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HAKEMUS 

Sotkamo Silver Oy on 30.6.2011 toimittanut aluehallintovirastoon 
Taivaljärven, nykyisin Tipaksen, kaivosta koskevan ympäristö- ja vesita-
louslupahakemuksen. Hakija on toimittanut täydennetyn hakemuksen 
aluehallintovirastoon 30.3.2012, ja hakemusta on täydennetty vielä sen jäl-
keenkin. 

Hakemukseen sisältyy pyyntö poiketa vesienhoidon ja merenhoidon järjes-
tämisestä annetun lain 21 §:n tavoitteista sanotun lain 23 §:n mukaisin 
edellytyksin, oikeastaan pyyntö määrätä vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista annetun asetuksen (1022/2006) 6 b §:ssä (868/2010) 
tarkoitettu sekoittumisvyöhyke lyijypäästön osalta.  

Lisäksi on haettu ympäristönsuojelulain mukaista lupaa toiminnan aloit-
tamiseksi muutoksenhausta huolimatta sekä vesilain (264/1961) mukaista 
töidenaloittamislupaa. Näihin liittyen hakija on esittänyt asetettavaksi  
50 000 euron suuruisen vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen. 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Hankealue sijaitsee noin 40 km Sotkamon kuntakeskuksesta kaakkoon 
Pienen Tipasjärven eteläpuolella. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää 
Taivaljärven, nykyisin Tipaksen, hopeamalmiesiintymää. Kaivostoiminnan 
päätuotteina saadaan hopea-lyijy-kulta -rikastetta, sinkkirikastetta sekä py-
riittirikastetta  

Kaivoksen päätoimintoihin kuuluvat malmin louhinta räjäyttämällä avo-
louhoksesta ja maanalaisesta kaivoksesta, louhitun malmin lastaus ja kul-
jetus, murskaus, jauhatus ja rikastus rikastamolla vaahdotuskennoissa se-
kä rikastetun malmin käsittely, varastointi ja kuljetus jatkokäsittelyyn. Lou-
hinnan yhteydessä muodostuu sivukiveä, joka käytetään maanalaisten 
louhosten täyttöön. Avolouhoksesta louhittu sivukivi läjitetään aluksi maan-
päälliselle sivukiven läjitysalueella, josta se kuljetetaan vähitellen maan al-
le louhostäyttöön. Malmin rikastuksessa muodostuu rikastushiekkaa, joka 
läjitetään rikastushiekan läjitysalueelle.  

Aputoimintoihin kuuluvat muun muassa pintamaiden poisto ja läjitys, räjäh-
dysaineiden varastointi, polttoaineiden varastointi ja jakelu, rikastuskemi-
kaalien käsittely ja varastointi, raakaveden otto Pienestä Tipasjärvestä, 
louhosten kuivanapito sekä vesien varastointi, kierrätys ja käsittely. Toimin-
ta edellyttää muun muassa rikastamon sekä toimisto-, huolto- ja sosiaaliti-
lojen, räjähdysaine-, kemikaali-, tuote- ym. varastojen tai -säiliöiden, pin-
tamaiden läjitysalueen, sivukiven läjitysalueen, rikastushiekka-altaan, vesi-
en varastointi- ja käsittelyaltaiden, saniteettijätevedenpuhdistamon, pump-
paamon ja raakavesiputken, jätevesien purkuputkien, sähkölinjan ja kai-
vosalueelle johtavan tien ja kaivosalueen sisäisen tiestön rakentamista. 
Infrastruktuurin rakentaminen saattaa edellyttää myös tarvekiven louhintaa 
ja murskausta kaivospiirin alueella. 
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LUVAN HAKEMISEN PERUSTE 

Ympäristöluvan hakemisen peruste 

Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan seuraavilla hank-
keeseen liittyvillä toiminnoilla on oltava ympäristölupa: 

7a) kaivostoiminta 
7b) malmin tai mineraalin rikastamo 
13 a) vähintään asukasvastineluvultaan (AVL) 100 henkilön jätevesien kä-
sittely  

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4) kohdan mukaan jätteen laitos- 
tai ammattimaisella hyödyntämisellä tai käsittelyllä, kuten kaivannaisjätteen 
hyödyntäminen tai sijoittaminen jätealueelle, on oltava ympäristölupa. 

Vesitaloushakemuksen peruste 

Hakemuksen mukaan vedenottopaikka ja sitä varten sijoitettavat laitteet 
Pienessä Tipasjärvessä sijaitsevat kaivospiirin alueella. Vesilain 
(264/1961) 2 luvussa tarkoitettuun rakentamiseen on oltava lupa. Vesilain 
(264/1961) 9 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan jos se, joka ei ole vesialueen 
omistaja tai osakas tahtoo johtaa vettä vesistöstä nesteenä käytettäväksi 
muuhun tarkoituksen kuin talousvedeksi, aluehallintovirasto voi hakemuk-
sesta antaa luvan siihen ja sitä varten tarvittavien laitteiden pitämiseen toi-
sen vesialueella.  

Hakemuksen mukaisessa kaivostoiminnassa maanalainen louhos ja avo-
louhos on pidettävä kuivina. Näin ollen niihin kertyvät pohja- ja muut vedet 
on pumpattava pois. Vesilain (264/1961) 1 luvun 18 §:n mukaan ilman 
aluehallintoviraston lupaa ei saa käyttää pohjavettä tai ryhtyä pohjaveden 
ottamista tarkoittavaan toimeen muun muassa siten, että siitä voi aiheutua 
pohjaveden laadun tai määrän muuttumisen vuoksi muun ohella veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintyvän olennainen vähentymi-
nen. Sanottu koskee myös muuta toimenpidettä, josta siitä ilmeisesti voi 
aiheutua edellä mainittu seuraus. Vesilain (264/1961) 9 luvun 7 §:n mu-
kaan toimenpiteeseen, jota 1 luvun 18 §:ssä tarkoitetaan ja joka aiheuttaa 
siinä sanottuja seurauksia sekä toimenpiteeseen, jonka johdosta pohja-
vesiesiintymästä poistuu pohjavettä muutoin tilapäisesti vähintään 250 m3 
vuorokaudessa, on haettava aluehallintoviraston lupa. 

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Jos samalla toiminta-alueella sijaitsevalla usealla ympäristöluvanvaraisella 
toiminnalla on sellainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ym-
päristövaikutuksia tai jätehuoltoa on tarpeen tarkastella yhdessä, on ympä-
ristönsuojelulain 35 §:n 4 momentin mukaisesti toimintoihin haettava lupaa 
samanaikaisesti eri lupahakemuksilla tai yhteisesti yhdellä lupahakemuk-
sella. Lupaa voidaan kuitenkin hakea erikseen, jos hakemuksen johdosta 
ei ole tarpeen muuttaa muita toimintoja koskevaa voimassa olevaa lupaa. 

