvelähtöistä. 

Ympäristönsuojelullisesta näkökulmasta hopeakaivoksen maisemoidun 

rikastushiekka-altaan päälle ei ole erityistä tarvetta jättää vesiallasta 

(lampea), mutta sen kokonaisvaikutusten arvioidaan olevan positiivisia. 

Vedellä kyllästynyt osa rikastushiekka-altaan päällä toimii niin sanottuna 

märkäpeittona minimoiden rakenteen sisään kulkeutuvan hapen määrän 

vähentäen riskiä hapon muodostumiselle, jonka todennäköisyys on rikas-

tushiekasta käytettävissä olevien tulosten valossa kuitenkin pieni. Lampi 

tuo lisäksi luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta hyvän lisän alu-

eelle. Useilla vanhoilla kaivoksilla vesialtaat keräävät erilaisia lintulajeja. 
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Patoturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että altaan päälle jäävä 

lampi on riittävän pieni. Samasta syystä rakenteen yläpuolisten vesien 

purkuoja on toteutettava niin, että se toimii kaikissa olosuhteissa, on mah-

dollisimman huoltovapaa ja eroosioriski on minimoitu. Ojan tarkempi 

suunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä myöhemmin kaivostoiminnan 

edetessä. 

Jotta rikastushiekka-altaan lakialueelle ei jäisi ollenkaan lampea, tulisi 

pintarakenteen päälle rakennettava oja tehdä merkittävästi alemmalle ta-

solle, joka taas puolestaan tarkoittaisi massiivista leikkausta reuna-alu-

eella (padolla). Tätä ei myöskään voida pitää kustannustehokkaana ja 

tarvelähtöisenä menettelynä. 

Voimassa olevan ympäristöluvan kertoelmaosassa (sivu 62) todetaan ri-

kastushiekka-altaan sulkemisesta seuraavaa: 

”Rikastushiekan pinta muotoillaan toiminnan aikana täyttöteknisin keinoin 

länteen viettäväksi, siten että muu muotoilu toiminnan lopettamisen jäl-

keen ei ole tarpeen. Allas peitetään 0,3 metrin vahvuisella hienoainesmo-

reenista rakennettavalla peittorakenteella, joka tiivistetään työkonekalus-

tolla. Peittorakenteen pintaosaan seostetaan turvetta tai humusta, millä 

edistetään luonnollisen kasvillisuuden muodostumista alueelle.” 

Nyt suunniteltu rakenne on BAT-/BREF-päätelmien mukainen sulkemis-

rakenne. 

Sivukivi- ja rajamalmialue 

Tavoite 

Sulkemisrakenteen tavoitteena on rajoittaa veden ja hapen kulkeutumista 

täyttöön, vähentää suotovesien muodostumista ja maisemoida alue ym-

päristöön sointuvammaksi. Esitetyllä alueen muotoilulla mahdollistetaan 

rakenteen yläpuolisten valumavesien keräys hallitusti pois läjitysalueelta. 

Lopullisen sivukivialueen koko on enintään noin kymmenen hehtaaria. 

Lopullinen koko riippuu hyödynnettävän sivukiven määrästä. Sivukivialu-

eelle loppusijoitettavan sivukiven määrä on noin 2,0 Mt. Lopullisesti sul-

jettavan sivukivialueen pinta-alaa ei tässä vaiheessa voida määrittää tar-

kasti. Pinta-ala riippuu muun muassa läjityskorkeudesta sekä siitä, 

kuinka paljon sivukiveä kaivostäyttöön sekä rikastushiekka-altaan pato-

korotuksiin lopulta hyödynnetään. Näin ollen vakuus tulee asettaa pinta-

alakohtaisena yksikköhintana (€/m2) ja vakuuden suuruus tulee tarkistaa 

vuosittain tammikuussa toteutuneen pinta-alan mukaiseksi. 

Suunnitelma 

Suunnitelman lähtökohtana on, että aluetta on täytetty suunnitelmallisesti 

toiminnan aikana eikä alue vaadi merkittävää muotoilua. Luiskatasausta 

suoritetaan jo läjityksen yhteydessä soveltuvilta osin. Sulkemisen yhtey-
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dessä lakialuetta täytetään tarvittaessa niin, että alue viettää harjalta luis-

kiin päin (ohjeellinen minimikaltevuus 1:20). Läjityksen pinta kiilataan pie-

nikokoisella kivellä. 

Laki- ja luiskaosan sulkemisrakennekerrokset (h≥1 100 mm) ylhäältä 

alaspäin: 

- Puiden/pensaiden istutus (ei syväjuurisia) 

- Kasvukerros (pintamaa) ≥100 mm 

- Ylempi moreenikerros (moreeni) ≥500 mm 

- Alempi moreenikerros (seulottu moreeni) ≥300 mm 

- Bentoniittimatto (4 000 g/m2) 

- Asennusalusta tarvittaessa (seulottu moreeni) 

- Suodatinkangas (N3) 

- Täytön muotoilua/kiilaus 

Sulkemisen yhteydessä alueen mahdolliset reunakynnykset tasataan yh-

tenäiseksi luiskaksi keskimääräiseen kaltevuuteen 1:3. Sulkemisrakenne 

ulotetaan nykyiseen täyttöä ympäröivään penkereeseen. Ympäryspenke-

reen sisäluiskaan muotoillaan rakenteen yläpuolisten valumavesien ke-

räilyoja, josta vedet ohjataan rummussa edelleen selkeytysaltaaseen 4. 

Mikäli läjityksen kiilattu pinta ei sovellu bentoniittimaton asennusalus-

taksi, rakennetaan tämän päälle asennusalusta seulotusta moreenista. 

Bentoniittimaton yläpuolinen seulottu moreenikerros suojaa bentoniitti-

mattoa pistemäiseltä kuormitukselta. Moreenikerrokset lisäävät raken-

teen eristävyyttä ja suojaavat bentoniittimattoa mm. yläpuoliselta kuormi-

tukselta ja roudalta. Alempi moreenikerros toimii myös kuivatuskerrok-

sena. Kasvukerros edistää alueen kasvittumista, mikä lisää veden pidät-

tymistä ja haihtumista, mikä edelleen vähentää vesien imeytymistä alem-

piin rakennekerroksiin. 

Pyriittiallas 

Tavoite 

Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että välivarastoitu pyriitti myydään vii-

meistään kaivoksen jälkihoitovaiheessa, joten mahdollinen pyriittiallas on 

toiminnan päätyttyä tyhjä. Tällöin pyriittialtaan tiivisrakenne ja muut ra-

kenteet puretaan tarvittavilta osin ja mahdollisesti pilaantuneet massat 

sijoitetaan joko kaivostäyttöön tai kuljetetaan luvanvaraiseen vastaanot-

topaikkaan. Rakenteet voidaan jättää paikoilleen, jos ne todetaan ympä-

ristölle ja terveydelle vaarattomiksi. 

Mikäli kaikkea pyriittiä ei saada myytyä ja sitä jätetään pysyvästi pyriittial-

taaseen, on sulkemisrakenteen tavoitteena rajoittaa veden ja hapen kul-

keutumista täyttöön, vähentää suotovesien muodostumista ja maise-

moida alue ympäristöön sointuvammaksi. Pyriittiallas on luokiteltu suur-

onnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi kai-

vannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta an-

netun valtioneuvoston asetuksen (717/2009) perusteella, mikä huomioi-

daan sulkemisrakenteet suojaustasovaatimuksissa. 
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Suunnitelma 

Tarkemmat suunnitelmat sulkemisesta on esitetty aluehallintovirastolle 

asian Dnro PSAVI/1467/2020 yhteydessä. 

Ympäristöluvan nro 33/2013/1 lupamääräysten mukaan pyriittialtaan pin-

tarakenne on tehtävä vaarallisen jätteen (ongelmajätteen) kaatopaikalle 

asetettujen (Vnp 861/1997) vaatimusten mukaisesti. Pyriittialtaan sulke-

misrakenteisiin tulee vaikuttamaan huomattavasti lopullinen läjitystek-

niikka, joten tarkempi sulkemissuunnitelma on syytä toteuttaa läjitystek-

niikan varmistuttua. 

Kuivaläjityksen vaihtoehdossa sulkemisen periaaterakenne ylhäältä alas: 

- Kasvukerros 

- Moreenikerros 

- Kuivatuskerros 

- Suojageotekstiili / salaojamatto 

- HDPE-kalvo 

- Mineraalinen tiiviste, bentoniittimatto 

- Muotoiltu pyriittirikaste / muu kiilauskerros kalvon asennusalus-

taksi 

Märkäläjityksen vaihtoehdossa on huomioitava peiterakenteen painon ai-

heuttama konsolidaatiopainuma, mikä edellyttää kalvon alapuolisen kui-

vatuskerroksen rakentamisen ja vesien pois johtamisen. Mahdollisten 

epätasaisten painumien vuoksi on suositeltavaa käyttää HDPE-kalvon si-

jasta LLDPE-kalvoa. Lisäksi pyriittirikasteen lopullisen pinnan muotoilu-

voi olla haastavaa, joten alue jää mahdollisesti koveraksi keskeltä. Tällöin 

pintavedet kerääntyvät alueen keskelle ja niiden poisjohtaminen vaatii 

ojajärjestelyjä. 

Märkäläjityksen vaihtoehdossa sulkemisen periaaterakenne ylhäältä 

alas: 

- Kasvukerros 

- Moreenikerros 

- Kuivatuskerros 

- Suojageotekstiili / salaojamatto 

- LLDPE-kalvo 

- Mineraalinen tiiviste, bentoniittimatto 

- Kuivatuskerros 

- Tarvittaessa työalusta louheesta / murskeesta / lujitteesta 

Märkäläjityksen peiterakenteeseen liittyviä haasteita voidaan mahdolli-

sesti vähentää läjittämällä pyriittirikaste loppuvaiheessa kuivaläjityksenä. 

Tällöin konsolidaatiopainumaa tapahtuu tehokkaammin jo läjityksen ai-

kana eikä kalvon alapuolista kuivatuskerrosta välttämättä tarvita. Lisäksi 

lopullisen läjityksen pinnan muotoilu helpottuu ulospäin viettäväksi, mikä 

vähentää pintavesien johtamiseen liittyviä haasteita. 
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Alkuvaiheen täyttö on suunniteltu tehtävän ympäristöluvan nro 33/2013/1 

mukaisesti kuivatäyttönä. Mikäli lupahakemuksessa esitetty märkätäyttö 

saa ympäristöluvan, allasta täytettäisiin märkätäyttönä korkeintaan HW-

tasoon asti. Märkätäytön ylätasosta ylöspäin allasta täytetään lopulliseen 

täyttökorkeuteen kuivatäyttönä. Suodatetun pyriittirikasteen päälle sulke-

misrakenteet pystytään toteuttamaan kantavalle maalle. Pinta muotoil-

laan suodatetulla pyriittirikasteella vähintään 1:20 kaltevuuteen kuperaksi 

siten, että vedet valuvat altaan tiivisrakenteen päältä painovoimaisesti al-

taan ulkopuolelle. 

Sulkemisrakenteen keinotekoisena eristeenä toimiva HDPE-kalvo levite-

tään rakenteen alimpana kerroksena rikasteen päälle. Kalvo suojaa täl-

löin sen päälle asennettavaa bentoniittimattoa pyriittirikasteessa mahdol-

lisesti tapahtuvilta kemiallisilta reaktioilta. Bentoniittimatto toimii sulke-

misrakenteen mineraalisena tiivisteenä. Bentoniittimaton päälle asenne-

taan kuivatuskerroksena toimiva salaojamatto. Salaojamaton päälle ra-

kennetaan metrin pintakerros. Pintakerroksen alin 300 mm rakennetaan 

seulotusta moreenista. Seulotulla moreenilla suojataan sen alla olevia 

mattorakenteita rakentamisen aikana. Seulotun kerroksen päällä on 

600 mm moreenia. Ylimpänä pintakerroksena on 100 mm orgaaninen 

kasvukerros, johon istutetaan matalajuurisia pensaita tai puita.  

Hakija tarkentaa edellä kerrottua siten, että se haluaa pitää molemmat 

läjitysvaihtoehdot mahdollisina. Todennäköisimmin läjitys toteutetaan 

kuivaläjityksenä koko toiminnan ajan. Kuivaläjityksen etuna märkäläji-

tystä parempien sulkemisolosuhteiden lisäksi on rikasteen parempi kon-

solidoituminen, joka nostaa altaan kapasiteettia. Lisäksi kuivaläjityksessä 

läjitystaso voidaan nostaa huomattavasti märkäläjitystä korkeammalle, 

joka edelleen lisää altaan kapasiteettia. Hakija haluaa kuitenkin pitää 

mahdollisena märkäläjitysvaihtoehdon, mikäli kuivaläjityksessä ilmenisi 

ongelmia. 

Mahdollisiksi kuivaläjityksen haittapuoliksi on tullut esille läjitetyssä rikas-

teessa todennäköisesti käynnistyvät haponmuodostusreaktiot ja läjitetyn 

rikasteen pölyäminen. Hakija toteaa, että mikäli kuivaläjitys aiheuttaa ha-

ponmuodostusta ja metallipitoisia suotovesiä, pystytään muodostuvat ve-

det syöttämään rikastamon vesikiertoon tai käsittelemään vedenpuhdis-

tamolla. Kuivaläjityksessä rikasteen pölyämistä voidaan ehkäistä tiivistä-

mällä rikaste koneellisesti ja tarvittaessa esimerkiksi kastelemalla rikas-

teen pintaa. 

Arvio suunniteltujen sulkemisrakenteiden vedenläpäisevyydestä   

Rikastushiekka-altaan luiskien kaltevuus on 1:3 ja lakialueen kaltevuus 

määräytyy täytön mukaan. Täytön kaltevuus tulee todennäköisesti ole-

maan loiva, alle 5 %. Lakialueen pinta-ala on noin 7,6 hehtaaria ja luis-

kien noin 9,7 hehtaaria. 

Sulkemisrakenteen läpäisevään vesimäärään vaikuttavat muun muassa 

ilmasto-olosuhteet, peittomateriaalien huokoisuus, kenttäkapasiteetti, 

kyllästyneen tilan vedenjohtavuus, rakenteen pinnalle muualta tuleva vir-
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taama, materiaalin alkuperäinen vesipitoisuus sekä pintakerroksen kalte-

vuus (pintavaluntana poistuva vesi). Lisäksi kasvillisuus (haihduttavan 

kerroksen syvyys, lehtipinta-ala, kasvukauden pituus) vaikuttaa raken-

teesta tapahtuvaan haihduntaan, osin myös pintavaluntaan, mikäli kas-

villisuus on erittäin tiheää ja runsasta, ja sitä kautta sulkemisrakenteen 

läpäisevään vesimäärään. 

Ehyen bentoniittimaton vedenläpäisevyys (K-arvo) noin 5 x 10-11 m/s, 

myöhemmin mahdollisen halkeilun ym. takia hieman suurempi. Bentoniit-

timatto on vettä huonosti läpäisevä rakenne ja hydraulisen gradientin 

(ΔH/ΔL) ollessa 1 (eli vettä ei lammikoidu bentoniittimaton päälle) raken-

teen läpäisevä vesimäärä on teoreettisesti noin 1,6 mm/v (kyllästyneen 

tilan vedenläpäisevyys). Luiskissa vettä ei pääse lammikoitumaan ja li-

säksi vettä ei jatkuvasti kulkeudu bentoniittimattorakenteeseen saakka 

(haihduntaa tapahtuu jo kasvu- ja moreenikerroksesta). Rikastushiekka-

altaan lakialueella on mahdollista, että vettä lammikoituu esimerkiksi pur-

kuojien kohdalla (arviolta noin hehtaarin alue) ainakin satunnaisesti ja 

voidaan olettaa, että bentoniittimaton läpäisevä vesimäärä on noin kym-

menkertainen (20 mm/v). 

Karkeasti arvioiden sulkemisrakenteen läpäisevä vesimäärä on 526 m3/v: 

- lakialueen keskusta (1 ha) 10 000 m2 x 20 mm/v =200 m3/v 

- lakialueen muu osa (6,6 ha) 66 000 m2 x 2 mm/v =132 m3/v 

- luiskat (9,7 ha) 97 000 m2 x 2 mm/v =194 m3/v 

Sivukivialueen lakialueen kallistus on 1:20 kasan reunoja kohti ja sulke-

misen yhteydessä alueen mahdolliset reunakynnykset tasataan yhte-

näiseksi luiskaksi keskimääräiseen kaltevuuteen 1:3. Sulkemisrakenne 

ulotetaan nykyiseen täyttöä ympäröivään penkereeseen. Laajennus-

suunnitelman mukaisen sivukivialueen lakialueen pinta-ala on noin 

0,6 hehtaaria ja luiskien 9,8 hehtaaria. 

Sivukivialueen luiskien vedenläpäisevyyslaskenta on toteutettu ensim-

mäiselle suunnitellulle sulkemisrakenteelle. Luiskien sulkemisrakenne on 

lupaprosessin aikana päivitetty lakiosaa vastaavaksi, jonka vuoksi suun-

niteltujen luiskien sulkemisrakenteen läpäisevä vesimäärä on tässä esi-

tettyä laskelmaa pienempi.  Luiskassa on moreenikerros (500 mm) tii-

visterakenteena. Moreenin vedenläpäisevyys (K-arvo) on todennäköi-

sesti noin 10-8 m/s ja hydraulisen gradientin (ΔH/ ΔL) ollessa 1 (eli vettä 

ei lammikoidu moreenikerroksen päälle) rakenteen läpäisevä vesimäärä 

on teoreettisesti noin 315 mm/v (kyllästyneen tilan vedenläpäisevyys). 

Tämä olisi kuitenkin lähes puolet alueen vuosisadannasta (vuosisadanta 

noin 720 mm/v). Jyrkässä ja kasvittuneessa luiskassa merkittävä määrä 

sateesta tai sulamisvesistä valuu sulkemisrakenteen pintaa pitkin pois 

(pintavalunta) ja osin myös moreenikerrokseen imeytynyt vesi haihtuu, 

joten arvioidaan luiskien sulkemisrakenteen läpäisevän korkeintaan noin 

10 % vuosisadannasta. 

Karkeasti arvioiden sulkemisrakenteen läpäisevä vesimäärä on 

7 068 m3/v: 
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- lakialue (0,6 ha) 6 000 m2 x 2 mm/v = 12 m3/v 

- luiskat (9,8 ha) 98 000 m2 x 720 mm/v x 0,1 = 7 056 m3/v 

Sulkemisrakenteiden päältä pintavalutuskentälle johdettava vesimäärä 

perustuu edellisiin arvioihin sekä haihduntaan, joka on noin puolet vuosi-

sadannasta. 

Rikastushiekka-alueelta tulevat pintavaluntavedet:  

- 17,3 ha x 360 mm - 526 m3/v = 61 754 m3/v 

Sivukivialueelta tulevat pintavaluntavedet:  

- 10,4 ha x 360 mm - 7 068 m3/v = 30 372 m3/v 

Sulkemisrakenteen päältä ja sulkemisrakenteesta johdettava vesi arvioi-

daan puhtaaksi sade- tai lumen sulamisvedeksi. Sulkemisrakenteet teh-

dään niin sanotuista puhtaista materiaaleista. Rakenteen läpi (kasvuker-

ros, moreenikerros) suotautuvassa vedessä voi olla alkuvaiheessa jonkin 

verran materiaalista peräisin olevia liukoisia aineita, kuten ravinteita, ja 

kiintoainesta, mutta ei merkittävässä määrin. Vaihtelut vuosisadannan 

määrässä vaikuttavat myös pintavalunnan määriin. 

Muiden alueiden sulkeminen ja jälkihoito 

Pintamaiden läjitysalue 

Läjitysalueella sijoitetut pintamaat hyödynnetään kaivosalueella muiden 

alueiden maisemoinnissa ja pintarakennekerroksissa (rikastushiekan lä-

jitysalue). Lupamääräyksen 47 mukaisesti kivennäismaita, joiden metal-

lipitoisuudet eivät ylitä VNa 214/2007 mukaisia ylempiä ohjearvoja, voi-

daan hyödyntää sulkemiskerroksissa rakenteissa, joissa materiaali jää 

pysyvästi maavesi- tai pohjavesipinnan alapuolelle. Tutkimusten perus-

teella alueen pintamaat täyttävät edellä mainitun kriteerin. Pintamaiden 

hyödyntämisen jälkeen läjitysalueen maapohjan pilaantuneisuus tutki-

taan, pilaantuneet maa-ainekset siirretään louhostäyttöön ja alue tasa-

taan ympäristöön sointuvaksi. 

Selkeytysaltaat 

Selkeytysallas 2 jää tarvittaessa vesienkäsittelyn varastoaltaaksi jälkihoi-

don aikana. Altaille ei tehdä sulkemistoimenpiteitä. Selkeytysaltaat 3, 4 

ja 5 tyhjennetään vedestä ja poistetaan käytöstä. Altaisiin kertyneet poh-

jalietteet sijoitetaan rikastushiekka-altaalle tai kaivokseen imuruoppauk-

sella tai kaivinkoneella. Altaiden pohjan pilaantuneisuus tutkitaan ja pi-

laantuneet maa-ainekset siirretään kaivostäyttöön tai rikastushiekka- tai 

pyriittialtaaseen sulkemisrakenteen alapuolelle. Allasalueiden patopen-

kereet tasataan ympäristöön sointuvaksi.  
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Avolouhos, maanalainen louhos, nousut ja vinotunneli 

Maanalainen kaivos sekä avolouhos saatetaan yleisen ympäristöturvalli-

suuden edellyttämään kuntoon. Avolouhoksesta ja maanalaisesta lou-

hoksesta poistetaan kaikki tarpeettomat rakenteet, kemikaalit, räjähdys-

aineet, sähkölaitteet, työkoneet ja jätteet. Jälkihoitovaiheen turvallisuu-

den kannalta hyödylliset rakenteet jätetään paikalleen. Avolouhoksen 

reunat luiskataan tarpeen mukaan ja muotoillaan ympäristöön sointu-

vaksi. Louhostiloihin johtavat ajoluiskat suljetaan lohkareilla ja nousut tu-

kitaan betonivalulla. Avolouhos aidataan niiltä osin, kuin se ei toiminnan 

aikana ollut aidattuna. Tarvittaessa lähiympäristöön lisätään varoituskylt-

tejä. Vinotunnelin suuaukko tukitaan ja käynti estetään yleisen turvalli-

suuden vuoksi. Rakenteiden poistamisen jälkeen louhostilojen annetaan 

täyttyä vedellä. Täyttymisprosessia nopeutetaan tarvittaessa johtamalla 

muita alueen vesijakeita louhokseen. Myös louhostunnelin annetaan täyt-

tyä vedellä. 

Murskaamo- ja rikastamoalue 

Rikastamon laitteiden ja rakennusten jäljellä oleva tekninen käyttöikä 

mahdollistaa rikastus- tai muun teollisen toiminnan jatkamisen alueella 

kaivostoiminnan päätyttyä. Ensisijaisesti alueelle pyritään löytämään so-

veltuvaa teollisuus- tai muuta käyttöä. Toissijaisesti rakennukset ja kiin-

teästi asennetut laitteet puretaan toiminnan päätyttyä. Poistettavat lait-

teet pyritään myymään vastaavaan käyttöön ja toissijaisesti kierrättä-

mällä ne materiaalina. Rikastamoalueen maaperän laatu tutkitaan. Tar-

vittaessa maaperä kunnostetaan purkutöiden yhteydessä ja pilaantuneet 

maa-ainekset siirretään kaivostäyttöön. Mikäli alueilla (arviolta yhteensä 

2 000 m2) tehdään massanvaihtoon (vaihtosyvyys noin 0,3 m) perustuvia 

kunnostustoimenpiteitä, voidaan yksikkökustannukseksi arvioida 4,5 

€/m3 (yksikkökustannus maan leikkaus, siirto ja vastaanotto käyttökoh-

teessa). Pilaantuneet massat sijoitetaan rikastushiekka- tai pyriittialtaa-

seen, jossa ne jäävät sulkemisrakenteen sisäpuolelle. 

Räjähdysainevarasto 

Räjähdysainevarasto tyhjennetään, puretaan ja ympäristön maaperä tut-

kitaan. Mahdollisesti pilaantuneet maa-ainekset siirretään louhostäyt-

töön. Toiminnan loppuvaiheessa räjähdysaineet pyritään käyttämään 

mahdollisimman loppuun. 

Pintavalutuskentät 

Pintavalutuskentät 1–6 jätetään alueelle vesien jälkikäsittelyyn eikä sul-

kemistoimenpiteitä tehdä. 

Kaivosalueen tiestö 

Kaivosalueen tiestö jätetään käyttökuntoon, jotta alueella kulkeminen on 

tarkkailun ja muiden jälkihoitotoimenpiteiden osalta mahdollista. Tiestö 

puretaan niiltä osin, kun niitä ei varmuudella tarvita. Purkutyössä syntyviä 

hyödyntämiskelpoisia maa-aineksia voidaan käyttää muiden alueiden 
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sulkemistoimenpiteissä. Kaivoksen tuloteille asennetaan puomit ja kai-

vosalue merkitään maastoon. 

Sähkölinja 

Alueella kulkevaa sähkölinjaa ei pureta, jotta alueella on tarvittaessa 

myöhemmin mahdollista käyttää esimerkiksi pumppuja ja muita laitteita. 

Lisäksi sähkölinja palvelee alueelle kaivoksen sulkemisen jälkeen mah-

dollisesti syntyvää muuta teollista toimintaa. 

Arvio maaperän tai pohjaveden kunnostustarpeesta 

Kaivostoiminnan päättymisen jälkeen voidaan tarkistaa pohjavesi- ja 

maaperätutkimuksin pilaantuneisuutta alueilta, joissa toiminnasta on voi-

nut aiheutua maaperän pilaantumista verrattuna alueen taustapitoisuuk-

siin. Tyypillisiä tällaisia toiminta-alueita ovat: 

- Murskaamon alue 500 m2 

- Rikastamon ja rikastevarastojen alueet 14 000 m2 

- Poltto- ja voiteluaineiden varastointi- ja jakelualueet, huoltoalueet 

7 000 m2 

- Kemikaalien ja räjähteiden varastointialueet 200 m2 

- Pintavalutuskentät 1 ja 6 yhteensä 50 000 m2 

- Selkeytysaltaat 4 kpl, 55 000 m2 

Maaperän pilaantumisriski riippuu useasta eri tekijästä, kuten mahdolli-

sista vuodoista tai onnettomuuksista, toiminta-ajan pituudesta, alueen 

maaperästä ja pintarakenteista. Esimerkiksi asfaltointi ja muut vastaavat 

tiivisrakenteet ehkäisevät tehokkaasti haitta-aineiden imeytymistä maa-

perään. Mahdollista pilaantumista on hyvin vaikea ennustaa etukäteen, 

mutta todennäköisesti joillakin toiminta-alueilla on kaivostoiminnan päät-

tymisen jälkeen havaittavissa ainakin pintamaakerroksissa taustapitoi-

suutta korkeampia haitta-ainepitoisuuksia. 

Maaperän pilaantumisesta aiheutuvaa riskiä voidaan tarkastella myö-

hemmin, kun pilaantuneisuusaste tiedetään, erillisen riskinarvion kautta. 

Maaperän puhdistustarpeeseen vaikuttavat alueen läheisyydessä olevat 

ns. herkät kohteet (asutus, luontokohteet, vesistöt, pohjavesialueet) sekä 

alueen myöhempi käyttömuoto. 

Pohjavesien ja maaperän mahdollista pilaantumista seurataan mm. ym-

päristötarkkailun avulla ja pilaantumiseen voidaan puuttua ajoissa. Mah-

dollisiin onnettomuustilanteisiin ja vuotoihin liittyvät pilaantumat puhdis-

tetaan viipymättä. 

Pintavalutuskenttien osalta kunnostustoimia vaativa pilaantuminen on 

hyvin epätodennäköistä, sillä pintavalutuskentille johdetaan vain ympä-

ristöluparajoissa asetetut laatuvaatimukset täyttäviä vesiä. Turvepohjai-

sen pintavalutuskentän kunnostaminen yleisesti käytössä olevin kunnos-

tusmenetelmin ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista, sillä mahdol-

liset haitta-aineet ovat tyypillisesti hyvin orgaaniseen ainekseen sitoutu-

neita, eivätkä siten aiheuta riskiä ympäröivälle luonnolle. Ennakkoarvion 
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perusteella kunnostuksen sijaan alueella voisi tulla kysymykseen pinta-

valutuskenttien alueiden virkistyskäytön, kuten marjastuksen rajoittami-

nen. Tämä on yleisesti käytössä oleva menettely esimerkiksi turvepohjai-

silla vanhoilla ampumaradoilla, joilla esimerkiksi massanvaihtoon perus-

tuvat kunnostusmenetelmät eivät ole järkeviä erittäin korkeiden kustan-

nusten ja vähäisten kokonaishyötyjen vuoksi. Näin ollen pintavalutus-

kenttiä ei ole huomioitu kustannusarviossa. 

Selkeytysaltaiden pohjalietteet on esitetty sijoitettavaksi rikastushiekka- 

tai pyriittialtaaseen, mikäli muodostumista tapahtuu niin paljon, että sijoit-

taminen pois altaista on tarpeen. Toiminnan päätyttyä jäljelle jäävä poh-

jaliete voidaan imuruoppauksella poistaa ja siirtää joko takaisin maanalai-

seen kaivokseen, rikastushiekka- tai pyriittialtaaseen. Kustannusarviossa 

on esitetty imuruoppaukselle arviohinta. Todellinen kustannus riippuu pit-

kälti toiminnanaikaisista tekijöistä, minkä vuoksi tarkkaa kustannusta on 

haasteellista arvioida. Selkeytysaltaiden pohjien muita kunnostustarpeita 

ei pidetä todennäköisinä, sillä imuruoppauksen yhteydessä mahdollisesti 

pilaantunut pintamaakerros voidaan poistaa samalla. 

Muilla alueilla kustannusten lähtökohtana on kunnostusmassanvaihto 

menetelmällä. Kustannusarviossa on oletettu, että poistettavat maamas-

sat voidaan läjittää esimerkiksi rikastushiekka- tai pyriittialtaan sulkemis-

rakenteen alle, jolloin kuljetus- ja vastaanottokustannukset pilaantuneille 

maille jäävät maltillisiksi. 

Kunnostustarpeita ja kustannuksia voidaan arvioida karkeasti arvioimalla 

mahdollisten pilaantuneiden massojen määrää kaivosalueella. Arvio 

mahdollisesta pilaantumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa: 

 
*poistetaan esimerkiksi imuruoppauksella 

Mikäli edellä mainituilla alueilla tehdään massanvaihtoon (vaihtosyvyys 

noin 0,3 m) perustuvia kunnostustoimenpiteitä, voidaan yksikkökustan-

nukseksi arvioida 4,5 €/m3 (yksikkökustannus maan leikkaus, siirto ja 

vastaanotto käyttökohteessa). Lisäksi edellä mainitun imuruoppauksen 

kokonaiskustannus on arviolta 20 000 €. Tällä perusteella kokonaisva-

kuudeksi maaperän pilaantuneisuuden osalta saadaan noin 23 000 € 

(ALV 0 %). Pilaantuneet massat sijoitetaan rikastushiekka- tai pyriittial-

taaseen, jossa ne jäävät sulkemisrakenteen sisäpuolelle. 

Pohjavesien mahdollinen pilaantuminen liittyy läheisesti maaperän mah-

dolliseen pilaantumiseen. Kunnostustoimilla pohjavettä mahdollisesti 
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kuormittavat tekijät poistetaan alueelta, jolla on positiivinen vaikutus 

myös alueen pohjavesien laatuun. Muiden pohjavesien kunnostukseen 

tähtäävien toimien ei katsota olemassa olevien tarkkailutulosten perus-

teella olevan tarpeellisia. 

Vedenpuhdistamon käyttö sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa 

Vedenpuhdistamoa käytetään sulkemisvaiheen aikana kaivosalueella 

vesialtaiden kuivatuksessa sekä sivukivialueella ja rikastushiekka-al-

taalla ennen sulkemisrakenteiden valmistumista muodostuvien kuivatus-

vesien puhdistuksessa. Sulkemisvaiheen arvioidaan kestävän 2–3 

vuotta, jona aikana puhdistusta edellyttäviä vesijakeita arvioidaan muo-

dostuvan ensimmäisen 1–2 vuoden aikana. 

Kaivoksen kuivanapitopumppaus lopetetaan ja kaivoksen annetaan täyt-

tyä vedellä. Pohjaveden pinta on kaivoksen suuaukkoa matalammalla ta-

solla, joten kaivoksesta ei arvioida muodostuvan ylivuotovettä, joka edel-

lyttäisi käsittelyä. Vedenpuhdistamolle käsiteltäväksi johdettavia vesija-

keita ovat arvion mukaan ainakin: 

- Rikastamon kierron vedet (1. sulkemisvuosi) 

- Rikastushiekka-altaan kuivatuksessa muodostuva vesi ennen pinta-

rakenteen valmistumista (2. ensimmäistä sulkemisvuotta) 

- Sivukivialueen suotovedet ennen pintarakenteen valmistumista (2. 

ensimmäistä sulkemisvuotta) 

- Pyriittialtaan kuivatusvesi (1. sulkemisvuosi) 

- Rikkipitoisen sivukiven hyödyntämisalueen (=varastokentän) suoto-

vedet ennen sivukiven poistamista rakenteesta (1. sulkemisvuosi) 

- Mahdolliset muut vesijakeet, jotka edellyttävät puhdistusta (2. en-

simmäistä sulkemisvuotta) 

- Lisäksi vedenpuhdistamolle johdetaan ensimmäisen sulkemisvuo-

den aikana altailla olevaa vapaata vettä; veden poisto on edellytys 

altaiden kuivattamiselle ja sulkemistoimenpiteiden toteuttamiselle. 

Sulkemisvaiheen jälkeen aktiivisen vedenpuhdistuksen tarve lakkaa ja 

kaivosalueen vesien käsittelyssä käytetään tarvittaessa passiivisia ve-

denpuhdistusmenetelmiä. Passiivisia menetelmiä ovat muun muassa 

kalkkipadot, selkeytysaltaat sekä pintavalutuskentät. Kustannusvaikutuk-

siltaan vähäisiä kalkkipatoja lukuun ottamatta edellä esitetyt passiiviset 

menetelmät ovat jo olemassa olevia rakenteita. 

Vedenpuhdistamon käyttöajaksi arvioidaan kaksi vuotta sulkemistoimen-

piteiden käynnistämisestä. Sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa muodostuva 

vesienkäsittelysakka pumpataan putkea pitkin maanalaiseen kaivok-

seen, jossa sakka jää pysyvästi vesipinnan alapuolelle.  



178 

 

VAKUUS 

Lainsäädäntö 

Kaivannaisjätteen jätealueen vakuudesta ja sen määrän arvioinnista on 

säädetty ympäristönsuojelulaissa ja kaivannaisjäteasetuksen (190/2013) 

10 §:ssä, jonka mukaan vakuuden määrän arvioinnissa on otettava huo-

mioon jätealueen luokitus, sijoitetun jätteen ominaisuudet, maa-alueen 

tuleva käyttö sekä muut kaivannaisjäteasetuksen liitteessä 5 mainitut sei-

kat 1–7. 

Maa-ainesten läjitysalue luokitellaan pysyvän kaivannaisjätteen jätealu-

eeksi, eikä sitä koske kaivannaisjäteasetuksen mukainen vakuus (VNa 

190/2013, 1 §). Muiden alueiden kuin kaivannaisjätealueiden jälkihoito-

toimenpiteet eivät sisälly kaivannaisjätteen jätealueita koskevan vakuu-

den laskentaan. 

Kaivannaisjäteasetuksen mukaisen vakuusarvion laatijalla on riittävä, 

17vuoden kokemus ympäristökonsultoinnista painottuen kaivosten ym-

päristönsuojeluun ja kaivannaisjätealueisiin. Vakuusarvion laatija on toi-

minut kaivoksen ympäristönsuojelurakenteiden riippumattomana laadun-

valvojana vuonna 2018 ja on täten hyvin tietoinen muun muassa alueen 

maa-ainesvarannoista sekä kuljetusetäisyyksistä ja yleensäkin työmaan 

erityispiirteistä liittyen vastaavankokoisen urakan hallintaan kyseisessä 

kohteessa. 

Kustannusarvio on tehty sulkemissuunnitelman mukaisille rakenteille ar-

vioimalla todelliset rakennusosien kustannukset, työmaatehtävät (työn-

johto, palvelut, kalusto ym.) sekä tilaajatehtävät (muun muassa suunnit-

telu ja rakennuttaminen). Sulkemisurakan rakennusosatehtävien, kuten 

pinnan tasauksen ja muotoilun, eristerakenteiden, suojakerrosten, pinta-

kerroksen sekä kasvukerrosten kustannusarviointi on tehty infrahankkei-

den kustannushallintaan kehitetyllä laskentaohjelmalla (RO-laskenta), 

joka pohjautuu toteutuneiden maanrakennustöiden todellisiin kustannuk-

siin huomioiden mm. aluekohtaiset erot. Laskennan antamat yksikkökus-

tannukset on tarkennettu arvion laatijan toimesta haastattelemalla ho-

peakaivoksen rakentamisurakan vuonna 2018 toteuttaneita urakoitsijoita 

ja käyttämällä arvion laatijan kokemusta muista kohteista. Laskennassa 

käytetyt yksikkökustannukset ovat siis vertailukelpoisia kohteen sijainti 

huomioiden. 

Vakuuslaskelmassa on esitetty kustannusarvio seuraavin lähtötiedoin/-

olettamuksin: 

- Yksikkökustannukset sisältävät kaikki urakoitsijan kustannukset 

(materiaalit, työ, valvonta, työnjohto jne.) 

- Sulkemisrakenteen periaate rikastushiekka-altaalle ja sivukivialu-

eelle on hyväksytetty tilaajalla 

- Yksikkökustannuksissa on huomioitu arvioidut lopputilanteen mukai-

set pinta-alat 
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- Arvion mukaan kaikki rakentamisessa tarvittavat maa-ainekset löy-

tyvät kaivospiirin alueelta (< 2 km etäisyydeltä) 

- Kustannusarviot sisältävät alueen rakentamisen kannalta välttämät-

tömät rakennusosat (esim. rakennuspohjan kuivatus) 

- Esitetyt yksikkökustannukset sisältävät arvonlisäveron 24 % 

- Kustannusarviossa on huomioitu, että kaivosalueella ei ole kaivan-

naisjätealueiden ulkopuolisia maa-alueita, jotka vaatisivat kunnos-

tustoimenpiteitä  

- Rikastushiekka on läjitetty muotoon, niin ettei massiivista muotoilua 

tarvitse tehdä. 

- Sivukivialueen muotoilua ei tarvitse tehdä, läjitetty lopulliseen muo-

toon (max. luiskakaltevuus 1:3) 

- Sivukivialueen osalta pinta-alana laskennassa on käytetty vuonna 

2018 rakennettavan alueen pinta-alaa (läjityksen ala 2,5 ha) 

Rajamalmi- ja sivukivialue ja rikastushiekka-allas 

Ympäristölupapäätöksessä on asetettu kaivannaisjätealueita koskevia 

vakuuksia. Kaivoksen suunnittelun edetessä vakuuslaskelmaa on päivi-

tetty voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta kaivoksen sulkemis-

suunnitelmaa vastaavaksi. Vakuuslaskelma sisältää rikastushiekka-al-

taan ja sivukivien läjitysalueen sulkemisen, sekä rakennuttajan kustan-

nukset (15 % rakentamisen kustannuksista). 

Päivitetyn vakuuslaskelman erittely rikastushiekka-altaalle sekä rajamal-

min ja sivukivialueelle on esitetty seuraavissa taulukoissa. Taulukoissa 

esitetyt yksikkökustannukset sisältävät kaikki urakoitsijan kustannukset. 

Yksikkökustannuksissa on huomioitu arvioidut lopputilanteen mukaiset 

pinta-alat. Arvion mukaan kaikki rakentamisessa tarvittavat maa-ainekset 

löytyvät kaivospiirin alueelta (<2 km etäisyydeltä). Kustannusarviot sisäl-

tävät alueen rakentamisen kannalta välttämättömät rakennusosat (esi-

merkiksi. rakennuspohjan kuivatus). Esitetyt yksikkökustannukset ovat 

arvonlisäverottomia. Vakuuslaskelmassa on huomioitu, että kaivosalu-

eella ei ole kaivannaisjätealueiden ulkopuolisia maa-alueita, jotka vaati-

sivat kunnostustoimenpiteitä. Rikastushiekka on läjitetty muotoon niin, 

ettei massiivista muotoilua tarvitse tehdä. Sivukivialueen muotoilua ei tar-

vitse tehdä, sillä läjitys tehdään lopulliseen muotoon (maksimi luiskakal-

tevuus 1:3). Sivukivialueen osalta pinta-alana laskennassa on käytetty 

vuonna 2018 rakennettavan alueen pinta-alaa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rikastushiekka-altaan sulkemisen va-

kuuslaskelma.  
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Seuraavassa taulukossa on esitetty rajamalmi- ja sivukivialueen sulkemi-

sen vakuuslaskelma. 
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Kaivoksen jätealueiden sulkemisen rakennuttajan kustannukset (projek-

tikustannukset) ovat 15 % jätealueiden sulkemisen kokonaiskustannuk-

sesta, joka lisätään edellä mainittuun neliöperusteiseen kokonaiskustan-

nukseen. Projektikustannukset ja neliöperusteiset kokonaiskustannukset 

päivitetään kalenterivuosittain tammikuussa. 

Seuraavassa taulukossa on esimerkkilaskelma kokonaisvakuudesta ri-

kastushiekka-altaan (15 ha) sekä rajamalmi- ja sivukivialueen (2,5 ha) 

osalta. 
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Jätealueiden vesienkäsittelyä koskevat vakuudet on asetettu ennen toi-

minnan aloittamista ja jätealueita koskevat vakuudet on asetettu ennen 

jätealueiden käyttöönottoa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Ensim-

mäisen toimintavuoden louhinta- ja läjityssuunnitelma on toimitettu Kai-

nuun ELY-keskukselle ennen jätealueiden käytön aloittamista. Vakuuden 

suuruus määräytyy suunnitelman mukaan. 

Kaivannaisjätealueita koskeva vakuus on vuosittain tammikuun aikana 

tarkistettava siten, että vakuus vastaa kyseisen toimintavuoden aikana 

suunnitelmien mukaan käyttöön otettavien jätealueiden jälkihoitokustan-

nuksia (pinta-ala x yksikkökustannus). Kunkin toimintavuoden jälkeen on 

lisäksi tehtävä tarpeellinen lisäys vakuuden arvoon, mikäli käyttöön otet-

tujen alueiden pinta-ala on ylittänyt suunnitelman mukaisen pinta-alan. 

Toiminnanharjoittaja esittää, että vakuudet voidaan suorittaa: 

- omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Kainuun 

ELY-keskus, 

- omavelkaisena takausvakuutuksena, jonka edunsaajana on Kai-

nuun ELY-keskus tai 

- pankkitalletuksena, josta on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle 

talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hy-

väksi. 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 

rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 

valtiossa. 

Malmin välivarasto- ja esirikastus- ja pyriittikentän vakuus 

Hakija esittää, että vakuus malmin välivarasto-, esirikastus- ja pyriittiken-

tän osalta on 4,5 €/m2 (alv 0%) ja 5,58 €/m2 (alv 24%). Vakuuteen lisätään 

15 % projektikustannus. Vakuudella katetaan hyödynnetyn sivukiven 

poistaminen rakenteesta ja siirtäminen rikastushiekka-altaalle tai sivuki-

vialueelle. 

Pyriittiallas 

Tarkemmat suunnitelmat pyriittialtaan sulkemisesta on esitetty aluehal-

lintovirastolle uutta pyriittiallasta koskevan hakemusasian (Dnro 

PSAVI/1467/2020) yhteydessä. Samalla on esitetty uusi pyriittialtaan va-
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kuuslaskelma, jossa vakuudeksi on esitetty 27,22 €/m2. Asiasta anne-

tussa ympäristölupapäätöksessä nro 94/2020 pyriittialtaan asianmukai-

sen sulkemisen vakuudeksi on määrätty 30 €/m2. 

Vedenpuhdistamon käyttö sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa 

Sulkemisvaiheen jälkeen aktiivisen vedenpuhdistuksen tarve lakkaa ja 

kaivosalueen vesien käsittelyssä käytetään passiivisia vedenpuhdistus-

menetelmiä. Passiivisia menetelmiä ovat muun muassa tarvittaessa ra-

kennettavat kalkkipadot, selkeytysaltaat sekä pintavalutuskentät. Kustan-

nusvaikutuksiltaan vähäisiä kalkkipatoja lukuun ottamatta edellä esitetyt 

passiiviset menetelmät ovat jo olemassa olevia rakenteita. Näin ollen va-

kuutta ei ole tarpeen asettaa passiivisten vedenpuhdistusmenetelmien 

toteuttamiselle. 

Vedenpuhdistamolle tulevaa vesimäärää on arvioitu Sotkamo Silverin ve-

sitasemallin ja toteutuneiden allaspinta-alojen perusteella. Suoto- ja pin-

tavaluntamääränä on käytetty allas- ja maa-alueiden pinta-alalle kertyvää 

keskimääräistä nettosadantaa. Maa-alueiden nettosadantana on vesita-

semallinnuksessa käytetty 411 mm/v ja vesialueiden 387 mm/v. Suoto- 

ja pintavaluntavesien määräksi saadaan näillä laskentaperusteilla 

15 m3/h. 

Altaiden kuivatusveden määrä riippuu altaille varastoituneen veden mää-

rästä sinä ajankohtana, kun sulkemistoimenpiteitä aloitetaan. Kustannus-

laskelmassa oletuksena on käytetty 23 m3/h virtaamaa altaista sulkemi-

sen ensimmäisen vuoden aikana ja 0 m3/h virtaamaa sulkemistoimenpi-

teiden toisen vuoden aikana. 

Näin ollen käsiteltävä kokonaisvesimäärä on arvion mukaan ensimmäi-

sen sulkemisvuoden aikana keskimäärin 38 m3/h (vaihteluväli arviolta 

30–70 m3/h mm sääolosuhteista ja altaiden vesitilavuuksista riippuen) ja 

toisen sulkemisvuoden aikana keskimäärin 15 m3/h (vaihteluväli 10–

30 m3/h). 

Alue Pinta-ala m2 

Rikastushiekka-allas (1. vaihe) 146 000 
Uusi pyriittiallas (entinen selkeytysallas 1) 8 900 
Selkeytysallas 2 46 000 
Selkeytysallas 3 7 400 
Selkeytysallas 4 250 
Selkeytysallas 5 600 
Sivukivi- ja rajamalmialue 104 000 
Murska-alue 3 000 
Välivarastoalue 13 000 

Vesienkäsittelyliete 

Sulkemistoimenpiteiden aikana muodostuu vesienkäsittelylietettä, jonka 

koostumus vastaa nykyistä, toiminnan aikaista koostumusta. Lietteen en-

sisijainen sijoituspaikka on maanalainen louhos, jossa liete jää pysyvästi 

vesipinnan alapuolelle. 
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Vesienkäsittelyn käyttökustannuslajit 

Vesienkäsittelykustannukset koostuvat laitteiston vuokrakuluista, säh-

könkulutuksesta, kemikaalikuluista, henkilöstökuluista sekä huoltoku-

luista. Kaikki kustannukset on esitetty ilman arvonlisäveroa (ALV 0 %). 

Prosessilaitteiden sähkönkulutuksen arvio on 0,53 kWh/m3. Vuoden 1 

sähkönkulutukseksi saadaan siis 179 kWh ja vuoden 2 kulutukseksi 71 

kWh. Valaistuksen, lämmityksen sekä siirtopumppausten vaatima sähkö-

teho on 25 kW. Näiden kulutuspisteiden sähkönkulutus on siis 219 

MWh/v. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vedenpuhdistamon kemikaalikulu-

tusarvio sulkemisvaiheessa. Laskelmassa käytetty arvioituja keskimää-

räisiä virtaamia (38 m3/h ja 15 m3/h) sekä vuosikäyttöaikaa 8 760 h/v 

 

Vedenpuhdistamon normaali käyttö edellyttää noin 25 % yhden henkilön 

työajasta. Vedenpuhdistamon merkittävimmät huoltokustannukset sisäl-

tyvät laitteiston vuokrakuluihin. Edellä esitetyn perusteella vesienkäsitte-

lyn käyttökustannusarvio kahden vuoden ajanjaksolla on siis 80 000 € 

ALV 0 %. Kustannusarviot perustuvat vuoden 2019 hintatasoon. 

Vedenpuhdistamon vuokrakulut ja jäännösarvo 

Vedenpuhdistamo on Sotkamo Silver Oy:n käytössä vuokrasopimuk-

sella. Sopimuskauden aikana kaivosyhtiö voi halutessaan lunastaa puh-

distamon itselleen. Kaikki kulut ja lunastusarvo on esitetty arvonlisäverot-

tomina seuraavassa taulukossa. Vedenpuhdistamoa suunnitellaan lu-

nastettavaksi Sotkamo Silver Oy:n omistukseen ennen vuotta 2025. 

Vakuuden suuruus tarkastetaan vuosittain tammikuussa muiden vakuuk-

sien tarkastamisen yhteydessä. 
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Jälkihoitovaiheen päästö- ja ympäristötarkkailu 

Sulkemis- ja jälkihoitovaiheen aikainen päästö- ja ympäristötarkkailu pi-

tää sisällään erilaisten vesijakeiden määrän ja laadun tarkkailun, jonka 

toimintavaiheen kokemuksiin perustuva keskimääräinen kuukausikus-

tannus on enintään 5 000 € (alv 0 %) kuukaudessa sisältäen näytteen-

otto-, analysointi ja raportointikulut. Jälkihoitovaiheen kesto on kolme 

vuotta. Kolmen (3) vuoden tarkkailun kokonaiskustannus on tällöin 36 kk 

* 5 000 €/kk = 180 000 € (alv 0%) → 223 200 € (alv 24%). 

Yhteenveto edellä esitetyistä vakuuksista 
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Hakija on täydentänyt hakemustaan 24.11.2020 seuraavasti: 

Täydennyksen mukaan vedenpuhdistamon vakuusarvona ei tule käyttää 

pysyvästi puhdistamon uushankinta-arvoa (1 289 000 € sis. ALV 24%). 

Hakijan näkemyksen mukaan vedenpuhdistamon vakuuden pitäisi pie-

nentyä lupahakemuksen liitteenä esitetyn kaivannaisjätteiden jätehuolto-

suunnitelmassa esitetyn lunastusarvon pienentymisen mukaisesti. Mikäli 

tämä ei ole mahdollista, hakija esittää, että vedenpuhdistamon vakuus 

pienenisi lunastusarvon mukaisesti siihen asti, että se on 25 % puhdista-

mon uushankintahinnasta eli 322 250 € (sis. ALV 24%). Tämän jälkeen 

vakuus pysyisi tämän suuruisena. Hakija ymmärtää, että konkurssitilan-

teessa konkurssipesä pyrkii realisoimaan pesän omaisuutta. Ei ole rea-

listista, kohtuullista eikä kokemusperäisesti perusteltua ajatella, että kon-

kurssipesä odottaisi käytetyistä laitteista uushankintahinnan mukaista 

myyntihintaa. 

Täydennyksessä hakija on toistanut hakemuksessa esitetyn arvion, että 

aktiivinen sulkemisvaihe kestää 1–2 vuotta ja jälkihoitovaihe kolme 

vuotta. Suljettavien alueiden pinta-alojen pienuuden ja kokemusperäisen 

tiedon perusteella ei ole perusteltua ajatella, että kaivoksen ja jätealuei-

den sulkeminen kestäisi kahta vuotta pidempään yksityisen toimijan toi-

mesta. Hakija esittää, että aktiivisen sulkemisvaiheen vakuus asetettai-

siin neljäksi vuodeksi, käyttäen vedenpuhdistamon vakuutta 25 % uus-

hankintahinnasta (322 250 €) sisältäen arvonlisäveron 24 %. Hakijan mu-

kaan ei ole kohtuullista ajatella, että sulkemistöihin menisi julkisen toimi-

jan (konkurssitilanne) toimesta kolminkertainen määrä aikaa verrattuna 

yksityiseen toimijaan (esimerkiksi hakija). Nyt hakijan esittämä aika (neljä 

vuotta) on kaksinkertainen yksityisen toimijan tekemään sulkemiseen 

verrattuna. 

Hakija on 27.11.2020 tarkentanut toimittamaansa täydennystä (aktiivinen 

sulkemisaika 4 v, jolloin vedenpuhdistamo käytössä) seuraavasti: 

o Kahden ensimmäisen sulkemisvuoden ajalta käyttökustannus on 

62 000 € (sis ALV 24 %) eli yhteensä 124 000 € (sis ALV 24 %) 

o Kahden jälkimmäisen sulkemisvuoden ajalta käyttökustannus on 

37 200 € (sis ALV 24 %) eli yhteensä 74 000 € (sis ALV 24 %) 

Yhteensä neljän vuoden aktiiviselta sulkemisajalta 198 400 € (sis ALV 

24 %) 

Käyttökustannus pienenee, koska sulkemisen edetessä vedenpuhdista-

molla käsiteltävä vesimäärä vähenee huomattavasti. Tämä pienentää 

merkittävästi käytettävän sähkön ja kemikaalien määrää, jolloin alhai-

sempi käyttökustannus aktiivisen sulkemisvaiheen jälkimmäisille vuosille 

(3. ja 4.) on perusteltu. 

Jälkihoitovaiheen tarkkailun osalta hakija toteaa, että tarkkailu harventuu 

merkittävästi aktiivisen jälkihoitovaiheen jälkeen. Tästä syystä hakijan 

näkemyksen mukaan on perusteltua ja kohtuullista, että tarkkailua kos-

keva vakuus puolitetaan aktiivisen sulkemisvaiheen jälkeen. Eli järkitark-



187 

 

kailuvaiheen vakuuden laskennassa ensimmäiset neljä vuotta käytettäi-

siin korkeampaa jälkitarkkailukustannusta 6 200 €/kk ja edelleen 

74 400 €/v sisältäen arvonlisäveron ja viimeiset kuusi vuotta käytettäisiin 

alempaa jälkitarkkailukustannusta 3 100 €/kk ja edelleen 37 200 €/v si-

sältäen arvonlisäveron. 

Vakuuksien järjestämiseksi hakija esittää, että vakuus on asetettava vii-

meistään kuusi kuukautta päätöksen antamisesta.  

HAKIJAN ESITYS LUPARAJOIKSI 

Ympäristöluvan nro 33/2013/1 mukaan pintavalutuskentälle johdettavan 

puhdistetun jäteveden aiheuttama vuotuinen kokonaiskuormitus saa olla 

enintään 75 kilogrammaa lyijyä. Lisäksi pintavalutuskentältä Koivupuroon 

johdettavan veden ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen (NH4+NO2+NO3) 

yhteenlaskettu vuotuinen kokonaiskuormitus saa olla enintään 6 500 ki-

loa. 

Kaivosalueelta poisjohdettavan veden määrän kasvaessa kokonaispääs-

töjen on arvioitu nousevan. Vesipäästöjen hallitsemiseksi kaivosalueella 

on otettu käyttöön erillinen vedenpuhdistamo, jonka myötä kaivosalueelta 

poisjohdettavan veden haitta-ainepitoisuuksia saadaan vähennettyä ja 

louhintamäärän kasvuun ja rikastamon kapasiteetin kasvattamiseen liit-

tyvää päästöjen kasvua kompensoitua. 

Vesistöön purettavien ylijäämävesien puhdistamisella saavutetaan riittä-

vän alhaiset haitta-ainepitoisuudet, jolloin toiminnan laajentumisesta seu-

raavan vesimäärän kasvun seurauksena vaikutukset vesistössä jäävät 

hyväksyttävälle tasolle. Kaivoksen vesitaseen tarkentamisen sekä mal-

min ja kaivannaisjätteiden ympäristökäyttäytymisestä tehdyistä selvityk-

sistä saatujen lisätietojen perusteella hakija esittää muutoksia vesistöön 

purettavan puhdistetun ylijäämäveden raja-arvoihin. Muutoksissa on 

huomioitu kaivoksen vesienkäsittelyyn aiemman lupavaiheen jälkeen li-

sätyn vedenpuhdistamon vaikutus aineiden pitoisuuksiin, lisääntynyt ve-

simäärä kaivoksella, sekä vesitasemallinnuksen tulokset. Vesitasemallin-

nuksessa on huomioitu rikastus- ja vedenpuhdistamokemikaalien vaiku-

tus. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ympäristöluvan nro 33/2013/1 mu-

kaiset luparajat sekä hakijan esitys uusiksi vesistöön johdettavien puh-

distettujen vesien pitoisuusraja-arvoiksi (kokonaispitoisuus). 

Aine 33/2013/1  
mukaiset luparajat 

Raja-arvo Yksikkö Raja-arvon tyyppi 

pH 6–9,5 6–9,5 - Jatkuva/yksittäinen näyte 
Arseeni, As - 0,1 mg/l Kuukausikeskiarvo 
 - 0,3 mg/l Yksittäinen näyte 
Lyijy, Pb 0,2 0,1 mg/l Kuukausikeskiarvo 
 0,3 0,3 mg/l Yksittäinen näyte 
Sinkki Zn 0,5 0,2 mg/l Kuukausikeskiarvo 
 0,75 0,5 mg/l Yksittäinen näyte 
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Antimoni, Sb 0,5 0,3 mg/l Kuukausikeskiarvo 
 0,75 0,5 mg/l Yksittäinen näyte 
Alumiini, Al 2,0 1,0 mg/l Kuukausikeskiarvo 
Elohopea, Hg, liukoinen 0,005 0,005 mg/l Yksittäinen näyte 
Kadmium, Cd, liukoinen 0,01 0,01 mg/l Yksittäinen näyte 
Sulfaatti SO4

2- 1 000 1 000 mg/l Kuukausikeskiarvo 
Kiintoaineen  
hehkutusjäännös 

10 10 mg/l Virtaamapainotteinen  
neljännesvuosikeskiarvo 

Edellä taulukossa esitettyjen pitoisuusraja-arvomuutosten lisäksi hae-

taan muutosta ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen yhteenlaskettuun 

vuotuiseen kokonaiskuormitukseen, jonka arvioidaan toiminnan laajentu-

misen myötä kohoavan nykyistä kuormitusraja-arvoa 6 500 kg/v suurem-

maksi. Kokonaistyppikuormituksen uudeksi raja-arvoksi esitetään 

12 400 kg/v. Raja-arvoon sisältyy myös saniteettipuhdistamon typpikuor-

mitus, jonka suuruus on noin 250 kg/v. 

Vesistöön johdettavan kokonaisfosforikuormituksen raja-arvoksi esite-

tään 50 kg/v. Fosforia tulee ylijäämävesiin kaivoksen saniteettivesien 

puhdistamolta sekä kiviaineksesta mahdollisesti liukenevan fosfaatin 

muodossa. Fosforikuormituksen myötä Pieni-Hietasen–Hietasen koko-

naisfosforipitoisuus ei arvion mukaan nouse niin paljon, että nykyisin val-

litsevan erinomaisen ekologisen luokan luokkaraja < 30 μg/l ylittyisi. 

Hopeakaivoksen kaivannaisjätteiden tutkimustuloksissa on nähtävissä 

muiden aineiden ohella myös kadmiumin vähäistä liukenemista. Kad-

mium saadaan pääosin saostettua kaivoksen vesistä vedenpuhdista-

molla. Pintavalutuskentälle johdettavien vesien kadmiumin nykyinen lu-

paraja on 10 μg/l liukoisena pitoisuutena ilmoitettuna. Vastaanottavien 

vesistöjen (Koivupuro, Ollinjoki) pienistä virtaamista johtuen kadmiumin 

ympäristönlaatunormi AA-EQS 0,08 μg/l voisi laskelmien mukaan vähäi-

sesti ylittyä (laskennallinen pitoisuus 0,1 μg/l) Ollinjoessa Pirttilampeen 

saakka, mikäli kadmiumin pitoisuus purkuvesissä on luparajan 10 μg/l ta-

salla vuosikeskiarvona. Edellä kuvattu tilanne arvioidaan epätodennä-

köiseksi, mistä syystä voimassa olevaan sekoittumisvyöhykkeeseen ei 

esitetä muutosta. Yksittäiselle näytteelle annettu kadmiumin luparaja esi-

tetään pidettävän voimassa. 

Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-

nitelma esitetään päivitettäväksi, mikäli kaivannaisjätteiden laatu muut-

tuu, jätteiden käsittelyssä tapahtuu muutoksia tai viimeistään viiden vuo-

den kuluttua. 

Lisäksi hakija on täydennyksessään 15.10.2020 esittänyt, että typpikuor-

mitus ja pH mitattaisiin ja raportoitaisiin mittauspiste MK1-mittakaivolta. 

Tähän mennessä typpikuormitus on laskettu ja raportoitu PVK1:n lähte-

vän veden kokonaistyppipitoisuuden ja sinne pumpattavan veden virtaa-

man perusteella. 
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2020 toukokuuhun asti kuormitus on raportoitu mitattu pintavalutuskenttä 

1:n virtaaman ja pitoisuuden tulona. Tämän jälkeen kuormitus on aloitettu 

raportoimaan Mittakaivolta 1, koska Selkeytysaltaasta 2 on purettu pinta-

valutuskentälle 6 laadultaan nykyiset lupaehdot täyttävää vettä. 

Hakijan näkemyksen mukaan typpikuormituksen raportointi on ollut myös 

kesäkuun 2020 jälkeen nykyisen luvan mukaista. Selvyyden vuoksi ha-

kija tarkentaa, että jatkossa pintavalutuskentiltä Koivupuroon johdettavan 

veden ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen (NH4-N ja NO2-N+NO3-N) yh-

teenlaskettu vuotuinen kokonaiskuormitus lasketaan Mittakaivon 1 virtaa-

man ja pitoisuuden tulona. 

Lähtevän veden pH:n mittauspisteen siirtoa haetaan myös Mittakaivolle 

1 (MK1). Tätä haetaan, koska pH nousee etenkin talviolosuhteissa sel-

keytysaltaassa 2 noin tasolle 10, jolloin nykyisen luvan ja lupahakemuk-

sessa esitetty pH:n yläraja ylittyisi. Tällöin vettä ei voisi S2-altaasta pur-

kaa, vaikka se muilta osin täyttäisikin lupaehdot. 

Perusteluina tälle ovat se, että tämä mahdollistaa ympäristöluvan mukai-

sen veden poistamisen myös Selkeytysaltaasta 2 (S2) tarvittaessa. Vettä 

on poistettava vesikierrosta pato- ja ympäristöturvallisuuden takaa-

miseksi. Veden kierrättäminen vedenpuhdistamon kautta ei paranna sen 

laatua, mutta kuormittaa puhdistamoa ja heikentää sen puhdistustehoa 

kaivosveden puhdistamisessa. Lisäksi vedenpuhdistamolta syötetään 

vettä prosessivesikiertoon, jolloin osa puhdistetusta vedestä palaisi S2-

altaasta puhdistamolle. Eli tällöin vettä siirrettäisiin edestakaisin puhdis-

tamon ja S2-altaan välillä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, koska vesi-

kierrosta pitää myös poistaa vettä, koska vallitsevissa olosuhteissa vuo-

sitasolla sadanta on haihduntaa suurempaa. 

Perustelut pH:n mittauspisteen siirrolle ovat seuraavat. S2-altaasta al-

taasta purettava vesi vaikuttaa pH-arvoon Mittakaivolla 1, mutta pH pysyy 
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selkeästi alle 9,5. Tällä ratkaisulla ei myöskään tarvitse laskea pH:ta ke-

miallisesti, mikä lisäisi ympäristökuormitusta. Lisäksi Mittakaivolla 1 on 

jatkuvatoiminen pH-mittaus. 

Vesi pumpataan S2:sta Pintavalutuskenttä 6 (PVK6):lle. Sieltä vesi virtaa 

ojaa pitkin Mittakaivo 1:lle (MK1). Mittakaivolla 1 on jatkuvatoiminen vir-

taamamittaus, joka antaa varmuutta virtaamamittaukseen ja täten myös 

tarkkuutta kuormituksen raportointiin. 

Metallien, kiintoaineen ja sulfaatin pitoisuudet mitattaisiin edelleen pinta-

valutuskentille johdettavista vesistä. 

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY 

Lupahakemuksen täydennykset  

Hakemusta on täydennetty 15.3.2019 BREF-vertailulla ja tarkkailuohjel-

malla ja sen liitteillä, 14.10.2019 muun muassa kiinteistötiedoilla, vesita-

semallinnuksilla, lisätiedoilla pyriitin välivarastokentästä, täydennysteks-

tillä 1/2 (kohdat 1–6, 8–19, 21, 23 ja 31–40): yksityiskohtaisella kuvauk-

sella toteutetusta prosessista, esityksellä lupamääräysten muuttami-

sesta, arviolla kemikaalien käyttömäärien lisääntymisen vaikutuksista jä-

tevesi- ja muihin päästöihin, selvityksellä toiminnan muutoksen vaikutuk-

sista räjähdysaineiden vuotuisiin käyttömääriin, vuosittaisilla malmin, 

marginaalimalmin, sivukiven ja tarvekiven louhintamäärillä, arviolla esiri-

kastuksen vaikutuksista sivukiven laatuun ja määrään, tarkemmilla tie-

doilla esirikastuksen hylkykiven varastokentästä, arviolla esirikastuksen 

käyttöönoton vaikutuksista rikastushiekan laatuun, kuvauksella avo-

louhoksen mittasuhteista laajenevassa toiminnassa, tarkemmilla tiedoilla 

sivukivi- ja marginaalimalmialueesta sekä rikastushiekka-altaasta, tar-

kennuksella laajenevan toiminnan vaikutuksista maanalaisen kaivoksen 

toimintaan, kuvauksella alueelle rakennettavista selkeytysaltaista, YVA-

menettelyn yhteysviranomaisen lausunnon huomioon ottamisesta toimin-

nassa, tarkemmilla perusteluilla pintavalutuskentän käytöstä toiminnan 

aikana, arviolla mahdollisesti happoa tuottavan sivukiven hyödyntämisen 

vaikutuksista patorakenteen toiminnalle, selvennyksellä selkeytysaltai-

den pohjalietteen määrän muodostumisesta, tarkennuksella vakuuslas-

kelmasta sekä lisätiedoilla rikastushiekka-altaan sulkemisesta. 

Hakemusta on täydennetty 31.10.2019 vedenpuhdistamon koetoiminnan 

väliraportilla, 19.11.2019 vedenpuhdistamon käyttötiedoilla sulkemis- ja 

jälkihoitovaiheessa, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman liitteillä 7 

(kaivannaisjätteiden analyysien tutkimustodistukset), 10 (lausunto pyriitin 

välivarastohallin ja -kentän pohjarakenteesta), 11 (välivarastokentän ase-

mapiirustus) ja 12 (asiantuntijalausunto: S1-altaan käyttö pyriittialtaana), 

hakemuksen liitteillä 10 (vesitasemallinnus), 11 a (kaivannaisjätteiden ja 

malmijakeiden lysimetrikokeiden tulkinta) ja 11 b (lysimetrikokeiden tu-

losten tulkinnan jatkaminen syksyyn 2019) sekä täydennystekstillä 2/2 

(kohdat 7, 20, 22, 24–30 ja 41–43): JORC-koodin mukaisilla malmivaran-
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noilla, selvityksellä lyijyn sekoittumisvyöhykkeen tarpeellisuudesta, lisä-

tiedoilla ulosjohdettavan vesimäärän kasvusta, arviolla vesistöön johdet-

tavan veden suolapitoisuudesta ja arviolla vesistön suolapitoisuuden 

noususta, esityksellä jätevesien typen poistamiseksi siten, että vesistön 

kemiallinen laatutekijä ei heikkene, arviolla siitä, missä osassa vesimuo-

dostumaa typpipitoisuuden kasvu aiheuttaisi fysikaalis-kemiallisen tilan 

heikkenemisen hyvää huonommaksi, arviolla kaivoksen päästöjen vaiku-

tuksista Hietasen yläpuolisten vesimuodostumien ekologiseen tilaan, ar-

violla maaperän tai pohjaveden kunnostustarpeista toiminnan loppumi-

sen jälkeen sekä arviolla suunniteltujen sulkemisrakenteiden vedenlä-

päisevyydestä. 

Hakemusta on täydennetty 31.12.2019 typpikuormituksen hallintasuun-

nitelmalla.  

Hakija on 27.1.2020 päivittänyt hakemusta, kaivannaisjätteen jätehuolto-

suunnitelmaa sekä täydennystekstiä 1/2 (kohdat 1–6, 8–19, 21, 23 ja 31–

40). 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Hakemuksesta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus ja hakemusasiakirjat 

lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu 

30.1.–9.3.2020. Tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Sotkamon kunnan 

verkkosivuilla. Hakemusta koskeva ilmoitus on julkaistu Kainuun Sano-

mat ja Sotkamo-lehti -nimisissä sanomalehdissä. 

Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita 

asia erityisesti koskee.  

Aluehallintovirasto on pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnon Kainuun 

elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (Kainuun ELY-keskus) ympä-

ristö ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä patoturvallisuusviranomai-

selta, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen Pohjois-Suomen 

kalatalouspalveluilta, Sotkamon kunnalta sekä Sotkamon kunnan ympä-

ristönsuojelu-, terveydensuojelu- ja kaavoitusviranomaisilta, Säteilyturva-

keskukselta (STUK), Geologian tutkimuskeskukselta (GTK), Turvalli-

suus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) ja Kainuun pelastuslaitokselta. 

Lausunnot 

1. Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat sekä patoturvallisuusviranomainen 

Rikastushiekka-altaan patokorotukset ja rakennuskiven laatu 

Rikastushiekka-altaan aloituspadot on rakennettu moreenista ja otettu 

käyttöön vuonna 2019. Rikastushiekka-altaita on tarkoitus korottaa en-

simmäisen kerran kesällä 2020. Korotuksissa käytetään mahdollisuuk-

sien mukaan rikastushiekkaa ja alueelta louhittavaa sivukiveä. Patotur-

vallisuusviranomainen edellyttää, että rikastushiekan ja sivukiven sovel-

tuvuus padon korotuksiin varmistetaan muun muassa stabiliteetin osalta. 

http://www.avi.fi/lupatietopalvelu
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Erityistä huomiota on kiinnitettävä sen selvittämiseen, aiheuttaako rikki-

pitoisen sivukiven rapautuminen riskin padon stabiliteetille. Rikastus-

hiekka-altaiden tarkentuneet rakennussuunnitelmat korotusten osalta tu-

lee toimittaa patoturvallisuusviranomaiselle ja ympäristönsuojelulain mu-

kaiselle valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. 

Hakemuksessa esitetyssä BAT-vertailussa on BAT-päätelmän 6 osalta 

todettu, että maanrakentamiseen kelpaava sivukivi erotetaan hyödynnet-

täväksi rakennustoiminnassa kaivosalueella, mikäli se täyttää ympäristö-

luvassa asetetut ehdot. Rikkipitoisuudeltaan korkeintaan 1,5 % sivukiveä 

on esitetty käytettävän rikastushiekka-altaan patokorotuksissa ja muissa 

rikastushiekka-altaan tiivisrakenteiden sisäpuolelle suunnitelluissa ra-

kenteissa. Hakemuksen mukaan sivukivi pyritään hyödyntämään kaivos-

alueen rakenteissa välittömästi, mutta todetaan myös, että tarvittaessa 

sivukivi välivarastoidaan sivukivialueelle. Voimassa olevan ympäristölu-

van lupamääräyksen 45 mukaan sivukivi, jonka rikkipitoisuus on yli 

0,8 %, on kolmen vuoden kuluessa sivukivialueelle läjittämisestä hyödyn-

nettävä maanalaisen kaivoksen täytöissä. 

Kainuun ELY-keskus huomauttaa, että BAT-päätelmä 6 on sovelletta-

vissa vain silloin, kun jätteen hyötykäyttö on ympäristön kannalta turval-

lista. Kaikessa toiminnassa tulisi ensisijaisesti pyrkiä päästöjen muodos-

tumisen ehkäisyyn, ja toissijaisesti päästöistä aiheutuvien vaikutusten 

pienentämiseen. Lisäksi muodostuvien jätteiden hyötykäytössä on huo-

mioitava, että mikäli jätemateriaalilla on rajallinen neutralointikapasiteetti, 

voi pienikin määrä sulfidirikkiä aiheuttaa happamien valumavesien muo-

dostumista. 

Hakemuksen mukaan rikastushiekka-altaan korotusosan sivukiven 

kanssa kosketuksissa olleet sadevedet kerätään talteen alkupadon sisä-

puolelta ja johdetaan selkeytysaltaille, jolloin vedet päätyvät kaivoksen 

vedenpuhdistamolle, eivätkä aiheuta haitallisia vesistöihin tai muuhun 

ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Hakemuksessa, täydennyspyyntö-

vastauksissa ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa mainitaan ri-

kastushiekka-alueen lakialueen jättämisestä osittain vedellä kyllästy-

neeksi pölyämisen ja haponmuodostumisen ehkäisemiseksi. Osa pato-

jen reuna-alueista on alttiina rikastushiekka-altaan sisäiselle vedenpin-

nanvaihtelulle, ja osa padosta on koko toiminnan ajan altistunut hapelle 

ja sadevedelle. Tämä mahdollistaa sivukiviaineksen rapautumisen ja 

haitta-aineiden huuhtoutumisen. Kainuun ELY-keskus katsoo aiheel-

liseksi huomauttaa, ettei vesipeittoratkaisu estä rikastushiekka-altaan pa-

tokorotuksissa käytetyn rikkipitoisen sivukiven rapautumista hapen ja ve-

den vaikutuksesta. Tämän vuoksi rikastushiekkapatojen reunaosien sul-

kemisvaiheen peittoratkaisuilla tulisi estää rikkipitoisuudeltaan yli 0,8 % 

materiaaliin hapettuminen. Myös kasvinjuurten vaikutus hapen ja veden 

kulkeutumiseen on huomioitava menetelmän valinnassa. 

Kainuun ELY-keskuksen näkemys on, että kunnes rikkipitoisuudeltaan 

1,5 % sivukiven pitkäaikaiskäyttäytymistä tunnetaan riittävästi sen ympä-

ristöturvallisuuden takaamiseksi, rikkipitoisuudeltaan yli 0,8 % sivukivi tu-
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lisi jatkossakin sijoittaa siten, että se jää pysyvästi joko vesitiiviisiin raken-

teisiin tai veden alle. Näin ehkäistään kiven hapettumisesta johtuvaa 

haitta-aineiden liukoisuutta. Tämän perusteella rikkipitoisuudeltaan 1,5 % 

sivukiven soveltuvuutta myöskään patokorotuksiin ei voida arvioida en-

nen kattavampaa selvitystä sen mahdollisista ympäristövaikutuksista. 

Toiminta-ajaksi on esitetty 9–10 vuotta, mutta on mahdollista, että toi-

minta jatkuu kauemmin. Esitetyillä tiedoilla on epävarmaa missä määrin 

ja miten pitkään haitta-aineita tulee liukenemaan runsaasti rikkiä sisältä-

vistä sivukivistä. Olisi aiheellista mallintaa tai muutoin arvioida nyt esitet-

tyä tarkemmin, minkä verran rikastushiekka-altaan hapettuvilta reunoilta 

ja sen täytöstä, mukaan lukien vesienkäsittelyn sakat, voi päästä liuke-

nemaan haitta-aineita. Riskinarvio on perustana soveltuvien sulkemistoi-

menpiteiden valinnalle, sillä sen pohjalta voidaan arvioida sellaiset raken-

teet, joilla ympäristövaikutukset vähenevät hyväksyttävälle tasolle ja ym-

päristöturvallisuus taataan. Riskinarvio tulisi huomioida myös sulkemis-

vaiheen vesienkäsittelyjärjestelyjä suunniteltaessa. 

Hakija on esittänyt, että rakentamiseen käytettävät sivukivimäärät ovat 

vähäisiä toiminnassa muodostuvan sivukiven kokonaismäärään nähden. 

Ensimmäisen vaiheen patokorotuksessa on ilmoitettu käytettävän kor-

keintaan 50 000 m3 sivukiveä, mutta tämän tarkempia lukuja tai arviota 

myöhempien patokorotusvaiheiden sivukivimääristä ei ole kerrottu. Haki-

jaa pyydetään esittämään arvioita siitä, kuinka paljon sivukiveä korotuk-

siin arvioidaan käytettävän. Lisäksi tulee tarkentaa sitä, missä määräsuh-

teissa eri rikkipitoisuuden omaavia sivukiviä on tarkoitus käyttää rakenta-

misessa. 

Sivukivialueen pohjarakenne 

Hakemuksessa on esitetty sivukivialueen pohjarakenteeksi luontaista tai 

rakennettua turvekerrosta, jonka paksuus on tiivistettynä vähintään 0,4 

metriä, ja tiivistyneen turpeen laskennallinen vedenläpäisevyys enintään 

5 x 10-10 m/s. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pohjara-

kenne on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen ja sillä voidaan 

ehkäistä ja rajoittaa ympäristövaikutuksia. Kainuun ELY-keskus kuitenkin 

edellyttää, että sivukivialueen maa- ja kallioperän ominaisuudet selvite-

tään riittävin ja asianmukaisin tutkimuksin ennen alueen rakentamista. 

On syytä varmistaa, ettei turpeen alapuolisessa kallioperässä ole vettä 

johtavia ruhjeita, ja että irtomaanpeitteen vedenläpäisevyys on alhainen. 

Sivukivialueen rakentamisessa ja käytössä tulee kiinnittää erityistä huo-

miota turvepohjan tasaiseen tiivistymiseen ja turpeen syrjäyttämisen vält-

tämiseen. Suotovesien keräys on suunniteltava huolellisesti siten, että 

vedet joko pumpataan tai ohjataan maaston topografiaa hyödyntäen ve-

sienkäsittelyyn. 

Vesienhallinta 

Vesitase 

Ympäristölupahakemuksessa esitetyn vesitaseen lähtötiedot on esitetty 

tarkasti ja vesitase on arvioitu pääosin luotettavasti. Arviota ei kuitenkaan 
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ole tehty hydrologisesti poikkeaville vuosille. Ympäristövaikutusten arvi-

ointiselostuksessa on päätelty, että käsittelyyn kerätään vesiä verrattain 

pieneltä kaivosalueen pinta-alalta, jolloin sadannan vaikutus vesimääriin 

jää vähäiseksi. Muodostuvan kalliopohjaveden määrää on arvioitu, mutta 

siitä ei ole varmaa tietoa ruhjekartoitusten vähäisyyden vuoksi. Kainuun 

ELY-keskus edellyttää, että kaivosalueen vesitasetta tullaan kehittä-

mään, päivittämään ja ylläpitämään koko kaivoksen elinkaaren ajan. Aina 

kun toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, vesitaseen ajantasai-

suus on erityisen tärkeää varmistaa. Vesitaseen laskennassa ja vesien-

hallinnassa tulee huomioida hydrologisesti poikkeavat vuodet ja ilmas-

tonmuutos, jonka seurauksena sateiset ja lauhat talvi- ja kevätkaudet voi-

vat yleistyä. Kaivoksen toiminnan aikana on luotettavasti arvioitava vesi-

tase myös kaivoksen sulkemisen ja jälkihoidon ajalle. Laadittua vesita-

setta tulee hyödyntää sulkemisen suunnittelussa. 

Typen hallinta 

Louhintamäärän kasvamisen ja sivukivialueen laajenemisen on laskettu 

lisäävän räjähdysaineperäisen typen määrää kaivoksen poistovesissä si-

ten, että kuormitus voisi olla enimmillään 15 000 kg vuodessa. Poistove-

den typpipitoisuudesta tehdyn 3D-mallin tulosten perusteella typpipitoi-

suus Pieni-Hietanen–Hietanen -vesimuodostumassa kohoaisi korkeaksi 

edellä mainitulla vuosikuormitusmäärällä. Saman mallin pohjalta on tar-

kasteltu vaikutuksia 12 400 kg typpikuormalle, jolloin vesistöt olisivat ty-

pen vuosikeskiarvojen osalta hyvässä tilassa. Tämä on perusteena ym-

päristölupahakemuksessa esitetylle päästörajalle. Ensisijalla typen hal-

linnassa on räjähdeaineperäisten typpipäästöjen vähentäminen louhinta-

teknisillä ratkaisuilla, mutta tämän lisäksi kaivoksella on todennäköisesti 

tarpeellista hyödyntää typenpoistoteknologiaa vedenkäsittelyn osana. 

Koska laskelmien mukaan typen vuosikuormitus voisi tuotannon maksi-

mivaiheessa kohota haettua luparajaa korkeammaksi, Kainuun ELY-kes-

kuksen näkemyksen mukaan typenhallintaan käytettävien menetelmien 

toimivuus olisi hyvä varmistaa ennen louhintamäärien kasvattamista 

enimmilleen. 12 400 kg/v kuormitusmäärällä typpipitoisuudet vesistöissä 

kasvavat, mutta niiden tilaluokka olisi hyvä. 

Pintavalutuskenttä 

Hakemuksessa on todettu, että pintavalutuskentät toimivat passiivisena 

täydentävänä menetelmänä kaivosvesille varsinaisen vesienkäsittelyn 

jälkeen. Pintavalutuskentän on katsottu olevan tarpeellinen täydentävä 

osa kaivoksen vesienkäsittelyä typen sidonnan vuoksi. Lisäksi hakemuk-

sessa on todettu, että pintavalutuskenttiä käytettäisiin myös kaivoksen 

sulkemisvaiheessa. Mikäli pintavalutuskenttää käytetään toiminnan ai-

kana, ennen sulkemiseen ryhtymistä on tarpeen arvioida, onko pintava-

lutuskentälle jo pidättynyt niin merkittävästi haitta-aineita, ettei sen pidä-

tyskapasiteetti ole riittävä sulkemisen jälkeistä passiivista vesien käsitte-

lyä ajatellen. Sulkemisvaihetta ennakoiden tulee arvioida myös pintava-

lutuskentän kunnostustarve. Tarvittavat toimenpiteet voivat käsittää esi-

merkiksi metalleilla kyllästyneen turvemassan poistoa. 
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Kainuun ELY-keskus toteaa, että kaivannaisjätteiden hallintaa koske-

vassa MWEI BREF dokumentissa pintavalutuskenttiä ei ole hyväksytty 

BAT-tekniikaksi kaivosten toiminnan aikaisena tai sulkemisen jälkeisenä 

vesienkäsittelytekniikkana. Toiminnan aikana voidaan matalakuormittei-

sen kaivosveden täydentävänä käsittelymuotona käyttää BAT 46 -teknii-

kan mukaisia rakennettuja kosteikkoja, joiden rakenneominaisuudet poik-

keavat luonnon kosteikosta. BAT-tekniikkaa on käsitellä sulkemisen jäl-

keen vesiä aktiivisilla menetelmillä tai passiivisesti rakennetuilla kos-

teikoilla, mikäli rakennettujen kosteikkojen kapasiteetin ja puhdistustehon 

on todettu yksistään riittävän. 