Jos toimintoihin on haettava lupaa siten kuin ympäristönsuojelulain 35 §:n 
4 momentissa säädetään, eri toimintojen lupa-asian ratkaisee sanotun lain 
31 §:n 3 momentin mukaan aluehallintovirasto, jos yhdenkin toiminnan  
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lupa-asian ratkaisu kuuluu sen toimivaltaan. Ympäristönsuojeluasetuksen 
5 §:n 1 momentin 7) kohdan mukaisesti aluehallintovirasto ratkaisee kai-
vostoimintaa ja rikastamoa koskevan ympäristölupa-asian.  

Aluehallintovirasto voi myöntää luvan vesilain (264/1961) 2 luvun 2 §:n 
mukaan vesistöön rakentamiseen ja 9 luvun 2 §:n mukaan veden ottami-
seen sekä 1 luvun 18 §:n ja 9 luvun 7 §:n mukaan pohjaveden ottamiseen.  

Ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaan vesien pilaantumista koskeva ympä-
ristölupahakemus ja samaa toimintaa koskeva vesilain mukainen lupaha-
kemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä 
ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET, OIKEUDET, YVA, KAAVOITUSTILANNE 
JA YMPÄRISTÖVAIHINKOVAKUUTUS 

Luvat, päätökset, sopimukset ja oikeudet 

Kaivoslain mukaiset päätökset ja oikeudet 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt 21.5.2007 Silver Resources 
Oy:lle, nykyisin Sotkamo Silver Oy, Taivaljärven alueelle kuusi kaivoslain 
mukaista valtausta, joiden pinta-ala on yhteensä 532 ha. 

Sotkamo Silver Oy jätti aiemmalla nimellään Silver Resources Oy Taival-
hopean kaivospiirihakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle maaliskuussa 
2009. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi 18.4.2011 päätöksen hakemuksesta 
ja antoi määräyksen Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimistolle kaivospii-
ritoimituksen suorittamiseksi.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on 11.1.2012 päivätyssä kaivoskir-
jassa merkinnyt kaivoslain (503/1965) nojalla merkinnyt kaivosrekisteriin 
seuraavan kaivosoikeuden: 

Rekisteröintipäivä: 11.1.2012 
Kaivosrekisterinumero: K8194 
Kaivospiirin nimi: Taivalhopea 
 
Kaivoskirjan mukaan kaivosoikeuden haltija Sotkamo Silver Oy saa kaivos-
lain (503/1965) 5 luvussa säädetyn oikeuden kaivospiirissä olevien kaivo-
kivennäisten hyväksikäyttämiseen kaivospiirin käyttöalueilla: 

Tilan RN:o Tilan nimi Kylä ha 
765-407-141-28 Taivalhopea Tipasoja 368,852 
765-407-876-2 yht. vesialue Tipasoja 2,331 
765-895-0-
90005 

Tipasoja-Kissaniemi 
mt 

Maantiet 0,436 

  yht. 371,619 
 
Kaivoskivennäiset, joiden hyväksikäyttämiseksi kaivospiiri on lähinnä mää-
rätty, ovat hopea, kulta, lyijy ja sinkki. 

Kaivospiiritoimitus (K8194/1a) on päättynyt 17.10.2011 ja se on saanut 
lainvoiman muulta kuin korvausta koskevalta osalta 16.11.2011.  
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Kaivoskirjan mukaan kaivostyöhön on ryhdyttävä viimeistään 11.1.2022. 

Koetoimintailmoituksesta annettu päätös 

Silver Resources Oy on 9.4.2010 jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rastoon ilmoituksen ympäristönsuojelulain 30 §:ssä tarkoitetusta koeluon-
toisesta toiminnasta, joka on koskenut Taivaljärven hopeakaivoshankkee-
seen liittyvää koelouhintaa ja tutkimustoimintaa. Ilmoituksen johdosta 
aluehallintovirasto on 9.6.2010 antanut ympäristönsuojelulain 64 §:ssä tar-
koitetun päätöksen nro 47/10/1 määräyksineen. Päätöksen mukaan val-
tausalueelle suunnitellun tutkimuskaivannon osalta ilmoitus on jätetty tut-
kimatta, mutta muutoin Silver Resources Oy voi päätöksen mukaan toteut-
taa ilmoituksen mukaisen ja laajuisen koetoiminnan (kaivostunnelin tyhjen-
nys ja kunnostus sekä kairauksia kaivostunnelissa ja maan päällä) 
31.12.2011 mennessä. 

Kaivostunnelivesien pumppaamista ja johtamista koskeva päätös  

Aluehallintovirasto on 28.9.2010 antamallaan päätöksellä nro 62/10/2 
myöntänyt Silver Resources Oy:lle vesilain (264/61) mukaisen luvan koe-
toiminnan ja tutkimusten aikaiseen pohjaveden pumppaamiseen Taivaljär-
ven kaivoksen tunnelista ja vesien johtamiseen Jäkäläsuolle sekä toimin-
taa varten tarvittavien rakenteiden tekemiseen. Hakemus on hylätty siltä 
osin, kun kysymys on varsinaisen kaivostoiminnan aikaisesta pohjaveden 
pumppaamisesta ja vesien johtamisesta.  

Liittymälupaa koskeva päätös 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on 9.7.2012 antamallaan päätöksellä 
513/2012/POP/2 myöntänyt luvan tieliittymän rakentamiseen paikalla Ti-
pasoja-Kissaniemi  / 9005 / 5 / 2158 oikea.  

Sopimukset  

Hakija on tehnyt yhteistyösopimuksen Taivaljärvessä kalanpoikasia kasvat-
tavan yrittäjän kanssa.   

Hakija on sopinut metsästyksestä hallussaan olevilla alueilla metsästys-
seuran kanssa. 

YVA 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 20.12.2011 antaman 
päätöksen (KAIELY/6/07.04/2011) mukaan Sotkamo Silver Oy:n Taivaljär-
ven kaivoshankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä ottaen huomioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä ympäristö-
vaikutusten luonne. Kysymyksessä ei ole ympäristövaikutusten arvioinnista 
annetun lain 4 §:n 2 momentin tarkoittama hanke. 

Kaavoitustilanne 

Hankealue sijaitsee valtioneuvoston 29.4.2009 vahvistaman Kainuun maa-
kuntakaavan alueella. Muita aluetta koskevia vahvistettuja kaavoja ei ole.  