Viime vuosina Suomen olosuhteissa tehdyissä tutkimuksissa on saatu 

kattavasti tietoa siitä, kuinka monitahoisia pintavalutuskenttien haitta-ai-

neiden pidättymisessä ja liukenemisessa tapahtuvat kemialliset ja biolo-

giset reaktiot ovat. Pidättymisessä vaikuttavat saostumis- ja adsorptiore-

aktiot, mutta myös hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä mikrobitoiminta. Uu-

simpien tutkimusten perusteella esimerkiksi arseenia ja antimonia meta-

boloivilla mikrobeilla on keskeinen rooli kosteikoilla tapahtuvissa biologi-

sissa reaktioissa. 

Lisäksi on huomioitava, että pintavalutuskentät ovat äärimmäisen herkkiä 

vedenlaadun ja ympäristöolosuhteiden muutoksille, ja niihin pidättyneet 

haitta-aineet mobilisoituvat helposti olosuhteiden muuttuessa. Haitta-ai-

neiden liukeneminen voisi niin ollen lisääntyä huomattavasti kemiallisen 

tasapainon muuttuessa sadevesien ja pintavalutuskentille kulkeutuvien 

luonnonvesien huuhtoessa turvetta pintavalutuskenttien käytöstä poista-

misen yhteydessä. 

Kaivannaisjätteet 

Tekstin selkeyttä koskevana havaintonaan Kainuun ELY-keskus huo-

mauttaa, että vaikkei lopulliseen ympäristölupahakemukseen ole sisälly-

tetty pyriitin stabiloimista louhostäyttöön, 27.1.2020 päivitetyssä hake-

muksessakin asiaan kuitenkin viitataan yhä useissa yhteyksissä, kuten 

arvioitaessa pyriitin louhosperiin sijoittamisen vaikutusta louhoksen kui-

vatusvesien laatuun. Lupahakemuksen jättämisen jälkeen maanalaiseen 

kaivokseen sijoittamisen on todettu olevan teknisesti liian haastavaa to-

teuttaa, ja asiasta on toimitettu aluehallintovirastoon 14.10.2019 laadittu 

täydennys. Hakemuksessa käsitellään myös pyriitin läjittämistä tarkoi-

tusta varten pyriittialtaaksi muutettavalle selkeytysallas 1:lle, jolle kaikki 

myymättä jäävä pyriitti todennäköisesti päätyy. Pyriitin sijoittamisen 

osalta hakemus on tämän vuoksi paikoitellen monitulkintainen. 

Esirikastuksesta muodostuvalle hylkykivelle on lupahakemuksessa esi-

tetty useita eri sijoituspaikkoja tai käyttökohteita. Asiaa käsittelevän osion 

kolmannessa kappaleessa sivulla 22 mainitaan, että hylkykivi kerätään 

kasalle ja kuljetetaan maanalaisen kaivoksen täyttöihin tai sijoitetaan si-

vukivialueelle. Sivulla 23 puolestaan esitetään, ettei sitä sijoiteta pysy-

västi maanpäälle, vaan hylkykivi hyödynnetään maanalaisissa täytöissä 

tai ajetaan rikastusprosessin läpi myöhemmässä vaiheessa. Esirikastuk-
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sesta on hakemuksessa todettu, että sen käyttöönoton myötä rikastus-

hiekkaa muodostuu aiempaa vähemmän. Mikäli hylkykiveä kuitenkin aje-

taan jossain vaiheessa rikastamon syötteeseen, päätyy siitä valtaosa 

malminerotuksen jälkeen rikastushiekaksi. Kainuun ELY-keskus toivoo-

kin tarkennusta siihen, kuinka suuri osuus hylkykivestä kuljetettaisiin 

maanalaiseen kaivokseen, minkä verran sitä syötetään rikastukseen, ja 

kuinka paljon hylkykiveä sijoitettaisiin sivukivialueelle. Lisäksi olisi syytä 

selventää, minkä vuoksi rikastusprosessiin soveltumattomaksi katsottua 

hylkykiviä on kuitenkin nähty kannattavaksi rikastaa myöhemmässä vai-

heessa. 

Jätejakeiden määräsuhteet 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmassa on kappaleen 1.3 taulu-

kossa 1-1 esitetty hopeakaivoksen louhinnan, rikastuksen ja jätejakeiden 

arvioidut massataseet. Taulukossa esitetään louhittavan sivukiven 

määrä, joka jää hyötykäytettävän sivukiven ja läjitettävän sivukiven yh-

teenlaskettua määrää vähäisemmäksi kaikkien toimintavuosien aikana. 

Yhteensä sivukiveä esitetään louhittavan yhdeksässä vuodessa 3,70 Mt, 

mutta hyötykäytettävää ja läjitettävää sivukiveä muodostuisi samaan ai-

kaan yhteensä 4,95 Mt. Taulukosta ei selviä mistä kyseisten määrien ero-

tuksena saatu sivukivimäärä syntyy: louhitaanko hopeakaivoksella sivu-

kiven lisäksi myös tarvekiveä tai onko alueella jo olemassa 1,25 Mt hyö-

tykäytettävää ja läjitettävää sivukiveä? Tämä tulisi esittää tarkemmin jä-

tehuoltosuunnitelmassa. 

Kiven laadun vaikutus jätealueesta pitkän aikavälin kuluessa aiheutu-

vaan ympäristön pilaantumiseen tai sen vaaraan tulee arvioida nykyistä 

tarkemmin. Arviossa on huomioitava syntyvän suotoveden, muun jäteve-

den ja eroosion, mukaan lukien rapautumisen, vaikutus vedenlaatuun 

(VNa 190/2013, 7.1 §). Toiminnan aikainen ja sulkemisen jälkeinen vesi-

tase on niin ikään huomioitava vaikutuksia arvioitaessa (VNa 190/2013, 

8.1 §). Tämä koskee kaikkia kaivannaisjätealueita mukaan lukien rikas-

tushiekka-alueen, jonka korotuksissa on tarkoitus käyttää korkean rikki-

pitoisuuden sivukiveä. 

Kaivannaisjätteiden karakterisointi ja ympäristövaikutukset 

Eri jätejakeille on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetty 

luokitukset, jotka perustuvat lysimetrikokeiden tuloksiin ja jätejakeille 

määritettyihin liukoisuuksiin. Kaivannaisjätealueiden ympäristövaikutus-

ten arviointi jää kuitenkin yleiselle tasolle. Kaivannaisjätealueiden aiheut-

tamien vaikutusten selvittämiseksi tarvitaankin jätealueiden sulkemistoi-

mien ja vakuuksien arvioinnin perustana olevat jätealuekohtaiset arviot. 

Osan kaivannaisjätteistä on havaittu olevan happoa tuottavia, ja osasta 

liukenee haitta-aineita. Kainuun ELY-keskus nostaa esille sen, että ka-

rakterisointituloksia olisi ollut tarpeen käsitellä yhdessä mineralogisten 

tietojen kanssa, ja mahdollisesti mallintaa suotovesien vaikutuksia jäte-

aluekohtaisesti toiminnan aikana. Kaivannaisjätteiden karakterisoinnissa 

olisi tullut pohtia laajemmin käytettyjen menetelmien soveltuvuutta testa-
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tuille jätemateriaaleille. Käytetyt menetelmät ovat yleisesti käytössä kai-

vannaisjätteille, mutta tutkimusten perusteella on havaittu, että eri karak-

terisointimenetelmillä saataviin tuloksiin vaikuttaa muun muassa jätteen 

mineralogia. Kainuun ELY-keskus toteaa, että mineralogiatietoja olisi 

voitu hyödyntää enemmän arvioitaessa sitä, missä määrin tulokset vas-

taavat toisiaan ja ovatko ne luotettavia. 

Kaivannaisjätteistä oli esitetty lähtötilanteen arvioinneille perustana ole-

via tietoja. Kaivannaisjätteistä on määritetty kemiallista laatua vuosina 

2011 ja 2018. Näytteitä on otettu malmista, pyriittirikasteesta, sivukivestä, 

rikastushiekasta ja moreenista. Suhteessa muodostuvaan jätteen mää-

rään näytteiden määrää voidaan pitää vähäisenä. Kaikista kaivannaisjät-

teiden jätejakeista, kuten turpeesta tai selkeytysaltaan lietteestä ei ole 

tutkimustietoa. Hakemuksessa ja sen liitteissä on havaittu esim. sivuki-

vistä saatavien näytteiden heterogeenisyyden vaikuttavan tuloksiin. 

Tästä syystä, etenkin sivukivinäytteiden osalta, näytteitä tulisi ottaa 

enemmän luotettavien tietojen pohjaksi. Kaivostoiminta on alkanut ke-

väällä 2019, minkä seurauksena alueelle on varastoitu uutta kaivannais-

jätemateriaalia. Suosituksia näytteiden määrästä jätemäärää kohti on 

esitetty julkaisussa Kaivannaisjätteiden luokittelu pysyväksi (SY21|2011). 

Riittävä näytemäärä ja soveltuvat menetelmät ovat tärkeitä lähtökohtia, 

jotta voidaan luotettavasti arvioida kaivannaisjätteiden kemialliseen ja 

geotekniseen laatuun vaikuttavista muutoksista ja niiden syistä tuotettua 

tietoa. Tämä korostuu etenkin korkean rikkipitoisuuden omaavilla materi-

aaleilla. Lupahakemuksen selvityksistä ei käynyt ilmi oliko näytteen-

otossa huomioitu edellä mainittuja suosituksia tai käytetty voimassa ole-

via näytteenoton standardeja. Tämän tulisi ilmetä päivitettävästä jäte-

huoltosuunnitelmasta. Kainuun ELY-keskus näkee olemassa oleviin suo-

situksiin ja/tai standardeihin perustuvan lisänäytteenoton tarpeellisena. 

Toiminnan alkamisen jälkeen muodostuneista jätejakeista olisi hyvä ottaa 

edustavat näytteet. Näytteitä tulisi ottaa suunnitelmallisesti koko kaivok-

sen elinkaaren ajan siten, että kaivannaisjätteiden laadun kehittymistä 

pystytään jatkuvasti seuraamaan. Tämä mahdollistaa toiminnan ja sen 

suunnittelun muuttamisen, mikäli tulokset antavat siihen aihetta. 

Hakemuksen perusteella vedenpuhdistamon sakka ja selkeytysaltaiden 

pohjaliete loppusijoitetaan rikastushiekka-altaalle. Sakasta on vedenpuh-

distamon toimintaa koskevan koetoimintapäätöksen mukaisesti otettu vii-

koittaisia näytteitä, joiden perusteella sen katsotaan luokittuvan tavan-

omaiseksi jätteeksi. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston koetoimintail-

moituksesta antaman päätöksen nro 56/2019 lupamääräyksen 4 mukai-

sesti vedenpuhdistuksessa muodostuvan sakan rikastushiekka-altaalle 

sijoittamisen vaikutukset loppusijoitetun rikastushiekan ja sakan ominai-

suuksiin on selvitettävä kattavasti rikastushiekasta ja sakasta sekä niiden 

seoksesta tehtävin analyysein. 31.10.2019 laaditun vedenpuhdistamon 

koetoiminnan väliraportin mukaan rikastushiekasta ja sakasta koostuvan 

seoksen analysointia ei oltu vielä raportin laadintahetkellä tehty. Kainuun 

ELY-keskus esittää, että vastaavat jätejakeiden sekoittamista koskevat 

selvitys- ja tarkkailuvelvoitteet sisällytetään myös uuteen ympäristölu-

paan. 
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Kaivannaisjätteiden karakterisointia sivuten Kainuun ELY-keskus toteaa 

lisäksi, että koska esirikastuksen käyttöönoton seurauksena marginaali-

malmin erottelussa muodostuu niin kutsuttua hylkykiveä, sivukiven 

määrä tulee kasvamaan. Hylkykiven ominaisuuksista ei ole tarkempaa 

tietoa, mutta on arvioitu, ettei esirikastuksella ole ympäristön kannalta 

haitallisia vaikutuksia sivukiven laatuun. Hylkykivestä tulee tehdä vastaa-

vuustestit, joita rinnastetaan sivukiven ominaisuuksiin. Ennen vastaa-

vuustestien valmistumista hylkykiveä ei tulisi läjittää sivukivialueelle, 

vaan varastohalleihin tai maanalaiseen kaivokseen, sillä sen rapautumis-

alttiutta tai muita ympäristövaikutuksia ei kyetä riittävän luotettavasti arvi-

oimaan. 

Pohjavedet ja maa- ja kallioperä 

Pohjavedet 

Hakemuksessa on kerrottu, että pohjaveden pinnankorkeuden alene-

masta laadittu laskennallinen arvio on tehty haettaessa vesilain mukaista 

lupaa louhoksen tyhjennyspumppaukseen. Nykyisin kuivanapitopump-

pausta on noin 50 m3/h, ja sen on arvioitu kasvavan lisääntyvän louhin-

nan myötä noin 90 m3/h pumppausmääriin. Hakijan arvion mukaan poh-

javeden alenema ulottuisi enintään noin 600 metrin etäisyydelle kaivos-

tunnelista. Vaikutusvyöhykkeen laajuuden arvioinnin on kuitenkin todettu 

olevan haastavaa, sillä kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa suuresti ve-

denjohtavuuteen. 

Kainuun ELY-keskus toteaa, että ennen pumppausten alkamista laadit-

tua laskennallista mallia olisi sittemmin tullut täydentää kuivatuspump-

pausmäärien lisäksi esimerkiksi pohjavesiputkista ja kairareistä tehdyillä 

pinnankorkeushavainnoilla. Tarkkailemalla erityisesti kalliopohjaveden 

pinnankorkeudessa tapahtuvia muutoksia suhteessa tunnettuihin pump-

pausmääriin voidaan mallintaa kuivatuspumppauksen todellisia vaikutuk-

sia pohjaveteen, ja arvioida laskennallisen mallin vastaavuutta havaintoi-

hin. Kainuun ELY-keskus oli yhteysviranomaisen roolissa todennut YVA-

selostuksesta antamassaan lausunnossa seuraavaa: ”Kainuun ELY-kes-

kuksen näkemys on, että pohjavesitarkkailua tulisi ulottaa nykyistä seu-

rantaverkkoa laajemmalle alueelle, jotta voidaan luotettavammin tark-

kailla muun muassa kaivoksen lisääntyvän kuivatuspumppauksen vaiku-

tusalueen laajuutta, ja mahdollisia muutoksia pohjaveden pinnankor-

keuksissa.” 

Pohjavedenpinnan alenemasta todetaan, että sillä saattaa olla kuivattava 

vaikutus suoalueille ja niiden kasvillisuudelle. Jäkäläsuon länsiosassa on 

havaittu uhanalaisia kämmekkälajeja. Kaivoksen kuivatuspumppauksen 

arvioitu vaikutus kohdistuu Jäkäläsuon itäosaan. Koska vaikutusalueen 

laajuuden arviointiin liittyy nykyisellä mallinnuksella epävarmuustekijöitä, 

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan on varmistettava nykyistä 

perusteellisemmin, etteivät pohjavesivaikutukset ulotu kämmekkäesiinty-

mälle saakka, ja siten vaaranna sen elinvoimaa. 
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Kaivoksen kuivatuspumppauksella ei arvioida olevan haitallisia vaikutuk-

sia tiiviiden maa-aineskerrosten päälle pintavesistä muodostuvaan Tai-

valjärveen. Kainuun ELY-keskus toteaa, että koska luonnonravintolam-

mikko kuivataan syksyisin, yhteyttä pohjaveden ja Taivaljärven vesimas-

san välille tuskin ehtii syntyä, eikä pohjaveden kuivatuspumppauksella 

oletettavasti ole vaikutusta Taivaljärven vedenpinnantasoon. 

Kaivoksen toiminnan laajentamista koskevasta YVA-menettelystä anta-

massaan lausunnossa yhteysviranomainen on myös GTK:n lausuntoon 

viitaten tuonut esille, että kaivostoiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle tu-

lisi asentaa sellaisia maaperän pohjavesiputkia, jotka kuvaavat alueen 

pohjaveden luontaista laatua. Hakemuksesta tai tarkkailusuunnitelmasta 

ei kuitenkaan ilmene, miten tämä on huomioitu pohjavesitarkkailun to-

teuttamisessa. Mikäli vuonna 2018 asennetuista putkista osa on edellä 

kuvatun mukaisia referenssinäytepisteitä, tulisi sen ilmetä tarkkailusuun-

nitelmasta. Mikäli nykyisin tarkkailtavista pohjavesiputkista ei saada alu-

eelle luontaisesti tyypillistä pohjavettä edustavaa näytettä, tulee uusia 

pohjavesiputkia sijoittaa vielä etäämmälle kaivostoiminnoista ELY-kes-

kuksella hyväksytettävän suunnitelman mukaisesti. 

Maa- ja kallioperä 

Louhintamäärien kasvu johtaa sivukivialueen koon kasvattamiseen, 

minkä seurauksena myös suotovesille altistuva maa-alue laajenee. Läji-

tetyn sivukivimäärän kasvaessa liukenevien haitta-aineiden kokonais-

määrä kasvaa. Hakemuksesta ei ilmene, millaisista ainemääristä on 

kyse. Maaperään kohdistuvia päästöjä ehkäistään pohjarakenteilla, joten 

maaperään päätyvien haitta-aineiden määrän ei arvioida merkittävästi 

kasvavan nykytilaan verrattuna. Kainuun ELY-keskus totesi yhteysviran-

omaisen lausunnossa, että mahdollista maaperän pilaantumista ja sen 

vaikutuksia olisi tullut YVA-vaiheessa käsitellä tarkemmin. Hakemuksen 

liitteenä olevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ilmenee, 

että sulkemisvaiheessa jätealueiden jälkihoitotoimenpiteiden yhteydessä 

kaivosalueen ja sen ympäristön maapohjan pilaantuneisuus tutkitaan tar-

vittavassa laajuudessa, minkä jälkeen tehdään soveltuviksi katsotut toi-

menpiteet. 

Yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamassa lausunnossa katsot-

tiin, että irtomaakerroksen paksuutta ei ole kuvattu riittävän kattavasti. 

Asiaa ei ole täydennetty ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Moree-

nista pääosin koostuvan maaperän on vedenläpäisevyystestien perus-

teella todettu olevan vettä heikosti johtavaa. Hakemuksessa kerrotaan, 

että kallioperän ruhjeiden merkitys pohjaveden kulkeutumisessa on vä-

häinen, sillä pohjavesi varastoituu pääosin irtomaapeitteeseen. Kainuun 

ELY-keskus toteaa, ettei kykene arvioimaan tulkinnan todenperäisyyttä, 

sillä moreenikerroksen paksuudesta kaivosalueen eri osissa ei ole esi-

tetty tarvittavia tietoja. 

Hakemuksessa kerrotun perusteella kaivosalueella ei ole merkittäviä 

ruhje- tai siirrosvyöhykkeitä. Paikallisesti vettä johtavia kallioperän ruh-
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jeita kuitenkin esiintyy. Tähän viittaa muun muassa se, että vesien virtaa-

minen maanalaiseen kaivokseen pitää avolouhoksen kuivana. Ruhjekar-

toitusta on tehty kaivostunnelissa, ja havainnot on yhdistetty alueelliseen 

aineistoon. Hakemuksessa ei esitetä tarkempia tietoja ruhjekartoituksen 

yksityiskohdista, joten se on oletettavasti sama kuin YVA-selostuksessa 

esitetty. Kyseisestä kartoituksesta laaditusta kartasta päätellen tarkaste-

lualue on kattanut vain kaivospiirin alueen ja pohjoisessa Olkilahden, 

vaikka osa kaivospiirille ulottuvista ruhjeista jatkuu myös kartan rajauk-

sen ulkopuolella. Ruhjekartoituksiin liittyvä tausta-aineisto olisi tarpeen 

esittää selkeämmin lupahakemuksessa. Tekstiin tulisi liittää ainakin viit-

taukset tehdyistä kartoitusselvityksistä ja käytetyistä alueellisista aineis-

toista. 

Kainuun ELY-keskuksen arvion mukaan avolouhoksen pysyminen kui-

vana viittaa kallioperän rakoiluun sen ympäristössä. Avolouhokseen pää-

tyy jo nykyisellään muun muassa sivukivialueen keruuojista tulevia suo-

tovesiä, ja kaivosalueelta ohjautuu sinne vesiä myös kaivoksen sulkemis-

vaiheessa. On hyvin mahdollista, että avolouhoksesta poistuvasta ve-

destä osa ohjautuu myös kartoittamattomiin kallioperän ruhjeisiin sen li-

säksi, että sitä virtaa maanalaiseen louhokseen. Kaivoksen sulkemisen 

myötä vedenpinta maanalaisessa kaivoksessa kohoaa, mikä voi muuttaa 

kalliopohjaveden virtausoloja. Haitta-aineiden liukeneminen pohjaveteen 

mahdollistuu, mikäli louhokseen on sijoitettu suuria määriä sellaista rikki-

pitoista sivukiveä, jota on ennen louhostäyttöön siirtämistä varastoitu si-

vukivialueella rapautumiselle altistuneena. Erityisesti sivukivien sijoitta-

mista suunniteltaessa ja sulkemisvaihetta ennakoiden tarvitaan lisätietoa 

sekä pohjaveden kontaminaatioriskistä että vesien kulkeutumisreiteistä 

kallioperässä. Mikäli sitä ei YVA-vaiheen jälkeen ole tehty, alustavia ruh-

jekartoituksia tulisi täydentää esimerkiksi geofysikaalisia menetelmiä 

hyödyntäen toteutettavilla selvityksillä avolouhoksen ympäristössä. 

Rakoilun vaikutuksista kaivoksen ympäristökuormitukseen on syytä li-

säksi huomioida, ettei pohjaveden kulkeutumisen kannalta ole ratkaise-

vaa, vaikka paikalliset ruhjeet eivät olisikaan kytköksissä merkittäviin 

ruhje- tai siirrosvyöhykkeisiin. Pohjavedet voivat kulkeutua myös pienem-

pien rakosysteemien välityksellä, mikäli ne ovat hydrologisesti yhtey-

dessä toisiinsa. Erityisesti ohuen moreenikerroksen alueilla paikallisella-

kin kallioperän rikkonaisuudella voi siten olla vaikutusta pohjaveden kul-

keutumiseen pois kaivosalueelta, vaikkei hanke sijoitukaan varsinaiselle 

ruhjevyöhykkeelle. 

Kainuun ELY-keskus pitää tärkeänä, että hakija tiedostaa pohjaveden 

kulkeutumisen riskin, vaikkei sen välittömiä vaikutuksia olisikaan heti ha-

vaittavissa. Pidemmällä aikavälillä kalliopohjavedessä saattaa näkyä kai-

vostoiminnan vaikutusta kaivospiirin ulkopuolellakin, mikäli rakosystee-

meihin päätyy nykyistä enemmän vettä, tai alueen hydrologisissa olosuh-

teissa tapahtuu muita muutoksia. Tämän vuoksi muun muassa talous-

vesi- ja porakaivojen seuranta nähdään tarpeellisena jatkossakin, vaikkei 

niihin tähän mennessä ole huomattu kohdistuneen merkittäviä vaikutuk-

sia. 
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Pintavedet 

Vesistövaikutukset 

Poiketen voimassa olevasta ympäristöluvasta, nyt käsiteltävään ympäris-

tölupahakemukseen ei ole sisällytetty lyijyn sekoittumisvyöhykkeen ha-

kemista Ollinjoelle. Kaivoksen toiminnan käynnistyttyä päästövesien lyi-

jypitoisuudet ovat olleet alhaiset, joten sekoittumisvyöhykettä pidetään 

tarpeettomana. Kainuun ELY-keskus näkee hyvänä asiana, etteivät laa-

jentuneessakaan kaivostoiminnassa syntyneet vedet saa aiheuttaa lyijyn 

ympäristölaatunormin ylittymistä missään Ollinjoen osassa. 

Hakija on taulukossa 9-14 esittänyt pitoisuusraja-arvoja puhdistetulle kai-

vosvedelle. Pääosin pitoisuudet ovat pienempiä kuin voimassa olevan 

ympäristöluvan mukaiset raja-arvot. Tämän Kainuun ELY-keskus näkee 

hyvänä asiana, ja osoituksena vedenpuhdistamon toimivuudesta metal-

lien poistamisessa. Hakemuksessa on todettu, että esityksessä on huo-

mioitu vedenpuhdistamon vaikutus aineiden pitoisuuksiin, lisääntynyt ve-

simäärä kaivoksella ja vesitasemallinnuksen tulokset. Sitä ei kuitenkaan 

ole kerrottu, millä perusteella sinkin ja antimonin osalta katsotaan tarpeel-

liseksi asettaa erikseen raja-arvo kuukausikeskiarvolle ja yksittäiselle 

näytteelle. Kainuun ELY-keskus toivoo tarkennusta siihen, minkä takia 

yksittäisen näytteen enimmäispitoisuudeksi on esitetty juuri 0,5 mg/l. 

Lupahakemuksen taulukoissa 9-1 ja 9-4–9-6 on arvioitu useille paramet-

reille eri virtaamatilanteissa kaivostoiminnan päästöistä aiheutuvaa pitoi-

suuslisäystä vastaanottavissa vesistöissä. Pitoisuudet on esitetty yksi-

kössä mg/l. Kaikissa taulukoissa nitraattitypen (NO3
-) pitoisuuslisäykselle 

on ilmoitettu suurempi lukuarvo kuin kokonaistypelle, vaikka nitraattityppi 

on oletettavasti sisällytetty kokonaistypen määrittämiseen. Kainuun ELY-

keskus pyytää selventämään syitä ristiriitaisille lukemille. Mikäli on esi-

merkiksi virheellisesti ilmoitettu kokonaistypen pitoisuudet nitraattitypen 

kohdalla taulukossa, tulisi kertoa, onko laskelmissa kuitenkin käytetty oi-

keita arvoja. Olisikin syytä vielä tarkistaa taulukossa esitettyjen typen eri 

fraktioiden aiheuttamat pitoisuuslisäykset alapuolisissa vesistöissä. 

Kainuun ELY-keskus toi yhteysviranomaisen lausunnossaan esille ym-

päristövaikutusten arviointiselostuksessa käsitellyistä vesistövaikutuk-

sista, että niiden arviointiin liittyvä epävarmuus on merkittävää, koska kai-

vannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä ei ole pystytty luotettavasti 

määrittämään eikä prosessivesien laadusta ole tarkkaa tietoa. Lisäksi to-

dettiin, että nämä epävarmuudet heijastuvat myös vesistön ekologiseen 

vaikutustarkasteluun. Kainuun ELY-keskus toteaa, että pitkäaikaisten ve-

sistövaikutusten arviontiin liittyy edelleen epävarmuutta. Kuten kaivan-

naisjätteiden karakterisointiakin käsittelevässä kappaleessa on todettu, 

Kainuun ELY-keskus edellyttää kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäyty-

misen selvittämistä. Saatujen tulosten pohjalta vesistövaikutusten arvi-

oinnin, kuten myös vesiekologian ja kalaston vaikutusarvioinnin paikkan-

sapitävyys tulee tarkistaa. Toiminnassa on varauduttava tehostamaan 

vesienkäsittelyä tarvittaessa niin, ettei kaivoksen ympäristökuormitus 

kasva nyt esitetystä. 
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Vesistöjen tilaluokitus 

Hopeakaivoksen päästöt vesiin ovat pääasiassa räjähteistä peräisin ole-

via typpiyhdisteitä ja eri metalleja. Kaivoksen alapuoliset vesistöt ovat 

lähtökohtaisesti lievästi reheviä ja fosforirajoitteisia. Viimeisimmässä, 

vielä alustavassa ekologisen tilan arviossa vesistöjen tila on arvioitu hy-

väksi, ja Hietanen–Pieni-Hietanen vesimuodostuman jopa erinomaiseksi. 

Hietasen yläpuolella olevia pieniä vesistöjä ei ole rajattu vesimuodostu-

miksi, eikä niiden ekologista tilaa ole näin ollen arvioitu. Tästä huolimatta 

näitä pieniä vesistöjä koskee sama vesienhoitolain mukainen hyvän tilan 

tavoite. Lupahakemuksessa esitetyn laskennallisen typen lisäyksen ei ar-

vioida merkittävästi lisäävän levätuotantoa, sillä pääsääntöisesti vesistö-

jen minimiravinne on fosfori. Lajistorakenteeseen aiheutuvaa muutosta ei 

kuitenkaan voida poissulkea. Vaikka veden typpipitoisuus kasvaisi ala-

puolisella vesistöreitillä paikoin kyseistä hyvän tilan raja-arvoa huonom-

paa tilaa ilmentävälle tasolle, niin kokonaisuutena tarkastellen kaivoksen 

ympäristölupahakemuksen mukaisilla päästöillä ei ole odotettavissa mer-

kittäviä eliöyhteisöjä, eikä siten myöskään ekologista tilaa heikentäviä 

vaikutuksia. Esimerkiksi lähialueiden kaivostoiminnan päästöjen merkit-

tävimmät eliöstövaikutukset ovat olleet kerrostumisen aiheuttamaa ha-

pettomuutta seuraava pohjaeliöstön taantuminen, ja suolapitoisuuden 

kohoamisesta hyötyvien piilevälajien runsastuminen. Sotkamo Silverin 

hopeakaivoksen toiminnalla ei ole oletettavasti niin suuria sulfaattipääs-

töjä, että ne johtaisivat alapuolisten järvien pysyvään kerrostumiseen tai 

suolaisuutta suosivien päällyslevien oleelliseen runsastumiseen. Kaivok-

sen alapuolisen vesistöreitin eliöyhteisöjen tarkkailun tulee kuitenkin olla 

riittävän kattavaa, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan ajoissa havaita. 

Luonnonsuojelu 

Aiemmassa lausunnossaan Kainuun ELY-keskus on tuonut esiin, että 

vanhentuneen tiedon käyttö jättää epäselväksi joidenkin esiintymien ny-

kytilan, minkä vuoksi tuoreempaa tietoa tulisi aina käyttää sitä mukaa kun 

sitä tuotetaan. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan ympäristö-

lupahakemukseen täydennetyt perustelut tehdyistä selvityksistä ja alu-

eella esiintyvistä lajeista ja luontotyypeistä antavat kuitenkin nyt riittävän 

kuvan alueen luonnon nykytilasta. Niiden perusteella on voitu tarpeeksi 

suurella luotettavuudella arvioida ympäristölupahakemuksessa kuvattu-

jen toimien vaikutukset ja niiden merkitys alueen kasvillisuuteen, eläimis-

töön, luontotyyppeihin ja luonnonsuojelullisesti merkittäviin kohteisiin. 

Kainuun ELY-keskus ei näe tarvetta lisäselvityksille. Huomautettakoon 

kuitenkin, että hakemuksessa on käytetty Jäkäläsuolla esiintyvästä käm-

mekästä vanhentunutta nimeä. Kaitakämmekkä on nykyiseltä nimeltään 

lapinkämmekkä. Lapinkämmekkä on paitsi uhanalainen, myös hakemuk-

sessa mainitun soikkokaksikon ja valkolehdokin lisäksi koko maassa rau-

hoitettu kasvilaji. Kaivoksen kuivanapitopumppauksen mahdollisesta vai-

kutuksesta lapinkämmekkäesiintymään on lausuttu pohjavesiä käsittele-

vän osion yhteydessä. 
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Alueidenkäyttö 

Ympäristölupahakemuksessa on maakuntakaavoituksen osalta todettu, 

että Kainuun kokonaismaakuntakaavan tarkistaminen on parhaillaan 

käynnissä. Asian tilanteesta voidaan todeta, että Kainuun maakuntaval-

tuusto on hyväksynyt Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokoukses-

saan 16.12.2019, ja kaava on saanut lainvoiman kuulutuksella 

26.2.2020. Mainitussa vaihemaakuntakaavassa Sotkamo Silverin kaivos 

on osoitettu kaivos ja kaivostoimintaan tarkoitettuna alueena (EK), jonka 

yhteyteen on lisäksi osoitettu teollisuus- ja varastoalue, jolla on merkit-

tävä, vaarallisia kemikaaleja valmistava tai varastoiva laitos -merkintä 

(t/kem). EK-merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan "alueen käyt-

töönottoa suunniteltaessa on otettava huomioon toiminnan aiheuttamat 

ympäristövaikutukset tuotannon aikana ja sen päätyttyä". Lisäksi kaivos-

alueen eteläpuolelle on osoitettu matkailun kannalta merkittävä luonnon-

rauha-alue (lra), joka on jo luonnonsuojeluohjelmalla toteutettu luonnon-

suojelualue, Hiidenportti. 

YSL 12 §:ssä on säädetty oikeusvaikutteisen kaavan suhteesta toimin-

nan sijoittamiseen. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan, erityi-

sesti kun huomioidaan juuri lainvoiman saaneen Kainuun vaihemaakun-

takaavan 2030 maankäytölliset ratkaisut, lupahakemuksen mukainen toi-

minta ei vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa varattuun tar-

koitukseen. 

Lisäksi tulee huomioida, että Tipasjärven ranta-asemakaava on tullut vi-

reille 4.1.2011 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä tammikuussa 2011. Vii-

meisin kaavahanketta koskeva neuvottelu on pidetty 9.3.2016. Kainuun 

ELY-keskuksen tietoon ei ole tullut, että kaavahanketta olisi keskeytetty, 

joten Kainuun ELY-keskuksen tulkinnan mukaan kaava on edelleen vi-

reillä. YSL 11 §:ssä on säädetty niistä tekijöistä, joita toiminnan sijoitus-

paikan soveltuvuudessa on arvioitava. Kainuun ELY-keskuksen näke-

myksen mukaan vireillä oleva kaavahanke ei ole sellainen lainkohdan tar-

koittama vaikutusalueen oikeusvaikutteinen kaava, jolla olisi tässä ta-

pauksessa toiminnan sijoituspaikan soveltuvuuden kannalta ratkaisevaa 

merkitystä. Lisäksi ympäristölupahakemuksen mukaiset melumallinnuk-

set osoittavat, että meluvaikutukset Olkiniemen ranta-alueelle, johon vi-

reillä olevassa ranta-asemakaavaluonnoksessa on osoitettu lomaraken-

nusten rakennuspaikkoja, jäävät vähäisiksi. Kaivostoiminnan jatkon kan-

nalta olisi tärkeää, että kunta selvittäisi maanomistajan kanssa missä laa-

juudessa Tipasjärven ranta-asemakaava on tarkoituksenmukaista pitää 

vireillä. Tämän mahdollisen selvityksen pohjalta maanomistaja tai kunta 

voisivat tehdä tarvittavat ratkaisut esimerkiksi kaavoituksen keskeyttämi-

sestä kriittisillä alueilla. 

Melu ja tärinä 

Ympäristölupahakemuksessa esitetään, että avolouhintaa olisi mahdol-

lista suorittaa kesäaikaan nykyistä enemmän. Louhintarajoitus kestää 

voimassa olevan luvan mukaisesti 1.5–31.8, mikä on hakijan mukaan 

kohtuuttoman pitkä aika. Yhtiö esittää louhintarajoitusta ajalle 15.6–31.7, 
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minkä on tulkittu olevan vilkkainta aikaa loma-asutuksen kannalta. 1.5–

14.6 ja 1.8–31.8 louhintaa suoritettaisiin vain arkena ja päiväsaikaan. Kai-

nuun ELY-keskus toteaa, että vaikkei melun voimakkuus olisikaan aiem-

paa suurempi, kesäaikaan tapahtuva louhinta voi lisätä koetun melun häi-

ritsevyyttä, sillä loma-asukkaiden määrä on suhteessa suurempi kuin 

muina ajankohtina. Lisäksi vesistöjen virkistyskäyttöä on tuolloin enem-

män. 

Malmin murskauksesta aiheutuvaa melua pyritään ehkäisemään BAT-

periaatteiden mukaisesti murskaimen sijoittamisella meluesteen sisälle, 

kumioimalla syöttösuppilo ja koteloimalla kuljetin-, syötin- ja seulalaitteis-

tot. Hakemuksessa esitetään, että mobiilimurskaimella tapahtuvan käsit-

telyn korvaava kaksivaiheinen murskaus otettaisiin käyttöön tammikuun 

2020 aikana. Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 35 mu-

kaisesti murskausaseman rakentamissuunnitelma on hyvissä ajoin en-

nen rakentamista toimitettava ELY-keskukselle. Suunnitelmia ei kuiten-

kaan vielä ole toimitettu, eikä semimobiilista leukamurskaimesta ja kar-

tiomurskaimesta koostuvaa laitteistoa ole vielä otettu käyttöön. Mikäli 

käyttöönotto edelleen viivästyy, esittää Kainuun ELY-keskus sisällöltään 

vastaavaa lupamääräystä myös uuteen ympäristölupaan. 

Hakemuksen mukaisesti toimittaessa louhinta- ja murskausmäärät tule-

vat lisääntymään, minkä seurauksena melutasoon on syytä kiinnittää en-

tistä enemmän huomiota. Kaivostoiminnan laajentamisen akustisista vai-

kutuksista on laadittu melumallinnukset YVA-vaiheessa. Koska alueella 

ei ole muita merkittäviä melulähteitä, äänimaisema muuttuisi laajentami-

sen seurauksena, mutta voimassa olevan ympäristöluvan raja-arvot eivät 

ylittyisi. Ympäristölupahakemuksessa on kerrottu, että melun etenemistä 

pyritään estämään muun muassa meluvallien avulla. Melumittauksia 

tarkkailusuunnitelmassa esitetyissä kohteissa tulee tehdä, kun avo-

louhintaa toteutetaan ensimmäisen kerran kesäolosuhteissa. Mittaukset 

tulee uusia louhintamäärien ollessa suurimmillaan, ja aina merkittävien 

melunlähteiden käyttöönoton yhteydessä. 

Louhintaräjäytysten lisääntymisen seurauksena tärinävaikutukset ympä-

ristössä ovat aiempaa todennäköisempiä. Kuten melutarkkailunkin ta-

pauksessa, myös tärinää on syytä mitata vaikutusalueen tarkkailukoh-

teilla ennalta arvioiden suurimpien räjäytysten aikana. 

Ilmanlaatu ja sen tarkkailu 

Ympäristölupahakemuksen ja sen liitteenä olevan pölynhallintasuunnitel-

man mukaan toiminnan suurimmat pölypäästöt ovat peräisin malmin ja 

sivukiven louhinnasta avolouhoksessa, kaksivaiheisesta murskauksesta, 

kuljetinhihnoilta ja alueella tapahtuvista kuljetuksista. Hanketta koske-

vassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on esitetty, että valta-

osa hiukkaspäästöistä kantautuu enintään 500 metrin etäisyydelle pääs-

tölähteestä, mutta osa hiukkaspäästöistä voi kulkeutua jopa 1 000 metrin 

etäisyydelle päästölähteestä. Kainuun ELY-keskus toteaa, että pölynhal-

linnan tavoitteiden saavuttaminen rikastamolla ja varastohallien läheisyy-

dessä on toiminnan käynnistyttyä havaittu ajoittain haastavaksi. Asiaan 
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tulee kiinnittää erityistä huomiota käsiteltävän kiviaineksen määrän kas-

vaessa ja esirikastusta käyttöön otettaessa. 

Ilmanlaadun tarkoituksenmukainen ja luotettava tarkkailu on tärkeässä 

roolissa kaivostoiminnan vaikutusten, ja hiukkasten leviämisalueen tun-

nistamisessa. Hakemuksen liitteenä olevaa tarkkailusuunnitelmaa on en-

nen toiminnan laajentamista korjattava ja tarkennettava ainakin alla ole-

vissa kappaleissa esitettyjen, ilmanlaadun seurantaa koskevien puuttei-

den osalta. Päivitetty suunnitelma on toimitettava Kainuun ELY-keskuk-

sen hyväksyttäväksi. 

Laskeumatarkkailu 

Kainuun ELY-keskus on havainnut laskeumatarkkailun toteuttamisen ku-

vauksessa ristiriitaisuutta lupahakemuksen ja sen liitteenä olevan tark-

kailusuunnitelman välillä. Lupahakemuksen taulukossa 10–1 on esitetty 

eri osa-alueita koskevat parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT) ja hopea-

kaivoksen toiminnan vastaavuudet suhteessa niihin. Taulukon kohdassa 

8.1.1.1 käsitellään ilmanlaadun tarkkailua, ja sen mukaan laskeumatark-

kailu toteutettaisiin aistinvaraisesti lumen ja muiden alustojen pinnalta 

tehtävin havainnoin. Keräimiä voitaisiin asentaa, mikäli se tulosten perus-

teella katsotaan aiheelliseksi. Tarkkailusuunnitelmassa sen sijaan on esi-

tetty laskeumatarkkailua seitsemällä, pölynkeräimin varustetulla, näyte-

pisteellä. Pisteitä sijoitettaisiin kaivosalueelle pölyävien kohteiden lähei-

syyteen, asutuksen tuntumaan ja Hiidenportin kansallispuistoon. 

Laskeumatarkkailun soveltuvuudesta kaivosten ympäristövaikutusten 

määrittämiseen Kainuun ELY-keskus toteaa yleisellä tasolla, että todelli-

sia vaikutuksia heijastavan aineiston keräämiseen liittyy useita haasteita. 

Laskeumamittaustuloksiin vaikuttavat eri tavoin kaikki mittauspaikan ym-

päristön pölypäästölähteet ja kaukokulkeuma. Lisäksi mittausta häiritse-

vät muut tekijät, kuten lintujen ja niiden ulosteiden, hyönteisten ja siitepö-

lyjen joutuminen laskeumakeräimiin. Lumen mukana tulevaa laskeumaa 

on vaikeaa saada keräimiin, ja myös pölyistä aiheutuvasta kuivalas-

keumasta saadaan keräimiin vain hyvin pieni osa. Vesisateella las-

keumaa saadaan kerättyä eniten. Hiukkaslaskeumalle ei ole olemassa 

ohje- tai raja-arvoja, joihin perustuen pölykuormituksen koostumuksen tai 

sen määrän vaikutuksia voitaisiin arvioida tai suhteuttaa. Menetelmiin liit-

tyvien epävarmuuksien vuoksi laskeumatarkkailua ei olekaan enää sisäl-

lytetty ajantasaiseen ilmanlaadun seurantaa ohjaavaan lainsäädäntöön, 

jossa on sen sijaan keskitytty suoraan ilmasta tehtäviin mittauksiin, joista 

saatava aineisto on vertailukelpoisempaa ja luotettavampaa. Vuonna 

1978 laadittu kansallinen standardi SFS 3865 ”Laskeuman määrittämi-

nen” on sittemmin kumottu, eikä sen käyttö ei ole enää perusteltua. Las-

keuman osalta nykyään noudatetaan kokonaislaskeuman määrittämi-

seen tarkoitettuja standardeja SFS-EN 15841 (metallilaskeuma), SFS-

EN 15853 (elohopealaskeuma) ja SFS-EN 15980 (orgaaninen PAH-las-

keuma). 
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Laskeumamittaukset voivat olla tarkoituksenmukaisia, mikäli niiden pe-

rusteella arvioidaan suuntaa antavasti kaivostoiminnan päästöissä tyypil-

lisesti esiintyvän haitallisen aineen tai muun merkkiaineen kulkeutumista 

ympäristöön. Samalla voidaan arvioida myös kaivostoiminnan vaikutuk-

sia esimerkiksi vesistöjen, maaperän tai pohjaveden kuormitukseen. Täl-

löinkin on syytä huomioida, että mittausaikasarjojen on jatkuttava useita 

vuosia. Siten vähitellenkin tapahtuvat laskeumakuormituksen muutokset 

eli laskeumatrendit saadaan esiin, ja tuloksiin vaikuttavat sademäärien 

ajalliset vaihtelut saadaan suodatettua laskeumatuloksista. Kuukausi-

näytteisiin perustuvia laskeumatuloksia ei voida kytkeä säätietoihin, 

koska tuulen suunta ja nopeus voivat vaihdella voimakkaasti tunti- tai 

jopa minuuttitasolla. Tästä syystä laskeumamittaustuloksista ei voida eri-

tellä asianmukaisesti pölykuormitusta aiheuttavien toimintojen ja tekijöi-

den vaikutuksia alueen ilmanlaatuun, vaikka mittauspisteitä sijaitsisikin 

eri ilmansuunnissa. Lyhytaikaisten pölyhaittojen tunnistamiseen las-

keumamittaukset eivät sovellu, sillä pitkäaikaisissa, yleensä 30 vuoro-

kauden näytteissä voimakkaidenkin pölytilanteiden vaikutukset tasoittu-

vat olemattomiin. 

Mikäli laskeumatarkkailu todetaan aiheelliseksi, on mittausaikasarjojen 

oltava riittävän pitkiä vertailukelpoisten tulosten keräämiseksi, ja kaivos-

toiminnan todellisten vaikutusten tunnistamiseksi. Lisäksi tarkkailu on jär-

jestettävä siten, että ajantasaisten standardien edellytykset täyttyvät kai-

kilta osin. Kainuun ELY-keskus tuo esille ainakin seuraavat puutteet tark-

kailusuunnitelmassa: 

Keräimiin on kerrottu laitettavan veden lisäksi levä- ja bakteerikasvustoa 

ehkäisevää lisäainetta. Tämä ei kuitenkaan ole standardin SFS-EN 

15841 mukainen menettelytapa, sillä pH:ta ja sähkönjohtavuutta mitatta-

essa tulokset heijastelisivat lisäaineen, eivätkä laskeuman ominaisuuk-

sia. Lisäaine voi kasvattaa myös metallikontaminaation riskiä. Levä- ja 

bakteerikasvuston muodostumista voi tarvittaessa ehkäistä keruuastian 

tyhjennys- ja vaihtovälin tihentämisellä, muttei lisäaineen käyttämisellä. 

Tarkkailusuunnitelmassa kuvattu kiintoaineen määritysmenetelmä muis-

tuttaa kumotun standardin SFS 3865 menettelytapaa. Ajantasaista me-

tallilaskeumalle suunniteltua standardia SFS-EN 15841 ei ole tarkoitettu 

sovellettavan kuivalaskeuman määrittämiseen, vaan kokonais- tai mär-

kälaskeuman keruuseen. Niin ollen analyysit tulee tehdä keruuastiaan 

päätyneestä vedestä tai lumesta kiintoaineen sijasta. Kuivalaskeuman 

määritys vaatisi mikrometeorologisia mittauksia, joissa huomioidaan il-

makehän turbulenttiset kulkeutumisprosessit. 

Tarkkailusuunnitelman mukaan käytettävät keräyslaitteistot ja -astiat ovat 

standardin SFS-EN 15841 mukaisia, mutta tarkempaa kuvausta niiden 

rakenteesta tai käytetyistä materiaaleista ei ole annettu. Suunnitelmaa 

tulee myös tämän suhteen päivittää, jotta valvontaviranomainen voi arvi-

oida välineistön hyväksyttävyyden. Keräin ei saa reagoida laskeuman 

kanssa, joten sen materiaalivalinta riippuu kerättävästä yhdisteestä. 
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Leijumatarkkailu 

Leijumatarkkailun käsittelyn osalta tarkkailusuunnitelma on hankalasel-

koinen. Siinä todetaan, että ulkoilman hengitettävien hiukkasten (PM10) 

pitoisuuksia mitataan kahdessa tarkkailupisteessä vuoden tarkkailujak-

son aikana siten, että VNa 164/2007:n liitteen 3 vaatimus suuntaa anta-

vien mittausten ajallisesta kattavuudesta täyttyy. Myöhemmin tekstissä 

kuitenkin esitetään jatkuvatoimisen mittausjakson pituudeksi kuutta kuu-

kautta. ELY-keskus huomauttaa, että hengitettävien hiukkasten pitoi-

suuksista säädetään ilmanlaatuasetuksessa VNa 79/2017, kun taas tark-

kailuohjelmassa viitattiin VNa 113/2017:lla kumottuun valtioneuvoston 

asetukseen ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nik-

kelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Tarkkailusuunnitel-

maa on täsmennettävä, ja toiminnassa sovellettava ajantasaista lainsää-

däntöä. 

Kainuun ELY-keskus edellyttää, että ilmanlaadun leijumatarkkailu suori-

tetaan valtioneuvoston ilmanlaadusta antaman asetuksen 79/2017 mu-

kaisesti kalenterivuoden aikana 1.1–31.12, jolloin tuloksia voidaan luotet-

tavasti verrata ilmanlaadun raja-arvoihin (VNa 79/2017), ohjearvoihin 

(VNp 480/1996) ja tavoitearvoihin (VNa 113/2017). Ilmanlaatuasetuksen 

4 §:n mukaan vertailujakso hengitettävien hiukkasten raja-arvojen tark-

kailulle on vuoden mittainen, eivätkä puolen vuoden mittausjakson tulok-

set anna riittävää aineistoa kaikkien vuodenaikojen osalta. Kuuden kuu-

kauden mittausten perusteella ei voida myöskään arvioida eri yhdisteiden 

arviointikynnysten ylittymistä ilmanlaatuasetuksen (79/2017) ja metalli-

asetuksen (113/2017) tarkoittamalla tavalla. 

Hakijaa muistutetaan varmistamaan, että käytettävät jatkuvatoimiset 

hiukkaslaitteet täyttävät standardin SFS EN 16450:2017 vaatimukset ja 

niiden vastaavuus PM10/PM2.5 gravimetriseen referenssimenetelmään 

(SFS EN 12341:2014) on osoitettu. Suomessa tällaisia vastaavuuden 

osoittavia testejä tekee Ilmatieteen laitoksella toimiva Ilmanlaadun kan-

sallinen vertailulaboratorio. Edellisen kerran vastaavuuden osoittavat tes-

tit on tehty Kuopiossa vuosina 2014–2015 ja testien tulokset on julkaistu 

raportissa Waldén, J., ym., 2017 (http://expo.fmi.fi/aqes/pub-

lic/PM_Equivalence%20report%20Kuopio_2017.pdf). Julkaisussa luetel-

laan kaikki ne Suomessa käytössä olevat laitteet, jotka ovat hyväksytysti 

läpäisseet vertailutestit hiukkaskokoluokille PM10 ja PM2.5. Muille hiuk-

kaskokoluokille (TSP, PM1) vastaavuuden osoittavia testejä ei ole tehty. 

Metallimääritykset 

Ympäristölupahakemuksessa on esitetty ilmassa olevien hiukkasten me-

tallipitoisuuksien määrittämiseksi käytettävän hiukkaskeräimiä, joihin 

suodattuneet hiukkaset analysoitaisiin laboratoriossa. Tarkkailusuunni-

telmassa esitetään, että mittaustuloksia verrataan hengitettävien hiuk-

kasten pitoisuuksia koskeviin VNa 480/1996 ja VNa 38/2011 arvoihin ja 

arseenin ja nikkelin pitoisuuksia VNa 164/2007 arvoihin. Kainuun ELY-

keskus huomauttaa jälleen vanhentuneesta lainsäädännöstä, ja toteaa 
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sen lisäksi mitä leijumatarkkailun kohdalla lausuttiin, että tekstissä mai-

nittu asetus VNa 38/2011 on kumottu ilmanlaatuasetuksella VNa 

79/2017. Asetusten mukaan myös metallimääritysten tarkastelujakso on 

vuoden mittainen, ja jakson pituuden tulisi ilmetä selkeästi myös tarkkai-

lusuunnitelmasta. 

Tarkkailusuunnitelmassa esitettyyn laitteistoon liittyen on huomioitava, 

että standardin SFS-EN 12341:2014 mukainen näytteenotto edellyttää 

aina, että näytteenottoputki on pystysuora näytteenottopäästä suodatti-

melle saakka. Tämä ehto ei täyty käytettäessä jatkuvatoimisen hiukka-

sanalysaattorin yhteyteen sijoitettavaa, suodatinta vaihtavaa hiukkaske-

räintä, jossa näyte otetaan analysaattorinäytteen sivuvirrasta. Tällaista 

tekniikkaa käyttäessä osa hiukkasista jää kiinni putken seinämiin. 

Kaivoksen sulkeminen 

Sulkemisen suunnittelu 

Hakijan esittämässä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on esi-

tetty sivukivialueen ja marginaalimalmialueen sekä rikastushiekka-altaan 

sulkemisen rakenteet. Sulkemisrakenteen tavoitteena on rajoittaa veden 

ja hapen kulkeutumista jätetäyttöön sekä vähentää suotovesien muodos-

tumista. Rakenteilla alue maisemoituu ympäristöön sointuvammaksi ja ri-

kastushiekan pölyämistä ehkäistään. Sulkemissuunnitelmissa ei ollut tar-

kemmin esitetty eri kerrosten toiminnallista tarkoitusta, rakeisuutta tai ve-

denjohtavuutta. Jätehuoltosuunnitelman taulukoissa 10-1 ja 10-2 alem-

man moreenikerroksen on todettu olevan suojakerros, jolloin jää vaiku-

telma, että tiiviskerroksena toimisi ainoastaan bentoniittimatto. Hakemuk-

sessa ei kuitenkaan ole kerrottu, millaiseen raekokoon suojakerroksena 

toimiva moreeni seulotaan, tai tiivistetäänkö kerrosta alle 10-9 m/s veden-

johtavuuteen. Kainuun ELY-keskus muistuttaa, että rakenteissa käytetyn 

tiiviskerroksen tulee sijaita routarajan alapuolella, jolloin tiiviskerroksen 

yläpuolisen peittorakenteen paksuuden tulee olla suurempi kuin roudan 

syvyys. Tiiviskerroksen routiminen voi aiheuttaa rakenteen vedenjohta-

vuutta lisäävää rakoilua. 

Sivukivialueen luiskiin on ehdotettu erilaista sulkemisrakennetta kuin 

muulle sivukivialueelle. Luiskan kaltevuudeksi on esitetty 1:3, joka on 

sama kuin rikastushiekka-altaan luiskan kaltevuus. Hakemuksen täyden-

nyksessä 38 on esitetty, että rikastushiekka-alueen luiskat ja lakialue pei-

tetään yhtenäisellä sulkurakenteella. Kainuun ELY-keskuksen näkemyk-

sen mukaan myös sivukivialueella tulisi käyttää yhtenäistä sulkuraken-

netta. Nyt ehdotettu sivukivialueen luiskien rakenne ei oletettavasti rajoita 

veden ja hapen pääsyä jätetäyttöön yhtä tehokkaasti kuin muu sivuki-

vialueen rakenne, eikä sitä ole suojattu routimista vastaan. 

Hakemuksen liitteenä oleva sulkemissuunnitelma jättää joitain seikkoja 

tulkinnanvaraisiksi. Sulkemisrakenteiden riittävyyttä on hankalaa arvi-

oida, sillä riskinarviota sulkemisen jälkeisistä ympäristövaikutuksista 

suunnitelluilla rakenteilla ei ole esitetty. Riskien tunnistaminen vaatii tar-

kempaa tuntemusta kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisestä, 
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jotta rakenteiden soveltuvuus ympäristövaikutusten ehkäisyyn on arvioi-

tavissa. Kuten jo rikastushiekka-altaan patokorotuksia käsiteltäessä lau-

suttiin, sulkemistoimenpiteiden tulisi perustua riskiperustaiseen arvioin-

tiin. Jätehuoltosuunnitelmasta olisi ilmettävä, miten erilaiset ratkaisut vä-

hentävät oletettuja vaikutuksia ympäröiviin vesiin toiminnan jälkeen. Kai-

nuun ELY-keskus edellyttää, että toiminnanharjoittaja jatkuvasti päivittää 

sulkemissuunnitelmaa toiminnasta kertyvän tiedon perusteella. Jätealu-

eiden suunnittelussa on pyrittävä siihen, että niiden vaiheittainen sulke-

minen vielä toiminnan ollessa käynnissä on mahdollista. Myös sulkemis-

suunnitelmasta tulisi ilmetä, miten vaiheittainen sulkeminen on tarkoitus 

toteuttaa. Sulkemisessa käytettävien rakenteiden tulee olla parhaan käyt-

tökelpoisen tekniikan mukaisia tai vaihtoehtoisia rakenteita, joilla saavu-

tetaan sama ympäristönsuojelullinen taso. 

Vakuudet 

Pyriittialtaan sulkemiselle esitetään voimassa olevan ympäristöluvan mu-

kaista vakuutta 15 €/m2 (alv 0 %). Tarkemmat suunnitelmat sulkemisesta 

käsitellään aluehallintovirastossa selkeytysallas 1:n pyriittialtaaksi muut-

tamista koskevan lupamuutosasian yhteydessä. Jätehuoltosuunnitelman 

mukaan samalla esitetään pyriittialtaan vakuuslaskelma vastaavalla ta-

valla, kuin se on nyt esitetty rikastushiekka-altaalle ja sivukivialueelle. 

Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti suljetun pyriittialtaan pinta-

rakenne on tehtävä vaarallisen jätteen kaatopaikalle asetettujen (VNp 

861/1997) vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2012 julkaistussa jätevakuu-

soppaassa on käsitelty vaarallisen jätteen kaatopaikoille määrättyjä va-

kuuksia. Vuonna 2009 laaditun selvityksen perusteella pinta-alaperus-

teiseksi vakuudeksi on määrätty jo tuolloin 20–30 €/m2. Kainuun ELY-

keskus katsookin, ettei yhtiön esittämä vakuus 15 €/m2 (alv 0 %) ole riit-

tävä. Pyriittialtaan sulkemiselle asetettavan vakuuden tulee vastata jäte-

alueen sulkemisen todellisia kustannuksia. 

Rikastushiekka-altaan ja rajamalmi- ja sivukivialueen sulkemisen yksik-

köhinnoissa ei ole eritelty rakennekokonaisuuksien, kuten luiskien 

osuutta lopullisesta hinnasta, vaikka jokaiselle työvaiheelle on määritetty 

oma yksikköhintansa. Tämän vuoksi neliöperusteisen kokonaiskustan-

nuksen perusteet ovat hankalasti hahmotettavissa. Kuten sulkemissuun-

nitelmaa käsiteltäessä todettiin, riskinarvion puuttuessa sulkemisraken-

teiden riittävyydestä ei voida tehdä johtopäätöksiä. Tämä heijastuu myös 

vakuuksien riittävyyden arviointiin liittyvinä epävarmuuksina, sillä kustan-

nusten suuruuden määrittämiseksi tulisi ensin varmistua suunniteltujen 

toimenpiteiden ja rakenteiden riittävyydestä. 

2. Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena arvioi, että hankkeen merkit-

tävin vesistö- ja kalatalousvaikutus muodostuu merkittävästi kasvavasta 

typpikuormituksesta. Hakijan esittämällä kuormitusraja-arvolla ja mallin-

nuksella vesistöt muuttuisivat typen kemiallisen tilaluokituksen suhteen 

niin, että Ollinjoki muuttuu hyvästä välttäväksi. Pirttijoki muuttuu hyvästä 
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tyydyttäväksi ja Pirttilampi hyvästä huonoksi. Nimisenjoen tila typen suh-

teen säilyisi ennallaan. Lisäksi Pieni-Hietasen ja Hietasen järvien kemial-

linen tila typen suhteen muuttuisi erinomaisesta hyväksi tai tyydyttäväksi. 

Hakija kuitenkin arvioi, että nämä muutokset eivät aiheuta rehevöitymistä 

ja vaikutuksia eliöyhteisöissä eikä siten myöskään kalastossa, koska ve-

sistöjen tuotanto olisi arvion mukaan fosforin suhteen rajoittunut. Lisäksi 

mm. denitrifikaatioprosessi poistaa järvien hapettomissa osissa osan ty-

pestä typpikaasuna ilmakehään. 

Kalatalousviranomainen katsoo oikeaksi hakijan arvion, että kalatalou-

delliset haittavaikutukset eivät aiheudu suoraan typpikuormituksesta, 

vaan vaikutukset ovat välillisiä, mikäli kuormitus aiheuttaa rehevöitymi-

sestä. Kalatalousviranomainen pitää kuitenkin hakijan arviota typpikuor-

mituksen vaikuttamattomuudesta kalakantoihin ja kalastukseen hyvin 

epävarmoina. Hakija ei esitä laskelmia ravinnesuhteista tai kokeellisia tu-

loksia sen tueksi, että minimiravinne vaikutusalueella on nimenomaan 

fosfori, eikä typpikuormitus näin ollen voisi rehevöittää vesistöjä. Fosforia 

pidetään usein tuotantoa rajoittavana ravinteena sisävesissä, mutta ty-

pen tai typen ja fosforin yhteisrajoittamat vedet eivät ole harvinaisia (Pie-

tiläinen & Räike 1999, Sterner 2008). Nykytietämyksen valossa käsitys 

siitä, että fosfori on järvissä yleisesti tuotantoa rajoittava minimiravinne, 

on vanhentunut (Lewis & Wurtsbaugh 2008), ja myös voimakkaasti hu-

muspitoiset järvet voivat olla typpirajoitteisia. Denitrifikaatioprosessia ta-

pahtuu vesistössä jo nykytilassa, joten sen merkitys rehevöitymistä vä-

hentävänä tekijänä on hyvin rajallinen. 

Rehevöitymisen yleisenä kalataloudellisena haittana on kalaston särkika-

lavaltaistuminen ja havaspyydysten limoittuminen. Lisäksi vesikasvilli-

suuden runsastuminen voi haitata kalastusta. Rehevöityminen lisää riskiä 

syvänteiden hapettomuudelle järvien lämpökerrostumisen aikaan, mikä 

heikentää kalojen talvehtimisolosuhteita ja kylmänveden kalojen, kuten 

mateen, mahdollisuutta hakeutua kylmään alusveteen kesäaikana. 

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena katsoo, että mikäli hank-

keelle myönnetään lupa, tulee toiminnan laajentaminen aiheuttamaan 

merkittävän kuormituksen muutoksen vaikutusalueella. Vaikutusalueen 

kalataloudellisesti merkittävimmät vesistöt ovat Hietasen ja Pieni-Hieta-

sen järvet, sekä Lontanjoki. Riskiä vesistöjen rehevöitymiselle ja haittaa 

kalataloudelle ei voida sulkea pois. Mikäli lupa myönnetään, tulee se 

myöntää seuraavin ehdoin: 

Kalatalousmaksu: Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskukselle 

vuosittain 2 000 € suuruinen kalatalousmaksu, joka käytetään kalatalou-

delle aiheutuneiden haittojen kompensointiin kaivoksen vaikutusalueella. 

Maksua voidaan käyttää vesistöjen kunnostukseen, hoitokalastukseen, 

kalojen istuttamiseen tai kalastusmahdollisuuksien kehittämiseen. Mak-

sun käytöstä sovitaan vesialueen omistajien ja kalatalousviranomaisten 

kesken. 
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Kalataloustarkkailu: Voimassa oleva tarkkailusuunnitelma tulee päivittää 

kalataloustarkkailujen osalta muuttuvan kuormituksen takia ja tehtävä La-

pin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

3. Sotkamon kunta 

Sotkamon kunnanhallitus käsittelee lausunnossaan aluetaloudellisia ja 

työllisyysvaikutuksia sekä liikenteeseen liittyviä vaikutuksia. Ympäristö- 

ja prosessiasioihin liittyen Sotkamon kunnan lausunnon antaa ympäristö- 

ja tekninen lautakunta. 

Kaivosteollisuus on Sotkamossa merkittävä työllistäjä ja louhinta sekä 

tuotantomäärien kasvattaminen varmistaa ja todennäköisesti myös kas-

vattaa työvoiman tarvetta tulevaisuudessa. Kaivoksen elinkaarta piden-

tävät ratkaisut varmistavat myös aluetaloudellisten vaikutuksien jatku-

mista myös tulevaisuudessa ja tuovat tehdyille investoinneille jatkuvuutta 

myös aiempia arvioita pidempään. 

Toiminnan mahdollisesti laajentuessa Sotkamon kunta muistuttaa edel-

leen alueen tieverkoston kunnosta ja kunnossapidosta. Teiden kunnos-

sapito tulee olla ympärivuoden laatuvaatimusten ja tasojen mukaisesti 

hoidettuna. 

Tuotantoon, lisärakentamiseen ja työmatkaliikenteeseen liittyvää liiken-

nettä tulee pääosin Tipasoja-Kissaniemi 9005 maantien kautta Sotkamon 

suunnasta. Tämän tieosuuden kunto on osittain puutteellinen ja vaatii 

kunnostustoimenpiteitä nykyiselläkin toiminnalla ja liikennemäärillä. 

4. Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kunnan valvontaviranomaiselle ei ole tullut kaivoksen nykyisen toiminnan 

aikana valituksia tai yhteydenottoja kaivoksen ympäristöhaitoista. 

Tarkkailutulosten ja -raporttien perusteella voidaan todeta, että kaivoksen 

toiminta-aikana ei ole havaittavissa merkittäviä vesistövaikutuksia. Tosin 

kaivoksen varsinainen toiminta-aikakin on vielä ollut varsin lyhyt. 

Lupahakemuksessa haetaan muutosta ammonium-, nitriitti- ja nitraattity-

pen yhteenlaskettuun vuotuiseen kokonaiskuormitukseen, jonka arvioi-

daan toiminnan laajentumisen myötä kohoavan nykyistä kuormitus raja-

arvoa 6 500 kg/v suuremmaksi. Kokonaistyppikuormituksen uudeksi raja-

arvoksi esitetään 12 400 kg/v. Kokonaistyppikuormitus oli vuonna 2019 

7 610 kg. Raja-arvoissa pysyminen on siis ollut typen osalta haasteellista. 

Lupapäätöksessä yhtiö tuleekin velvoittaa kehittämään ja ottamaan käyt-

töön aktiivisia typenpoistomenetelmiä mm. selvittämään miten kaivosve-

sienvedenpuhdistamolla olisi jatkossa mahdollista poistaa myös typpeä. 

Viimeisimpien tarkkailutulosten perusteella saniteettijätevesien puhdis-

tamo ei ole toiminut hyväksyttävästi. Nykyisellään saniteettijätevesi joh-

detaan hakemuksen mukaan suoraan pintavalutuskentälle 1 ja siitä edel-

leen Koivupuroon. Varotoimenpiteenä saniteettijätevedenpuhdistamoIta 
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lähtevät vedet tulee velvoittaa johtamaan mahdollisuuksien mukaan en-

sin esimerkiksi selkeytysaltaisiin. Lisäksi jätevedenpuhdistamon toimin-

nan ja tarkkailun osalta on noudatettava sitä mitä YSL (527/2014) ja sen 

nojalla annetuissa asetuksissa jätevesien käsittelystä on säädetty. 

Avolouhintaan haettavien muutosten (louhinta laajenee koskemaan koko 

toiminta-aikaa ja kesäajan louhinta lisääntyy) vuoksi odotettavissa on, 

että louhoksella tapahtuvasta toiminnasta aiheutuvat melu- ja pölyhaitat 

ympäristössä lisääntyvät. Melua tulee räjäytysten ja louhinnan ohella ai-

heutumaan myös kiviaineksen kuormauksista ja kuljetuksista. Louhoksen 

koillisreuna on vain noin 300 metrin päässä Olkilahdesta. 

Avolouhinnasta kesäaikaan Iisääntyvä häiriö on otettava huomioon lupa-

määräyksissä siten, että ympäristön vakituiselle- ja loma-asutukselle ei 

aiheudu kohtuutonta rasitusta. 

Toiminnanharjoittaja tulee velvoittaa osallistumaan yhdessä muiden kun-

nan alueella toimivien toiminnanharjoittajien kanssa (joiden toiminnalla 

on vaikutusta ilmanlaatuun) kunnan alueella mahdollisesti suoritettaviin 

ilmanlaatuselvityksiin ja tarkkailuun. 

Tarkkailutulokset ja vuosiraportit tulee toimittaa jatkossakin myös kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle tiedoksi. Kunnan ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle tulee velvoittaa toimittamaan tiedoksi myös ilmoitukset vä-

häistä merkittävimmistä poikkeamista ja häiriötilanteista. 

5. Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Kaivostoimintaan liittyvät ympäristövaikutukset koetaan merkittäviksi, 

vaikka haitallisia vaikutuksia pyritään hallitsemaan ja lieventämään. 

Yleensäkin on huomioitava, että terveysvaikutuksia voi syntyä, vaikka 

mittaustulokset ja mallinnukset osoittavat ohje- tai raja-arvojen vähäisen 

alittumisen. 

Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat pääosin lisääntyvästä liiken-

teestä, sekä vesistö-, melu- ja pölyvaikutuksista. Vaikutusten voimakkuus 

on riippuvainen etäisyydestä kaivosalueeseen tai päästölähteisiin. 

Voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan (PSAVI nro 33/2013/1) 

lupamääräyksiä tulee päivittää niiltä osin, kun toiminta muuttuu tai poik-

keaa nykyisestä lupapäätöksestä. 

Vaikutukset pohjavesiin 

Hankkeen pohjavesivaikutukset liittyvät pääasiallisesti kalliolouhinnan ja 

kaivosten kuivatuksen aiheuttamiin määrällisiin pohjavesivaikutuksiin 

sekä sivukivien aiheuttamiin laadullisiin pohjavesivaikutuksiin. Pohjave-

den pinnankorkeuden ja laadun tarkkailun avulla seurataan kaivostoimin-

nan mahdollisia vaikutuksia pohjaveden määrään ja laatuun. Pohjaveden 

tarkkailuvelvoite tulee säilyttää ja tarvittaessa laajentaa toiminnan muu-

tosten vuoksi. 
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Myös jo aiemmin tehty talousvesikaivojen tarkkailu tulee sisällyttää tark-

kailuohjelmaan. 

Melu ja tärinä 

Avolouhokselle haetaan lupaa koko toiminta-ajalle, jolloin se pitenee kol-

minkertaiseksi (8–9 v) verrattuna voimassa olevaan lupaan nähden. Li-

säksi haetaan muutosta kesäaikaiseen louhintarajoitukseen, jolloin lou-

hinta olisi sallittua 1.5.–14.6. ja 1.–31.8. arkisin ja päiväaikaan (07–22). 

Vaikka louhinta on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman vähän ympäristö-

häiriöitä aiheuttaen, tulee avolouhoksessa tapahtuvalle toiminnalle antaa 

määräykset meluvaikutusten rajoittamiseksi. 

Tarvittaessa tulee räjäytyksistä ja louhinnasta aiheutuva melutaso selvit-

tää mittauksin lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Räjäytyksiä ei tule 

tehdä myöhään illalla. Rajoitus on tarpeen ihmisten virkistäytymisen ja 

levon vuoksi. Räjäytyksistä tiedottamista lähialueen asukkaille ja mökki-

läisille tulee jatkaa. 

Tarkkailuvelvoite tulee säilyttää tärinän osalta. Tärinä voi usein toistu-

vana aiheuttaa siihen reagoiville terveyshaittaa, vaikka sitä pidetään viih-

tyvyyshaittana. 

Terveydensuojeluviranomainen näkee hyvänä sen, että kaivosalueella 

on jo toteutettu meluntorjuntarakenteita melun leviämisen ehkäise-

miseksi. 

Päästöt ilmaan 

Merkittävimmät pölypäästölähteet on tunnistettu ja pölypäästöille on esi-

tetty torjuntatoimenpiteitä. Näitä noudattamalla voidaan ehkäistä pölyn 

leviämistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Pölypäästöille on kuitenkin asetet-

tava tarkkailuvelvoite, että voidaan todeta miten torjuntatoimet vaikutta-

vat. 

Lupahakemus on kesäaikaisen louhintarajoituksen (07–22) osalta ristirii-

dassa pölynhallintasuunnitelman kanssa. Luvussa 3 käytettävät pölyntor-

juntamenetelmät todetaan louhinnan tapahtuvan avolouhoksella päiväai-

kaan (12–18). Tällä on vaikutusta myös mahdollisiin meluhaittoihin. 

Päästöt vesiin 

Mikäli eri vesijakeiden veden määrä tai laatu poikkeaa selvästi lupahake-

muksessa arvioidusta, on toiminnanharjoittajan arvioitava poikkeamisen 

merkitys, ympäristön pilaantumisen vaara sekä siitä mahdollisesti aiheu-

tuva terveyshaitta. 

Kun kaivostoiminta on vakiintunut, tulee selkeytysaltaissa ja vedenpuh-

distamossa vesien käsittelyssä muodostuvien sakkojen haitta-ainepitoi-

suudet tarvittaessa selvittää, mikäli niiden loppusijoitusta rikastushiekka-

altaalle ei hyväksytä. 
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Selkeytysaltaiden sakkatilavuutta tulee tarkkailla ja tarvittaessa poistaa 

lietettä siten, ettei altaiden puhdistustehon heikkeneminen huononna ve-

denpuhdistamon toimintaa. 

Muuta 

Kalojen metallipitoisuuksien seurantaa tulee jatkaa tarkkailuohjelman 

mukaisesti. 

Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista tilanteista, joista voi aiheutua ter-

veyshaittaa, on viipymättä ilmoitettava myös terveydensuojeluviranomai-

selle. 

Haittojen lieventämiseksi on edelleenkin suositeltavaa tiedottaa lähialu-

een asukkaita ja muita toimijoita aktiivisesti, jolloin voidaan huomioida 

paikallisten sidosryhmien näkemykset ja huolenaiheet paremmin. 

6. GTK  

Yleiset kommentit 

Kokonaisuudessaan ympäristölupahakemus ja sen liitemateriaalit vaikut-

tivat huolellisesti suunnitelluilta ja laadukkaasti toteutetuilta. Hakemuksen 

perusteella toiminnan ympäristövaikutusten ehkäisemiseen on paneu-

duttu huolella ja hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan parhaita käytet-

tävissä olevia tekniikoita. Tarkemman tarkastelun perusteella hakemuk-

sessa oli kuitenkin havaittavissa epäjohdonmukaisuuksia, joita oli osin 

selvennetty hakemuksen täydennyspyynnöissä. Hakemuksesta oli han-

kala hahmottaa muuttuvien toimintojen vaikutusta aikaisemmin arvioitui-

hin ympäristövaikutuksiin ja erityisesti vesipäästöihin. Esimerkiksi esiri-

kastusprosessin käyttöönoton vaikutusta syntyvän sivukiven ja rikastus-

hiekan mineralogiaan, mineraalien määräsuhteisiin, haitta-ainepitoisuuk-

siin ja mahdollisiin ympäristövaikutuksiin lyhyellä ja pidemmällä aikajak-

solla oli haasteellista hahmottaa. 

Seuraavassa on kommentoitu hakemusta haettavien muutosten mukai-

sesti siltä osin kuin kommentointiin on nähty tarvetta. 

Esirikastuksen käyttöönotto 

Hakemuksen perusteella esirikastuksen tavoitteena on vähentää rikasta-

mon syötteestä alhaisemman metallipitoisuuden omaavia kiviä. GTK pi-

tää esirikastuksen käyttöönottoa hyvänä toimenpiteenä, sillä se mahdol-

listaa louhittavan malmin aiempaa tehokkaamman hyödyntämisen ja vä-

hentää muodostuvan rikastushiekan määrää, vaikka sivukivien määrä 

samalla kasvaa ja syntyy hylkykivijae. 

Esirikastuksen vaikutus rikastushiekan laatuun 

Esirikastuksen myötä rikastamolle syötettävän kiven kokonaismetallipi-

toisuuden arvioidaan olevan noin 30 % suurempi kuin ilman esirikastusta. 
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Hakemuksessa arvioidaan kuitenkin, ettei esirikastuksella tule tästä huo-

limatta olemaan vaikutusta rikastusprosessiin syötettävän malmin laa-

tuun eikä myöskään prosessissa muodostuvan rikastushiekan laatuun. 

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan voitu todentaa tai määrittää esirikastuksen 

sisältävässä rikastusprosessissa muodostuvan rikastushiekan laatua. 

Hakijan mukaan laatua selvitetään, kun esirikastus on otettu käyttöön. 

GTK pitää tärkeänä, että hakija varmistaa, että esirikastuksen käyttöön-

otto ei muuta rikastushiekan laatua, kuten hakemuksessa esitetään. 

Etenkin, kun hakemuksen täydennyspyyntöjen vastauksissa (osa 1, 

kohta 13) on todettu, että malmin laadusta on saatu uutta tietoa, mikä 

viittaisi siihen, että malmin laatu olisi muuttunut Minipilot- tai Pilotkokeista. 

Tämän vuoksi suositellaan, että esirikastuksella täydennetyssä rikastus-

prosessissa syntyvän rikastushiekan ympäristökelpoisuus (ml. mineralo-

gia ja kemialliset ominaisuudet) ja pitkäaikaiskäyttäytyminen selvitetään 

mahdollisimman pian, kun materiaalia on saatavilla esimerkiksi rikastus-

kokeista, joissa esirikastus on mukana. Lisäksi suositellaan, että ympä-

ristökelpoisuustietojen pohjalta tarvittaessa päivitetään arviot esirikastuk-

sen mahdollisista vaikutuksista rikastushiekan ympäristövaikutuksiin, si-

joittamiseen tai läjitysalueen sulkemiseen. 

Esirikastuksessa muodostuva hylkykivi 

Esirikastuksessa malmista poistettavaa alhaisempien metallipitoisuuk-

sien kiveä kutsutaan hakemuksessa hylkykiveksi. Hylkykiven koostumuk-

sen kuvataan riippuvan kokonaistaloudellisesta tilanteesta, joten sitä ei 

voida hakijan mukaan määrittää yksiselitteisesti. Laatu on tarkoitus kui-

tenkin selvittää, kun esirikastus otetaan käyttöön. Jätehuoltosuunnitel-

massa hylkykivi on käsitelty yhdessä sivukivien kanssa ja sen kuvataan 

vastaavan koostumukseltaan sivukiviä. Hylkykivelle on muusta sivuki-

vestä poiketen tarkoitus kuitenkin rakentaa erillinen varastokenttä, josta 

sitä hyödynnetään maanalaisiin täyttöihin tai ajetaan rikastusprosessin 

läpi myöhäisemmässä vaiheessa. Toisaalla hakemuksessa on esitetty, 

että hylkykivi voidaan siirtää myös sivukivialueelle. 

GTK:n näkemyksen mukaan hylkykiven ympäristökelpoisuusominaisuu-

det olisi suositeltavaa määrittää mahdollisimman pikaisesti, kun materi-

aalia on saatavilla. Toistaiseksi hakemuksessa ei ole esitetty arvioita 

muun muassa siitä, mihin sivukivijakeeseen hylkykivi rikkipitoisuutensa 

puolesta kuuluisi. Hylkykiven varastokentän pohjarakenteessa on suun-

niteltu käytettävän enintään 1,5 % rikkiä (S) sisältäviä sivukiviä. Voiko 

hylkykiven S-pitoisuus olla pienempi kuin rakenteissa käytettävän kiven? 

Lisäksi hakemuksesta jää epäselväksi, onko sivukivialueelle mahdolli-

sesti sijoitettavaa hylkykiveä tarkoitus käyttää kaivosalueella rakentami-

sessa. 

Hylkykiven varastoalueen suunniteltu sijainti olisi hyvä lisätä liitteen 4 

karttaan. 
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Kaivannaisjätehuoltosuunnitelman päivitys ja kaivannaisjätteet 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa on päivitetty osittain muun 

muassa kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen määritysten sekä 

uusien jätejakeiden (mukaan lukien vesienselkeytyksen ja -puhdistuksen 

sakat ja lietteet) osalta. Jätehuoltosuunnitelmassa on käsitelty kattavasti 

eri jätejakeet ja niiden hallintaa sekä alustavia sulkemissuunnitelmia. Ku-

vatut jätealueiden pohjarakenteet ovat pääosin joko nykyisen ympäristö-

luvan mukaisia tai luvassa edellytettyjä rakenteita tiiviimpiä ja noudatte-

levat BAT-suosituksia (vrt. EC 2018). 

Jätehuoltosuunnitelmasta nousee keskeisenä huolena esille eri jätejakei-

den ympäristökelpoisuuden ja pitkäaikaiskäyttäytymisen määrittely. 

Tässä on monilla jätejakeilla vielä puutteita tai päivitystarpeita. Puutteet 

johtuvat osin siitä, ettei kaikkia jätejakeita ole vielä muodostunut eikä nii-

den ympäristökelpoisuutta tai pitkäaikaiskäyttäytymistä ole sen vuoksi 

voitu määrittää. Osalla jätejakeista ympäristökelpoisuuden määrittämi-

sessä on päivitystarpeita muun muassa sen vuoksi, että ne vastaisivat 

paremmin nykyistä toimintaa. Kaivannaisjätteiden ominaisuuksien ja pit-

käaikaiskäyttäytymisen huolellinen määrittäminen on toiminnassa tär-

keää, sillä sen pohjalta määräytyvät muun muassa jätealueilta vaaditta-

vat rakenteet ja sulkemistoimet. Lisäksi ne ovat keskeisiä muun muassa 

vesipäästöjen ja niiden hallintatarpeiden arvioinnissa. Kaivannaisjättei-

den pitkäaikaiskäyttäytymisen arviointi olisi hyvä aina kytkeä rakenteen 

olosuhteisiin. 

Sekä sivukivien että rikastushiekkojen pitkäaikaiskäyttäytymisen arvioin-

nissa on hyödynnetty lysimetrikokeita. Kenttäkokeet ovatkin hyödyllinen 

lisä laboratoriokokeiden rinnalla kaivannaisjätteiden käyttäytymistä tutkit-

taessa. GTK on kuitenkin suositellut Sotkamo Silver Oy:lle lysimetrikokei-

den tulkinnasta antamassaan selvityksessä arvioimaan lysimetritutki-

musten jatkon hyödyllisyyttä, sillä toteutettuihin kokeisiin on liittynyt pal-

jon epävarmuuksia (Lahtinen & Kauppila 2019 ja ympäristölupahakemuk-

sen liite 11b). Lisäksi niiden rinnalle on suositeltu standardoituja kosteus-

kammiotestejä. Lysimetrikokeet ovat olleet ympäristölupahakemuksessa 

merkittävässä osassa kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen ja 

vesipäästöjen arvioinnissa, mikä lisää oleellisesti näihin arviointeihin liit-

tyvää epävarmuutta. 

Alla on esitetty kommentit kaivannaisjätteisiin jätejakeittain. 

Rikastushiekka 

Jätehuoltosuunnitelmassa esitettyjen rikastushiekan ympäristökelpoi-

suuden ja pitkäaikaiskäyttäytymisen tarkastelussa tulisi kiinnittää huo-

miota näytteiden valintaan ja tulosten edustavuuteen. Suunnitelman mu-

kaan määritykset on tehty vaihtelevasti joko vuoden 2011 Minipilot-kokei-

den tai v. 2012 Pilot-kokeiden näytteistä. Minipilot-kokeisiin verrattuna Pi-

lot-kokeissa on erotettu pyriitti omaksi rikasteekseen, jolloin rikastushie-

kan rikkipitoisuus on Minipilot-kokeita selvästi alhaisempi. Tulokset on 

esitetty jätehuoltosuunnitelmassa sekavasti ja osin jää epäselväksi, mitä 

on määritetty mistäkin näytteestä, ja mikä on tulosten edustavuus. 
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Rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymistä on lisäksi arvioitu lysimetriko-

keilla, jotka on aloitettu vuonna 2018, mutta joiden näytemateriaali on pe-

räisin vuoden 2011 Minipilot-kokeista. Hakemuksessa on kuitenkin to-

dettu, ettei Minipilot-kokeista peräisin oleva rikastushiekka edusta tule-

vaa rikastushiekan koostumusta pyriittirikastuksen käyttöönoton takia. 

Tuloksia on käytetty vesipäästöjen arvioinnissa, joten menettely aiheut-

taa siihen tarpeetonta epävarmuutta. 

GTK suosittelee tekemään nykytoimintaa vastaavasta rikastushiekasta 

päivitetyt ympäristökelpoisuus- ja pitkäaikaiskäyttäytymisen määritykset, 

jotta voidaan arvioida nykyistä luotettavammin rikastushiekka-alueen ym-

päristövaikutuksia ja päästöjä. Kuten edellä on todettu, määritykset olisi 

hyvä tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun materiaalia on saatavilla esi-

merkiksi rikastuskokeista, joissa esirikastus on mukana, jos esirikastus 

sisällytetään rikastusprosessiin. Muussa tapauksessa määritykset olisi 

hyvä tehdä mahdollisimman pian nykytoimintaa vastaavan rikastuspro-

sessin rikastushiekasta. 

Ympäristölupahakemuksen mukaan rikastushiekka ei ole ABA-testien 

perusteella happoa muodostavaa, mutta se luokitellaan antimonin kor-

kean liukoisuuden vuoksi ei-pysyväksi jätteeksi, jolloin sitä ei voida hyö-

dyntää kaivosalueen ulkopuolella. Jätehuoltosuunnitelman perusteella ri-

kastushiekkaa käytetään maanalaisen kaivoksen kovettuvissa tai muissa 

täytöissä. Hakemuksessa olisi hyvä kuvata, miten voidaan varmistaa, 

ettei rikastushiekan käytöstä aiheudu haittaa ympäristölle. Karkeaa rikas-

tushiekkaa tullaan hyödyntämään myös rikastushiekka-altaan patojen 

korotuksissa. 

Sivukivet ja niiden hyödyntäminen 

Kaivoksen voimassa olevassa ympäristöluvassa (PSAVI/91/04.08/2011) 

kaikki sivukivet on määrätty hyödynnettäväksi mm. tarvekivenä (S < 

0,3 %), maa-/pohjavesipinnan alapuolelle sijoitettuna kaivosalueen ra-

kentamiseen liittyvissä täytöissä (S 0,3–0,8 %) ja maanalaisen kaivoksen 

täytössä (S > 0,8 %), mikäli niiden tekniset ja ympäristöominaisuudet 

mahdollistavat hyötykäytön. Suunnitellun esirikastuksen myötä toimin-

nassa muodostuvien sivukivien määrän arvioidaan tulevaisuudessa kas-

vavan ja nyt haetaan lupaa sivukivialueen laajennukselle, sivukiven py-

syvälle sijoittamiselle sivukivialueelle, ja myös sivukiven laajemmalle 

hyötykäytölle muun muassa rikastushiekka-alueen patorakenteissa (ks. 

erillinen kpl). 

Lupahakemuksen täydennyspyynnön vastauksista (osa 1, kohta 45) käy 

ilmi, että hakija esittää, että jatkossa kaivosalueella voisi käyttää nykyistä 

korkeamman rikkipitoisuuden omaavia sivukiviä seuraavasti: tarvekivenä 

(S < 0,3 %), rakentamisessa (S 0,3–1,5 %) ja maanalaisen kaivoksen 

täyttömateriaalina (S > 1,5 %). Varsinaisessa hakemuksessa ja jätehuol-

tosuunnitelmassa tämä asia on esitetty epäselvästi. Valtaosa sivukivistä 

on tarkoitus käyttää kaivostäytössä. Enintään 1,5 % S sisältävää sivuki-

veä ehdotetaan käytettäväksi rikastushiekka-altaan patorakenteissa ja 
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muissa rakenteissa sekä myös muun muassa hylkykiven välivarastointi-

alueen pohjarakenteissa, avolouhoksen tierakenteissa ja maanalaisen 

louhoksen suojamuurissa. Hakija on esittänyt enintään 1,5 % S sisältä-

vien kivien käytölle eri kohteissa erilaisten suojarakenteiden käyttöä (esi-

merkiksi tiivisrakenteet, vesien kerääminen ja johtaminen vesikiertoon), 

jotta niistä aiheutuvat ympäristövaikutukset voitaisiin hallita. Sivukivialu-

eelle kivet on tarkoitus sijoittaa lajitellusti rikkipitoisuutensa perusteella. 

GTK suosittelee, että sivukivistä tehtäisiin vielä täydentäviä ympäristökel-

poisuuden ja pitkäaikaiskäyttäytymisen määrityksiä ja selvityksiä ennen 

sivukiven hyötykäytön laajentamista hakijan esittämällä tavalla. Ehdotet-

tavia täydennyksiä ovat: 

1) Selvitys siitä, minkä verran eri S-pitoisuuden perusteella jaoteltuihin 

ryhmiin kuuluvia sivukiviä (mukaan lukien hylkykivi) alueella arvioi-

daan muodostuvan sekä niiden riittävyydestä eri hyötykäyttötarkoi-

tuksiin. 

- Hakija ei ole esittänyt eri sivukiviryhmien runsaussuhteista tie-

toja, joten hakemuksesta jää muun muassa epäselväksi, miksi 

on tarve käyttää enintään 1,5 % sisältäviä kiviä kohteissa, jotka 

vaatisivat sen vuoksi erillistä suojaamista. Muodostuuko toimin-

nassa aiempaa arvioitua runsaammin rikkipitoisempaa sivuki-

veä suhteessa vähän rikkiä sisältäviin sivukiviin? 

2) Suunnitelma eri rikkipitoisuuden sisältävien kivien sijoittamisesta si-

vukivialueelle niin, että niiden hyötykäyttö on mahdollista eri käyttö-

tarkoituksiin. 

- Sivukivialueen laajentamissuunnitelmista ei käy ilmi, miten 

tämä tullaan huomioimaan. 

- Sijoittamisessa olisi suositeltavaa arvioida myös, voidaanko ki-

vien sijoittamisessa huomioida sivukivialueen sulkeminen ja 

ympäristövaikutusten minimoinen sulkemisvaiheessa esimer-

kiksi sijoittamalla runsaammin rikkiä sisältävät kivet kasan kes-

kiosiin. 

3) Arvio siitä, minkä S-pitoisuuden ryhmään kuuluvia sivukiviä tullaan 

loppusijoittamaan sivukivialueelle toiminnan päätyttyä. Tältä pohjalta 

tulisi vielä arvioida, ovatko esitetyt laajennusalueen pohjarakenteet ja 

sivukivialueen sulkemisratkaisut riittäviä. 

- Nyt esimerkiksi sulkemissuunnitelmassa on esitetty sivukivialu-

eiden peittoratkaisulle tiiviskerrokseksi moreenia, jonka veden-

läpäisevyys on 10-8 m/s (täydennyspyynnön vastaukset, osa 2, 

kohta 42). BREF-dokumentin suositusten mukaan tämä ei ole 

BAT-tekniikan mukaista, vaan peittorakenteiden tiiviskerroksen 

vedenläpäisevyyden tulisi olla happoa tuottaville kaivannaisjät-

teille vähintään 10-9 m/s. 

4) Ympäristökelpoisuuden ja pitkäaikaiskäyttäytymisen määritykset kor-

kean rikkipitoisuuden kiville (sekä 0,8–1,5 % että > 1,5 %) ja myös 

esirikastuksessa muodostuvalle hylkykivelle (ks. yllä). 

- Toistaiseksi määritykset on käytännössä tehty vain < 0,9 % S:iä 

sisältäville sivukiville (suurin S-pitoisuus on ollut testeissä 

0,86 %), vaikka määrityksissä puhutaan ”matalarikkisestä” ja 

”korkearikkisestä” sivukivestä. Koska kaikki tähän asti tutkitut 
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sivukivet ovat olleet happoa tuottavia, niin on selvää, että myös 

0,8-1,5 % ja > 1,5 % sisältävät sivukivet ovat happoa tuottavia. 

Sen sijaan on tärkeää määrittää näistä runsaammin rikkiä sisäl-

tävistä kivistä ympäristölle haitallisten metallien pitoisuuksia ja 

niiden liukoisuutta pitkällä aikavälillä, jotta voidaan arvioida nii-

den soveltuvuutta hyötykäyttöön ja loppusijoittamiselta vaadit-

tavia ratkaisuja. 

- Pitkäaikaiskäyttäytymistä suositellaan testattavaksi olemassa 

olevien lysimetrikokeiden sijasta standardoiduilla testeillä, ku-

ten kosteuskammiotestillä. 

5) Käsitteiden sivukivi, hylkykivi ja rajamalmi (aiemmin marginaalimalmi) 

täsmentäminen: mitkä ominaisuudet ovat ratkaisevia lajiteltaessa lou-

hittavat kivet näihin eri ryhmiin? 

Sivukiven pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimuksissa olisi lisäksi huomioi-

tava, että esimerkiksi MWEI-BREF-dokumentin BAT 11-päätelmän mu-

kaan pitkä aikaväli voi tarkoittaa suurilla kaivannaisjätealueilla jopa 1 000 

vuotta tai pidempää ajanjaksoa (esim. UNECE 2014). Hakemuksen täy-

dennyspyynnön vastauksissa (osa 2, kohta 24) on kuvattu sivukivien pit-

käaikaiskäyttäytymisestä seuraavaa: 

- Koetoiminnan aikaisista (1988–1990) sivukivikasoista vuonna 

2011 otettujen kahden suotovesinäytteen pH oli neutraali (6,32–

6,74), joten sivukivi ei muodostaisi pitkälläkään aikavälillä happa-

mia suotovesiä. 

- Myös lysimetritesteissä tutkittujen sivukivien suodosvedet ovat ol-

leet neutraaleja (pH 7), joten ”sivukiven osalta aiemmin arvioi-

dussa ja todetussa pitkäaikaiskäyttäytymisessä ei ole havaittu 

suurta poikkeavuutta”. 

Suotovesien kemialliseen koostumukseen vaikuttaa alkuvaiheessa (en-

simmäisten vuosikymmenien aikana) rapautuvien primäärimineraalien 

liukeneminen ja sekundäärimineraalien saostuminen, myöhemmässä 

vaiheessa (useiden kymmenien/satojen vuosien jälkeen) hitaammin rea-

goivien primääri- ja sekundäärimineraalien liukeneminen ja myöhäisvai-

heessa (vuosisatojen jälkeen) vähemmän aktiivisten primäärimineraalien 

ja hitaasti reagoivien sekundäärimineraalien liukeneminen. Ylempänä ku-

vattu 20 vuoden ajanjakso on jo hyvä seurantajakso, mutta edellä esite-

tyistä syistä se ei ole vielä riittävä pitkäaikaiskäyttäytymisen toteamiseksi 

mahdollisen happaman kaivosvaluman/suotovesien muodostumisesta, 

erityisesti koska kaikki vuosina 2011 ja 2018 testatut sivukivet ovat ABA-

testin mukaan olleet potentiaalisesti happoa tuottavia. Pidemmän aikavä-

lin muutosten arvioimiseksi sivukivien käyttäytymistä olisi hyvä arvioida 

pitkäaikaiskäyttäytymistä mittaavien testien lisäksi myös mallintamalla. 

Kaivosvesien puhdistusprosessissa syntyvät sakat ja lietteet 

Kaivosvesien puhdistamiseksi kaivosalueelle on rakennettu vedenpuh-

distamo, joka on otettu PSAVI:n päätöksellä (nro 56/2019) koetoimintana 

käyttöön toukokuussa 2019. Vedenpuhdistamon sakka on suunniteltu si-

joitettavan rikastushiekka-altaalle putkilinjaa pitkin siten, että sakka ei 
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päädy hyötykäytettäväksi patokorotuksissa yhdessä rikastushiekan 

kanssa. Myös selkeytysaltaiden pohjalietteet on suunniteltu sijoitetta-

vaksi rikastushiekka-altaaseen. Vedenpuhdistamon sakan ja selkeytysal-

taiden pohjalietteiden sijoittamista rikastushiekka-altaaseen perustellaan 

muun muassa niiden vähäisellä määrällä (sakkaa arviolta alle 1 % ja liet-

teitä arviolta alle 5 % rikastushiekan määrästä). 

Selkeytysaltaiden pohjalietteistä ei ole vielä saatavilla laatutietoja, mutta 

niiden arvioidaan vastaavan koostumukseltaan sivukivien, rikastushiekan 

ja malmin kemiallista koostumusta. Selkeytysaltaiden pohjalietteistä on 

tarkoitus tehdä ympäristökelpoisuusmäärityksiä, kun lietteitä muodostuu 

riittävästi. Vedenpuhdistamon lietteestä (kuivaamaton sakkanäyte) on 

tehty kemiallisia määrityksiä, mutta varsinaisia ympäristökelpoisuustutki-

muksia pelkälle sakalle ei jätehuoltosuunnitelmassa ole katsottu tarpeel-

lisiksi tehdä, koska sakka tullaan läjittämään yhdessä rikastushiekan 

kanssa ja tarkoitus on tutkia rikastushiekan ja sakan seoksia. 

GTK suosittelee, että vastaavasti kuin selkeytysaltaiden pohjalietteille, 

myös pelkälle vedenpuhdistamon sakalle tehdään tarpeelliset ympäristö-

kelpoisuusmääritykset, jotta rikastushiekka-alueelle sijoitettaviksi ehdo-

tettujen kaikkien jätejakeiden ympäristökelpoisuus tulee selvitettyä. Li-

säksi on suositeltavaa arvioida, onko pohjalietettä ja vesienpuhdistuk-

sessa syntynyttä sakkaa järkevää sijoittaa rikastushiekan kanssa sa-

maan altaaseen, jos se voi vaikeuttaa mahdollista rikastushiekan hyöty-

käyttöä tulevaisuudessa. 

Jätehuoltosuunnitelman taulukon 4-21 vedenpuhdistamon lietteen pitoi-

suuksien yksikkö (mg/l) herättää kysymyksen, miten pitoisuudet on mää-

ritetty. Onko kyseessä nestefaasin vai kiintoaineen määritys – ja miten se 

kuvastaa rikastushiekka-altaalle sijoitettavaa kiintoainesta? 

Pyriittirikaste 

Pyriittirikasteen sijoittamisesta on hakemuksessa ja jätehuoltosuunnitel-

massa ristiriitaista tietoa. Pääasiallinen tavoite lienee sijoittaa myymätön 

pyriitti varastohallista selkeytysaltaaseen 1, joka ollaan muuttamassa py-

riittialtaaksi. Sotkamo Silver Oy:n vastauksessa lupahakemuksen täy-

dennyspyyntöön (osa 1, kohta 23 ja kohta 35) todetaankin, että pyriittiri-

kasteen sijoittamisesta kaivostäytöksi on luovuttu perustuen kaivostekni-

siin ja ympäristöllisiin tekijöihin. Ympäristölupahakemuksessa sekä liit-

teen 7 BREF-vertailussa mainitaan kuitenkin rikkikiisurikasteen mahdol-

linen käyttö kovettuvana kaivostäyttönä. Tältä osin ympäristölupahake-

musta olisi syytä tarkentaa ja päivittää. 

Kaivannaisjätteiden käyttäminen kaivoksen täyttömateriaaleina edellyt-

tää, ettei niistä aiheudu haittaa pohja- tai pintavesille (mm. EC 2018). 

Ympäristölupahakemuksen dokumenteissa tulisi tuoda ilmi, miten tämä 

on varmistettu, mikäli rikkikiisurikastetta aiotaan käyttää kaivostäyttöma-

teriaalina. 
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Sivukiven hyödyntäminen rikastushiekka-alueen reunapatojen korotuk-

sissa sekä muissa rakenteissa 

Rikastushiekka-altaan reunapatojen ja altaan muissa rakenteissa käytet-

täväksi suunnitellun sivukiven enimmäisrikkipitoisuudeksi on ilmoitettu 

1,5 %. Vastaavaa kiveä on tarkoitus käyttää myös muun muassa hylky-

kiven välivarastointialueen pohjarakenteissa, avolouhoksen tieraken-

teissa ja maanalaisen louhoksen suojamuurissa. Käyttömahdollisuuksien 

arvioimiseksi olisi edellä esitetyn mukaisesti tärkeää määrittää vielä rikkiä 

0,8–1,5 % sisältävien sivukivien ympäristökelpoisuutta ja pitkäaikaiskäyt-

täytymistä erityisesti kivien sisältämien ympäristölle haitallisten metallien 

määrien ja liukoisuuksien arvioimiseksi. 

Kaiken kaikkiaan rakenteissa tulisi ensisijaisesti pyrkiä hyödyntämään 

matalarikkisempää sivukiveä haitta-aineiden liukenemisriskin vähentä-

miseksi. Hakemuksesta ei käy ilmi, miksi on päädytty esittämään rikkipi-

toisempien sivukiven käyttöä rakenteissa. 

Sivukiven (< 1,5 % S) käyttöön rikastushiekka-altaan rakenteessa ja 

muissa käyttökohteissa voi liittyä riskejä happaman kaivosvaluman muo-

dostumisesta ja metallien liukenemisesta toiminnan aikana tai sulkemi-

sen jälkeen. Hakemuksen mukaan riskejä on rikastushiekka-alueella ta-

voitteena vähentää toiminnan aikana keräämällä sivukivien kanssa kos-

ketuksissa olevat vedet vesikiertoon, ja sulkemisvaiheessa peittämällä ri-

kastushiekka-alueen luiskat ja lakialue peittorakenteella, jossa on tiivis-

rakenteena bentoniittia (jonka K-arvo ehjänä on 5 x 10-11 m/s). Näiden 

lisäksi olisi hyvä arvioida, voiko sivukivien käytöstä aiheutua riskejä al-

taan pohjan kautta, sekä mahdollisuuksia vähentää toiminnan aikana ha-

pen ja veden kulkeutumista sivukivirakenteessa ja sivukivien rapautu-

mista esimerkiksi toteuttamalla vaiheittaista luiskien sulkemista (vrt. BAT 

11 ja BAT 30c, EC 2018). Vastaava arviointia olisi hyvä tehdä myös 

muille käyttökohteille. 

Runsaammin rikkiä sisältävän sivukiven hyödyntäminen rakenteissa 

edellyttää, että sitä käytetään mahdollisimman suurina, ehjinä lohkareina 

ja vesipäästöjen kulkeutuminen ehkäistään käyttämällä tiivisrakenteita ja 

keräämällä vedet. Sulkemisvaiheessa happoa tuottavista kivistä koostu-

vat rakenteet tulee peittää soveltuvilla tiivisrakenteilla, kuten rikastus-

hiekka-alueen sulkemissuunnitelmassa on esitetty. Tämä vähentää myös 

hapen kulkeutumista rakenteeseen, jossa kaasujen liikkuminen on teho-

kasta karkean lohkarekoon vuoksi. Suositeltavinta olisi, että runsasrikki-

siä kiviä käytettäisiin vain kohteissa, joissa ne jäävät maa-/pohjavesipin-

nan alapuolelle. 

Ympäristölupahakemuksessa todetaan, ettei sivukivien rapautumisen 

odoteta heikentävän patojen stabiliteettia toiminnan aikana, mutta oleel-

lista on huomioida myös sulkemisen jälkeinen vaihe. Rapautumisen eh-

käisemiseksi sivukivipatokorotukset tulisi peittää esitetyllä peittoraken-

teella mahdollisimman pian toiminnan päättymisen jälkeen ja mahdolli-

suuksien mukaan aloittaa peittäminen jo toiminnan aikana. 

  



222 

 

Kaivosvesien puhdistusprosessin käyttöönotto 

GTK näkee, että vedenpuhdistamon käyttöönotto osaksi kaivoksen ve-

sienpuhdistusta on tärkeä ratkaisu, sillä sen avulla voidaan puhdistaa ym-

päristöön johdettavat vedet nykyistä vedenpuhdistusta tehokkaammin. 

Vedenpuhdistamolle tullaan johtamaan lähinnä louhosten kuivatusvesiä 

ja tarvittaessa myös rikastusprosessin ja rikastushiekka-alueen vesiä. 

Puhdistettavat vedet selkeytetään selkeytysaltaissa ennen niiden johta-

mista puhdistamolle. Vesien kierto alueella on kuvattu hakemuksessa 

melko epäselvästi ja se sisältää paljon epäjohdonmukaisuuksia. Teks-

tissä kuvatut asiat ovat myös ristiriidassa kuvissa (8-2 ja 8-3) esitetyn ve-

sikierron kanssa. Sama toistuu myös jätehuoltosuunnitelmassa. Ympä-

ristölupahakemuksessa (s. 36) todetaan esimerkiksi, että vedenpuhdis-

tamon vedet johdetaan joko rikastamolle raakavedeksi tai pintavalutus-

kentälle. Sivun 35 yksinkertaistettua vesikiertoa kuvaavassa kaaviossa 

(8-3) vedenpuhdistamolta pois johdettava vesi kulkeutuu kuitenkin joko 

pintavalutuskentälle tai ensin rikastushiekka-altaalle ja vasta sieltä sel-

keytysallas 2:n kautta rikastusprosessiin. Vesikierron kuvaus ja kuvat tu-

lisi tarkistaa ja päivittää vastamaan nykyistä suunnitelmaa. 

Vedenpuhdistamon päätavoitteeksi on kuvattu veteen liuenneiden haitta-

aineiden sekä kiintoaineen puhdistaminen. Vedenpuhdistuksen kuvaus 

painottuu hakemuksessa kuitenkin ainoastaan kiintoaineen poistoon, 

jonka osalta puhdistus vaikuttaa tehokkaalta. Metalleista löytyy alustavaa 

tietoa ainoastaan jätehuoltosuunnitelman liitteestä (6), johon ei ole hake-

muksessa tältä osin viitattu. Hakemuksessa olisi ollut hyvä kuvata selke-

ästi, mitä haitta-aineita vedenpuhdistamolla puhdistetaan, mitkä ovat nii-

den lähtöpitoisuudet ja millainen puhdistusteho niille on mahdollista saa-

vuttaa. Vedenpuhdistamon periaatteita kuvattaessa olisi ollut kokonai-

suudessaan hyvä kuvata, mitä puhdistusta esitetyillä toimenpiteillä tavoi-

tellaan. 

Vedenpuhdistamolta vedet johdetaan pintavalutuskentän/-kenttien 

kautta eteenpäin purkuvesistöön. Pintavalutuskenttien yhtenä tavoit-

teena on toimia typen sidonnassa (kentät PVK1 ja PVK6) ja lisäksi ne 

toimivat rikastushiekka- ja selkeysaltaiden varoaltaina. Lisäksi pintava-

lutuskenttää PVK6 on tarkoitus käyttää jätevesien varakäsittelyjärjestel-

mänä, kun vedenpuhdistamo on pois käytöstä. Pintavalutuskentät ovat 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia. 

Pintavalutuskentän mitoitusvaatimuksissa viitataan MWEI-BREF-doku-

menttiin (EC 2018) ja pintavalutuskentät on nostettu esiin myös BAT-tek-

niikkana täydentämässä muuta vedenpuhdistusta. GTK pyytää huomioi-

maan, ettei pintavalutuskenttä ole MWEI-BREF-dokumentin tarkoittama 

kaivosvesien puhdistamisen BAT-tekniikaksi kuvattu aerobinen kosteikko 

(BAT-päätelmä 46c) ja niitä suositellaan dokumentin mukaan käyttäväksi 

lähinnä turvetuotannon vesille. BAT-tekniikkaa on sen sijaan käyttää ra-

kennettuja aerobisia kosteikkoja (BAT 46c). Typen poistoon MWEI-

BREF-dokumentissa suositellaan kuitenkin aktiivista aerobista hapetta-

mista (BAT 46b). 
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Hakijan selvitysten mukaan pintavalutuskenttä PVK 6 on poistanut vuo-

denajasta riippuen typestä keskimäärin 25 % talvikaudella ja 41 % kesä-

kaudella. Tällä hetkellä hakijalla on käynnissä selvitys vaihtoehtoisista 

vesienkäsittelyratkaisuista typen poistamisesta. GTK pitää hyvänä, että 

typen poistoon etsitään myös muita ratkaisuja. Lisäksi on suositeltavaa 

arvioida, millaisissa tilanteissa vedenpuhdistamo voi olla pois käytöstä ja 

onko pintavalutuskenttä PVK6 silloin riittävä varajärjestelmä vedenpuh-

distamolle. 

Kokonaistypen yhteenlasketun vuotuisen kokonaiskuormituksen nosta-

minen tasolle 12 400 kg/v 

Korkeassa pH:ssa (yli 8) suuri osa NH4:stä voi esiintyä haitallisempana 

NH3:na. Pintavalutuskentälle johdettavan veden pH:n maksimi on 9,5 ja 

laskennallinen liukoinen NH4-pitoisuus 9,8 mg/l. Hakemuksesta ei käy 

ilmi, onko NH3:n muodostumisen riskiä arvioitu. Riskiin vaikuttavat esi-

merkiksi se, kuinka nopeasti veden pH laskee pintavalutuskentällä ja 

mikä on pH pintavalutuskentän jälkeen. 

Lyijyn sekoittumisvyöhykkeen muutos ja vesistövaikutukset 

Sotkamo Silver hakee muutosta lyijyn sekoittumisvyöhykkeen poista-

miseksi välillä Koivupuro-Pirttilampi. Muutosesitys pohjautuu pienehköi-

hin havaittuihin poistoveden lyijypitoisuuksiin. Hakijan mukaan pitoisuu-

det ovat pienempiä kuin aiempiin tietoihin pohjautuvissa mallinnuksissa 

arvioitiin. Näiltä osin muutosesitys on perusteltu. 

Koivupuro-Pirttilampi-osuus on kaivosalueen välittömässä läheisyydessä 

oleva pienvesistö, johon sedimentoituu myös kaivosalueelta tulevaa kiin-

toainesta. Kaivosalueelta peräisin oleva kiintoaines kostuu pääasiassa 

sivukivistä ja malmijakeista peräisin olevasta materiaalista sekä rauta-

hydroksideista. Siten on mahdollista, että kaivosperäisen sedimenttiai-

neksen lisääntyminen puroissa nostaa joidenkin metallien kuormitusta 

viiveellä. 

Muilta osin vesistövaikutuksia on jo arvioitu GTK:n edellisessä kaivos-

hanketta koskevassa lausunnossa. 

Muita huomioita 

Ympäristölupahakemuksen kappaleen 2 ehdotettujen muutosten listasta 

puuttuu kaivosvesien puhdistusprosessi. 

Ympäristölupahakemuksen liitteen 4 kartta tulisi tarkistaa ja päivittää, 

sillä esimerkiksi kaikki pintavalutuskentät eivät näy liitteen 4 kartassa, ja 

päivitetyssä ympäristölupahakemuksessa ja monissa liitteissä viitataan 

tähän karttaan. Lisäksi kartassa on esitetty selkeytysallas 6, joka on ai-

noastaan mainittu varsinaisessa hakemuksessa ja selitetty täyden-

nyspyynnön vastauksissa (osa 1, kohta 18). Kartassa olisi ollut hyvä esit-

tää myös maanalaisen louhoksen sekä kaivostunnelin sijainti muun mu-

assa pohjavesivaikutusten arviointia helpottamaan. Karttaan voisi lisäksi 

myös viitata jo toiminnan esittelyssä. 
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Ympäristölupahakemuksen taulukkoon 10-1 (s. 84) on jäänyt maininta, 

että rikastushiekka-alueen patojen korotukseen käytetään sivukiveä, 

jonka S % < 0,8 %, vaikka muualla esitetään rikkipitoisuuden olevan < 

1,5 %. 

Ympäristölupahakemuksen kappaleessa 9.3.2 arvioidaan, että Hietasen 

alusvesi ei altistu hapettomuudelle, mutta kappaleessa 9.3.5 mainitaan 

järven syvänteiden hapettomuuden parantavan denitrifikaatiota. 

Tarkkailusuunnitelman mukaan lysimetrikokeita tullaan käyttämään ri-

kastushiekan ja sivukivien pitkäaikaiskäyttäytymisen arvioimisessa ja 

seurannassa. GTK suosittelee vielä arvioimaan kokeiden jatkamista 

edellä esitettyjen perusteluiden pohjalta. 

Johtopäätökset 

Ympäristölupahakemus ja sen liitemateriaalit ovat asiantuntevasti suun-

niteltuja ja laadukkaasti toteutettuja. Hakemusta olisi hyvä tarkentaa eri-

tyisesti huomioiden muuttuvien toimintojen seurannaisvaikutukset, kuten 

toiminnan muutoksesta mahdollisesti johtuvat muutokset kaivannaisjät-

teiden geokemiallisissa ominaisuuksissa ja tämän seurauksena niiden 

pitkäaikaiskäyttäytymisessä. Lisäksi suositellaan tehtäväksi edellä kuva-

tut päivitykset ja lisäselvitykset kaivannaisjätteiden ympäristökelpoisuu-

desta ja pitkäaikaiskäyttäytymisestä. Niiden pohjalta on suositeltavaa tar-

vittaessa tarkentaa ja päivittää jätteiden jäteluokituksia, vesipäästöjen ar-

vioita ja arvioida sivukivien hyötykäyttöä sekä kaivannaisjätteiden jäte-

alueiden rakenteiden ja sulkemisratkaisujen päivittämistarvetta. 

7. Säteilyturvakeskus 

Lupahakemuksessa esitetyille muutoksille ei ole säteilyturvallisuuden nä-

kökulmasta estettä olettaen, että toiminnasta vastaava taho osoittaa 

STUKille radioaktiivisuustutkimusten avulla altistuksen pysyvän säteily-

lainsäädännössä säädettyjä viitearvoja pienempänä. Sotkamo Silver Oy 

ei ole toimittanut STUKille vielä radioaktiivisuusmittauksien tuloksia, jotka 

olisi tarkkailusuunnitelman mukaan jo pitänyt tutkia. 

Sotkamo Silver Oy:n tulee huomioida toiminnassaan säteilylainsäädän-

nön vaatimukset, erityisesti säteilylain (859/2018) 18 luku, valtioneuvos-

ton asetuksen (1034/2018) 11 luku, Sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksen (1044/2018) 6 luku sekä säteilyturvakeskuksen määräyksen 

(S/3/2019) luvut 2–3.  

Säteilylain 145 § mukaisesti ennen toiminnan aloittamista Säteilyturva-

keskukselle (STUK) olisi pitänyt tehdä ilmoitus kaivostoiminnasta. STUK 

ei ole saanut kyseistä ilmoitusta Sotkamo Silver Oy:ltä. 

Kun kaivostoiminta on alkanut, tulee tehdä selvitys säteilyaltistuksesta 

säteilylain 146 ja 151 §:n mukaisesti. STUK ei ole saanut kyseistä selvi-

tystä Sotkamo Silver Oy:ltä. 
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Säteilylain 146 §:n mukaisesti luonnonsäteilystä aiheutuva säteilyaltistus 

on selvitettävä ja selvityksen tekemiseen velvollisen on viipymättä ilmoi-

tettava selvityksen tulokset STUKille. Selvitystä varten toiminnassa käy-

tettävistä materiaaleista ja toiminnassa mahdollisesti syntyvistä vesija-

keista on tehtävä radioaktiivisuusmäärityksiä. Selvitys sisältää myös il-

moituksessa tarkoitetut tiedot, jos niitä ei ole ilmoitettu ennen toiminnan 

alkamista. 

Säteilylain 151 §:n perusteella se, joka hyödyntää luonnossa olevia maa, 

kivi- tai muita aineksia tai näiden ainesten käytön tuloksena syntyneitä 

materiaaleja, on velvollinen selvittämään toiminnasta aiheutuvan sätei-

lyaltistuksen, jos luonnonsäteilystä aiheutuva altistus voi olla viitearvoa 

suurempi. Valtioneuvoston asetuksen 52 §:n mukaisesti näitä toimintoja 

ovat muun muassa 15) muiden malmien kuin uraanimalmin louhinta. 

STUKin määräyksen 5 §:n mukaisesti säteilyaltistus selvitetään arvioi-

malla aiheutuva työperäinen ja väestön altistus ennen toiminnan aloitta-

mista. Arvioinnissa on huomioitava ulkoisen säteilyn aiheuttama altistus 

ja kehon sisään joutuneiden radioaktiivisten aineiden aiheuttama altistus 

sekä suunnitellut toimet altistuksen rajoittamiseksi. Altistusta ei tarvitse 

arvioida, jos mittauksin tai selvityksin on osoitettu, että käsiteltävien ai-

nesten uraani-238:n, torium-232:n ja näiden hajoamistuotteiden aktiivi-

suuspitoisuudet ovat käsittelyn vaiheissa enintään 1 becquerel gram-

massa. Purettavien vesien luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet 

tulee pitää niin pienenä, että väestön luonnonsäteilyaltistuksen viitearvo 

ei ylity. Väestön mahdollista altistumista on arvioitava, jos luonnon radio-

aktiivisia aineita voi päästä vesiin kaivostoiminnasta johtuen. 

STUKin ja toiminnasta vastaavan tahon yhteydenpidon perusteella 

STUKlla on käsitys, että Sotkamo Silver Oy:llä on tarkoitus tehdä yllä ker-

rotut säteilylain vaatimat ilmoitus ja selvitys, mutta vielä niitä ei ole toimi-

tettu. Selvityksessä tarvittavat radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoi-

suusmittauksia on sisällytetty tarkkailuohjelmaan, mutta tietoja ei ole toi-

mitettu STUKille. 

Säteilyturvallisuuden kannalta on tärkeää, että lupaehdoissa ja tarkkailu-

suunnitelmassa esitetyt tutkimukset luonnon radioaktiivisista aineista ma-

teriaaleissa ja vesipäästöissä tehdään. Luonnon radioaktiivisien aineiden 

esiintymistä nykyisessä prosessissa ei ole vielä selvitetty, joten lupaha-

kemuksessa esitettyjen muutosten vaikutusta radioaktiivisten aineiden 

pitoisuuksiin ja prosessin säteilyturvallisuuteen on vaikea arvioida. Tutki-

musten ja säteilylain mukaisen säteilyaltistusselvityksen perusteella var-

mistetaan, että toiminnasta ei aiheudu viitearvoja suurempaa altistusta 

työntekijöille tai väestölle. 

Muistutukset ja mielipide 

8. Jouko Juutistenaho (765-407-17-30 Pirttiniemi) 

Louhinnan lisääntyessä hakijan toivomalla määrällä myös melu- ja pöly-

haitat kolminkertaistuisivat. Tämän takia murskaamo on tehtävä maan 

alle tai muuhun suljettuun tilaan. 
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Meluhaittojen vähentämiseksi täytyy lisäksi rakentaa meluvalli tien n:o 

9005 (Kissaniementie) ja kaivosalueen väliin. 

Jos kesäkauden aikana työskennellään avolouhoksella, lähiseudun vaki-

tuisissa asunnoissa ja lomakiinteistöissä melu aiheuttaa kohtuutonta hait-

taa ja arvon alenemista. Erityisesti syyskesällä ympäristöön leviävä pöly 

on tuhoisaa marjastukselle ja sienestykselle. Siksi avolouhoksella toi-

minta tulee keskeyttää ajalla 1.6.–30.9. 

9. Eero Antero Tervo (765-407-141-36 Lumme) 

Vaadin korvaamaan: 

- Kaivoksen toiminnan muuttumisesta aiheutuvan tontin arvonalen-

tumisen 45 000 € 

- Kaiken vesistölle ja ympäristölle aiheutuvan haitan nyt ja tulevai-

suudessa 

10. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry 

Lupahakemuksen ehdoista 

Toiminnanharjoittaja suunnittelee louhintamäärän noin kolminkertaista-

mista ja luontoon johdettavan vesimäärän jopa kaksinkertaistamista. Lu-

paharkinnassa on noudatettava varovaisuusperiaatetta luonnon saastu-

misen ja muiden haitallisten seurausten ehkäisemiseksi. 

Kaivosrakentaminen 

Runsaasti rikkiä sisältävän kiven käyttöä kaivosrakentamiseen ei tule 

edelleenkään sallia. Maanpäällisin rakennelmiin, muun muassa rikastus-

hiekka-altaan korottamiseen ja muuhun kaivosrakentamiseen ei tule sal-

lia yli 0,1 % rikkiä sisältävän kiven käyttämistä. Rikastushiekka-altaiden 

ja muiden kaivosrakennelmien tulee olla myös pitkäkestoisesti kestäviä. 

Kaivoksen lyhyellä toiminta-ajalla ei voida perustella rapautuvan kiven 

käyttöä muun muassa rikastushiekka-altaan korotustöissä. 

Kaikki yli 0,1 % rikkiä sisältävä sivukivi tulee sijoittaa maanalaiseen kai-

vokseen kaivostäyttöön tai vaihtoehtoisesti avolouhokseen. Jos sivuki-

veä joudutaan läjittämään maan päälle, sen tulee olla rikkipitoisuudeltaan 

vähemmän kuin 0,1 %. 

Maanalaisessa kaivoksessa pohjaveden pinnan alapuolisten teiden pin-

tamurskana voidaan käyttää alle 0,8 % rikkiä sisältävää kiveä. 

Sivukivi ja rajamalmi 

Jos sivukiveä joudutaan läjittämään maan päälle, on kiviaineksen rikkipi-

toisuuden oltava alle 0,1 %. Kivi on stabiloitava pysyvästi niin, ettei myös-

kään kaivoksen toiminnan päättymisen jälkeen alueelta tule hapanta kai-



227 

 

vosvuotoa maaperään eikä muualle ympäristöön. Mahdollisten sivukivi-

kasojen koostumus ja peittorakenteet on tehtävä niin, ettei haittavaiku-

tuksia koidu myöskään pitkäkestoisesti luonnolle. 

Marginaalimalmi on pyrittävä hyödyntämään taloudellisesti. Marginaali-

malmi sekä esirikastustoiminnan rejekti on varastoitava niin, ettei suoto-

vesiä johdeta luontoon. 

Hopeakaivoksella on tapahtunut kesäkuussa 2019 alkanut ojavuoto Pie-

neen Tipasjärveen ja on merkkejä myös pohjaveden saastumisesta. Put-

kionnettomuudesta alkanut vuoto muuttui syksyllä rajamalmin tai sivuki-

ven varastointialueelta tapahtuneeksi kontaminoitunutta vettä sisältä-

väksi päästöksi. Tapahtunut vuoto kertoo rajamalmin/ sivukiven happoa 

muodostavista ominaisuuksista.  

Rikastushiekka-allas 

Rikastushiekka-altaan korotukset on tehtävä pitkäkestoisesti turvallisella 

tavalla. Sulkemistoimien tulee olla sellaisia, ettei kaivoksen toiminnan jäl-

keen vettä ja happea suotaudu peittorakenteiden lävitse. Rikastus-

hiekka-alas on stabiloitava pysyvästi.   

Pitkäkestoisia haittoja ei saa tulla. 

Saostusaltaiden sakat 

Saostusaltaiden sakat tulee hyödyntää tai vaihtoehtoisesti sijoittaa esi-

merkiksi kaivostäyttöön siten, etteivät ne pilaa pohjavesiä. Sakkojen si-

joittamista rikastushiekka-altaaseen ei voida sallia. Toinen mahdollisuus 

on erillinen sakka-allas. Saostusaltaiden sakkojen sisältämistä pitoisuuk-

sista ei ole annettu tietoja. Ne on siksi määriteltävä vaaralliseksi jätteeksi.    

Vedenkäsittelylaitos 

Alueelle on rakennettu vedenkäsittelylaitos. Sen toimintaa tulee tehostaa 

siten, että käsiteltävistä vesistä kyetään erottamaan sekä antimoni että 

arseeni. Syntyneet sakat on pyrittävä myymään tai ne on stabiloitava tur-

vallisesti louhostäyttöön tai erilliseen sakka-altaaseen. 

Muut vesien käsittelystä syntyneet sakat on sijoitettava myös stabiloituna 

louhostäyttöön tai erilliseen sakka-altaaseen. Jätteitä ei saa sotkea. Ve-

denkäsittelylaitoksen sakkoja ei tule sijoittaa rikastushiekka-altaaseen. 

Vedenkäsittelylaitoksen sakat tulee määritellä vaaralliseksi jätteeksi. 

Päästöt vesiin 

Kaivos hakee lupaa toteutunutta paljon suurempiin vesipäästöihin. Tämä 

tulee ottaa huomioon haitta-aineiden luparajoja määriteltäessä. Arseenin, 

lyijyn, sinkin, antimonin ja alumiinin päästörajat hakemuksessa ovat liian 

korkeita. On arvioitava kokonaispäästö. Antimonille, arseenille, lyijylle, 
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alumiinille ja sinkille tulee määrätä kilomääräinen enimmäispäästö. Kad-

miumin päästöjä tulee pienentää. 

Silverin kiviaineksessa on paljon antimonia. Se esiintyy vesiliukoisessa 

muodossa. On huomattava, että esimerkiksi Baknäs S. Et al 2013 MI-

NERA-hankkeen tapaustutkimus: Riskienarviointimenetelmien testaami-

nen Luikonlahden ja Kylylahden kaivosalueella (tupa.gtk.fi/raportti/ar-

kisto/125_2013.pdf sivu 107) PIMA-asetuksessa (214/2007) ja -ohjeis-

tuksessa annettu kynnysarvo ja terveysperusteisesti suurin hyväksyttävä 

pitoisuus maaperän metallipitoisuuksille (SHPter) on antimonin suhteen 

vain 2 mg/kg (kynnysarvo) ja 9 mg/kg (SHPter). 

Silverin esittämillä antimonin päästörajoilla on oletettavissa, että poisto-

reittien maaperä saastuu antimonista moninkertaisesti yli oheisten arvo-

jen. Antimonin poistoon voidaan määrätä aikataulu. 

Pohjaveden virtaussuunnat 

Lisääntyneen louhostoiminnan vuoksi pohjavesien virtaamissuunnat tu-

lee selvittää nykyistä paremmin, jotta haitallisia vaikutuksia ja pohjave-

sikulkeutumia voidaan rajoittaa. 

Kaivoksen sulkeminen 

Sulkemissuunnitelman mukaan muun muassa rikastushiekka-altaan ja 

maanpäällisten sivukivien läjitysalueiden peittorakenteet ovat suotavia. 

Tätä ei voida sallia. Jätealueet on stabiloitava pysyvästi. 

Suotovesien käsittelyyn ehdotettujen sulkemiseen liittyvien toimien jäl-

keen tarvittaisiin aktiivisia puhdistustoimia vähintään vuosikymmenien 

ajaksi. Passiiviset toimet, muun muassa vesien johtaminen pintavalutus-

kentille, eivät ole kestävä ratkaisu. Ne johtaisivat laittomaan tilaan kent-

tien ja vesistön saastumisen tähden. 

Toiminnanaikaisten päästöjen rajoittaminen 

Typpipäästöjen, antimonin, arseenin ja lyijyn päästöjen rajoittamiselle 

voidaan laatia aikataulu. 

Asiantuntijalausunto 

Happoa muodostavan kiven määrä ja kestävä loppusijoitus mahdollisim-

man syvälle tunneleihin on selvitettävä. 

Esirikastuksen sivutuotteena syntyvän rejektikiven liukoisuudet ja loppu-

sijoitus tulee selvittää. Se on pienijakoisena rajamalmina riskimateriaalia 

Lysimetrin lisäksi tulee käyttää NAG-testiä ja kosteuskammiota kaivan-

naisjätteiden pitkäaikaisten liukoisuuksien selvityksessä. Kaatopaikka-

ravistelu testien tulee kertoa selvästi, ettei menetelmä sovellu kaivannais-

jätteille.  
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Maan alle sijoitettavista kaivannaisjätteistä on varmistettava, etteivät ne 

pilaa maanpinnan läheisiä makeita pohjavesiä tai päädy läheiseen järviin.   

Vesipäästöjen luvitusta varten tulee selvittää laajasti metalliset alkuaineet 

ja suolaionit, AVIn Terrafamen tarkkailun laajimman listan mukaan. Eri-

tyisesti tulee mitata harvinaiset maametallit, litium, strontium cesium, to-

rium, bromidi, jodi ja fluoridi. Aineiden vaikutukset tulee arvioida perus-

tuen kansainvälisiin ympäristölaatunormeihin. 

Avolouhoksen ja tunnelien pitkäaikaiset vaikutukset 

On selvitettävä huomioiden haitta-aineiden vapautuminen seiniltä, rapau-

tuminen sekä kallioruhjeissa ja mahdollisissa kairareissä virtaavat vedet. 

Malminetsintä- ja muita kairareikiä louhokseen ja tunneleihin ja niistä 

mahdollisiin ruhjeisiin on määritettävä tukittavaksi (betonointi pitkäaikai-

sesti kestävästi), kuten AA Sakatti Mining Oy:n Viiankiaavan YVAssa 

Vedenpuhdistuksen sakat 

Vedenpuhdistussakoissa tulee huomioida mahdollisen rautapäästön ym-

päristövaikutukset sekä sakan laadun kehittyminen, kun puhdistukseen 

tulee sivukivi-marginaalimalmialueen huonolatuista vettä. 

Vesienhoitosuunnitelman ja vesipuitedirektiivin huomioiminen 

Luvanhakijan tulee osoittaa, että päästöt eivät heikennä vesistöalueiden 

kemiallista tai ekologista tilaa minkään luokitusparametrin suhteen. Yh-

tenä selvitettävän asiana on suola-aineiden vaikutus kokonaissuolapitoi-

suuteen ja väliaikainen kerrostuminen jokivesistön pohjalle huomioiden 

Soklin täydennys materiaalit (muistutuksen liite) sekä kerrostuminen 

myös virtaavan joen pohjalle ja päästöojan rannalle (Emmy Hämäläinen 

Savonia opinnäytetyö). 

Vesionnettomuusien selvitys 

Alueella tapahtuneet vesionnettomuudet tulee selvittää sekä pohjave-

sivahingon leviäminen ja korjaaminen. Vesivahingon vuotoveden laatu 

tulee selvittää laajoilla analyyseillä. 

Asbesti 

Asbesti mineraalien esiintyminen tulee selvittää kattavasti ja määrätä sille 

jatkuva tarkkailu kaivoksen sivukiven ja malmin tutkimuksiin. Asbestin 

ympäristövaikutukset pölynä ja vesissä on selvitettävä kattavasti huomi-

oiden sen pitkäaikaiset vaikutukset elinympäristössä perustuen GTKn 

Paakkilan kaivoksen selvityksiin 

Melumallinnuksessa tulee mallittaa myös maksimimelu ja sen vaikutuk-

set eläimiin ja lintujen pesintään. Asutuksen suhteen tulee huomioida 

asuntoihin kohdistuva sisämelu. 
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Kaivoksen toiminnan vaikutus tulee selvittää liito-oravan, kotkan, sääk-

sen ja muiden petolintujen pesintään ja elinolosuhteisiin etenkin Hiiden-

portin kansallispuiston alueella ja määrätä kaivoksen kesäaikaisen toi-

minnan ehdot niin, ettei lintujen pesintäkausi häiriinny. 

Hakijan kuuleminen ja vastine 

Hakija on 15.5.2020 toimittamassaan vastineessa lausuntoihin ja muis-

tutuksiin todennut seuraavaa: 

Sivukiven käyttö rikastushiekka-altaan patojen korotuksissa ja 

muissa rakenteissa 

Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n lausunnoissa sekä Suomen luonnon-

suojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa otettiin kantaa sivukiven käyt-

töön patokorotuksissa ja muissa rakenteessa. Seuraavassa on esitetty 

näihin lausuntojen kohtiin hakijan vastine. 

Patokorotuksiin käytettävien materiaalien soveltuvuus varmistetaan ko-

rotussuunnittelun yhteydessä. Stabiliteettia tarkastellaan keväällä 2020 

rikastushiekalle tehtyjen tutkimustulosten perusteella. Samalla tarkastel-

laan stabiliteettia rapautuneen sivukiven vaihtoehdossa asettamalla sta-

biliteettilaskelmassa kitkakulma ja louheen vedenjohtavuus normaalia 

pienemmiksi. 

Padon korottamisen kannalta ensimmäinen korotus on kriittisin ja se teh-

dään kokonaan rikastushiekka-altaan viereisen tarvekivilouhoksen lou-

heesta ja murskeesta, eikä siihen käytetä sivukiveä. 

Louheen käyttö ylävirtaan korotuksessa parantaa korotusten stabiliteettia 

ja kokemusperäisen arvion perusteelta helpottaa rikastushiekka-altaan 

sulkemista, kun rikastushiekka-altaan reunaosat kuivuvat tehokkaammin. 

Sivukivi on todennäköisin perustein rapauduttuaankin rakenteellisesti ri-

kastushiekkaa vahvempaa, minkä vuoksi sen käyttö on rakennustekni-

sestä näkökulmasta suotavaa. 

Rikkipitoisen kiven käyttäminen on turvallista, koska se tapahtuu ainoas-

taan tiivisrakenteen päälle ja paikassa, joka tullaan peittämään kaivan-

naisjätealueiden peittorakennetta koskevan BREF (EC 2018) BAT pää-

telmän 38 periaatteiden mukaisilla rakenteilla. 

Pääosa louhittavasta sivukivestä on rikkipitoisuudeltaan yli 0,8 % eikä al-

haisen rikkipitoisuuden kiveä ole saatavilla patokorotuksiin riittäviä mää-

riä. Mikäli rakentamisessa ei voida hyödyntää sivukiveä, jonka rikkipitoi-

suus on suurempi kuin 0,8 %, rakentamiseen käytettävä kiviaines tulee 

louhia erillisestä tarvekivilouhoksesta. Luonnonvarojen kestävänä käytön 

ja ympäristövaikutusten näkökulmasta sivukiven hyödyntäminen olisi ym-

päristölle edullista, koska tällöin voidaan hyödyntää avolouhosta, josta 

muutoinkin louhitaan kiveä. 
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Sulkemissuunnitelmien peittoratkaisulla estetään veden ja hapen kulkeu-

tumista rikastushiekka-altaan täyttö- ja padon korotusosaan. Peittorat-

kaisu on suunniteltu edellä mainitun BREF-asiakirjan BAT päätelmän 38 

periaatteiden mukaisesti. Hakija tarkentaa, että rikastushiekka-altaan la-

kialue ja sisäänpäinkorotus peitetään yhtenäisellä sulkemisrakenteella. 

Ensimmäisen, kokonaan louheesta ja murskeesta tehtävän patokorotuk-

sen jälkeisissä korotuksissa käytetään mahdollisimman paljon rikastus-

hiekkaa ja tämän lisäksi louhetta. Yhteensä materiaalia käytetään arviolta 

70 000 tonnia vuodessa ja mikäli rikastushiekan käyttö on patoteknisesti 

haastavaa niin louhetta käytetään kokonaisuudessaan korotukseen tar-

vittava 70 000 tonnia. Hakemuksen mukaisesti käytettävä sivukivi olisi 

rikkipitoisuudeltaan enimmillään 1,5 %. Tätä alhaisemman rikkipitoisuu-

den omaavaa sivukiveä on saatavilla niin vähän, että määrien arviointi ei 

ole tarkoituksen mukaista. Sivukiveä ei tulla käyttämään muualla kuin tii-

visrakenteen päällä ja paikassa, joka tullaan peittämään tiivisrakenteella. 

Tiivisrakenne estää haitta-aineiden kulkeutumisen padon ulkopuolelle. 

Sivukiveä käytetään rikastushiekka-altaan padon korotusosassa, josta 

vedet kerätään padon korotusosan juureen rakennettavaan suoto-ojaan. 

Suoto-ojan pohja on useamman metrin altaan pohjan yläpuolella ja 

suoto-ojasta vedet ohjataan edelleen selkeytysaltaaseen 2 eikä sivukiven 

käyttö patokorotuksista näistä syistä aiheuta riskiä altaan pohjan kautta. 

Rikastushiekka-altaan osalta hapen ja veden kulkeutumista padon koro-

tusosassa ei toimintavaiheessa voida vähentää, koska ylävirtaan korote-

tun patorakenteen kuivatus tapahtuu korotusosan kautta. 

Rikastushiekka-altaan osalta myöskään padon vaiheittainen sulkeminen 

jo toiminnan aikana ei ole mahdollista. Sivukivialueen osalta vaiheittaista 

sulkemista voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä, kun kasa saavuttaa 

lopullisen korkeuden. 

Runsasrikkisiä kiviä käytetään kohteissa, joissa ne tulevat jäämään sul-

kemisrakenteen alle (kuten patokorotukset) tai kohteissa (kuten väliva-

rastokenttä), joista ne toiminnan päätyttyä voidaan poistaa ja siirtää alu-

eille, joissa ne jäävät sulkemisrakenteen tai vesipeiton alle (kuten kaivos-

täyttö). 

Rikastushiekka-alueen patojen korotukseen käytettävän sivukiven rikki-

pitoisuus on korjattu ympäristölupahakemuksen taulukkoon 10-1 kohtaan 

8.1.2 (Liite B) 

Sivukivialueen pohjarakenne 

Kainuun ELY-keskus on lausunnossaan ottanut kantaa sivukivialueen 

maa- ja kallioperän ominaisuuksiin. Uusi sivukivialue sijoittuu nykyisen 

sivukivialueen välittömään läheisyyteen (samalle suoalueelle), jonka 

osalta maa- ja kallioperäolosuhteet tunnetaan. Nykyiseen sivukivialuee-

seen nähden uuden sivukivialueen kohdalla maa- ja kallioperäolosuhteet 

eivät oleellisesti muutu. Laajennusalueelle on tehty maatutkaus vuonna 
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2018, jonka perusteella suunnitelmat alueesta on laadittu. Maatutkaus-

tutkimustietoa täydennetään soveltuvin pohjatutkimusmenetelmin ennen 

rakentamiseen ryhtymistä. Yksityiskohtaiset rakentamissuunnitelmat toi-

mitetaan valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen ra-

kentamistöiden aloittamista. Pohjarakenteen poikkileikkaus on esitetty 

vastineen liitteessä C. 

Avolouhinnan toiminta-ajat 

Kainuun soten, Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 

lausunnossa ja yksityishenkilön muistutuksessa on otettu kantaa avo-

louhinnan toiminta-aikoihin. Hakemusasiakirjoissa on ollut ristiriitaista tie-

toa kesäaikaan tapahtuvan avolouhinnan aikataulun osalta. Hakija tar-

kentaa, että kesäaikaan avolouhinta tullaan toteuttamaan päivällä klo 12-

18 välisenä aikana. Kesäaikaan avolouhintaa tullaan toteuttamaan rajoi-

tetusti siten, että louhintaräjäytyksiä toteutetaan enimmillään 1 krt/viikko. 

Avolouhoksella suoritettavista räjäytyksistä tiedotetaan lähialueen asuk-

kaita ja lomalaisia etukäteen ennen räjäytystyön suorittamista. 

Hakija katsoo, että esitetyllä räjäytystaajuudella (enimmillään 1 krt/viikko) 

sekä ilmoitusmenettelyllä pystytään minimoimaan kesäaikaan avolouhin-

nasta lähiseudulle aiheutuvia meluvaikutuksia. Avolouhinnan aiheutta-

mat pölypäästöt ovat vähäisiä (koskee lähinnä räjäytystyössä syntyviä) 

ja ne rajoittuvat kaivosalueen sisäpuolelle. Hakija katsoo, että kesäai-

kana toteutettavasta avolouhinnasta ei aiheudu sellaisia pölyvaikutuksia 

ympäristöön, minkä perusteella louhinnan keskeyttäminen aikavälille  

1.6.–30.9. olisi perusteltua. 

Vesienhallinta 

Vesitase 

Kainuun ELY-keskuksen lausuntoon hakija toteaa, että vesitaseen laa-

dinnassa käytetään mitattuja veden määrä- ja laatutietoja sekä olemassa 

olevaa tutkimustietoa sekä asiantuntija-arvioita. Kaivoksen vesitasetta yl-

läpidetään ja vesitasemallia päivitetään jatkuvasti kaivoksen toiminnan 

aikana. Mallissa voidaan tarkastella hydrologisesti poikkeavia tilanteita. 

Sulkemisvaiheelle on myös laadittu vesitase ja sitä päivitetään tarpeen 

vaatiessa. 

Suotovedet 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaan suunnitelmissa on huomioi-

tava syntyvän suotoveden, muun jäteveden ja eroosion vaikutus veden-

laatuun. 

Hakija pitää tärkeänä ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran ehkäise-

miseksi, että nykyisten kaivannaisjätealueiden rakenteet on suunniteltu 

ja toteutettu oikein ja niiden toimivuudesta huolehditaan koko kaivoksen 

toiminnan ajan aina sulkemis- ja jälkihoitovaiheeseen saakka. Yksi tärkeä 

tekijä on jätealueilla muodostuvien suotovesien keräys ja niiden ohjaus 
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kaivoksen sisäiseen vesikiertoon. Suotovesien laatua ja määrää seura-

taan säännöllisesti, mikä antaa tärkeää lisätietoa kaivannaisjätteiden 

käyttäytymisestä. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa oli todettu, että avolouhokseen 

päätyy jo nykyisellään muun muassa sivukivialueen keruuojista tulevia 

suotovesiä. Hakija haluaa oikaista, että se on ohjannut sivukivialueen ym-

pärystien ulkoreunan puolisen ojan vedet varotoimena avolouhokseen. 

Typpikuormituksen hallinta 

Kainuun ELY-keskuksen, Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lau-

takunnan ja GTK:n lausunnoissa typpikuormitusta koskeviin kohtiin ha-

kija vastaa seuraavaa. 

Kaivoksella on loppuvuonna 2019 käynnistetty selvitystyö, jossa etsitään 

keinoja kaivoksen veden typpikuormituksen vähentämiseksi. Ensisijai-

sesti typpipäästöjä pyritään rajoittamaan louhinnan räjähdysainehallin-

nalla. Tämän lisäksi vesistä tehtävän typenpoiston toteutettavuus selvi-

tetään ja menetelmistä toimitetaan valvovalle viranomaiselle erillinen to-

teutettavuusselvitys vuoden 2020 aikana. Nämä käyvät ilmi hakemus-

asiakirjojen liitteenä olevasta typpiselvityksestä. 

Ammoniakin muodostumisen osalta typpiselvitystä voidaan tarkentaa 

vuoden 2020 aikana. Ammoniumtypen yhdisteet ammoniakki (NH3) ja 

ammoniumioni (NH4
+) ovat vesiliuoksessa tasapainossa keskenään riip-

puen vallitsevasta pH:sta. Ammoniakkia alkaa muodostua pH:n muuttu-

essa emäksiseksi pH 7:stä alkaen. Kuitenkin tasapaino siirtyy ammoni-

akin puolelle vasta pH 9,25 jälkeen, jolloin NH3:n osuus kasvaa suurem-

maksi kuin NH4
+:n, kuten Sotkamo Silverin typpiselvityksessä (selvityk-

sen kuva 1-3) on esitetty. 

Nitrifikaatio ja haihtuminen ovat kilpailevia ammoniakin reaktioita. Haih-

tumisen osuus kasvaa pH:n (≥ 9,25), lämpötilan ja tuulen nopeuden kas-

vaessa. Pintavalutuskentälle johdetun veden pH oli vuonna 2019 ote-

tuissa näytteissä välillä 7,40–7,76. Vuosien 2010–2015 kuivatusveden 

pH-mittaustulosten mediaani oli 7,6. Tämän perusteella ammoniakkipitoi-

suus on hyvin alhainen, esimerkiksi pH:ssa 7,8 ammoniakin osuus koko-

naisammoniumtypen määrästä on vain noin 2,8 % (22°C). Lisäksi pH las-

kee pintavalutuskentän aikana noin 0,5–1 yksikköä, ja sieltä pois johdet-

tavien vesien pH on ollut tasolla 6,5–7. Tämän mukaan ammoniakkia ei 

ole ollenkaan pintavalutuskentältä lähtevässä vedessä. 

On myös huomioitava, että ammoniakki voi muodostaa vesiliuoksissa 

kompleksiyhdisteitä monien metalli-ionien kanssa, jolloin ne adsorboitu-

vat helpommin pintavalutuskentän sedimentteihin ja vapaata ammoniak-

kia ei pääse muodostumaan. 

Pintavalutuskentät 

Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n lausuntoihin pintavalutuskenttien 

osalta hakija vastaa seuraavaa. 
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Pintavalutuskenttien osalta kunnostustoimia vaativa pilaantuminen on 

hyvin epätodennäköistä, sillä kentille pumpattavien tai johdettavien ve-

sien haitta-ainepitoisuudet ovat alhaisia. Lisäksi sulkemisen jälkeen suu-

rimman kuormituksen alla oleville kentille ei enää pumpata vesiä, jolloin 

kenttien huuhtoutuminen vähenee merkittävästi ja haitta-aineiden liuke-

nemisen todennäköisyys pienenee. Turvepohjaisen pintavalutuskentän 

kunnostaminen yleisesti käytössä olevin kunnostusmenetelmin ei ole läh-

tökohtaisesti tarkoituksenmukaista, sillä mahdolliset haitta-aineet ovat 

tyypillisesti hyvin orgaaniseen ainekseen sitoutuneita, eivätkä siten ai-

heuta riskiä ympäröivälle luonnolle. Ennakkoarvion perusteella kunnos-

tuksen sijaan alueella voisi tulla kysymykseen pintavalutuskenttien aluei-

den virkistyskäytön, kuten marjastuksen rajoittaminen, mikäli tämä tark-

kailutulosten perusteella nähdään tarpeelliseksi. Tämä on yleisesti käy-

tössä oleva menettely esimerkiksi turvepohjaisilla vanhoilla ampumara-

doilla, joilla esimerkiksi massanvaihtoon perustuvat kunnostusmenetel-

mät eivät ole järkeviä erittäin korkeiden kustannusten ja vähäisten koko-

naishyötyjen vuoksi. 

Mikäli pintavalutuskentälle johdettavassa veden laadussa ja määrässä 

havaitaan muutoksia, on tärkeänä arvioida vesin käsittelytarpeen tehos-

tamista. Hakija pitää tärkeänä, että vedenlaadussa ja määrässä tapahtu-

vat muutokset eivät johda ympäristökuormituksen kasvuun ja luparajojen 

ylityksiin. Tarkkailutulosten pohjalta voidaan arvioida vesien käsittelytar-

vetta. 

Ympäristölupahakemuksen liitteen 4 kartta on täydennetty, sillä kaikki 

pintavalutuskentät eivät näkyneet kartassa. Päivitetty kaivosalueen kartta 

on vastineen liitteessä A. 

Saniteettijätevesien puhdistamo 

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan lausuntoon liittyen 

hakija täsmentää seuraavaa. Saniteettijätevesienpuhdistamo ei ole toimi-

nut hyväksyttävästi teknisten vikojen vuoksi, jotka on tunnistettu helmi-

kuussa 2020. Tekniset viat on korjattu ja huhtikuun tulosten perusteella 

toiminta on parantunut. Tarkkailua on tiivistetty kuukausittaiseksi siihen 

asti, että saniteettipuhdistamon toiminta on moitteetonta. Hakijan näke-

myksen mukaan pintavalutuskentälle johtaminen on allastamista parempi 

vaihtoehto varotoimenpiteeksi, koska pintavalutuskentälle pidättyy kiinto-

ainetta ympärivuotisesti ja kesäaikaan myös ravinteita. Lisäksi toiminta-

häiriötilanteissa saniteettipuhdistamon lietesäiliön tyhjentämisväliä voi-

daan tihentää. 

Kaivosvesien puhdistusprosessi 

GTK on ottanut lausunnossaan kantaa kaivosvesien vedenpuhdista-

moon. Hakija korostaa, että kaivosvesien vedenpuhdistamo on jo otettu 

käyttöön. Vesikierron osalta hakija täsmentää, että kuvassa 8-3 veden-

puhdistamolta rikastushiekka-altaaseen menevä virtaama on vedenpuh-

distamolietteen virtaama. Lisäksi kuvassa 8-3 rikastamon on arvioitu ot-

tavan kaiken tarvitsevansa raakaveden Olkilahdesta ja tästä syystä sinne 
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ei ole arvioitu virtaamaa. Hakija toteaa, että lupahakemustekstissä ja ku-

vassa 8-2 esitetty vesikierto on nykyisen toiminnan mukainen. Hakija 

muistuttaa, että toiminta on vasta alkuvaiheessa ja myös kuvan 8-3 mu-

kainen vesikierto on mahdollinen myöhemmässä vaiheessa. 

Kaivosvesien puhdistusteho metallien osalta perustuu kiintoaineen pois-

toon ja liuenneiden metalli-ionien osalta kemialliseen saostukseen. Saa-

vutettavat reduktiot on arvioitu hakemuksen sivulla 45 ja ne on huomioitu 

vesitasemallinnuksessa ja edelleen vaikutuksissa pintavesiin. 

Nimenomaan pintavalutuskenttä PVK1 on poistanut typpeä vedestä. Pin-

tavalutuskenttä PVK6 ei ole ollut jatkuvassa käytössä. Hakijan arvion mu-

kaan vedenpuhdistamon käyttöaste on korkea ja PVK6 on tästä syystä 

riittävä varajärjestelmä puhdistamolle. 

Kaivoksen vesienkäsittely ja vesistöpäästöt 

Kainuun soten lausuntoon selkeytysaltaisiin kertyvästä lietteestä ja ve-

denpuhdistamon toiminnasta hakija toteaa, että vedenpuhdistamoa edel-

tävästä selkeytysallas 3:sta poistetaan tarvittaessa sinne kertyvää kiinto-

ainesta, jotta vedenpuhdistamon optimaalinen toiminta pystytään varmis-

tamaan. Myös muiden selkeytysaltaiden toimintaa tarkkaillaan jatkuvana 

työnä. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksen mukaan hake-

muksessa esitetyt päästörajat arseenille, lyijylle, antimonille ja alumiinille 

ovat liian korkeat. Lisäksi muistutuksessa on vaadittu hakijaa osoitta-

maan, ettei päästöt vaikuta heikentävästi vesien kemialliseen ja ekologi-

seen tilaluokitteluun. Hakija täsmentää, että kaivoksen voimassa ole-

vassa ympäristölupapäätöksessä on olemassa luparajat ympäristöön 

johdettavalle ylijäämä vedelle. Hakemuksessa esitetyt päästörajat ovat 

monelta osin alhaisemmat kuin voimassa olevassa luvassa ja korkeam-

paa päästörajaa on haettu ainoastaan typen vuosikuormitusrajaan. Kai-

vostoiminnan vaikutuksia alapuolisiin vesistöihin sekä vesistöjen ekologi-

sen tilan laatutekijöihin on käsitelty ympäristölupahakemuksessa. Kuten 

Kainuun ELY-keskus on antamassaan lausunnossaan todennut, vaikka 

veden typpipitoisuus kasvaisi alapuolisella vesistöreitillä paikoin kyseistä 

hyvän tilan raja-arvoa huonompaa tilaa ilmentävälle tasolle, niin kokonai-

suutena tarkastellen kaivoksen ympäristölupahakemuksen mukaisilla 

päästöillä ei ole odotettavissa merkittäviä eliöyhteisöjä, eikä siten myös-

kään ekologista tilaa heikentäviä vaikutuksia kaivoksen alapuolisissa ve-

simuodostumissa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on vaadittu 

kaivoksen ylijäämävedelle antimonin poisto ja määrättävä tälle aikataulu. 

Hakija tähdentää, että kaivokselta ympäristöön johdettavien vesipäästö-

jen hallitsemiseksi kaivosalueella on otettu käyttöön erillinen vedenpuh-

distamo, jonka myötä kaivosalueelta poisjohdettavan veden haitta-ai-

nepitoisuuksia saadaan vähennettyä. Vedenpuhdistamon toimintaa kos-

kevia tarkkailutuloksia on esitetty lupahakemuksen liitteenä olevassa ve-

denpuhdistamon koetoiminnan väliraportissa. Tuloksista on nähtävissä, 
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että vedenpuhdistamon avulla pystytään poistamaan käsiteltävästä ve-

destä muiden metallien tavoin myös antimonia (poistoteho noin 15–20%). 

Hakija toteaa myös, että tähänastisen toiminnan aikana antimonipitoisuu-

det ovat pysyneet alhaisena kaivoksen vesikierrossa eikä sen osalta ve-

sienkäsittelyn tehostamiselle ei ole tässä vaiheessa tarvetta. 

Hakija tarkentaa, että vedenpuhdistamo tulee olemaan käytössä vielä 

kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa niin pitkään, kun sille on tarve. 

Vedenpuhdistamo ja alueelle rakennetut selkeytysaltaat toimivat pääasi-

allisina vesienkäsittelymenetelminä. Kaivosalueella olevat pintavalutus-

kentät toimivat MWEI BREF -asiakirjan mukaisesti täydentävänä käsitte-

lymuotona matalakuormitteiselle vedelle. 

Kaivosvesien puhdistusprosessissa syntyvät sakat ja lietteet 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on esitetty 

vaatimuksia saostusaltaiden sakoille ja hakija tähdentää, että kaivosalu-

eelle ei ole erillisiä saostusaltaita. Kaivosalueelle on rakennettu vesien 

käsittelyä varten selkeytysaltaita, joihin ei johdeta mitään saostuskemi-

kaaleja. Hakemusasiakirjojen mukaisia rikastushiekka-altaaseen sijoitet-

tavia sakkoja ja lietteitä ovat vedenpuhdistamolla muodostuva sakka 

sekä selkeytysaltaiden pohjalle kertyvä pohjaliete. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on todettu, 

ettei sakkojen laaduista ole annettu tietoja ja ne ovat siksi määriteltävä 

vaaralliseksi jätteeksi. Hakija toteaa, että tiedot vedenpuhdistamolla 

muodostuvasta sakasta sekä perustelut sakkojen luokittelusta tavan-

omaiseksi jätteeksi on esitetty hakemusasiakirjoissa. Hakemuksessa on 

lisäksi esitetty, että kaivoksen toiminnan aikana selkeytysaltaisiin kerty-

vää pohjalietettä ei ole muodostunut niin paljon, että lietteiden kemiallista 

koostumusta voitaisiin tutkia. Lietteiden laadun arviointi perustuu siihen, 

että tiedetään mistä kaivoksen toiminnosta altaisiin johdetaan vettä ja 

mikä on kyseisten vesin laatu. Hakijan mukaan ympäristölupahakemuk-

sessa on esitetty riittävät arviot selkeytysaltaiden pohjalietteiden laadulle 

sekä perusteet niiden sekä vedenpuhdistamolla muodostuvien sakkojen 

luokitukselle eikä näin ollen ole perusteltua luokitella näitä jätteitä vaaral-

lisiksi jätteiksi. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksen mukaan saos-

tusaltaiden sakkojen sijoittamista rikastushiekka-altaalle ei voida sallia. 

Hakija toteaa, että ympäristölupahakemuksessa on esitetty riittävät pe-

rustelut sakkojen ja lietteiden sijoittamiseksi rikastushiekka-altaaseen. 

Asia varmistetaan vielä sakalle sekä sakan ja rikastushiekan seokselle 

tehtävillä perusmäärittelyillä, jolloin niiden ominaisuuksista saadaan lisää 

tietoa. 

GTK:n lausuntoon liittyen hakija toteaa, että vedenpuhdistamon koetoi-

mintasuunnitelman mukaisesti ja kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa 

esitetyn lisäksi vedenpuhdistamolietteen sakalle tehdään kaatopaikoista 

annetun valtioneuvoston asetuksen (331/2013) 16–19 §:n mukainen pe-

rusmäärittely. 
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Jätehuoltosuunnitelman taulukon 4-21 vedenpuhdistamon lietteen pitoi-

suuksia koskevaan GTK:n kysymykseen hakija vastaa, että nämä ovat 

neste-kiintoainesuspension kokonaispitoisuuspitoisuuksia. Liete on hyvin 

vesipitoista, mutta sulfaatti- ja typpipitoisuuksia lukuun ottamatta pitoi-

suudet kuvaavat pitoisuussuhteiltaan rikastushiekka-altaalle sijoitettavan 

kiintoaineen koostumusta. Kuiva-ainenäytteen analysoinnin jälkeen kiin-

toaineen koostumuksesta saadaan lisätietoa. 

Kaivannaisjätteet 

Jätejakeiden käsitteet ja määräsuhteet 

Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n lausuntoihin liittyen hakija täydentää 

sivukivi-, hylkykivi- ja rajamalmikäsitteitä. Sivukivi on louhittu kivi, jonka 

arvomineraalipitoisuus on niin alhainen, että sen rikastaminen esirikas-

tuksen jälkeenkään ei ole kannattavaa. Rajamalmi on arvomineraalipitoi-

suudeltaan liian alhainen vaahdotettavaksi rikastamolla, mutta riittävän 

korkea esirikastettavaksi. Hylkykivi on esirikastuksessa syntyvä jäte, joka 

vastaa ominaisuuksiltaan sivukiveä. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on pyydetty tarkentamaan louhit-

tavien sivukivien sekä hyötykäytettävän ja läjitettävän sivukiven määriä. 

Hakija täsmentää, että jätehuoltosuunnitelman mukaisesti kaivoksella 

muodostuu yhdeksän toimintavuoden aikana arviolta 3,70 Mt sivukiveä 

sekä noin 1,25 Mt esirikastuksesta peräisin olevaa hylkykiveä, jota hyö-

dynnetään sivukiven tavoin louhostäyttöissä. Näin ollen kaivosalueella 

muodostuvan sivukiven ja hylkykiven yhteenlaskettu määrä on 4,95 Mt. 

Tästä määrästä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti 2,9 Mt 

hyödynnetään rakentamisessa ja kaivostäytöissä ja 2,05 Mt läjitetään si-

vukivialueelle. 

Sivukivet 

Vastauksena GTK:n lausunnossa sivukiviä koskeviin kohtiin hakija toteaa 

seuraavaa. 

Toiminnassa muodostuu aikaisemmin arvioitua rikkipitoisempaa sivuki-

veä, ja tästä syystä rikastushiekka-altaan tiivisrakenteen päällä tapahtu-

vaan rakentamiseen on esitetty enintään 1,5 % rikkiä sisältävää sivuki-

veä. Käytännössä alle 0,8 % rikkiä sisältäviä sivukiviä saadaan ainoas-

taan maanalaisesta kaivoksesta malmin jalkapuolen peränajosta. Näiden 

kivien määrä on hyvin vähäinen ja hyödyntämismahdollisuudet tästä 

syystä rajalliset. Sivukiven ominaisuuksista saatavan tiedon lisääntyessä 

pystytään paremmin arvioimaan, minkä verran eri rikkipitoisuuden sisäl-

täviä kiviä toiminnassa muodostuu. 

Sivukivialueelle varastoituja kiviä hyödynnetään vain kaivostäytössä. 

Lausunnossa esitetty esimerkki runsaammin rikkiä sisältävän kiven sijoit-

tamisesta kasan keskiosaan voi olla mahdollista. Hakija kuitenkin toteaa 

sen olevan haastavaa kaivosoperoinnin näkökulmasta ja sivukiven rikki-

pitoisuuden homogeenisuuden vuoksi. 
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Hakija arvioi, että sivukivialueelle sijoitettavien kivien rikkipitoisuus on 

keskimäärin alle 2 %. Sivukivialueen sulkemisen osalta hakija tulee päi-

vittämään sulkemissuunnitelman laki- ja luiska-alueen osalta yhte-

näiseksi, jolloin molemmissa näissä tulee olemaan tiivisrakenteena ben-

toniittimatto. Moreeni toimii rakenteissa ensisijaisesti tiivisrakenteen suo-

jakerroksena ja toissijaisesti tiivisrakenteena yhdessä bentoniittimaton 

kanssa. Moreenin käytöstä rakenteissa on kerrottu enemmän vastineen 

kohdassa ”Kaivoksen sulkeminen”. 

Hylkykivi 

Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n lausuntoihin ja Suomen luonnonsuo-

jeluliiton Kainuun piirin luonnonsuojelupiirin muistutukseen hakija vastaa 

hylkykiven osalta seuraavaa. 

Kuten lupahakemuksen täydennyksessä on todettu, esirikastetun malmin 

hylkykivelle (esirikastuksen rejekti) ja esirikastetusta malmista muodos-

tuneelle rikastushiekalle tullaan tekemään VNa 331/2013 mukaiset vas-

taavuustestaukset sen jälkeen, kun sitä alkaa muodostua. 

Hylkykiven rikkipitoisuus on todennäköisesti noin 1,5 % tai sitä suurempi. 

Lupahakemusasiakirjoissa esitettyjen asioiden osalta hakija täsmentää 

hylkykiven varastointia ja loppusijoittamista seuraavasti. Esirikastuk-

sessa muodostuva hylkykivi tullaan kasamaan heti muodostumisen jäl-

keen varastokentälle, joka sijaitsee samalla alueella kuin esirikastuslait-

teisto. Kyseinen alue on esitetty päivitetyssä kaivoksen aluekartassa ja 

merkitty nimellä Esirikastusalue. Alueen vedet johdetaan rikastamon ve-

sikiertoon. Hylkykiveä ei ole tarkoitus käyttää kaivosalueella rakentami-

sessa. 

Varastokentältä hylkykivi viedään maanalaisen kaivoksen louhostäyttöi-

hin. On kuitenkin mahdollista, että kaivoksen toiminnan aikana kaikkea 

sivukiveä ja hylkykiveä ei pystytä hyödyntämään louhostäyttöihin ja tä-

män vuoksi nyt haetaan myös lupaa läjittää sivukiveä sekä sivukiveksi 

rinnastettava hylkykivi pysyvästi sivukiven läjitysalueelle. Hakija tarken-

taa, että esirikastuksessa muodostuvaa hylkykiveä ei tulla rikastamaan 

myöhemmissä vaiheissa. 

Rajamalmi 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on todettu, 

että rajamalmi on varastoitava niin, ettei suotovesiä johdeta luontoon. Ha-

kija toteaa, että rajamalmi välivarastoidaan tarvittaessa hakemuksen ja 

voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti sivukivialueelle, josta vedet 

ohjataan rikastamon vesikiertoon. Esirikastukseen tuotava rajamalmi vä-

livarastoidaan esirikastuskentälle, josta vedet johdetaan rikastamon ve-

sikiertoon. 

  



239 

 

Pyriittirikaste 

Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n lausuntojen mukaan hakemusasiakir-

joissa esitetty pyriitin loppusijoittaminen on paikoin monitulkintainen/risti-

riitainen. Tämä johtuu siitä, että lupahakemusprosessin aikana pyriitin 

loppusijoittamiseen liittyvät suunnitelmat ovat muuttuneet. Hakija tarken-

taa, että pyriittirikastetta ei toimiteta kaivostäyttöön, vaan se on tarkoitus 

sijoittaa maanpäälliseen varastoaltaaseen. Sama allas tulee toimimaan 

tarvittaessa myös pyriitin loppusijoituspaikkana, mikäli pyriittiä ei saada 

hyödynnettyä. Tätä asiaa koskien hakija on jättänyt erillisen lupahake-

muksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. 

Rikastushiekka 

GTK:n lausuntoon liittyen hakija tarkentaa, että se ei tällä hetkellä suun-

nittele käyttävänsä rikastushiekkaa kaivoksen kovettuvissa tai muissa 

täytöissä. Rikastushiekkaa käytetään rikastushiekka-altaan patokorotuk-

siin. 

Kaivannaisjätteiden karakterisointi ja ympäristövaikutukset 

Seuraavassa on esitetty hakijan vastine Kainuun ELY-keskuksen ja 

GTK:n lausunnoissa sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin 

muistutuksessa kaivannaisjätteiden ominaisuuksia ja ympäristövaikutuk-

sia koskeviin kohtiin. Hakija tähdentää, että kaivannaisjätteiden sijoitta-

miseen ei tässä lupahakemuksessa ole esitetty muutoksia voimassa ole-

vaan ympäristölupaan nähden. Malmin ja kaivannaisjätteiden mineralo-

gia tunnetaan ja se on huomioitu vesitasemallinnuksessa. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on useissa kohdissa tuotu esille 

kaivannaisjätteiden karakterisointiin, laatuun ja käyttäytymiseen liittyvät 

asiat. Hakija toteaa, että kaivannaisjätteitä tutkitaan edelleen, jotta voi-

daan tarkentaa niiden laadullisia ominaisuuksia sekä käyttäytymistä. 

Keväällä 2020 kaivannaisjätteistä (sivukivelle ja rikastushiekalle) määri-

tetään mineralogia, kokonais- ja liukoiset pitoisuudet sekä tehdään ABA- 

ja NAG-testit. Näytemäärien osalta on huomioitu julkaisun Kaivannaisjät-

teiden luokittelu pysyväksi (SY/2011) suositukset, joka lausunnossakin 

on nostettu esille. Kuten hakija on edellä todennut, kaivannaisjätteiden 

pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimista tullaan jatkamaan ja kartoitetaan 

vaihtoehtoja tiedon lisäämiseksi. Hakija tarkentaa, että esirikastuksen 

hylkykivelle tehdään vastaavuustestit, kun hylkykiveä alkaa muodostu-

maan ja tulosten valmistumiseen asti kaikki hylkykivi sijoitetaan kaivos-

täyttöön. Samoin tutkimukset tullaan tekemään rikastushiekan ja veden-

puhdistamon sakan muodostamalle seokselle. 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmassa on esitetty kaikista niistä 

muodostuvista jätteistä analyysitiedot, joista tietoja on käytettävissä. Mi-

käli jätteistä ei ole käytettävissä tutkimustietoa tai sitä ei ole riittävästi, 

jätteiden ominaisuuksia on arvioitu parhaan mahdollisin tavoin käytettä-

vissä olevan tiedon sekä jätteen syntyperästä saatavan tiedon perus-
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teella. Hakemusasiakirjoissa on todettu, että selkeytysaltaiden pohjaliet-

teistä ei ole pystytty tekemään tutkimuksia, koska kaivoksen toiminnan 

aikana lietettä ei ole kertynyt riittävästi, jotta saataisiin edustava näyte 

tutkittavaksi. Selkeytysaltaiden lietteiden koostumus on arvioitu sen pe-

rusteella, mistä toiminnasta selkeytysaltaisiin tuleva vesi on peräisin ja 

sitä kautta pystytty arvioimaan vedestä laskeutuvan kiintoaineen ominai-

suutta. 