Hankealueen koillispuolella on arvokas kallioalue -merkintä (Vuoriniemen 
alue). Merkinnällä osoitetaan Kainuun luonnon- ja maisemansuojelun kan-
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nalta valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet. Suunnittelumääräyksen mu-
kaan ”alueen käyttöä suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon kal-
liomuodostuman geologiset ominaispiirteet sekä biologiset ja maisemalliset 
arvot”. Samalla alueella on myös SL-merkintä, jolla osoitetaan luonnonsuo-
jelulain nojalla suojeltuja tai suojeltaviksi tarkoitettuja alueita. 

Sotkamon kunta on myöntänyt hankkeeseen liittyvää rakentamista koske-
van maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun suunnittelutarveratkaisun 
29.6.2012.  

Vireillä on Tipasjärven ranta-asemakaava, joka koskee UPM-Kymmene 
Oyj:n ja yksityisten omistamia alueita Isolla ja Pienellä Tipasjärvellä ja nii-
den lähivesistöissä. 

Ympäristövahinkovakuutus 

Hakijalla on voimassa oleva lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. 

MALMI JA SIVUKIVET SEKÄ NIIDEN MINERALOGIA 

Taivaljärven malmiesiintymän isäntäkivi ja sitä ympäröivä sivukivi koostu-
vat felsisestä metavulkaniitista, jonka koostumus vastaa dasiittia tai ryoliit-
tia ja jonka SiO2 -pitoisuus (kvartsi) on 70–80 %. Malmin muodostukseen 
liittyvien hydrotermisten liuosten vaikutuksesta alkuperäinen mineralogia 
sekä rakenteet ovat pääosin tuhoutuneet ja kivi on muuttunut kvartsi-seriitti 
-liuskeeksi. 

Malmin isäntäkivi on kvartsi-serisiitti-liuske, jossa on mukana biotiittiä ja 
granaattiti-porfyroblasteja. Kivelle on ominaista runsas kvartsi-karbonaatti-
juonten määrä. Karbonaatti esiintyy myös pirotteena. Aksessorisina mine-
raaleina ovat kloriitti, turmaliini, rutiili, baryytti, epidootti ja tremoliitti, jota 
esiintyy paikoin raitoina. 

Malmimineraalit sinkkivälke ja lyijyhohde esiintyvät raitaisena pirotteena ja 
rakeina tai raeryhminä kvartsi-karbonaatti-juonissa. Hopeamineraalit esiin-
tyvät kvartsi-karbonaatti-juonissa ja niiden reunoilla, useimmiten lyijyhoh-
teen seurassa tai lähistöllä harmemineraalien välisiä rakoja täyttäen, jos-
kus sulkeumapölynä karbonaatissa. 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-
aktinoliitti. Tremoliitti-aktinoliitti esiintyy prismaattisina kideaggregaatteina 
eikä asbestikuituisia muotoja ole havaittu. Mineraaleja, joiden radioaktiivis-
ten aineiden pitoisuudet ylittäisivät näiden aineiden keskimääräiset pitoi-
suudet maankuoressa, ei ole tavattu. Pääosa arseenista on arseenikiisus-
sa. 

Taivaljärven esiintymälle on laadittu vuonna 2011 JORC-koodin (australia-
lainen koodi kenttätutkimustulosten, mineraalivarantojen ja malmivarojen 
raportointiin) mukainen mineraalivarantoarvio: 
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Mineraalivarantoarvio Taivaljärven Ag-Zn-Pb-Au esiintymälle 14.12.2011  
(cut-off 50 g/t hopeaekvivalentti) 

JORC luokitus Tilavuus 
(m

3
) 

Malmitonnit 
(kt) 

Tiheys 
(t/m

3
) 

Hopeaekv. 
(g/t) 

Ag 
(g/t) 

Pb 
(%) 

Zn 
(%) 

Au 
(g/t) 

Mitattu 490,889 1,374 2,8 133,24 96,06 0,36 0,70 0,30 

Osoitettu 767,303 2,148 2,8 122,68 87,12 0,34 0,73 0,25 

Mitattu + Osoi-
tettu 

1258,193 3,523 2,8 126,80 90,65 0,35 0,72 0,27 

         

Todennäköinen 529,0,35 1,481 2,8 128,70 95,93 0,26 0,70 0,25 

 
Malmin mineraloginen koostumus on analysoitu MLA-laitteistolla XMOD-
menetelmällä minipilottinäytteen syötteestä ja esitetty seuraavassa taulu-
kossa: 

 Mineraali Paino-% Kemiallinen koostumus 

Päämineraalit 

Kvartsi 61,88 SiO2 

Muskoviitti 20,67 KAI2(Si3AI)O10(OH,F)2 

Biotiitti 4,80 K(Mg, Fe
2+

)3(AI,Fe
3+

)Si3O10(OH,F)2 

 Dolomiitti 3,94 Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 

 Rikkikiisu 3,40 FeS2 

 Kalsiitti 1,44 CaCO3 

Aksessoriset Sinkkivälke* 1,04 (Zn,Fe)S 
mineraalit Mikrokliini 0,60 KAISi3O8 

 Granaatti 0,50 (Ca,Fe
2+

,Mn,Mg)3(AI,Cr,Fe
3+

)2(SiO4)3 

 Magneettikiisu 0,46 Fe6S7-Fe11S12 

 Lyijyhohde* 0,27 PbS 
 Arseenikiisu 0,14 FeAsS 

* lasketut arvot    

 
Hopea-mineraalien määrä ja koostumus on laskettu MLA-, mikroanalyysi- 
ja kemiallisesta analyysiaineistosta ja esitetty seuraavassa taulukossa: 

 Mineraali Paino-% Kemiallinen koostumus 

 Dyskrasiitti 0,0065 Ag3Sb 
 Freibergiitti 0,0043 (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13 
 Pyrargyriitti 0,0025 Ag3SbS3 
Hopea-mineraalit Allargentum 0,0016 Ag1-xSbx(x=0,009-0,16) 
 Argentiitti 0,0010 Ag2S 
 Freieslebeniitti 0,0007 AgPbSbS3 

 Hopea 0,0003 Ag 
 Tetrahedriitti 0,0001 (Cu,Fe)12Sb4S13 
 Elektrum 0,0000 Ag,Au 

 



11 
 

Malmin jalkapuolen sivukiven mineraloginen koostumus on esitetty seu-
raavassa taulukossa: 

 Mineraali Kemiallinen koostumus 

 Kvartsi SiO2 

Päämineraalit Muskoviitti KAI2(Si3AI)O10(OH,F)2 

 Biotiitti K(Mg, Fe
2+

)3(AI,Fe
3+

)Si3O10(OH,F)2 

 Granaatti (Ca,Fe
2+

,Mn,Mg)3(AI,Cr,Fe
3+

)2(SiO4)3 
 Tremoliitti Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)(Si4O12) 
Aksessoriset Dolomiitti Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 
mineraalit Rikkikiisu FeS2 
 Magneettikiisu Fe6S7-Fe11S12 
 Arseenikiisu FeAsS 
 Sinkkivälke (Zn,Fe)S 
 Lyijyhohde PbS 