Pintamaiden osalta tutkimustulokset on esitetty moreenin osalta. Turve, 

joka on peräisin pintamaiden poistosta, on orgaanista ainetta ja lähtökoh-

taisesti sen ei katsota sisältävän sellaisia haitta-aineita, että niistä aiheu-

tuisi päästövaikutuksia. Kaivoksen sulkemisvaiheessa maisemointiin ja 

peittorakenteisiin käytettävien materiaalien soveltuvuus (muun muassa 

turve, muut pintamaat) tullaan varmistamaan ennen sulkemistöiden aloit-

tamista. 

Sivukiven mineralogian osalta hakija tarkentaa vielä, että kaivannaisjäte-

huoltosuunnitelmassa on esitetty tiedot kattopuolen ja jalkapuolen sivuki-

ven mineralogiasta ja vuonna 2011 sivukivelle tehdyt tutkimukset (esitetty 

taulukoissa 4-6 ja 4-8) koskevat edellä mainittuja sivukivijakeita. Jäte-

huoltosuunnitelmassa esitetyissä taulukoissa ei kuitenkaan ole tarkem-

min kuvattu ovatko näytteet kattopuolen vai jalkapuolen sivukivinäytteitä. 

Seuraavat taulukot on esitetty jätehuoltosuunnitelmassa ja niihin on nyt 

tarkennettu, kummasta sivukivinäytteestä on kyse. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty sivukiven kokonaispitoisuudet vuo-

den 2011 analyyseissä. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty sivukiven liukoiset pitoisuudet 2-vai-

heisen ravistelutestin perusteella vuonna 2011. 

 

Kaivoksen voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä on annettu 

määräykset sivukiven varastoinnille, hyötykäytölle sekä loppusijoituk-

selle. Hakija korostaa, että ympäristölupapäätöksen mukaan sivukiveä, 

jonka rikkipitoisuus on alle 0,3 %, ei luokitella jätteeksi. Lisäksi päätöksen 

mukaan kaivoksella muodostuva sivukivi on ensisijaisesti hyötykäytet-

tävä, mikäli sen tekniset ja ympäristöominaisuudet mahdollistavat hyöty-

käytön. Hakemusasiakirjoissa on esitetty perustelut hyötykäytettävälle si-

vukiven, jonka rikkipitoisuus on enimmillään 1,5 % haetaan, sekä miksi 

haetaan lupaa sijoittaa osa sivukivestä pysyvästi sivukivialueelle. Hakijan 

tarkoituksena on hyödyntää edellä mainittu sivukivi kohteissa, jotka jää-

vät sulkemisrakenteiden alle tai ne voidaan toiminnan päätyttyä poistaa 

käyttökohteesta ja sijoittaa kaivostäyttöihin. Näin ollen hyötykäytettävä 

sivukivi, jonka rikkipitoisuus on enimmillään 1,5 %, ei aiheuta ympäristön-

pilaantumisen vaaraa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on tuotu 

esille NAG-testin sekä kosteuskammiotestin kaivannaisjätteiden lisätutki-

miseksi. Hakija toteaa, että kaivannaisjätteiden käyttäytymistä on tutkittu 

lysimetrikokeilla ja näitä tutkimuksia jatketaan edelleen. Lisätiedon saa-

miseksi, kaivannaisjätteiden käyttäytymisestä tullaan tutkimaan tarvitta-

vin menetelmin (muun muassa maaliskuussa 2020 on toimitettu rikastus-

hiekka- ja sivukivinäytteet lisätutkimuksiin (muun muassa NAG-testi)). 

GTK ja Kainuun ELY-keskus ovat lausunnoissaan ottaneet esiin kaivan-

naisjätteiden laadun ja pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittämisen tarpeen. 

Kaivannaisjätteiden laadusta ja kaivoksen sisäistä vesikierrosta kerätään 
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jatkuvasti laatutietoja, joiden avulla voidaan arvioida jätteiden pitkäaikais-

käyttäytymistä. Mikäli tarkkailussa ilmenee odottamatonta vesien laadun 

heikkenemistä, on vedet tarvittaessa käsiteltävissä. Patokorotuksessa 

käytetty kiviaines on alttiina hapelle ja vedelle kaivoksen sulkemiseen 

asti. Tutkimukset kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittä-

miseksi on käynnistetty vuonna 2018 (lysimetrikokeet). Koska tutkimuk-

sista ei ole vielä käytettävissä riittävän pitkää aikasarjaa, tähän men-

nessä saatuja tutkimustuloksia ei voida pitää riittävän luotettavana ku-

vaamaan kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä. 

Kaivannaisjätejakeiden ominaisuuksia tullaan tutkimaan kaivannaisjäte-

huoltosuunnitelman ja VNa 190/2013 mukaisesti. Tämän lisäksi, kuten 

hakija on lupahakemuksen täydennyksessä esittänyt, rikastushiekalle 

sekä esirikastetun malmin hylkykivelle tehdään VNa 331/2013 mukaiset 

vastaavuustestaukset sen jälkeen, kun näitä jätejakeita alkaa muodostu-

maan. Lisäksi hakija korostaa, että jätealueita koskevat sulkemisraken-

teiden suunnittelu on tehty varovaisuusperiaatteen mukaisesti. 

GTK on lausunnossaan suositellut lysimetrikokeiden rinnalle standardoi-

tuja kosteuskammiotestejä. Hakijan näkemyksen mukaan myös standar-

doituihin kosteuskammiotesteihin liittyy samoja epävarmuustekijöitä kuin 

lysimetrikokeisiin. Hakijan näkemyksen mukaan jo saadut tiedot jätteiden 

ominaisuuksista sekä jatkossa tuotannossa muodostuville jätteille tehtä-

vät VNa 331/2013 mukaiset määrittelyt antavat riittävästi lisätietoa jättei-

den ympäristökelpoisuuksista ja pitkäaikaiskäyttäytymisestä. 

Koejärjestelyitä jatketaan edelleen ja näiden lisäksi hakija kartoittaa vaih-

toehtoja, joilla kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymisestä saada li-

sätietoa. 

GTK on lausunnossaan todennut, että sivukivien käyttäytymistä olisi hyvä 

arvioida pitkäaikaiskäyttäytymistä mittaavien testien lisäksi myös mallin-

tamalla. Hakija toteaa, että kaikista kaivannaisjätteistä saatavaa tutki-

mustietoa hyödynnetään vesitasemallinnuksessa ja sitä kautta vaikutus-

ten arvioinnissa. Vesitasemallinnuksesta on kerrottu tarkemmin vasti-

neen kohdassa ”Vesitase”. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on vaadittu 

selvittämään asbestimineraalien esiintymistä. Hakija toteaa, että hopea-

kaivoksen esiintymän mineralogia tunnetaan hyvin eikä esiintymän kai-

raustietojen perusteella ole viitteitä asbestimineraalien esiintymisestä. 

Hakija pitää asiaa tärkeänä etenkin työterveyden kannalta ja sisällyttää 

asbestin työhygieenisiin selvityksiin, joiden avulla saadaan lisätietoa as-

bestimineraalien esiintymisestä. 

Pohjavedet ja maa- ja kallioperä 

Pohjavedet 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on todettu, että pohjaveden las-

kennallista mallia olisi tullut täydentää pinnankorkeushavainnoilla ja että 
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pohjaveden pinnan alenemalla saattaa olla kuivattava vaikutus suoalu-

eille, kuten Jäkäläsuolle. Hakija toteaa, että laskennallisen mallin tarkas-

telu, täydennys sekä tarkkailutulosten tarkastelu koko toiminnan ajalta on 

perusteltua ja tullaan toteuttamaan. Tulosten avulla voidaan tarkastella 

myös toiminnan vaikutuksia kaivospiirin länsipuolella sijaitsevalle Jäkä-

läsuolle. Hakija raportoi tarkastelun tulokset ELY-keskukselle kesäkuun 

loppuun mennessä 

Hakija tähdentää, että kaivosalueen ja Jäkäläsuon väliin on vuonna 2018 

asennettu maapohjaveden havaintoputkia, joiden kautta voidaan tark-

kailla kaivostoiminnan länteen päin kohdistuvia vaikutuksia. Kainuun 

ELY-keskus on 18.2.2020 antanut hyväksyntänsä kaivoksen tarkkailuoh-

jelman muuttamisesta ja ohjelmassa on tuolloin ollut mukana myös 

vuonna 2018 asennetut pohjavesiputket. 

Hakija toteaa myös, että suokasvillisuus saa tyypillisesti vetensä pintava-

luntana, mutta kämmekkälajien mahdollista pohjavesivaikutteisuutta ei 

voida olemassa olevilla lähtötiedoilla täysin luotettavasti sulkea pois, jo-

ten alueen vesitalouden, laskennallisen mallin ja tarkkailuaineiston tar-

kastelu on perusteltua. 

Hakija katsoo perustelluksi Kainuun ELY-keskuksen esityksen, että kai-

vostoiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle tulisi asentaa pohjaveden laa-

dun ja pinnankorkeuden tarkkailuputkia referenssipisteiksi. Vuonna 2018 

asennetuista tarkkailuun liitettävien pohjavesiputkien (Pöyry, 25.6.2018) 

sijainneista on todettu seuraavaa: 

”Tarkkailupisteet on sijoitettu kohteisiin, jossa vaikutukset alueen pohja-

vesioloihin ovat todennäköisimmin nopeimmin havaittavissa. Lisäksi nii-

den sijainneissa on huomioitu kaivannaisjätealueiden ja muiden mahdol-

lista pohjaveden pilaantumista aiheuttavien kohteiden vaikutukset sekä 

maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen kuivatusvaikutuksen laajuus 

saadaan kattavasti selville.” 

Uusien tarkkailupisteiden sijoittelu suositellaan toteutettavaksi vasta sen 

jälkeen, kun laskennallista mallia on päivitetty ja tähän saakka kertynyt 

tarkkailuaineisto on käyty läpi huolellisesti. 

Vastineen liitteenä olevassa kartassa (Liite D) on esitetty kaivosalueella 

ja sen ympäristössä olevat pohjaveden seurantapisteet sekä niiden sijoit-

tuminen avolouhokseen ja maanalaiseen kaivokseen nähden. Kuvassa 

olevat pohjavesiputket nro 301–307 ovat vuonna 2018 asennettuja uusia 

pohjaveden seurantaputkia. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on vaadittu 

selvittämään pohjavesien virtaamissuunnat nykyistä paremmin. Hakija 

tähdentää, että kaivosalue ei sijaitse pohjavesialueella ja kaivoksen kui-

vatuspumppauksen vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita, eikä asuin-

kiinteistöjen talousvesikaivoja. Alueella muodostuva pohjavesi varastoi-

tuu pääosin kallion yläpuoliseen irtomaakerrokseen ja siten kallioperän 

ruhjeisuudella on vähäinen merkitys pohjaveden virtaukseen ja kulkeutu-

miseen. Laajentuvan kaivostoiminnan vaikutukset pohjavesiin on esitetty 
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ympäristölupahakemuksessa. Huomioiden kaivosalueen pohjavesiolo-

suhteet sekä tehdyt vaikutusarvioinnit, ei hakija näe tarvetta tutkia tar-

kemmin pohjavesien virtaussuuntia. Hakija korostaa, että kaivostoimin-

nan vaikutuksia ympäristön pohjavesiin seurataan tarkkailuohjelman mu-

kaisesti. Sen avulla voidaan havaita louhosalueiden kuivatuksesta aiheu-

tuvat vaikutukset alueen pohjaveden pinnan korkeuteen sekä mahdolliset 

pohjaveden laatumuutokset seuraamalla kaivostoiminnan indikaattorien 

(muun muassa sulfaatti, raskasmetallit, typpiyhdisteet) kehitystä. 

Maanalaisessa kaivoksessa tehtyjen havaintojen perusteella pohjavettä 

purkautuu tunneliin ennen kaikkea ensimmäisen sadan metrin matkalla 

ja alaspäin mentäessä purkautuvan veden määrä vähenee. Syvyydestä 

-175 m alaspäin maanalainen kaivos on hyvin kuiva. Toiminnan laajentu-

misen myötä maanalainen kaivos jatkuu syvyyssuunnassa nykyisestä 

pohjatasosta (-350 m) alaspäin ja nykyisten olosuhteiden perusteella kai-

voksen syvimmät osat tulevat pysymään edelleen lähes kuivina. 

Maa- ja kallioperä 

Irtomaakerrokset 

Kainuun ELY-keskuksen pyynnöstä hakija täydentää kuvausta irtomaa-

kerroksen paksuudesta. Irtomaakerroksen maalajien vedenjohtavuus on 

tyypillisesti 100–10 000-kertainen kallioperän vedenjohtavuuteen verrat-

tuna, mikä kuvastaa suoraan pohjaveden liikkuvuuden eroja maaperässä 

ja kallioperässä. Varastoituvien pohjavesimäärien eroja maaperässä ja 

kallioperässä kuvastaa myös se, että maaperän kokonaishuokoisuus on 

25–50 % ja kallioperän huokoisuus on 1–10 %. Vertailun vuoksi kalliopo-

rakaivosta saadaan vettä tyypillisesti 2–100 m3/vrk, kun taas maaperä-

kaivosta on mahdollista saada moninkertaisia määriä. Pohjaveden varas-

toitumisen sijaan merkittävämpää on tarkastella pohjaveden virtausta ja 

kulkeutumismatkoja. Esimerkiksi rikastushiekka-altaan ympäristössä 

pohjaveden kulkeutumismatkat ovat lyhyitä, eikä kaivospiirin alueella si-

jaitse laajoja, hyvin vettä johtavia, maakerroksia. 

Irtomaakerroksen paksuus tunnetaan parhaiten avolouhosalueella ja al-

lasalueella, jossa pintamaat on poistettu 2018. Näistä on olemassa kar-

toitustietoa. Alueella on tehty runsaasti pohjatutkimuksia, joissa maaker-

rospaksuudet on määritetty. Maaperän tyypillinen kerrospaksuus alueella 

on 2–7 metrin luokkaa. Pohjatutkimuksissa paksuimmat maakerrokset to-

dettiin noin 250 metriä rikastushiekka-altaan itäpuolelta, jossa kerrospak-

suus oli suurimmillaan noin 22 metriä. Rikastushiekka- ja selkeytysaltai-

den alueella maakerroksen paksuus vaihtelee 0–10 metrin välillä. Esiri-

kastusalueen ja kaivoskonttorin välillä suurin kerrospaksuus on 12,8 met-

riä. Sivukivialueen laajennusalueen länsipuolella maakerrospaksuus on 

1–7 metriä. Kaivospiirin pohjois- ja koillisosassa kerrospaksuudet ovat 

pienempiä, tutkituilta osin alle kolme metriä. 

Pohjatutkimusten perusteella vallitseva maalaji alueella on silttinen hiek-

kamoreeni. Etenkin allasalueella maalaji on hyvin homogeenisesti tätä. 

Avolouhosalueella on myös lajittuneempia kerroksia. 
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Kaivoksen kuivanapitovedet 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on vaadittu 

selvittämään avolouhoksen sekä tunnelien pitkäaikaisia vaikutuksia huo-

mioiden haitta-aineiden vapautuminen seiniltä, rapautuminen sekä kallio-

ruhjeissa ja mahdollisissa kairarei’issä virtaavat vedet. Hakija seuraa jat-

kuvasti avolouhoksessa ja maanalaisessa kaivoksessa muodostuvan 

kuivanapitoveden laatua ja määrä. Näiden tietojen perusteella pystytään 

seuraamaan, millaisia muutoksia maanalaisessa kaivoksessa ja avo-

louhoksessa tapahtuu haitta-aineiden suhteen. Lisäksi hopeakaivoksen 

esiintymän tunteminen sekä kaivannaisjätteiden käyttäytymisen tutkimi-

nen antavat asiaan liittyen tarvittavaa lisätietoa. Muistutuksessa on li-

säksi vaadittu malminetsintä- ja muiden kairareikien tutkimista. Hakija ko-

rostaa, että malminetsintää varten tehdyt kairareiät pyritään aina tukki-

maan, jolloin voidaan ehkäistä veden tuloa maanalaiseen kaivokseen ja 

siten ehkäistä vaikutuksia alueen pohjavesiin. 

Kallioperän ruhjeisuus 

Kainuun ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että avolouhoksen kui-

vana pysyminen viittaa kallioperän ruhjeisuuteen avolouhoksen ympäris-

tössä ja pitää mahdollisena, että vedestä osa ohjautuu myös kartoitta-

mattomiin kallioperän ruhjeisiin sen lisäksi, että sitä virtaa maanalaiseen 

louhokseen. Hakija korostaa, että maanalainen kaivos sijaitsee pääosin 

avolouhoksen alapuolella ja että maanalainen kaivos on alueen syvin 

kohta, joten on hydrologisesti perusteltua, että vesi avolouhoksesta oh-

jautuu kohti syvintä kohtaa. Lisäksi avolouhosalueella on maanalaiseen 

kaivokseen johtavia kairanreikiä, jotka varmistavat avolouhosalueen ve-

sien kulkeutumisen sinne. Hakija pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, 

että avolouhosalueella olisi ruhjeita, jotka ohjaisivat veden poispäin kai-

voksesta edes siinä vaiheessa, kun kaivos suljetaan ja pohjavesipinta 

nousee avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kohdalla. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnon mukaan alustavia ruhjekartoituksia 

tulisi täydentää selvityksillä avolouhoksen ympäristössä. Kaivosalueen 

ruhjetulkinta perustuu olemassa olevaan kallioperäkartoitukseen ja -ha-

vainnointiin sekä alueellisesta geofysikaalisesta lentomittausaineistosta 

tehtyyn tulkintaan. Kaivoksella on lisäksi käytettävissä vinotunnelista ja 

kairanreikien geoteknisestä kartoituksesta saatavat havainnot, jotka tu-

kevat alueellista tulkintaa. 

Valtaosa alueen ruhjeista on paikallisia, eikä alueella ole suuren mitta-

luokan ruhjevyöhykkeitä. Maanalaisen kaivoksen kautta ei kulje merkittä-

viä ruhje- tai siirrosvyöhykkeitä. Vastineen liitteenä olevassa kartassa 

(Liite E) on esitetty kaivosalueen läheisyydessä olevat siirtovyöhykkeet 

sekä miten avolouhos ja maanalainen kaivos sijoittuminen niihin nähden. 

Kartassa on nähtävissä myös hopeakaivoksen nykyisen tarkkailun mu-

kaiset pohjavesitarkkailupisteet. 

Rako- ja ruhjekartoitushavaintojen perusteella vinotunnelin alueella tava-

taan kolme rakosuuntaa. Nämä rakosuunnat ovat seuraavat: 005° / 53°, 
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298° / 79° ja 177° / 23°. Ensimmäinen luku on kaateen suunta ja jälkim-

mäinen kaateen suuruus. Nämä rakosuunnat vastaavat alueellisen rako- 

ja ruhjeaineiston suuntia. Vastaavasti kivilajin kerroksellisuuden kaade 

on suuntaan 353° / 60°. Geoteknisesti kaivoksen kallioperää voi kuvata 

hyväksi, eli kallio on ehjää ja rakojen määrä on keskimääräistä pienempi. 

Tunnelista tehtyjen havaintojen mukaan pohjavettä purkautuu tunneliin 

ennen kaikkea ensimmäisen sadan metrin matkalla, tämän alapuolella 

tunneliin purkautuvan veden määrä vähenee ja 150 metrin alapuolella 

tunneli on hyvin kuiva. 

Nykytietämyksen perusteella hakija ei näe, että tarkemman ruhjekartoi-

tuksen tekemiselle olisi tarvetta. Myöskään lausunnossa esitettyjen geo-

fysikaalisten mittausten toteuttamiselle ei ole sellaisia perusteita, että 

niitä voitaisiin hakijalta edellyttää. Kaivosalue ei sijaitse pohjavesialueella 

ja lähimpään pohjavesialueeseen on etäisyyttä noin kolme kilometriä. 

Kaivoksen välittömässä läheisyydessä ei myöskään ole talousvesikäy-

tössä olevia kaivoja. Hakija korostaa, että kaivoksen toiminnalla ei ole 

tähän asti havaittu olevan vaikutuksia tarkkailuohjelmassa mukana ole-

viin talousvesikaivoihin, jonka myös Kainuun ELY-keskus on todennut 

18.2.2020 antamassa tarkkailuohjelman muutosta koskevassa hyväk-

synnässä. Hakijalle ei ole myöskään tullut tietoon, että maanalaisen kai-

voksen tyhjennyspumppauksen ja kuivanapidon aikana olisi havaittu vai-

kutuksia esimerkiksi alueen talousvesikaivoihin. Hakija pitää tärkeänä, 

että kaivoksen vaikutuksia seurataan alueen pohjavesitarkkailun mukai-

sesti. Tämän avulla pystytään arvioimaan, miten toiminta vaikuttaa ym-

päröiviin alueisiin ja pohjavesiolosuhteisiin. 

Pintavedet 

Vesistöjen tila 

Hakija yhtyy vesistöjen tilaluokituksesta annettuun Kainuun ELY-keskuk-

sen lausuntoon. Kaivoksen alapuolisen vesistöreitin eliöyhteisöjen tark-

kailun tulee olla riittävän kattavaa, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan 

havaita ajoissa. 

GTK:n lausunnon mukaisesti lupahakemuksen kappaleessa 9.3.2 on ar-

vioitu kaivoksen vaikutuksia vedenlaatuun päivitetyn vesitasemallinnuk-

sen mukaisilla liukoisilla pitoisuuksilla. Sulfaatin, muiden suolojen ja ra-

vinteiden pitoisuuksien arvioidaan Hietasessa ja Pieni-Hietasessa pysy-

vän niin matalalla tasolla, etteivät ne altista järviä hapettomuudelle suo-

lakerrostumisen tai rehevöitymisen seurauksena. Kappaleessa 9.3.5 on 

arvioitu vaikutuksia vastaanottavan vesistön tilaan. Lisäksi on kuvattu ty-

pen kiertoa järvissä, sillä typen pitoisuuksia arvoinut malli ei ottanut huo-

mioon typen järvissä tapahtuvaa nitrifikaatio-denitrifikaatiota, eikä ravin-

teita kuluttavaa kesän aikaista perustuotantoa. Järvissä voi luontaisen 

kesäaikaisen kerrostuneisuuden seurauksena loppukesästä esiintyä sy-

vänteiden hapettomuutta, jolloin denitrifikaatiota tapahtuu. Luontainen 

kerrostuminen kuitenkin purkaantuu syksyn täyskierrossa, eikä ole pysy-

vää kuten suolaantumisen aiheuttama kerrostuminen. 
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Vesistövaikutukset 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on toivottu tarkennusta, miksi on 

katsottu tarpeelliseksi asettaa sinkille ja antimonille erikseen raja-arvot 

kuukausikeskiarvolle ja yksittäiselle näytteelle. Lisäksi toivotaan tarken-

nusta, minkä takia yksittäisen näytteen enimmäispitoisuudeksi on esitetty 

juuri 0,5 mg/l. 

Hakija toteaa, että tämä on perua lainvoimaisen ympäristöluvan esitysta-

vasta. Yksittäisen näytteen raja-arvoksi on määritetty 0,5 mg/l, koska sitä 

on käytetty ympäristövaikutusarvioinnin yhteydessä toteutetussa vesistö-

vaikutusarvioinnissa. Asian selkeyttämiseksi hakija esittää aluehallintovi-

rastolle, että sinkille ja antimonille määrättäisiin vain yksittäisen näytteen 

raja-arvo 0,5 mg/l ja kuukausikeskiarvolle hakemuksessa esitetty raja-

arvo jätettäisiin pois. Tämä on hakijan näkemyksen mukaan perusteltua, 

koska yksittäisen näytteen raja-arvoa on käytetty vesistövaikutusten ar-

vioinnissa. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on pyydetty selventämään taulu-

koiden 9-1. ja 9-4.–9-6. ristiriitaisuuksia nitraattitypen ja kokonaistypen 

välillä. Hakija selventää, että taulukoissa esitetty nitraattipitoisuus NO3
- 

kuvaa nitraatti-ionipitoisuutta, ei nitraattityppipitoisuutta. Nitraatti-ioni si-

sältää reilun viidesosan typpeä. Laskennan pitoisuuksissa ei ole ristiriitaa 

ja esitetyt pitoisuuslisäykset alapuolisissa vesistöissä pitävät paikkansa. 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on katsottu, että vesistövaikutus-

arvioon liittyy epävarmuutta, koska kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyt-

täytymistä ei ole pystytty luotettavasti määrittämään. Hakija toteaa, että 

kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäytymistä selvitetään ja suotoveden 

laatua seurataan säännöllisesti. Mahdolliset muutokset pintavalutusken-

tälle johdettavan veden laadussa voivat johtaa vesienkäsittelyn tehosta-

mistarpeeseen. Tämä ei johda kuitenkaan ympäristökuormituksen kas-

vuun tai luparajojen ylityksiin. Kaivannaisjäteselvityksen tai pintavalutus-

kentälle johdettavan veden tarkkailun perusteella arvioidaan vesien kä-

sittelytarvetta. 

Vaikutukset kalastoon 

Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen on arvioinut, että hank-

keen merkittävin vesistö- ja kalatalousvaikutus muodostuu välillisesti typ-

pikuormituksesta. Hakija muistuttaa, että yksittäisten kemiallisen tilan 

osatekijöiden muutokset eivät välttämättä johda vesistön kemiallisen tai 

ekologisen tilan heikkenemiseen kokonaisuudessaan. 

Vesimuodostumien nykytilan osalta minimiravinnetarkastelua on tehty 

sekä kokonaisravinnesuhteen että leville välittömästi käyttökelpoisten 

liuenneiden ravinteiden suhdetta kuvaavan mineraaliravinnesuhteen pe-

rusteella Hertta-tietokannassa saatavilla olevaan, vuosien 2010–2017 

vedenlaatuaineistoon pohjautuen. Ravinnesuhteet on laskettu kullekin 

näytteenottokerralle erikseen ja vesistöjen minimiravinnetta on arvioitu 

etenkin kasvukaudella otettujen näytteiden ravinnesuhteiden pohjalta. 
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Typen pitoisuuslisäyksen jälkeistä minimiravinnetta Hietasessa ja Pieni-

Hietasessa on tarkasteltu ainoastaan kokonaisravinnesuhteen avulla, 

sillä poistoveden ammoniumtyppi- ja nitraattityppipitoisuuksiin liittyy epä-

varmuuksia. Todettuihin kokonaistyppipitoisuuksiin on lisätty hakemuk-

sen taulukossa 9-4 esitetty kunkin vesimuodostuman arvioitu kokonais-

typen pitoisuuslisäys ja laskettu kokonaisravinnesuhde tämän luvun ja 

todetun fosforipitoisuuden avulla. Laskelmien perusteella Pieni-Hietasen 

ja Hietasen tuotantoa rajoittava minimiravinne olisi jatkossakin fosfori. 

Typpikuormitus laimenee vastaanottavissa vesistöissä ja muun muassa 

Lontanjoen pitoisuuslisäykset ovat erittäin pieniä. 

Pieni-Hietasen ja Hietasen yläpuolisten pienten, luokittelemattomien ve-

simuodostumien kalasto on hyvin niukkaa, eikä niillä ole kalataloudellista 

merkitystä. Kaivostoiminnan vaikutukset kaloihin ja muuhun vesieliös-

töön rajautuvat päivitetyn arvion mukaan pääasiassa Hietasen yläpuoli-

siin vesistöihin eli Koivupuroon, Ollinjokeen ja Nimisenjokeen painottuen 

kahteen ensin mainittuun. Kyseisten vesistöjen suhteellisen pienet kalas-

tolliset arvot ja vähäinen kalastus huomioon ottaen mahdollisten haitta-

vaikutusten merkittävyys arvioidaan pieneksi. 

Kuten Kainuun ELY-keskus on lausunnossaan todennut, vaikka veden 

typpipitoisuus kasvaisi alapuolisella vesistöreitillä paikoin kyseistä hyvän 

tilan raja-arvoa huonompaa tilaa ilmentävälle tasolle, niin kokonaisuutena 

tarkastellen kaivoksen ympäristölupahakemuksen mukaisilla päästöillä ei 

ole odotettavissa merkittäviä eliöyhteisöjä, eikä siten myöskään ekolo-

gista tilaa heikentäviä vaikutuksia kaivoksen alapuolisissa vesimuodos-

tumissa. 

Vesistö- ja kalastovaikutuksia esitetään tarkkailtavaksi. Lapin ELY-kes-

kus on edellyttänyt, että voimassa oleva tarkkailusuunnitelma päivite-

tään. Kalatalousviranomainen ei ole kuitenkaan antanut esitystään päivi-

tettävistä asioista. Hakija muistuttaa, että tarkkailusuunnitelman päivitys 

on esitetty hakemuksen liitteenä, lisäksi tarkkailua kehitetään jatkuvana 

työnä saatujen tulosten perusteella. 

Hakijan näkemyksen mukaan hankkeesta ei aiheutuisi korvattavaa ka-

lastohaittaa. Mikäli aluehallintovirasto katsoo kalatalousmaksun tarpeel-

liseksi, maksun käytöstä sovitaan vesialueen omistajien ja kalatalousvi-

ranomaisen kanssa. 

Hakija katsoo, että kalatalousviranomaisen lausunnossa ei ole esitetty 

mitään sellaista uutta tietoa, mikä estäisi luvan myöntämisen. 

Luonnonsuojelu 

Lausunnoissa esitettyihin asioihin luonnonsuojelun osalta hakijalla ei ole 

huomautettavaa. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin muistutuksessa on vaadittu 

selvittämään kaivostoiminnan vaikutus liito-oravan, kotkan, sääksen ja 

muiden petolintujen pesintään ja elinolosuhteisiin etenkin Hiidenportin 
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kansallispuiston alueella. Lisäksi kaivoksen kesäaikaisen toiminnan eh-

dot on vaadittu määräämään niin, ettei lintujen pesintäkausi häiriinny. Ha-

kija tähdentää, että kaivostoiminnan laajentumisen vaikutukset eläimis-

töön ja kaivosalueen lähellä oleviin luonnonsuojelualueisiin on arvioitu 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Tehdyt selvitykset ja arvioi-

dut vaikutukset perusteluineen, on esitetty ympäristölupahakemuksessa. 

Kaivostoiminnan laajentumisesta aiheutuva melu ja sen vaikutukset ym-

päristöön ja lähialueen asutukselle on kuvattu hakemusasiakirjoissa. 

Alueidenkäyttö 

Lausunnoissa esitettyihin asioihin alueidenkäytön osalta hakijalla ei ole 

huomautettavaa. 

Liikenne ja tieverkosto 

Hakija yhtyy Sotkamon kunnanhallituksen lausuntoon tieverkoston kun-

nosta ja kunnossapidosta. Tipasoja-Kissaniemi 9005 maantie on ajoittain 

ollut hyvin huonokuntoinen ja talvikunnossapito riittämätön. Hakija pitää 

tärkeänä, että maantien kunnosta huolehditaan riittävästi, jotta kaikille 

tienkäyttäjille, mukaan lukien kaivoksen liikenne, voidaan taata turvalli-

nen liikennöinti ympärivuotisesti. 

Hakija katsoo, että Sotkamon kunnanhallituksen lausunnossa ei ole esi-

tetty mitään sellaista uutta tietoa, mikä estäisi luvan myöntämisen. 

Melu ja tärinä 

Kainuun ELY-keskuksen lausunnossa on tuotu esille mobiilimurskan kor-

vaava kaksivaiheinen murskausasema ja siihen liittyvä käyttöönotto. Ha-

kija toteaa, että semimobiilimurskain on otettu jo käyttöön. Semimobiili-

murskain on mobiilimurskain, josta on poistettu akselit. Tästä syystä sitä 

ei varsinaisesti rakenneta, vaan se pystytetään alueelle. Hakija on toimit-

tanut käyttöönotosta ja rakentamissuunnitelmien jättämisestä selvityksen 

ELY-keskukselle. Hakija toimittaa vielä rakentamissuunnitelmia vastaa-

vat tiedot murskaimesta, joissa esitetään yksityiskohtaisemmin melun ja 

pölyn ehkäisemiseksi toteutettavat ratkaisut. 

Kainuun ELY-keskuksen ja Kainuun soten lausunnoissa on esityksiä 

melu- ja tärinämittauksista. Melu- ja tärinävaikutusten seurantaa tullaan 

jatkamaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Hakija toteaa, että melu- ja 

tärinä tarkkailu toteutetaan tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja ELY-kes-

kuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailun toteuttamisajankohtia voidaan 

ajoittaa kuten ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty. 

Ilmanlaatu ja sen tarkkailu 

Pölypäästöjen tarkkailu 

Kainuun sote ja Kainuun ELY-keskus ovat ottaneet lausunnoissaan kan-

taa pölynpäästöjen tarkkailuun. Hakija panostaa pölyhaittojen vähentä-
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miseen jatkuvasti ja vuoden 2019 toimenpiteistä on raportoitu ELY-kes-

kukselle. Ilmanlaadun tarkkailun osalta hakija tarkentaa, että suunnitelma 

päivitetään vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä kuten Kainuun ELY-

keskus on antamassaan lausunnossaan vaatinut. 

Ilmanlaadun yhteistarkkailu 

Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan lausunnossa on 

vaadittu, että toiminnan harjoittaja tulee velvoittaa osallistumaan yhdessä 

kunnan alueella toimivien toiminnanharjoittajien kanssa mahdollisesti 

suoritettaviin ilmanlaatuselvityksiin ja tarkkailuun. 

Hakija toteaa, että lähtökohtaisesti kaivoksen toimintaa tarkkaillaan sille 

laaditun ja hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelman 

tarkoituksena on ilmentää, miten toiminta vaikuttaa ympäristöön ja jos 

vaikutuksia havaitaan, voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vaikutus-

ten ehkäisemiseksi. Tarkkailusuunnitelman päivityksestä on kerrottu tar-

kemmin vastineen kohdassa ”Pölypäästöjen tarkkailu”. 

Hakijan näkemyksen mukaan ilmanlaadun yhteistarkkailu muiden kun-

nan alueella toimivien toiminnanharjoittajien kanssa ei kaivoksen syrjäi-

sen sijainnin vuoksi ole toteutettavissa. Yhteistarkkailu ei myöskään anna 

kaivoksen toiminnan kannalta sellaista merkittävää lisätietoa, jota ei kai-

voksen oman tarkkailun kautta saavutettaisi eikä hakijaa sen näkemyk-

sen mukaan voida sellaiseen velvoittaa. 

Melun ja pölyn torjunta 

Yksityishenkilön muistutuksessa on vaadittu sijoittamaan murskaamo 

maan alle tai muuhun suljettuun tilaan melu- ja pölyhaittojen ehkäise-

miseksi. Hakija muistuttaa, että malmin hienomurskain on sijoitettu rikas-

tamorakennuksen sisälle. Esimurskaimen osalta melun ja pölyn ympäris-

töön leviämisen ehkäisemiseksi, murskausalueen ympärille on raken-

nettu suojavallit. Näiden lisäksi hakija kehittää primäärimurskauslaitteis-

ton melusuojausta BAT-keinoin (syöttösuppilon kumiointi sekä kuljetin-, 

syötin- ja seulalaitteistojen kotelointi). Samoilla keinolla pystytään paran-

tamaan primäärimurskauslaitteiston pölynhallintaa. 

Samassa muistutuksessa on vaadittu rakentamaan meluvalli tien numero 

9005 (Kissaniementie) ja kaivosalueen väliin. Hakija toteaa, että avo-

louhoksen ja Kissaniementien väliin on rakennettu meluvalli toiminnan al-

kuvaiheessa. Lisäksi hakija toteaa, että ympäristöön kohdistuvia melu-

haittoja voidaan tehokkaimmin minimoida, kun keskeisille melua aiheut-

taville toiminnoille tehdään kohdennetut meluntorjuntatoimenpiteet 

(muun muassa suojakoteloinnit, laitteiden materiaalivalinnat). Mikäli me-

lun muodostumiseen ja melutasoihin ei pystytä vaikuttamaan laite- ja ma-

teriaalivalinnoilla, melun kulkeutumista rajoitetaan meluestein ja ne pyri-

tään aina sijoittamaan mahdollisimman lähelle melua aiheuttavaa läh-

dettä. 
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Laajentuvan kaivostoiminnan meluvaikutuksia on selvitetty ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyssä ja tulokset niistä on esitetty ympäristölu-

pahakemuksessa. Mallinnustulosten perusteella tuotannon kasvattami-

sesta aiheutuvat päivä- ja yöajan keskiäänitasot alittavat kaivoksen ym-

päristöluvan (nro 33/2013/1) mukaiset päivä- ja yöajalle asetetut raja-ar-

votasot kaikilla vakinaiseen ja loma-asumiseen käytettävillä kiinteistöillä. 

Myös ympäristöluvan mukaiset loma-asutuksen tavoitearvot päivällä ja 

yöllä pääasiassa alittuvat. Hakijan näkemyksen mukaan kaivostoiminnan 

laajentuminen ei aiheuta sellaista meluhaittaa lähialueen asutukselle, 

että muistutuksessa vaaditun meluvallin rakentamiselle olisi perusteita. 

Säteilyturvallisuus 

Hakija vastaa STUK:n lausuntoon, että se on tehnyt säteilylain 145 § mu-

kaisen ilmoituksen kaivostoiminnasta lausunnon jättämisen jälkeen. Il-

moitusta täydennetään vielä, koska kaikkia 1 momentin 3 kohdassa tar-

koitettuja tietoja ainesten määristä ja niiden aktiivisuuspitoisuuksista ei 

vielä ole saatavilla. 

Hakija toteaa myös, että säteilylain 146 § ja 151 § mukainen selvitys sä-

teilyaltistuksesta tehdään, kun toiminnassa käytettävistä materiaaleista ja 

toiminnassa syntyvistä vesijakeista tehtävien radioaktiivisuusmääritysten 

tulokset ovat saatavilla. Näytteet on toimitettu analysoitavaksi maalis-

kuussa 2020. 

Hakija vastaa, että seuraavat ilmoitukset ja selvitykset on toimittamatta: 

1. Säteilylain 145 § mukainen ilmoitus kaivostoiminnasta 

2. Selvitys säteilyaltistuksesta 

Maanalaisesta kaivoksesta tulevalle vedelle on teetetty vuodesta 2016 

alkaen vuosittain uraanin massaspektrometrianalyysit sekä vuosina 

2016, 2018 ja 2019 myös toriumanalyysit. Tulokset edustavat kaikkien 

isotooppien summapitoisuutta. Uraanipitoisuuden tulokset ovat vaihdel-

leet välillä 0,06–4,0 μg/l. Toriumpitoisuus on vaihdellut välillä <0,05–33 

μg/l. 

Analyysitulosten valmistuttua hakija pystyy antamaan selvityksen myös 

radioaktiivisia aineita sisältävien ainesten, jätteiden ja päästöjen mahdol-

lisesta hyödyntämisestä ja loppusijoituksesta sekä käsittelyn aikatau-

lusta. 

Kaivoksen sulkeminen 

Sulkemisen suunnittelu 

Kainuun ELY-keskus muistuttaa lausunnossaan, että sulkemisrakentei-

den eri kerrosten toiminnallista tarkoitusta ei ole suunnitelmissa tuotu 

esille ja lausunnon mukaan tiiviskerros tulisi sijoittaa routarajan alapuo-

lella. 
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Hakija toteaa, että vaikka seulottu moreeni on esitetty suojakerroksena 

ja se on sen ensisijainen tehtävä, se toimii myös tiivisrakenteena yhdessä 

bentoniittimaton kanssa. Moreenikerros painottaa bentoniittimattoa, joka 

parantaa bentoniittimaton konsolidoitumista ja varmistaa täten sen toimi-

vuutta tiivisrakenteena. Lisäksi moreenikerros toimii vesivarastona ben-

toniittimaton päällä, jolloin se pysyy vedellä kyllästyneenä ja estää hapen 

kulkeutumista tiivisrakenteeseen. Kolmanneksi moreeni toimii tiivisraken-

teen vedenläpäisevyyttä tukevana. Moreeni seulotaan alle 64 mm partik-

kelikokoon. Alueella saatavilla olevan moreenin vedenläpäisevyys on  

2–8 x 10-7 ja tätä moreenia käytetään sulkemisrakenteissa. Rakenteessa 

käytettävän bentoniittimaton vedenläpäisevyys on suuruusluokkaa 10-11 

m/s. Tiivistysrakenne pyritään pitämään mahdollisimman suuren osan 

ajasta vedellä kyllästyneenä, jotta kaasufaasissa oleva happi ei pääse 

rakenteeseen ja tämä on tiivistysrakenteen ensisijainen tarkoitus. Ra-

kenne on kaivannaisjätealueiden peittorakennetta koskevan BREF (EC 

2018) BAT päätelmän 38 periaatteiden mukainen. 

Tutkimustiedon mukaan sulamis-jäätymissyklit aiheuttavat luonnonmaa-

tiivisteissä huokoisuuden kasvua, mutta niillä ei ole vaikutusta bentoniit-

timaton vedenläpäisevyysominaisuuksiin (Lähteet: Suomen ympäristö-

keskus 20081, Kraus, J.F. & Benson et al. 19972). Tästä syystä bento-

niittimattoa ei tarvitse sijoittaa routarajan alapuolelle. 

Kaatopaikkarakenteissa käytetään tyypillisesti yhden metrin suojaker-

rosta bentoniittitiivistyskerroksen päällä (Infra 15-710194 Kaatopaikkara-

kenteet). Hakijan näkemyksen mukaan esitetty rakenne on näistä syistä 

sopiva jätealueiden sulkemiseen. 

Sivukivialueen sulkemisrakenteen osalta hakija on ELY-keskuksen 

kanssa yhtä mieltä siitä, että rakenteen tulisi olla yhtenevä luiskan ja la-

kialueen kanssa, jotta kaasufaasin kulkeutuminen rakenteeseen voidaan 

estää mahdollisimman tehokkaasti. Hakija esittää luiskan sulkemisraken-

teeksi lakialueen kanssa samanlaista rakennetta. Tällöin sivukivialueen 

sulkemiskustannukseksi muodostuu 18,90 €/m2 sisältäen projektikustan-

nuksen (15 %) ja arvonlisäveron (24 %). 

Vakuudet 

Kainuun ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että pyriittialtaan sulkemi-

selle esitetty vakuus on riittämätön. Hakija on erillistä pyriittiallasta kos-

kevan hakemuksen Dnro PSAVI/1467/2020 täydennyksessä esittänyt 

tarkemman kuvauksen pyriittialtaan sulkemissuunnitelmista ja niihin pe-

rustuvan vakuuden. 

Hakijan näkemyksen mukaan rikastushiekka-altaan vakuus on esitetty 

riittävän yksiselitteisesti lupahakemuksen yhteydessä toimitetussa jäte-

huoltosuunnitelmassa ja sen liitteissä 8 ja 9. Lisäksi yksikkökustannusten 

perusteita on avattu lupahakemuksen täydennyspyynnön kysymyksen 37 

vastauksessa. Rajamalmi- ja sivukivialueen osalta rakenne muutetaan 

laki- ja luiska-alueen osalta samanlaiseksi ja päivitetty yksikköhinta on 

esitetty edellä tässä vastineessa. 
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ELY-keskus on oikeassa todetessaan, että kaivannaisjätteitä koskevan 

BREF-dokumentin (EC 2018) BAT-päätelmissä esitettyä sulkemisraken-

teiden suunnittelua koskevaa riskinarviota ei ole laadittu. Peittorakentei-

den periaatteiden valinnassa ja suunnitelma-asiakirjojen laatimisessa 

mukana olleilla konsulteilla (Envineer Oy ja AFRY) on kuitenkin koke-

musta lukuisten eri kaivosten kaivannaisjätealueiden sulkemisen suun-

nittelusta. Rikastushiekka-alueelle suunniteltu ja tässä vastineessa esite-

tyin täydennyksin myös sivukivialueelle suunniteltu peittorakenne vastaa-

vat molemmat hakijan näkemyksen mukaan hyvin BREF-dokumentin 

BAT-päätelmien mukaisia rakenteita aiemmin vastineessa kuvatusti. 

Peittorakenteet vastaavat toimintaperiaatteeltaan myös useissa muissa 

kohteissa suunniteltuja ja myös riskinarvioiden pohjalta valittuja peittora-

kenteita mahdollisesti happoa muodostavien (ei inerttien) kaivannaisjät-

teiden jätealueille. 

Korvausvaatimus 

Yksityishenkilön muistutuksessa on vaadittu korvaamaan toiminnan 

muuttumisesta aiheutuvan tontin arvon alentuminen 45 000 € sekä kaikki 

vesieliöstölle ja ympäristölle aiheutuva haitta nyt ja tulevaisuudessa. 

Kiinteistö, jonka arvon alenemiseen muistutuksessa viitataan, sijaitsee 

noin yhdeksän kilometrin päässä kaivosalueesta. Koska kiinteistö ei si-

jaitse kaivosalueen välittömässä läheisyydessä, hakijan näkemyksen 

mukaan muistutuksen mukaiselle korvausvaatimukselle ei ole sellaisia 

perusteita, jotta asia tulisi käsitellä ympäristönsuojelulain mukaisessa lu-

pamenettelyssä. 

Kiinteistö sijaitsee Hietasen rannalla. Hietanen–Pieni-Hietanen vesimuo-

dostuma kuuluu Sapsojoen vesistöalueeseen, jonne kaivosalueella muo-

dostuvat ylijäämävedet johdetaan. Kaivostoiminnan vaikutukset pintave-

siin on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä sekä tarken-

tavien selvitysten avulla ennen ympäristölupahakemuksen jättämistä. 

Tehtyjen selvitysten perusteella kaivoksen toiminta ei aiheuta sellaista 

vesistöjen pilaantumista, että ympäristönsuojelulain mukaisia vesistöjen 

pilaantumisen aiheuttavia vahinkojen korvausasioita tulisi käsitellä tässä 

lupamenettelyssä. Hakija esittää, että vesistöjen pilaantumista koskevat 

korvausasiat ratkaistaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 126 §:n mu-

kaisesti myöhemmässä vaiheessa, mikäli kaivostoiminnan vaikutustark-

kailutulosten perusteella on havaittavissa toiminnasta johtuvaa vesistöjen 

pilaantumista. Muistutuksessa esitetyn kiinteistön sijainti on esitetty erilli-

sessä liitteessä (luottamuksellinen). 

Neuvottelut  

Aluehallintovirasto on järjestänyt ympäristönsuojelulain 39a §:n mukaisia 

tapaamisia 20.9.2019, 10.10.2019 ja ympäristönsuojelusta annetun ase-

tuksen 13 §:n 2 momentin mukainen neuvottelu 17.11.2020. Niistä laadi-

tut muistiot on liitetty hakemusasiakirjoihin. 
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Tarkastukset 

Asiassa on pidetty tarkastukset 17.9. ja 18.9.2020. Tarkastuksista laadi-

tut pöytäkirjat on liitetty asiakirjoihin. 

Tarkastuksella tehty muistutus ja hakijan vastine 

18.9.2020 pidetyssä maastotarkastuksessa Tero Nylund antoi muistutuk-

sen koskien kaivoksen aiheuttamaa melua ja esitti murskausalueen kat-

tamista siten, että meluhaitta jäisi rakennuksen sisälle. 

Hakija on tarkastuksella annetusta muistutuksesta jättämässään vasti-

neessaan tarkentanut, että hakija on välittömästi muistutuksen jättämisen 

jälkeen aloittanut suunnittelu- ja toteutustoimet meluhaitan vähentä-

miseksi. Tipasjärven mökkiläisten edustus on jo osallistunut ja pidetään 

mukana meluntorjunnan suunnittelu- ja toteutustoimenpiteissä ja melu-

haittaa pienennetään yhteistyössä mökkiläisten kanssa. 

Teknisesti koko murskaamon sijoittaminen rakennuksen sisälle on hyvin 

haastavaa, koska laitteisiin pitää päästä nosturilla käsiksi yläpuolelta. 

Melun leviämistä häiriintyviin kohteisiin estetään tarkastuskäynnillä kom-

mentoidusti meluesteillä, jotka sijoitetaan riittävän lähelle kohdetta ja 

melu suunnataan melulähteestä ylöspäin. 

Muutoin hakijalla ei ole lisättävää tai kommentoitavaa Nylundin muistu-

tukseen. 

Kuuluttamisen jälkeen tulleet täydennykset 

Hakemusta on kuuluttamisen jälkeen täydennetty 1.7.2020 vuoden 2018 

melumittausraportilla ja 13.7.2020 pyriittihallin tarkemmalla rakenneku-

vauksella sekä 15.10.2020, 16.10.2020, 28.10.2020, 29.10.2020, 

12.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020 ja 27.11.2020 täsmennyksillä ja täy-

dennyksillä koskien muun muassa lupahakemuksen prosessikaavioita, 

rikastushiekan vaatimaa täyttötilavuutta, vedenpuhdistamon koetoimin-

taa, jätteiden karakterisointia, esityksellä typpikuormituksen tarkkailupis-

teen muuttamisesta, rikastushiekka-altaan padon korotuksia koskevilla 

suunnitelmilla sekä päivitetyllä kaivosaluekartalla. Lisäksi hakemusta on 

täydennetty vesikiertokaaviolla, malmikentällä tapahtuvan rikotuksen toi-

minta-ajalla ja esityksellä vedenpuhdistamon vakuudesta. Kertoelma-

osassa on ajantasainen tieto toiminnasta. 

Lausunnot ja hakijan vastine 

Kainuun ELY-keskukselta on pyydetty lausunto koskien 15.10.–

16.10.2020 tulleita täydennyksiä. 

Kainuun ELY-keskus on lausunut täydennyksestä seuraavaa: 

Hakija on täydennyksessä esittänyt, että kaivosalueelta ulos johdetta-

vista vesistä aiheutuva typpikuormitus ja veden pH mitattaisiin jatkossa 
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mittakaivo 1:ltä. Hakija on esittänyt perusteluiksi sen, että siirto mahdol-

listaisi typen kokonaiskuormituksen tarkkailun yhdestä pisteestä sekä 

selkeytysaltaan 2 ylijäämäveden johtamisen pintavalutuskentälle 6 ve-

denpuhdistamon ohi. Kainuun ELY-keskus toteaa esitetystä, että koko-

naistyppikuormituksen ja pH:n tarkkailupiste voidaan siirtää mittakaivo 

1:lle. Selkeytysaltaasta 2 pintavalutuskentälle 6 johdettavan veden laa-

dulle tulee lupapäätöksessä määrätä samankaltaiset raja-arvot kuin ve-

denpuhdistamolta pois johdettavalle vedelle. Mikäli raja-arvot eivät alitu, 

tulee vesi johtaa käsiteltäväksi vedenpuhdistamolle ennen sen poisjohta-

mista alueelta. Lisäksi mittakaivon jatkuvatoimiset mittalaitteet on pidet-

tävä toimintakuntoisina ja niitä on huollettava säännöllisesti. Muutoin Kai-

nuun ELY-keskus toteaa, että täydennyksen johdosta ei ole tarpeen 

muuttaa tai täsmentää ELY-keskuksen asiasta 10.3.2020 antamaa lau-

suntoa. 

Hakijalta on pyydetty vastine ELY-keskuksen lausuntoon ja toteaa vasti-

neessaan seuraavaa: 

Hakijalla haluaa tarkentaa kohtaan ”Selkeytysaltaasta 2 pintavalutusken-

tälle 6 johdettavan veden laadulle tulee lupapäätöksessä määrätä sa-

mankaltaiset raja-arvot kuin vedenpuhdistamolta pois johdettavalle ve-

delle.”, että määrättävät raja-arvot eivät koskisi pH:ta, vaan sen raja-arvo 

mitattaisiin täydennyksen mukaisesti Mittakaivo 1:ltä. 

Muutoin hakijalla ei ole lisättävää tai kommentoitavaa ELY-keskuksen 

lausuntoon. 

Kainuun ELY-keskukselta on pyydetty lausunto koskien 24.11.2020 tul-

lutta täydennystä. 

Kainuun ELY-keskus toteaa, että selkeytysaltaan 4 vedet voidaan johtaa 

selkeytysaltaan 2 kaakkoisnurkkaan. Vettä saa poistaa selkeytysaltaasta 

2 pintavalutuskentälle 6 ainoastaan pato- ja ympäristöturvallisuuden var-

mistamiseksi. Selkeytysaltaalta 2 vesi voidaan johtaa pintavalutusken-

tälle 6 ainoastaan siinä tapauksessa, että se alittaa ympäristöluvassa sille 

määrätyt arvot. Mikäli raja-arvot eivät alitu, tulee vesi johtaa käsiteltäväksi 

vedenpuhdistamolle ennen sen poisjohtamista alueelta. Hakijan tulee 

säännöllisesti seurata selkeytysaltaan 4 vesien määrää, laatua ja vesien 

vaikutusta selkeytysaltaan 2 veden laatuun. Lisäksi Kainuun ELY-keskus 

toteaa, että kaivosalueen vesienhallinta tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 

että myös toiminnan laajentamisen jälkeen alueella on riittävä kapasi-

teetti vesien käsittelyyn ja vesien tilapäiseen varastointiin myös hydrolo-

gisesti poikkeavissa olosuhteissa.  

Hakija on täydennyksessä esittänyt vakuutta koskevia laskelmia sekä ar-

vion aktiivisen sulkemisvaiheen ja jälkihoitovaiheen kestosta julkisen toi-

mijan teettämänä tilanteessa, jossa hakijan toiminta päättyisi konkurssiin. 

Kainuun ELY-keskus toteaa, että vakuutta määrättäessä tulee huomi-

oida, että vakuudet kattavat tarvittavat toimet ympäristöturvallisuuden 

varmistamiseksi jo ennen kaivosalueen sulkemisen aloittamista riittävän 

pitkälle ajanjaksolle. On huomioitava, että konkurssitilanteessa kaivos-
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alueen sulkeminen ei ala välittömästi konkurssin jälkeen, sillä kaivosalu-

een sulkeminen vaatii tarkan suunnitelman sulkemisen toteuttamisesta 

sekä myös ympäristöluvan. Jälkihoitovaihetta koskevan tarkkailun osalta 

Kainuun ELY-keskus toteaa, että sulkemisen toteuttamisen jälkeen tark-

kailua ei voida heti harventaa. Jälkihoitovaiheen alkujakson tiheämmällä 

tarkkailulla tulee varmentaa, että tehdyt sulkemistoimet ehkäisevät ja ra-

joittavat riittävästi ympäristövaikutusten muodostumista ja niiden merkit-

tävyyttä. 

MERKINTÄ 

Aluehallintovirastolla on ollut asiaa ratkaistaessa käytettävissä: 

- Vuoden 2019 tarkkailuraportti  

- Hakemusasioiden Dnro PSAVI/91/04.08/2011 ja Dnro 

PSAVI/1467/2020 asiakirjat. 

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 

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 

Aluehallintovirasto myöntää Sotkamo Silver Oy:lle ympäristöluvan Sotka-

mon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen.  

Laajentamisen ja muuttamisen jälkeen ympäristölupa koskee:  

- maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta louhittavan moni-

metallimalmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärän nostamista 

yhteensä 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa ja avolouhoksen koko-

naistoiminta-ajan ja kesäajan toiminta-aikojen muuttamista, 

- kiviaineksen murskaamista, esirikastuksen käyttöönottoa ja vaah-

dotusrikastukseen syötettävän malmimäärän nostamista 

600 000 tonniin vuodessa sekä metalli- ja pyriittirikasteiden tuot-

tamista,  

- kaivannaisjätteen jätealueita (rikastushiekka- ja pyriittiallas, sivu-

kiven ja pintamaiden läjitysalue) ja toiminnassa muodostuvien 

kaivannaisjätteiden pysyvää loppusijoittamista niille,  

- muodostuvien kaivannaisjätteiden hyödyntämistä ja tarvekiven 

louhintaa sekä murskausta rikastushiekka-altaan viereisestä, ole-

massa olevasta tarvekivilouhoksesta,  

- jäteveden käsittelyä ja sen tehostamista kaivoksella sekä käsitel-

lyn jäteveden johtamista Koivupuron kautta Ollinjokeen sekä  

- näihin toimintoihin liittyviä aputoimintoja. 

Luvan saajalle myönnetään oikeus kaivoksen käsiteltyjen jätevesien joh-

tamiseen mittakaivon MK1 alapuoliseen ojaan ja edelleen Koivupuroon. 
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Aluehallintovirasto hyväksyy osittain kaivannaisjätteen jätehuoltosuunni-

telman ja sulkemissuunnitelman ja määrää toimittamaan uudet suunnitel-

mat hakemuksina aluehallintovirastoon 31.12.2021 mennessä.  

Aluehallintovirasto hyväksyy rikastushiekka-altaan ensimmäisen patoko-

rotuksen ja määrää toimittamaan seuraavia rikastushiekka-altaan pato-

korotuksia koskevan ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastoon vii-

meistään puoli vuotta ennen rakentamisen aloittamista. 

Aluehallintovirasto poistaa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 

33/2013/1 määrätyn lyijyn sekoittumisvyöhykkeen käsiteltyjen jätevesien 

purkureitillä Koivupuron alapuolisella Ollinjoella Pirttilampeen saakka. 

Toiminnasta aiheutuvien kalasto- ja kalastusvahinkojen ehkäisemiseksi 

ja vähentämiseksi määrätään kalatalousmaksu. Lisäksi voimassa on ym-

päristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksessä 

102 määrätty korvaus Pirttilammen kalastuksen tuoton alenemisesta Ti-

pasojan kalaveden osakaskunnalle. Hankkeesta ei ennalta arvioiden ai-

heudu muuta vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa korvattavaa tai toi-

menpitein hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta an-

netaan jäljempänä ilmenevä ohjaus. 

Luvan saajan on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamää-

räyksiä. Lisäksi on noudatettava Sotkamon hopeakaivoksen toimintaa 

koskevia ympäristölupapäätöksiä jäljempää kohdasta ”Korvattavat pää-

tökset” ilmenevästi. 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Yleiset määräykset 

1. Luvan saajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ym-

päristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 

(selvilläolovelvollisuus). Tässä päätöksessä määrätyn käyttö-, päästö- ja 

vaikutustarkkailun lisäksi luvan saajan on mm. tuotantoprosessia ja sen 

tarkkailua jatkuvasti kehittämällä, malmin, sivukiven ja rikastushiekan 

sekä kemikaalien ominaisuuksia koskevaa tietoa lisäämällä sekä toimi-

alakohtaista tietoa ja alan teknistä kehitystä hyödyntämällä varmistet-

tava, etteivät toiminnan päästöt ja haitalliset vaikutukset poikkea siitä, 

mitä lupahakemuksessa on esitetty ja mille lupa on myönnetty. 

Kaivoksen ja rikastamon prosessien ohjaus- ja seurantajärjestelmiä on 

edelleen kehitettävä siten, että ne tuottavat luvan saajalle sellaista reaa-

liaikaista tietoa, jota pystytään hyödyntämään myös tällä päätöksellä ase-

tettujen toiminnan ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen arvioin-

nissa. 

Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai ympä-

ristövaikutuksia, joita ympäristölupahakemuksen päästö- tai vaikutusar-
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vioissa ei ole ennakoitu eikä niihin siten tällä päätöksellä ole lupaa myön-

netty, on asiasta viipymättä ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle sekä 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. 

Luvan saajan on lisäksi viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 

pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen 

rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (pilaantumisen torjuntavelvol-

lisuus). Mikäli päästöjen tai niiden vaikutusten muutos on merkittävä lu-

pahakemukseen ja tähän lupapäätökseen nähden, on luvan saajan li-

säksi laitettava tältä osin aluehallintovirastossa vireille luvan muuttamista 

koskeva hakemus. 

2. Luvan saajan on toimitettava Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi 

suunniteltuja uusia ympäristönsuojelurakenteita (esimerkiksi sivukivialu-

een pohjarakenteet, selkeytysaltaan 6 rakenteet  sekä muut rakenteet, 

joilla estetään tai vähennetään päästöjen muodostumista ja leviämistä 

ympäristöön) koskevat, tämän päätöksen määräysten mukaisiksi tarkis-

tetut ja päivitetyt yksityiskohtaiset rakennus- ja laadunvalvontasuunnitel-

mat ja työselostukset viimeistään kolme kuukautta ennen niiden rakenta-

misen aloittamista. 

Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun Kainuun ELY-

keskus on riippumattoman valvojan yhteenvedon ja laadunvalvontakokei-

den tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden täyttävän niille 

tässä lupapäätöksessä asetetut vaatimukset. 

3. Rakentamisessa ja ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksessa on nou-

datettava rakentamista ja käytettyjä materiaaleja koskevia standardeja 

sekä yleisesti käytettyjä ja hyväksyttäjä rakennus- ja työtapoja niin, että 

laadukkaan rakentamisen ja hyvän rakentamiskäytännön vaatimukset 

täyttyvät.  

4. Luvan saajan on järjestettävä ympäristönsuojelurakenteiden oikean to-

teuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadunvalvo-

jan on oltava Kainuun ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntijataho, joka 

ei ole kyseisen kohteen suunnittelija tai toteuttaja, ja jolla on riittävä asi-

antuntemus ja kokemus ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamisesta 

tai niiden rakentamisen valvonnasta. 

Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla jatkuvasti tai käy-

tävä rakennuskohteissa vähintään Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän 

laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten Kainuun ELY-kes-

kuksen hyväksymällä tavalla niin, että hänen on mahdollista todeta kes-

keisten työvaiheiden toteutuminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukai-

sesti ja niiden laadunvarmennuksen toimivuus, tarkastaa laadunvalvon-

nan tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että todetut 

puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti. 

Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava vii-

pymättä Kainuun ELY-keskukselle. 
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Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen laadunval-

vonnasta yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan tulokset. Ra-

portista on käytävä ilmi muun muassa todetut poikkeamiset asetetuista 

vaatimuksista ja laadunvalvontasuunnitelmasta sekä toteutetut toimenpi-

teet puutteiden ja virheiden korjaamiseksi. 

5. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluasioiden ja kaivannaisjät-

teiden jätealueiden vastaava hoitaja tai hoitajat ja ilmoitettava heidän yh-

teystietonsa Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristön-

suojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä patorakenteiden osalta 

Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomaiselle. Luvan saajan 

on huolehdittava kaivannaisjätteen jätealueiden käytöstä vastaavan hen-

kilökunnan riittävästä kouluttamisesta ja pätevyyden ylläpitämisestä. 

6. Kaikista toiminnan muutoksista on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle 

ja annettava tiedoksi Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksiin on liitettävä arvio 

muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden ympäristövaikutuksiin tar-

kasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta sekä luvan saajan oma ar-

vio siitä, edellyttääkö muutos ympäristöluvan muuttamista tai tarkkailun 

tarkentamista. 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Päästöt vesiin 

7. Kaivosalueella muodostuvat puhtaat sade-, sulamis- ja valumavedet 

sekä muut vedet, joista ei aiheudu päästöjä tai ympäristön pilaantumisen 

vaaraa, on erotettava likaantuneista vesistä. Puhtaiksi todetut vedet saa-

daan johtaa maastoon tai vesistöihin. Kyseisten vesien likaantumatto-

muus on tarvittaessa osoitettava vedenlaatuselvityksin ja -mittauksin Kai-

nuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

8. Rikastamon vesikierrossa olevat vedet, louhitun malmin, sivukiven, raja-

malmin tai hylkykiven kanssa kosketuksiin joutuvat sade-, suoto- ja valu-

mavedet, avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvedet, kai-

vosalueen likaantuneet hulevedet, pyriittialtaan ja rikastushiekka-altaan 

patojen suotovedet sekä muut vastaavat likaantuneet vedet on kerättävä 

ja palautettava kaivoksen vesikiertoon tai käsiteltävä.  

Jätevesien käsittely on tehtävä hakemuksessa esitetyssä tai vastaavan 

tehoisessa laitosmaisessa prosessijätevedenpuhdistamossa ennen nii-

den johtamista pintavalutuskentän 1 tai 6 kautta tai suoraan mittakaivo 

MK1:lle johtavaan ojaan siten, että lupamääräyksessä 9 määrätyt pitoi-

suusraja-arvot alittuvat. 

Selkeytysaltaalta 2 saa kuitenkin johtaa vesiä suoraan pintavalutusken-

tälle 6 tilanteessa, jossa vesimäärä altaassa uhkaa nousta pato- ja ym-

päristöturvallisuuden kannalta liian suureksi. Johdettavan veden haitta-

ainepitoisuuksien on alitettava johtamisajanjaksona lupamääräyksessä 9 

kuukausikeskiarvona määrätyt pitoisuusraja-arvot. Vesien johtamisen 
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aloittamisesta on ilmoitettava hyvissä ajoin Kainuun ELY-keskukselle. Il-

moituksessa on esitettävä selkeytysaltaan 2 ajantasaiset vesien laatutie-

dot sekä johtamisen syy. 

Selkeytysaltaiden 4 ja 6 vedet saa johtaa selkeytysaltaaseen 2 siten, että 

ne sekoittuvat tehokkaasti rikastushiekka-altaasta selkeytysaltaaseen 2 

johdettavaan emäksiseen veteen.  

Maapohjaiseen selkeytysaltaaseen 3 johdettavien vesien kokonaislyijypi-

toisuus saa olla enintään 1,0 mg/l. 

Jätevesien käsittelyä on typen poiston osalta tehostettava vuodesta 2023 

alkaen laitosmaisella vesienkäsittelyllä. 

Pintavalutuskentät 1 ja 6 voivat olla toistaiseksi käytössä kaivoksen toi-

minnan aikaisina vesien jälkikäsittely-yksikköinä.  

9. Prosessijätevedenpuhdistamolta lähtevien käsiteltyjen jätevesien haitta-

ainepitoisuuksien on alitettava kuukausikeskiarvona seuraavat pitoisuus-

raja-arvot: 

Aine Raja-arvo Yksikkö 

Arseeni, As 0,1 mg/l 
Lyijy, Pb 0,05 mg/l 
Sinkki Zn 0,2 mg/l 
Antimoni, Sb 0,2 mg/l 
Alumiini, Al 0,5 mg/l 
Liukoinen elohopea, Hg 5 µg/l 
Liukoinen kadmium, Cd 10 µg/l 
Sulfaatti SO4

2- 1 000 mg/l 
pH 6–9,5*  
Kiintoaineen hehkutusjäännös (virtaama-
painotteinen neljännesvuosikeskiarvo) 

10 
 

mg/l 
 

*) koskee mittakaivolta MK1 Koivupuroon johdettavan veden pH:ta  

Yksittäisen näytteen lyijypitoisuus on oltava alle 0,30 mg/l, sinkkipitoisuus 

alle 0,50 mg/l, arseenipitoisuus alle 0,30 mg/l ja antimonipitoisuus alle 

0,50 mg/l. 

10. Mittakaivolta MK1 Koivupuroon johdettavien vesien aiheuttama vuotui-

nen kuormitus saa olla enintään: 

Aine Raja-arvo Yksikkö 

Kokonaistyppi 
- vuodesta 2023 alkaen 

12 400 
7 000 

kg 
kg 

Kokonaisfosfori 

- vuodesta 2021 alkaen 

 
40 

 
kg 

11. Käsiteltyjen jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua vesistössä valtioneu-

voston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 

(1022/2006) liitteen 1 kohdissa C2 tai D lueteltujen aineiden ympäristö-

laatunormien ylityksiä. 
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12. Louhinnassa on käytettävä räjähdysaineita, jotka ovat mahdollisimman 

niukkaliukoisia veteen. Reikien panostus ja kenttien räjäytys on tehtävä 

siten, että räjähtämättömän räjähdysaineen määrä jää mahdollisimman 

pieneksi. 

Luvan saajan on jatkettava toimenpiteitä räjähdysaineiden käytön opti-

moimiseksi ja räjähtämättä jäävän räjähdysaineen vähentämiseksi. Teh-

dyistä toimenpiteistä on raportoitava Kainuun ELY-keskukselle vuosira-

portoinnin yhteydessä. 

13. Sivukiven jätealueen ja rajamalmin varastoalueen yhteyteen saa raken-

taa uuden selkeytysaltaan 6.  

Selkeytysaltaan 6 pohjarakenteen ja altaan reunojen sisäluiskien on 

muodostuttava alhaalta lukien seuraavista rakennekerroksista: 

- vähintään metrin paksuinen pohjamoreenikerros, joka on tasattu 

ja tiivistetty ja jonka pintakerroksesta on poistettu kivet, 

- bentoniittimatto, joka vedenläpäisevyys vastaa altaan käyttöolo-

suhteissa yhden metrin paksuista maakerrosta, jonka vedenlä-

päisevyys on 10-9 m/s ja 

- 2,0 mm:n HDPE-muovista tehty keinotekoinen eriste. 

Rakenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että HDPE-kalvon ala-

puoliset bentoniittimatot eivät liiku tai erkane toisistaan ja että bentoniitti-

mattoon kohdistuu sen toiminnan edellyttävä riittävä paine.  

Mikäli muovikalvon päällä on tarve tehdä asennus- tai muita konekalus-

toa vaativia töitä, on muovikalvo suojattava siihen kohdistuvilta haitalli-

silta pistemäisiltä kuormilta joko geotekstiilistä tai hienojakoisesta kiviai-

neksesta muodostuvalla suojakerroksella ja sen päälle asennettavalla li-

säsuojakerroksella. 

Käytettävän geotekstiilin painon on oltava vähintään 1 200 g/m2. Jos suo-

jakerros tehdään hienojakoisesta kiviaineksesta, on sen oltava vähintään 

100 mm paksu tasarakeinen kerros, jossa käytettävä materiaali täyttää 

muovikalvon toimittajan vaatimukset. Suojakerroksen päällä saa liikkua 

koneilla vasta, kun alueelle on levitetty lisäksi vähintään 300 mm:n lisä-

suojakerros. 

Allas on suunniteltava ja toteutettava siten, että pohjan eristerakenteen 

alle ei voi syntyä rakenteen toimivuutta vaarantavaa pohjaveden aiheut-

tamaa nostetta missään olosuhteissa.   

Selkeytysaltaan 6 rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat on esitettävä 

lupamääräyksen 2 mukaisesti Kainuun ELY-keskukselle ennen rakenta-

misen aloittamista. 

14. Talousjätevedet on käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla siten, 

että saavutettava puhdistusteho on vuosikeskiarvona BHK7:n osalta 

90 % ja kokonaisfosforin osalta 90 %. Käsitelty jätevesi on johdettava 

pintavalutuskentän 1 kautta Koivupuroon. Lisäksi jätevedenpuhdistamon 
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toiminnan ja tarkkailun osalta on noudatettava yhdyskuntajätevesistä an-

netun valtioneuvoston asetuksen nro 888/2006 vaatimuksia. 

15. Luvan saajalla on oltava käytössään kaivoksen vesitaseen hallintaan ja 

ennustamiseen tarkoitettu mallinnusohjelma. Mallia on jatkuvasti kehitet-

tävä ja tarkennettava tarkkailutietojen perusteella.  

Kaivoksen vesienhallinta on järjestettävä siten, että vesienkäsittelyraken-

teissa ja altaissa on aina riittävästi käsittelykapasiteettia ja vesivarastoti-

laa tilastollisesti ennakoitavien 1/20 vuodessa sattuvien rankkasateiden, 

sateisten jaksojen ja kevään ylivalumakausien varalle. 

Luvan saajan on kehitettävä kaivoksen vesienhallintaa siten, että vesien-

käsittelyrakenteissa ja altaissa on viimeistään 1.1.2025 käsittelykapasi-

teettia ja vesivarastotilaa tilastollisesti ennakoitavien 1/100 vuodessa sat-

tuvien rankkasateiden, sateisten jaksojen ja kevään ylivalumakausien va-

ralle. 

Käyttöhenkilökunnalla on aina oltava ajantasaiset tiedot altaiden ylim-

mistä sallituista patoturvallisuuden edellyttämistä vedenpinnankorkeuk-

sista.  

16. Luvan saajan on osallistuttava Koivupuron kunnossapitoon siltä osin kuin 

kunnostustarve johtuu kaivosalueen vesien johtamisesta. 

Päästöt ilmaan 

17. Toiminnasta muodostuvia hajapölypäästöjä, kuten louhinnasta ja las-

tauksesta aiheutuvaa pölyämistä sekä tiestön ja varasto- ja jätealueiden 

pölyämistä on rajoitettava suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutetulla 

pölynsidonnalla ja toimintatapoja kehittämällä. Toimintatavat on kirjattava 

kaivoksen pölynhallintasuunnitelmaan, jota on jatkuvasti päivitettävä toi-

minnasta saadun kokemuksen mukaan.  

Käyttöhenkilökunnalla on oltava reaaliaikainen tieto tiestön, kaivannais-

jätteiden läjitysalueiden ja muiden kohteiden kosteustilanteesta ja pölyä-

misestä. Havaitun pölyämisen rajoittamiseen on ryhdyttävä viipymättä. 

Rikastushiekka- ja pyriittialtaan pinnat on pidettävä jatkuvasti kauttaal-

taan kosteana tai muulla tavoin ennakoivasti estettävä altaan pölyämi-

nen.  

Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuo-

jelun vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

Yksityiskohtainen jätealueiden hajapölypäästöjen rajoittamissuunnitelma 

toimintaohjeineen on oltava lisäksi osana kaivannaisjätealueiden jäte-

huoltosuunnitelmaa. 

18. Malmin murskauksen ja rikastuksen pölyämistä aiheuttavat kohteet on 

varustettava pölyn keräävällä järjestelmällä. Kerätty ilma on johdettava 
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puhdistettavaksi. Pölynpoistojärjestelmistä pois johdettavan puhdistetun 

ilman hiukkaspitoisuus saa olla enintään 10 mg/m3(n). 

Ulkona olevat murskatun malmin kuljettimet on koteloitava. Talviaikaa lu-

kuun ottamatta pölyämisen rajoittamisessa on käytettävä tarvittaessa 

malmin kastelua. 

Jos avolouhoksessa tai tarvekivilouhoksessa on lyhytaikaisesti käytössä 

liikuteltava kivenmurskaamo tarvekiven murskaamiseksi, on sen pöly-

päästöjä rajoitettava kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet katta-

vasti ja tiiviisti, pitämällä murskeen pudotuskorkeudet mahdollisimman 

pieninä taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvitta-

essa kasteltava. Pölyn leviäminen ajoneuvojen mukana kaivosalueen ul-

kopuolella on estettävä. 

Kuljettimet on toteuttava siten, että hihnoihin tarttuva hienojakoinen mal-

miripe ei leviä kuljetinlinjastojen alle vaan saadaan mahdollisimman te-

hokkaasti talteen esimerkiksi kuljettimien kääntökohtiin toteutettavin puh-

distinjärjestelmin. 

Käytettävät poravaunut on varustettava pölynkeräysjärjestelmällä. 

Melu ja tärinä 

19. Avolouhoksesta ei saa louhia (poraus ja räjäytys) eikä kuljettaa malmia 

ja sivukiveä 15.6.–31.7.  

Avolouhoksesta saa louhia ja kuljettaa malmia ja sivukiveä 1.9.–30.4. ar-

kipäivisin (ma–pe). Lisäksi malmia ja sivukiveä saa 1.5–14.6. ja 1.8–31.8. 

avolouhoksesta louhia arkipäivisin (ma-pe) klo 12–18 ja kuljettaa klo 8–

18.  

Avolouhoksen räjäytykset on pääsääntöisesti suoritettava arkipäivisin 

07–22. Kesäaikana 1.5–14.6. ja 1.8–31.8. räjäytyksiä saa tehdä kerran 

viikossa klo 12–18. Kaikista räjäytyksistä on ennalta ilmoitettava vaiku-

tusalueen asukkaille. 

Avolouhoksessa saa murskata hyödynnettävää sivukiveä 1.9.–31.5. ar-

kipäivisin (ma–pe) klo 7–22. 

Maanalaisen kaivoksen ja rikastamon toimintaa saa harjoittaa vuoden 

ympäri kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Malmia saa murskata rikastamon yhteydessä olevassa murskaamossa 

vuoden ympäri arkipäivisin (ma-pe) klo 6–22 ja poikkeuksellisesti viikon-

loppuisin klo 10–18, jos se on rikastamon toiminnan kannalta välttämä-

töntä. Poikkeustilanteista on raportoitava Kainuun ELY-keskukselle. 

Isokokoisten malmikivien rikotusta saa tehdä murskaamon kentällä sitä 

varten toteutetulla alueella arkipäivisin (ma–pe) klo 8–18.  
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Raskaan liikenteen kuljetukset kaivosalueelle tai sieltä pois on 1.6.–31.8. 

tehtävä pääsääntöisesti klo 7–22. 

Tarvekiveä voidaan louhia, räjäyttää ja murskata hakemuksessa esite-

tystä tarvekivilouhoksesta 1.9.–30.4. kaikkina viikonpäivinä klo 6–22 ja 

1.5.–31.8. vain arkipäivisin (ma–pe) klo 6–22.  

20. Toiminnan ja siihen liittyvän kaivosalueella tapahtuvan liikenteen aiheut-

tama ympäristömelu ei saa kaivosalueen ympäristössä asuinkiinteistöjen 

ja loma-asuntojen piha-alueilla ylittää päivällä melutasoa LAeq 55 dB(A) 

eikä yöllä (klo 22–7) LAeq 50 dB(A). Melun ollessa luonteeltaan isku-

maista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB 

ennen sen vertaamista raja-arvoon. 

Kesällä 15.6.–31.7. toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa kaivosalueen 

ympäristössä asuinkiinteistöjen ja loma-asuntojen piha-alueilla ylittää 

päivällä (klo 07–22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 45 dB(A) ja yöllä (klo 

22–07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 40 dB(A).  

21. Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden 

suunnittelussa, valinnassa, asemoinnissa, käytössä ja kunnossapidossa. 

Pistemäiset melun päästölähteet on koteloitava tai varustettava äänen-

vaimentimin sekä suunnattava mahdollisista häiriintyvistä kohteista pois 

päin melun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi. 

Luvan saajan on säännöllisillä tarkastuksilla, huolloilla ja tarvittaessa lait-

teistojen uusimisella huolehdittava siitä, että melua aiheuttavien laitteiden 

tai toimintojen melupäästöt eivät kasva. Yksittäisiä prosessilaitteita ja ra-

kenteita uusittaessa sekä työmenetelmiä kehitettäessä on huolehdittava 

melupäästöjen rajoittamisesta niin, ettei muutoksilla lisätä toiminnan ai-

heuttamaa ympäristömelutasoa. 

Kiven murskaamoissa ja kiven rikotuksessa melua torjuttava koteloin-

nein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntor-

juntatoimilla.  

Malmin murskaus- ja rikotusalueelta leviävää melua on lisäksi rajoitettava 

meluseinien ja -vallien sekä muiden vastaavien rakenteiden avulla. Niitä 

koskeva suunnitelma on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle viimeis-

tään 31.3.2021. Melusuojaus on tehtävä 14.6.2021 mennessä.  

Tarvekivimurskaamo on sijoitettava louhokseen siten, että melun leviä-

minen häiriintyvien kohteiden suuntaan vaimenee tehokkaasti.  

Sivukiven kaivannaisjätteen jätealueen täyttötoiminta asutuksen suun-

taan on tehtävä läjitysalueen kulloisenkin täyttötason yläreunaan tehtä-

vän reunapenkereen takana. 

22. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toimen-

pitein, kuten käyttämällä aikahidastenalleja ja rajoittamalla räjäytettävien 

kenttien kokoa sekä kehittämällä ja ottamalla käyttöön muita työ- ja toi-

mintatapoja. Räjäytykset on suunniteltava ja toteutettava siten, että niistä 
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ei aiheudu heilahdusnopeuksia, jotka voivat vahingoittaa kaivosalueen 

ulkopuolella olevia rakennuksia. 

Räjäytyksistä aiheutuvan tärinän heilahdusnopeus ei saa ylittää yöaikana 

klo 22–07 ohjearvoa 2 mm/s asuinkäyttöön käytettävällä kiinteistöllä. 

Jätteet sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen, hyödyntäminen ja 

käsittely  

23. Toiminnassa muodostuvien keskeisten jätteiden nimikkeet ovat jätteistä 

annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti: 

Jae 
 

Jäteluokitus Jätteen luokitus 

Sivukivi 
- happoa tuottamaton sivukivi 
- happoa tuottava sivukivi 

 
01 01 01 
01 01 01* 

 
jäte 
vaarallinen jäte 

Rikastushiekka 
- happoa tuottamaton rikastushiekka 
- happoa tuottava rikastushiekka 

 
01 03 06 
01 03 04* 

 
jäte 
vaarallinen jäte 

Pyriittialtaaseen loppusijoitettu pyriitti 01 03 04* vaarallinen jäte 
Puhtaat pintamaat 
Pintamaat, jotka voivat sisältää  
vaarallisia aineita 

01 01 01 
01 01 01* 

jäte 
vaarallinen jäte 

Esirikastuksen hylkykivi 01 01 01* vaarallinen jäte 
Rajamalmi 01 01 01* vaarallinen jäte 
Selkeytysaltaiden 3–6 pohjaliete 01 01 01 jäte 
Prosessijätevedenpuhdistamon ja selkey-
tysaltaan 2 sakka 

19 08 13* vaarallinen jäte 

24. Rikastushiekan ympäristökelpoisuuden parantamiseksi ja sen loppusijoi-

tuksen riskien vähentämiseksi toiminnassa on vaahdotusprosessilla ero-

tettava rikastushiekasta siinä oleva pyriitti ja muut rikkipitoiset mineraalit 

omaksi jakeeksi. Prosesseja on ajettava siten, että rikastushiekan rikkipi-

toisuus on mahdollisimman alhainen ja vuosikeskiarvona alle 0,3 %. 