 
Malmin kattopuolen sivukiven mineraloginen koostumus on esitetty seu-
raavassa taulukossa: 

 Mineraali Kemiallinen koostumus 

Päämineraalit 
Kvartsi SiO2 

Muskoviitti KAI2(Si3AI)O10(OH,F)2 

Aksessoriset 
mineraalit 

Kordieriitti Mg2AI4Si5O18 

Rikkikiisu FeS2 

Magneettikiisu Fe6S7-Fe11S12 

Flogopiitti K(mg,Fe)3(AISi3O10)(OH,F)2 

 

LAITOKSEN TOIMINTA 

Yleiskuvaus toiminnasta 

Tavoitteena on Taivaljärven lähistöllä sijaitsevan Tipaksen hopeamalmi-
esiintymän hyödyntäminen. Päätuotteina saadaan hopea(Ag)-, 
kulta(Au)-, lyijy(Pb)rikastetta ja sinkki(Zn)rikastetta sekä sivutuotteena py-
riittirikastetta (FeS2). Hankealueelle on tarkoitus avata avolouhos aputoi-
mintoineen sekä maanalainen kaivos. Myöhemmin toiminta muuttuu koko-
naan maanalaiseksi. Alueella on aikaisempien tutkimusten yhteydessä 
louhittu 2,6 km:n pituinen tutkimustunneli. 

Kaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta, 
murskaus, jauhatus, vaahdotusrikastus, kuivaus ja varastointi. Rikasteet 
toimitetaan sulattoon, jota ei ole vielä valittu.  

Vuosittain louhittava kivimäärä on malmia noin 350 000–400 000 t ja sivu-
kiveä enintään noin 100 000–150 000 t. Louhittavat kivimäärät ovat yh-
teenlaskettuna noin 500 000 tonnia vuodessa.  

Malmista noin 290 000 t louhitaan laajimmillaan noin 3,6 ha:n suuruisesta 
avolouhoksesta kolmena peräkkäisenä vuotena lomakauden ulkopuolella 
keväisin ja syksyisin noin kahden kuukauden jaksoissa, jolloin vuotuinen 
avolouhinta kestää noin 4 kuukautta ja kaikkiaan yhteensä noin 12 kuu-
kautta. Maanalainen louhinta käynnistyy samanaikaisesti avolouhinnan 
kanssa aiemmin louhitun tutkimustunnelin kautta. Maanalaisesta kaivok-
sesta louhitaan malmia vähintään viisi vuotta. Jos malmia löytyy jatkotut-
kimuksissa lisää, maanalainen louhinta voi jatkua huomattavasti pitem-
pään. Kaivoksen toiminta-ajaksi nykyisillä malmivaroilla on arvioitu 9–10 
vuotta.  
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Kaivostoiminta voidaan aloittaa nopeasti, koska tutkimusvaiheen aikana, 
1980-luvulla, alueelle on louhittu 2,6 km pitkä vinotunneli noin 330-tasolle 
saakka eli 350 metriä maanpinnan alapuolelle ja koska ilmanvaihtonousun 
tuuletuskapasiteetti on riittävä tuotannon edellyttämälle konekannalle. 
Maanalaisen kaivoksen avaamiseen valmistavine töineen täyteen tuotan-
tovalmiuteen kuluu noin 8 kuukautta. 

Kaivoksen rakentaminen 

Yleistä 

Keskisuureksi kaivostoiminnaksi luokiteltavaa Taivaljärven, nykyisin Tipak-
sen, hanketta on jo aiemmin toteutettu hyvin pitkälle: alueella on hyvät tie-
yhteydet ja muun muassa maanalainen infra on valmis (kaivostunneli ja 
tuuletusnousu). Hanke vaatii vielä kuitenkin laajoja maa-, vesi-, pohja-, tie- 
ja aluerakentamistöitä.  

Rakentamisaikana hankealueen yleisilme vastaa pääosin tavanomaista, 
joskin suurehkoa, maa-, vesi- ja teollisuusrakennustyömaata. Suurin osa 
rakenteista on toteutettava jo ennen tuotannon aloittamista, joten rakenta-
minen keskittyy voimakkaasti tuotannon aloittamista edeltävään 1–2 vuo-
den ajanjaksoon.  

Maarakentamisessa käytetään pääosin tavanomaisia kaivinkoneita ja 
kuorma-autoja, mutta mahdollisesti myös raskaampia kaivostoimintaan 
käytettäviä dumppereita. Konemäärät vaihtelevat huomattavasti rakenta-
misen aikana eikä niitä voida vielä arvioida tarkasti, mutta joka tapaukses-
sa niitä on useita kymmeniä. Konekanta on todennäköisesti ainakin raken-
nusvaiheessa suurimmaksi osaksi aliurakoitsijoiden hallinnassa. 

Kaivosalueelle johtaa paikallinen metsäautotie maantieltä nro 9005. Tie on 
osa paikallista metsäautotieverkostoa. Tien nykyinen käyttö on lähinnä 
puutavarakuljetusta sekä virkistyskäyttöä varten. Tie ei ole nykyisellään 
kelvollinen kaivoksen tarpeisiin, joten uusi tie rakennetaan jo ennen kai-
voksen rakentamisen aloittamista.  

Lisäksi alueelle rakennetaan teollisuusrakennuksia muun muassa rikasta-
moa, murskaamoa, tehdaspalvelutiloja ja toimistoa varten. Kaivoksen ra-
kenteet ennen tuotantoa, tuotannon aikana ja jälkihoitovaiheessa on haki-
jan mukaan kuvattu hakemuksessa ympäristölupahakemuksen edellyttä-
mällä tavalla. Lupahakemuksessa esitetyt aluerakentamissuunnitelmat 
ovat yleissuunnitelmatasoisia periaatekuvia ja suunnitelmat tarkentuvat 
hankkeen edetessä. Lopulliset rakennesuunnitelmat muun muassa padois-
ta hyväksytetään asianomaisella viranomaisella. Patorakenteiden osalta 
vakavuus- ja muut geotekniset laskelmat tehdään rakentamissuunnittelu-
vaiheessa eikä niitä tarkastella ympäristölupahakemuksen yhteydessä. 