Rikastushiekka, josta on poistettu vaahdotusprosessissa pääosa pyrii-

tistä ja hyödynnetään maanalaisen kaivoksen kovettuvissa tai muissa 

täytöissä, ei ole jätettä. 

25. Pyriittialtaaseen loppusijoitettu pyriitti on vaarallista jätettä. Pyriitin sijoit-

taminen pyriittialtaaseen on tehtävä siten, että materiaali on mahdollista 

myöhemmin toimittaa hyötykäyttöön.  

26. Sivukivi on pyrittävä hyödyntämään maanalaisen kaivoksen louhos- ym. 

täytöissä sekä muissa mahdollisissa kohteissa, jos niiden tekniset ja ym-

päristöominaisuudet hyötykäytön mahdollistavat. Maanalaisen kaivoksen 

täytöissä on ensisijaisesti hyödynnettävä runsasrikkisin sivukivi.  

Esirikastuksen hylkykivi on sijoitettava maanalaisen kaivoksen louhosten 

täyttömateriaaliksi vuoden kuluessa esirikastuksesta. 

Kaikki rajamalmi on rikastettava toiminnan aikana.  
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27. Louhittava sivukivi ei ole jätettä, jos  

- se välittömästi tai alle kolme vuotta kestävän varastointiajan kulu-

essa toimitetaan rakennus- tai muussa toiminnassa käytettäväksi 

ja toiminnanharjoittaja osoittaa, että sen sulfidisen rikin pitoisuus 

on alle 0,3 %,  

- se ei omaa haponmuodostuspotentiaalia ja  

- se täyttää rakennuskivelle muussa lainsäädännössä tai raken-

nuskiviä koskevissa standardeissa asetetut vaatimukset. 

Edellä olevat vaatimukset täyttävää sivukiveä saa hyödyntää vain kaivos-

piirin sisällä tapahtuvassa rakentamisessa. 

Sivukivi, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,8 %, voidaan hyödyntää kai-

voksen maanpäälliseen rakentamiseen liittyvissä täytöissä edellyttäen, 

että kiviaines sijoitetaan pysyvästi maavesi- ja/tai pohjavesipinnan ala-

puolelle. 

28. Poistettavat kivennäismaat eivät ole jätettä, jos  

- ne toimitetaan välittömästi tai alle kolme vuotta kestävän varas-

tointiajan kuluessa kaivosalueen rakennus- tai muussa toimin-

nassa käytettäväksi ja jos  

- niiden metallipitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 

nro 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 

arvioinnista annettua alempaa ohjearvoa.  

Määräyksen vaatimukset täyttävää maa-ainesta saa hyödyntää kaivos-

piirin sisällä tapahtuvassa rakentamisessa. 

Kivennäismaat, joiden metallipitoisuudet ylittävät mainitun alemman oh-

jearvon, mutta eivät ylempää ohjearvoa, voidaan hyödyntää kaivannais-

jätealueiden pohjarakenteissa tiivistyskerroksen yläpuolisissa kerrok-

sissa tai rakenteissa, joissa materiaali jää pysyvästi maavesi- tai pohja-

vesipinnan alapuolelle. 

29. Kaikista muodostuvista kaivannaisjätejakeista on tehtävä niiden ominai-

suuksien määrittely kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuk-

sen nro 190/2013 mukaisesti ja muista luokitelluista jätteistä kaatopai-

koista annetun valtioneuvoston asetuksen nro 331/2013 mukaisesti. 

Määrittely on tehtävä aina, kun malmin laadussa tai rikastus- tai jäteve-

sien käsittelyprosessissa tapahtuu jätteiden ominaisuuksiin vaikuttavia 

muutoksia. Ominaisuuksien määrittelyn tulokset on toimitettava niiden 

valmistuttua Kainuun ELY-keskukselle. 

30. Luvan saajan on jatkuvasti ylläpidettävä ja kehitettävä yksityiskohtaista 

kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen hallintasuunnitelmaa. Hallintasuunni-

telman on katettava kaikki alueella muodostuvat kiviainekset ja kaivan-

naisjätteet. Hallintasuunnitelmassa on esitettävä, miten ominaisuuksil-

taan erilaiset kiviainekset tunnistetaan ja erotellaan sekä hyödynnetään 

tai käsitellään ja sijoitetaan. Tiedot on tallennettava siten, että loppusijoi-
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tettujen kaivannaisjätteiden ja kaivospiirin alueella hyödynnettyjen kiviai-

nesten sijainti ja määrä ovat tiedossa toiminnan aikana ja sen loppumisen 

jälkeen.  

Kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen päivitetty hallintasuunnitelma on liitet-

tävä lupamääräyksen 31 mukaiseen uuteen kaivannaisjätteiden jätehuol-

tosuunnitelmaan.  

31. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huoleh-

dittava ympäristösuojelulain 114 §:n ja 115 §:n sekä kaivannaisjätteistä 

annetun valtioneuvoston asetuksen 190/2013 sekä tämän päätöksen 

määräysten mukaisesti. Luvan saajan on tehtävä näitä vaatimuksia ja tä-

män päätöksen mukaista toimintaa vastaava uusi kaivannaisjätteen jäte-

huoltosuunnitelma.  

Jätehuoltosuunnitelmassa on edellä mainittujen vaatimusten osalta kiin-

nitettävä erityisesti huomiota seuraavien tietojen esittämiseen: 

- kaivannaisjätejakeiden mineralogia ja ominaisuudet sekä pro-

sessijätevedenpuhdistuksen ja selkeytysaltaan 2 sakan kemialli-

nen koostumus,  

- eri sivukivijakeiden määrät, ominaisuudet sekä erottelu- ja käsit-

telymenetelmät toiminta-aikana, 

- eri sivukivijakeiden ominaisuuksiin ja määriin perustuva sivuki-

ven jätealueen läjityssuunnitelma, 

- selvitys esirikastuksen vaikutuksista rikastushiekan laatuun,  

- esitys siitä, miten estetään maanpäälliselle sivukiven jätealueelle 

pysyvästi jäävän runsasrikkisen sivukiven hapettuminen jo täyt-

tötoiminnan aikana, 

- suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi luokiteltujen kaivan-

naisjätteen jätealueiden sisäinen pelastussuunnitelma toiminta-

periaateasiakirjoineen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmineen,  

- esitys, miten rajamalmi määritetään kaivoksen toiminnassa 

- perusteltu esitys pyriitin läjittämistavasta pyriittialtaaseen (kuiva- 

vai märkätäyttö), läjityskorkeudesta ja mahdollisista patokorotuk-

sista, 

- mahdolliset suunnitelmat rikastushiekan käytöstä maanalaisen 

kaivoksen täytöissä, 

- pintamaiden läjitysalueiden sijainti ja suunnitelma maamassojen 

hyödyntämisestä ja riittävyydestä sulkemisen yhteydessä, 

- kaivannaisjätteiden ominaisuuksiin ja määriin sekä jätealueiden 

läjityssuunnitelmiin sekä riskinarviointiin perustuva jätealueiden 

uusi sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelma asetuksen 190/2013 10 

§:n ja liitteen 5 mukaisesti tehtyine kustannus- ja vakuusarvioi-

neen.   

Uusi kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ja siihen sisällytettävä 

kaivannaisjätteiden ja kiviaineksen hallintasuunnitelma on toimitettava 

aluehallintovirastoon hakemusasiana viimeistään 31.12.2021. 
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Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntä-

misen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuolto-

suunnitelmaa, kiviainesten hallintasuunnitelmaa ja tarvittaessa sisäistä 

pelastussuunnitelmaa ja siihen liittyviä asiakirjoja on muutettava. 

32. Toiminnassa muodostuvat muut jätteet, joiden käsittelystä ei ole tässä 

päätöksessä erikseen määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan 

erillään, ettei jätteiden uudelleenkäyttö- tai kierrätysmahdollisuuksia tai 

niiden puuttuessa hyödyntämismahdollisuuksia heikennetä. Jätteet on 

varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, 

hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyt-

tökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppu-

sijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ym-

päristöluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen 

jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely. 

Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltä-

väksi toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovu-

tettaessa vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaara-

ominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisia jätteitä luovutetta-

essa on laadittava siirtoasiakirja. 

Räjähdysainejäämiä sisältävien jätteiden käsittelyssä on lisäksi nouda-

tettava räjähdysaineita koskevia säädöksiä.  

Talousjätevesien puhdistamolla muodostuvat lietteet on toimitettava kä-

siteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa pää-

töksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely. 

Luvan saajan on ylläpidettävä ja päivitettävä jätelain 120 §:n tarkoittamaa 

suunnitelmaa jätteiden käsittelyn seurannasta ja tarkkailun järjestämi-

sestä. Jos käsiteltävän jätteen laatu tai määrä taikka käsittelyn järjestelyt 

muuttuvat, toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 

suunnitelmaa ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. 

Kaivannaisjätteiden jätealueita sekä malmin varastointialueita koskevat yleiset 

määräykset 

33. Kaivannaisjätteen jätealueiden sekä malmin ja rajamalmin varastointialu-

een pohjamaan kantavuus on oltava luontaisesti tai rakennusteknisin toi-

min vahvistettuna sellainen, että alueella on sille tulevalla enimmäiskuor-

mituksella riittävä varmuus maapohjan sortumista vastaan.  

Kaikki jätealueet on toteutettava siten, että myös niille sijoitetuilla jätteillä 

ja niihin liittyvillä rakenteilla on kaikissa olosuhteissa riittävä varmuus jä-

tealueen sisäistä sortumista vastaan.  

Jäte- ja varastointialueilta ja niihin liittyvien rakenteiden alta on poistet-

tava puusto. 

34. Pohjantiivistysrakenteissa käytettävien rakenneratkaisujen ja keinote-

koisten eristeiden asentamisessa, painottamisessa ja muissa teknisissä 
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yksityiskohdissa on noudatettava päätöksen antamisen jälkeen tehtä-

vissä tarkentavissa rakennesuunnitelmissa, työselostuksissa ja laadun-

valvontasuunnitelmissa asetettuja, kunkin tuotteen ominaisuuksiin perus-

tuvia tarkempia vaatimuksia. 

35. Kaikkien jätealueiden ympärille on kaivettava tarvittavat ympärys- ja nis-

kaojat, joilla kerätään likaantuneet suoto- ja valumavedet ja ohjataan ul-

kopuoliset puhtaat valumavedet jätealueiden ohitse. 

36. Määräysten mukaiset rakenteet voidaan korvata muilla ympäristönsuoje-

lullisesti vastaavan suojatason antavilla rakenneratkaisuilla.  Yksityiskoh-

tainen suunnitelma vaihtoehtoisesta rakenteesta ja sen ominaisuuksista 

on toimitettava hakemusasiana aluehallintovirastolle vähintään kolme 

kuukautta ennen suojarakenteiden rakentamisen aloittamista. 

37. Luvan saaja vastaa alueella olevien kaivannaisjätteen jätealueiden jälki-

hoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin on tar-

peen sen varmistamiseksi, että jätealueista ei aiheudu ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa, eikä päästöjä ja niiden vaikutuksia ole tarpeen 

tarkkailla.  Mainittujen vastuiden loppumisesta päättää ympäristölupavi-

ranomainen. 

Rikastushiekka-allas 

38. Kaivoksen rikastushiekka-allas luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa 

aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi, jonne saa sijoittaa rikasta-

molla muodostuvaa rikastushiekkaa (kaivannaisjäte).  

Rikastushiekka-altaaseen saa rikastushiekan lisäksi sijoittaa selkeytysal-

taan 3 tai 5 pohjalle laskeutunutta lietettä. Lisäksi rikastushiekka-altaa-

seen saa sijoittaa prosessijätevedenpuhdistamossa muodostunutta sak-

kaa vuoden 2022 loppuun saakka. 

39. Rikastushiekan purkaminen rikastushiekka-altaaseen on tehtävä spigo-

toimalla tai muulla vastaavantyyppisellä menetelmällä siten, että patoa 

vasten jää kaikissa olosuhteissa kuivavyöhyke. 

Luvan saajan on raportoitava Kainuun ELY-keskukselle (ympäristönsuo-

jelu- ja patoturvallisuusviranomainen) kuukausittain: 

- rikastushiekka-altaaseen loppusijoitettujen jätteiden määrä ja 

laatu,  

- korotusvaiheessa jäljellä oleva rikastushiekan täyttötilavuus,  

- rikastushiekka-altaassa olevan vapaan veden määrä,  

- altaan vapaan vesipinnan ja viimeisimmän patokorotuksen pa-

don harjan välinen pienin kuivavara,  

- altaan rikastushiekan ylimmän pinnan tason ja viimeisimmän pa-

tokorotuksen padon harjan välinen kuivavara,  

- padon ja rikastushiekka-altaan vesipinnan välissä kuivillaan ole-

van alueen lyhin leveys sekä  

- arvio tilanteen kehittymisestä seuraavan vuoden aikana eri sa-

deolosuhteissa. 
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40. Rikastushiekka-altaan ensimmäinen korotus ylävirtaan saadaan tehdä 

tarvekivilouhoksesta louhitulla louheella ja murskeella Kainuun ELY-kes-

kukselle 12.5.2020 toimitetun rakennussuunnitelman mukaisesti.  

Seuraavia ylävirtaan tehtäviä patokorotuksia koskevat rakennus- ja laa-

dunvalvontasuunnitelmat patoja koskevine ajantasaisine vakavuustar-

kasteluineen on toimitettava aluehallintovirastoon hakemusasiana vii-

meistään puoli vuotta ennen rakentamisen aloittamista. Hakemuksessa 

on lisäksi arvioitava miten korotukset vaikuttavat jätealueen päästöihin. 

Luvan saajan on esitettävä suunnitelmassa kaivannaisjätteiden karakte-

risointituloksiin perustuva yksityiskohtainen arvio siitä, miten patomateri-

aalin ominaisuudet vaikuttavat patorakenteen pysyvyyteen ja jätealu-

eesta aiheutuviin päästöihin pitkällä ajalla tarkasteltaessa. Tämä arvio on 

esitettävä, jos patokorotuksissa on tarkoitus käyttää runsasrikkistä sivu-

kiveä ja rikastushiekkaa. 

Sivukiven jätealue ja rajamalmin varastoalue sekä niiden laajennus 

41. Sivukivialue ja sen yhteyteen sijoitettava rajamalmin varastoalue sekä 

hakemuksen mukainen sivukivialueen laajennus luokitellaan suuronnet-

tomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi. Sinne 

saa sijoittaa louhinnassa muodostuvaa sivukiveä (kaivannaisjäte) ja pin-

tamaita, joiden metallipitoisuudet ylittävät maaperän pilaantuneisuuden 

ja puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 

nro 214/2007 säädetyn alemman ohjearvon (kaivannaisjäte). Lisäksi alu-

eella saa varastoida rajamalmia. Jätejakeet on sijoitettava ja rajamalmi 

varastoitava erillään siten, ettei niiden hyötykäyttö vaikeudu. 

Sivukivialueen ja rajamalmialueen pohjarakenteiden on muodostuttava 

luontaisesta tai rakennetusta turvekerroksesta, jonka paksuus on tiivis-

tettynä vähintään 0,4 m ja tiivistyneen turpeen laskennallinen vedenlä-

päisevyys pääosin enintään 5 x 10-10 m/s. Suotovesiä keräävät ojat on 

rakennettava vastaavat tiiveysvaatimukset täyttävästi. 

Sivukiven kaivannaisjätteen jätealueen laajennuksen alle jäävät vanhat 

ojat on peitettävä heikosti vettä johtavalla hienoainesmoreenilla, jonka 

päälle levitetään edellä annetut vaatimukset täyttävä turvekerros. 

Jos pohjarakenne tehdään osin kaivospiirin alueelta tai muualta tuota-

valla turpeella, on käytettävän turpeen laadusta, otosta, käsittelystä ja 

tehtävän tiivisturvekerroksen rakentamisesta laadittava oma suunnitelma 

työohjeineen. Suunnitelmassa on esitettävä ne laatukriteerit, työtekniset 

toimet ja laadunvalvontamenettelyt, joilla varmistetaan, että tehtävällä tii-

vistyskerroksella saavutetaan edellä tässä määräyksessä asetettu ympä-

ristönsuojelun vaatimustaso. 

Sivukivialueelle ja rajamalmin varastoalueelle turvekerroksen päälle ta-

pahtuva täyttötoiminta on suunniteltava ja tehtävä kerroksittaisena siten, 

että ei aiheuteta turvekerrosten olennaista syrjäytymistä tai liikkumista. 
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Sivukiven jätealueen ylin täyttötaso saa olla enintään +240 (N2000). Sivu-

kiven jätealueen reunaluiskat on muotoiltava keskimääräiseen kaltevuu-

teen 1:3 tai loivemmiksi ja lakiosat reunoja kohti viettäviksi täyttötoimin-

nan osana viimeistään vuoden kuluessa lopullisen korkeuden saavutta-

misesta. Samalla alueen pintaan on tehtävä tarvittava kiilaus. 

Pyriittiallas 

42. Pyriittiallas, jonne on loppusijoitettu pyriittirikastetta, luokitellaan suuron-

nettomuuden vaaraa aiheuttaviksi kaivannaisjätteen jätealueeksi. 

43. Pyriittialtaassa saa lisäksi varastoida pyriittirikastetta. Varastoitu rikaste 

on toimitettava hyötykäyttöön vuoden kuluessa altaaseen sijoittamisesta. 

Pintamaiden läjitysalue 

44. Pintamaiden läjitysalue luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi, jolle 

saa sijoittaa kaivannaisjätteistä annetun asetuksen tarkoittamaa kaivos-

alueella muodostuvaa pilaantumatonta maa-ainesta. Lisäksi pintamaiden 

läjitysalueelle saa tuoda kaivosalueen ulkopuolelta varastoitavaksi vas-

taavaa pilaantumatonta maa-ainesta, joka hyödynnetään myöhemmin jä-

tealueiden sulkemisessa.  

Kivennäismaat on varastoitava erilleen kasvukerrokseksi soveltuvista tur-

peista ja humusmaista. Varastokasat on muotoiltava mahdollisimman hy-

vin maastoon sopeutuviksi. Eroosion rajoittamiseksi luiskat on tehtävä 

riittävän loiviksi ja tarpeen mukaan kasvitettava. 

Varastointi ja huoltotoiminta 

45. Toiminnassa käytettävien raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, pro-

sessiliuosten, polttoaineiden ja muodostuvien jätteiden varastoinnista ei 

saa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. 

Ympäristölle haitallisten raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, poltto-

aineiden, prosessiliuosten ja jätteiden varastot ja säiliöihin liittyvät putkis-

tot on rakennettava siten, ettei kyseisiä aineita pääse onnettomuustilan-

teissakaan ympäristöön. 

Nestemäiset kemikaalit ja prosessiliuokset on varastoitava kullekin nes-

teelle tarkoitetussa asianmukaisesti merkityssä säiliössä. Ympäristölle 

haitallisia nestemäisiä kemikaaleja, prosessiliuoksia tai polttoaineita si-

sältävät säiliöt tai säiliöryhmät on varustettava varoaltaalla, jonka tilavuus 

on vähintään 110 % altaan sisällä olevan suurimman säiliön tilavuudesta. 

Samaan säiliöryhmään ei saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia 

kemikaaleja tai prosessiliuoksia tai sellaisia kemikaaleja tai prosessiliu-

oksia, jotka syövyttävät muun varoallastilassa olevan säiliön rakennema-

teriaalia, perustusta, vallitilan suojakalvoa tai muuta rakennetta. 

Nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden säiliöiden täyttö- ja tyhjen-

nyspaikkojen on oltava allastettuna siten, että allastuksella saadaan ke-
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rättyä talteen suurimman kuljetussäiliön tilavuus, eikä vuoto ei pääse ym-

päristöön. Täyttö- ja purkupaikkojen pinnoitteen kunto on tarkastettava 

säännöllisesti, ja todetut vauriot korjattava viipymättä. 

Kemikaalien ja rikasteen lastaus- ja purkupaikat ja niihin välittömästi liit-

tyvät piha-alueet on oltava tiivispintaisia ja viemäröityjä niin, että mahdol-

liset vuodot eivät pääse maaperään ja että likaantuneet vedet johdetaan 

käsittelyyn tai prosessivedeksi. 

Varo- ja suoja-altaat on varustettava tyhjennysventtiilein tai -pumpuin, joi-

den avulla pilaantuneet vedet voidaan johtaa käsittelyyn ja pilaantumat-

tomat vedet kaivoksen käyttövedeksi tai maastoon. Venttiilit tai pumput 

on pidettävä normaalisti suljettuna ja avattava/käynnistettävä vain vesien 

poistamiseksi varo- ja suoja-altaista. 

46. Kaikki alueella varastoitavat kiinteät raaka-aineet, murskattu malmi ja ri-

kasteet on sijoitettava varastohalleihin tai muihin katettuihin varastoihin. 

Rikaste- ja malmihallien pohjat on oltava betonirakenteisia tai muutoin 

vesitiiviitä siten, että konekaluston käyttö hallissa ei vaurioita tiivistystä. 

Varastotilojen ympäristö on muotoiltava siten, että valuma- ja sadevedet 

eivät kulkeudu varastoon. Varastohallin lattiavedet on kerättävä lattia- tai 

tiivisrakenteen kallistuksin ja viemäröinneillä sekä johdettava prosessive-

deksi tai käsiteltäväksi. 

47. Pyriittirikastetta voidaan varastoida varastohallissa. Varastoitu rikaste on 

toimitettava hyötykäyttöön vuoden kuluessa varastoon sijoittamisesta tai 

loppusijoitettava pyriittialtaaseen. 

Pyriittihallissa voidaan tilapäisesti varastoida myös muita rikasteita. 

48. Rikastamoalueella saadaan varastoida malmia ennen murskausta ul-

kona, tiivispohjaiseksi rakennetulla malmin varastoalueella kerralla enin-

tään 40 000 tonnia. 

49. Esirikastuksen hylkykiveä (kaivannaisjäte) saa varastoida tiivispoh-

jaiseksi rakennetulla esirikastusalueella noin 10 000 tonnia ennen sen 

toimittamista maanalaiseen kaivokseen. Esirikastusalueen yhteydessä 

oleva hylkykiven varastoalue luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi.  

50. Sivukivialueen yhteydessä olevalla rajamalmin varastoalueella saa va-

rastoida rajamalmia yhteensä enintään 100 000 tonnia. Rajamalmi on va-

rastoitava erillään sivukivestä. Rajamalmi on rikastettava kahden vuoden 

kuluessa louhimisesta. Jos rajamalmin varastointialueella on rajamalmia 

jatkuvasti lähes 100 000 tonnia, on Kainuun ELY-keskukselle esitettävä 

suunnitelma rajamalmin rikastamisen tehostamiseksi. 

Tiedot rajamalmin varastointialueella olevan rajamalmin määrästä ja sen 

kehityksestä on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle puolen vuoden vä-

lein. 

51. Malmin, sivukiven ja muun kaivoksen sisällä siirrettävän materiaalin kul-

jetuksessa ja käsittelyssä käytettävän kaluston polttonesteen jakelu on 
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pääsääntöisesti toteutettava jakeluasemia koskevan lainsäädännön vaa-

timukset täyttävältä jakeluasemalta. 

Poravaunujen, kaivinkoneiden, maanalaisen kaivoksen kaluston ja mui-

den vastaavien laitteiden, joiden siirto jakeluasemalle ei ole helposti to-

teutettavissa, polttoainehuolto voidaan toteuttaa säiliöautoilla tai vastaa-

villa. Tankkaus on tällöin pääsääntöisesti suoritettava ylitäytöt ja letkujen 

irtoamiset kesken tankkauksen estävillä järjestelmillä sekä tankkausmat-

toa käyttäen. Tankkaustoiminnan aikana on aina oltava välittömästi saa-

tavilla imeytysturvetta tai vastaavaa polttonesteen sitomiseen soveltuvaa 

ainetta. 

52. Kaivospiirin alueelle saa tarvittaessa perustaa luvan saajan omia tai ura-

koitsijoiden tukitoiminta-alueita, joissa säilytetään, huolletaan, pestään ja 

tankataan työkoneita sekä käsitellään ja varastoidaan polttonesteitä, öl-

jyjä ja kemikaaleja ja harjoitetaan toimintaan liittyviä jätehuoltotoimintoja. 

Niiden ympäristönsuojelutoimien on vastattava valtioneuvoston asetuk-

sessa nro 800/2010 määrättyjä kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen 

tukitoiminta-alueiden ympäristönsuojeluvaatimuksia. 

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoainei-

den ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden 

pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden 

sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä lä-

päisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. 

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-

altaallisia säiliöitä, ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasi-

tusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukit-

tavilla sulkuventtiileillä. 

Työkoneita tankattaessa, pestäessä tai huollettaessa on huolehdittava, 

että polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei 

pääse maaperään tai pohjaveteen. 

Luvan saajan on ohjeistuksin ja muilla tavoin varmistettava, että myös 

alueella toimivat urakoitsijat noudattavat tämän määräyksen vaatimuksia. 

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen 

53. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista va-

hingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ympäris-

töön, on viipymättä ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon 

kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista tilanteista, 

joista voi aiheutua terveyshaittaa, on ilmoitettava lisäksi Sotkamon kun-

nan terveydensuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä 

ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen 

palauttamiseksi ennalleen, tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja tar-

peellisen tarkkailun järjestämiseksi. 
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54. Rikastamolla on oltava käytössä tiivis varoallas tai muu vastaava järjes-

tely niin, että poikkeus- tai häiriötilanteissa rikastamolla muodostuvat li-

kaantuneet vedet saadaan varastoiduksi, kunnes niiden asianmukainen 

käsittely voidaan järjestää tai vedet palauttaa prosessiin. 

55. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava aina 

saatavilla riittävä määrä kemikaalien imeytysmateriaalia. Vuotoina ympä-

ristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet sekä niiden 

mahdollisesti pilaama maaperä on kerättävä välittömästi talteen, varas-

toitava tiiviissä suljetussa varastossa tai säiliössä ja toimitettava asian-

mukaiseen käsittelyyn ennen varastotilan täyttymistä. 

56. Kaivoksen ympäristönsuojelurakenteiden, patorakenteiden ja muiden ra-

kenteiden, joiden vauriot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaa-

raa (muun muassa padot, läjitysalueet, altaiden tiivistysrakenteet, putki-

linjat, vesien käsittelyjärjestelmät, kemikaalien ja tuotteiden täyttö- ja tyh-

jennyspaikat), kunto on tarkastettava päivittäin. Todettujen vaurioiden 

korjaus on aloitettava viipymättä. 

57. Kaikkien piha-, varasto- ja varikkoalueiden sekä pysyvien tukitoiminta-

alueiden, joilla käsitellään, varastoidaan tai siirretään polttonesteitä, voi-

teluöljyjä tai muita kemikaaleja, jotka ovat erotettavissa vedestä ominais-

painoeron avulla, valumavedet on johdettava valuma-alueen pinta-alan 

mukaisesti mitoitettujen öljynerotuskaivojen kautta. 

Öljynerotuskaivojen on täytettävä standardin EN 858 I-luokan vaatimus-

taso. 

58. Prosessiliuosten, nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden säiliöissä 

on oltava säiliön käyttöön liittyvät varo-, hälytys- ja mittausjärjestelmät. 

Rikastamon viemärijärjestelmät on varustettava sulkulaittein siten, että 

ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai pro-

sessi- ja jätevesiä. Tuotantoprosessit ja niiden varojärjestelmät on pidet-

tävä ajan tasalla, ja niitä käyttävän henkilöstön on oltava riittävästi pereh-

tynyt niiden käyttöön. Prosessien hälytykset on ohjattava paikkaan, jossa 

on ympärivuorokautinen valvonta. 

59. Luvan saajan on päivitettävä toimintaa koskeva ympäristöriskinarviointi 

puolen vuoden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Riskinarvioinnin 

on sisällettävä toimintaohjeet ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja ai-

kataulu mahdollisten havaittujen merkittävien riskien pienentämistoimen-

piteiden toteuttamiseksi. Riskinarviointi on tehtävä luvan saajan ja teolli-

suuden ympäristö- ja onnettomuusriskien arviointiin ja riskienhallintaan 

perehtyneen, Kainuun ELY-keskuksen hyväksymän, asiantuntijatahon 

yhteistyönä. Riskinarviointi on tehtävä yleisesti käytössä olevien teolli-

suuden ympäristöriskien arviointia ja hallintaa koskevien ohjeiden, stan-

dardien sekä vastaavien dokumenttien mukaisesti. 

Riskinarvioinnin perusteella on tehtävä suunnitelma havaittujen riskien 

pienentämiseksi. Riskinarviointi on toimitettava sen valmistuttua Kainuun 
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ELY-keskukselle. Riskinarvioinnissa tunnistettujen poikkeus- ja häiriöti-

lanteiden varalta on oltava ympäristönsuojelulain 15 §:n mukainen päivi-

tetty ennaltavarautumissuunnitelma. 

Riskinarviointi sekä varautumissuunnitelma on pidettävä jatkuvasti ajan 

tasalla. Varautumissuunnitelmaa on tarkistettava aina ympäristöriskeihin 

vaikuttavien olennaisten muutosten jälkeen. 

Energiatehokkuus 

60. Toiminnan ja prosessien suunnittelu, siihen liittyvä hallintajärjestelmien 

valinta ja toteutus, kunnossapito, seuranta ja koneiden ja laitteiden valinta 

on toteutettava siten, että toiminnassa päästään kokonaisuutena katsoen 

mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden to-

teuttamiseksi tehdyistä toimista ja muun muassa hankittavien sähkö-

moottorien ja pumppujen energiatehokkuudesta on raportoitava ympäris-

tönsuojelun vuosiyhteenvedossa. 

Toiminnan lopettaminen ja jätealueiden sulkeminen 

61. Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaantumi-

sen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet 

lukuun ottamatta alueelle ympäristöluvan nojalla kaivannaisjätteen jäte-

alueille loppusijoitettuja jätteitä. Kaivannaisjätteen jätealueet on suljet-

tava päivitettävien sulkemissuunnitelmien mukaisesti. 

Alueella olevat mahdolliset pilaantuneen maan kohteet on kunnostettava 

tai pilaantuneet massat loppusijoitettava asianmukaisesti. Lisäksi varas-

tokenttien rakenteisiin käytetyt runsasrikkiset sivukivet on poistettava ja 

loppusijoitettava kaivannaisjätteen jätealueelle.  

Jätevesien käsittelyä on jatkettava kaivostoiminnan loppumisen jälkeen 

niin kauan kuin se on tarpeen vesistön pilaantumisen estämiseksi. 

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan lopettamisen 

jälkeenkin kaivannaisjätealueista ja muista päästölähteistä aiheutuvien 

päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ovat käytössä ja pysyvät 

toimintakuntoisina. 

62. Luvan saajan on tehtävä kokonaan uusi kaivoksen sulkemis-, maise-

mointi- ja jälkihoitosuunnitelma siten, että se vastaa tämän päätöksen ja 

kaivannaisjätteitä koskevan lainsäädännön vaatimuksia sekä sulkemista 

koskevia parhaita tekniikoita ja käytäntöjä. 

Sulkemissuunnitelman laadinnassa on otettava huomioon vuonna 2018 

julkaistun BAT-referenssiasiakirjan ”Best Available Techniques (BAT) 

Reference Document for the Management of Waste from Extractive In-

dustries” mukaiset periaatteet jätealueiden sulkemisen suunnittelusta, to-

teuttamisesta ja päästöjen rajoittamisesta. 
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Sulkemissuunnitelmassa on esitettävä muun muassa selvitys pintava-

lutuskenttien 1 ja 6 käytöstä ja toimivuudesta ja esitys miten pintavalutus-

kenttiä voidaan hyödyntää kaivoksen jälkihoitovaiheen aikana ja miten 

estetään niihin sitoutuneiden haitta-aineiden uudelleen huuhtoutuminen 

ympäristöön. 

Lisäksi suunnitelmassa on esitettävä, miten selkeytysaltaisiin kertyneet 

kaivannaisjätteet ja sakat poistetaan ja käsitellään. 

Uusi sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelma on toimitettava 

31.12.2021 mennessä hakemuksena aluehallintovirastolle yhdessä lupa-

määräyksen 31 mukaisen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman 

kanssa. 

63. Luvan saajan on aloitettava jätealueiden sulkeminen toiminnan aikana, 

kun on tiedossa kyseiseen kohteeseen soveltuvat riittävät sulkemisra-

kenteet ja kun alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja muotonsa.  

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

64. Luvan saajan on tarkkailtava hopeakaivoksen toimintaa, toiminnan pääs-

töjä ja niiden vaikutuksia. Tarkkailut on tehtävä niin monipuolisesti ja 

laaja-alaisesti, että toiminnan päästöistä, ympäristövaikutuksista ja vai-

kutusalueen laajuudesta saadaan kattava ja luotettava tieto. Tarvittaessa 

tarkkailualuetta on laajennettava ja tarkkailutiheyttä lisättävä viipymättä. 

Hakemuksen liitteenä 8 (toimitettu 15.3.2019) ja tämän päätöksen liit-

teenä 3 esitettyä tarkkailu- ja raportointisuunnitelmaa ”Sotkamon hopea-

kaivoksen toimintavaiheen tarkkailusuunnitelma” (päivätty 14.2.2019) on 

täydennettävä niin, että se täyttää tämän päätöksen määräysten ja liit-

teen 2 vaatimukset.  

Lisäksi tarkkailusuunnitelmaa on täydennettävä niin, että siinä on asiat, 

joita vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa tar-

koitetussa vesien tai meriympäristön tilaa koskevassa seurantaohjel-

massa on pidetty tarpeellisena seurannan järjestämiseksi. 

Tämän päätöksen edellyttämät täydennykset sisältävä hopeakaivoksen 

toimintaa sekä toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia koskeva yksityis-

kohtainen tarkkailusuunnitelma on toimitettava Kainuun ELY-keskuksen 

(ympäristönsuojeluasiat) ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomai-

sen/Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut (kalataloustarkkailu) hyväksyttä-

väksi kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta.  

Kainuun ELY-keskus ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen 

voivat myöhemmin tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä 

tai hyväksymäänsä tarkkailusuunnitelmaa luvan tai suunnitelman voi-

massaolosta huolimatta ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisesti. 

Tarkkailun luotettavuuden varmistamiseksi mittaukset, näytteenotto ja 

analysointi on tehtävä standardien mukaisin menetelmin.  Mittauksia voi-
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daan korvata tarkoituksenmukaisilla, anturitekniikkaan perustuvilla mitta-

laitteilla tehtävillä mittauksilla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä 

tarkkailun luotettavuutta, kattavuutta tai lupamääräysten noudattamisen 

valvottavuutta.  Esimerkiksi kun haitta-aineille ei ole standardisoituja ana-

lyysimenetelmiä, voidaan käyttää myös muita, yleisessä käytössä olevia 

menetelmiä. 

Vaikutustarkkailu on tehtävä riippumattomien tahojen toimesta. Poik-

keustapauksissa luvan saaja voi osallistua vaikutustarkkailun näytteiden 

ottamiseen ja muuhun kenttätoimintaan, jos Kainuun ELY-keskus ympä-

ristönsuojelulain 23 §:n tarkoittamana valvontaviranomaisena tai Lapin 

ELY-keskus kalatalousviranomaisena katsovat menettelyn perustelluksi.   

Tarkkailulle ja raportoinnille on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystie-

dot on ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan ym-

päristönsuojeluviranomaisille. 

Kalatalousmaksu 

65. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskuksen kalatalousviran-

omaiselle (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) vuodesta 2021 alkaen 

vuosittain 2 000 euron kalatalousmaksu. Maksu on maksettava maalis-

kuun loppuun mennessä tai kalatalousviranomaisen kanssa erikseen so-

vittavalla tavalla.  

Kalatalousmaksu on käytettävä tässä päätöksessä tarkoitetun hopeakai-

voksen käsiteltyjen jätevesien johtamisesta alapuolisessa vesistössä ka-

lastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi. Maksua 

voidaan käyttää kalanpoikasten, pyyntikokoisten kalojen ja rapujen istu-

tuksiin, kalojen elinympäristöjen hoitoon ja kunnostuksiin, kaupallista ka-

lastusta ja virkistyskalastusta edistäviin toimenpiteisiin sekä muihin tar-

koituksenmukaisiin kalantuotantoa ja saaliin arvoa lisääviin sekä saaliin 

hyödyntämistä ja kalastusta edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi maksua 

voidaan käyttää näiden toimenpiteiden suunnitteluun ja tuloksellisuuden 

seurantaan. 

VAKUUS 

Kaivannaisjätealueita koskeva vakuus 

Luvan saajan on asetettava kolmen kuukauden kuluessa tämän päätök-

sen lainvoimaiseksi tai täytäntöönpanokelpoiseksi tulemisesta jätteitä ja 

jätteen käsittelytoimintaa sekä kaivannaisjätteen jätealueita sekä niiltä 

muodostuvien jätevesien käsittelyä koskeva lisävakuus siten, että lisäva-

kuus ja aiempien päätösten nojalla asetetut vastaavat vakuudet ovat yh-

teensä 5 917 600 euroa. Vakuus asetetaan Kainuun ELY-keskukselle. 

Toiminnan vakuudet on vuosittain tammikuun aikana tarkistettava seu-

raavan taulukon mukaisesti siten, että vakuus vastaa kyseisen toiminta-

vuoden aikana suunnitelmien mukaan käyttöön otettavien jätealueiden 
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jälkihoitokustannuksia (pinta-ala x yksikkökustannus). Kunkin toiminta-

vuoden jälkeen tammikuun aikana on lisäksi tehtävä tarpeellinen lisäys 

vakuuden arvoon, mikäli käyttöön otettujen alueiden pinta-ala on ylittänyt 

suunnitelman mukaisen pinta-alan. 

Kaivannaisjätteen jätealueet ja muut kaivannais-
jätteitä sisältävät kohteet  

Yksikkökustannus €/m2  
(alv 24 %) 

Sivukiven ja rajamalmin läjitysalue 20 
Malmin välivarasto- ja esirikastusalue 7 
Rikastushiekka-allas 20 
Pyriittiallas 30 

Määrätyt vakuudet on asetettava Kainuun ELY-keskuksen eduksi sen hy-

väksymällä tavalla joko 

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Kainuun 

ELY-keskus, 

b) takausvakuutuksena, jonka on oltava sellainen niin sanottu on first de-

mand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen 

suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta tai 

c) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle tal-

letustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Kainuun ELY-keskuksen 

hyväksi 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen 

rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 

valtiossa. 

Vakuuden on oltava voimassa yhtäjaksoisesti tai määrävälein toistuvasti 

uusittuna vähintään kolme kuukautta vakuuden kattamien toimien suorit-

tamisesta ja niiden ilmoittamisesta valvontaviranomaiselle. Jos vakuuden 

voimassaoloa jatketaan, uusiminen on tehtävä ennen edellisen vakuus-

kauden päättymistä. Sivukiven läjitysalueen, rikastushiekka-altaan ja py-

riittialtaan (kaivannaisjätealue) vakuuden on oltava voimassa jätealueen 

sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen 

saakka. 

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Kainuun ELY-keskuk-

sen hyväksyntää. 

Luvan saaja voi hakea vakuuden vapauttamista aluehallintovirastolta ym-

päristönsuojelulain 61 §:ssä säädetyin edellytyksin. Vakuus voidaan va-

pauttaa myös osittain. 

OHJAUS ENNAKOIMATTOMIEN VAHINKOJEN VARALLE 

Vahingonkärsijä voi vaatia luvan saajalta korvausta ennakoimattomasta 

pintavesien pilaantumisesta aiheutuvasta tai muusta pintavesiin kohdis-

tuvasta toimenpiteestä johtuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä 
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aluehallintovirastolle. Ennakoimattoman vahingon korvaamista koskevan 

hakemuksen yhteydessä voidaan esittää myös luvasta poiketen aiheute-

tun vahingon korvaamista koskeva vaatimus. 

YMPÄRISTÖLUPARATKAISUN PERUSTELUT 

Toimintaa koskevat aiemmat päätökset 

Aluehallintovirasto antoi 9.6.2010 ympäristönsuojelulain (86/2000) mu-

kaisen päätöksen no 47/10/1 Silver Resources Oy:n koetoimintailmoituk-

seen Taivaljärven hopeakaivoshankkeeseen liittyvästä koelouhinnasta ja 

tutkimuslouhinnasta. Päätöksessä aluehallintovirasto jätti valtausalueelle 

tehtävän tutkimuskaivannon osalta ilmoituksen tutkimatta.  

Aluehallintovirasto myönsi 28.9.2010 antamallaan päätöksellä no 62/10/2 

Silver Resources Oy:lle vesilain (264/1961) mukaisen luvan koetoimin-

nan ja tutkimusten aikaiseen pohjaveden pumppaamiseen Taivaljärven 

kaivoksen tunnelista ja vesien johtamiseen Jäkäläsuolle sekä toimintaa 

varten tarvittavien rakenteiden tekemiseen.  

Sotkamo Silver Oy, joka on ollut hakijana myös muissa jäljempänä mai-

nituissa asioissa, on 30.6.2011 hakenut ympäristö- ja vesitalouslupaa 

sekä toiminnanaloittamislupaa ja töidenaloittamislupaa Tipaksen (aiem-

min Taivaljärven) kaivoksen toimintaan. Pohjois-Suomen aluehallintovi-

rasto on 16.4.2013 antamallaan päätöksellä myöntänyt toistaiseksi voi-

massa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 Tipaksen ho-

peakaivoksen (nykyisin Sotkamon hopeakaivos) toimintaan.  

Valituksiin antamallaan päätöksellä Vaasan hallinto-oikeus muutti 

13.6.2014 antamallaan päätöksellä nro 14/0205/2 ympäristö- ja vesita-

lousluvan nro 33/2013/1 lupamääräyksiä 11, 23, 26, 37, 59, 61, 63 ja 90 

sekä tarkkailua koskevaa lupapäätöksen liitettä 2. 

Ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 33/2013/1 on kohdassa So-

vellutut lainsäännökset ilmenevästi sovellettu vanhan ympäristönsuojelu-

lain (86/2000) ja vanhan vesilain (264/1961) säännöksiä. Päätöksessä 

on asetettu velvoite toimittaa hakemus ympäristöluvan määräysten sekä 

vedenottoa Pienestä Tipasjärvestä koskevien vesitalouslupamääräysten 

tarkistamiseksi aluehallintovirastoon kolmen vuoden kuluttua siitä, kun 

varsinainen kaivostoiminta (malmin louhinnan alkaminen) alueella on al-

kanut.  

Toiminnan laajentamista ja muuttamista koskeva ympäristölupahakemus 

on tullut vireille uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) ja uuden vesilain 

(587/2011) voimassa ollessa.  

Ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lailla (423/2015) kumottiin 

ympäristönsuojelulain (527/2014) 71 §, jossa säädettiin ympäristöluvan 

lupamääräysten tarkistamisesta. Lainmuutoksen (423/2015) voimaantu-

losäännösten mukaan ennen lainmuutoksen voimaantuloa annetussa 
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ympäristölupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamista kos-

keva velvoite raukeaa. Näin ollen ympäristö- ja vesitalousluvan 

33/2013/1 lupamääräysten tarkistamista koskeva velvoite on rauennut.  

Ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 velvoitteesta toi-

mittaa hakemus vesitalouslupamääräysten tarkistamiseksi aluehallintovi-

rasto viittaa vesilain (587/2011) 19 luvun 5 §:n voimaantulosäännöksiin. 

Jos ennen vesilain (587/2011) voimaantuloa annetussa vesitaloushan-

ketta koskevassa luvassa on määrätty määräysten tarkistamisesta, tar-

kistamiseen sovelletaan, mitä vesilain (587/2011) 3 luvun 21 §:ssä sää-

detään. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 15.12.2016 antamallaan päätök-

sellä nro 175/2016/1, 25.9.2017 antamallaan päätöksellä nro 75/2017/1, 

19.12.2017 antamallaan päätöksellä nro 113/2017/1 ja 7.11.2018 anta-

mallaan päätöksellä nro 101/2018/1 pidentänyt ympäristö- ja vesitalous-

lupapäätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksen 51 määräaikaa toimittaa 

päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma aluehallintovirastolle. 

Viimeksi mainitulla päätöksellä määräaikaa on, sellaisena kuin se on 

aluehallintoviraston päätöksillä nro 175/2016/1, 75/2017/1 ja 113/2017/1 

muutettuna voimassa, pidennetty 31.12.2018 asti. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 12.6.2018 antamallaan päätök-

sellä nro 56/2018/1 hyväksynyt ympäristö- ja vesitalousluvan nro 

33/2013/1 lupamääräysten 27 ja 56 mukaisen suunnitelman vaihtoehtoi-

siksi ympäristönsuojelurakenteiksi sekä myöntänyt toiminnanaloittamis-

luvan. Päätöksellään aluehallintovirasto on hyväksynyt selkeytysaltaan 1 

pohjarakenteeksi sekä rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaiden 1 ja 2 

patorakenteiksi Sotkamo Silver Oy:n hakemuksessa esitetyt vaihtoehtoi-

set rakenneratkaisut. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 30.6.2020 antamallaan päätök-

sellä nro 94/2020 on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle ympäristöluvan 

koskien Sotkamon hopeakaivokselle tulevaa uutta pyriittirikasteen kai-

vannaisjätteen jätealuetta (uusi pyriittiallas, entinen selkeytysallas 1). 

Aluehallintovirasto on muuttanut tämän vuoksi ympäristö- ja vesitalous-

lupapäätöksen nro 33/2013/1 lupamääräyksiä 41, 67, 75 ja päätöksessä 

määrättyä kaivannaisjätteiden jätealueita koskevaa vakuutta sekä anta-

nut uudet lupamääräykset 2 a ja 66 a ja 66 b ja poistanut päätöksen nro 

33/2013/1 lupamääräyksen 66.  

Päätöksen nro 94/2020 perustelujen mukaan toiminnan muuttumisen 

seurauksena määräyksellä 66 b on selvyyden vuoksi kielletty pyriittial-

taan rakentaminen alkuperäiseen paikkaan. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 29.2.2019 päätöksen nro 

56/2019 koetoimintailmoituksesta. Päätöksen mukaan Sotkamo Silver 

Oy voi toteuttaa pääosin ilmoituksen mukaisen koetoiminnan, jossa opti-

moidaan vedenpuhdistamon toimintaa kaivosvesien käsittelyyn, selvite-

tään puhdistuksessa muodostuvan sakan laatua, määrää ja sijoittamista 

sekä tutkitaan käsiteltyjen vesien pintavalutuskentälle johtamisen vaiku-

tuksia veden laatuun ja pintavalutuskentän toimintaan. Koetoiminta on 
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toteutettava noudattaen päätöksessä nro 56/2019 annettuja määräyksiä. 

Toiminnassa ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vahinkoa. Päästö-

jen rajoittamisen ja koetoiminnan yleisen järjestämisen osalta koetoimin-

nassa on noudatettava päätöksessä nro 56/2019 annettujen määräysten 

lisäksi Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivosta koskevia lainvoimai-

sia päätöksiä. Päätöksen määräyksen 2 mukaan koetoiminta oli toteutet-

tava vuoden 2020 huhtikuun loppuun mennessä.  

Toiminta ja sen muutokset 

Sotkamon hopeakaivoksen rakentaminen on alkanut tammikuussa 2018 

ja tuotanto on alkanut maaliskuussa 2019. Asian käsittelyn yhteydessä 

on tullut esiin, että toiminta on joiltain osin poikennut siitä, minkälaisena 

asia oli vireillä ja ratkaistiin aiemmassa ympäristö- ja vesitalouslupapää-

töksessä nro 33/2013/1 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään nro 

10/0205/2 muuttamana ja miten mainittua päätöstä on täydennetty alue-

hallintoviraston päätöksellä nro 56/2018/1.  

Seuraavassa esitetään keskeisimpiä poikkeamia tai muutoksia: 

- rakennetun rikastushiekka-altaan pinta-ala (15 ha) on merkittä-

västi pienempi kuin vuoden 2013 ympäristölupahakemuksessa oli 

esitetty (28 ha), 

- rikastushiekka-altaan alkupadot on toteutettu matalimpina kuin 

vuoden 2013 ympäristölupahakemuksessa on esitetty, 

- rikastushiekka-altaalle sijoitetun rikastushiekan rikkipitoisuus on 

ollut korkeampi kuin vuoden 2013 ympäristöluvassa sallittu enim-

mäisrikkipitoisuus 0,3 %, 

- avolouhoksen viereistä pintamaiden läjitysaluetta (2 ha) ei ole to-

teutettu, 

- vuosittain louhitun ja rikastetun malmin määrä on ollut suurempi 

kuin vuoden 2013 ympäristölupapäätöksen lupaharkinnassa on 

arvioitu, 

- malmin murskauslaitteet on sijoitettu kokonaisuudessaan maan 

päälle, toisin kuin vuoden 2013 ympäristölupapäätöksessä on 

määrätty, 

- malmin välivarastohallin pohjarakenne on muutettu betonipintai-

sesta lattiasta HDPE-kalvolla toteutettuun tiivisrakenteeseen, 

- alueella on otettu käyttöön laitosmainen jätevesin käsittely-yk-

sikkö, jolla käsitellään tällä hetkellä pääosin maanalaisen kaivok-

sen kuivanapitovedet, 

- alueelle on toteutettu uusi pintavalutuskenttä 6, jota on tarkoitus 

käyttää altaalta 2 poistettavien vesien käsittelyyn, 

- kaivoksen typpipäästöt vesiin ovat alkuvuodesta 2020 olleet suu-

remmat, mitä vuoden 2013 ympäristölupapäätöksessä on sallittu. 

Kaivoksen lyhyen toiminta-ajan takia muutosten merkityksen arviointiin 

etenkin kaivannaisjätteiden jätehuollon, päästöjen ja ympäristövaikutus-

ten osalta liittyy epävarmuuksia.  
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Käsiteltävä asia 

Ympäristölupahakemuksella on haettu lupaa toiminnan olennaiseen 

muuttamiseen, joka koskee toiminnan laajentamista ja useita muutoksia 

toiminnan järjestämiseen vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalouslupapää-

tökseen nähden. Toiminnan muuttamista koskeva hakemusasia on tullut 

vireille joulukuussa 2018, ennen kaivoksen toiminnan käynnistämistä.  

Hakemuksessa keskeisimpinä toiminnan olennaisina muutoksina on esi-

tetty seuraavat asiat: 

- malmin ja sivukiven kokonaislouhintamäärän kasvaminen tasosta 

500 000 t/v tasoon 1 800 000 t/v, 

- avolouhinta koko toiminnan ajan (9 v.) ja myös kesäaikana,  

- esirikastuksen käyttöönotto,  

- sivukivialueen laajennus ja korotus sekä jääminen pysyvästi kai-

vosalueelle, 

- sivukiven hyödyntäminen rikastushiekka-altaan korottamisessa,  

- kaivannaisjätehuoltosuunnitelman päivitys 

- esitys kokonaistyppipitoisuutta koskena kuormitusraja-arvon 

muuttamiseksi ja 

- esitys lyijyn sekoittumisvyöhykkeen poistamiseksi. 

Hakemuksen mukainen malmin ja sivukiven vuotuisen louhintamäärä 

kasvu tasolle 1 800 000 t/v tarkoittaa louhintamäärinen kasvamista 260 

% ympäristö- ja vesitalouslupapäätökseen nro 33/2013/1 nähden. Vaah-

dotusrikastuksen osalta kapasiteetti kasvaa 37 % ja nousee tasolle 

600 000 t/v. Hakemuksessa on lisäksi todettu, että hakemus koskee noin 

6,6 miljoonan tonnin mineraalivarannon (todetut ja todennäköiset malmi-

varat) hyödyntämistä noin yhdeksän toimintavuoden aikana. Ympäristö- 

ja vesitalouslupa nro 33/2013/1 koskee noin 3,6 miljoonan tonnin malmi-

varojen hyödyntämistä. 

Louhittavan sivukiven määrän lisääntyessä sivukivialuetta laajennetaan 

merkittävästi ja korotetaan, eikä kaikkea sivukiveä pystytä sijoittamaan 

alkuperäisen suunnitelmien mukaan maanalaisen kaivoksen täyttöihin. 

Tämän vuoksi kaivokselle jää pysyvä kaivannaisjätteiden jätealue sivuki-

velle. 

Hakemuksen tietojen perusteella maanalaisen kaivoksen kuivanapitove-

simäärä kasvaa aiemmin esitetystä tasosta 35–40 m3/vrk tasoon 

90 m3/vrk. Ympäristöön johdettavan käsitellyn jäteveden määrää kasvaa 

vastaavasti suuremmaksi kuin alkuperäisessä ympäristöluvassa on arvi-

oitu (57 m3/h ->116 m3/h). 

Rikastamon kapasiteetin kasvaessa, kasvaa muun muassa tuotannossa 

vuosittain muodostuvien ja loppusijoitettavien rikastushiekkojen määrä. 

Lisäksi tuotannon laajentaminen lisää räjähdysaineiden ja kemikaalien ja 

vuotuista kulutusta, mikä lisää typpi- ja suolapäästöjä vesistöön uuden 

prosessijätevedenpuhdistamon käyttöönotosta huolimatta. Myös kaivok-

selle suuntautuva raskaan liikenteen määrä kasvaa.  
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Muutosten luvanvaraisuutta on arvioitu myös verrattuna tilanteeseen, 

jossa toimintaa harjoitettaisiin edellä kohdassa Toimintaa koskevat luvat 

ilmenevien päätösten mukaisesti. Tästä seuraa, että tämä ympäristölu-

pahakemus ja -päätös koskee lainvoiman saaneiden päätösten nojalla 

toteutettujen rakenteiden osalta toiminnallisuutta eli käyttöä, ellei lupa-

määräyksissä erikseen toisin määrätä. 

Edellä kuvatusti kyseessä on toiminnan olennainen muutos, joka suoraan 

tai välillisesti vaikuttaa lähes kaikkiin toiminnan päästöihin ja niistä aiheu-

tuvaan pilaantumiseen tai sen vaaraan. Asian käsittelyä tai lupaharkintaa 

ei ole mahdollista rajata ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin mukai-

sesti koskemaan vain jotain kaivostoiminnan osaa. Näin ollen ympäristö-

lupaharkinta on tehty ja asia ratkaistu tässä päätöksessä koko hopeakai-

voksen toiminnan osalta uudelleen.  

Toiminnan laajentaminen ja kaivannaisjätteiden jätehuollon järjestäminen 

Edellä kuvatusti toiminnan laajentaminen kasvattaa huomattavasti muo-

dostuvan sivukiven ja rikastushiekan määriä. Lupaa on haettu loppusijoit-

taa maan päälle pysyvästi merkittävästi enemmän jätteitä kuin aiem-

massa vuoden 2013 ympäristölupahakemuksessa on esitetty.  

Kaivostoiminnan ja etenkin toiminnan loppumisen jälkeisien päästöjen 

osalta on olennaista, että kaivannaisjätteiden omanaisuudet ja pitkäai-

kaiskäyttäytyminen on hyvin tunnettu ja sulkemisrakenteet ja jälkihoito 

suunniteltu näiden tietojen pohjalta.  

Osana toiminnan laajentamista ja muuttamista koskevana asiana alue-

hallintovirastoon on toimitettu hyväksyttäväksi kaivannaisjätteiden jäte-

huoltosuunnitelma. Sen tulisi sisältää keskeiset tiedot kiviaineksien omi-

naisuuksista ja kaivannaisjätealuista sekä niiden sulkemisesta 

Vastineessaan hakemuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 

hakija toteaa seuraavasti: ”Toiminnassa muodostuu aikaisemmin arvioi-

tua rikkipitoisempaa sivukiveä, ja tästä syystä rikastushiekka-altaan tiivis-

rakenteen päällä tapahtuvaan rakentamiseen on esitetty enintään 1,5 % 

rikkiä sisältävää sivukiveä. Käytännössä alle 0,8 % rikkiä sisältäviä sivu-

kiviä saadaan ainoastaan maanalaisesta kaivoksesta malmin jalkapuolen 

peränajosta. Näiden kivien määrä on hyvin vähäinen ja hyödyntämismah-

dollisuudet tästä syystä rajalliset. Sivukiven ominaisuuksista saatavan 

tiedon lisääntyessä pystytään paremmin arvioimaan, minkä verran eri rik-

kipitoisuuden sisältäviä kiviä toiminnassa muodostuu.” 

Hakemuksessa esitetyssä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa ja 

siihen läheisesti liittyvässä kiviaineksen hallintasuunnitelmassa ei kuiten-

kaan ole esitetty riittävästi tietoja toiminnassa muodostuvien sivukivien 

mineralogiasta, ominaisuuksista ja niiden vaihteluista eikä sivukiven pit-

käaikaiskäyttäytymisestä. Siten myös tiedot ominaisuuksiltaan erilaisista 

sivukivistä ja niiden muodostumismääristä toiminnan eri vaiheissa ovat 

vielä puutteelliset. Lisäksi tiedot puuttuvat muun muassa siitä, miten eri 

kivijakeet käytännössä tunnistetaan, erotellaan ja käsitellään.  
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Mainitut tiedot ovat perusedellytys asianmukaisen kaivannaisjätteiden jä-

tehuoltosuunnitelman ja siihen läheisesti liittyvän kiviaineksen hallinta-

suunnitelman tekemiselle. Ilman näiden tietojen täydentämistä ei voida 

kunnolla suunnitella ja päättää esimerkiksi,  

- mitkä sivukivijakeet toimitetaan ensisijaisesti maanalaisen kaivoksen 

louhostäyttöihin,  

- mitkä sivukivet läjitetään pysyvästi sivukivialueelle, 

- miten sivukiven läjitys sivukivialueella toteutetaan,  

- miten käsitellään sivukivet, jotka ovat happoa muodostavia ja joista 

liukenee metalleja, metalloideja tai muita haitallisia aineita ympäris-

töön ja 

- miten kaivannaisjätteen jätehuoltoalueet suljetaan ja jälkihoidetaan ja 

mitkä ovat niiden kustannukset (sekä sulkemisen ja jälkihoidon toteu-

tumisen varmistavat vakuudet). 

Myös tiedot rikastushiekan ominaisuuksista ja niiden vaihteluista ovat 

vielä riittämättömät. Aluehallintoviraston kohdealueelle 17.–18.9.2020 te-

kemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että rikastushiekka-altaaseen sijoite-

tun rikastushiekan kokonaisrikkipitoisuus on ollut selvästi korkeampi 

(0,73–2,06 %) kuin toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräyksen 

40 mukainen 0,3 prosenttia. Hakemus ei kuitenkaan ole koskenut toimin-

nan muuttamista tältä osin. Näin ollen asiaa ole tässä päätöksessä uu-

delleen ratkaistu, vaan rikastushiekan sulfidipitoisuutta koskeva määräys 

on annettu tässä päätöksessä samansisältöisenä kuin ympäristö- ja vesi-

talousluvassa nro 33/2013/1. Korkeampi rikkipitoisuus johtaa rikastushie-

kan loppusijoittamisesta aiheutuvan pilaantumisen vaaran lisääntymi-

seen. 

Lisäksi tiedot esirikastuksessa muodostuvan hylkykiven määrästä, mine-

ralogiasta ja ominaisuuksista puuttuvat vielä kokonaan. 

Kokonaisuutena hakemusta ja toiminnasta aiheutuvaa pilaantumisen 

vaaraa arvioitaessa lupaviranomaisella on ollut käytössä riittävä tieto 

asian ratkaisemiseksi. Tässä päätöksessä annettavat määräykset ovat 

tässä vaiheessa riittävät turvaamaan asianmukainen kaivannaisjätteiden 

jätehuolto niin, siitä aiheudu lyhyellä aikavälillä vähäistä merkittävämpää 

ympäristön pilaantumista eikä palautumattomia haitallisia ympäristövai-

kutuksia. Kaivannaisjätteisiin ja niiden asianmukaiseen jätehuoltoon 

tässä vaiheessa liittyvä epävarmuus on otettu huomioon määrättäessä 

vakuutta asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuus on mää-

rätty hakemuksessa esitettyä korkeammaksi. Ennalta arvioiden vakuus 

kattaa kaivannaisjätteiden jätealueiden sulkemis- ja jälkihoitokulut siten, 

että niistä ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa ympäristönsuojelulaissa 

tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia. Korotettu vakuus mahdollistaa suoto-

vesien määrää ja hapen kulkeutumista merkittävästi rajoittavan pintara-

kenteen toteuttamisen alueelle. Näin ollen tämä pilaantumisen vaaraan 

liittyvä epävarmuus ei estä koko lupa-asian ratkaisemista.  
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Edellä mainittujen kaivannaisjätteiden laatuun liittyvän tietojen puutteiden 

vuoksi luvan saaja on tässä päätöksessä velvoitettu toimittamaan koko-

naan uusi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja siihen kytkeytyvä 

kiviaineksen hallintasuunnitelma sekä kaivoksen sulkemis- ja jälkihoito-

suunnitelma aluehallintoviraston ratkaistavasti viimeistään 31.12.2021 eli 

suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Niitä koskevassa aluehallintoviraston 

päätöksessä voidaan muuttaa tässä päätöksessä määrättyjä kaivannais-

jätteitä sekä kaivannaisjätteiden jätealueita sekä niiden sulkemista ja jäl-

kihoitoa koskevia määräyksiä. Myös asianmukaisen jätehuollon varmis-

tamista koskevaa vakuutta koskevat määräykset voivat muuttua annetta-

vassa uudessa päätöksessä.  

Sivukivialueen laajentaminen ja jääminen pysyvästi kaivosalueelle 

Edellä todetuista kaivannaisjätteitä ja niiden karakterisointia sekä kaivan-

naisjätteen jätehuoltosuunnitelman puutteista huolimatta on tässä pää-

töksessä ratkaistu hakemus siltä osin kuin se koskee sivukivialueen laa-

jentamista ja laajennusalueen pohjarakenteita. 

Sivukiven läjitysalueen osalta kyseessä on toiminnan olennainen muu-

tos. Muutos sisältää sivukivialueen merkittävän laajentamisen ja korotta-

misen sekä jäämisen pysyvästi kaivospiirin alueelle. Lainvoimaisessa lu-

vassa kaikki sivukivi määrättiin hyödynnettäväksi käytettävän maanalai-

sen kaivoksen täytöissä suoraan tai tilapäisen varastoinnin jälkeen niin, 

ettei kaivospiirin alueelle muodostunut pysyvää sivukiven läjitysaluetta.  

Laajentuva ja alueelle pysyvästi jäävä sivukivialue on luokiteltu tässä vai-

heessa varovaisuusperiaatteen mukaisesti suuronnettomuuden vaaraa 

aiheuttavaksi jätealueeksi, koska sinne sijoitetaan käytettävissä olevien 

tietojen perusteella pysyvästi enemmän kuin 5 % todennäköisesti vaaral-

liseksi jätteeksi luokittuvaa happoa tuottavaa sivukiveä.  

Laajennettava sivukivialue sijoittuu kaivospiirin pohjoisosaan. Alueen 

pohjarakenteelle on annettu määräys siten kuin Vaasan hallinto-oikeus 

on muuttanut voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 

33/2013/1 lupamääräystä 63 (luontainen tai rakennettu turvekerros, 

jonka paksuun on tiivistettynä vähintään 0,4 metriä ja tiivistyneen turpeen 

laskennallinen vedenläpäiseväisyys enintään 5 x 10-10).  

Euroopan komissio on joulukuussa 2018 julkaisut referenssidokumentin 

parhaista käyttökelpoisista tekniikoista kaivannaisjätteiden käsittelyssä: 

”Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Mana-

gement of Waste from Extractive Industries, JRC Science for policy re-

port, 2018” (MWEI BREF). Dokumentin kohdassa 5, ”Best available tech-

niques (BAT) conclusions” on julkaistu keskeiset parhaat käytännöt ja 

tekniikat, joita tulisi käyttää kaivannaisjätteiden jätehuollon järjestämi-

sessä. Kaivostoiminta ei ole ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 

tarkoittamaa direktiivilaitoksen toimintaa. Näin ollen laadittu BAT-doku-

mentti ei ole direktiivilaitoksien BAT-päätelmien tavoin lupakäsittelyssä 

sitova. Dokumenttia käytetään yhtenä keskeisenä tietolähteenä arvioita-

essa kaivannaisjätteiden jätealueiden BAT:n mukaisuutta ympäristön-

suojelulain 53 §:n nojalla. 
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Sivukivialueen laajennusalueen pohjarakenne kuten jo olemassa olevan 

sivukivialueen ja rajamalmialueen pohjarakenne vastaavat MWEI BREF-

dokumentin kohdassa BAT 35 määriteltyä tasoa ja on parhaan käyttökel-

poisen tekniikan mukainen.  

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luokiteltuja 

tai hyödynnettäviä pohjavesiesiintymiä. Kun otetaan huomioon sivuki-

vialueen laajentamista koskevat lupamääräykset, ei luvan mukaisesti ra-

kennettava sivukivialueen laajennus ennalta arvioiden aiheuta ympäris-

tönsuojelulain 17 §:n tarkoittamaa pohjaveden pilaamiskiellon vastaisia 

vaikutuksia.  

Lupamääräysten mukaisilla pohjarakenteilla sekä myöhemmin muun mu-

assa tarkentuvien sivukiven karakterisointitietojen sekä sivukivialueen lä-

jitys- ja sulkemissuunnitelmien perusteella annettavien läjitystä ja pinta-

rakenteita koskevien määräysten mukaisesti toteutettuna jätealueesta ei 

aiheudu pitkänkään ajan kuluessa sellaista ympäristönsuojelulain 16 §:n 

tarkoittamaa maaperän laadun huononemista pilaantumista, että toimin-

nalle ei voitaisi lupaa myöntää. 

Sivukivialueen laajentaminen kasvattaa sivukivialueella muodostuvan 

suotoveden määrää. Sivukivialueen suotovesien mukana tulee räjähdys-

aineperäistä typpeä. Jäteveden käsittelyyn tulevan typen määrä tulee to-

dennäköisesti lisääntymään sivukivialueen laajentuessa. Suotovesi kerä-

tään alueen reunaojiin ja johdetaan sivukivialueen eteläpuoleiselle sel-

keytysaltaalle 4 ja sivukivialueen pohjoispuolelle selkeytysaltaaseen 6. 

Selkeytysaltaista suotovedet on määrätty palautettavaksi kaivoksen ve-

sikiertoon tai johdettava käsiteltäväksi lupamääräyksen 8 mukaisesti. Li-

säksi luvan saajalle on annettu määräys typen poiston tehostamiseksi. 

Toiminta vastaa jätevesien käsittelyn osalta mainitun referenssidoku-

mentin mukaista vaatimustasoa. 

Sivukivialueen laajentaminen ja korottaminen 37 metriin sekä jääminen 

pysyvästi kaivosalueelle sisältyy Sotkamon hopeakaivoksen materiaali-

tehokkaan esirikastuksen käyttöönottoa koskevaan ympäristövaikutus-

ten arviointiin. Arviointiselostuksen mukaan merkittävin melulähde tulee 

olemaan kiviautokuljetukset ja sivukiven läjittäminen sivukivialueella. 

Mallinnustulosten perusteella voimassa olevan ympäristöluvan ja tämän 

päätöksen mukaiset raja-arvot kuitenkin alittuvat. Tärinävaikutuksia voi 

esiintyä ajoittain lähimmillä loma-asunnoilla, mutta räjäytysten suunnitte-

lulla viihtyvyyshaittoja voidaan ehkäistä tehokkaasti. Leviämismallinnuk-

sen mukaan kaivostoiminnan aiheuttamat hiukkaspäästöt eivät aiheuta 

raja- tai ohjearvojen ylityksiä läheisillä kiinteistöillä. Työkoneiden pako-

kaasuilla ei arvioida olevan suurta vaikutusta ilmanlaatuun.  

Sivukivialueen maisemavaikutuksia on tarkasteltu ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksessa vaihtoehdossa, jossa sivukivialue nousee 45 met-

riä maanpinnan yläpuolelle. Pienen Tipasjärven Olkiniemestä etelän 

suuntaan avautuvassa näkymässä kaivosalueen ja kaivoksen välinen 

metsä peittää sivukivialueen näkymisen. Kaivospiirin itäpuoliselta asutuk-

selta ei avaudu näkymiä sivukivialueille. Käytännössä kaivosalueen ja 
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välittömän lähiympäristön ulkopuolelle korkeana rakenteena vain sivuki-

vialue voi olla nähtävissä. Lupahakemuksen mukaan sivukivialueen lo-

pullinen korkeus on 37 metriä maanpinnan yläpuolella, mikä vähentää 

maisemavaikutuksia ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukai-

sesta tilanteesta.  

Rikastushiekka-altaan korottaminen 

Hakemuksen mukaan rikastushiekka-allasta on tarkoitus korottaa merkit-

tävästi alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Korottamisen vaikutuksia jä-

tealueen päästöihin tai pilaantumisen vaaraan ei ole esitetty hakemuk-

sessa eikä siten arvioitu tässä lupaprosessissa. Luvan saaja on lupamää-

räyksessä 40 velvoitettu laittamaan vireille erillinen rikastushiekka-altaan 

korottamista koskeva hakemus. 

Kaivostoiminnan päästöt vesiin 

Mallinnetut päästöt 

Luvan saaja on mallintanut toiminnan aiheuttamia päästöjä vesiin maksi-

mituotannolla 600 000 t/v normaalissa vesitilanteessa. Kaivosalueella 

muodostuvien vesien laadun mallinnuksessa on käytetty ensisijaisesti 

lysimetrikokeiden suodosvesinäytteiden laboratorioanalyysien tietoja. Ri-

kastuskemikaalien hajoaminen ja ympäristövaikutukset on otettu huomi-

oon vesitasemallinnuksessa.  Vesitasemalli kattaa rikastusprosessin yk-

sinkertaistettuna alkaen jauhatuksesta, rikastushiekka- ja selkeytysaltaat 

sekä alueet, joilta vedet kerätään prosessikiertoon (louhokset, sivuki-

vialue, murskausalue ja malmin välivarastoalue). Lisäksi mallinnuksessa 

on otettu huomioon käyttöönotettavan prosessijätevedenpuhdistamon 

toiminta ja vaikutus jätevesipäästöihin.  

Aluehallintovirasto arvioi, että vesitase ja päästöt vesiin on arvioitu pää-

osin luotettavasti. Epävarmuutta vesitaseen ja päästöjen arvioinnin luo-

tettavuuteen tuovat muun muassa sivukivialueelta suotautuvien vesien 

laatuun liittyvät epävarmuudet, prosessijätevedenpuhdistamon pitkän 

ajan suoritustaso sekä ilmastonmuutoksesta aiheutuvat muutokset hyd-

rologiassa. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty hakemuksessa vesitasemallinnuk-

sen perusteella arvioitu käsitellystä jätevesistä aiheutuva vuosikuormitus 

ja vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen kertoelmaosassa 

esitetty arvio kaivoksen päästöistä vesiin. 
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Mallinnuksen mukaan toiminnan päästöt tulevat kasvamaan suola- ja typ-

pipäästöjen osalta noin kaksinkertaiseksi tai suuremmiksikin siitä, mitä 

päästöiksi arvioitiin vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalouslupahakemuk-

sessa. Laitosmaisen prosessivesien käsittely-yksikön käyttöönoton 

myötä metallipäästöjen on arvioitu jäävän pääosin pienemmiksi kuin 

aiemmin ennustettiin. Mallinnuksen mukainen antimonipäästö on kuiten-

kin yli kymmenenkertainen aiempaan arviointiin nähden. 

Mallinnett

u pitoisuus

Mallennettu 

kuormitus, 

laajennettu 

toiminta

Vuoden 2013 

ympäristö-

luvan 

mukainen 

toiminta

mg/l kg/v kg/v

Kiintoaine 10 10162 6750

Antimoni 0,039 40 3

Arseeni 0,049 50

Barium 0,024 24

Kadmium 0,000079 0

Koboltti 0,00033 0

Kupari 0,0023 2

Kromi 0,00082 1

Lyijy 0,004 4 45

Molybdeeni 0,011 11

Nikkeli 0,0038 4

Seleeni 0,0019 2

Sinkki 0,013 13

Hopea 0,000012 0

Alumiini 0,021 21 701

Mangaani 0,29 295 165

Natrium 31 31501

kloori 3,7 3760

Kalsium 200 203232 9900

Kalium 13 13210 498

Magnesium 8,2 8333 631

Rauta 0,11 112 1859

Uraani 0,00072 1

Litium 0,0048 5

Strontium 0,65 661

Kokonaistyppi 15 15242 6000

Ammonium 9,8 9958

Nitraatti 34 34549

sulfaatti 580 589373 262000

Fosfaatti 0,13 132

Fosfori 159
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Hakemuksessa on esitetty muutoksia luparajoihin. Esitetyt (haetut) lupa-

rajat perustuvat vesitasemallinnuksesta saatuihin tuloksiin. Ne ovat pää-

sääntöisesti tiukempia kuin ympäristöluvan nro 33/2013/1 mukaiset lupa-

rajat.  

Toteutuneet päästöt 

Kaivoksella on otettu käyttöön prosessijätevedenpuhdistamo keväällä 

2019. Prosessijätevedenpuhdistamolla käsitellään tällä hetkellä pääasi-

assa avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvesiä. Maanalai-

sen kaivoksen kuivanapitovedet johdetaan ensin selkeytysaltaaseen 3 ja 

sieltä prosessijätevedenvedenpuhdistamolle. Osa kiintoaineesta laskeu-

tuu selkeytysaltaan 3 pohjalle. Prosessivedenpuhdistamon toiminta pe-

rustuu kemialliseen saostukseen, jossa veteen lisätään polymeeriä ja sa-

ostuskemikaalia.  

Prosessivedenpuhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan pintavalutusken-

tälle 1 tai palautetaan rikastamon prosessivedeksi. Pintavalutuskentältä 

1 poistuvat vedet johdetaan mittakaivon MK1 kautta Koivupuroon johta-

vaan ojaan. 

Vuoden 2019 tulokset 

Seuraavassa taulukossa on verrattu prosessijätevedenpuhdistamolta 

pintavalutuskentälle johdettavan käsitellyn jäteveden vuoden 2019 laatu-

tietoja ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 mukaisiin luparajoihin.  
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Pintavalutuskentälle johdetun käsitellyn jäteveden toteutuneet pitoisuu-

det alittavat kaikilta osin selvästi ympäristöluvan mukaiset luparajat. 

Vuonna 2019 lyijyn, sinkin ja antimonin osalta pitoisuudet käsitellyissä 

jätevesissä ovat olleet jonkin verran korkeampia kuin mallinnuksen tuot-

tamassa päästöarviossa, mutta selvästi ympäristö- ja vesitalouslupapää-

töksen nro 33/2013/1 määrättyjä raja-arvoja alhaisemmat.  

Kaivokselta ulos johdettavissa vesissä on havaittu vain pieniä määriä lyi-

jyä, vuosiraportin 2019 mukaan ulos johdettavan veden lyijypitoisuus oli 

0,006 mg/l kuukausikeskiarvona ja kokonaiskuormitus oli 4,7 kg. Proses-

sijätevedenpuhdistamon koetoiminnasta laaditun raportin mukaan lyijypi-

toisuudet ovat olleet alle määritysrajan.  

Toiminnasta aiheutuva metallikuormitus oli vuositasolla myös muiden 

haitallisten alkuaineiden (muun muassa antimoni, arseeni, alumiini, kad-

mium, elohopea) suhteellisen pientä ja laimenemisen jälkeen vesistöissä 

havaittavat pitoisuudet olivat vuoden 2019 tarkkailuraportin mukaan al-

haiset ja haitattomalla tasolla. Pintavalutuskenttä 1:ltä Koivupuroon joh-

dettavan veden kokonaistyppikuormitus oli 7 610 kg vuonna 2019. Vuo-

den 2013 ympäristöluvan hakemusaineistossa typen kuormitukseksi ar-

vioitiin noin 6 000 kg epäorgaanista (ammonium-, nitriitti- ja nitraattityppi) 

typpeä vuodessa. Päätöksessä nro 33/2013/1 epäorgaanisen typen 

kuormitusraja-arvo on 6 500 kg/v. Typen kuormitusraja-arvoksi on nyt kä-

siteltävänä olevassa hakemuksessa esitetty 12 400 kg.  

  



291 

 

Vuoden 2020 tulokset 

Prosessijätevedenpuhdistamolta poistuvan veden laatutiedot vuoden 

2020 osalta on raportoitu syyskuun loppuun asti. Tulokset on esitetty seu-

raavassa taulukossa. 

 

Vuoden 2020 aikana prosessijätevedenpuhdistamolta lähtevän veden 

sulfaattipitoisuus on kasvanut. Metallipitoisuudet ovat olleet koko vuoden 

alhaiset. 

Hakemusasiaa ratkaistaessa on lisäksi ollut käytössä vuoden 2020 

osalta tiedot pintavalutuskentältä 1 poistuvan veden laadusta (43 näy-

tettä), joka kuvaa kaivokselta ympäristöön johdettavaa vettä. Veden laa-

tutietoja on esitetty seuraavassa taulukossa. Tulosten mukaan pintava-

lutuskenttä poistaa jonkin verran typpeä. Metallien pitoisuudet ovat pin-

tavalutuskentänkin jälkeen alhaiset. 

Aine Yksikkö Keskiarvo min. max. 

pH  7,02 6,36 8,02 

Kiintoaine mg/l 3 1 11 

Kokonaistyppi mg/l 27,3 15 58 

Sulfaatti mg/l 217 159 280 

Mangaani mg/l 0,22 0,003 0,64 

Sinkki mg/l 0,09 0,32 0,01 

Alumiini* mg/l 0,04 0,025 0,4 

Arseeni mg/l <0,01 <0,01 <0,01 

Kadmium mg/l <0,002 <0,002 <0,002 

Kupari mg/l <0,02 <0,02 <0,02 

Rauta* mg/l 0,06 <0,01 0,65 

Lyijy mg/l <0,02 <0,02 0,06** 

Antimoni mg/l <0,05 <0,05 0,05*** 
* keskiarvon laskennassa on käytetty määritysrajan alittavissa tuloksissa arvoa määritysraja/2 mg/l 

Määritykset Min Max Med Ka

pH  7,4 8,4 7,9 7,8

Sähkönjohtavuus mS/m  72,9 88,4 80,8 80,3

Kiintoaine (GF/C)  mg/l  0,5 3,7 0,5 1,4

Kokonaistyppi µgN/l  28 000 42 000 31 000 32 800

Kokonaisfosfori µgP/l  2,5 52 7 11

Sulfaatti mg/l  200 240 220 219

Alumiini µg/l  5 20 5 9

Antimoni µg/l  32 58 49 47

Rauta, Fe µg/l  13 160 79 81

Nikkeli,  Ni µg/l  7,5 19 17 14,6

Lyijy,  Pb µg/l  0,3 0,8 0,3 0,4

Sinkki,  Zn µg/l  23 540 48 142
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** kolme mittausrajan ylittävää arvoa 

*** yksi mittausrajan ylittävä arvo 

Hakija on tulosten perusteella arvioinut, että vuonna 2020 typpikuormitus 

tulee olemaan noin 9 700 kiloa. 

Jätevesiä koskevien raja-arvojen asettaminen 

Prosessijätevedenpuhdistamon koetoiminnasta laaditun loppuraportin ja 

kaivoksen päästötarkkailun tulosten perusteella puhdistamo on poistanut 

vedestä verrattain tehokkaasti kiintoainetta ja metalleja. Saavutetut pois-

totehokkuudet ovat olleet kiintoaineelle 88 %, alumiinille keskimäärin 

90 %, lyijylle 90 %, sinkille 42 %, antimonille 0–22 % ja kadmiumille 20–

50 %. Sinkin ja kadmiumin poistotehokkuus on ollut yli 50 % vuonna 2020 

toteutetun pH:n nostamisen jälkeen. Typpipäästöihin nykyinen kemialli-

nen puhdistamo ei juuri vaikuta. Puhdistustehokkuus tulee ennalta arvi-

oiden edelleen paranemaan, kun puhdistamon toimintaa saadaan opti-

moitua kaivoksen jätevesille. 

Tarkkailutulosten mukaan myös selkeytysaltaassa 2 tapahtuu metallien 

saostumista ja altaasta poistettavan veden metallipitoisuudet ovat olleet 

alhaisia.   

Eri jätevesijakeista ja prosessijätevedenpuhdistamon toiminnasta saatuja 

tietoa on käytetty hyödyksi jätevesipäästöjä koskevia raja-arvoja asetet-

taessa. Lisäksi asiaa ratkaistaessa ja raja-arvoja asetettaessa on otettu 

huomioon muun muassa maanalaisesta kaivoksesta pumpattavan vesi-

määrän lisääntyminen lähivuosina sekä sivukivialueelta tulevien suotove-

sien määrän vähittäinen lisääntyminen.   

Raja-arvot on määrätty käytettävissä olevien tietojen perusteella niin, 

ettei toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu merkittävää vesien pilaan-

tumista tai tilan heikkenemistä. Raja-arvojen alittaminen edellyttää teho-

kasta, parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista vesienkäsittelyä sekä 

muun muassa typen poiston tehostamista vuodesta 2023 alkaen.  

Toiminnasta vesiin johdettavista päästöistä aiheutuva pilaantuminen ja sen vaara 

Veden laatu 

Kaivoksen metallipäästöjä vesiin on rajoitettu lupamääräyksin merkittä-

västi ympäristö- ja vesitalouslupaan 33/2013/1 ja myös hakemuksessa 

esitettyyn nähden. Lisäksi määräyksillä on rajoitettu typpikuormituksen 

kasvamista siten, että vuosina 2021 ja 2022 kaivosalueelta Koivupuroon 

johdettava kokonaistyppikuormitus saa olla enintään hakemuksessa esi-

tetty 12 400 kg vuodessa. Vuodesta 2023 alkaen kokonaistyppikuormitus 

saa olla enintään 7 000 kg vuodessa. Toisin sanoen vuodesta 2023 al-

kaen kokonaistyppikuormituksen raja-arvo on käytännössä sama kuin 

ympäristö- ja vesitalousluvan 33/2013/1 kokonaistypeksi muutettu raja-

arvo. Pääosa typpikuormituksesta on räjähdysaineperäistä ammonium- 

ja nitraattityppeä. Lisäksi tämän päätöksen kokonaisfosforikuormituksen 
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raja-arvo (50 kg/v) on tiukempi kuin hakemuksessa esitetty raja-arvo (40 

kg/v). 

Kaivoksen jätevesipäästöjen vaikutuksia on tarkasteltu laajasti hakemuk-

sessa. Päästöt vesiin vaikuttavat selvimmin kaivoksen pieniin alapuolisiin 

pintavesiin ja vesistöihin. Päästöistä johtuvia selvästi kohonneita haitta-

ainepitoisuuksia voidaan havaita Koivupuron, Ollinjoen, Pirttilammen, 

Pirttijoen ja Nimisenjoen alueella. Vesistöjen valuma-alueiden mukaisesti 

laimenemisolosuhteet paranevat vesistöissä etäämmäksi kaivoksesta 

edetessä ja vastaavasti veden haitta-aine- ja ravinnepitoisuudet alene-

vat. Osin haitta-aineita saostuu ja laskeutuu uomiin ja ravinteita sitoutuu 

myös perustuotantoon. 

Haitalliset aineet 

Tehdyn mallinnuksen ja käytettävissä olevien prosessijätevedenpuhdis-

tamon toimintatietojen sekä päästö- ja vaikutustietojen mukaan tarkaste-

lussa olleiden haitallisten aineiden (muun muassa antimoni, arseeni, kad-

mium, lyijy, nikkeli, sinkki, hopea ja alumiini) pitoisuuslisäykset jäävät pie-

niksi, eikä päästöistä aiheudu normaaleissa virtaamaolosuhteissa esi-

merkiksi vesieliöille akuutisti toksisia tai pitkän ajan kuormituksessa hai-

tallisia pitoisuuksia tai ympäristönlaatunormien ylityksiä aivan käsiteltyjen 

jätevesien purkupaikan läheisyyttä lukuun ottamatta. Haitta-ainepääs-

töistä aiheutuva pilaantuminen ei ole siten merkittävää. 

Ravinteet 

Kaivoksen päästöt vesiin näkyvät selvimmin vesistöjen typpipitoisuuksien 

sekä sulfaattipitoisuuksien ja ylipäätään suolapitoisuuden ja sitä kuvaa-

van veden sähkönjohtavuuden kasvamisena. Hakemuksen mukaan nor-

maalissa virtaamatilanteessa selvästi kohonneita veden typpi- ja sulfaat-

tipitoisuuksia ja sähkönjohtavuuden arvoja on havaittavissa Pieni-Hieta-

sessa ja Hietasessa asti. 

Kaivoksen typpikuormitus on suuri suhteessa fosforikuormitukseen. Typ-

pikuormituksen kasvaessa alapuoliset vesistöt muuttuvat entistäkin sel-

vemmin fosforirajoitteisiksi, mistä syystä fosforin poistoon ja fosforikuor-

mituksen rajoittamiseen on kiinnitettävä erityistä huomioita. Kokonaisfos-

forikuormituksen raja-arvoa on tiukennettu hakemuksessa esitetystä. 

Vuoden 2020 tarkkailutietojen perusteella kaivosalueelta tuleva koko-

naisfosforikuormitus jää selvästi alle määrätyn raja-arvon 40 kg/v.  

Toiminnasta aiheutuva fosfaatin (PO4
3-) vuosikuormitus Koivupuroon on 

rikastamon enimmäissyötteellä (600 000 tonnia vuodessa) vesitasemal-

linnuksen mukaan 132 kg vuodessa (johdettava vesimäärä 116 m3/h), 

joka vastaa noin 42 kg/v fosforia (P). Vesistöä suoraan rehevöittävän fos-

faattifosforin (PO4-P) kuormitus näyttää kuitenkin tarkkailutulosten perus-

teella jäävän hyvin alhaiseksi ja selvästi pienemmäksi kuin mallinnuk-

sessa on arvioitu. 
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Typpikuormituksen kasvu noin kahdeksi vuodeksi tasolta noin 7 000 kg/v 

tasolle 12 400 kg/v ei siten ennalta arvioiden lisää enää merkittävästi ala-

puolisen vesistön perustuotantoa, kun vesistö pidetään fosforirajoittei-

sena. Typpikuormituksen palautuminen suhteellisen lyhytaikaisen kas-

vun jälkeen takaisin tasolle 7 000 kg/v on mahdollista uuden laitosmaisen 

typenpoistotekniikan suunnittelun ja käyttöönoton myötä.  

Suolaisuus 

Kaivokselta vesistöön johdettavien vesien sulfaattipitoisuudeksi on arvi-

oitu täyden tuotannon vaiheessa 580 mg/l. Veden sulfaattipitoisuus ja 

sähkönjohtavuus kohoavat selvästi aina Hietaseen asti. Vesistöissä ha-

vaittavat pitoisuudet jäävät kuitenkin hakemuksessa tehtyjen arvioiden 

mukaan niin pieniksi, että niillä ei arvioida olevan suoraan toksisia vaiku-

tuksia vesieliöihin. Haitallisia vaikutuksia, jotka näkyvät esimerkiksi vesi-

kasvien, piilevien ja pohjaeläimistön lajistomuutoksina, voidaan havaita 

etenkin purkupaikan alapuolisessa ojassa, alapuolisessa Koivupurossa 

ja Ollinjoessa sekä vähäisemmässä määrin alempana vesireitillä. Aiheu-

tuva ympäristön pilaantuminen ei ole niin merkittävää, että se olisi luvan 

myöntämisen este.  

Suolapitoinen vesi voi kerrostua järvisyvänteiden pohjaan. Hakemuksen 

tietojen mukaan Hietasessa ja Pieni-Hietasessa on pienialaisia, lähes 25 

metriä syviä syvänteitä. Etenkin talvella lämpötilakerrostuneisuuden ja 

pienien virtaamien aikana suolapitoisen veden kerrostuminen näiden sy-

vänteiden pohjalle on todennäköistä. Suolakerrostuneisuuden ei kuiten-

kaan arvioida olevan pysyvää tai johtavan hapettomien alueiden muo-

dostumiseen järvissä. Toisin sanoen suolakerrostuneisuuden on hake-

muksessa arvioitu purkautuvan kevät- ja syystäyskiertojen aikana. Tämä 

on ollut myös lähtökohta luvan myöntämisen edellytyksiä tarkasteltaessa.  

Jos Pieni-Hietaseen ja Hietaseen muodostuisi pysyvä suolakerrostunei-

suus, johtaisi se kokonaisuutena arvioiden näiden järvien tilan merkittä-

vään heikkenemiseen. Lupaharkinta perustuu hakemuksessa esitettyihin 

vaikutusarvioihin ja käytettävissä oleviin tarkkailutietoihin. Niiden mukaan 

näin voimakkaita muutoksia ei mainituissa järvissä tai muissakaan jär-

vissä aiheudu eikä lupaa ole myönnetty tällaisia hyvin haitallisia vaikutuk-

sia aiheuttavaan toimintaan. Pysyvän suolakerrostuneisuuden muodos-

tuminen johtaisi tilanteeseen, jossa luvan myöntämisen edellytykset pi-

täisi arvioida uudelleen ja edellytykset luvan myöntämiselle olisivat ky-

seenalaiset.  

Hopeakaivoksen vesistötarkkailua on täydennetty niin, että sen avulla 

saadaan kattava tieto Pieni-Hietasen ja Hietasen mahdollisesta suolaker-

rostuneisuudesta ja sen purkautumisesta. Jos pysyvän suolakerrostunei-

suuden alueita havaittaisiin muodostuvan, luvan saaja ja valvontaviran-

omainen voivat ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

Kalastolle kerrostumisesta aiheutuvia vaikutuksia on kuvattu peruste-

luissa jäljempänä. 
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Vaikutukset veden laatuun Hietasen alapuolella 

Laimenemisesta huolimatta kohonneita sulfaattipitoisuuksia ja typpipitoi-

suuksia voidaan havaita normaalissa virtaamatilanteessa Hietasen ala-

puolella aina Sapsojärvessä asti. Pitoisuuslisäykset jäävät kuitenkin vai-

kutusarvioiden mukaan pieniksi ja vedet sekoittuvat tehokkaasti Hietasen 

alapuolisissa vesistöissä. Myös typpipitoisuuksien kohoamisen vaikutus 

perustuotantoon jää ennalta arvioiden vähäiseksi, kun vesistö on fosfori-

rajoitteinen. Sapsojärven alapuolella kaivoksen päästöt laimenevat edel-

leen muun muassa Ontojoen reitin vesiin.  

Kaivoksen sulfaattipäästöjen vaikutus Nuasjärveen kulkeutuvan veden 

sulfaattipitoisuuteen jää niin pieneksi, ettei päästöillä ole sellaisia yhteis-

vaikutuksia Nuasjärveen johdettavien Terrafame Oy:n päästöjen kanssa, 

että niitä olisi tarve tarkastella yhdessä.  

Virkistyskäyttö 

Asiassa ei ole ilmennyt, että kaivoksen vesienjohtamisreitillä laskuojan, 

Koivupuron, Ollinjoen, Pirttilammen tai Pirttijoen varrella ennen Syvä-Ni-

mistä olisi rakentamalla tai muutoin erityisessä käytössä olevia kiinteis-

töjä.  

Kaivoksen alapuolisen vesistöjen osalta ensimmäinen merkittävä virkis-

tyskäytössä oleva vesialue on Pieni-Hietanen ja Hietanen. Järven ran-

nalla on useita loma-asuntoja ja lisäksi runsaasti loma-asuntokäyttöön 

kaavoitettuja tontteja. 

Määräyksien mukaiset päästöt eivät hakemuksessa esitetyt vaikutusar-

viot huomioon ottaen aiheuta sellaisia muutoksia veden laadussa, joilla 

olisi heikentävää vaikutusta rantakiinteistöjen vesistösidonnaisiin virkis-

tyskäyttömuotoihin, kuten kalastukseen, uintiin, veneilyyn, veden käyttö 

kastelu- ja pesuvetenä tai rannalla oleiluun. 

Kalasto ja kalastus 

Kalastuksen ja kalastuksen kannalta merkittävimmät päästöt vesiin ovat 

ennalta arvioiden kaivoksen typpi- ja suolapäästöt.  Päätöksen mukai-

sesti toimittaessa typpi- tai suolapäästöillä ei ole niin suurta vaikutusta 

vesiekologiaan, että tämä näkyisi alueen kalantuotannossa tai kalaston 

lajisuhteiden selvinä muutoksina. Typpikuormitus ei hakemuksen tietojen 

perusteella myöskään nosta veden perustuotantoa niin, että se lisäisi 

verkkojen haitallista limoittumista tai muuten selvästi vaikeuttaisi kalas-

tusta.  

Hakemuksen arvioiden mukaan suolapäästöt eivät aiheuta pysyvää suo-

lakerrostuneisuutta Pieni-Hietasessa tai Hietasessa. Etenkin talviaikana 

suolapitoinen vesi voi kuitenkin kerrostua järvien syvänteiden pohjaan. 

Ennalta arvioiden järviin ei muodostu myöskään hapettomia alueita. Tal-

viaikainen kerrostuminen ja voi aiheuttaa jossain määrin kalojen väisty-

mistä syvännealueiden pohjanläheisistä kerroksista. Sulfaattipitoinen 



296 

 

vesi sekoittuu koko järven vesimassaan taas kevätkierron aikana ja ti-

lanne palautuu normaaliksi. 

Päätöksessä on määrätty kalastukselle ja kalastolle aiheutuvien haittojen 

ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kalatalousmaksu kalatalousviranomai-

sen esityksen ja hakijan suostumuksen mukaisesti. Lisäksi vuoden 2013 

ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 33/2013/1 on Tipasjoen ka-

laveden osakaskunnalle määrätty korvaus Pirttilammen kalastuksen tuo-

ton alenemisesta. 

Päästöjä rajoittavat määräykset ja päästöjen arvioidut vaikutukset kalas-

toon ja kalastukseen huomioon ottaen kalastolle ja kalastukselle aiheu-

tuvat vahingot jäävät suhteellisen vähäisiksi ja ne voidaan hyvittää ja kor-

vata edellä kuvatuilla kalatalousmaksulla ja korvauksella. 

Vesienhoitosuunnitelman huomioon ottaminen 

Hakemuksessa on tarkasteltu mallintamalla Sotkamon hopeakaivoksen 

päästöjen vaikutuksia vesien laatuun ja sitä kautta vesistön ekologiseen 

ja kemialliseen tilaan. Tarkastelun tulokset ovat olleet lähtökohtana lupa-

harkinnassa, kun on arvioitu hankkeen vaikutuksia vesien- ja merenhoi-

don järjestämisestä annetun lain tavoitteiden toteutumisen osalta. Lisäksi 

lupaharkinnassa on otettu huomioon erityisesti vesienhoitoviranomaisen 

eli Kainuun ELY-keskuksen lausunnoissaan esiin tuomat asiat. 

Vesimuodostumien tilaa ja veden laatua koskevia tarkempia tietoja on 

tallennettu ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin (Hertta 5.7/Karpalo 2.1). 

Lupaviranomaisella on ollut asiaa ratkaistaessa käytössä nämä tiedot.  

Hakemus koskee olemassa olevaa, vuonna 2019 alkanutta kaivostoimin-

taa, joka päästöt kohdistuvat seuraavaan vesireittiin: laskuoja, Koivu-

puro, Ollinjoki, Pirttilampi, Pirttijoki, Syvä-Niminen, Nimisenjoki, Pieni-

Hietanen, Hietanen ja Lontanjoki. Purkureitin ensimmäinen luokiteltu ve-

simuodostuma on järviallas Hietanen – Pieni-Hietanen. Vesimuodostuma 

on tyypitelty vesienhoidon suunnittelussa runsashumuksiseksi järveksi. 

Sen ekologinen tila on luokiteltu alustavassa 3. suunnittelukauden arvi-

oinnissa suppeaan aineistoon perustuen erinomaiseksi. 

Laki vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) on tullut voimaan 

31.12.2004. Vesien- ja merienhoidosta annetun lain 21 §:n mukaisesti 

vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on muun 

muassa, että pintavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on 

vähintään hyvä.  

Ensimmäinen Sotkamon hopeakaivoksen toimintaa koskeva ympäristö-

ja vesitalouslupa nro 33/2013/1 on myönnetty 16.4.2013. Kaivoksen ra-

kentaminen on alkanut 2018 ja malmin louhinta 2019. Ennen toiminnan 

aloittamista Koivupuroon on johdettu maanalaisen kaivoksen kuivatusve-

siä. Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesiä on johdettu Koivupuroon 

pintavalutuskentän kautta lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen mukai-
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sesti vuoden 2010 lokakuun lopussa lainvoiman saaneen vesitalouslupa-

päätöksen nro 62/10/2 mukaisesti. Vuoden 2013 ympäristö- ja vesita-

louslupapäätöksessä nro 33/2013/1 on otettu huomion Oulujoen - Iijoen 

vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 tuolloisen lainsäädännön edellyt-

tämällä tavalla vai oikeuskäytännön mukaisesti. 

Korkein hallinto-oikeus on 19.12.2019 antamassaan vuosikirjapäätök-

sessä KHO:2019:166 todennut Euroopan Unionin tuomioistuimen ns. 

Weser-ratkaisuun viitaten, että ympäristönsuojelulaissa kiellettynä mer-

kittävänä pilaantumisena tai sen vaarana on pidettävä sellaista olennai-

sen lisäkuormituksen vesistössä aiheuttamaa kokonaisvaikutusta, joka 

johtaa pintavesimuodostuman tilan tai sen laadullisen tekijän heikkene-

miseen. 

2. suunnitelmakausi (2016–2021) 

Tällä hetkellä alueen vesistöjen osalta on voimassa Oulujoen - Iijoen ve-

sienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 ja Oulujoen 

- Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma pinta- ja poh-

javesille vuoteen 2021. Vesimuodostumien tilan luokittelu kaudelle 2016–

2021 on tehty vesistöjen tilasta vuosien 2006–2012 aikana kerätyllä ai-

neistolla. 

Hietanen – Pieni-Hietanen -järvien ekologinen tila on luokiteltu 2. suunni-

telmakaudella hyväksi ja kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi. 

Luokittelu on tehty ajanjaksolla, jolloin kaivoksen päästöjä maanalaisen 

kaivoksen kuivanapitovesiä lukuun ottamatta ei ole johdettu pintavesiin.  

3. suunnitelmakausi (2022–2027)  

Kainuun ELY-keskus on tehnyt uuden arvion kaivoksen alapuolisten ve-

sien ekologisesta luokituksesta. Tilaluokan arvioinnissa on käytetty vuo-

sien 2012–2017 seuranta-aineistoa. Tulokset on julkaistu kesällä 2019. 

Luokitus on alustava, kunnes uusi vesienhoitosuunnitelma on hyväksytty 

valtioneuvostossa. Tehty luokitus on vesienhoitoviranomaisen ajantasai-

sin arvio vesien ekologisesta tilasta, ja sitä on käytetty pohjana arvioita-

essa toiminnan vaikutuksia vesienhoitolain mukaisten tavoitteiden toteu-

tumiseen.  

Kaivokselta ei ole johdettu päästöjä pintavesiin luokittelussa hyödynnetyn 

seuranta-aineiston kokoamisen aikana maanalaisen kaivoksen kui-

vanapitovesiä lukuun ottamatta. Tältä osin vesimuodostumien luokitte-

lussa 3. kaudella käytetty aineisto ei siten anna kuvaa toiminnan päästö-

jenvaikutuksista tai kyseisen vesimuodostuman nykytilasta.  

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi 2022–2027  

Ehdotus Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi, 

osa 1, on nähtävillä 2.11.2020–15.5.2021. Ehdotuksessa on vesistöön 

kuormitusta aiheuttavana toimintana mainittu Sotkamo Silver Oy:n kai-

vos. 
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Nähtävillä olevassa aineistossa on myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalu-

een toimenpideohjelma 2022–2027, Osa 2. Vesienhoidon toimenpiteet, 

LUONNOS 10/2020. Toimenpideohjelmassa ei ole esitetty toimenpiteitä 

kaivoksen alapuoliselle osalle Sotkamon reittiä, koska alueen luokitellut 

vesistöt ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa. 

Ekologisen tilan laatutekijät 

Vesimuodostumien luokittelu vesienhoidon 3. suunnitelmakaudelle 

(2022–2027) on tehty ohjeen ”Pintavesien tilan luokittelu ja arviointipe-

rusteet vesienhoidon kolmannella kaudella, Suomen ympäristökeskuk-

sen raportteja 37/2019” mukaisesti. Sen mukaan jokivesien luokittelu teh-

dään biologisten, fysikaalis-kemiallisten ja hydrologis-morfologisten laa-

tutekijöiden avulla.  Ensisijaisesti ekologisen tilan luokittelu tapahtuu bio-

logisten laatutekijöiden avulla, seuraavassa esitetyn kaavion mukaisesti. 

 

Biologiset laatutekijät 

Kolmatta suunnitelmakautta varten laaditun luokitteluohjeen mukaisesti 

järvien ekologisen tilan biologisia laatutekijöitä ovat kasviplankton, vesi-

kasvillisuus, päällyslevät, pohjaeläimet ja kalat. Kullakin päälaatutekijällä 

on seuraavat osatekijät: 

- Kasviplanktonin laatutekijän osatekijät ovat a-klorofylli, kokonais-

biomassa, haitallisten sinilevien prosenttiosuus ja kasviplanktonin 

trofiaindeksi (TPI).  

- Vesikasvillisuuden laatutekijän osatekijät ovat tyyppilajien suh-

teellinen osuus (TT50SO), prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA) ja 

referenssi-indeksi (RI).  
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- Päällyslevien laatutekijän osatekijät ovat tyyppiominaisten takso-

nien esiintyminen (TT) ja prosenttinen mallinkaltaisuus (PMA).  

- Järvien syvänteiden pohjaeläimistön laatutekijän osatekijät ovat 

syvännepohjaeläinindeksi (PICM) ja prosenttinen mallinkaltai-

suus (PMA).  

- Järvien kivikkorantojen pohjaeläimistön laatutekijän osatekijät 

ovat tyyppiominaisten taksonien esiintyminen (TT) ja prosenttinen 

mallinkaltaisuus (PMA).  

- Kalaston laatutekijän osatekijät ovat koeverkkokalastuksissa saa-

tavan saaliin biomassa ja yksilömäärä sekä särkikalojen biomas-

saosuus. 

Fysikaalis-kemialliset laatutekijät 

Järvissä fysikaalis-kemiallisen tilan luokittelumuuttujiksi on valittu päällys-

veden kokonaisfosfori (kok. P) ja kokonaistyppi (kok. N) ja pH. Varsinais-

ten laatutekijöiden lisäksi luokittelun tukena voidaan tarkastella sellaisia 

muita alueelta mitattuja vedenlaatusuureita, joilla on oletettavasti merki-

tystä paineiden kuvaajina.  

Lisämuuttujatarkastelu tehdään vain niissä tapauksissa, että kyseessä 

oleva muuttuja on relevantti alueen paineiden kannalta. Tällaiset suureet 

vaihtelevat tapauskohtaisesti. Niitä voivat olla esimerkiksi näkösyvyys, 

happi, ammoniumtyppi, nitraattityppi, arseeni, rauta sekä muut metallit, 

natrium, kloridi, sulfaatti, syanidi, mineraaliöljyt, fenolit, sähkönjohtavuus, 

sekä AOX (adsorbable organic halogens) ja hygienian indikaattoribaktee-

rit. 

Runsashumuksisilla järvillä erinomaisen ja hyvän tilan luokkaraja on ko-

konaisfosforissa 30 µg/l ja kokonaistypessä 590 µg/l. Hyvän ja tyydyttä-

vän tilan luokkaraja on kokonaisfosforissa 45 µg/l ja kokonaistypessä 750 

µg/l. 

Hydrologis-morfologiset laatutekijät 

Järvien hydrologisia ja morfologisia (HyMo) oloja kuvaavat laatutekijät 

ovat järvihydrologia (virtauksen määrä ja dynamiikka, pinnan taso, vii-

pymä sekä yhteys pohjaveteen) ja morfologiset tekijät (järven syvyyden 

vaihtelu, pohjasedimentin määrä ja pohjan rakenne sekä rantavyöhyk-

keen rakenne).  

Kemiallisen tilan luokittelu 

Vesimuodostuman kemiallinen tila määritetään vertaamalla EU-tasolla 

valittujen aineiden pitoisuuksia niiden ympäristönlaatunormeihin. Jos yh-

denkin aineen pitoisuus ylittää normin, kemiallinen tila on hyvää huo-

nompi. Kemiallisella tilalla on vain kaksi luokkaa. 

Hietanen – Pieni-Hietanen vesimuodostuma 

Vesimuodostuman pinta-ala on 404 hehtaaria. Vesimuodostuman biolo-

ginen tila on erinomainen. Biologisten muuttujien osalta muodostuma on 
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kolmannen luokittelukauden aineiston mukaan erinomaisessa tilassa luo-

kiteltujen kasviplanktonin (0,95) ja pohjaeläimien (syvänneosio, 1,00) 

osalta. Kasviplanktonin osalta kaikki tutkitut osatekijät kuvastivat erin-

omaista tilaa (a-klorofylli 4,4 µg/l, kokonaisbiomassa 0,93 mg/l, sinilevien 

prosenttiosuus 0,61 ja TPI kasviplanktonin trofiaindeksi -0,33). Syvänne-

pohjaeläinindeksi oli kuvasi erinomaista tilaa 1 ELS. 

Fysikaalis-kemiallisten muuttujien osalta vesimuodostuma on erinomai-

sessa tilassa kasvukauden ajan kokonaisfosforin (21,5 µg/l) ja kokonais-

typen (440 µg/l) osalta. Hydrologis-morfologiset olosuhteet ovat vastan-

neet häiriintymättömiä olosuhteita. 

Vesimuodostuman kemiallinen tila on asiantuntija-arvion perusteella hy-

vää huonompi. Perusteena arviolle on ollut bromattujen difenyylieetterien 

kaukokulkeuman aiheuttama hajakuormitus ja kalan elohopeapitoisuus. 

Kaivoksen päästöjen vaikutusten arviointi vesienhoidon tilatavoitteisiin nähden 

Luokitellut vesimuodostumat 

Hakemuksessa on tarkasteltu mallintamalla Sotkamon hopeakaivoksen 

päästöjen vaikutuksia vesien laatuun ja sitä kautta vesistön ekologiseen 

ja kemialliseen tilaan. Vaikutusarvioinnin lopputulemana on todettu että: 

”hopeakaivoksen poistovesien myötä Hietanen–Pieni-Hietasen typpipi-

toisuudet kasvavat erinomaisen tilan raja-arvoa (590 μg/l) suuremmiksi. 

Muiden fysikaalis-kemiallisiin laatutekijöiden mukaiseen tilaan poistove-

sillä ei kuormituslaskelmien perusteella ole vaikutusta. Jos järven fysi-

kaalis-kemiallinen tila olisi tyydyttävä, ei ekologista tilaa yleensä luokitel-

taisi erinomaiseksi, vaikka biologiset tekijät niin osoittaisivat. Näin ollen 

myös yksittäisen fysikaalis-kemiallisen laatutekijän kuten typen kuormitus 

pidetään mahdollisuuksien mukaan tasolla, joka ei vaikuta fysikaalis-ke-

mialliseen tilaan tai rehevöitymiseen (vuosittainen typpikuorma 

12 400 kg). Järvet on mahdollista luokitella hyvään/erinomaiseen ekolo-

giseen tilaan myös tulevassa tilanteessa.” 

Luokittelemattomien vesimuodostumien (Ollinjoki, Pirttilampi, Nimisen-

joki) osalta on todettu, että: ”Hietasen yläpuolisten luokittelemattomien 

vesimuodostumien fysikaalis-kemiallinen tila ei muutu kokonaisuutena si-

ten, että niiden ekologinen tila heikkenisi merkittävästi tai muutos vaikut-

taisi alapuolisiin luokiteltuihin vesimuodostumiin.” 

Alueen vesienhoitoviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus on anta-

massaan lausunnossa todennut seuraavasti: 

”Lupahakemuksessa esitetyn laskennallisen typen lisäyksen ei arvioida 

merkittävästi lisäävän levätuotantoa, sillä pääsääntöisesti vesistöjen mi-

nimiravinne on fosfori. Lajistorakenteeseen aiheutuvaa muutosta ei kui-

tenkaan voida poissulkea. Vaikka veden typpipitoisuus kasvaisi alapuoli-

sella vesistöreitillä paikoin kyseistä hyvän tilan raja-arvoa huonompaa ti-

laa ilmentävälle tasolle, niin kokonaisuutena tarkastellen kaivoksen ym-

päristölupahakemuksen mukaisilla päästöillä ei ole odotettavissa merkit-
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täviä eliöyhteisöjä, eikä siten myöskään ekologista tilaa heikentäviä vai-

kutuksia. Esimerkiksi lähialueiden kaivostoiminnan päästöjen merkittä-

vimmät eliöstövaikutukset ovat olleet kerrostumisen aiheuttamaa hapet-

tomuutta seuraava pohjaeliöstön taantuminen, ja suolapitoisuuden ko-

hoamisesta hyötyvien piilevälajien runsastuminen. Sotkamo Silverin ho-

peakaivoksen toiminnalla ei ole oletettavasti niin suuria sulfaattipäästöjä, 

että ne johtaisivat alapuolisten järvien pysyvään kerrostumiseen tai suo-

laisuutta suosivien päällyslevien oleelliseen runsastumiseen. Kaivoksen 

alapuolisen vesistöreitin eliöyhteisöjen tarkkailun tulee kuitenkin olla riit-

tävän kattavaa, jotta mahdolliset vaikutukset voidaan ajoissa havaita.” 

Kaivoksen selvin vaikutus fysikaalis-kemiallisiin laatutekijöihin (fysikaalis-

kemiallisen tilan luokittelumuuttujiin) on typpikuormituksesta aiheutuva 

vesistöjen typpipitoisuuden nousu.  

Hakemuksessa on arvioitu, että hakemuksen mukaisella typpikuormituk-

sella (12 400 kg/v) kokonaistyppipitoisuus kasvaisi keskivirtaamatilan-

teessa Pieni-Hietasessa 300 µg/l ja Hietasessa 200 µg/l. Kesän keskiali-

virtaamatilanteessa kasvu olisi Pieni-Hietasessa ja Hietasessa molem-

missa noin 700 µg/l. Keskivirtaamatilannetta tarkasteltaessa kaivoksen 

typpikuormituksen seurauksena luokittelun laatutekijä kokonaistyppipitoi-

suus heikkenisi erinomaisesta hyvään. Alivirtaamatilanteissa luokittelun 

laatutekijä laski kokonaistypen osalta jopa välttävään.  

Aluehallintovirastolla on ollut käytettävissään vaikutuksia arvioitaessa 

myös vuoden 2019 ja osittain myös vuoden 2020 vedenlaatutietoja ala-

puolisista vesistöistä. Vuonna 2019 kaivoksen typpikuormitus on ollut 

noin 7 600 kg kokonaistyppenä ja vuoden 2020 päästöarvio on noin 

10 000 kg typpeä kokonaistyppenä ilmoitettuna. Kuormitukset ovat suu-

rempia kuin tällä päätöksellä on sallittu vuoden 2022 jälkeen. Toteutunut 

kuormitus ei aiheuttanut vuonna 2019 Pieni-Hietasessa olennaista typpi- 

tai fosforipitoisuuden kohoamista. Myös vuoden 2020 korkeammalla typ-

pipäästöllä kesäaikainen typpipitoisuus oli erinomaista tilaa vastaavalla 

tasolla, lukuun ottamatta yhden näytteen tulosta. A-klorofyllin osalta yh-

den näytteen pitoisuus oli korkeampi kuin luokittelun perusteena käytetty 

pitoisuus (4,4 µg/l).  

Tällä päätöksellä sallittu hopeakaivoksen typpipäästö vuodesta 2023 al-

kaen on noin puolet hakemuksen mukaisesta päästötasosta ja merkittä-

västi pienempi kuin vuonna 2020 toteutunut typpipäästö. Tämä pienentää 

selvästi myös vesistössä havaittavia pitoisuuksia. Määräyksen mukaan 

toimittaessa kokonaistyppipitoisuuden voi arvioida Pieni-Hietasessa ja 

Hietasessa jäävän jätevesien käsittelyn tehostamisen jälkeen perustuo-

tantokaudella keskimäärin erinomaista tilaluokkaa vastaavalle tasolle.  

Kaivoksen typpipäästöt vesiin ovat ympäristö- ja vesitalousluvan nro 

33/2013/1 mukaista korkeammat vielä noin kahden vuoden ajan, minkä 

uuden puhdistamon rakentamisen ja käyttöönoton on arvioitu kestävän. 

Tänä siirtymäaikana kesäaikaiset kokonaistyppipitoisuudet nousevat 

Pieni-Hietasessa ja Hietasessa todennäköisesti niin, että vesistön fysi-
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kaalis-kemiallinen tilaluokka kokonaistypen osalta heikkenee erinomai-

sesta hyvään. Kokonaistyppipitoisuuden lisäksi myös ammonium- ja nit-

raattityppipitoisuudet kohoavat vuoden 2019 tasosta. Typpipitoisuuksien 

tilapäisen kasvun ei kuitenkaan arvioida lisäävän enää oleellisesti näiden 

järvien perustuotantoa tai aiheuttavan muita merkittäviä muutoksia vesi-

muodostuman biologisiin tekijöihin, koska perustuotantoa rajoittavana ra-

vinteena on viimeistään kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen ollut 

fosfori. 

Kaivoksen fosforipäästöt on rajoitettu lupamääräyksellä hakemuksessa 

esitettyä tiukemmaksi. Näin varmistetaan, että fosforipäästö jää niin al-

haiseksi, ettei se lisää merkittävästi perustuotantoa kaivoksen alapuo-

lella.  

Todetun perusteella kokonaistyppipitoisuuden kohoamisesta ja sen to-

dennäköisestä tilaluokan tilapäisestä heikkenemisestä erinomaisesta hy-

vään, ei aiheudu perustuotantoa lisäävää tai muuta selvää haitallista bio-

logista vaikutusta Pieni-Hietasessa ja Hietasessa. Aluehallintovirasto yh-

tyy siten Kainuun ELY-keskuksen näkemykseen, ettei typpi- tai muista 

päästöistä aiheudu merkittäviä eliöyhteisöjä, eikä siten myöskään vesis-

töjen ekologista tilaa heikentäviä vaikutuksia.   

Vaikutusalueen luokiteltuihin vesistöihin ei kohdistu merkittäviä muista 

toiminnoista tai hajakuormituksesta aiheutuvia uusia paineita, jotka voisi-

vat vaarantaa erinomaisen tai hyvän tilan pysymisen yhdessä kaivoksen 

päästöjen kanssa. 

Luokittelemattomat vesimuodostumat 

Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY liitteen II kohdan 1.2.2 mukai-

sesti vesimuodostuman määrittelyn osalta järvien alarajana on 50 ha. Tä-

män vuoksi Pieni-Hietasen yläpuolisia Syvä-Nimistä ja Pirttilampea ei ole 

luokiteltu. Puitedirektiivi ja sen nojalla säädetty laki vesienhoidon ja me-

renhoidon järjestämisestä koskevat kaikkia pintavesiä. Direktiivin ja lain 

tavoitteiden toteutumista seurataan vesimuodostumien tilan muutosten 

kautta. Vesienhoitolainsäädännön tavoitteena on, että kaikkien vesimuo-

dostumien ekologinen tila ei heikkene ja on vähintään hyvä. 

Vesipolitiikan puitedirektiivin kansalliseksi soveltamiseksi on laadittu 

useita ohjeraportteja (guidance document). Raportissa n:o 2 (Identifi-

cation of Water Bodies) on täsmennetty vesimuodostumien määrittelyä. 

Kunkin pienen (< 50 ha) pintaveden osalta oman vesimuodostuman muo-

dostaminen johtaisi ohjeen mukaisesti kohtuuttomaan hallinnolliseen 

taakkaan. Tämän vuoksi ohjeissa kehotetaan yhdistämään useita sa-

manlaisia pieniä vesimuodostumia yhdeksi vesimuodostumaksi. Jos yh-

distäminen lähimuodostumien kanssa ei onnistu, tulisi uudestaan tutkia, 

onko kyseessä niin merkittävä pieni vesialue, että se kuitenkin pitäisi luo-

kitella omaksi vesimuodostumaksi. Ellei tähänkään ole tarvetta, pitää 

huolehtia, että pienien vesimuodostuminen muutoksista ei aiheudu ala-

puolisten luokiteltujen vesimuodostumien tilan heikkenemistä. 
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Koska edellä mainittuja järviä (lampia) tai samaan valuma-alueeseen 

kuuluvaa Koivupuroa, Ollinjokea, Pirttijokea tai Nimisenjokea ei ole luoki-

teltu erillisiksi vesimuodostumiksi, on vesienhoidon tavoitteiden (tilan 

heikkenemisen estäminen) täyttymisen osalta varmistettava, että näiden 

pienien vesimuodostumien muutoksista ei aiheudu sen alapuolisen vesi-

muodostumien, Pieni-Hietanen ja Hietanen, tilan heikkenemistä. Edellä 

on todettu, että näiden luokiteltujen vesimuodostuminen tila ei ennalta 

arvioiden heikkene.  

Ilman typen poiston tehostamista kaivokselta Koivupuroon johdettava 

typpikuormitus kasvaisi suureksi kaivoksen alapuolisten ojien, purojen, 

jokien ja järvien huonoihin tai verrattain huonoihin laimenemisolosuhtei-

siin suhteutettuna. Tällöin kokonaistypen sekä ammonium-, nitriitti ja nit-

raattitypen pitoisuudet kohoaisivat pysyvästi huomattavasti luontaista ta-

soa korkeammaksi Koivupurossa, Ollinjoessa, Pirttilammessa ja Nimi-

senjoessa. Tästä aiheutuisi muun muassa vesieliöstön lajistomuutoksia. 

Kohonneista ammoniumtyppipitoisuuksista saattaisi aiheutua myös 

Pieni-Hietasen ja Hietasen syvänteiden happitilanteiden heikkenemistä 

ja toksisia vaikutuksia vesieliöstölle, kun Koivupuroon johdettavan veden 

pH on yli 8. 

Kaivostoiminnan muut päästöt ja niiden vaikutukset 

Päästöt ilmaan 

Tuotannon laajentaminen lisää kiviaineksen käsittelymääriä kaivosalu-
eella. Maan päälle murskattavaksi kuljetettavan malmin ja sivukiven kul-
jetuksesta, välivarastoinnista ja murskauksesta aiheutuvien pölypäästö-
jen sekä rikastushiekka-altaan pölyämisen rajoittamiseksi on annettu tar-
vittavat lupa- ja tarkkailumääräykset. 

Määräykset ja toiminnan sijaintipaikka huomioon ottaen toiminnasta ei ai-
heudu pölystä johtuvaa merkittävää pilaantumista tai kohtuutonta pöly-
haittaa lähimmille asuinkiinteistöille. 

Melun ja tärinän vaikutukset 

Kaivoksen pääasialliset melulähteet ovat avolouhos, rikastamo- ja murs-

kaamoalue, kivien rikotus malmikentällä, maanalaisen kaivoksen ilman-

vaihtonousu, kaivosalueen työkoneiden liikenne ja kiviaineksen läjitys jä-

tealueelle. Kaivoksen normaalin toiminnan aikaisia melupäästöjä ei ole 

vielä mitattu, eikä ympäristömelutasoja mallinnettu. 

Tarkastuksella tehtyjen havaintojen sekä jo tehtyjen melumittausten pe-

rusteella voi arvioida, että yksittäisten melulähteiden äänet ovat kuulta-

vissa kaivosalueen ulkopuolella, mutta luparajat ylittäviä yö- ja päiväai-

kaisia keskiäänentasoja ei todennäköisesti havaita. 

Aluehallintovirasto on lupaharkinnassa tarkastellut kaivoksen toimintaan 

kuuluvan raskaan liikenteen lisääntymisen aiheuttamaa melua ja tärinää 

korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta (KHO:2019:75) ilme-

nevän periaatteen mukaisesti. Liikennemäärät lisääntyvät tuotannon 
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noustessa. Kaivosalueelle tuleva ja lähtevä liikenne on siinä määrin vä-

häistä, että liikennemelusta ei arvioida aiheutuvan ympäristölupaharkin-

nassa huomioon otettavaa haittaa tulotien (mt 9005) varrella tai etääm-

mälläkään kaivoksesta. 

Ennalta arvioiden hakemuksen mukaisilla louhintamäärillä ja asutuksen 

etäisyydellä maanalaisesta kaivoksesta ei tärinästä arvioida aiheutuvan 

viihtyvyyshaittaa. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

Jätevesien käsittely prosessijätevedenpuhdistamolla 

Prosessijätevedenpuhdistamolla käsitellään pääasiassa avolouhoksen ja 

maanalaisen kaivoksen kuivatusvesiä. Puhdistamolle on mahdollista tu-

levaisuudessa johtaa myös selkeytysaltaaseen 2 tulevia vesiä. Nämä ve-

det koostuvat rikastushiekka-altaasta ja pyriittialtaasta sekä malmiken-

tän, esirikastuskentän ja sivukivi- ja rajamalmialueen suotovesiä kerää-

vän selkeytysaltaan 4 vesistä.  Vedenpuhdistamon toiminta perustuu ke-

mialliseen saostukseen, jossa veteen lisätään polymeeriä ja saostuske-

mikaalia. Vedenpuhdistamon koetoiminnasta laaditun raportin ja vuoden 

2020 tarkkailutulosten perusteella vedenpuhdistamo on toiminut hyvin 

siellä käsiteltyjen vesien kiintoaineen ja myös keskeisten metallien saos-

tamisen suhteen. Laitosmainen käsittely on parhaan käyttökelpoisen tek-

niikan mukaista tekniikkaa kaivoksen kiintoaine- ja metallipitoisten vesien 

käsittelyssä. 

Nykyisellä päästötasolla ja jätevesimäärillä jätevesien aiheuttama metal-

likuormitus ei aiheuta pitoisuuksien nousemista Koivupurossa tasolle, 

josta voisi aiheutua pitkän ajan kuluessa haitallista vaikutusta vesieliöille 

tai vesien käytölle.  

Selkeytysaltaan 4 vesien käsittely 

Selkeytysaltaan 4 vesi on kaivosalueella olevista vesijakeista laadultaan 

huonointa. Aluehallintoviraston arvio perustuu hakemuksen käsittelyssä 

käytettävissä olevien vuoden 2020 kaivoksen sisäisen tarkkailun viikko-

näytteisiin. Tulosten mukaan vesien laatu on heikentynyt vuoden loppua 

kohden, mikä viittaa kiviaineksen rapautumisreaktioiden käynnistyneen. 

Lisäksi sateinen syksy on huuhdellut kenttiä saaden haitta-aineet liik-

keelle. Vesissä on alueen muihin vesiin nähden korkea typpi- ja sulfaat-

tipitoisuus sekä kohonneita alumiini-, kadmium-, mangaani-, lyijy- ja sink-

kipitoisuuksia. Myös vesien pH on alkanut muuttumaan happamaksi. 

Kymmenen viimeisimmän näytteen (13.8.2020–22.10.2020) keskimää-

räiset pitoisuudet ovat olleet seuraavat: 

pH kok.N 
mg/l 

SO4  
mg/l 

Al  
mg/l 

Cd  
mg/l 

Mn  
mg/l 

Pb  
mg/l 

Zn  
mg/l 

6,5 112 636 2,0 0,83 13,1 0,96 56 
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Altaan vesimäärät ovat kuitenkin kohtuullisen pienet. Altaaseen tulee ve-

siä noin 8 ha:n valuma-alueelta. Mikäli valumaksi oletetaan keskimääräi-

siä hydrologisia olosuhteita ja valumakertoimia yliarvioiva noin 500 

mm/v/m2, on vuotuinen altaaseen tuleva vesimäärä noin 40 000 m3. 

Selkeytysaltaan 4 vedet johdetaan edelleen selkeytysaltaaseen 2. Luvan 

saaja on ilmoittanut, että selkeytysaltaan 4 vesien purkupaikka siirretään 

selkeytysaltaan 2 eteläreunaan, lähelle paikkaa, jossa rikastushiekka-al-

taan palautusvesi johdetaan selkeytysaltaaseen 2. Rikastushiekka-al-

taasta jatkuvasti palautettava vesi on hyvin emäksistä ja sen pH on 

vuonna 2020 ollut keskimäärin 11. Purkupaikan siirrolla selkeytysallas 2 

toimii tehokkaasti selkeytysaltaan 4 vesien kemiallisena saostusaltaana. 

Veden pH:n voimakas nouseminen poistaa saostamalla tehokkaasti sel-

keytysaltaan 4 vesissä olevia haitta-aineita, kuten sinkkiä, kadmiumia, lyi-

jyä, alumiinia ja mangaania. 

Kuvattu kemiallinen saostusprosessi on tässä tapauksessa parasta käyt-

tökelpoista tekniikkaa metallien poistamisessa selkeytysaltaan 4 vesistä. 

Prosessin toimivuus edellyttää, että rikastushiekka-altaan palautevesi py-

syy jatkossakin selvästi emäksisenä ja sekoittuu tehokkaasti selkeytysal-

taan 4 vesiin. Lisäksi selkeytysaltaan 2 olosuhteiden on pysyttävä edel-

leen sellaisina, että muodostuvat sakat laskeutuvat tehokkaasti. Korkean 

pH:n takia rikastushiekka-altaalla ja selkeytysaltaalla 2 tapahtuu myös ai-

nakin kesäaikana ammoniumtypen poistumista ammoniakkina ilmake-

hään. Mikäli metallien poisto ei toimi tehokkaasti, ei selkeytysaltaan 2 

vettä voida johtaa suoraan pintavalutuskentälle 6. Tämä voi aiheuttaa on-

gelmia kaivoksen vesitaseen hallinnassa. 

Typpipäästöjen vähentäminen 

Kaivoksen aiheuttaman typpikuormituksen ennustetaan kasvavan huo-

mattavasti ympäristöluvan nro 33/2013/1 mukaisesta tilanteesta, jos jä-

teveden käsittelyä ei tehosteta. Prosessijätevedenpuhdistamolla tapah-

tuva käsittely ei poista kaivoksen kuivatusveden sisältämiä ravinteita. Ty-

pen poistoon on käytetty pintavalutuskenttiä. Lisäksi ammoniumtyppeä 

poistuu jonkin verran ammoniakkina ilmakehään selkeytysaltaasta 2.  

Päästöjä ja niiden vaikutuksia sekä toiminnan sijaintipaikkaa kokonaisuu-

dessaan arvioitaessa nykyinen kuivanapito- ja prosessivesien käsittely ei 

vastaa enää typenpoiston osalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaa-

timustasoa.  

Millään suomalaisella kaivoksella ei ole tällä hetkellä käytössä laitos-

maista typenpoistoa jätevesien käsittelytekniikkana. Kittilän kaivos on 

velvoitettu ottamaan käyttöön laitosmainen typenpoisto aluehallintoviras-

ton kaivokselle vuonna 2020 antamalla päätöksellä. Typenpoistoon so-

veltuvaa tekniikkaa on yleisesti saatavilla ja se on otettavissa käyttöön 

myös Sotkamon olosuhteissa. 

Päätöksessä ei määrätä käyttöönotettavista tekniikoista tai käsittelyyn 

johdettavista vesistä. Luvan saajan tehtävä on suunnitella toimenpiteet, 

joilla pitoisuus- ja kuormitusraja-arvo alitetaan. Kuormitusraja-arvoksi 
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asetettu enimmäistaso 7,0 t/v on saavutettavissa typpipitoisten jäteve-

sien tehokkaalla käsittelyllä sekä optimoimalla räjähdysaineiden käyttöä 

ja tehostamalla räjähdysaineiden räjähtämistä. 

Toiminnalta edellytetään laitosmaisen typenpoiston käyttöönottoa ja sitä 

myöten typpikuormitukselle on asetettu hakemuksessa esitetystä poik-

keava raja-arvo vuodesta 2023 eteenpäin.  

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä 

Jätealueiden pölyäminen voi aiheuttaa paikallisesti ympäristön pilaantu-

mista. Toiminnassa rikastushiekka siirretään altaille vesilietteenä ja sa-

malla altaan pinta pidetään kosteana, mikä estää pölyämisen. Pyriittial-

taan pinta on määrätty pidettäväksi kosteana pölyämisen estämiseksi. 

Murskaamon ja rikastamon pölypäästöjä vähennetään kohdepoistoin ja 

pölynpoistolaitteistojen avulla. Tiestön pölyämistä rajoitetaan kastelulla. 

Toiminta on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista. 

Malmin murskauksen, kiven rikotuksen ja avolouhoksen toiminta-aikoja 

ja louhintaräjäytysten ajankohtia on rajoitettu lupamääräyksin. Lisäksi on 

annettu määräykset murskaus- ja esirikastusalueen meluntorjunnan te-

hostamisesta sekä raja-arvot lähimpien häiriintyvien kohteiden meluta-

soille.  Määräykset varmistavat sen, ettei kaivos- ja rikastamotoiminnan 

melupäästöistä aiheudu kohtuutonta rasitusta alueen vakinaiselle ja 

loma-asutukselle.  

YVA 

Sotkamon hopeakaivoksen materiaalitehokkaan esirikastuksen käyt-

töönotosta on laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus helmi-

kuussa 2018, ja yhteysviranomainen on antanut siitä lausunnon heinä-

kuussa 2018. 

Yhteysviranomainen on lausunnossaan todennut, että tärkeimpänä teh-

tävänä on hankkeessa muodostuvien kaivannaisjätteiden pitkäaikais-

käyttäytymisen selvittäminen ja sitä kautta muodostuvien suotovesien 

laadun arviointi ja vesistövaikutusarvion tarkistaminen. Lisäksi tulee sel-

vittää tarkemmin vesien aktiivisten ja passiivisten puhdistusmenetelmien 

tehokkuus, kaivoksen vesitasetta on tarkennettava ja otettava huomioon 

myös siihen liittyvät epävarmuudet. Vesistövaikutusarvioinnissa on tar-

kasteltava vesistöjen suolaantumisriskiä ja kadmiumin, sinkin, antimonin, 

arseenin ja sulfaatin aiheuttamia vaikutuksia vesistöissä ja niiden eliös-

tössä. Hankkeesta aiheutuvaa melua ja tärinää on yhteysviranomaisen 

näkemyksen mukaan arvioitu riittävässä määrin.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on todettu, että yhteisvaiku-

tuksissa on huomioitava purkureittien turvetuotantoalueet (Jäkäläsuo, 

Kurkisuo, Varpusuo ja Heposuo), maa- ja metsätalous sekä Kiisulan-

mäen kaivos. Yhteisvaikutukset on arvioitu kussakin arviointiselostuksen 

vaikutusarvioluvussa, mikäli yhteisvaikutuksia syntyy.  
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Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan yhteisvaikutusten ar-

vioinnissa huomioitiin erityisesti kaivosalueen itäpuolella sijaitseva Nok-

kavaaran kiviaineshanke. Yhteisvaikutuksia kiviaineshankkeen kanssa 

voi muodostua mm. meluun, pölyyn, liikenteeseen sekä ihmisten elinoloi-

hin ja viihtyvyyteen liittyen. Kiviainestenottoalue sijoittuu lähemmäs lä-

hintä asutusta kuin kaivoksen avolouhos, mutta toisaalta louhinta on kai-

vosta pienimuotoisempaa.  

Yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitiin lisäksi kaivoksen vesienjohta-

misreittien läheisyydessä sijaitsevat turvetuotantoalueet, alueella tapah-

tuva maa- ja metsätalous sekä Pieni Tipasjärven läheisyydessä sijaitseva 

vanha Kiisulan kaivos. Yhteisvaikutuksia kaivoshankkeen kanssa on ar-

vioitu kussakin vaikutusarviointiluvussa, mikäli yhteisvaikutuksia syntyy.  

Arviointiselostuksen mukaan muita hankkeita, joilla voisi olla yhteisvaiku-

tuksia kaivoksen vaikutusten kanssa, ei ollut tiedossa arviointia laaditta-

essa. 

Yhteysviranomaisen lausunnossa yhteisvaikutuksista ei ole lausuttu.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) sekä siitä annettu 

yhteysviranomaisen lausunto on tässä lupakäsittelyssä ja päätöksessä 

otettu huomioon muun muassa hakemuksen täydennystarpeita arvioita-

essa, lupaharkinnassa ja lupamääräyksiä asetettaessa sekä tarkastelta-

essa kaivoksen jätevesipäästöjen, melupäästöjen sekä muiden päästö-

jen vaikutuksia. 

Vaikutukset Natura 2000 -alueisiin 

Vuoriniemi (FI1200604, SAC) 

Natura 2000 -alue Vuoriniemi sijaitsee noin kilometrin päässä kaivospiirin 

rajasta pohjoiseen. Tipasjärvien väliselle alueelle sijoittuva Vuoriniemen-

Kalliolammen alue lukeutuu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta val-

takunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin (KAO110115). Matkaa kaivos-

piirin rajalle on lähimmillään noin 600 metriä. Alue kuuluu arvoluokkaan 

2, erittäin arvokas kallioalue. 

Kaivoksen päästön vesiin eivät kulkeudu alueille, sillä ne johdetaan Koi-

vupuroon kaivospiirin eteläpuolelle. Toiminnan päästöt ilmaan eivät vai-

kuta olennaisesti ilman laatuun alueella. Myös vaikutukset ympäristöme-

lutasoihin jäävät pieniksi. Toiminnan laajentamisella ei näin ollen ole vai-

kutusta niihin suojeluarvoihin, joiden suojelemiseksi alueet on sisällytetty 

Natura 2000 -verkostoon. 

Hiidenportin kansallispuisto (KPU110019), Hiidenportin alueet Natura-

alue (FI1200625, SCI). 

Alue sijaitsee kaivospiirin eteläpuolella, lähimmillään noin 800 metrin 

etäisyydellä. Alueeseen ei kohdistu suoria haitallisia vaikutuksia. Koivu-

puron purkureitti sijoittuu lähimmillään noin 1,4 kilometrin etäisyydelle 
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alueesta. Purkuvedet suuntautuvat poispäin Hiidenportin alueesta. Toi-

minnan päästöt ilmaan eivät vaikuta olennaisesti ilman laatuun alueella. 

Myös vaikutukset ympäristömelutasoihin jäävät pieniksi. Toiminnan laa-

jentamisella ei näin ollen ole vaikutusta niihin suojeluarvoihin, joiden suo-

jelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Teerisuon-Lososuon alue – Natura 2000 -alue (FI1200221, SCI) 

Alue sijoittuu noin seitsemän kilometrin etäisyydelle kaivospiiristä. Suu-

ren etäisyyden vuoksi kaivostoiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta nii-

hin suojeluarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 

2000 -verkostoon. 

Lapinkämmekkä 

Kaivoksen länsipuolella sijaitsevan Jäkäläsuon länsiosassa on havaittu 

uhanalainen lapinkämmekkä (aiemmin kaitakämmekkä). Kaivoksen kui-

vanapitopumppaus on ollut suurempaa kuin lainvoimaisessa ympäristö-

luvassa on arvioitu. Vesistömallinnuksen mukaan kaivoksen kuivanapito-

pumppauksesta aiheutuva kuivattava vaikutus kohdistuu Jäkäläsuon itä-

osaan muttei ulotu suon länsiosaan. Pohjanveden pinnankorkeuden ja 

laadun tarkkailua on määrätty laajennettavaksi tässä päätöksessä. Tark-

kailun avulla saadaan tieto, jos kuivattava vaikutus ulottuu vaikutusarvi-

oinnissa esitettyä kauemmaksi. 

Lyijyn sekoittumisvyöhykkeen poistaminen 

Ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1 on hopeakaivoksen ala-

puolinen Ollinjoki Pirttilampeen asti määrätty vesiympäristölle vaaralli-

sista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1022/2006) 6 b §:n tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla veden 

liukoinen lyijypitoisuus saa ylittää mainitun asetuksen tarkoittaman ym-

päristölaatunormin. Tässä päätöksessä tämä sekoittumisvyöhyke on 

poistettu hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Tarve sekoittumisvyöhyk-

keeksi määräämiselle on poistunut tehostuneen jätevedenkäsittelyn 

myötä.  

Lupaharkinnan lopputulema 

Sotkamon hopeakaivoksen laajentuva ja muuttuva toiminta täyttää tämän 

päätöksen määräysten mukaisesti toimittaessa ympäristönsuojelulain ja 

jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, 

mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. 

Lupamääräyksien mukainen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen es-

teenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai 

sen vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolo-

suhteiden huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun 

käyttömahdollisuuden vaarantumista ympäristössä tai kohtuutonta rasi-

tusta naapuritiloilla. Luvan myöntämisen edellytykset edellä sanotun pe-

rusteella täyttyvät. 
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Luvan voimassaoloa koskeva perustelu 

Aluehallintovirasto on 17.11.2020 järjestänyt ympäristönsuojelusta anne-

tun asetuksen 13 §:n 2 momentin mukaisen neuvottelun 17.11.2020. Ha-

kijalta on tuolloin kysytty, onko tarkoitus hakea toistaiseksi vai määräajan 

voimassa olevaa ympäristölupaa. Kysymys on esitetty ottaen huomioon 

hakemusasiakirjoissa ja asiassa sen jälkeen kertyneissä asiakirjoissa toi-

minnan arvioidusta kestosta ja toiminnan vastaisista mahdollisista muu-

toksista saadut tiedot ja selvitykset. Hakija on ilmoittanut hakevansa tois-

taiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. 

Hakijan ilmoituksen perusteella ja ympäristönsuojelulain 87 §:n 

(423/2015) säännökset huomioon ottaen lupa voitaisiin määrä olemaan 

voimassa määräajan, jos siihen on toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, 

siinä käytetyn tekniikan tai käytettyjen menetelmien uutuuteen tai toimin-

nan haitallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvä painava syy.  

Asiassa ei ole ilmennyt painavaa syytä määrätä ympäristölupaa olemaan 

voimassa määräajan. Harkinnassa on otettu huomioon asiassa saatu sel-

vitys sekä asiassa annettu päätös ja sen lupamääräykset, erityisesti mää-

räykset päästöjen selvittämisestä ja vähentämisestä sekä asetut käyttö-, 

päästö- ja tarkkailumääräykset. Näin ollen aluehallintovirasto on jäljem-

pänä kohdassa Päätöksen voimassaolo määrännyt ympäristöluvan ole-

maan voimassa toistaiseksi.  

Lupamääräysten perustelut 

1) – 6) Toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuudesta sekä toiminnan 

yleistä järjestämistä, rakentamista, siihen liittyvää laadunvalvontaa ja 

vastuuhenkilöitä koskevat lupamääräykset on annettu vastaavan sisältöi-

sinä kuin toimintaa koskevassa ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 

33/2013/1 olevat lupamääräykset 1–8. Määräyksiä on päivitetty siten, 

että ne vastaavat asian ratkaisuhetken toimintatilannetta ja suunniteltuja 

uusia rakennettavia toimintoja. Määräykset ovat tarpeen toiminnasta ai-

heutuvan pilaantumisen vaaran vähentämiseksi. 

7) Velvollisuudella erottaa puhtaat vedet likaantuneista vesistä varmiste-

taan, ettei vesienkäsittelyjärjestelmiä kuormiteta ja niiden puhdistustehoa 

heikennetä puhtailla vesillä. Nämä vedet ovat johdettavissa kaivosalueen 

ympäristöön ilman pilaantumisen vaaraa. Vesien puhtauden varmista-

miseksi Kainuun ELY-keskukselle on määrätty oikeus edellyttää näiden 

vesien tarkkailua niiden laadun varmistamiseksi. 

8) Kaikki likaantuneet vedet on määrätty palautettavaksi kaivoksen vesi-

kiertoon tai johdettavaksi käsiteltäväksi. Tällä vähennetään olennaisesti 

toiminnasta aiheutuvaa pilaantumista ja sen vaaraa.  

Hakemuksen mukaan kaikkia jätevesijakeita ei ole tällä hetkellä mahdol-

lista johtaa nykyiselle prosessijätevedenpuhdistamolle. Rikastamon ja ri-

kastushiekka-altaan vesikierrosta ei ole toiminnan alkuvaiheessa ollut 

tarvetta poistaa vettä merkittäviä määriä. 
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Määräyksellä on mahdollistettu selkeytysaltaan 2 vesien johtaminen pro-

sessijätevesipuhdistamon ohitse suoraan pintavalutuskentälle 6 tilan-

teessa, jossa vesimäärä altaassa uhkaa nousta pato- ja ympäristöturval-

lisuuden kannalta liian suureksi. Näiden vesien on kuitenkin täytettävä 

samat laatuvaatimukset kuin prosessijätevedenpuhdistamolta lähtevälle 

vedelle on asetettu. Johtamisjärjestelystä ei siten aiheudu laadultaan hai-

tallisempia päästöjä kuin puhdistamolta poistettavasta vedestä. Mikäli al-

taan 2 vesi ei täytä laatuvaatimuksia, on se johdettava prosessijäteve-

denpuhdistamolle tai järjestettävä riittävä käsittely muuten.  

Määräys mahdollistaa myös selkeytysaltaiden 4 ja 6 vesien johtamisen 

selkeytysaltaaseen 2 nykyisen käytännön mukaisesti. Tarkkailutietojen 

mukaan selkeytysaltaan 4 veden laatu on merkittävästi huonompaa kuin 

muissa altaissa. Selkeytysaltaaseen 2 johdetaan rikastushiekka-altaan 

vesiä, joiden pH on tarkkailutulosten perusteella ollut keskimäärin 11. 

Selkeytysaltaan 2 veden pH on ollut keskimäärin 9,8. Korkea pH edes-

auttaa metallien saostumista altaassa 2. Selkeytysaltaan 4 vesien johta-

mista selkeytysaltaaseen 2 voidaan pitää metallipitoisten vesien käsitte-

lynä. Selkeytysaltaan 2 pohjalle kertyvä sakka on lisätty lupamääräyksen 

23 jäteluetteloon, sillä se sisältää korkeita metallipitoisuuksia.  

Maapohjaisiin altaisiin johdettavan veden suurinta lyijypitoisuutta ei ole 

haettu muutettavaksi. Sitä koskeva määräys vastaa toimintaa aiemmin 

koskenutta ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 lupamääräystä 

21. Määräyksellä vähennetään toiminnasta aiheutuvan maaperän pilaan-

tumisen vaaraa. 

Nykyistä prosessijätevedenpuhdistamoa ei ole suunniteltu typen pois-

toon. Typen poistumaa tapahtuu ainoastaan pintavalutuskentällä kesäai-

kana. Typen poistoa on määrätty tehostettavaksi pilaantumisen rajoitta-

miseksi ja sille on annettu siirtymäaika. Kaivosvesien typen poistoon on 

saatavilla teknis-taloudellisesti soveliaita laitosmaisia ratkaisuja, joten lai-

tosmainen typen poisto on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Tekniikat 

ovat otettavissa käyttöön määräyksen mukaisessa ajassa. Laitosmaisen 

typenpoiston käyttöönoton myötä tapahtuva vesistöön johdettavan typpi-

päästön pieneneminen varmistaa osaltaan sen, että päästöistä vesiin ei 

aiheudu toiminnan jatkuessa merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa.  

Pintavalutuskentät eivät ole nykykäytännön mukaan parasta käyttökel-

poista tekniikkaa kaivostoiminnan aikaisien jätevesien käsittelyssä. Otet-

taessa huomioon kentille johdettavan veden laatu, päätöksellä on tois-

taiseksi hyväksytty nykyinen järjestely, joka mahdollistaa typen osittaisen 

poistumisen etenkin kesäaikana. Pintavalutuskenttien osalta voidaan an-

taa uusia määräyksiä ratkaistaessa lupamääräyksen 62 mukaista uutta 

sulkemissuunnitelmaa. Tällöin arvioidaan uudelleen myös, voidaanko 

selkeytysaltaasta 2 edellä kuvatuissa tilanteissa johtaa enää vettä pinta-

valutuskentälle 6. 

9) Käsitellylle jätevedelle on annettu pääosin tiukemmat pitoisuusraja-ar-

vot kuin toimintaa koskevassa vuoden 2013 ympäristöluvassa.  
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Kaivoksella on otettu käyttöön prosessijätevedenpuhdistamo, jonne joh-

detaan maanalaisen kaivoksen kuivanapitovedet selkeytysaltaan 3 

kautta. Lisäksi vedenpuhdistamolle voidaan johtaa johtamisjärjestelyjen 

muutoksin myös vesiä selkeytysaltaasta 2, rikastamolta, pyriittialtaasta 

sekä sivukivi- ja rajamalmialueella muodostuvia suotovesiä. Vedenpuh-

distamolta vedet johdetaan pintavalutuskentän ja/tai ojan kautta mittakai-

volle MK1 ja edelleen Koivupuroon. Vedenpuhdistamon käyttöönoton 

myötä poistettavien vesien metallipitoisuudet ovat laskeneet aiemmasta 

ja puhdistamon toimintaa on mahdollista säätää vesien laadun mukaan.  

Asiaa ratkaistaessa ja raja-arvoja asetettaessa on ollut käytössä proses-

sijätevedenpuhdistamon koetoimintavaiheen tarkkailutulokset sekä vuo-

den 2020 päästötarkkailutulokset.  

Määrätyt kuukausikeskiarvot vastaavat arseenin, sinkin, elohopean, kad-

miumin, sulfaatin ja kiintoaineen osata hakemuksessa esitettyä. Päästö-

raja-arvot ovat alitettavissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa vesien kä-

sittelyssä käyttäen. Toiminnasta ei aiheudu merkittävää pilaantumista 

päästöjen alittaessa raja-arvon. Ympäristöön johdettavat vedet laimene-

vat nopeasti alueen muihin valumavesiin, eikä päästöt aiheuta alapuoli-

sissa vesistöissä pitoisuuksia, jotka rajoittaisivat vesien käyttöä. 

Antimonin, alumiinin ja lyijyn raja-arvot on määrätty hakemuksessa esi-

tettyä tiukempana. Tässä päätöksessä määrätyt raja-arvot ovat saavutet-

tavissa, kun hakemuksessa esitettyä prosessijätevedenpuhdistamoa hoi-

detaan jatkuvasti asianmukaisesti. Hakemusta esitettyä tiukempi raja-

arvo varmistaa lyijyn osalta myös sen, ettei ympäristölaatunormi ylity lyi-

jyn osalta. Lisäksi raja-arvo on MWEI BREF -dokumentin mukainen. 

Vedenpuhdistamon koetoiminnan loppuraportin mukaan vedenpuhdista-

molta lähtevän veden kiintoainepitoisuus on vaihdellut välillä 0,0–

10,0 mg/l. Alumiinin pitoisuus on ollut välillä 5,2–315 μg/l, antimonin pi-

toisuus on ollut enintään 122 μg/l, sinkin enintään 597 μg/l ja kadmiumin 

5,1–7,4 µg/l. Lyijyn pitoisuudet ovat olleet yleensä alle määritysrajan. 

Vuoden 2020 päästötarkkailutietojen mukaan pitoisuudet prosessijäteve-

denpuhdistamon jälkeen ovat olleet keskimäärin 9 µg/l alumiinia, 47 µg/l 

antimonia, 15 µg/l nikkeliä, 0,4 µg/l lyijyä ja 142 µg/l sinkkiä. 

Päätöksessä on edelleen annettu raja-arvot yksittäisen näytteen suurim-

malle sallitulle pitoisuudelle sinkin, arseenin ja antimonin osalta. Tällä 

varmistetaan osaltaan prosessijätevesien tehokas ja tasainen käsittely. 

10) Päästöille vesiin on annettu pitoisuusraja-arvojen lisäksi aiemman lu-

papäätöksen tapaan myös kuormitusraja-arvoja. Tarkkailutulosten ja 

päästömallinnuksen mukaan jätevesien lyijypitoisuus on niin alhainen, 

että kuormitusraja-arvon antaminen sille ei ole pilaantumisen estämiseksi 

enää tarpeen. Luvan saaja ei esittänyt hakemuksessa lyijyn vuosikuormi-

tusraja-arvoa. 
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Sen sijaan kaivoksen ravinnepäästöillä on luparatkaisusta ilmenevästi 

merkitystä alapuolisten vesien tilan kannalta. Vuotuiselle kokonaisfosfo-

rikuormitukselle ja kokonaistyppikuormitukselle on tarpeen asettaa pi-

laantumisen estämiseksi raja-arvo. 

Fosforin kuormitusraja-arvo on määrätty hakemuksessa esitettyä tiukem-

maksi. Määräyksellä varmistetaan vesistön säilyminen fosforirajoittei-

sena ja se, ettei perustuotanto kasva liiallisesti kaivoksen alapuolella. Li-

säksi se varmistaa sen, että Pieni-Hietasen ja Hietasen veden kokonais-

fosforipitoisuus on edelleen vesistön fysikaalis-kemiallisessa tilaluokituk-

sessa erinomainen. 

Tarkkailutulosten mukaan kaivoksen eri vesijakeissa fosfaattifosforin 

osuus on pieni verrattuna kokonaisfosforiin. Tämä viittaa siihen, että ve-

dessä oleva fosfori on pääosin kiintoaineeseen sitoutunutta fosforia. Fos-

forin raja-arvon alittaminen edellyttää tehokasta kiintoainepäästöjen hal-

lintaa. Tulosten mukaan fosfori poistuu hyvin prosessijätevedenpuhdista-

molla. Selkeytysaltaasta 2 poistettavan veden sisältämä kiintoaine ja fos-

fori ovat pidättyneet pintavalutuskentälle 6.  

Typpikuormitukselle asetettu hakemuksessa esitettyä selvästi tiukempi 

raja-arvo vuodesta 2023 alkaen on mahdollista alittaa, kun kaivoksella 

otetaan käyttöön laitosmainen, parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaati-

mukset täyttävää typenpoistotekniikka. Laitoksen suunnitteluun ja raken-

tamiseen on annettu riittävä määräaika. Kuormitusraja-arvo 7 000 kg/v 

vuodesta 2023 eteenpäin vastaa ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 

33/2013/1 ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen summalle (NH4-N ja NO2-

N+NO3-N) asetettua 6 500 kg/v kuormitusraja-arvoa. Määräyksellä vä-

hennetään kaivoksen päästöistä vesiin aiheutuvaa pilaantumista tai sen 

vaaraa. Muilta osin aluehallintovirasto viittaa ratkaisun perusteluissa 

edellä tarkemmin todettuun.  

11) Määräys on annettu vesien pilaantumisen estämiseksi. Ennalta arvi-

oiden toiminnasta ei aiheudu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 

aineista annettuun valtioneuvoston asetuksen mukaisten ympäristönlaa-

tunormien ylittymistä, kun toimitaan määräysten 8 ja 9 mukaisesti.  

12) Määräyksellä varmistetaan räjäytyskenttien huolellinen suunnittelu ja 

panostus sekä sellaisten räjähdysaineiden käyttäminen, josta liukenee 

vesiin mahdollisimman vähän typpeä. Yhdessä vesienkäsittelyä koske-

vien määräysten sekä typen päästöille asetettujen raja-arvojen kanssa 

määräykset ovat riittävät vesistöön johdettavien typpipäästöjen vähentä-

miseksi. Myös käytettävien räjähteiden määrän optimoinnilla ja räjähtä-

mistä edistävillä toimenpiteillä voidaan vähentää typpipäästöjä. 

13) Hakemuksen mukaan sivukiven kaivannaisjätteen jätealueen yhtey-

teen rakennetaan uusi selkeytysallas 6. Tarkkailutietojen perusteella ke-

rättävät suotovedet sisältävät runsaasti metalleja. Maaperään suotautu-

van vesimäärän rajoittamiseksi ja maaperän pilaantumisen estämiseksi 

selkeytysallas 6 on määrätty rakennettavaksi tiivisrakenteisena altaana, 

josta vedet on mahdollista pumpata edelleen käsittelyyn. 
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Tiivisrakenteena on määrätty käytettäväksi kaksoiseristeestä 

(HDPE+bentoniittimatto) muodostuvaa rakennetta, jolla pystytään estä-

mään päästöt maaperään HDPE-kalvon vauriotuessa. Kaivannaisteolli-

suudessa saatujen kokemuksien mukaan bentoniittimatot voivat erkau-

tua toisistaan altaissa, joissa ei ole jatkuvasti painoa maton päällä. Lupa-

määräyksellä varmistetaan, että tämän estäminen otetaan huomioon ra-

kenteen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

14) Talousjätevesien käsittelyvaatimukset on asetettu tasolle, jotka ovat 

saavutettavissa parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaisilla 

pienillä biologisilla puhdistamoilla ottaen huomioon yhdyskuntavesistä 

annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) puhdistusteho- ja tarkkai-

luvaatimukset. 

15) Kaivostoiminnan päästöjen rajoittamisessa on olennaista, että kai-

vosalueen vesitase tiedetään kulloinkin tarkasti ja sen kehittymistä en-

nustetaan mahdollisimman luotettavin menetelmin. Tällöin vältetään ti-

lanteet, joissa vesiä varastoidaan riskiä kasvattaen kaivosalueelle enem-

män kuin on tarpeen. Määräyksellä edellytetään soveltuvan mallinnusjär-

jestelmän käyttöönottoa ja ylläpitoa.  

Määräyksellä varmistetaan lisäksi, että kaivosalueella on aina riittävästi 

vesien varastointitilavuutta, jotta hetkellisesti kasvava vesimäärä ei ai-

heuta tarvetta johtaa käsittelemättömiä vesiä ympäristöön tai varastoida 

niitä riskejä merkittävästi kasvattaen kaivosalueelle. Vuoden 2013 ympä-

ristölupapäätöksessä on mitoitusperusteena käytetty 1/20 vuodessa ta-

pahtuvia suuria valumia. Otettaessa huomioon alueelle toteutetut allas-

järjestelyt ja altaiden kapasiteetti sekä ilmastonmuutoksen mukanaan 

tuomien sään ääriolosuhteiden yleistyminen, on määräystä ollut tarve 

muuttaa aiemmasta. Käsittelyjärjestelmien mitoittaminen vähintään ker-

ran 100 vuodessa tapahtuvan sadannan tai lumiensulamisen kautta tule-

van virtaaman käsittelyyn on tarpeellinen pilaantumisen estämiseksi ja 

tulvavesien hallitsemiseksi. Määräys voi edellyttää allastilavuuden tai jä-

tevesien käsittelykapasiteetin lisäämistä. Määräyksessä on annettu riit-

tävä määräaika tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Määräaika 

mahdollistaa typenpoistolaitoksen suunnittelun ja toteuttamisen ennen 

mahdollisia altaiden laajentamisia. Mikäli typenpoistolaitos kasvattaa ve-

denkäsittelykapasiteettia, ei allastilavuutta ole tarpeen välttämättä laajen-

taa. 

16) Määräys on annettu saman sisältöisenä kuin ympäristö- ja vesitalous-

luvassa nro 33/2013/1 ja ympäristönsuojelulain 158 §:n nojalla. Ennalta 

arvioiden lupamääräysten mukaisesti käsiteltyjen vesien johtamisesta ei 

kuitenkaan aiheudu muutoksia Koivupuron uomassa. 

17) ja 18) Lupamääräykset on annettu kaivoksen hajapölypäästöjen ja 

pistemäisten pölypäästöjen rajoittamiseksi. Kaivosalueen tiestön ja mui-

den kohteiden pölyäminen ja siitä aiheutuvien hajapölypäästöjen sekä 

hallintakeinojen ja -menetelmien jatkuva kehittäminen on välttämätöntä. 

Malmin ja tarvekiven murskausta, kuljettimia sekä poravaunujen pölyn-
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torjuntatoimenpiteitä koskevilla määräyksillä varmistetaan tehokas pölyn-

torjunta ja parhaan ympäristökäytännön toteutuminen kyseisissä toimin-

noissa. Malmin murskauksen ja rikastuksen pistemäisten pölypäästöjen 

raja-arvo on sama kuin ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1. 

Se on alitettavissa BAT-tekniikoita käyttäen. 

19)–22) Melua ja tärinää rajoittavat määräykset on annettu, ettei toimin-

nasta aiheudu terveyshaittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 

17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Lisäksi määräyk-

set varmistavat melupäästöjen vähentämisen huomioonottamisen konei-

den ja laitteiden hankinnassa sekä aktiivisen meluntorjunnan suunnitte-

lun ja toteutuksen.  

Kaivoksen läheisyydessä on edelleen yksityisessä omistuksessa olevia 

loma-asuntokiinteistöjä. Lähin loma-asunto on Tipasjärven rannalla, noin 

400 metrin etäisyydellä avolouhoksesta. Hiidenportin kansallispuisto on 

lähimmillään noin 1,6 kilometrin etäisyydellä rikastushiekka-altaasta ja 

tarvekivilouhoksesta. Ennalta arvioiden melusta aiheutuvia haittoja ei 

voida rajoittaa pelkästään melupäästöille tai ympäristömelutasoille annet-

tavilla raja-arvoilla vaan myös toiminta-aikarajoitukset ovat edelleen tar-

peen haittojen ehkäisemiseksi.  

Toiminta-aikoja on rajoitettu kaikista eniten melupäästöjä aiheuttavien 

toimintojen osalta siten, että etenkin kesäaikana ja öisin kaivoksen melu-

päästöt jäisivät mahdollisimman pieniksi. Rajoituksista huolimatta mää-

räys mahdollistaa päätöksen mukaisen kapasiteetin edellyttämän kiviai-

neksen käsittelyn. 

Avolouhinnan osalta merkittävin muutos aiempaan toimintaan on avo-

louhinnan salliminen laajemmin kesäaikana kuin vuoden 2013 ympäristö- 

ja vesitalouslupapäätöksessä. Uusi määräys mahdollistaa vuodessa noin 

2,5 kuukautta pidemmän toiminta-ajan avolouhoksen osalta. Louhinta-

suunnitelmien mukaan avolouhinta jaksottuu nyt koko toiminnan ajalle ja 

sen avulla pystytään varmistamaan rikastamon malmisyöte myös tilan-

teissa, joissa maanalainen kaivos ei ole tilapäisesti käytössä. Avolouhok-

sen ympärille on tehty korkeat meluvallit, ja louhinta on edennyt selkeästi 

maanpinnan tason alapuolelle. Ennalta arvioiden toiminta-aikojen laajen-

taminen kesäaikana ei aiheuta kohtuutonta rasitusta naapuritiloilla otet-

taessa huomioon muut annetut melu- ja pölypäästöjä koskevat määräyk-

set. 

Meluhaittojen ehkäisemiseksi luvan saajalle on annettu määräys melu-

seinien tai vastaavien rakenteiden rakentamiseksi alueelle, jossa teh-

dään malmin murskausta ja isokokoisten kivien rikotusta. Murskaamon 

alue on keskeisin melupäästölähde ja sinne kohdennettavilla toimilla voi-

daan vähentää tehokkaimmin meluhaittoja. Lisäksi sivukivialueen täyttö-

toiminta on määrätty tehtäväksi siten, että meluhaitat vähenevät teke-

mällä ensin reunapenger asutuksen suuntaan. 

Aiemmasta päätöksestä poiketen keskikesälle kohdistuva sallittu ympä-

ristömelutaso lähimpien loma-asuntojen piha-alueilla on annettu tavoi-

tearvon sijaan sitovana raja-arvona. Tämä osaltaan varmistaa sen, että 
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loma-asutukselle ja samalla vakinaiselle asutukselle melupäästöistä ai-

heutuva häiriö jää vähäiseksi parhaaseen loma-aikaan eikä kohtuutonta 

rasitusta aiheudu. Otettaessa huomioon tehty melumallinnus, annetut toi-

minta-aikarajoitukset sekä määräykset melupäästöjen vähentämiseksi ja 

melun leviämisen rajoittamiseksi, toiminta on järjestettävissä siten, että 

raja-arvo ei ylity.  

23) Jäteluetteloa on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintaa. Lupaviran-

omaisella on ollut käytettävissä jonkin verran enemmän tietoa jätteiden 

laadusta kuin ennen kaivoksen toimintaa annetussa vuoden 2013 ympä-

ristö- ja vesitalouslupapäätöksessä. Luokitus on perustunut nyt käytettä-

vissä oleviin tietoihin ja sitä on mahdollista muuttaa jätteen laatutietojen 

tarkentuessa.  

Hakemuksen mukaan entistä suurempi osuus sivukivestä on runsasrik-

kistä. Toisaalta tiedot sivukiven laadusta ja sen vaihtelusta ovat edelleen 

puutteelliset. Korkean rikkipitoisuuden vuoksi aluehallintovirasto arvioi, 

että happoa muodostavan sivukivellä on jätelainsäädännössä tarkoitet-

tuja vaaraominaisuuksia. Sen luokittelussa on varovaisuusperiaatteen 

vuoksi käytettävä vaaraominaisuutta HP14 (ympäristölle vaarallinen). 

Koska jäteasetuksen mukaisessa jäteluettelossa ei ole *-merkillä osoitet-

tua vaarallisen jätteen jätenumeroa mineraalien louhinnassa syntyville 

jätteille, on happoa muodostava sivukivi luokiteltu jätelain 7 §:n nojalla 

tällä päätöksellä vaaralliseksi jätteeksi 01 01 01*.  

Vuonna 2013 annetussa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä nro 

33/2013/1 rikastushiekkaa ei luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Tuolloin lu-

paratkaisun lähtöolettama oli, että rikastushiekan rikkipitoisuus on van-

han lupamääräyksen 40 mukaisesti alle 0,3%. Hakemuksen tietojen mu-

kaan rikastushiekka-altaalle pumpatun rikastushiekan rikkipitoisuus on 

ollut selvästi tätä korkeampaa, ajoittain jopa 2 %. Korkea rikkipitoisuus 

lisää selvästi riskiä, että rikastushiekka-altaalla tapahtuu laajemmassa 

määrin sulfidimineraalien hapettumista ja sitä kautta haponmuodostusta 

ja metallien liukenemista. Jätteen laadun muutos on selvästi lisännyt ri-

kastushiekka-altaasta aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa. Lisäksi rikastus-

hiekan pumppaamiseen käytettävän veden pH on hyvin korkea. Tämä 

puskuroi osin haponmuodostusta, mutta puskuroinnin riittävyys jälkihoi-

tovaiheessa on epäselvä. Osa vedestä jää rikastushiekka-alueen huo-

kosvedeksi. Käyttövaiheessa emäksinen vesi itsessään aiheuttaa ympä-

ristön pilaantumisen vaaraa. 

Kokonaisuutena arvioiden rikastushiekalla on siten jätelainsäädännössä 

tarkoitettu vaaraominaisuus, HP14 (ympäristölle vaarallinen) ja runsas-

rikkinen rikastushiekka on varovaisuusperiaatteen mukaisesti luokiteltu 

vaaralliseksi jätteeksi. Rikastushiekan laatutiedot ovat vielä osin puutteel-

lisia. Luokitusta onkin mahdollista muuttaa lisätietojen perusteella uuden 

jätehuoltosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

Vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä ei ole annettu jä-

teluokitusta rajamalmille. Hakemuksessa rajamalmin jäteluokitukseksi on 
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esitetty 01 01 01.  Rajamalmi on sulfidipitoisuudeltaan ja muilta ominai-

suuksiltaan samankaltaista kuin malmi. Lisäksi toiminnassa on otettu 

käyttöön esirikastus, jossa muodostuu hylkykiveä. Luvan saaja on vasti-

neessaan esittänyt, että hylkykiven rikkipitoisuus on todennäköisesti noin 

1,5 % tai sitä suurempi. Hakija ei ole esittänyt hylkykivelle jäteluokitusta. 

Hakemuksessa ei ole esitetty tarkempia tietoja hylkykiven ominaisuuk-

sista. Korkean rikkipitoisuuden vuoksi aluehallintovirasto arvioi, että sekä 

rajamalmi että hylkykivi ovat happoa muodostavaa kiviainesta ja niiden 

luokittelussa on varovaisuusperiaatteen vuoksi käytettävä vaaraominai-

suutta HP14 (ympäristölle vaarallinen). Koska jäteasetuksen mukaisessa 

jäteluettelossa ei ole *-merkillä osoitettua vaarallisen jätteen jätenumeroa 

mineraalien louhinnassa syntyville jätteille, on rajamalmi ja esirikastuk-

sen hylkykivi luokiteltu jätelain 7 §:n nojalla tällä päätöksellä vaaralliseksi 

jätteeksi 01 01 01*.  

Prosessijätevedenpuhdistamon sakkaa on tutkittu vedenpuhdistamon 

käyttöä koskevassa koetoiminnassa. Prosessijätevedenpuhdistamolla ja 

selkeytysaltaalla 2 muodostuvat sakat on luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi 

varovaisuusperiaatteen nojalla. Oletettavasti sakat tulee jatkossakin si-

sältämään korkeita pitoisuuksia metalleja. Luokitusta on mahdollista 

muuttaa sakan laadusta saatavan lisätiedon perusteella. 