Suuri osa rakenteista joudutaan tekemään kokonaan tai osittain valmiiksi 
jo ennen tuotannon aloittamista, joten maankäytön kannalta rakentaminen 
ei olennaisesti vaiheistu tuotantovaiheeseen. Useimpia rakenteita käyte-
tään tuotannon loppuun asti. Tästä syystä jälkihoitotyöt painottuvat tuotan-
non päättymisen jälkeiseen aikaan eivätkä ne siten ajoitu toiminta-aikaan. 
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Kaivoksen ja sen tukitoimintojen rakenteista maankäytöltään suurimmat 
ovat (pinta-alat likimääräisiä): 

Toiminto Pinta-ala, ha 

louhosalue 3 
rikastushiekan varastoalue 28 
sivukiven varastoalue 1,2 
marginaalimalmin varastoalue 0,8 
malmin välivarastointialue 0,8 
selkeytysaltaat 9,5 
pintavalutuskenttä 2,3 
maanläjitysalueet yht. 2 
rikastamoalue ja huoltoalue 7 

 yhteensä noin 55 ha 
 

Edellä esitettyyn lukuun ei sisälly muun muassa kaivosteiden pinta-aloja. 
Hankkeeseen liittyen tehdään lisäksi tulotie, sähkölinjat ja raakavesilinja. 

Erilaiset toteutustavat, kuten sivukivikasojen lopullinen korkeus, vaikuttavat 
suuresti tarvittavaan maapinta-alaan ja siksi edellä esitetty hehtaarimää-
räinen maankäyttöarvio voi muuttua. 

Tarvekiven louhinta 

Tarvekiven etsintää ja tutkimuksia on tehty syksyn ja syystalven 2012 ai-
kana. Mikäli kaivospiirin alueelta löydetään soveltuvaa kiveä, sitä tullaan 
hyödyntämään rakentamisen aikana erilaisissa rakenteissa ja murskeena. 
Tällöin kaivospiirialueella räjäytykset pyritään tekemään kevään aikana ja 
alkukesällä (1.4–15.6). Mikäli räjäytyksiä joudutaan tekemään kesällä, tul-
laan ne tekemään arkipäivinä (ma-pe) klo 6–22 välisenä aikana ja niistä 
tullaan tiedottamaan kyläyhteisöä. Mikäli tarvekivi louhitaan hakijan toimes-
ta kaivospiirin ulkopuolelta, siihen haetaan erillinen lupa. On mahdollista, 
että kivi osittain ostetaan ulkopuolisilta.  

Tarvekiven suunnitellut ottopaikat on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti 

Nykyiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä noin 3,5 mil-
joonaa tonnia. Keskipitoisuudet ovat: hopea (Ag) 91 g/t, kulta (Au) 0,27 g/t 
sinkki (Zn) 0,7 % ja lyijy (Pb) noin 0,35 %. Kaivoksen suunniteltu toiminta-
aika on 9–10 vuotta ja malmin vuosilouhinnaksi on suunniteltu noin 
350 000–400 000 t.  
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Tipaksen kaivos tuottaisi tuloa neljästä metallista: hopea (Ag), kulta (Au), 
sinkki (Zn) ja lyijy (Pb). Rikasteiden vuosittain tuotettavaksi yhteismääräksi 
on arvioitu noin 15 000 t, josta Ag-Pb-Au-rikasteen osuus olisi noin 2 000 t 
ja Zn-rikasteen osuus noin 5 000 t. Hopeaa on suunniteltu tuotettavan 
vuodessa noin 1 milj. troy unssia, eli noin 31 t. Hopean osuus liikevaihdos-
ta olisi 70–80 %. 

Metallisten tuotteiden lisäksi kaivos tuottaa arviolta 8 000 t vuodessa pyriit-
tirikastetta (FeS2).  

Avolouhos 

Lisäkairausten perusteella arvioidusta kokonaismalmimäärästä 3 Mt noin 
90 % sijaitsee maanalaisessa kaivoksessa ja loput avolouhoksessa.  

Suunniteltu avolouhos on 360 m pitkä, yläosassa noin 100 m leveä ja arvi-
olta enintään noin 60 m syvä. Avolouhoksen pinta-ala on noin 3,6 ha. 

Avolouhoksen tuotantovalmiuteen saattaminen kestää noin kaksi kuukaut-
ta. Avolouhittavaa malmia on noin 290 000 t, jonka pitoisuus vastaa mal-
min keskipitoisuutta. Avolouhoksesta saadaan vähintään 6 kk tuotantoa 
vastaava malmimäärä. Avolouhinta tehdään keväällä ja syksyllä kampanja-
luontoisesti, ja kesälomakaudella ei avolouhintaa tehdä. Avolouhintaa on 
tarkoitus harjoittaa ma-la klo 6–22.  

Malmin louhinnassa käytetään tavanomaista poraus- ja räjäytystekniikkaa 
kiven irrotuksessa. Kallion poraus tapahtuu telaketjualustaisilla poravau-
nuilla. Porauksen operointi tapahtuu poravaunun hytistä, joka on ääni- ja 
pölyeristetty, lämmitettävä sekä tarpeen mukaan ilmastoitavissa. Poravau-
nua operoidaan istualtaan ohjaustuolista, jonka käsinojiin on asennettu 
tarvittavat operointiin tarvittavat ohjaimet. 

Poraus tapahtuu louhintasuunnitelman mukaisesti räjäytettävään kenttään. 
Porattaessa muodostuu porasoijaa, joka on hienojakoista tuotetta. Tämän 
takia porauksen yhteydessä käytetään poravaunun pölynkeräystoimintoa, 
joka vähentää pölypäästöjä. 

Räjäytyskenttien poraamiseen ja avolouhoksesta saatavan malmin louhin-
taan riittää yksi porausyksikkö. Porausreikien läpimitta voi vaihdella kentän 
ulkomuodon ja eri teknisten parametrien mukaan. Räjähdyskentät ovat 
tyypillisesti 5 m tai 10 m korkeita, 5–20 m leveitä sekä 15–40 m pitkiä.  

Porauksen jälkeen reiät panostetaan. Panostusmäärän on arvioitu olevan 
noin 0,3 kg räjähdysainetta / louhittu kalliotonni. Reikien sytytysaikaa sää-
detään niin, että jokaisen poratun rivin välille tulee muutaman millisekunnin 
viive. Tästä johtuen kiviä leviää vähemmän, kenttä pysyy paremmin paikal-
laan ja myös tärinää syntyy vähemmän verrattuna tilanteeseen, jossa koko 
kenttä räjäytetään kerralla.   

Räjäytyksissä käytettävät räjähdekemikaalit ovat todennäköisesti emulsioi-
ta (esimerkiksi Kemiitti 510), joka valmistetaan työmaalla räjähdysainetoi-
mittajan tankkiautossa ja pumpataan porareikiin. Emulsio herkistyy räjäh-
dysaineeksi vasta porareiässä 10–20 minuutin kuluessa panostamisesta. 
Emulsio soveltuu avolouhintaan, jossa tarvitaan täysin vedenkestävää rä-
jähdysainetta. Emulsio muodostaa reikään progressiivisen panostusas-
teen, jolloin pohjapanos on voimakkaampaa ja tiheämpää ja varsipanos 
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kevenee pintaan tultaessa. Emulsioiden lisäksi voidaan käyttää myös käsi-
panostusta ANFOlla (ammonium nitrate-fuel oil explosive). 