24) Edellä määräyksen 23 ja jäljempänä määräyksen 38 perusteluissa 

on tarkastelu rikastushiekan rikkipitoisuutta. Rikastushiekan rikkipitoi-

suutta koskeva määräys on kuitenkin pidetty ennallaan. Siihen ei ole ha-

ettu muutosta. Määräyksen mukaisilla toimilla vähennetään merkittävästi 

toiminnassa muodostuvan rikastushiekan haitallisuutta ja sitä kautta ri-

kastushiekka-altaasta aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa. Rikkipitoisuu-

den jäädessä alle 0,3 %:n ei läjitettävällä rikastushiekalla arvioida olevan 

muun muassa altaan vesien laatua pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna hei-

kentävää haponmuodostuspotentiaalia. Pyriitin erillisvaahdotuksessa 

myös pääosa muista rikastushiekan haitta-aineista siirtyy pyriittituottee-

seen, eikä jää siten kuormittamaan kaivosaluetta. 

Lupamääräys koskien rikastushiekan käyttöä maanalaisen kaivoksen 

täytöissä on pidetty ennallaan, vaikka hakemuksen mukaan rikastushiek-

kaa ei ole lähiaikoina tarkoitus hyödyntää tässä tarkoituksessa. Hyödyn-

täminen maanalaisen kaivoksen täytöissä vähentää pitkän ajan tarkaste-

lussa rikastushiekan sijoittamisesta aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa. 

25) Pyriitin sijoittamista koskevaa, päätöksellä nro 94/2020 muutettua lu-

pamääräystä 41, on muutettu vastaamaan nykyistä toimintaa. Luvan 

saaja on tuonut esiin, ettei pyriittiä ole aikomus sijoittaa maanalaiseen 

kaivokseen. Määräyksellä varmistetaan, että pyriitin hyötykäyttö on mah-

dollista myöhemmin. Lähtökohtaisesti pyriitti on kaivoksen tuote, joka tu-

lisi toimittaa edelleen hyödynnettäväksi teollisuusprosessien raaka-ai-

neena. Varastointi altaassa mahdollistaa isompien kertaerien tarjoamista 

markkinoille ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia hyödyntämisen to-

teutumisessa. 
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26) Määräys on annettu louhinnassa ja esirikastuksessa muodostuvien 

kiviainesten hyötykäytön tehostamiseksi sekä kaivannaisjätteiden mää-

rän vähentämiseksi sekä maan päälle pysyvästi jäävien kaivannaisjäte-

alueiden tilavuuden rajoittamiseksi. 

Hakemuksessa esitetystä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ei 

käy ilmi, miten louhinnassa ja esirikastuksessa muodostuvat kiviainekset 

tunnistetaan, erotellaan ja käsitellään. Toisaalta tiedot ominaisuuksiltaan 

erilaisten sivukivijakeiden ja esirikastuksen hylkykivien määristä ja omi-

naisuuksista ovat vielä riittämättömät asianmukaisten ja riittävien yksi-

tyiskohtaisten määräysten antamiseksi sivukiven ja hylkykiven läjittämi-

sestä pysyvästi maanpäälliselle sivukivialueelle. Käytettävissä olevat tie-

dot osoittavat, että ainakin merkittävä osa sivukivistä on mahdollisesti tai 

todennäköisesti happoa muodostavia.  

Tässä päätöksessä on luvan saaja määrätty toimittamaan uusi kaivan-

naisjäteasetuksen 190/2013 mukainen kaivannaisjätteen jätehuoltosuun-

nitelma ja siihen liittyen kiviaineksen hallintasuunnitelma viimeistään vuo-

den 2021 loppuun mennessä aluehallintoviraston hyväksyttäväksi. Nyt 

käytettävissä olevien tietojen perusteella voidaan arvioida, että runsas-

rikkinen ja happoa tuottava sivukivi on turvallisinta sijoittaa maanalaisen 

kaivoksen louhos- ym. täyttöihin siihen asti, kunnes tarkemmat tiedot ki-

viainesten määristä ja ominaisuuksista sekä muista läjitysmahdollisuuk-

sista mahdollisesti muuta osoittavat. Myös voimassa olevan ympäristö- 

ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 määräyksessä 45 luvan saaja 

on määrätty hyödyntämään rikkipitoisuudeltaan yli 0,8 %:n sivukivi maan-

alaisen kaivoksen täytöissä. 

Hakemuksessa ei ole esitetty tarkemmin esirikastuksen hylkykiven koos-

tumusta. Vastineessaan luvan saaja on arvioinut hylkykiven rikkipitoisuu-

den olevan noin 1,5 % tai sitä suurempi. Hylkykivi on määrätty sijoitetta-

vaksi maanalaiseen kaivokseen, sillä sen rikkipitoisuus on korkea eikä 

sen muista ominaisuuksista ei ole tarkempia tietoja tällä hetkellä. Sijoit-

tamalla hylkykivi maanalaisen kaivoksen täyttöihin se jää lopulta hapet-

tomiin olosuhteisiin vedenpinnan alapuolelle. Tämä vähentää aiheutuvaa 

pilaantumisen vaaraa maanpäälliseen loppusijoitukseen nähden.   

Hakemuksen täydennyksen mukaan rajamalmi voidaan todennäköisesti 

rikastaa kokonaisuudessaan kaivoksen suunnitellun noin yhdeksän vuo-

den toiminta-ajan kuluessa. Rajamalmi on sulfidipitoisuudeltaan ja muilta 

ominaisuuksiltaan samankaltainen kuin malmi. Rajamalmin jääminen py-

syvästi maan päälle rajamalmin varastointialueelle on ympäristön pilaan-

tumisen vaaran vähentämiseksi tarpeen estää. Määräys mahdollistaa ra-

jamalmin tilapäisen varastoinnin ja joustavan toiminnan eli sen rikastami-

sen silloin, kun se on tuotannollisista tai taloudellisista syistä edullista. 

Samalla määräys varmistaa sen, ettei rajamalmista muodostu maan 

päälle pysyvää kaivannaisjätteiden jätealuetta.   

27) Lupamääräys on annettu saman sisältöisenä kuin ympäristö- ja vesi-

talousluvassa nro 33/2013/1. Sivukivelle on annettu määrittely, jonka mu-
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kaisessa tilanteessa sivukivi ei ole jätettä. Avolouhoksesta tai maanalai-

sesta kaivoksesta louhittavan sivukiven laatu vaihtelee ja sen yksiselittei-

nen tunnistaminen ei ole mahdollista etenkään suuria määriä louhitta-

essa. Määräyksellä on rajoitettu sivukiven hyödyntäminen vain kaivos-

alueella. Tällä varmistetaan, että metallipitoista sivukiveä ei toimiteta kai-

vosalueen ulkopuolelle, pilaantumiselle herkemmille alueille. 

28) Lupamääräys on annettu vastaavan sisältöisenä kuin ympäristö- ja 

vesitalousluvassa nro 33/2013/1. Määräyksellä ohjataan toiminnan ra-

kentamisessa muodostuvat pintamaat hyötykäyttöön siten, ettei niistä ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. 

29) Lupamääräys on annettu vastaavan sisältöisenä kuin ympäristö- ja 

vesitalousluvassa nro 33/2013/1. Määräystä on päivitetty lainsäädännön 

osalta. Määräyksellä varmistetaan, että kaivannaisjätteiden ominaisuuk-

sista saadaan riittävästi tietoa kaivannaisjätteiden läjitysalueilla muodos-

tuvien suoto- ja valumavesien laadun arvioimiseksi päästöjen rajoitta-

mista ja läjitysalueiden sulkemista ajatellen. 

30) Kiviaineksen hallintasuunnitelmalla varmistetaan, että luvan saaja 

hankkii jatkuvasti tietoa kiviainesten laadusta, pystyy erottelemaan omi-

naisuuksiltaan erilaiset kiviainekset ja käyttää ne hyödyksi tai käsittelee 

ne suunnitelmallisesti ja lopulta on selvillä siitä, minne ja miten louhittu 

kiviaines on sijoitettu. 

31) Toiminnassa muodostuvien sivukiven, hylkykiven, rikastushiekan 

sekä selkeytysaltaiden sekä vedenpuhdistuksessa muodostuvan lietteen 

tarkempi karakterisointi sekä pitkäaikaiskäyttäytymisen selvittäminen 

ovat vielä kesken. Tähän mennessä sivukivien ympäristökelpoisuutta ja 

pitkäaikaiskäyttäytymistä on tehty käytännössä vain <0,9 % rikkiä sisäl-

täville sivukiville. Korkeampirikkipitoisesta sivukivestä ja hylkykivestä on 

tärkeää selvittää muun muassa haponmuodostuspotentiaali, neutraloitu-

mispotentiaali sekä ympäristölle haitallisten metallien pitoisuudet ja nii-

den liukeneminen, jotta voidaan arvioida niiden soveltuvuutta hyötykäyt-

töön tai jätealueiden sulkemisessa vaadittavia rakenteita. Hakemuksessa 

ei ole myöskään esitetty, miten erilaatuisia sivukivijakeita on tarkoitus lä-

jittää sivukivialueelle eikä sitä, miten runsasrikkisen sivukiven hapettumi-

nen estetään jo täyttötoiminnan aikana. Myös rajamalmin määrittely on 

jäänyt epäselväksi hakemusasiakirjoissa. 

Jätealueet on lähtökohtaisesti suunniteltu pysyviksi rakenteiksi, jotka jää-

vät alueelle kaivostoiminnan päätyttyä. Tästä syystä on annettu selvitys- 

ja uusimisvelvoite kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalle sekä kiviai-

neksen hallintasuunnitelmalle sekä sulkemissuunnitelmalle. Jätealuei-

den sulkemisrakenteiden suunnittelun ja niiden tekninen toteuttamisen 

kannalta on tärkeää selvittää kaivannaisjätteiden mineraloginen ja kemi-

allinen koostumus sekä esiintyminen, jotta sulkemisvaiheessa valitut ra-

kenteet ovat säädösten ja asetusten mukaisia suhteessa vallitseviin jäte-

jakeisiin. Sulkemissuunnittelun tulee perustua riskiperusteiseen arvioin-

tiin, jotta rakenteiden soveltuvuus ympäristövaikutusten ehkäisyyn on ar-

vioitavissa. 
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Luvan saajalle on annettu määräyksiä toiminnassa muodostuvien jättei-

den ominaisuuksien selvittämiseksi, jotka on päivitettävä jätehuoltosuun-

nitelmaan. Määräys sisäisen pelastussuunnitelman arvioinnista on an-

nettu kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 4 mo-

mentin mukaisesti. 

32) Toiminnassa muodostuu paljon erilaisia jätteitä, joita ei ole luokiteltu 

lupamääräyksessä 23 ja joiden käsittely ei tapahdu kaivosalueella (ta-

lousjätteet, puhdistamolietteet, vaaralliset jätteet jne.).  Määräyksellä var-

mistetaan asianmukaisen jätehuollon toteutuminen myös niiden osalta. 

33)–37) Alueella rakennetaan edelleen uusia kaivannaisjätteiden jätealu-

eita, joista keskeisin on sivukivialueen 10 hehtaarin laajentaminen. Ra-

kentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja pilaantumi-

sen estämiseksi kaivannaisjätteiden jätealueita sekä malmin varastointi-

alueita koskevat yleiset määräykset on annettu saman sisältöisinä kuin 

vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1. Kaivannais-

jätteen jätealueiden jälkihoitovastuusta on määrätty siten, kuin asetuk-

sessa kaivannaisjätteistä säädetään. 

38) Rikastushiekka-allas on luokiteltu ympäristö- ja vesitalousluvasta nro 

33/2013/1 poiketen suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi jätealu-

eeksi. Luvan saajalla on ollut vaikeuksia pyriitin rikastamisen kanssa.  Tä-

män takia rikastushiekan rikkipitoisuus ei ole ollut ympäristöluvan mukai-

sesti alle 0,3 %. Luvan saajan 15.10.2020 toimittaman täydennyksen mu-

kaan rikastushiekan kuukausinäytteiden rikkipitoisuus on vaihdellut välillä 

0,73–2,06 %. Lisäksi toiminnan aikana rikastushiekan huokosveden pH 

on hyvin korkea. Rikastushiekka-altaaseen sijoitettu rikastushiekka on si-

ten luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi ja rikastushiekka-allas suuronnetto-

muuden vaaraa aiheuttavaksi jätealueeksi. 

Mahdollisessa patosortumatilanteessa alueita, joihin murtuman päästöt 

ovat kohdistuneet, ei voida ennallistaa vähäisin kunnostamis- ja ennallis-

tamistoimin. Myös näillä perustein jätealue on luokiteltava suuronnetto-

muuden vaaraa aiheuttavaksi jätealueeksi. 

Rikastushiekka-altaaseen saa sijoittaa rikastushiekan lisäksi myös sel-

keytysaltaiden 3 tai 5 pohjalietettä, joiden arvioidaan olevan koostumuk-

seltaan vastaavaa malmin kanssa. Niiden muodostumismäärät ovat hy-

vin pienet muodostuvan rikastushiekan määrään verrattuna. Niiden sijoit-

taminen rikastushiekka-altaaseen ei käytettävissä olevan tiedon perus-

teella vaikeuta rikastushiekan käsittelyä eikä lisää ympäristön pilaantumi-

sen vaaraa.  

Lisäksi on myönnetty lupa määräaikaisesti sijoittaa prosessijäteveden-

puhdistamolla syntynyttä sakkaa rikastushiekka-altaaseen. Luvan saaja 

on aluehallintoviraston tarkastuksella esittänyt, että liete olisi mahdollista 

sijoittaa tuotteisiin. Tarkempia selvitystä asiaan ei ole kuitenkaan ollut 

saatavilla tätä asiaa ratkaistaessa. Näin ollen lupa sakan sijoittamiseksi 

rikastushiekka-altaaseen on myönnetty määräaikaisena. Luvan saajan 



320 

 

on selvitettävä pysyvä ratkaisu vedenkäsittelysakan käsittelylle tai loppu-

sijoittamiselle ja toimittava sen mukaisesti viimeistään määräajan umpeu-

duttua. 

39) Vapaan veden pitäminen normaalissa toiminnassa riittävän etäällä 

pääpadosta edellyttää rikastushiekan läjittämisen riittävän kaltevaan kul-

maan ja tasaisesti koko allasalueelle. Tämä edesauttaa altaassa olevan 

vapaan veden hallintaa ja mahdollistaa hiekan tiivistymisen. Samalla pi-

dennetään suotovesien kulkeutumismatkaa padon ulkopuolelle, mikä 

edelleen pienentää patovuotojen riskiä. Kaivoksella on rikastamon kapa-

siteettiin nähden kohtuullisen pieni rikastushiekka-allas. Sen suunnitellut 

patokorotukset ovat matalia. Rikastushiekan läjittämisestä aiheutuvien 

riskien vuoksi on luvan saajalle määrätty normaalia kattavampi velvolli-

suus raportoida rikastushiekan laadusta ja rikastushiekka-altaan läjitysti-

lanteesta valvontaviranomaiselle. 

40) Vuoden 2013 ympäristö- ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 mukaan 

alueelle tehdään yksi, nyt toteutunutta laajempi rikastushiekka-allas, jota 

voidaan korottaa kertaalleen. Silloiseen lupahakemukseen sisällytetyn al-

lasjärjestelyjen ja patojen yleissuunnitelman mukaan pääpadot rakennet-

taisiin korkoon + 220,00 (N60). Suunnitelmassa oli esitetty, että täyttötila-

vuutta voidaan kasvattaa uudella, rikastushiekasta tai moreenista tehtä-

vällä reunapadolla (ylävirtaan korotus). Suunnitelmassa oli lisäksi esi-

tetty, että tarvittaessa rakennetaan uusi rikastushiekka-allas Hanhisuolle, 

nykyisen pintavalutuskentän 5 alueelle.  

Rikastushiekka-altaan alkupato on rakennettu korkoon +218,70 m 

(N2000). Hakemuksen 12.11.2020 toimitetussa täydennyksessä esitetyn 

suunnitelman mukaan ensimmäinen ylävirtaan korotus tehdään tarvekivi-

louheella ja -murskeella tasoon +220,70 m. Ensimmäisen korotuksen jäl-

keen tehtäisiin vielä kuusi ylävirtaan korotusta rikastushiekasta tehtävillä 

padoilla. Ylimmän padon harja olisi tasolla 232,70 m.  

Suunniteltuja jätealueen muutoksia ei ole käsitelty ympäristölupamenet-

telyssä. Ympäristönsuojelulain 114 §:n 4 momentin mukaisesti kaivan-

naisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen 

määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn tai hyödyntämisen järjeste-

lyt muuttuvat merkittävästi. Tällöin ympäristölupaa on muutettava siten 

kuin 89 §:ssä säädetään tai ilmoitusta koskevaa päätöstä on tarkistet-

tava. Jos toiminta kuitenkin muuttuu olennaisesti, sovelletaan, mitä 

29 §:ssä säädetään. 

Suunnitellut korotukset ovat sellaisia toiminnan muutoksia, että niillä on 

vaikutusta kaivannaisjätteen jätealueen päästöihin ja patoturvallisuuteen. 

Näin ollen korotukset on käsiteltävä hakemusasioina aluehallintoviras-

tossa. 

41) Sivukivi- ja rajamalmialue on luokiteltu ympäristö- ja vesitalouslu-

vasta nro 33/2013/1 poiketen suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi 

jätealueeksi.  Vuoden 2013 ympäristöluvan mukaisesti alueelle ei pitänyt 

jäädä pysyvää sivukiven läjitysaluetta. Tältä osin toimintasuunnitelmat 
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ovat muuttuneet ja hakemuksen mukaan alueelle loppusijoitetaan pysy-

västi 2 Mt sivukiveä sivukivialueelle, jonka pinta-ala on 10 hehtaaria. 

Edellä jätteiden luokituksen perusteluissa kuvatusti suuressa osassa si-

vukiveä on runsaasti rikkiä ja kiviaines on happoa muodostavaa. Tämän 

vuoksi sivukivi on luokiteltu happoa tuottavaksi vaaralliseksi jätteeksi. 

Kaivannaisjätteen jätealueelle sijoitettavan happoa tuottavan sivukiven 

määrä on käytettävissä olevan tiedon perusteella niin suuri, että koko jä-

tealue on luokiteltu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannais-

jätteen jätealueeksi. 

Pilaantumisen estämiseksi laajennusalueelle on määrätty tehtäväksi tur-

peeseen perustuva pohjan tiivistysrakenne vastaavalla tavalla kuin ym-

päristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1 on määrätty.  

Suotovedet ovat selkeytysaltaan 4 vedenlaatutietojen perusteella hyvin 

metallipitoisia. Niiden keräämiseksi käytettävät ojat joudutaan paikoin 

kaivamaan mineraalimaahan asti, mikä lisää riskiä maaperän pilaantumi-

selle. Määräyksellä varmistetaan, että suotovedet saadaan kerätyksi kä-

sittelyyn tai palautettua kaivoksen vesikiertoon. 

Sivukiven läjitysalueen laajennusalueella olevien ojien peittämistä koske-

valla määräyksellä varmistetaan, että jätealueen alle ei jää vettä hyvin 

johtavia rakenteita. 

Sivukivialue on määrätty täytettäväksi kaltevuuteen 1:3 alueen sulkemi-

sen helpottamiseksi.  

42) ja 43) Uusi pyriittiallas on luokiteltu altaaseen loppusijoitettavan jät-

teen laadun perusteella suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi jäte-

alueeksi. Altaaseen on sallittu sijoitettavaksi rikastamon yhteydessä ole-

vasta pyriittisiilosta tai pyriitin varastohallista sinne kuljetettava pyriittiri-

kaste. Lisäksi pyriittiallasta voidaan käyttää pyriittirikasteen varastointiin, 

millä edistetään mahdollisuuksia saada rikastettu pyriitti myytyä tuot-

teena teollisuuden raaka-aineeksi. 

44) Toimintaa koskevassa aiemmassa ympäristöluvassa pintamaat on 

luokiteltu jäteluokkaan 01 01 01. Jätteen vaaraominaisuuksia ei ole ta-

pahtunut muutoksia, jotka antaisivat aihetta tarkastella jäteluokitusta uu-

delleen. Koska kyseessä on alueen luontaisia pintamaita, ovat ne lisäksi 

kaivannaisjätteistä annetun asetuksen mukaista pilaantumatonta maa-ai-

nesta. 

Poistettavien kivennäismaiden hyötykäyttö on hyväksytty kaivosalueen 

sisällä. Pilaantumisen estämiseksi metallipitoisten kivennäismaiden hyö-

tykäyttöä on rajoitettu. Kaivosalueella on tarve suurille massamäärille toi-

minnan lopettamisen yhteydessä. Määräyksellä ei ole siten mahdollis-

tettu pintamaiden kuljettamista muualle. Tämä johtaisi sulkemisvai-

heessa entistä suurempaan tarpeeseen tuoda alueelle maamassoja kau-

kaakin varsinaisesta kaivoksesta. 

45) ja 46) Varastointia koskevilla määräyksillä varmistetaan, että kaivos-

toimintaan liittyvistä aputoiminnoista ei aiheudu pilaantumisen vaaraa. 
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Määräykset on annettu vastaavan sisältöisenä kuin ympäristö- ja vesita-

lousluvassa nro 33/2013/1. 

47) Määräys mahdollistaa pyriittirikasteen varastoinnin siilon ja pyriittial-

taan lisäksi myös varastohallissa, josta se on helppo toimittaa eteenpäin. 

Betonipohjaisessa pyriittihallissa voidaan määräyksen mukaan varas-

toida tilapäisesti myös esirikastuksesta rikastukseen menevää kiviai-

nesta tai muita rikasteita. Betonipohjaisen varaston tehokas hyödyntämi-

nen on perusteltua joustavan toiminnan kannalta. 

48) Malmin varastokentällä varastoitavan malmin määrä on rajoitettu vas-

taavasti kuin ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1. Määräyk-

sellä vähennetään malmin varastoinnista aiheutuvaa pilaantumisen vaa-

raa ja mahdollista jälkihoidon tarvetta.  

49) Esirikastuksen hylkykiven varastointia esirikastusalueella on rajoi-

tettu luvan saajan esityksen mukaisesti likaantuneiden suotovesien mää-

rän ja ympäristöhaittojen rajoittamiseksi. Kohtuullisen pieni varastointi-

määrä johtaa siihen, että hylkykiven sijoittaminen maanalaisiin täyttöihin 

tehdään suunnitelmallisesti. Esirikastusalue on toteutettu ELY-keskuk-

sen hyväksynnällä. Tässä päätöksessä on annettu tarpeelliset määräyk-

set kentän rakenteiden poistamiseksi kaivoksen sulkemisen yhteydessä. 

50) Rajamalmia on sallittu varastoitavaksi sivukivialueen yhteydessä. Li-

kaantuneiden suotovesien määrän ja ympäristöhaittojen rajoittamiseksi 

rajamalmi on määrätty syötettäväksi rikastusprosessiin kahden vuoden 

kuluessa varastoinnista.  

51) ja 52) Määräyksillä varmistetaan, että polttoainehuolto ja luvanhalti-

jan tai urakoitsijoiden tukitoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan asianmu-

kaisesti, eikä niiden toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen 

vaaraa. 

53)–58) Määräykset on annettu vastaavan sisältöisenä kuin toimintaa 

koskevassa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä 33/2013/1. Mää-

räyksillä varmistetaan, että valvontaviranomainen saa tiedon kaikista 

poikkeuksellisista tilanteista ja häiriötilanteista. Lisäksi luvan saaja velvoi-

tetaan näissä tilanteissa ryhtymään nopeisiin toimiin pilaantumisen estä-

miseksi ja seuraamaan ympäristön pilaantumisen estämisen kannalta 

kriittisten rakenteiden kuntoa päivittäin.  

59) Lupamääräyksessä on päivitetty ympäristö- ja vesitalousluvan nro 

33/2013/1 lupamääräys 8 vastaamaan nykyistä toimintaa ja lainsäädän-

töä. Lupamääräyksellä varmistetaan, että toimintaan liittyvät riskit arvioi-

daan ja tunnistetaan asianmukaisin ja systemaattisin riskinarvioinnein ja 

että todettujen riskien pienentämiseksi toteutetaan tarvittavat toimenpi-

teet, mikä on osa ympäristönsuojelun varovaisuus- ja ennaltavarautumis-

periaatetta. 

60) Kaivostoiminta on energiaintensiivistä ja laitevalinnoilla on edelleen 

mahdollisuus vaikuttaa toiminnan energiatehokkuuteen. Energian käytön 

tehokkuus on osa parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnin kriteerejä. 
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Energiatehokkuutta koskeva yleinen määräys ja raportointivelvollisuus 

on annettu BAT-tekniikoiden käytön varmistamiseksi. 

61) – 63) Toiminnan lopettamisen osalta on annettu yleiset määräykset. 

Aluehallintovirastolla ei ole tällä hetkellä käytössä riittävän yksityiskoh-

taista kiviaineksien kattavaan karakterisointiin ja toiminnan sulkemiseen 

liittyvään riskinarviointiin perustuvaa sulkemissuunnitelmaa. Näin ollen 

lopullisia sulkemista koskevia määräyksiä ei ole vielä voitu antaa. Sulke-

missuunnitelma on määrätty tehtäväksi uudelleen kaivannaisjätteen jäte-

huoltosuunnitelman uusimisen yhteydessä, sillä kaikkien jätejakeiden 

ominaisuudet ja määrät eivät ole vielä selvillä. Kaivannaisjätteiden jäte-

huoltosuunnitelman uusimisen yhteydessä on syytä myös täydentää ja 

uudistaa myös kyseisten jätealueiden sulkemissuunnitelma. Ympäristö- 

ja vesitalousluvan nro 33/2013/1 lupamääräyksen 99 mukaiset sulkemis-

rakenteet eivät ole riittäviä otettaessa huomioon saatu lisätieto kaivan-

naisjätteiden laadusta ja määristä. 

Ennalta arvioiden asetettu tämän päätöksen mukainen vakuus kattaa en-

nalta arvioiden kaivannaisjätteen jätealueiden asianmukaisen sulkemi-

sen kustannukset siltä osin kuin se kuuluu ympäristönsuojelulain sovel-

tamisalaan. Vakuudella on mahdollista rakentaa jätealueille suotovesien 

ja hapen kulkeutumista merkittävästi rajoittavat pintarakenteet sekä käsi-

tellä sulkemis- ja jälkihoitovaiheessa muodostuvat likaantuneet vedet.  

Kaivannaisjätteiden jätealueiden käyttöä ja sulkemista koskien on 

vuonna 2018 julkaistu uusi BAT-referenssiasiakirja. Asiakirjassa on yksi-

tyiskohtaisesti käyty lävitse riskinarvioon perustuvan sulkemissuunnitte-

lun periaatteita ja parhaita ratkaisuja sulkemisen osalta. Raportin sisältö 

ja vaatimukset on otettava huomioon tarkemman sulkemisen suunnitte-

lussa. 

Lähtökohtaisesti pintavalutuskentät eivät ole parasta käyttökelpoista tek-

niikkaa toimintavaiheessa olevan kaivoksen vesien käsittelyssä. Tällä 

hetkellä ne ovat kuitenkin ainoa käytössä oleva tapa vähentää kaivoksen 

typpipäästöjä vesiin. Kun kaivoksella otetaan käyttöön laitosmainen ty-

penpoisto, ei tälle käsittelylle ole enää vastaava tarvetta kuin tällä het-

kellä. Sulkemissuunnittelussa on arvioitava, miten pintavalutuskentät oli-

sivat parhaiten hyödynnettävissä kaivoksen jälkihoitovaiheessa ja onko 

niiden käytölle toimintavaiheessa perusteita. 

Ennalta arvioiden selkeytysaltaisiin tulee kertymään kaivostoiminnan ai-

kana merkittävä määrä kaivannaisjätteitä ja etenkin selkeytysaltaaseen 2 

metallipitoisia vesienkäsittelysakkoja. Etenkin sakkojen laatu poikkeaa 

merkittävästi rikastushiekasta. Niiden osalta onkin mahdollista, että sijoit-

taminen rikastushiekka-altaalle ei ole riittävä käsittelytapa ympäristön pi-

laantumisen estämiseksi. Tyypillisesti vastaavia sakkoja on kaivannais-

teollisuudessa kuivattu geotuubeissa ja peitetty geotuubikentät kaatopai-

kan pintarakenteella. Jossain määrin geotuubeja on voitu sijoittaa myös 

maanalaiseen kaivokseen. Luvan saajan on jatkettava selvityksiä sovel-

tuvista toimista näiden jätteiden käsittelyn järjestämiseksi.  
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64) Hakija on esittänyt hyväksyttäväksi kattavan tarkkailusuunnitelman. 

Pääpiirteissään esitetty tarkkailu on riittävä. Aluehallintovirasto on täy-

dentänyt liitteessä 2 antamilla määräyksillä hakijan tarkkailuesitystä si-

ten, että Kainuun ELY-keskuksen ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousvi-

ranomaisena hyväksyttäväksi toimitettavan yksityiskohtaisen tarkkai-

luohjelman mukainen tarkkailu tuottaa kattavan tiedon toiminnan pääs-

töistä ja jätteistä ja vaikutuksista ympäristöön. 

65) Kalatalousmaksu on määrätty kalatalousviranomaisen esityksen ja 

hakijan suostumuksen mukaisesti. Kun maksu käytetään määräyksessä 

mainittuihin tarkoituksiin, voidaan sillä ehkäistä ja vähentää hopeakaivok-

sen jätevesikuormituksesta kalastolle ja kalastukselle mahdollisesti ai-

heutuvia haittoja. 

Vakuuden perustelut 

Lähtökohtaisesti kaivoksen sulkemisen hoitaa ja sen kustannuksista vas-

taa alueella toimiva kaivosyhtiö. 

Ympäristönsuojelulain 59 § edellyttää, että jätteen käsittelytoiminnan har-

joittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja 

toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmista-

miseksi. Vakuuden määrää arvioitaessa on ympäristönsuojelulain 60 §:n 

mukaisesti otettava huomioon, että vakuus on riittävä 59 §:ssä tarkoitet-

tujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja 

toimintaa varten annettavat määräykset.  

Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n mukaisesti 

kaivannaisjätteen jätealuetta koskevan vakuuden määrän arvioinnissa on 

sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain 60 §:ssä säädetään, otettava huo-

mioon jätealueen luokitus, sijoitetun jätteen ominaisuudet, maa-alueen 

tuleva käyttö ja muut liitteessä 5 mainitut seikat. Lisäksi on otettava huo-

mioon, että vakuudella katettavat toimet arvioi tai tekee muu kuin toimin-

nanharjoittaja tai viranomainen. 

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealueen toi-

minnanharjoittajan on asetettava vakuutena takaus, vakuutus tai pantattu 

talletus, jonka antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimai-

nen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuulu-

vassa valtiossa. 

Vakuuden vuosittaisella tarkistamisella varmistetaan, että vakuus vastaa 

joka vaiheessa tekemättä olevia todellisia sulkemiskustannuksia.  

Ympäristönsuojelulain 61 §:n mukaiset vaihtoehtoiset vakuuslajit on hy-

väksytty asetettavaksi niin tarkennettuna, että ne ovat asianmukaisesti 

realisoitavissa ja valvottavissa. Lisäksi vakuusmääräyksessä on otettu 

huomioon sanotun lainkohdan säännökset vakuuden voimassaolosta. 

Kaivoksella malminrikastustoiminnassa muodostuvat kaivannaisjätteet 

loppusijoitetaan kaivosalueelle pysyvästi. Osittain niitä hyödynnetään 

kaivoksen rakenteissa. 



325 

 

Jätealueiden sulkemiskustannukset 

Luvan saaja on vastineessaan esittänyt sivukivi- ja rajamalmialueen va-

kuudeksi 18,9 €/m2, kun luiskien sulkemisrakenteena käytetään saman-

laista rakennetta kuin lakialueella. Laskelmassa oletetaan, että sivuki-

vialueen muotoilua ei tarvitse tehdä, sillä läjitys tehdään lopulliseen muo-

toon (luiskakaltevuus 1:3). Rikastushiekka-altaan vakuudeksi on esitetty 

13,7 €/m2 sisältäen projektikustannukset. Oletuksena on ollut, että rikas-

tushiekka on läjitetty muotoon niin, ettei massiivista muotoilua tarvitse 

tehdä. Rikastushiekka-altaan sekä rajamalmi- ja sivukivialueen sulkemis-

suunnitelman ja vakuuslaskelman on kokonaisuudessaan laatinut En-

vineer Oy. Laskelmassa on arvioitu, että kaikki rakentamisessa tarvittavat 

maa-ainekset löytyvät kaivospiirin alueelta (<2 km etäisyydeltä).  

Vakuuden tarkoitus on kattaa sulkemiskustannukset tilanteessa, jossa lu-

van saaja ei pysty vastaamaan velvoitteistaan. Tällöin toteutuvat yksik-

kökustannukset ovat selvästi suurempia, kuin tilanteessa, jossa sulke-

mista tehdään kaivoksen edelleen toimiessa. Myös tarvittavien maamas-

sojen saanti kaivosalueelta voi osoittautua hankalaksi, jolloin niitä joudu-

taan mahdollisesti kuljettamaan kauempaa kaivosalueelle. Tämä lisää 

yksikkökustannuksia selvästi. 

Luvan saaja on velvoitettu toimittamaan uusi kaivannaisjätteen jätehuol-

tosuunnitelma lupamääräyksen 31 mukaisesti. Lisäksi luvan saajan on 

tehtävä kokonaan uusi jätealueita koskeva sulkemissuunnitelma perus-

tuen kaivannaisjätteistä saatuihin lisätietoihin ja riskinarviointeihin. Teh-

tävien selvitysten pohjalta päivittyvien jätealuekohtaisten sulkemissuun-

nitelmien yhteydessä luvan saajan on esitettävä lopullinen suunnitelma 

parhaasta sulkemisratkaisusta ja arvioitava sen toteuttamisen kustan-

nukset kaivannaisjätteitä koskevan asetuksen liitteen 5 mukaisesti. 

Näin ollen luvan saajan esitystä sivukivi- ja rajamalmialueen ja rikastus-

hiekka-altaan vakuudeksi ei hyväksytä. Aluehallintoviraston määräämä 

vakuus on suuruudeltaan 20 €/m2 (sis. alv) ja se kattaa ennalta arvioiden 

vallitsevalla hintatasolla jätealueiden muotoilu- ja sulkemiskustannukset. 

Aluehallintovirasto arvioi, että määrätty vakuus on oikeansuuruinen tilan-

teessa, jossa ei ole tarkkaa tietoa ja varmuutta altaan yksityiskohtaisista 

sulkemisrakenteista, niiden edellyttämistä mahdollisista maa- ja kivimas-

sojen siirroista ja siirroista mahdollisesti aiheutuvista lisäsulkemiskustan-

nuksista. Pyriittialtaan sulkemista koskeva vakuus 30 €/m2 on määrätty 

vastaavana kuin päätöksessä nro 94/2020 ja se arvioidaan oikean suu-

ruiseksi. 
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Selkeytysaltaiden tyhjennykset 

Luvan saajan esitys selkeytysaltaiden imuruoppauksesta on arvioitu liian 

alhaiseksi, eikä sitä ole hyväksytty. Selkeytysaltaassa 3 on ennalta arvi-

oiden toiminnan loppuessa merkittävä määrä kiintoainesta. Se voidaan 

ennalta arvioiden sijoittaa rikastushiekka-altaalle tai maanalaisen kaivok-

sen täyttöihin.  

Selkeytysaltaaseen 2 kertyvän sakan ja lietteen määrästä tai laadusta ei 

ole vielä tietoa. Ennalta arvioiden altaaseen kulkeutuu rikastushiekkaa. 

Lisäksi sinne muodostuu metallipitoisia sakkoja, koska allas toimii myös 

selkeytysaltaiden 4 ja 6 metallipitoisien vesien käsittely-yksikkönä. Sak-

kojen laadun ollessa vielä avoinna, ei niiden hyväksyttävästä käsittelyta-

vasta ole varmuutta. Mikäli toiminnan loppuessa noin 4,5 hehtaarin ko-

koisen altaan pohjalla on sakkaa ja lietettä esimerkiksi noin puoli metriä, 

on käsiteltävän jätteen määrä noin 20 000 m3. Mikäli sakka on hyvin ve-

sipitoista, voi se edellyttää kuivausta esimerkiksi geotuubikäsittelyllä ja 

geotuubien loppusijoittamista maanalaiseen kaivokseen tai maan päälle. 

Maan päälle rakennettavan noin puolen hehtaarin suuruisen geotuubi-

kentän rakentamis- ja sulkemiskustannukset voivat olla luokkaa 0,25 M€. 

Lisäksi lietteen poisto imuruoppaamalla geotuubeihin aiheuttaa huomat-

tavia kustannuksia. Kokonaisuudessaan mainitun lietemäärän poistami-

nen ja loppusijoittaminen voi aiheuttaa useiden satojen tuhansien eurojen 

kustannukset sulkemisvaiheessa.  

Luvan haltija on jätehuoltosuunnitelman yhteydessä toimitettavassa sul-

kemissuunnitelmassa esitettävä arvio muodostuvien sakkojen määrästä 

ja asianmukaisesta käsittelystä. Tässä yhteydessä niitä koskevaa va-

kuutta ja sen laskentaperusteita voidaan tarkistaa.  

Kaivos on ollut toiminnassa alle kaksi vuotta. Selkeytysaltaassa 2 olevan 

lietteen määrä on siten tällä hetkellä vielä pieni. Jätehuoltosuunnitelma 

tulee hyväksyttäväksi loppuvuonna 2021 ja päätös siitä annetaan mah-

dollisesti loppuvuonna 2022. Näin ollen arvioidusta kokonaisvakuudesta 

määrätään asetettavaksi tässä vaiheessa 100 000 euroa.  

Malmin käsittely- ja esirikastusalue 

Malmin käsittely- ja esirikastusalue on rakennettu rikkipitoisesta sivuki-

vestä. Toiminnan loppuessa kiviaines on sijoitettava joko kaivannaisjät-

teen jätealueelle tai maanalaisen kaivoksen täyttöihin. Nämä työt on ar-

vioitu voitavan tehdä hakemuksessa esitetyn suuruisella vakuudella. 

Pilaantuneiden maiden kunnostus 

Alueella käsitellään ja varastoidaan rikkipitoisia kaivannaisjätteitä, joista 

muodostuu metallipitoisia suotovesiä. Luvan saajan esitys pilaantunei-

den maiden kunnostamisesta on arvioitu liian pieneksi ja sitä on tässä 

päätöksessä varovaisuusperiaatteen nojalla korotettu. Kunnostustoimen-

piteille on asetettu 50 000 euron vakuus.  

  



327 

 

Kaivannaisjätteen jätealueiden suotovesien käsittely 

Aluehallintoviraston tarkastuksella saaman tiedon perusteella Sotkamo 

Silver Oy ei omista kaivosalueella olevaa prosessijätevedenpuhdista-

moa. Laitos on vuokrattu ulkopuoliselta toimijalta. Vakuudella katetaan 

toimet, jotka ovat tarpeen esimerkiksi kaivannaisjätteen jätealueiden ve-

sien käsittelemiseksi toiminnan sulkemisvaiheessa ja ainakin jonkin ai-

kaa jälkihoitovaiheessa. Jätevesien käsittelyä koskeva vakuus on mää-

rätty siten, että se mahdollistaa esimerkiksi Kainuun ELY-keskukselle 

puhdistamon vuokraamisen ja käytön mahdollisen konkurssitilanteen jäl-

keenkin.  

Aluehallintovirasto arvioi, että sulkemisvaiheessa puhdistamon tarvittava 

käyttöaika on viisi vuotta. Nykyistä prosessijätevedenpuhdistamoa on ar-

vioitu voitavan vuokrata noin 16 000 €/kk suuruisella summalla. Luvan 

haltijalla on mahdollista esittää uuden jätehuoltosuunnitelman yhtey-

dessä tulevassa vakuusarviossa lisätietoja jätevesien käsittelyn kustan-

nuksista. 

Tässä asiassa ei ole otettu huomioon konkurssipesän mahdollista vas-

tuuta kaivosta koskevien ympäristövelvoitteiden hoitamisessa. Konkurs-

silainsäädäntö on tältä osin epäselvä. Asetettu vakuus kattaa tehtävät 

sulkemis- ja jälkihoitotoimet kaikissa tilanteissa. Mikäli konkurssipesän 

vastuu esimerkiksi vesien käsittelystä selkeytyy lainsäädännön muutok-

sella, on vakuutta puhdistamon kustannusten osalta mahdollista arvioida 

uudelleen.  

Prosessijätevedenpuhdistamon käyttökustannuksissa on otettu huomi-

oon hakemuksen mukaiset kustannukset viideksi vuodeksi. Kolmen en-

simmäisen vuoden kustannuksina on käytetty hakemuksen mukaista 

käyttökustannusta 62 000 €/v ja kahden seuraavan vuoden osalta käyt-

tökustannusta 37 200 €/v. Kustannuksia on korotettu varovaisuusperi-

aate huomioon ottaen kertoimella 1,5.  

Tarkkailukustannukset 

Sulkemis- ja jälkihoitovaiheen tarkkailussa ja raportoinnissa on käytetty 

kymmenen vuoden ajanjaksoa siten, että aktiivinen jälkihoitovaihe kestää 

viisi vuotta ja passiivinen vaihe viisi vuotta. 

Alla olevassa taulukossa on eritelty asetetun kokonaisvakuuden muodos-

tuminen. 

Kaivannaisjätealue Pinta-ala  
[m2] 

Vaadittava  
arvonlisäverollinen  

vakuus [€/m2] 

Vakuuden  
kokonaisarvo [€] 

Sivukivi- ja rajamalmialue 25 000 20 500 000 
Rikastushiekka-allas 150 000 20 3 000 000 
Pyriittiallas 8 000 30 240 000 
Malmin välivarasto- ja esirikastusalue 11 000 7 77 000 
Selkeytysaltaat   100 000 
Pilaantuneiden maiden kunnostus   50 000 
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Prosessijätevedenpuhdistamo   1 002 000 
Prosessijätevedenpuhdistamon käyttökustan-
nukset 

  390 600 

Sulkemis- ja jälkihoitovaiheen tarkkailu ja ra-
portointi 

  558 000 

Yhteensä 5 917 600 

Vakuuden asettamiseksi on annettu riittävä aika. 

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN 

1. Kainuun ELY-keskuksen, ympäristö ja luonnonvarat sekä patoturvalli-

suusviranomaisen lausunto on pääosin otettu huomioon luparatkaisusta, 

lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. 

Alueella olevien ruhjeiden osalta todetaan, että sivukivialueen sijainti on 

lainvoimaisessa ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä 2013 ratkaistu 

pienempänä ja vain kaivostoiminnan ajan kestävänä läjityksenä. Hake-

muksen mukaan kaikkea sivukiveä ei kuitenkaan saada palautettua 

maan alle, vaan osa jää aiemmista suunnitelmista poiketen pysyvästi 

maan päälle. Sivukivialuetta on lisäksi tarve laajentaa vuoden 2013 ym-

päristölupaa nähden. Sivukiven läjitys on jo aloitettu alkuperäisen luvan 

tarkoittamalle alueelle. Tämä lupa mahdollistaa sivukivialueen laajenta-

misen nykyisen alueen pohjoispuolelle. 

Kaivos ja suunniteltu sivukivialue sijaitsevat moreenialueella. Alueella ei 

ole hyvin vettä johtavia, lajittuneesta maa-aineksesta muodostuneita 

maakerroksia. Alueen maaperä on tutkimusten mukaan pääosin hiekka-

moreenia ja vedenläpäisevyyskokeiden perusteella pohjamoreenin ve-

denläpäisevyys 1,5–9 x 10-7 m/s. Sivukiven läjitysalue sijoittuu suoalu-

eelle, jossa pohjamoreenin on lähtökohtaisesti heikosti vettä läpäisevää. 

Maaperän laadusta huolimatta sen alapuoleisessa kallioperässä on aina 

erilaisia rakoja ja ruhjeita, jotka voivat toimia kalliopohjaveden virtausreit-

tinä. 

Kaivos ja kaivannaisjätteen jätealue sijaitsee Tipasjärven vihreäkivi-

vyöhykkellä. GTK on laatinut aluetta koskevan geologisen kartan, joka on 

julkaistu muun muassa 12.5.2008 julkaisussa: Tipasjärven vihreäkivi-

vyöhykkeen malmivarojen kartoitushankkeen (2901006) toiminta vuosina 

2005–2007 Sotkamon, Valtimon, Kuhmon ja Nurmeksen alueilla, Kimmo 

Pietikäinen, Tapio Halkoaho, Aimo Hartikainen ja Matti Niskanen. Ote 

kartasta seuraavassa kuvassa. 
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Malmiesiintymä on kuvassa keskellä punaisena ja siirrokset tai ruhjeet 

merkittynä viivoilla. Kartan perusteella sivukiven läjitysalue sijoittuu mal-

miesiintymän eteläpäähän, yhtenäisemmän kallion alueelle. Kallioperä-

kartan tiedoilla ei kuitenkaan voi täysin poissulkea ruhjeiden esiintymistä 

alueella. 

Luvan saaja on vastineen yhteydessä esittänyt tarkempaa tietoa alueen 

ruhjeisuudesta ja todennut tietojen perusteella, että kaivoksen kalliope-

rää voi kuvata geoteknisesti hyväksi, eli kallio on ehjää ja rakojen määrä 

on keskimääräistä pienempi. Vastineen liitteenä olevan kallioperän siir-

rosvyöhykkeitä kuvaavan kartan mukaan sivukivialueen länsi- ja pohjois-

reunan kohdalla kulkee määrittelemätön siirrosvyöhyke. Hakijan mukaan 

on hyvin epätodennäköistä, että avolouhosalueella olisi ruhjeita, jotka oh-

jaisivat veden poispäin kaivoksesta edes siinä vaiheessa, kun kaivos sul-

jetaan ja pohjavesipinta nousee avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen 

kohdalla. Hakemuksen mukaan valtaosa alueen ruhjeista on paikallisia, 

eikä alueella ole suuren mittaluokan ruhjevyöhykkeitä. 

Kaivannaisjätteen jätealueelle sijoitetaan kaivoksen toiminta-aikana, noin 

kymmenen vuotta, enintään 2 Mt sivukiveä, joista osa on huonolaatuista 

rikkipitoista sivukiveä. Lupamääräyksien mukaisesti jätealueen pohjalla 

on tiivisrakenteena turvekerros.  

Toiminnan aikana kaivannaisjätteen jätealueen suotovedet kerätään kä-

sittelyyn. Lisäksi sivukivialue sijaitsee avolouhoksen ja maanalaisen kai-

voksen kuivatuskartion alueella ja kaikki mahdollisesti maa- ja kalliope-

rään kulkutuvat suotovedet johdetaan käsittelyyn kaivoksen kuivatusve-

sien osana.  

Toiminnan loppumisen jälkeen sivukivelle rakennettu kaivannaisjätteen 

jätealue suljetaan suotovesien määrää olennaisesti (> 90 %) vähentä-

vällä pintarakenteella. Loppusijoitettava kaivannaisjäte on karkearakeista 
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louhetta. Läjitysalueen sisälle ei muodostu sellaista alueen maanpin-

nasta selvästi koholla olevaa huokosveden vesipintaa, joka lisäisin maa-

perään suotautuvan veden määrää. Kaivannaisjätteen jätealueen sulke-

misen yhteydessä toteuttavasta pintarakenteesta huolimatta maaperään 

suotautuu vähäisiä määriä jätealueen metallipitoista suotovettä. Etenkin 

maanalaisen vedellä kaivoksen täyttymisen jälkeen vesi kulkeutuu maa- 

ja kallioperässä alueen luontaisiin kulkeutumissuuntiin. Suotoveden ve-

den haitta-ainepitoisuudet laimenevat ja haitta-aineita sitoutuu maape-

rään. Pieniä määriä suotovesiä voi kulkeutua eteenpäin myös kallioperän 

ruhjeissa.  Suotovesien vaikutusalueen voi arvioida jäävän paikalliseksi 

ja kohdistuvan ensi sijassa kaivosalueelle. Sivukivialueen lähistöllä ei ole 

esimerkiksi talousvesikäytössä olevia pohjavesialueita. 

Otettaessa huomioon jätealueen sijainti ja laajuus, ja annetut määräykset 

pohja- ja pintarakenteista, ei nykyistä tarkemman ruhjeselvityksen teke-

minen ennen jätealueen käyttöönottoa ole tässä tapauksessa tarpeen. 

Luvan saaja on määrätty tekemään toiminnan vaikutusten toteamiseksi 

kattavaa pohjavesitarkkailua. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan 

asiassa on olennaista kohdistaa luvan haltijan toimenpiteet kaivannais-

jätteiden ominaisuuksien selvittämiseen ja toimivan sulkemisrakenteen 

yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 

2. Lapin ELY-keskuksen, Pohjois-Suomen kalatalouspalveluiden lau-

sunto on otettu huomioon luparatkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden pe-

rusteluista ilmenevästi. 

4. Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto on otettu 

huomioon ratkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilme-

nevästi. Saniteettijätevesien tarkkailun osalta aluehallintovirasto toteaa, 

että tarkkailua suoritetaan valtioneuvoston asetuksen 888/2006 mukai-

sesti. Luvan saajaa ei ole velvoitettu osallistumaan Sotkamon kunnan 

alueella suoritettaviin ilmanlaatuselvityksiin ja tarkkailuun kuntakeskuk-

sen pitkän etäisyyden vuoksi (noin 40 kilometriä). Kaivosalueella ei ole 

sellaisia päästöjä ilmaan aiheuttavia toimintoja, joilla voisi ennalta arvioi-

den olla vaikutusta Sotkamon keskustan ilman laatuun. Saniteettijäteve-

denpuhdistamon osalta on annettu riittävät määräykset lupamääräyk-

sessä 14. 

5. Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto on otettu 

huomioon ratkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilme-

nevästi. Pohjavesi on huomioitu tarkkailusuunnitelmassa ja talousvesi-

kaivojen tarkkailu sisältyy kyseiseen suunnitelmaan. 

6. ja 7. GTK:n ja STUK:n lausunnot on otettu huomioon asiaa ratkaista-

essa ja lupamääräyksiä asetettaessa. 

8. Jouko Juutistenahon (765-407-17-30 Pirttiniemi) muistutus on otettu 

huomioon ratkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilme-

nevästi. 

9. Eero Tervon (765-407-141-36 Lumme) muistutuksessa on vaadittu lu-

van saajaa korvaamaan toiminnan laajenemisesta aiheutuva kiinteistön 
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arvon aleneminen sekä kaikki vesistölle ja ympäristölle aiheutuva haitta 

nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan ympäris-

töluvan myöntämisen yhteydessä lupaviranomaisen on, jollei 126 §:stä 

muuta johdu, määrättävä toiminnasta johtuvasta pintaveden pilaantumi-

sesta aiheutuvat vahingot korvattavaksi. 

Muistuttajan kiinteistö rajoittuu Hietanen -nimiseen järveen. Laajenevasta 

ja muutettavasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä pintavesiin rajoitetaan 

tämän päätöksen mukaisin lupamääräyksin, erityisesti lupamääräyksin 

7–16. Ennalta arvioiden laajenevasta ja muutettavasta toiminnasta ei ai-

heudu niin huomattavaa pilaantumista tai muuta veden laadun tai vesis-

tön virkistyskäyttömahdollisuuksien olennaista heikkenemistä Hietanen -

nimisessä järvessä, että muistuttajan tilalle aiheutuisi vesistösidonnasta 

rannankäytön tai vesialueen virkistyskäyttömahdollisuuden heikkenemi-

senä aiheutuvaa vahinkoa, joka olisi korvattava.    

Pelkkä tietoisuus samalla valuma-alueella olevasta kaivoksesta voi ai-

heuttaa kiinteistön arvon alenemista tai myyntimahdollisuuksien heikke-

nemistä. Tämä vaikutus ei kuitenkaan aiheudu kaivoksen päästöstä joh-

tuvasta pintaveden pilaantumisesta, eikä sitä voi määrätä korvattavaksi 

ympäristönsuojelulain perusteella. Ennakoimattoman vahingon varalta 

on annettu ohjaus. 

10. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n mielipide on otettu 

huomioon ratkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmene-

vällä tavalla. Ympäristö- ja vesitalousluvassa nro 33/2013/1 on määrätty 

kriteerit, joilla louhittava sivukivi ei ole jätettä. Kyseisen lupamääräyksen 

rikkipitoisuusrajan (0,3 %) muuttamiselle ei ole ollut perusteita ja määräys 

on pidetty tällä päätöksellä ennallaan (lupamääräys 27). Lisäksi on an-

nettu määräys runsasrikkisen sivukiven hyödyntämisestä maanalaisen 

kaivoksen täytöissä (lupamääräys 26). Vuosikuormitusrajan määräämi-

sestä antimonille, arseenille, alumiinille ja sinkille aluehallintovirasto to-

teaa, että kyseisten metallien pitoisuudet prosessijätevedenpuhdista-

molta lähtevässä vedessä ovat niin pieniä, ettei kuormitusraja-arvolle ole 

tarvetta.  

11. Tero Nylundin (765-407-17-22 Tipasranta) muistutus on otettu huo-

mioon ratkaisusta, lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi. 

LUVAN VOIMASSAOLO  

Päätöksen voimassaolo 

Lupa on voimassa toistaiseksi. 

Tarvittaessa aluehallintovirasto voi ympäristönsuojelulain 89 §:ssä sää-

dettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäris-

tönsuojelulain 93 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa lu-

van valvontaviranomaisen aloitteesta. 
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Korvattavat päätökset 

Tällä päätöksellä korvataan kaivoksen toimintaan myönnetyn ympäristö- 

ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 ympäristöluparatkaisu lupa-

määräyksineen, sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden 

13.6.2014 antamalla päätöksellä nro 14/0205/2 muutettuna voimassa 

kuitenkin niin, että ympäristöluparatkaisu lupamääräyksineen jää voi-

maan siltä osin kuin päätöksessä on määrätty kaivosalueen ympäristön-

suojelurakenteista ja ne on toteutettu edellä mainitun päätöksen voi-

massa ollessa. Lisäksi voimaan jää ympäristöluparatkaisun korvausvel-

voite (lupamääräys 102).  

Ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 33/2013/1 vesitalousluparat-

kaisu lupamääräyksineen jää voimaan.  

Lisäksi voimaan jäävät selkeytysaltaan 2 rakenteiden osalta aluehallinto-

viraston ympäristölupapäätös nro 56/2018/1 sekä uuden pyriittialtaan 

(aiemmin laskeutusallas 1) rakenteiden osalta aluehallintoviraston ympä-

ristölupapäätös nro 94/2020. 

Tällä päätöksellä poistetaan ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 

33/2013/1 ratkaisu, joka koskee ympäristönlaatunormista poikkeamista 

sekoittumisvyöhykkeellä. 

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-

siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkista-

misesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelu-

lain 70 §:n nojalla. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman. Valitus kor-

vauksesta ei estä toiminnan aloittamista. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 11 §, 12 §, 29 § (423/2015), 48 §, 49 §, 

51 § 1 momentti, 52 § 1 ja 3 momentti, 53 §, 57 §, 58 § 1 momentti, 59 §, 

60 § 1 ja 2 momentit, 61 §, 62 §, 64 § 1 momentti, 68 § (612/2017) 1 mo-

mentti, 83 § 2 momentti, 87 § (423/2015) 1 momentti, 113–115 § ja 158 § 

1 momentti 

Jätelaki 7 §, 8 § 1 ja 2 momentti, 15 § 1 momentti, 16 § 1 momentti, 17 §, 

118 § 1 momentti (528/2014), 120 § 1 ja 2 momentti sekä 121 § 

(410/2014) 1 ja 2 momentti 
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Vesilaki 3 luvun 14 § 1 ja 4 momentti 

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 

Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 

Valtioneuvoston asetus (1022/2006) vesiympäristölle vaarallisista ja hai-

tallisista aineista  

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) 

KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Lupa-asian käsittelymaksu on 76 405 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Käsittelymaksun määräämiseen sovelletaan asian vireilletuloajankoh-

tana voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta (997/2017).  

Maksuasetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan toiminnan 

olennaista muuttamista koskevan asian käsittelystä peritään maksu, 

jonka suuruus on 50 % perusmaksusta. Luparatkaisun perusteluista il-

menevästi asia on toiminnan merkittävän laajentumisen ja muiden toimin-

nan muutoksien ja niiden aiheuttamien vaikutusten laajuuden vuoksi kä-

sitelty kuitenkin kokonaan uutena ympäristölupa-asiana.  

Maksuasetuksen mukaan samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimin-

tojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että kor-

keimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään 

muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. 

Maksuasetuksen mukainen maksun määräytyminen käy ilmi alla ole-

vasta taulukosta.  

Toiminta Taulukon mu-
kainen maksu 

€ 

Perittävä 
osuus 

% 

Maksu 
 € 

Kaivostoiminta, louhintamäärä yli 500 000 t/v 47 740 100  47 740 
Malmin rikastamo mukaan lukien esirikastus 26 260 50 13 130 
Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat kai-
vannaisjätteen jätealueet (rikastushiekka-allas, 
sivukivialue ja pyriittiallas) 

25 070 50 12 535 
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Muu ympäristölupa-asia, jätehuoltosuunnitel-
man hyväksyminen (60 €/h) 

50 tuntia  3 000 

Taulukon mukainen maksu ympäristölupapäätöksestä on 76 405 euroa. 

Oikeusohje 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2018 

(997/2017) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 

2020 (1244/2018) 8 § 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Hakija 

Päätös tiedoksi sähköpostitse 

Sotkamon kunta 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Sotkamon kunnan kaavoitusviranomainen 

Kainuun ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Kainuun ELY-keskus, patoturvallisuusviranomainen 

Lapin ELY-keskus, Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut 

Kainuun pelastuslaitos 

STUK 

Tukes 

GTK 

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdissä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Sotkamon kunnan verkkosivuilla.  

Päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Kainuun Sanomat ja Sotkamo-lehti 

-nimisissä sanomalehdissä.  
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

Sami Koivula   

  

 

Juhani Itkonen   Valtteri Niskanen

  

 

Maarit Saukkoriipi 

 

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvokset Sami Koivula (puheenjoh-

taja), Juhani Itkonen ja Valtteri Niskanen. Asian on esitellyt ympäristöyli-

tarkastaja Maarit Saukkoriipi. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 503 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

Liitteet Liite 1 Valitusosoitus 

 Liite 2 Lupaviranomaisen määräykset hakijan tarkkailusuunnitelman täy-

dentämiseksi 

 Liite 3 Lupahakemuksessa esitetty ”Sotkamon hopeakaivoksen toiminta-

vaiheen tarkkailusuunnitelma 14.2.2019 liitteineen” 

 Liite 4 Sotkamon hopeakaivoksen BAT-tarkastelu 

Liite 5 Sotkamon hopeakaivoksen vertailutaulukko kansalliseen BAT-

asiakirjaan 

Liite 6 Kaivosalueen kartta 
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VALITUSOSOITUS  

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Vali-

tuksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuin-

ympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kun-

nat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä 

etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-laissa 

(1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta 

(1383/2018) säädetään. Maksun suuruus on 260 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, 

joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen valitusajan 

päättymistä. Valitusaika päättyy 13.1.2021 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun aluehal-
lintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannusaatto tai arki-
lauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. Jos valit-
tajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnumero ja 
muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille on ilmoitettu use-
ampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty prosessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon aikana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintovirastoon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, julkinen oi-
keusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista oikeudenkäyn-
tiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
 

o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen sähköinen 
asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tarvitse esittää valtakir-
jaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai jos asiamies on toiminut asia-
miehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
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Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, telekopiona tai 
lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös sille hen-
kilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen hallinto-
oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Lupaviranomaisen määräykset Sotkamo Silver Oy:n esittämään hopeakaivoksen ja sen vai-

kutusten tarkkailusuunnitelman täydentämiseksi  

 

Tämän päätöksen lupamääräyksessä  64  luvan  saaja on  määrätty täy-

dentämään hakemuksen liitteenä 8  esitetty ja tämän päätöksen liitteenä 

3 esitetty ”Sotkamon hopeakaivoksen toimintavaiheen tarkkailusuunni-

telma” (päivätty 14.2.2019) ja toimittamaan hopeakaivoksen toimintaa 

sekä toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia koskeva yksityiskohtainen 

tarkkailusuunnitelma Kainuun ELY-keskuksen ja  Lapin ELY-keskuksen 

kalatalousviranomaisen (kalataloustarkkailu) hyväksyttäväksi kolmen 

kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta. Yksityiskohtaiseen 

tarkkailusuunnitelmaan on liitettävä vähintään mainitussa tarkkailusuun-

nitelmassa 14.2.2019 esitetyt ja tässä liitteessä määrätyt asiat.  

Yksityiskohtaiseen tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä myös Kai-

nuun ELY-keskuksen jo hyväksymät käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkai-

lua koskevat laajennukset ja tarkoituksenmukaiset muutokset. 

Kainuun ELY-keskuksen ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomai-

sen hyväksyttäväksi toimitettavassa tarkkailusuunnitelmassa on esitet-

tävä yksityiskohtaisesti, miten hakemuksessa esitetty ja tässä päätök-

sessä ja liitteessä määrätysti täydennetty tarkkailu toteutetaan.  

Päästöjen tarkkailu on toteutettava myös siten, että se tuottaa Euroopan 

päästörekisteriin (E-PRTR) toimitettavat tiedot.  

Vesistön vaikutustarkkailu on lisäksi toteutettava siten, että tarkkailun tie-

toja voidaan käyttää muun muassa vesienhoidon ja merenhoidon järjes-

tämisestä annetun lain mukaisessa seurannassa ja vesienhoitosuunnitel-

man laadinnassa Kainuun ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti. 

Hopeakaivoksen tarkkailu on toteutettava siten, että toiminnasta, pääs-

töistä ja ympäristövaikutuksista saadaan luotettava ja kattava tieto. Lu-

van saajan on tarkkailtava muun muassa louhinta- ja rikastusprosesseja, 

vesitasetta ja sen kehittymistä, veden, energian, kemikaalien kulutusta, 

muodostuvien kaivannaisjätteiden ja muiden jätteiden määrää, laatua ja 

ominaisuuksia, toiminnan päästöjä ja niiden muodostumista, puhdistus-

laitteiden ja -menetelmien toimivuutta ja tehoa sekä päästöjen ympäris-

tövaikutuksia niin, että vaikutukset voidaan joko suoraan mitata taikka 

laskea tai arvioida riittävällä tarkkuudella.  

Hopeakaivoksen käyttötarkkailun (toiminnan tarkkailun) tiedot ja havain-

not on kirjattava käyttöpäiväkirjaan tai muuhun soveltuvaan tietojen tal-

lennusjärjestelmään (kirjanpito). Siihen on kirjattava kaikki tiedot ja ta-

pahtumat, jotka voivat aiheuttaa päästöjä tai haitallisia ympäristövaiku-

tuksia tai lisätä toiminnasta aiheutuvia terveys- ja ympäristöriskejä. Käyt-

tötarkkailua on päivitettävä toiminnasta saatavan tiedon perusteella.   

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuja on laajennettava ja täydennettävä 

aina toiminnan, päästöjen tai niiden vaikutusten laajetessa tai muuttu-

essa. Tarkkailuja on muutenkin jatkuvasti kehitettävä toiminnasta, sen 
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päästöistä ja niiden vaikutuksista sekä tarkkailumenetelmistä karttuvan 

tiedon ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. 

Seuraavassa noudatetaan pääosin hakemuksessa esitetyn Sotkamon 

hopeakaivoksen toimintavaiheen tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 (jäl-

jempänä tarkkailusuunnitelma 14.2.2019) käsittelyjärjestystä.  

Lisäykset käyttötarkkailuun 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 2 ”Käyttötarkkailu” esitetyn li-

säksi käyttötarkkailun kirjanpitoon kirjataan muun muassa päästöihin vai-

kuttavat säätiedot (mm. lämpötila-, sadanta- ja tuulitiedot sekä tiedot lu-

mipeitteen kehittymisestä). 

Lisäykset päästötarkkailuun 

Kaivoksen vesipäästöjen tarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvussa 3.1. ”Kaivoksen vesipäästöjen 

tarkkailu” ja siihen kytkeytyvässä liitteessä 1 ”Kaivoksen vesikierron si-

säisten vesijakeiden tarkkailu” (5.3.2019) esitettyä vesipäästöjen tarkkai-

lusuunnitelmaa tulee päivittää ja muuttaa muun muassa seuraavasti: 

Kaivoksen sisäisen vesikierron vedet 

- ajantasainen, toimintaa vastaava liite 1, jossa kuvataan vesikierron 

sisäiset vesijakeet ja niiden tarkkailut, 

- selkeytysaltaasta 2 pintavalutuskentälle 6 johdettavien vesien sekä 

uuteen pyriittialtaaseen kertyvän veden ja altaasta selkeytysaltaa-

seen 2 johdettavan veden tarkkailu sisällytetään myös sisäisten ve-

sien tarkkailuun, 

- selkeytysaltaat 5 ja 6 sisällytetään kaivosten sisäisten vesien tark-

kailuun, kun ne otetaan käyttöön ja kun niistä aletaan pumpata vettä 

selkeytysaltaaseen 3 tai 4, 

- kaivoksen sisäisten vesien näytteenottopaketteja A ja B täydentävä 

veden laadun laaja selvitys tehdään kertaluonteisesti vähintään 

maanalaisesta kaivoksesta selkeytysaltaaseen 3 johdettavasta ve-

destä ja selkeytysaltaalta 2 rikastamolle johdettavasta vedestä sa-

massa laajuudessa kuin kaivosalueelta pois johdettavan veden laaja 

selvitys (ks. Kaivokselta Koivupuroon johdettava vesi). Näytteenot-

topaketteja A ja B tarkennetaan tarvittaessa laajan selvityksen pe-

rusteella. Laaja selvitys toistetaan kolmen vuoden välein ja 

- tarkennettu esitys rikastuskemikaalijäämien tarkkailuksi sisäisen ve-

sikierron vesistä (taulukko 3-7) niin, että niiden tarkkailu tulee mu-

kaan riittävässä laajuudessa ja yksiselitteisesti ymmärretyksi.  
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Kaivokselta Koivupuroon johdettavasta vesi 

 

- tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 Taulukossa 3-2 esitetyn lisäksi mit-

takaivolta MK1 lähtevän veden Kok-N-, NH4-N-, NO3-N + NO2-N- 

sekä Kok-P- ja PO4-P-pitoisuus mitataan mittakaivolta MK 1 lähte-

västä vedestä kuukausittain, 

- mittakaivolta MK1 lähtevän veden virtaama mitataan jatkuvatoimi-

sesti. Virtaamanmittauksen luotettavuus varmennetaan järjestel-

mästä riippumattomalla menetelmällä. Esitys virtaamamittauksen 

kalibroinnista/varmentamisesta sisällytetään tarkkailusuunnitel-

maan, 

- tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 näytteenottopakettia C (taulukko 3-

3) täydentävä veden laadun laaja selvitys tehdään kertaluonteisesti 

kaivoksen prosessijätevedenpuhdistamolta lähtevästä vedestä, sel-

keytysaltaasta 2 pintavalutuskentälle 6 johdettavasta vedestä ja mit-

takaivolta MK1 Koivupuroon johdettavasta vedestä. Näytteenottopa-

kettia C täydennetään tarvittaessa laajan selvityksen perusteella. 

Laaja selvitys toistetaan kolmen vuoden välein. Laajassa selvityk-

sessä vedestä määritetään seuraavien aineiden pitoisuudet: 

- tarkennettu esitys rikastuskemikaalijäämien tarkkailuksi jäteveden-

puhdistamolta tai mittakaivolta MK1 lähtevästä vedestä (taulukko 3-

5) niin, että niiden tarkkailu tulee mukaan riittävässä laajuudessa ja 

yksiselitteisesti ymmärretyksi, 

Sulfaatti  (SO4
2-) Kalium (K) Rubidium (Rb) 

Kloridi (Cl-) Kalsium (Ca) Rutenium (Ru) 

Fluoridi (F-) Koboltti (Co) Scandium (Sc) 

Alumiini (Al) Kromi (Cr) Samarium (Sm) 

Antimoni (Sb) Kulta (Au) Seleeni (Se) 

Arseeni (As) Kupari (Cu) Sinkki (Zn) 

Barium (Ba) Lantaani (La) Strontium (Sr) 

Beryllium (Be) Litium (Li) Tallium (Tl) 

Boori (B) Lutetium (Lu) Tantaali (Ta) 

Bromi (Br) Lyijy (Pb) Telluuri (Te) 

Cerium (Ce) Magnesium (Mg) Terbium (Tb) 

Dysprosium (Dy) Mangaani (Mn) Tina (Sn) 

Elohopea (Hg) Molybdeeni (Mo) Titaani (Ti) 

Erbium (Er) Neodyymi (Nd) Torium (Th) 

Europium (Eu) Natrium (Na) Tulium (Tm) 

Fosfori (P) Nikkeli (Ni) Uraani (U) 

Gadolinium (Gd) Niobium (Nb) Vanadiini (V) 

Gallium (Ga) Osmium (Os) Vismutti (Bi) 

Germanium (Ge) Palladium (Pd) Volframi (W) 

Hafnium (Hf) Pii (Si) Ytterbium (Yb) 

Holmium (Ho) Platina (Pt) Yttrium (Y) 

Hopea (Ag) Praseodyymi (Pr) Zirkonium (Zr) 

Iridium (Ir) Rauta (Fe)  

Jodi (I) Renium (Re)  

Kadmium (Cd) Rikki (S)  
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- prosessijätevedenpuhdistamolta lähtevän veden toksisuustestit (va-

lobakteeritesti ja vesikirpputesti) tehdään seuraavan kerran vuonna 

2021. Jos tulokset osoittavat, ettei lähtevä jätevesi ole akuutisti tok-

sinen, toksisuustestausta jatketaan kolmen vuoden välein. Jos läh-

tevä jätevesi osoittautuu toksiseksi, testausta jatketaan vuosittain,   

- kaivosalueen vesien vaikutusta leväntuotantoon (perustuotantoon) 

selvitetään testillä SFS 3049:1977 tai jollain muulla tarkoitukseen 

soveltuvalla testillä vuosittain mittakaivolta MK1 Koivupuroon lähte-

västä vedestä. Vuoden 2023 vuoden jälkeen testausta voidaan har-

ventaa, jos se tulosten perusteella on perusteltua ja 

- säteilysuojelullisesti merkittävien luonnon radioaktiivisten aineiden 

tarkkailu kaivoksen sisäisen vesikierron vesistä ja kaivosalueelta 

Koivupuroon johdettavasta vedestä tehdään Säteilyturvakeskuksen 

hyväksymällä tavalla. 

 

Saniteettipuhdistamon päästötarkkailu 

 Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lukua 3.2 ”Saniteettipuhdistamon tark-

kailu” tarkempi esitys saniteettijätevedenpuhdistamon toiminnan ja puh-

distamolta lähtevän veden tarkkailuksi niin, että suunnitelma sisältää 

muun muassa seuraavat asiat: 

- perusteltu esitys tulevan ja lähtevän veden näytteenottotavalle (ker-

tanäyte vai kokoomanäyte) ja 

- esitys siitä, milloin tarkkailu uusitaan ja/tai tarkkailua tihennetään. 

 

Kaivannaisjätteiden tarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lukua 3.3 ”Kaivannaisjätteiden tark-

kailu” tarkempi ja perusteellisempi esitys toiminnassa muodostuvien kai-

vannaisjätteiden karakterisoinnista ja tarkkailusta. Suunnitelmaa laaditta-

essa otetaan huomioon muun muassa kaivannaisjätteistä annetun valtio-

neuvoston asetuksen 190/20213 ja tämän päätöksen vaatimukset sekä 

Kainuun ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen ympäristölu-

pahakemuksesta antamissa lausunnoissa esitetyt näkökohdat ja vaati-

mukset kaivannaisjätteiden karakterisoinnista, kiviainesten hallinnasta 

sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja kaivannaisjätteiden jä-

tealueiden sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelman laadinnasta. 

Tarkkailusuunnitelmassa esitetään muun muassa, miten 

- mineralogialtaan ja ominaisuuksiltaan erilaiset sivukivet karakterisoi-

daan niiden muodostumisesta alkaen,  

- kaivannaisjätteiden pitkäaikaiskäyttäminen selvitetään, 

- eri kaivannaisjätejakeiden määrät selvitetään,   

- ominaisuuksiltaan erilaiset sivukivet tunnistetaan ja erotellaan niin, 

että ne voidaan käyttää hyödyksi tai toimittaa maanalaisen kaivok-

sen louhostäyttöön tai läjittää ympäristön kannalta turvallisesti niin, 

että haponmuodostus ja ympäristölle haitallisten aineiden pääsy 

suotovesiin voidaan estää, 
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- rikastushiekan ominaisuuksista ja niiden vaihteluista saadaan tarkka 

kuva, 

- toiminta-alueella kaivettavista kivennäismaista ja niiden ominaisuuk-

sista saadaan riittävä tieto, 

- kaivannaisjätteiden ominaisuuksista kootun tiedon perusteella arvi-

oidaan kaivannaisjätteiden jätealueiden suoto- ja jätevesien laatua 

lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä ja 

- jatkuvasti täydentyviä ja tarkentuvia kaivannaisjätejakeiden karakte-

risointi- ja määrätietoja käytetään hyväksi kiviaineksen hallintasuun-

nitelman, kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman sekä kaivan-

naisjätteiden jätealueiden sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelman laadin-

nassa sekä suunnitelmien päivityksessä. 

 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvussa 3.3 esitetystä poiketen eri si-

vukivijakeiden (mukaan lukien esirikastuksen sivukivi) ja rikastushiekan 

ominaisuuksia, muun muassa eri aineiden kokonaispitoisuuksia ja liukoi-

suuksia, sulfidipitoisuutta sekä haponmuodostumis- ja neutraloitumispo-

tentiaalia on mitattava säännöllisesti eikä pelkästään vuosittain tehtävistä 

sivukiven ja rikastushiekan kokoomanäytteistä.  Mittauksin on tuotettava 

riittävät tiedot ominaisuuksiltaan erilaisten sivukivi- ja rikastushiekkajakei-

den ominaisuuksista ja muodostusmääristä eri sivukivijakeiden erottele-

miseksi ja käsittelemiseksi sekä asianmukaisen kiviaineksen hallinta-

suunnitelman, kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman sekä kaivok-

sen sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelman laatimiseksi.   

Suosituksia sivukivien karakterisoinnista ja näytemääristä muodostuvaa 

jätemäärää kohti on esitetty muun muassa Suomen ympäristö -sarjan jul-

kaisussa 21/2011 ”Kaivannaisjätteen luokittelu pysyväksi”.  

Rikastamolta rikastushiekka-altaalle pumpattava rikastushiekan keskei-

set ominaisuudet on mitattava kuukausittain edustavista kokoomanäyt-

teistä. 

Pölypäästöjen tarkkailu 

Tarkennuksena tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lukuun 3.4 ”Pölypääs-

töjen tarkkailu” pistemäisistä päästölähteistä poistoilman hiukkaspitoi-

suudet ja virtaamat mitataan vuoden kuluessa kunkin pistemäisen pöly-

päästökohteen ja/tai sen puhdistinlaitteen käyttöönotosta. Päästömit-

taukset toistetaan kolmen vuoden välein. Toteutetuista pölyntorjuntatoi-

menpiteistä raportoidaan ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon yhtey-

dessä. 

Melupäästöjen ja häiriintyvien kohteiden tarkkailu 

Melupäästöjen mittaus 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvussa 3.5 ”Melupäästötarkkailu” esi-

tetyn lisäksi merkittävien melupäästölähteiden, mukaan lukien kivien ri-

kotus, melupäästöt mitataan kattavasti seuraavan kerran viimeistään ke-
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sällä 2021. Mittaussuunnitelma toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle hy-

vissä ajoin ennen mittausten käynnistämistä. Tulokset raportoidaan ELY-

keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden 

valmistuttua.  

Kaivokselle laadittu melun leviämismallinnus päivitetään mittaustulosten 

perusteella. Päivitetty melumallinnusraportti toimitetaan mainituille viran-

omaisille.   

Melun tarkkailu häiriintyvissä kohteissa 

Melu mitataan seuraavilla kerroilla tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lu-

vussa 3.5 esitettyä laajemmalla alueella, muun muassa Tipasjärven Han-

kaniemessä ainakin yhdessä häiriintyvässä kohteessa. Melumittaus häi-

riintyvissä kohteissa tehdään seuraavan kerran viimeistään kesällä 2021. 

Mittaussuunnitelma toimitetaan Kainuun ELY-keskuksella hyvissä ajoin 

ennen mittausten käynnistämistä. Tulokset raportoidaan ELY-keskuk-

selle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle niiden val-

mistuttua ja otetaan huomioon edellä mainitussa melumallinnusrapor-

tissa.  

Melumittaus häiriintyvissä kohteissa toistetaan aina, kun toiminta-alu-

eelle tulee uusi melupäästölähde ja kun toiminta-alueella toteutetaan me-

luntorjuntatoimenpiteitä (esimerkiksi kun rakennetaan meluvalleja tai -

seiniä). 

Lisäykset vaikutustarkkailuun 

Vesistötarkkailu 

Vesistötarkkailusuunnitelmaa, veden ja sedimentin metallipitoisuuksien 

tarkkailusuunnitelmaa päivitettäessä otetaan huomioon muun muassa 

vesiympäristölle vaarallista ja haitallista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen 1022/2006 vaatimukset sekä Ympäristöministeriön raportteja 

-sarjan raportti 19/2018 ”Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita 

koskevan lainsäädännön soveltaminen. Kuvaus hyvistä menettelyta-

voista” ohjeistus. 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lukua 4.1 ”Vesistötarkkailu” täydenne-

tään seuraavasti: 

- taulukossa 4-2 esitetyistä näytteenottokerroista toinen syksyn näyt-

teenottokierrosta siirretään heinäkuulle. Syksyn näytteenottokierros 

ajoitetaan syystäyskierron lopulle (lokakuu), jolloin kesäkerrostunei-

suus on normaalisti purkautunut ja koko vesimassa on sekoittunut 

(ei lämpötila- tai suolakerrostuneisuutta), 

- taulukon 4-3 analyysipakettia G täydennetään niin, että sekä Pieni-

Hietasesta että Hietasesta otetaan ja määritetään klorofylli a:n pitoi-

suus aina touko-, kesä-, heinä- ja elokuun sekä syystäyskierron 

näytteenottokerroilla,  

- kasviplanktonin biomassa ja lajisto määritetään Pieni-Hietasesta 

joka vuosi heinä- ja elokuun näytteenottokerroilla ja 
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- vuonna 2022 klorofylli a:n pitoisuus sekä kasviplanktonin biomassa 

ja lajisto määritetään sekä Pieni-Hietasesta että Hietasesta touko-, 

kesä-, heinä- ja elokuun sekä syystäyskierron näytteenottokerroilla. 

Näitä koskevat näytteet otetaan Pieni-Hietasesta ja Hietasesta alu-

eilta, jotka edustavat hyvin näiden järvien perustuotantoa. Esitys 

Pieni-Hietasen ja Hietasen tarkkailupisteistä tehdään tarkkailusuun-

nitelmassa. Tällainen intensiivinen tarkkailu toistetaan seuraavan 

kerran vuonna 2024. Sen jälkeen sitä jatketaan kolmen vuoden vä-

lein. Tarkkailua voidaan harventaa, kun se on tulosten mukaan pe-

rusteltua. 

Kerrostuneisuuden tarkkailu 

Pieni-Hietasen ja Hietasen mahdollisen suolakerrostuneisuuden tarkkailu 

tehdään maaliskuussa ja elokuussa näiden järvien syvänteillä silloin, kun 

lämpötilakerrostuneisuuden ja myös mahdollisen suolakerrostuneisuu-

den arvioidaan olevan vahvimmillaan. Mahdollisen kerrostuneisuuden 

purkautumisen tarkkailu tehdään keväällä ja syksyllä täyskiertojen aikaan 

niin, että voidaan varmistua kiertojen toteutumisesta ja mahdollisen suo-

lakerrostuneisuuden purkautumisesta. Kenttämittaukset tehdään taulu-

kosta 4-4 poikkeavasti syvyyssuunnassa metrin välein. Jos kenttämittaus 

osoittaa veden olevan kerrostunut valituissa syvänteissä sähkönjohta-

vuuden (suolapitoisuuden) suhteen, selvitetään tilanne (myös happipitoi-

suudet) näiden järvien muilla alueilla, jotta kerrostuneisuuden laajuu-

desta saadaan tarkka tieto. Vastaavasti täyskiertojen aikaan selvitetään 

kenttämittauksin kattavasti ne alueet, joissa täyskierto on jäänyt vailli-

naiseksi. 

Suolakerrostuneisuuden ja sen purkautumisen tarkkailua voidaan har-

ventaa tai se voidaan lopettaa, kun on luotettavasti osoitettu, ettei hopea-

kaivoksen päästöt aiheuta pysyvää suolakerrostuneisuutta Pieni-Hieta-

sessa tai Hietasessa.   

Sedimenttitarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 kohdan 4.2. ”Sedimenttitarkkailu” tau-

lukon 4-6 analysoitaviin parametreihin lisätään myös hehkutusjäännök-

sen ja -häviön (orgaanisen aineksen) määritys. Tarkkailua jatketaan ai-

nakin Pieni-Hietasen syvännepisteellä S5 vielä vähintään kertaalleen 

vuoden T+2 (2 vuotta toiminnan alkamisesta) jälkeen, esimerkiksi vuonna 

2025. 

Pohjavesitarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.3 ”Pohjavesitarkkailu” taulukon 

4-7 pohjaveden tarkkailupisteitä lisätään ja tarkkailua laajennetaan vä-

hintään hakemuksen täydennyksen 15.10.2020 liitteessä 3 ”Kuivanapito-

pumppauksen pohjavesivaikutusten tarkastelu” (päivätty 12.8.2020) esi-

tetyn mukaisesti. Pohjavesitarkkailua toteutetaan ja tarvittaessa laajen-

netaan edelleen niin, että 
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- kaivostoiminnan aiheuttama pohjavesipinnan aleneminen ja kuivat-

tava vaikutus eri suuntiin ja erityisesti kaivoksen länsipuolisen Jäkä-

läsuon suuntaan saadaan luotettavasti selvitetyksi ja 

- kaivostoiminnan vaikutukset pohjaveden laatuun saadaan selville. 

Vesistöjen biologinen tarkkailu 

Vesistön biologiseen vaikutustarkkailuun sisällytetään tarkkailusuunnitel-

man 14.2.2019 luvussa 4.4. ”Vesistöjen biologinen tarkkailu” ja tässä liit-

teessä esitettyjen täydennysten lisäksi Kainuun ELY-keskuksen ohjeiden 

mukaisesti mittaukset ja määritykset, jotka ovat tarpeet päästöjen vaiku-

tusten selvittämiseksi Pieni-Hietasen ja Hietasen ekologiseen tilaan. 

Pohjaeläintarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.4.1 ”Pohjaeläintarkkailu” mu-

kainen tarkkailu painotetaan erityisesti Pieni-Hietasen ja Hietasen pohja-

eläimistön ja sen mahdollisten muutosten tarkkailuun. Pohjaeläintarkkailu 

toteutetaan mainitun luvun ja sen taulukon 4-11 mukaisesti vuosina T+2 

ja T+5 sekä lisäksi T+8 myös Hietasen tarkkailupisteellä P6. Pienen Ti-

pasjärven tarkkailupisteen P1 ja Tipasjärven tarkkailupisteen P2 pohja-

eläintarkkailua voidaan harventaa taulukossa esitetystä, jos Kainuun 

ELY-keskus pitää sitä tarkkailuvuoden T+2 tulosten perusteella mahdol-

lisena. 

Vesisammalten metallipitoisuudet 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.4.2 ”Vesisammalten metallipi-

toisuudet” mukainen tarkkailu painotetaan erityisesti Nimisenjoen ja Lon-

tanjoen vesisammalten metallipitoisuuksien niiden mahdollisten muutos-

ten tarkkailuun. Kainuun ELY-keskus päättää tarkkailun jatkamisesta 

ja/tai muuttamisesta T+2 vuoden tarkkailutulosten sekä metallien pääs-

tötarkkailun ja veden laadun tarkkailutulosten perusteella. 

Kalojen metallipitoisuudet  

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.4.3 ”Kalojen metallipitoisuudet” 

mukaista kalojen metallipitoisuuden tarkkailua jatketaan ensisijaisesti 

Pirttilammessa ja Pieni-Hietasessa. Tarkkailu kohdennetaan hauen ja 

ahvenen metallipitoisuuksien tarkkailuun.  

Tarkkailusuunnitelmaa päivitettäessä otetaan huomioon muun muassa 

vesiympäristölle vaarallista ja haitallista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen 1022/2006 vaatimukset sekä ympäristöministeriön raportteja -

sarjan raportti 19/2018 ”Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita 

koskevan lainsäädännön soveltaminen. Kuvaus hyvistä menettelyta-

voista” ohjeistus. 

Kalataloustarkkailu  



Liite 2 Lupaviranomaisen määräykset hakijan tarkkailusuunnitelman täydentämiseksi  9/10 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvussa 4.4.4 ”Kalataloustarkkailu” esi-

tettyä Pieni-Hietasen ja Hietasen koekalastusta, Lontanjoen sähkökoeka-

lastusta ja kalastustiedustelua koskevaa tarkkailusuunnitelmaa tarkenne-

taan ja tarvittaessa täydennetään Lapin ELY-keskuksen kalatalousviran-

omaisen (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut) hyväksymällä tavalla. Ka-

latalousviranomainen myös päättää kalataloustarkkailun ja sen eri osate-

kijöiden jatkamisesta. 

Biologinen tarkkailu maa-alueilla 

Bioindikaattoritarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.5.1 ”Bioindikaattoritarkkailu” 

mukaista tarkkailusuunnitelmaa (sisältää taulukon 4-18 analyysipaketin J 

mukaisten ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuuksien kehittymisen 

tarkkailun seinäsammalista, männynneulasista, kekomuurahaisista ja 

marjoista ja sienistä sekä männyn runkojäkälälajiston kehittymisen tark-

kailun) tarkennetaan aikaisempien tarkkailutulosten ja -kokemusten pe-

rusteella sekä tarvittaessa täydennetään Kainuun ELY-keskuksen hyväk-

symällä tavalla. Kainuun ELY-keskus päättää myös näiden tarkkailujen 

jatkamisesta T+4 vuoden jälkeen. 

Luontodirektiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitus hanke- 

ja vaikutusalueella 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvussa 4.5.2 ”Luontodirektiivilajien li-

sääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitus hanke- ja vaikutusalueella” on 

todettu tähän asti tehdyt kartoitukset. Näiden kartoitusten mahdollisesta 

täydentämisestä ja laajentamisesta päättää Kainuun ELY-keskus. 

Ilman laadun tarkkailu 

Pölylaskeuman tarkkailu  

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.6.1 ”Pölylaskeuman tarkkailu” 

mukaista laskeumatarkkailua tarkennetaan sekä tarvittaessa laajenne-

taan, supistetaan tai muutetaan tarkkailutulosten ja -kokemusten perus-

teella Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Kainuun ELY-kes-

kus myös päättää myös pölylaskeumatarkkailun jatkamisesta. 

Leijumatarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 luvun 4.6.2 ”Leijumatarkkailu” mu-

kaista tarkkailua [sisältää hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuden, 

kokonaisleijuman (TSP) ja pienempien hiukkasten (PM2,5 ja PM1) pitoi-

suuksien pitkäaikaisen, vähintään kuusi kuukautta kestävän, jatkuvatoi-

misen tarkkailun sekä leijuvien hiukkasten arseeni-, lyijy- ja nikkelipitoi-

suuksien tarkkailun] koskeva yksityiskohtainen suunnitelma toimitetaan 

Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen mittausjak-

son aloittamista. Kainuun ELY-keskus päättää myös leijumatarkkailun 

jatkamisesta. 
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Raportointi ja laadunvarmistus 

Tarkkailusuunnitelman 14.2.2019 lukua ”Raportointi ja laadunvarmistus” 

tarkennetaan, täydennetään ja tarvittaessa muutetaan Kainuun ELY-kes-

kuksen ja Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä 

tavalla.  
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 BAT-näkökohta tiivistettynä Toiminnan vastaavuus kaivoksella 

 5.2 Yleiset päätelmät 

 5.2.1 Hallintajärjestelmät 

BAT 
1a 

Suunnitteluvaihe 
Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kai-
vannaisjätteiden hallinnassa BAT-päätelmän 
mukaista on suunnitteluvaiheessa soveltaa orga-
nisaation ja yrityksen tasolla hallintajärjestelmää 
(O&CMS, Organisational and Corporate Mana-
gement System) sisältäen seuraavia element-
tejä: 

- Riskien hallinta  
- Kaivannaisjätevirtojen hallinta (massataseet, 

jätevirtojen inventaariot) 
- Toiminnan ohjausjärjestelmät kuten laadun-

varmistus ja laaduntarkkailujärjestelmät 
(QA/QC, Quality Assurance and Quality Cont-
rol Systems) 

- Strategisia toiminnan ohjaukseen liittyviä työ-
kaluja kuten benchmarkkausta 

Käyttö- ja sulkemisvaihe 
Käyttö- ja sulkemisvaiheessa BAT-päätelmän 
mukaista on ylläpitää ja tarkistaa valittua hallin-
tajärjestelmä havaittujen ympäristönäkökohtien 
ja toimintavaiheeseen soveltuvuuden osalta. 

Sulkemisen jälkeinen vaihe 
Sulkemisen jälkeen optimoitua hallintajärjestel-
mää sovelletaan niin kauan kuin on tarpeen huo-
mioiden jäännösriskien luonne ja kesto. Hallinta-
järjestelmän taso ja sisältö mukautetaan kohde-
kohtaisesti. 

Sotkamo Silver Oy:n kaivokselle laadittavaan toi-
mintajärjestelmään liitetään myös ympäristöasi-
oiden hallintaan liittyvät näkökohdat. Järjestel-
mään kytkeytyvät toiminnalle ominaiset tarkkail-
tavat kohteet ja yksikkötoimintojen säännönmu-
kainen seuranta. Niihin kuuluvat muun muassa 
patoturvallisuusvalvonta sekä päästöjen ja ym-
päristövaikutusten tarkkailu. Järjestelmää kehite-
tään ja optimoidaan kaivostoiminnan edetessä. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmä rakennetaan 
ISO14001-standardia vastaavaksi. 

Kaivannaisjätevirrat on inventoitu ja toiminnan 
riskit on arvioitu. 

BAT 
1b 

Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on soveltaa ympäristöasioiden hallintajärjestel-
mää kuten EMAS, ISO 14001 tai vastaavaa. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Käyttö- ja sulkemisvaiheessa BAT-päätelmän 
mukaista on soveltaa ja tarkistaa em. ympäris-
tönhallintajärjestelmää tunnistettujen ympäris-
tönäkökohtien mukaisesti. 

Kaivoksen ympäristöjohtamisjärjestelmä raken-
netaan ISO 14001-standardia vastaavaksi. Jär-
jestelmän sopivuus, riittävyys ja tehokkuus arvi-
oidaan kaivostoiminnan kehittyessä eri toiminta-
vaiheisiin soveltuvaksi. 

 5.2.2 Tiedonhallinta 

 5.2.2.1 Kaivannaisjätteiden karakterisointi 

BAT 
2 

Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on tehdä kaivannaisjätteiden perusmäärittely ja 
karakterisointi edustavista näytteistä käyttäen 
EN- tai ISO-standardoituja menetelmiä. 

Kaivannaisjätteiden perusmäärittely ja karakteri-
sointi on tehty niille jätejakeille, joista testauskel-
poista materiaalia on ollut saatavilla. Selkeytysal-
taiden pohjalietteen ja vedenpuhdistamon sakan 
osalta perusmäärittely ja karakterisointi tehdään, 
kun jätemateriaalia on saatavilla. 

Kaikissa analyyseissä käytetään EN- tai ISO-
standardoituja menetelmiä. 

BAT 
3 

Suunnitteluvaihe Esitys jätejakeiden vastaavuustestauksesta on 
esitetty kaivokselle laaditussa kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmassa. Ehdotuksessa on 
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Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on laatia suunnitelma kaivannaisjätteiden laa-
dunvalvontaa ja vastaavuustestausta varten 
huomioiden kohta BAT-näkökohdat 2 ja 5. Suun-
nitelmassa huomioidaan kohdekohtaiset tekijät. 
BAT-päätelmän mukaista on käyttää EN- tai ISO-
standardoituja menetelmiä. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Käyttövaiheessa BAT-päätelmän mukaista on 
soveltaa suunnitelmaa kaivannaisjätteiden laa-
dunvalvonnassa soveltaen samalla BAT-näkö-
kohdassa 1 mainittua hallintajärjestelmää 
(O&CMS). Suunnitteluvaiheessa laadittua suun-
nitelmaa pidetään ajan tasalla. 

Sulkemisvaiheessa ja sen jälkeen on BAT-pää-
telmän mukaista soveltaa käyttövaiheessa laa-
dittua sulkemisvaiheeseen optimoitua suunnitel-
maa. 

huomioitu lainsäädäntö ja olemassa olevat tiedot 
kaivannaisjätteiden ominaisuuksista ja niiden 
ympäristövaikutuksista. 

Laadunvalvontasuunnitelmaa päivitetään tarvit-
taessa kaivostoiminnan edetessä. Suunnitelma 
hyväksytetään viranomaisella. 

BAT 
4b 

Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on tunnistaa kaivannaisjätteen hallintaan, kulje-
tukseen käsittelyyn ja läjitykseen sopivimmat 
menetelmät. 

BAT-päätelmän mukaista on suunnitteluvai-
heessa määrittää kaivannaisjätteiden massa-
tase, jossa huomioidaan kaikki kaivostoimin-
nassa syntyvät kaivannaisjätteet. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Toimintavaiheessa ja sen jälkeen BAT-päätel-
män mukaista on pitää ajan tasalla kaivannais-
jätteiden massatase toiminnan aikana kertyneen 
tiedon perusteella. 

Kaivannaisjätteen hallinta-, kuljetus-, käsittely- ja 
läjitysmenetelmät on valittu BAT-näkökohdat 
huomioiden. Menetelmiä optimoidaan kaivostoi-
minnan edetessä. 

Louhinnassa syntyvä sivukivi ja marginaalimalmi 
hyödynnetään mahdollisimman suurelta osin. 
Hyödyntämätön sivukivi ja marginaalimalmi läji-
tetään suunnitelman mukaisesti maanpäälliselle 
sivukivialueelle. Kuljetuksessa käytetään 
kuorma-autoja. 

Rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-altaalle 
spigotointi-menetelmää käyttäen rikastamolta 
putkilinjaa pitkin. Vedenpuhdistamon sakka 
pumpataan rikastushiekka-altaalle omaa linjaa 
pitkin. Selkeytysaltaiden pohjalietteet siirretään 
lähtökohtaisesti imuautolla tai kuivatuksen jäl-
keen kuorma-autolla rikastushiekka-altaalle. 

Hyödyntämättä jäävä rikastushiekka, vedenpuh-
distamon sakka ja selkeytysaltaiden pohjaliete 
läjitetään pysyvästi rikastushiekka-altaaseen. 

Sotkamo Silver Oy on määrittänyt kaivoksen 
massataseen, jossa on huomioitu vuosittain 
muodostuva, hyötykäytettävä ja läjitettävä kai-
vannaisjäte. 

Kaivannaisjätteiden hallintaa on kuvattu yksityis-
kohtaisesti lupahakemuksen liitteenä 6 olevassa 
kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmassa. 

 Luku 5.2.2.3 Ympäristöriskien ja vaikutusten arviointi 

BAT 
5a 

Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on tunnistaa vaarat ja riskit huomioiden kaivan-
naisjätteiden laatu ja kaivannaisjätteen jätealuei-
den ominaisuudet. 

Suunnitteluvaiheessa kaivannaisjätteisiin liittyvät 
riskit on arvioitu huomioiden em. seikat. Riskin-
arvioita ylläpidetään ja päivitetään muutostilan-
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Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Käyttövaiheessa vaara- ja riskinarviota tulee yl-
läpitää ja päivittää huomioiden tarkkailussa esiin 
tulleet seikat (kaivannaisjätteen laatu, kaivan-
naisjätealueen stabiilisuus, päästöt maaperään, 
pohjaveteen, pintavesiin ja ilmaan jne.). Sulke-
misvaiheessa ja sen jälkeen vaara- ja riskinarvio 
tulee huomioida vaiheeseen optimoituna. 

teissa. Kaivokselle laaditaan ympäristönsuojelu-
lain 15 § mukainen ennaltavarautumissuunni-
telma. 

Riskit arvioidaan kaivoksella HSEQ-kategori-
oissa. Kaivoksella riskinarvioinnissa noudate-
taan yhtiön ohjeistusta riskinarviointimenette-
lystä. Riskinarviointi on yksi peruselementti yh-
tiön HSEQ-johtamisjärjestelmässä. Tarkoituk-
sena on tunnistaa, arvioida ja priorisoida tervey-
teen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yrityksen 
yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvät 
riskit. 

Myös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
massa huomioidaan kaivannaisjätteiden aiheut-
tamat vaarat ja riskit huomioiden kaivannaisjät-
teiden laatu ja kaivannaisjätteen jätealueiden 
ominaisuudet. 

BAT 
5b 

Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa BAT-päätelmän mukaista 
on laatia ympäristöriskien ja vaikutusten arviointi 
soveltaen standardeja ISO 31 000:2009, ISO 
GUIDE 73:2009 ja IEC/ISO 31 010:2009. Arvi-
oinnissa priorisoidaan ympäristöön, ihmisen ter-
veyteen ja turvallisuuteen kohdistuvia riskejä ja 
vaikutuksia. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Käyttö- ja sulkemisvaiheessa tulee ylläpitää ja 
päivittää em. arviointia huomioiden tarkkailussa 
esiin tulleet seikat (kaivannaisjätteen laatu, kai-
vannaisjätealueen stabiilisuus, päästöt maape-
rään, pohjaveteen, pintavesiin ja ilmaan jne.) 

Suunnitteluvaiheessa kaivokselle on laadittu 
YVA-lain ja -asetuksen (468/1994 ja 713/2006) 
mukainen ympäristövaikutusten arviointi koskien 
kaivoksen voimassa olevasta ympäristöluvasta 
(33/2013/1) poikkeavaa toimintaa. 

Riskit arvioidaan kaivoksella HSEQ-kategori-
oissa. Kaivoksella riskinarvioinnissa noudate-
taan yhtiön ohjeistusta riskinarviointimenette-
lystä. Riskinarviointi on yksi peruselementti yh-
tiön HSEQ-johtamisjärjestelmässä. Tarkoituk-
sena on tunnistaa, arvioida ja priorisoida tervey-
teen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yrityksen 
yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen liittyvät 
riskit. 

Arviointia ylläpidetään ja päivitetään tarvittaessa 
kaivostoiminnan edetessä. Kaivoksen sulkemi-
sen ympäristövaikutukset arvioidaan kattavasti 
sulkemistoimenpiteitä koskevaan ympäristölupa-
hakemukseen. 

 5.2.3 Jätehierarkia 

 5.2.3.1 Kiinteiden kaivannaisjätteiden syntymisen ehkäiseminen 

BAT 
6 

Koko kaivoksen elinkaari 
Kiinteiden kaivannaisjätteiden määrän vähentä-
miseksi tulee soveltaa yhtä tai useampia seuraa-
vista tekniikoista (suunnittelu-, käyttö- ja sulke-
misvaiheessa): 
a. Sivutuotteiksi kelpaavien jätejakeiden erottelu 

muista kaivannaisjätteistä 
b. Sivutuotteiksi kelpaavien jätejakeiden sijoitta-

minen takaisin kaivokseen (sovellettavissa mi-
käli teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön 
kannalta järkevää) 

c. Hyödyntää sivutuotteiksi kelpaavia kaivan-
naisjätteitä kaivoksella tai sen ulkopuolella. 

Kaivokselle on laadittu kaivannaisjätteen jäte-
huoltosuunnitelman lisäksi erillinen kaivannais-
jätteen ja kiviaineksen hallintasuunnitelma, jolla 
ohjataan jätemateriaalien lajittelua ja hyötykäyt-
töä kaivosalueella. 

Maanrakentamiseen kelpaava sivukivi erotetaan 
hyödynnettäväksi rakennustoiminnassa kaivos-
alueella, mikäli se täyttää ympäristöluvassa ase-
tetut ehdot. Rakennusmateriaaliksi kelpaavat si-
vukivet murskataan tarvittaessa kaivosalueella 
tarvittavaan palakokoon. Sivukiven hyötykäytölle 
rikastushiekka-altaan patojen korotuksissa ja 
muussa rakentamisessa rikastushiekka-altaassa 
sen tiivisrakenteiden sisäpuolella haetaan lupaa 
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tässä lupahakemuksessa. Hyötykäyttölupaa al-
taalla tehtäville rakennustöille haetaan sivuki-
velle, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,5 %. 

Sivukiviä hyödynnetään maanalaisen kaivoksen 
täyttöihin. 

Pilaantumaton pintamaa hyödynnetään kaivos-
piirin alueella maanrakentamisessa, mikäli se 
täyttää ympäristöluvassa asetetut kriteerit. 

BAT 
7b 

Suunnitteluvaihe 
Ei-pysyvän ja/tai vaarallisen kaivannaisjätteen 
synnyn ehkäisemiseksi BAT-päätelmän mu-
kaista on tunnistaa eri jätevirrat ja suunnitteluvai-
heessa huomioida jätejakeiden erottelu- ja käsit-
telytarpeet. 

Käyttövaihe 
Käyttövaiheessa BAT-päätelmän mukaista on 
toimia suunnitellusti. 

Kaivokselle on laadittu kaivannaisjätteen jäte-
huoltosuunnitelma, jossa on tunnistettu ja luoki-
teltu kaivoksella syntyvät jätejakeet. Kaivoksella 
syntyvät jätejakeet erotellaan ja sijoitetaan niiden 
ominaisuuksien perusteella sopiville kaivannais-
jätealueille. 

Kaivoksen rikastushiekka-altaaseen sijoitetaan 
sivukiviä lukuun ottamatta kaikki kaivoksella syn-
tyvät jätteet, jotka ominaisuuksiensa puolesta 
ovat soveltuvia rikastushiekka-altaalle sijoitetta-
viksi. 

Jätehuoltosuunnitelmaa päivitetään jätteiden 
ominaisuuksia koskevan tiedon tullessa saata-
ville kaivostoiminnan käynnistymisen jälkeen. 

 5.2.3.4 Kiinteiden kaivannaisjätteiden hyödyntäminen 

BAT 
10 

Käyttövaihe 
BAT-päätelmän mukaista on kaivoksen käyttö-
vaiheessa uudelleen prosessoida muutoin kai-
vannaisjätteeksi luokiteltavia materiaaleja, joiden 
tiedetään sisältävän hyödyntämiskelpoisia luon-
nonvaroja. 

(Sovellettavissa mikäli luonnonvarojen hyödyn-
täminen on teknisesti ja taloudellisesti järkevää 
eikä aiheuta ympäristöhaittoja.) 

Kaivoksella otetaan käyttöön esirikastuspro-
sessi, joka nostaa rikastusprosessiin syötettävän 
kiven keskimääräisiä metallipitoisuuksia. Lisäksi 
rikastamoprosessissa erotetaan tuotteeksi kel-
paava pyriitti, joka ensisijaisesti myydään tuot-
teena. 

 5.3 RISKIPERUSTEISET BAT-PÄÄTELMÄT TURVALLISUUDEN TAKAAMISEKSI 

 5.3.1.1.1 Sulkemissuunnittelu 

BAT 
11 

Suunnitteluvaihe 
Kaivannaisjätealueen lyhyen ja pitkän aikavälin 
rakenteellisen vakauden varmistamiseksi sulke-
misen jälkeen BAT-päätelmän mukaista on 
suunnitteluvaiheessa tunnistaa ja huomioida: 
- soveltuvat peittorakenteet (BAT 38) 
- menetelmät vesi- ja tuulieroosion hallitse-

miseksi (BAT 21 ja 49) 
- sulkemisvaihtoehtojen kustannukset 
- ympäristövaikutukset ja -riskit (BAT 5) 
- vaiheittaisen sulkemisen mahdollisuudet 
- mahdollisuus jätealueiden ennenaikaiseen 

sulkemiseen 
- analyysi pitkän aikavälin rakenteellisesta va-

kaudesta (BAT 22) 
- seuranta- ja tarkkailusuunnitelma sulkemisen 

jälkeistä vaihetta varten (BAT 3, 23, 40, 48 ja 
52) 

Kaivokselle on laadittu alustava sulkemissuunni-
telma koskien kaikkia kaivostoimintoja. Suunni-
telmissa on huomioitu paras käyttökelpoinen tek-
niikka, sekä tunnistetut ympäristövaikutuksen ja 
riskit. Sivukivialue on suunniteltu siten, että toi-
minnan aikana vaiheittainen sulkeminen on mah-
dollista. 

Sulkemissuunnitelma on esitetty kaivannaisjät-
teen jätehuoltosuunnitelman yhteydessä ja sitä 
päivitetään kaivostoiminnan edetessä. 

Sulkemisvaiheen seuranta- ja tarkkailusuunni-
telma laaditaan ja hyväksytetään valvovalla vi-
ranomaisella ennen sulkemistoimien aloitta-
mista. 
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Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen BAT-pää-
telmän mukaista on pitää sulkemissuunnittelu 
ajan tasalla. Erityistä huomioita tulee kiinnittää 
vaiheittaiseen sulkemiseen, mikäli se on suunnit-
teluvaiheessa katsottu mahdolliseksi. Sulkemis-
vaiheessa sulkemissuunnitelmasta tulee laatia 
viimeistelty versio. 

 5.3.1.1.2 Organisaatio- ja yritysjohtamisen lisätyökalut 

BAT 
12 

Koko kaivoksen elinkaari 
Apuna kaivannaisjätealueen lyhyen ja pitkän ai-
kavälin rakenteellisen vakauden varmistami-
sessa sulkemisen jälkeen BAT-päätelmän mu-
kaista on käyttää yhtä tai useampaa seuraavista 
tekniikoista: 
a. laadunvarmistus- ja -valvontajärjestelmää 

(QA/QC) 
b. muutosten hallintajärjestelmää 
c. patorakenteiden käyttö-, valvonta- ja huolto-

ohjeistus 
d. Turvallisuusohjeistukset ja pelastussuunni-

telma 

Kaivoksen toimintaa tarkkaillaan sisäisen audi-
toinnin avulla. Toimintajärjestelmään ja toiminta-
käsikirjaan liitetään myös ympäristöasioiden hal-
lintaan liittyvät toiminnot. Järjestelmään kytkeyty-
vät toiminnalle ominaiset tarkkailtavat kohteet ja 
yksikkötoimintojen säännönmukainen seuranta. 
Niihin kuuluvat muun muassa patoturvallisuus-
valvonta sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten 
tarkkailu. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmälle haetaan ISO 
14001 -sertifiointia. 

Kaivokselle on laadittu sisäinen pelastussuunni-
telma ja turvallisuusohjeistukset, joita päivitetään 
tarvittaessa toiminnan edetessä. 

Rikastushiekka-altaan patorakenteet on toteu-
tettu patoturvallisuusviranomaisen vaatimusten 
mukaisena. 

 5.3.1.1.3 Kaivannaisjätteen sijoittaminen maanpäälle 

 5.3.1.1.3.2 Patorakenteiden materiaalin valinta 

BAT 
14 

Materiaalien sopivuus patorakenteisiin tulee var-
mistaa voimassa olevien EN-, ISO- tai muiden 
kansallisesti tai kansainvälisesti pätevien stan-
dardien ja ohjeistusten mukaisesti. 

Patosuunnittelussa on huomioitu sekä patotekni-
set että ympäristönsuojelunäkökohdat huomioi-
den. Patojen mitoitus perustuu pääasiassa Pato-
turvallisuusoppaseen (Hämeen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus, Raportteja 89/2012, 
Patoturvallisuusopas). 

Tiivisrakenteet on toteutettu patojen osalta ben-
toniittimaton ja HDPE-kalvon kaksoisraken-
teena. Patorakenteet ovat uusimman BAT-käy-
tännön (BAT15) mukaisia. 

Materiaalien soveltuvuus patorakenteisiin on 
varmistettu ja materiaalit on hyväksytetty valvon-
taviranomaisella. 

Rakennusvaiheessa laatua on tarkkailtu viran-
omaisen hyväksymän laadunvalvontataulukon 
mukaisesti kansainvälisten standardien mukai-
silla menetelmillä. 

Rikastushiekka-altaan patokorotuksissa haetaan 
lupaa hyödyntää karkeaa rikastushiekkaa ja si-
vukiveä, jonka rikkipitoisuus on enintään 1,5 %. 
Materiaalin geotekninen soveltuvuus varmiste-
taan ennen patokorotuksen rakentamisen aloit-
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tamista. Jätemateriaalien hyötykäytön ympäris-
tövaikutuksia on käsitelty lupahakemuksessa ja 
patokorotusten suunnittelussa on huomioitu vai-
kutusten minimointi. 

BAT 
16b 

Koko kaivoksen elinkaari 
Allastyyppisen kaivannaisjätealueen patokoro-
tusten rakenteellisen vakauden varmistamiseksi 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä BAT-päätelmän mu-
kaista on korottaa patoja ylävirtaan, mikäli mene-
telmä on katsottu kohteeseen soveltuvaksi. 

Käyttövaiheessa patokorotus toteutetaan suun-
nitelmien mukaisesti. Patokorotuksen toimi-
vuutta tulee tarkkailla ja rakennetta tulee tarvitta-
essa huoltaa. 

Jätealueen sulkemissuunnittelu tulee huomioida 
käyttövaiheessa (BAT 11 ja 12). 

Kaivoksen hallintajärjestelmän tulee kattaa myös 
patokorotukset (BAT 1). 

Rikastushiekka-altaan patokorotukset on suunni-
teltu kaivoksen toiminta ja kaivosalueen ominai-
suudet huomioiden modernia parasta käyttökel-
poista tekniikkaa hyödyntäen siten, että jokaisen 
korotusvaiheen myötä altaan vapaa tilavuus pie-
nenee ja patorakenteen vakaus säilyy. Patokoro-
tuksen toteutuksessa huomioidaan materiaalien 
geotekniset ominaisuudet, riittävät kuivatusrat-
kaisut sekä jätteiden läjitysratkaisut ja ominai-
suudet. 

Patokorotukset ylävirtaan ovat yhteensopivia jä-
tealueen sulkemissuunnitelman kanssa. 

Kaivoksen hallintajärjestelmä kattaa kaikki kai-
vosalueen rakenteet ja toiminnot. 

 5.3.1.1.3.4.1 Vesitasemallinnus 

BAT 
18 

Suunnitteluvaihe 
Kaivannaisjätealueen lyhyen ja pitkän aikavälin 
rakenteellisen vakauden varmistamiseksi sulke-
misen jälkeen BAT-päätelmän mukaista on laatia 
kaivokselle: 
a. Vesitasemallinnus 
b. Vesienhallintasuunnitelma 

Vesienhallintasuunnitelma laaditaan vesitase-
mallinnuksen tulosten pohjalta. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen BAT-pää-
telmän mukaista on pitää em. aineistot ajan ta-
salla ja soveltaa niitä kaivoksen elinkaaren ai-
kana. 

Muuttuneen toiminnan myötä kaivokselle on laa-
dittu päivitetty vesitasemallinnus, joka huomioi 
kaivoksen kaikki toiminnot, kaivannaisjätealueet 
mukaan lukien. Vesitasemallinnuksen pohjalta 
on laadittu jätevesien hallintasuunnitelma, joka 
on toimitettu viranomaiselle hyväksyttäväksi. Ai-
neistoja päivitetään tarvittaessa kaivostoiminnan 
edetessä. 

 5.3.1.1.3.5 Kuivatusjärjestelmät 

BAT 
21a 

Suunnittelu- ja käyttövaihe 
Patorakenteiden osalta BAT-päätelmän mu-
kaista on järjestää rakenteen kuivatus esimer-
kiksi sijoittamalla kuivatusoja patorakenteeseen. 
Käyttövaiheessa kuivatus toteutetaan suunnitel-
mien mukaisesti ja niiden toimintaa tarkkaillaan. 

Sulkeminen ja sen jälkeinen vaihe 
Sulkemisvaiheessa ja sen jälkeen BAT-päätel-
män mukaista on varmistaa, että rakenteet täyt-
tävät kaikki tulvasuunnittelukriteerit. 

Rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaiden 1 ja 2 
padoissa on vaakasuodattimet, joiden avulla vesi 
rakenteesta ohjataan padon kuivan puolen 
suoto-ojaan. 

Rikastushiekka-altaan patojen ja pohjan yhtymä-
kohtaan, tiivisrakenteen sisäpuolelle on raken-
nettu juurisalaoja, josta voidaan pumppaamalla 
alentaa läjitetyn rikastushiekan huokosvesipin-
taa. 

Rikastushiekka-altaan patokorotusten osalta kui-
vatus on suunniteltu siten, että patokorotusmate-
riaalina käytetään mahdollisimman karkeaa ri-
kastushiekkaa ja sivukivilouhetta tai -mursketta. 
Lisäksi ylävirtaan tehtävien korotuspatojen ulko-
puolelle tehdään suoto-ojat, joiden avulla koro-
tusosan huokosvesipintaa alennetaan. 
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Sulkemisvaiheessa tarkistetaan tulvasuunnitte-
lukriteereiden täyttyminen patorakenteiden ja 
sulkemissuunnitelmien osalta. 

BAT 
22a 

Suunnitteluvaihe 
Kaivannaisjätealueen lyhyen ja pitkän aikavälin 
rakenteellisen vakauden varmistamiseksi sulke-
misen jälkeen BAT-päätelmän mukaista on laatia 
patorakenteille geotekninen analyysi, jossa huo-
mioidaan kaikki patorakenteen vakauteen mah-
dollisesti vaikuttavat tekijät ja vesitasemallinnuk-
sen tulokset. Analyysi tulee laatia voimassa ole-
vien EN-, ISO- tai muiden kansallisesti tai kan-
sainvälisesti pätevien standardien ja ohjeistusten 
mukaisesti. 

Käyttö-, sulkemis- ja sulkemisen jälkeinen vaihe 
Kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen BAT-pää-
telmän mukaista on huomioida em. geotekninen 
analyysi osana kaivoksen hallintajärjestelmää ja 
sulkemissuunnitelmaa (BAT 1, BAT 11 ja BAT 
12). 

Rikastushiekka-altaan patokorotusten osalta pa-
tokorotukselta vaadittavat geotekniset ominai-
suudet on selvitetty patosuunnitteluvaiheessa. 
Osana patosuunnittelua on toteutettu stabili-
teetti- ja suotovirtaamalaskelmat myös korotus-
vaiheen padolle. Suunnitelmien soveltuvuus var-
mistetaan ennen patokorotusten rakentamisesta 
ja tarvittaessa suunnitelmia päivitetään patora-
kenteiden osalta. 

Kaivoksen hallintajärjestelmä kattaa kaikki kai-
vosalueen rakenteet ja toiminnot. 

 5.3.2.1.2 Kaivostäyttöön sijoitettavan kaivannaisjätteen stabilointi 

BAT 
28 

Kaivostäytössä käytettävän kaivannaisjätteen 
fyysisen stabiliteetin varmistamiseksi BAT-pää-
telmän mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa 
seuraavista menetelmistä: 
a. kovettuvan karkean kaivostäytön valmistami-

nen 
b. kovettuvan ja kovettumattoman lietteen val-

mistaminen hydraulisesti sijoitettavaksi kai-
vostäyttöön 

c. kaivannaisjätteen vesipitoisuuden alentami-
nen kaivostäyttöön sijoittamista varten 

Kovettuva kaivostäyttö toteutetaan sivukiven ja 
betonin seoksena.  

 5.3.2.2.2 Kaivannaisjätteiden hapon muodostuksen minimointi 

BAT 
31 

Suunnittelu- ja käyttövaihe 
Kaivannaisjätteen kemiallisen stabiliteetin paran-
tamiseksi BAT-päätelmän mukaista on soveltaa 
yhtä tai useampaa seuraavista menetelmistä: 
a. hallintajärjestelmä (O&CMS) ja ympäristöjär-

jestelmä, jotka huomioivat jätteen hapon-
tuotto-ominaisuudet 

b. happoa tuottavan ja tuottamattoman jätteen 
erottelu ja lajittelu 

c. fysikaaliskemiallinen rikin poisto 
d. sekoittaminen puskurointimateriaalin kanssa 

(esim. kalkki- ja sementtipohjaiset materiaalit) 
e. luonnonmaan läpäisemätön pohjarakenne 

(BAT 35a) 
f. keinotekoinen läpäisemätön pohjarakenne 

(BAT 35b) 
g. asteittainen kunnostus (Progressive rehabilita-

tion, BAT 38a) 
h. väliaikaiset peittorakenteet (BAT 38a) 
i. läpäisemättömät kuivapeitot (BAT 38e) 
j. happea kuluttavat kuivapeitot (BAT 38f) 
k. vapaan veden peitot (BAT 38g) 
l. l. vesipeitot (BAT 38h) 

Kaivoksella kaivannaisjätteenä muodostuva si-
vukivi on luokiteltu mahdollisesti happoa tuotta-
vaksi. Kaivoksen hallintajärjestelmä huomioi 
kaikkien kaivannaisjätteiden ominaisuudet. 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman lisäksi 
kaivokselle on laadittu kaivannaisjätteen ja kiviai-
neksen hallintasuunnitelma, jossa huomioidaan 
sivukiven rikkipitoisuus ja hapontuotto-ominai-
suudet. Sivukivet lajitellaan rikkipitoisuuden pe-
rusteella siten, että alhaisemman rikkipitoisuu-
den omaavat sivukivet voidaan hyödyntää kai-
vosalueella. 

Rikastusprosessissa rikastushiekasta erotetaan 
omaksi jakeekseen pyriitti, minkä seurauksena 
rikastushiekka ei ole happoa tuottavaa. 
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 5.4 RISKIPERUSTEISET BAT-PÄÄTELMÄT PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI VETEEN, ILMAAN 
JA MAAPERÄÄN 

 5.4.1 Pohjaveden ja maaperän pilaantumisen estäminen 

 5.4.1.2 Vesivirtojen hallinta 

BAT 
37 

Pohjaveden ja maaperän pilaantumisen estä-
miseksi BAT-päätelmän mukaista on soveltaa 
yhtä tai useampia seuraavista: 
a. vesien ohjaus (BAT 42b) 
b. kuivatusjärjestelmät altaille ja padoille (BAT 

21a) 
c. kuivatusjärjestelmät kasoille (BAT 21b) 
d. maaperän muotoilu (BAT 42d) 

Vesiä johdetaan kaivosalueella putkilla ja sivuki-
vialueen reunaojilla. Selkeytysaltaiden ja rikas-
tushiekka-altaan kuivalle puolelle rakennetaan 
suotovesiojat, joilla suotovesi kerätään ja johde-
taan kaivosalueen ulkopuolelle. Suotoveden laa-
tua tarkkaillaan. Rikastushiekka-altaan patokoro-
tusten sade- ja suotovedet kerätään pato-ojien 
avulla ja johdetaan selkeytysaltaisiin. 

Sivukiven ja marginaalimalmialueen, sekä kai-
voksen kuivatusvedet kerätään selkeytysaltai-
siin, joista vedet johdetaan kaivoksen vedenpuh-
distamolle. Kaivannaisjätealueiden vesiä ei joh-
deta puhdistamattomana kaivosalueen ulkopuo-
lelle. 

 5.4.1.3 Peittorakenteet 

BAT 
38 

Pohjaveden ja maaperän pilaantumisen estä-
miseksi BAT-päätelmän mukaista on soveltaa 
yhtä tai useampia seuraavista: 
a. asteittainen kunnostus (Progressive rehabilita-

tion) 
b. väliaikaiset peittorakenteet 
c. kasvillisuuspeitteet 
d. vettä läpäisevät kuivapeittorakenteet 
e. vettä läpäisemättömät kuivapeittorakenteet 
f. happea sitovat kuivapeittorakenteet 
g. vapaan veden peitto 
h. vesipeitto 

Kaivannaisjätealueiksi luokiteltujen sivukivialu-
een ja rikastushiekka-altaan sulkeminen ja siihen 
sisältyvät peittorakenteet on suunniteltu BAT-nä-
kökohdat huomioiden. Kaivannaisjätealueille ei 
niiden laatu ja rakenne huomioiden ole suunni-
teltu väliaikaisia käyttövaiheen peittorakenteita, 
lukuun ottamatta rikastushiekka-altaan osittaista 
vesipeittoa. 

Rikastushiekka-altaan sulkemissuunnitelman 
lähtökohtana on, että aluetta on täytetty suunni-
telmallisesti toiminnan aikana. Lakialue jätetään 
altaan rikastushiekkatäytön mukaiseen kaltevuu-
teen viettäen täytön keskelle. Lakialueen alim-
paan kohtaan rakennetaan oja, jolla vedet johde-
taan rakenteen ulkopuolelle. Luiskat ja lakialue 
peitetään yhtenäiselle sulkurakenteella (h ≥ 900 
mm). Lopulliseen rakenteeseen sisältyy kasvilli-
suuspeite, joka koostuu pintajuurisesta kasvilli-
suudesta. 

Sivukivialueen sulkemisrakenteen tavoitteena on 
rajoittaa veden ja hapen kulkeutumista täyttöön, 
vähentää suotovesien muodostumista ja maise-
moida alue ympäristöön sointuvammaksi. Sulke-
missuunnitelman lähtökohtana on, että aluetta 
on täytetty suunnitelmallisesti toiminnan aikana. 
Luiskatasausta suoritetaan jo läjityksen yhtey-
dessä soveltuvilta osin. Sulkemisen yhteydessä 
lakialuetta täytetään tarvittaessa niin, että alue 
viettää harjalta luiskiin päin. Lopulliseen raken-
teeseen sisältyy kasvillisuuspeite, joka koostuu 
pintajuurisesta kasvillisuudesta. 

 5.4.1.5 Maaperä- ja pohjavesipäästöjen tarkkailu 

BAT 
40 

Koko kaivoksen elinkaari 
Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästö-
jen tarkkailussa BAT-päätelmän mukaista on laa-
tia ja toteuttaa tarkkailusuunnitelma perustuen 

Maaperään ja pohjaveteen kohdistuvien päästö-
jen tarkkailussa noudatetaan viranomaisten hy-
väksymää tarkkailusuunnitelmaa. Tarkkailu-
suunnitelma on päivitetty vastaamaan voimassa 
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mahdollisiin päästölähteisiin ja päästöjen vähen-
tämistoimenpiteiden tehokkuuteen. Tarkkailtavat 
suureet ja tarkkailutiheys valitaan kohdekohtai-
sesti ja perustuen riskitarkasteluun sekä lainsää-
dännön määräyksiin ja olemassa olevaan tark-
kailutietoon. 

Tarkkailu toteutetaan EN-standardeihin perus-
tuen, tai mikäli niitä ei ole saatavilla, perustuen 
ISO-, kansallisiin tai kansainvälisiin standardei-
hin. 

Tarkkailusuunnitelmaa tulee päivittää havainto-
jen perusteella käyttö- ja sulkemisvaiheessa. 

olevan ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta 
poikkeavaa uutta toimintaa. Päivitetty tarkkailu-
suunnitelma pohjautuu tarkentuneisiin päästö-
lähteisiin ja päästöjen vähentämistoimien, kuten 
vedenpuhdistamon, arvioituun puhdistustehok-
kuuteen. Suunnitelmassa esitetyt menetelmät 
perustuvat kansallisesti käytössä oleviin EN-, 
ISO-, kansallisiin tai kansainvälisiin standardei-
hin. Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään tarpeen 
mukaan kaivostoiminnan kehittyessä. 

 5.4.2 Pintaveden laadun heikkenemisen estäminen tai minimointi 

 5.4.2.1 Jätevesien muodostumisen estäminen tai minimointi 

BAT 
42 

Pintavesien tilan suojelemiseksi BAT-päätelmän 
mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa seuraa-
vista tekniikoista: 
a. Veden kierrättäminen ja uudelleen käyttö pro-

sesseissa 
b. Vesien johtamisjärjestelmien käyttö puhtaiden 

vesien ja jätevesien erottamiseksi 
c. Peittäminen 
d. Maapinnan muotoilu 
e. Ympäristövaikutuksiltaan vähäisten reagens-

sien ja kemikaalien käyttö 

Kaivoksen vesien kierrätysaste on suunniteltu 
alun perinkin korkeaksi ja kaivoksella pyritään 
jatkuvasti lisäämään vesien kierrätystä. Myös ri-
kastushiekka-altaan vesiä, kaivoksen kuivatus-
vesiä ja vedenpuhdistuslaitoksella käsiteltyjä 
prosessivesiä hyödynnetään prosessin raakave-
tenä mahdollisuuksien mukaan ja raakaveden 
otto pyritään minimoimaan. Kaivospiirin alueen 
puhtaat vedet pidetään erillään toiminta-alueiden 
vesistä. 

Rikastusprosessissa ja vesienpuhdistuksessa 
käytettävien kemikaalien käyttömäärät optimoi-
daan, jotta jätealueille ja kaivoksen ulkopuolelle 
päätyvien kemikaalijäämien määrä saadaan mi-
nimoitua. 

Puhdistettuja prosessivesiä ja kaivoksen kuiva-
tusvesiä puretaan kaivosalueelta pintavalutus-
kenttien kautta Koivupuroon. Pintavalutuskentät 
toimivat kaivoksen vedenpuhdistusta täydentä-
vinä rakenteina, eikä vedenpuhdistusta ole suun-
niteltu niiden varaan. 

Kaivoksen räjäytyksiä optimoidaan menetel-
mien, räjähdysaineen käyttömäärien ja käytetty-
jen räjähdysaineiden osalta, mikä vähentää kai-
voksen typpipäästöjä. Kaivokselle on laadittu 
erillinen suunnitelma räjähdysaineperäisten typ-
pipäästöjen vähentämiseksi. 

 5.4.2.2 Pintavesiin kohdistuvien päästöjen estäminen tai minimointi 

BAT 
45 

Pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi BAT-
päätelmän mukaista on poistaa kiintoainesta ja 
suspendoitunutta kiintoainesta yhdellä tai use-
ammalla seuraavista (mikäli jätevesi sisältää 
kiintoainesta): 
a. Laskeutus laskeutusaltaissa 
b. Selkeytystankkien käyttö 
c. Koagulaatio ja flokkulaatio 
d. Flotaatio 
e. Suodatus 

Kaivoksella on myös käytössä kuivatusvesien 
laskeutus ja selkeytys ennen vesien johtamista 
takaisin prosessiin tai vedenpuhdistamolle. 

Kaivoksella käytetään vedenpuhdistuksessa 
koagulantteja ja flokkulantteja tehostamaan la-
melliselkeyttimen (selkeytystankki) toimintaa. 
Vedenpuhdistamoon sisältyy myös hiekkasuo-
datus ennen vesien johtamista pintavalutusken-
tille. 
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f. Kalvosuodatus suspendoituneelle kiintoainek-
selle 

g. Hydrosykloni 

Lisäksi rikastusprosessi perustuu flotaatioon, 
jonka avulla sulfidimineraalit erotetaan tuotteiksi. 

BAT 
46 

Veteen liuenneiden aineiden (TDS) poista-
miseksi jätevesistä BAT-päätelmän mukaista on 
soveltaa yhtä tai useampaa seuraavista: 
a. Ilmastus ja aktiivinen kemiallinen hapetus 
b. Biologinen aerobinen hapetus 
c. Aerobinen kosteikko 
d. Anaerobinen kosteikko 
e. Anoksiset biokemialliset reaktorit 
f. Hydroksidi ja karbonaattisaostus 
g. Sulfidisaostus 
h. Saostus kloridi- tai sulfaattisuoloilla 
i. Adsorptio 
j. Ioninvaihto 
k. Nanosuodatus 
l. Käänteisosmoosi 

Em. tekniikoilla on useita rajoitteita liittyen koh-
deolosuhteisiin ja jäteveden määrään sekä laa-
tuun (tarkemmin BREF-asiakirjassa). Useita 
edellä mainituista tekniikoista ei voida soveltaa 
ainoana menetelmänä. 

Kaivosalueelta pois johdettavat vedet puhdiste-
taan ennen niiden laskemista vesistöön. Vesiä il-
mastetaan useassa vaiheessa ennen pintava-
lutuskentälle johtamista. Vedenkäsittelyprosessi 
koostuu kemiallisesta saostuksesta (polymeeria 
ja saostuskemikaali FeCl3/FeSO4) sekä kiintoai-
neen poistoprosessista (lamelliselkeytin ja Dy-
naSand hiekkasuodatus). Lisäksi kaivoksella on 
käytössä yhteensä 6 pintavalutuskenttää, jotka 
toimivat vesienpuhdistusprosessia täydentävinä 
rakenteina. 

Kaivoksen saniteettijätevedenpuhdistamo on 
BioKem 30 laitos (valmistaja Wavin-Labko Oy), 
joka on biokemiallinen puhdistamo. Puhdistettu 
saniteettijätevesi johdetaan rikastushiekka-al-
taan ja selkeytysaltaiden ohi suoraan pintava-
lutuskentälle. 

 5.4.2.2.4 Jäteveden neutralisointi ennen johtamista vesistöön 

BAT 
47 

Pintavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi BAT-
päätelmän mukaista on soveltaa yhtä tai useam-
paa seuraavista: 
a. Aktiivinen neutralointi 
b. Kalkkikivikanava 
c. Anoksinen kalkkikivikanava 
d. Successive alkalinity producing systems 
e. Anaerobiset kosteikot 

Em. tekniikoilla on useita rajoitteita liittyen koh-
deolosuhteisiin ja jäteveden määrään sekä laa-
tuun (tarkemmin BAT-asiakirjassa). Useita tek-
niikoita ei voida soveltaa ainoana menetelmänä. 

Kalkkia (Ca(OH)2) ja lipeää (NaOH) käytetään eri 
prosessivaiheissa pH:n säätöön. Sammutettua 
kalkkia käytetään vedenpuhdistuslaitoksella 
pH:n säätöön ja metallien saostamiseen. 

 5.4.2.2.5 Pintavesipäästöjen tarkkailu 

BAT 
48 

BAT-päätelmän mukaista on tarkkailla päästöjä 
pintavesiin tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 

Tarkkailtavat suureet ja tarkkailutiheys valitaan 
kohdekohtaisesti ja perustuen riskitarkasteluun 
sekä lainsäädännön määräyksiin ja olemassa 
olevaan tarkkailutietoon perustuen. BREF-asia-
kirjan taulukossa 4.56 esitettyjä tarkkailtavia suu-
reita ja tarkkailutiheyksiä voidaan hyödyntää. 

Tarkkailu toteutetaan EN-standardeihin perus-
tuen, tai mikäli niitä ei ole saatavilla, perustuen 
ISO-, kansallisiin tai kansainvälisiin standardei-
hin. 

Tarkkailusuunnitelmaa tulee päivittää havainto-
jen perusteella käyttö- ja sulkemisvaiheessa. 

Pintavesipäästöjä tarkkaillaan kaivoksella viran-
omaisten hyväksymän tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa on päivitetty 
vastaamaan ympäristölupahakemuksen mu-
kaista toimintaa. 

Tarkkailusuunnitelmaa päivitetään tarkkailutu-
losten perusteella toiminnan aikana. Sulkemis-
vaihetta sekä sen jälkeistä aikaa koskeva päivi-
tetty tarkkailusuunnitelma sisällytetään sulkemis-
toimenpiteitä koskevaan lupahakemukseen. 

 5.4.3 Ilmaan joutuvien päästöjen ehkäiseminen tai minimointi 
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BAT 
49 

Ilmapäästöjen vähentämiseksi BAT-päätelmän 
mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa seuraa-
vista tekniikoista: 
a. Vesisuihkutusjärjestelmä (tai vesipohjainen 

liuos) 
b. Tuulisuojaukset (tuuliaidat, rakennusten sijoit-

telu) 
c. Maaperän muotoilu (BAT 42d) 
d. Asteittainen kunnostus (BAT 38a) 
e. Väliaikaiset peittorakenteet (BAT 38b) 
f. Kasvillisuuspeitteet (BAT 38c) 
g. Läpäisevä kuiva peittokerros (BAT 38d) 
h. Läpäisemätön kuiva peittokerros (BAT 38e) 
i. Vapaan veden peittokerros (BAT 38g) 
j. Märkäpeitto (BAT 38h) 

Kaivokselle on laadittu pölynhallintasuunnitelma. 
Pölyämistä vähennetään huomioimalla sääolo-
suhteet (louhinnan, räjäytysten ja murskauksen 
ajoittaminen) ja toimintojen sijoittelulla ja par-
haalla käyttökelpoisella tekniikalla (suojaukset, 
pölynkeräysjärjestelmät, tarvittaessa kotelointi). 
Lisäksi kuljetuksiin ja murskaukseen liittyvää pö-
lyämistä voidaan tarvittaessa vähentää kaste-
lulla. Läjitettyä rikastushiekkaa pidetään kos-
teana pölyämisen estämiseksi. 

Kaivoksella käytettävät työkoneet täyttävät pääs-
töiltään polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiuk-
kaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (844/2004) esitetyt vaa-
timukset. 

BAT 
50 

Kaivannaisjätteen käsittelystä ja kuljetuksista ai-
heutuvan pölyämisen estämiseksi BAT-päätel-
män mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa 
seuraavista: 
a. Suljettujen kuljettimien ja/tai putkilinjojen 

käyttö 
b. Organisatoriset toimet, kuljetusten suunnittelu, 

nopeusrajoitukset 
c. Vesisuihkujärjestelmät (ks. BAT 49a) 

Materiaalien siirroissa käytettävät hihnakuljetti-
met ovat koteloituja. Hienomurskaamolla on pö-
lynpoistojärjestelmä ja ulos johdettava ilma suo-
datetaan. Esirikastuslaitokselle tulee pölynpois-
tojärjestelmä, johon sisältyy ulos johdettavan il-
man suodatus. 

Kaivokselle on laadittu erillinen pölynhallinta-
suunnitelma, joka kattaa kaikki kaivostoiminnot. 
Suunnitelma käsittää kaivosalueella lastauksen 
ja kuljetuksen aiheuttaman pölyämisen, nopeus-
rajoituksen, sekä tiestön, varasto-, sivukiven läji-
tys-, pintamaiden läjitys- ja rikastushiekkojen lä-
jitysalueiden pölyämisen ehkäisyn. 

Pölyämiselle alttiita kuljetusreittejä, teitä, kiviai-
neksia ja läjitysalueita kastellaan tarvittaessa pö-
lyämisen estämiseksi. Lisäksi käytetään tarvitta-
essa pölynsidonta-aineita. 

Rikastushiekka-altaan pinta pidetään kosteana 
rikastushiekan läjityssuunnitelmaa seuraamalla. 

 5.4.3.4 Ilmaan joutuvien päästöjen tarkkailu 

BAT 
52 

BAT-päätelmän mukaista on tarkkailla päästöjä 
ilmaan laadittavan tarkkailusuunnitelman mukai-
sesti huomioiden sekä pistemäiset että haja-
päästölähteet. Tarkkailussa tulee huomioida 
päästöjen vähentämistoimien tehokkuus. 
Tarkkailtavat suureet ja tarkkailutiheys valitaan 
kohdekohtaisesti ja perustuen riskitarkasteluun 
sekä lainsäädännön määräyksiin ja olemassa 
olevaan tarkkailutietoon perustuen. 

Tarkkailu toteutetaan EN-standardeihin perus-
tuen, tai mikäli niitä ei ole saatavilla, perustuen 
ISO-, kansallisiin tai kansainvälisiin standardei-
hin. 

Tarkkailusuunnitelmaa tulee päivittää havainto-
jen perusteella käyttö- ja sulkemisvaiheessa. 

Kaivannaisjätteisiin liittyviä ilmapäästöjä tarkkail-
laan kaivoksen hyväksytyn tarkkailusuunnitel-
man mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa on päivi-
tetty vastaamaan ympäristölupahakemuksen 
mukaista toimintaa. 

 5.5 MUUT RISKIPERUSTEISET BAT-PÄÄTELMÄT 

 5.5.1.1 Kaivannaisjätteen hallintaan liittyvien melupäästöjen ehkäiseminen tai minimointi 
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Melupäästöjen vähentämiseksi BAT-päätelmän 
mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa seuraa-
vista: 
a. meluesteet 
b. suljetut kuljettimet ja putkilinjat (BAT 50a) 
c. c. maaperän muotoilu (BAT 42d) 

Melupäästöjä vähennetään kaivoksella melues-
teillä ja melulähteiden sijoittelulla maaston ja ra-
kennusten mukaisesti. Materiaalien siirroissa 
käytettävät hihnakuljettimet ovat koteloituja. Kai-
voksen pääpuhallin on varustettu äänenvaimen-
timilla. 

 5.5.1.2 Kaivannaisjätteen hallintaan liittyvien hajupäästöjen ehkäiseminen tai minimointi 

BAT 
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Hajuhaittojen ehkäisemiseksi BAT-päätelmien 
mukaista on soveltaa yhtä tai useampaa seuraa-
vista menetelmistä: 
a. asteittainen kunnostus 
b. väliaikaiset peittorakenteet 
c. kasvillisuuspeitteet 
d. vettä läpäisevät kuivapeittorakenteet 
e. vettä läpäisemättömät kuivapeittorakenteet 
f. vapaan veden peitto 
g. vesipeitto 

Edellä mainitut menetelmät ovat BAT-päätelmän 
38 mukaisia. 

Sotkamo Silver Oy: kaivoksella lyhytaikaista ja 
vähäistä hajuhaittaa aiheuttavat lähinnä louhin-
taräjäytyksistä ilmaan vapautuvat kaasut, jotka 
kuitenkin laimenevat hyvin nopeasti eivätkä ai-
heuta kuin hyvin lyhytaikaista hajuhaittaa louhok-
sen välittömässä läheisyydessä. 

Rikastamon prosessissa käytettävän natrium- 
isobutyyliksantaatin hajoamistuote rikkihiili CS2 
on herkästi haihtuva yhdiste, jolla on epämiellyt-
tävä ominaishaju. Arvion mukaan haihtuva rikki-
hiili saattaa aiheuttaa ajoittain hajuhaittoja vaah-
dotusprosessin läheisyydessä tehdashallissa ja 
satunnaista hajuhaittaa rikastushiekka-altaan 
välittömässä läheisyydessä. Arvion mukaan  
natriumbutyyliksantaatin käytöstä ei aiheudu ha-
juhaittaa kaivosalueen ulkopuoliseen ympäris-
töön ja lähimmille asuinkiinteistöille. 

Kaivoksen kaivannaisjätteistä aiheutuvat haju-
haitat ovat niin vähäisiä, ettei suunnitteluvai-
heessa ole tunnistettu erillisiä tarpeita hajuhaitto-
jen ehkäisemiseksi rikastamoprosessin ja räjäy-
tysten optimoinnin lisäksi. 
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BAT-näkökohta Toiminnan vastaavuus hopeakaivoksella 

 

Suunnittelu ja hallinnolliset menettelyt 8.1. 

Tarkkailu (8.1.1)  

Päästöt ilmaan, melu ja tärinä (8.1.1.1) 
Ilmaan kohdistuvien päästöjen tarkkailussa jatkuvatoimiset tai 
toistuvat leijumamittaukset, pistemäisten päästölähteiden 
säännölliset mittaukset, räjähdysten videokuvaus. 
 
Melun tarkkailussa toistuvat mittaukset 
muutostilanteissa. Tärinän osalta jatkuvatoiminen 
mittaus lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. 
Vauriokartoitukset säännöllisesti toiminnan aikana 
ja ennen toimintaa. 

Päästöt ilmaan  
Ulkoilman hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia mitataan kahdessa 
tarkkailupisteessä vuoden tarkkailujakson aikana. Mittausten ajan-
kohdat ajoitetaan siten, että korkeimpien pitoisuuksien esiintyminen 
on todennäköisintä mittausjakson aikana. Ilmassa olevien hiukkas-
ten metallipitoisuuksia tarkkaillaan keräämällä ilman hiukkasia hiuk-
kaskeräimillä ja analysoimalla suodatinkakku laboratoriossa. Mit-
taukset tehdään standardien tai muiden hyväksyttyjen menetelmien 
mukaisesti. Tarvittaessa tehdään projektiluonteisia ilmanlaatuun liit-
tyviä selvityksiä.  
 
Kaivosalueelta kantautuvan pölyn laskeumaa tarkkaillaan kaivospii-
rin sisällä ja sen lähialueella aistinvaraisesti tarkkailemalla pölyn ker-
tymistä lumen pinnalle, erilaisille alustoille erityisesti häiriintyvien 
kohteiden läheisyydessä. Tulosten perusteella käynnistetään tarvit-
taessa pölylaskeuman mittaukset. Pölylaskeuman tarkkailu suorite-
taan esimerkiksi standardin SFS 3865 mukaisesti. 
 
Melu  
Ympäristölupapäätöksen mukaisesti melu mitataan kaivoksen lähim-
missä häiriintyvissä kohteissa. Melumittaukset suoritetaan Ympäris-
töministeriön ohjeen 1/1995 mukaisin menetelmin käyttäen kalib-
roituja tarkkuusluokan 1 melumittareita. 
 
Tarkkailuohjelmaan sisältyy melun mittaus melupäästölähteissä, joi-
den äänitehotaso (LWA) ei ole tiedossa, standardin SFS EN-
ISO3744 tai SFS-EN ISO 3746 mukaisesti. Melumittaus toteutetaan 
tarkkuusluokan 1 mittarilla. Mittauksilla arvioidaan melupäästöjen 
mahdollinen kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus standardien tai vi-
ranomaisohjeiden mukaisesti. 
 
Tärinä  
Tarkkailuohjelmaan sisältyy tärinän mittaus kaivosaluetta lähinnä si-
jaitsevilla häiriintyvillä kohteilla. Tärinätarkkailun kohteet on valittu lä-
hialueen kiinteistöistä kuntokartoituksen tulosten perusteella. 
 
Tärinämittaukset suoritetaan räjäytystärinän mittaukseen suunnitel-
luin mittarein. Mittarit mittaavat ja rekisteröivät värähdysnopeutta vii-
kon ajan. Ellei tuona aikana ole suurimmalla räjähdysainemäärällä 
tehtyä räjäytystä, mittausta jatketaan. Mittauksessa tallennetaan 
myös rakennuksen ominaisuuksista riippuvat värähtelytaajuudet. 

Jätevesipäästöt (8.1.1.2) 
Kaivosalueen ulkopuolisten seurantakohteiden valinta pääs-
tölähteittäin, vesien puhdistustehon tarkkailu ja kaivosalueen 
ympäristön vesien laadun ja määrän tarkkailu. 

Kaivosalueen tarkkailuohjelmaan sisältyvät kohteet on valittu pääs-
tölähteiden perusteella. Vesien puhdistuksen tehokkuutta ja kaivos-
alueen ympäristön vesien laatua ja vesistöön johdettavan veden 
määrää tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti. 

8.1.2 Kaivospatojen suunnittelu 

Suunnittelu, luvitus, vahingonvaaraselvitys, käyttöönotto, 
tarkkailu ja käyttöönoton lakkauttaminen asiakirjassa esitetty-
jen näkökohtien mukaisesti. 

Tässä hakemuksessa kuvattuun toimintaan ei liity patojen rakenta-
mista. Patojen korotukseen haetaan lupaa hyödyntää alueelta louhit-
tavaa sivukiveä, jonka rikkipitoisuus on enimmillään 1,5 %. 
 
Kaivoksen padoista on laadittu asianmukaiset suunnitelmat, selvityk-
set ja niitä tarkkaillaan lupapäätösten mukaisesti. Toiminnassa nou-
datetaan patoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. 

Malminetsintä 8.2. 

Ko. kohdassa on kuvattu malminetsintään liittyviä näkökohtia. Hakemuksessa kuvattuun toimintaan ei liity malminetsintää. 

Kaivoksen perustaminen ja tuotantovaihe (8.2) 

Kestävä kehitys ja kaivostoiminta (8.3.1) Sotkamo Silver Oy:n toiminnassa noudatetaan kestävän kehityksen 
ja kestävän kaivostoiminnan periaatteita. 

Suunnittelu ja rakentamisvaihe (8.3.2) huomioiden 
mm. 
- louhittavan kiviaineksen monipuolinen hyödyntäminen, 

kaivannaisjätteen määrän vähentäminen 
- pöly-, melu- ja tärinäpäästöjen vähentäminen louhinnassa 

ja räjäytyksissä, räjäytyskemikaalien määrän vähentämi-
nen valumavesissä 

- energiankulutuksen minimointi laitevalinnoissa 

Sotkamo Silver Oy:n kaivoksen toiminnot on suunniteltu ja sijoitettu 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja periaatteiden mukaisesti. Kai-
voksen suunnittelussa on huomioitu BAT-näkökohdat. 
 
Kaivoksen kaivannaisjätteen jätealueet, läjitysalueet ja kaivospadot 
on suunniteltu asiaan kuuluvien lupien ja viranomaisten ohjeiden mu-
kaisena. Altaiden rakentamisen laadun tarkastaa yleisesti hyväksytty 
tarkastusorganisaatio. Rikastushiekka-alueen patojen ja rakentei-
den, sivukivien läjitysalueen ja vesien hallinnan suunnittelussa on 
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- veden käytön vähentäminen ja käyttöveden kierrätys, pro-

sessikemikaalien valinta 
 
Asiakirjassa on kuvattu BEP-suunnittelun lähtökohdat kaivan-
naisjätteen jätealueiden rakentamisessa sekä BAT-rakenteet 
läjitysalueiden pohjarakenteiden ja kaivospatojen osalta. 
 
Vesien hallintaan liittyen BAT:ia on puhtaiden vesien erotta-
minen jäte- ja valumavesistä, tuoreen veden käyttötarpeen 
minimointi ja veden sisäisen kierron maksimointi. Vesien puh-
distusmenetelmän valinta tulee perustua asiakirjassa esitet-
tyihin selvityksiin ja arviointeihin. 

käytetty alalla tunnettuja asiantuntijoita ja suunnitelmat on hyväksy-
tetty/hyväksytetään patoturvallisuusviranomaisella. 

Kaivoksen vesitase on suunniteltu BAT-periaatteiden mukaisesti si-
ten, että puhtaat valumavedet pyritään pitämään erillään käsittelyyn 
ohjattavista vesistä. Raakaveden otto pyritään minimoimaan ja puh-
distettua vettä kierrättämään prosessissa. 
 
Vedenpuhdistusmenetelmäksi on valittu kaivoksen vesipäästöjen mi-
nimoimiseksi soveltuva monivaiheinen vedenpuhdistus, jota täyden-
tävät kaivosalueelle perustetut pintavalutuskentät. 

Kaivostoiminnan tuotantovaihe 8.3.3. 

BAT:ia on ympäristöhallintajärjestelmän kehittäminen ja yllä-
pito kaivoksella. 

Kaivokselle laadittavaan toimintajärjestelmään liitetään myös ympä-
ristöasioiden hallintaan liittyvät toiminnot. Järjestelmään kytkeytyvät 
toiminnalle ominaiset tarkkailtavat kohteet ja yksikkötoimintojen 
säännönmukainen seuranta. Niihin kuuluvat muun muassa patotur-
vallisuusvalvonta sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu. 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä rakennetaan ISO14001- standardia 
vastaavaksi. 
 
Hakija on perustanut ympäristöseurantatyöryhmän, jonka jäseniä 
ovat hakijan edustuksen lisäksi kaivosalueen lähinaapurit sekä kun-
nan, kalastusalueiden osakaskuntien, kyläyhdistysten, viranomais-
ten ja kansallispuiston edustajat. 

Todellisten päästölähteiden kartoitus, päästöjen seuranta ar-
vio muista potentiaalisista päästökohteista toimintaa laajen-
nettaessa tai muutettaessa. 

Kaivoksen päästölähteet on kartoitettu ja päästöjä seurataan viran-
omaisten hyväksymän tarkkailuohjelman puitteissa. Tähän toimin-
nan muutoksen hakemukseen on arvioitu potentiaaliset päästökoh-
teet kapasiteetin noustessa ja kaivostoiminnan laajentuessa. 
 
Melun osalta tarkkailuohjelmaan sisältyy melun mittaus melupäästö-
lähteissä, joiden äänitehotaso (LWA) ei ole tiedossa, standardin SFS 
EN-ISO3744 tai SFS-EN ISO 3746 mukaisesti. 

Pölyn leviämistä voidaan vähentää asiakirjassa 
kuvatuilla keinoilla: 
- Puustovyöhyke kaivosalueen ja kaivannaisjätealueen ym-

pärillä 
- Topografiset esteet (vallit/luonnonmäet) 
- Suljettujen läjitysalueiden peittäminen ja kasvittaminen 
- Kuivuneiden läjitysalueiden kasteleminen vedellä tms., 

hienojakoisten jätteiden sijoittaminen veden alle 
- Räjäytyskenttien kasteleminen, panostuksen optimointi, 

räjäytyksen vaiheistus, pölynpoistojärjestelmät maanalai-
sissa kaivoksissa 

- Porauspölyjen imu ja käsittely 
- Kuljetusreittien kastelu, autonrenkaiden pesu 
- Pölynsidonta-aineiden käyttö kuljetusreitillä 
- Kuormien peittäminen pitkillä matkoilla 
- Murskauksen/seulonnan sijoitus suljettuun tilaan tai maan-

pinnan tason alapuolelle 
- Murskauksen pölynpoistojärjestelmä ja laitteiden huolto 
- Malmirikasteen kuivatuksen lämpötilan säätö, suodatus ja 

kotelointi 
- Hajapäästöjen kartoitus, suunnitelma vähentämistoimista 

ja sen toteutus 

BAT-asiakirjassa mainituista näkökohdista kaivoksella 
on sovellettu: 
- Viimeinen murskausvaihe on sijoitettu sisälle rikastamorakennuk-

seen 
- Ensimmäisen murskausvaiheen murskauksen suorittaa ulkopuo-

linen urakoitsija, jolta toiminnanharjoittaja edellyttää muun ohella 
riittäviä pölynhallinta- ja meluntorjuntajärjestelmiä. 

- Avolouhoksen ympärille rakennetaan meluvalli, joka estää melun 
ohella myös pölyn leviämistä. 

- Pölyämiselle alttiita kuljetusreittejä, teitä, kiviaineksia ja läjitysalu-
eita kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi 

- Rikastushiekka-altaiden pinta pyritään pitämään kosteana rikas-
tushiekan läjityssuunnitelmaa seuraamalla. 

- Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä raportoidaan vuosira-
portissa. 

 
Kaivokselle on laadittu pölynhallintasuunnitelma, joka on esitetty tä-
män ympäristölupahakemuksen liitteenä. 

Kaasupäästöjen vähentämiskeinoja: 
- Räjäytyksen panostuksen optimointi 
- Pienipäästöiset räjähdyskemikaalit 
- Tuuletus ja poistoilman puhdistus maanalaisissa kaivok-

sissa 
- Koneiden valinta ja huolto 
- Prosessi- ja puhdistinlaitteiden valvonta, huolto 
- Rikastuksen kaasupäästöjen talteenotto ja puhdistaminen, 

kemikaalien valinta ja annostus 

BAT-asiakirjassa mainituista näkökohdista kaivoksella 
on sovellettu: 
- Pienipäästöisten räjähdysaineiden käyttö ja panostuksen opti-

mointi. 
- Laitteiden ja koneiden säännöllinen valvonta ja huolto. 
- Rikastuskemikaalien valinta ja annostelu. 

Ilman laatutekijöiden hallinta: 
- Tehdään päästökohteiden kartoitus ja paikkakohtaiset sel-

vitykset ilman laadusta (kasvihuonekaasut, muut savukaa-
sut ja hajut, liikennepäästöt, pienpartikkeleiden määrä ja 
laatu)  

- Selvitetään päästöjen suuruutta ja laatua säätelevät tekijät 
ja arvioidaan päästöjen terveys- ja ekologiset riskit 

Kaivoksen päästöjä ilmaan ja vaikutuksia lähiympäristön ilman laa-
tuun seurataan kattavan, viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjel-
man mukaisesti. 
 
Tarkkailtavat päästöt on valittu mm. päästöjen suuruuden sekä riski-
tarkastelun mukaisesti. Kaivoksella on suunnitelma päästöjen vä-
hentämiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
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- Laaditaan päästöjen seurantaohjelma ja tehdään mittaus-

ten perusteella suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ly-
hyellä ja pitkällä aika välillä sekä seurataan vähentämis-
suunnitelman toteutusta 

- Tehostetaan päästöjen puhdistusta tai kehitetään tehok-
kaampia puhdistusmenetelmiä, mikäli mittaustulokset ylit-
tävät sallitut päästönormit 

- Laitekäyttäjien ja päästömittauksista vastaavan henkilös-
tön koulutus 

 
Kaivoksen oma henkilökunta on saanut/saa koulutuksen tehtäviinsä. 
Tarkkailun ja mittausten toteuttamisessa käytetään ulkopuolisia asi-
antuntijoita, joilla on riittävä kokemus. 

Vesipäästöjen vähentämiskeinoja: 
- Prosessi- ja kuivatusvesien kierrätyksen lisääminen, raa-

kaveden tarpeen vähentäminen, vesitaseen jatkuva seu-
ranta 

- Prosessointitekniikan kehittäminen veden käyttöä vähen-
tävään suuntaan 

- Kartoitetaan todelliset ja mahdolliset pilaantuneiden vesien 
päästölähteet (hajakuormituskohteet) ja laaditaan päästö-
lähteittäin seurantasuunnitelma sekä päivitetään suunnit-
teluvaiheessa laaditut varotoimenpiteet sään äärioloille 

- Seurantatulosten mukaan ohjataan eri päästölähteistä ve-
siä puhdistettavaksi joko samaan puhdistamoon tai veden 
laadun mukaisesti jälkikäsittelyyn tai suoraan vesistöön, 
mikäli vedet täyttävät luonnon veden laatukriteerit 

- Seurantatulosten mukaan tehostetaan tarvittaessa vesien 
puhdistusta, raportoidaan muutokset ja tehdyt parannus-
toimet 

- Laaditaan vesipäästöjen pitkän ajan vähentämissuunni-
telma (veden sisäinen kierrätys, veden käytön tehostami-
nen) ja seurataan suunnitelman toteutusta 

- Vesiputkien, putkien vesipaineen ja avo-ojien kunnon (kiin-
toainestäyttö, ojaseinämän sortumat) säännöllinen tarkis-
tus ja kunnostus tarkistustulosten mukaan; koulutetaan 
valvontahenkilöitä 

- Kaluston huolto ja kunnossapito katetuissa, öljynerottimilla 
varustelluissa tiloissa 

- Polttonesteen jakelun keskittäminen asianmukaisesti ra-
kennetuilla jakeluasemilla; riittävät suoja- ja 
varoallastilavuudet kemikaalien varastointialueilla ja pro-
sesseissa 

- Jatkuvatoimiset pääpäästölähteiden mittaukset ja tulosten 
hyödyntäminen prosessiajossa ja kehittämistoimenpi-
teissä 

Kaivoksen vesitasetta tullaan seuraamaan jatkuvasti ja kaivoksen 
toimintaa optimoimaan saatujen tulosten perusteella. 
 
Kaivoksella on viranomaisten hyväksymä käyttö-, ja päästötarkkailu-
suunnitelma, joka on laadittu pohjautuen päästölähteisiin. Kaivok-
sella on suunnitelma varotoimenpiteistä sään ääriolosuhteiden va-
ralle. Esimerkiksi allassuunnittelussa on otettu huomioon rankkasa-
teet; pumppauskapasiteettia riittää ja altailla on tarvittaessa kapasi-
teettia varastoida vettä lyhytaikaisesti. 
 
Polttoaineiden ja kemikaalien varastointi tehdään asianmukaisissa 
säiliöissä, jotka on varustettu vuotosuojauksin. Kemikaalien ja poltto-
aineiden varastoinnissa noudatetaan viranomaisten ohjeita, lupa-
päätöksiä ja lainsäädäntöä. Kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille 
on myönnetty Tukesin luvat ja Tukes valvoo toimintaa. 
 
Polttoaineen jakelu on keskitetty jakeluasemalle. 
 
Kaivokselle on laadittu erillinen räjähdysaineperäisen typen aiheutta-
misen vesipäästöjen hallintasuunnitelma, jota noudatetaan typpi-
päästöjen minimoimiseksi. 

Jätevesien hallinnan ja puhdistuksen BAT-kriteerit: 
- Puhdistustason saavuttaminen, joka mahdollistaa mahdol-

lisimman suuren veden kierrätyksen 
- Jätevesien keräyksen ja puhdistuskemikaalien varastointi 

siten, että ei aiheudu vaaraa ihmisterveydelle kaivoksella 
tai lähiympäristössä 

- Vesistöön johdettava päästövesi ei aiheuta merkittävää pi-
laantumista alapuolisessa vesistössä 

- Veden puhdistuksen saostumalietteiden varastointi haital-
lisuuden mukaan tiivisrakenteisiin tai osittain tiivisrakentei-
siin altaisiin 

- Puhdistetun veden laatukriteereinä riittävän alhaiset haitta-
ainepitoisuudet, rehevöitymistä tai ravinnetasapainoa häi-
ritsevien aineiden pitoisuudet, happoa tuottavien aineiden 
pitoisuudet, alkalisuutta lisäävien yhdisteiden pitoisuudet, 
kiintoainepitoisuudet. 

Veden kierrätyksen tehostamistyötä tehdään kaivoksella jatkuvasti. 
Kuivatus- ja rikastusprosessin jätevesiä käsitellään kaksivaiheisessa 
vesienpuhdistuslaitoksessa, jonka toiminta on kuvattu tämän hake-
muksen luvussa 8.2.4. 
 
Vedenkäsittelyn passiivisina menetelminä kuivatusvesille ja proses-
sivesille käytetään selkeytysaltaita ja pintavalutuskenttiä, joiden 
kautta ympäristöön laskettavat vedet johdetaan. 
Poikkeuksellisten sääolosuhteiden varalta kaivoksella on käytössä 
runsaasti varoallaskapasiteettia selkeytys- ja rikastushiekka-altaissa. 
 
Kaivokselle on laadittu erillinen jätevesienhallintasuunnitelma, jonka 
hyväksyy ELY-keskus. 

Melua ja tärinää vähennetään: 
- Tekniikan valinnalla 
- Melulähteiden kapseloinnilla 
- Meluvalleilla 
- Murskauksen ja seulonnan sijoittaminen maan alle 
- Räjäytyksen panostuksen vaiheistus ja 
- kemikaalin mitoitus tärinää vähentäväksi 
- Melun torjunnan huomioiminen kaikissa toimissa 
- Henkilöstön koulutuksella 
- Meluavan toiminnan ajankohdan rajoittaminen 

Toiminnassa ja laitevalinnoissa huomioidaan melun vähentäminen. 
Melulähteitä on sijoitettu/sijoitetaan meluvallien taakse. Yöaikaan ta-
pahtuvaa melua aiheuttavaa toimintaa minimoidaan. 
 
Toiminnassa noudatetaan ympäristöluvan määräyksiä, joskin kesä-
aikana tapahtumaa meluavaa toimintaa koskevaan lupamääräyk-
seen haetaan tällä lupahakemuksella muutosta. Melua tarkkaillaan 
kaivoksen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Sosiaalisia vaikutuksia vähennetään: 
- Vuorovaikutus toiminnanharjoittajan ja asukkaiden kes-

ken, tietovajeen täyttäminen asiantuntijatiedolla 

Vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa toteutetaan säännöllisesti; 
kaivokselle on perustettu keskeisistä sidosryhmistä ja lähiasukkaista 
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- Työntekijöiden viihtyvyys 
- Aktiivinen osallistuminen esim. kompensaatiotoimiin 
- YVA-vaiheen negatiivisten sosiaalisten vaikutusten huomi-

oiminen toiminnassa 

ns. yhteistyöryhmä, joka kokoontuu muutamia kertoja vuodessa. Li-
säksi kaivoksella järjestetään kyläiltoja ja vierailupäiviä 
kaivoksella. 

Kaivannaisjätteen jätealueiden päästöjen 
hallinnassa ja vähentämisessä tulee huomioida: 
- Kaivannaisjätteiden ominaisuuksien päivitys toiminnan ai-

kana (muutokset malmiesiintyhmän geologiassa tai mal-
min prosessoinnissa) 

- Kaivannaisjätteiden kemiallisen muutoksen seuraaminen 
jätealueilla ja suotovesien laadun seuranta, jäteveden kä-
sittelyn tehostus tulosten perusteella, kunnostustoimet jät-
teen stabiilisuuden ylläpitämiseksi 

- Jälkihoitotöiden aloittaminen täyttyneiden läjitysalueiden 
osalta 

- Jätealueiden valvontahenkilöstön koulutus 
- Jätealueiden pölyämisen seuranta ja pölyntorjunta 
- Pato- ja pohjarakenteiden tilan seuranta, tarvittavat kun-

nostukset 
- Vaikutusten seuranta (pohjavesi, pintavedet, luonto, asu-

tus) 
- Havaintojen ja kunnostusten raportointi 

Sivukivialueen sisäistä vettä tarkkaillaan. Läjitysalueen ympärille on 
rakennettu/rakennetaan kokoojaoja, minkä avulla kerätään alueelta 
tulevat valunta-, sade- ja sulamisvedet. 
 
Kaivokselle on laadittu kaivannaisjätteen ja kiviaineksen hallinta-
suunnitelma, jossa esitetään toimet, joilla erilaisia kaivannaisjätteitä 
ja kiviaineksia kaivoksella käytännössä luokitellaan ja miten niitä kä-
sitellään ja hyödynnetään. 
 
Kaivannaisjätteiden ominaisuuksia, karakterisointia ja hallintaa käsi-
tellään kaivokselle laaditussa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-
massa, jossa on kuvattu kaivannaisjätteiden perusmäärittely ja suun-
niteltu vastaavuustestaus. 
 
Kaivoksen päästöjä ja vaikutuksia seurataan viranomaisen hyväksy-
män tarkkailuohjelman mukaisesti. 
 

Toiminnan aikana tehtävien patokorotusten rakentaminen 
louheesta ja/tai moreenista tai rikastushiekan käyttö sen so-
veltuessa. Soveltuva korotustekniikka on alavirtaan täyttö 

Tässä hakemuksessa haettavaan toimintaan sisältyy rikastushiekka-
altaan patokorotusten rakentaminen sivukivestä ja karkeasta rikas-
tushiekasta. Patokorotukset kaivosalueella rakennetaan BAT-näkö-
kohdat huomioiden. 

8.4 Kaivoksen sulkeminen ja jälkihoito 

Sulkemisen kannalta parasta ympäristökäytäntöä 
ovat: 
- Sulkemisen huomiointi, tavoitteiden asettaminen ja suun-

nittelu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa elinkaarta. 
Yksityiskohtaisen suunnitelman laadinta kaivoksilla, joiden 
toiminta-aika odotetaan lyhyeksi. Yksityiskohtaisen suun-
nitelman perustuminen riskinarviointiin. 

- Sulkemissuunnitelman päivittäminen toiminnan aikana 
vastaamaan muutoksia. 

- Taloudellinen varautuminen sulkemiseen toiminnan ai-
kana 

- Alueen maankäytön optimointi 
- Tarpeettomien rakenteiden ja laitteiden purku/poistaminen 
- Purkumateriaalin kierrätys 
- Parhaiden käytäntöjen noudattaminen läjitysalueiden ja 

louhostilojen sulkemisessa, vesien käsittelyssä ja pilaantu-
neiden maiden kunnostuksessa. 

- Rakenteiden stabiliteetin varmistaminen, turvallisuusris-
kejä aiheuttavien rakenteiden poisto tai tekeminen vaarat-
tomaksi 

- Jälkihoitotoimenpiteiden toimivuuden seuranta ja tarvitta-
essa korjaustoimet 

- Yhteisön tarpeiden huomiointi ja kielteisten sosioekono-
misten vaikutusten minimointi 

- Avoin tiedotus 

Kaivokselle on laadittu sulkemis- /jälkihoitosuunnitelma. Suunnitel-
maa päivitetään tarpeen mukaan muutokset huomioiden. Sulkemis-
suunnitelma on laadittu BAT-näkökohdat huomioiden. 
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