Emulsiot kestävät täydellisesti vettä, joten reikiä ei tarvitse puhaltaa kui-
vaksi. Emulsion panostaminen on taloudellista ja niiden räjähdyskaasut 
ovat vähemmän haitallisia kuin ANFOjen. Ne ovat myös turvallisia ja ympä-
ristöystävällisiä tuotteita. Panostusaste saadaan korkeaksi, jolloin tarvitaan 
vähemmän porametrejä. 

Maanalainen kaivos 

Louhinta maan alta aloitetaan yhdessä avolouhinnan kanssa tai jonkin ver-
ran avolouhintaa myöhemmin. Kokonaislouhinnan vuotuinen tavoite on 
noin 350 000–500 000 t. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia vä-
hintään 5 vuotta. Tuotannon alkuvaiheessa tai tuotannon aikana maan-
alaista kaivosta on suunniteltu syvennettävän vähintään 600 m:n syvyy-
teen.  

Malmin louhintamenetelmä on pitkittäinen avoin välitasolouhinta. Louhos-
ten stabiliteetin turvaamiseksi voidaan kaikki tai osa louhoksista täyttää 
louheella tai kovettuvalla täytöllä. Mikäli kaivoksen toiminnan sivutuotteena 
syntyvän sivukiven ja käyttökelpoisen rikastushiekan määrä ei riitä kaivos-
täytön tarpeisiin, tarvittava muu kiviaines ostetaan muualta ulkopuoliselta 
toimittajalta. Maan alla louhitaan todennäköisesti kahdessa vuorossa siten, 
että poraus ja panostus ajoittuvat aamu- ja iltavuoroon ja räjäytys iltavuo-
ron loppuun. Yöllä louhokset ja perät tuuletetaan ja seuraavan päivän aa-
mu- ja iltavuorossa malmilouhe ajetaan murskaamoon.  

Maanalaisessa louhinnassa räjähdysaineen kulutus on noin 300 g/t. Rä-
jähdysaineiden käyttö optimoidaan toiminnanaikaisten koeräjäytysten pe-
rusteella. 

Suunnitellulla vuosilouhinnalla viikkolouhinnan määrä on noin 6 700–7 500 
tonnia. Maanalaisessa kaivoksessa louhintaräjäytyksiä on 1–2 /päivä ym-
päri vuoden. Tuotantolouhinnan lisäksi maan alla louhitaan tuotanto-, yh-
dys- ja tuuletusperiä sekä vinotunnelia kaivoksen syventämisvaiheessa.  

Louheen lastaus ja kuljetus 

Malmilouhe kuljetetaan maansiirtokoneilla (dumppereilla) tai kuorma-
autoilla louhoksilta rikastamoalueelle murskattavaksi ja edelleen käsiteltä-
väksi. Sekä malmi että sivukivi kuormataan maansiirtoautoihin, jotka kuljet-
tavat ne joko murskaamon yhteydessä olevalle malmilouheen varastointi-
alueelle tai sivukiven läjitysalueelle. Lastaukseen käytetään tarkoitukseen 
sopivaa lastauskalustoa, kuten esimerkiksi kaivinkonetta avolouhinnassa ja 
kauhakuormaajaa maanalaisessa louhinnassa. On arvioitu, että dumpperi 
voi kuljettaa noin 40 t kiveä, jolloin niitä tarvitaan 4–5. Dumpperien lisäksi 
osa töistä voidaan tehdä kuorma-autoilla. Malmilouheen välivaraston va-
rastokapasiteetti on noin 1–1,5 kk:n malmin louhintaa vastaava määrä. 
Malmilouhetta varastoidaan välivarastossa enimmillään 3 kk. Malmin va-
rastointiaika on lyhyt, jolloin läjitysalueella ei odoteta tapahtuvan hapon-
muodostusta. Malmilouheen varasto sijoittuu moreenimaille. 
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Malmin murskaus ja jauhatus 

Tipaksen hankkeessa rikastusmenetelmä on kolmevaiheinen vaahdotus. 
Rikastusprosessissa malmia käsitellään noin 1 200 t/vrk kolmessa vuoros-
sa. Rikastusprosessi alkaa kaksivaiheisella murskauksella. Malmilouheen 
primäärimurskaus tapahtuu leukamurskaimella ja sekundäärimurskaus kar-
tiomurskaimella.  

Murskaus toimii ympärivuotisesti kahdessa vuorossa viitenä päivänä vii-
kossa, koska rikastamon toiminta on ympärivuotista. Myöhemmässä vai-
heessa tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa kiinteä murskaamo maan alle. 
Murskauksen tekee ulkopuolinen urakoitsija. Toiminnanharjoittaja edellyt-
tää murskauksen toteuttajalta muun ohella riittäviä pölynpoisto- ja melun-
torjuntajärjestelmiä. Murskauksen kapasiteetti vastaa edellä esitettyä. 
Poikkeustapauksissa voidaan joutua murskaamaan viikonloppuna. 

Murskattu malmi siirretään kuljetinhihnalla välivarastoon. Välivarastoon 
malmia siirretään arviolta 250 m3/h ja välivaraston kapasiteetiksi on arvioitu 
6 000 t louhetta. Välivarasto on betonilattialla varustettu, katettu halli. 

Malmin välivaraston pohjassa on aukot, joista malmi ohjautuu hihnalle ja 
edelleen jauhatuspiiriin. Jauhatuspiirissä malmi jauhetaan kaksivaiheisesti 
tanko- ja kuulamyllyssä. Tankomyllyn jälkeen ennen kuulamyllyä jauhettu 
kivi ohjataan veden kanssa sykloniin, joka separoi painavammat mineraali-
hiukkaset kevyemmistä. Raskas fraktio ohjataan kuulamyllyyn ja kevyt 
fraktio johdetaan vaahdotusprosessiin. Jauhatuksen jälkeen malmirakeista 
75 % on läpimitaltaan alle 0,074 mm.  

Vaahdotus 

Jauhatuspiiristä malmi siirretään kolmevaiheiseen vaahdotukseen perustu-
vaan rikastukseen. Vaahdotuksen ensimmäisessä vaiheessa malmista 
erotetaan lähes kaikki jalometallit ja lyijyhohde. Vaahdotuksen toisessa 
vaiheessa malmista erotetaan sinkkivälke, joka sisältää myös hopeaa. 
Kolmannessa vaahdotuspiirissä malmista erotetaan rikkikiisu eli pyriitti 
omaksi tuotteeksi.  Rikastamo toimii katkeamattomassa kolmivuorotyössä.  

Hopea-lyijy-kulta-vaahdotus toimii vaahdotuksen ensimmäisenä piirinä, 
jossa on kolme tilavuudeltaan 20 m3:n vaahdotuskennoa. Kahden ensim-
mäisen kennon rikaste puhdistetaan ja siirretään seuraavaan rikastuspii-
riin, ja kolmannen kennon rikaste palautetaan rikastettavaksi uudelleen 
ensimmäisessä kennossa. Rikasteen puhdistuksessa on suunniteltu käy-
tettäväksi kolmea tilavuudeltaan 10 m3:n kertauskennoa. Viipymä rikastus-
piirissä on 27 minuuttia. Hopea-lyijy-kulta-vaahdotuksessa käytetään 
sammutettua kalkkia pH:n säätöön. Piiristä poistuva aines johdetaan sink-
kivaahdotukseen vesilietteenä, jonka virtaama on arviolta 130 m3/h, ja kiin-
toainepitoisuus noin 25 %. 

Sinkkivaahdotus toimii rikastuksen toisena vaahdotuspiirinä. Se vastaa mi-
toiltaan pääpiirteissään ensimmäistä piiriä. Kolmen tilavuudeltaan 20 m3:n 
vaahdotuskennon ja kolmen tilavuudeltaan 10 m3:n kertauskennon toimin-
taperiaate vastaa niin ikään ensimmäistä piiriä. Viipymä sinkkivaahdotuk-
sessa on 40 minuuttia. Myös sinkkivaahdotuksessa käytetään pH:n nosta-
miseen sammutettua kalkkia. Sinkkivaahdotuksesta poistuva aines johde-
taan pyriittivaahdotukseen vesilietteenä, jonka virtaama on arviolta 138 
m3/h ja kiintoainepitoisuus noin 24 %. 
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Pyriitti- eli rikkivaahdotus toimii rikastuksen kolmantena vaahdotuspiirinä. 
Pyriittipiiriin kuuluu yksi tilavuudeltaan 120 m3:n vaahdotuskenno ja yksi ti-
lavuudeltaan 10 m3:n kertauskenno. Viipymä pyriittirikastuksessa on 14 
minuuttia. Pyriittipiirin jälkeen malmista on erotettu kaikki arvoaineet, ja ar-
voton rikastushiekka johdetaan rikastushiekka-altaalle tai kaivostäyttöön.  

Rikasteen kuivaus ja varastointi 

Vaahdotuksen jälkeen hopea(Ag), kulta- (Au), lyijy(Pb)-rikaste ja sinkki 
(Zn)-rikaste kuivataan tai suodatetaan 10–20 %:n vesipitoisuuteen ja va-
rastoidaan rikastevarastoon, joka on katettu betonipohjainen halli. Sen ka-
pasiteetti on molempien metallirikasteiden osalta kuukausi. Rikasteet kulje-
tetaan sulatolle rekka-autoilla. Sulattoa ei ole vielä valittu, mutta todennä-
köisesti ainakin sinkkirikaste jäisi johonkin suomalaiseen sulattoon, esi-
merkiksi Kokkolaan. 

Pyriittirikaste kuivataan ja sijoitetaan omaan tuotevarastoonsa katettuun 
betonipohjaiseen halliin, jonka varastokapasiteetti alustavan suunnitelman 
mukaan vastaa noin 6 kk:n tuotantoa. Pyriitti pyritään ensisijaisesti myy-
mään lyhyen ajan kuluessa tuotteena jatkojalostettavaksi kaivoksen ulko-
puolella. Pyriittirikaste on tarkoitus kuljettaa jatkojalostukseen rekka-
autoilla. Mikäli myyminen ja poiskuljetus ei markkinatilanteesta johtuen on-
nistu lyhyen ajan kuluessa, pyriitti varastoidaan kosteana maanalaiseen 
kaivokseen tai tiivisrakenteella varustettuun varastoaltaaseen rikastamon 
pohjoispuolelle. Lisäksi tutkitaan pyriitin sisältämän hopean talteenottoa 
suunnitellun prosessin optimoinnilla tai pyriittipiirin jälkeisellä prosessilla.  

Muut toiminnot 

Energian käyttö ja tuotanto 

Toiminnassa käytetään paljon sähköenergiaa ja polttoaineita. Pääasialliset 
sähköenergian käyttökohteet ovat malmin- ja sivukivenkäsittely, rikastamo 
sekä vesienhallintaan liittyvät pumppaukset. Malmin ja sivukiven käsitte-
lyssä energiankulutus lisääntyy louhintamäärän suhteessa. Tuotannon 
saavutettua täyden mittakaavansa sähköenergian kulutus ei vaihtele olen-
naisesti. Vesienhallinnassa energiankulutus vaihtelee jossain määrin hyd-
rologisten olosuhteiden mukaan. 

Työkoneiden polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn kulutus muuttuu 
suhteessa louhintamääriin. Kevyen polttoöljyn varastointi keskittyy kaivos-
konevarikolle. 

Koetoimintaluvan perusteella alueelle on kesäkuussa 2010 rakennettu noin 
1 500 m:n pituinen sähkölinja paikallistien nro 9005 varresta tuuletusnou-
sulle. Lisäksi on vedetty maakaapeli tuuletusnousulta noin 500 m:n päässä 
sijaitsevalle parakkialueelle. Sähkölinjan syöttöteho on noin 320 kW ja jän-
nite 20 kV. 

Kaivoksen rakentamisvaiheessa rakennetaan Katerman voimalaitokselta 
noin 25 km:n pituinen sähkölinja kaivosalueelle. Lisäksi rakennetaan 
muuntamokentät sähkölinjan molempiin päihin. Sähkölinjan suunniteltu 
syöttöteho on 6–7 MW ja jännite 45 kV. 
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Rakennusten ja kaivoksen tuuletusilman lämmitystä varten rakennetaan 
arviolta 3 MW:n lämpölaitos, jonka pääpolttoaineena on todennäköisesti 
metsähake. Muita polttoainevaihtoehtoja ovat raskas polttoöljy tai tehokaa-
su. Lämmitys voidaan toteuttaa myös sähkölämmityksenä. Polttoainevaih-
toehto valitaan ennen toiminnan aloittamista. 

Hakemuksen täydennysten 17.12.2012 ja 25.3.2013 mukaan kaivoskuilun 
lämmittämisessä polttoaineena on tarkoitus käyttää propaania. Sen säiliön 
tilavuus olisi 99 m3 (49 t). Varastoitavan propaanin määrä on yli 5 t, jolloin 
sen käyttö ja varastointi on asetuksen 2012/855 mukaan laajamittaista ja 
sen käytölle tullaan hakemaan lupaa turvallisuus- ja kemikaalivirastolta 
(Tukes) ja säiliön käytönvalvojaksi nimetään lain 2005/390 mukainen, Tu-
kesin hyväksymä vastuuhenkilö. Säiliö tullaan huomioimaan myös kaivok-
sen sisäisessä pelastussuunnitelmassa. Yksityiskohtaisempi lämmitysjär-
jestelmäsuunnitelma valmistuu kevään 2013 aikana.  

Mahdollisen biolämpölaitoksen rakentamisesta päätetään myöhemmin 
toiminnan aikana ja lupa sille haetaan erikseen. 

Raakaveden otto 

Prosessiin vesikiertoon tulevan ja siitä poistuvan veden kokonaismäärä on 
650 000 m3/a. Rikastamon vedentarve on noin 96 m3/h, josta raakaveden 
määrä on keskimäärin 23 m3/h. Raakavesi on tarkoitus johtaa pumppaa-
malla Pienen Tipasjärven Olkilahdesta kaivospiiriin alueelta. Pumppaamon 
ja imuputken täsmällistä paikkaa ei ole vielä valittu. Rakentamisen yleis-
suunnitelma on laadittu keväällä 2012. Tarkemmin vedenottoa on kuvattu 
otsikon "Vesitaloushankkeen kuvaus" alla. 

Talousjäteveden puhdistus 

Kaivoksen vaikutus vesistöön aiheutuu toisaalta kaivos- ja rikastustoimin-
nasta ja toisaalta kaivoksen saniteetti-jätevedenpuhdistamosta. Sosiaaliti-
loissa arvioidaan muodostuvan jätevettä 20–30 m3/vrk, mikä on vähän pro-
sessiveden tai louhosten kuivatusveden määrään verrattuna. Saniteettijä-
tevedet käsitellään rakennettavassa biologis-kemiallisessa puhdistamossa. 
Puhdistettu saniteettijätevesi johdetaan rikastushiekka-altaan ja vesien-
käsittelyaltaan ohi suoraan pintavalutukseen ja edelleen Koivupuroon. 
Näin ollen saniteettijätevesi ei päädy rikastamon kierrätysveden mukana 
takaisin rikastamolle. Menettelyllä estetään mahdolliset mikrobiologiset hai-
tat, koska puhdistettukin saniteettijätevesi sisältää aina jopa merkittävän 
määrän mahdollisesti tautia aiheuttavia mikrobeja. 

Käyttöaineet 

Poltto- ja voiteluaineet 

Kaivoksella käytetään porauksessa, lastauksessa ja kuljetuksessa diesel-
moottorisia koneita joiden määrä vaihtelee vuosittain kokonaislouhinta-
määrän mukaisesti. Polttoöljyä käyttäviä työkoneita ovat muun muassa 
louhinnan poravaunut, lastauskoneet, dumpperit ja kaivinkoneet. 

Polttoainevarastot tehdään ja sijoitetaan ottaen huomioon valtioneuvoston 
päätös räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/1986), asetus vaaral-
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listen kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), kaup-
pa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja 
varastoinnista jakeluasemalla (415/1998), kauppa- ja teollisuusministeriön 
päätös palavista nesteistä (313/1985), laki maa-alueilla tapahtuvien öljyva-
hinkojen torjumisesta (378/1974), kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 
kaivosten turvallisuusmääräyksistä (921/1975) sekä Turvatekniikan kes-
kuksen, nykyisin Kemikaali- ja turvallisuusvirasto (Tukes), ohjeet. 

Polttonestevarasto rakennetaan standardin SFS 3350 (”Palavien nesteiden 
varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat”) mukaisesti. 

Polttoaineiden varastoinnille ja jakelulle laaditaan varasto- ja jakelualuei-
den suunnitelmat. Yli 100 m3:n polttonesteiden varastolle haetaan ympäris-
tölupa. Lisäksi tehdään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja 
varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukainen ilmoitus kunnalle, 
kun kysymyksessä on bensiinin alle 1 000 tonnin varastoinnista.  

Kemikaalit ja räjähdysaineet 

Kemikaaleja tarvitaan vaahdotusrikastukseen ja pH:n säätämiseen. Tär-
keimmät käytettävät kemikaalit käyttömäärineen ja käyttötarkoituksineen 
sekä GTK:n arvio kemikaalien pääasiallisesta käyttäytymisestä prosessis-
sa ovat: 

Kauppanimi/ Yhdis-
te 

Käyttötarkoitus Vuosik. 
t/a 

Suurin varasto-
tilavuus, m

3
 

Käyttäytyminen 
prosessissa 

Sinkkisulfaatti/ 
ZnSO4 

lyijyvaahdotus 105* 7 rikastushiekkaan 

Aerophine lyijyvaahdotus 4 < 1 tuotteisiin 
43418A/- esivaahdotus    

Kuparisulfaatti/ 
CuSO4 

sinkin esivaahdotus 105* 7 Cu -tuotteisiin 

Natrium- 
isobutyyliksantaatti, 
SIBX/- 

sinkin esivaahdotus 3* < 1 tuotteisiin 

Metyyli-
isobutyylikarbinoli, 
(MIBC)/- 

vaahdotus 23  haihtuu 

Sammutettu kalkki/ 
Sa (OH)2 

pH:n säätö 500 70 liukenee 

Dekstriini/- Silikaatin painaja 
vaahdotuksessa 

5-7 1 rikastushiekkaan 

  *) Kulutus laskettu vaahdotuskokeissa käytettyjen maksimimäärien perusteella 

Pieniä määriä kemikaaleja päätyy myös muihin kohteisiin kuin taulukossa 6 
on arvioitu. 

Nestemäiset kemikaalit on tarkoitus annostella 1 m3:n kiinteiltä, muovisilta 
tai metallisilta konteilta, jotka täytetään nestemäisiltä 1–2 m3:n varastokon-
teilta esimerkiksi trukin avulla. Nesteiden annostelukonttien kemikaalivii-
pymät ovat alustavan arvion mukaan 1–6 vrk, mikä tarkentuu detaljisuun-
nitteluvaiheessa. Jauhemaiset kemikaalit valmistetaan sekoitussäiliöllä ja 
annostellaan kemikaalin annostelusäiliöstä. Jauhemaisten kemikaalien an-
nostelusäiliöiden mitoitus viipymänä on 0,2–1,5 vrk, riippuen kemikaalin 
annostelusakeudesta ja todellisesta annostelumäärästä. Kemikaali-
säiliöiden sijainti rikastamolla ilmenee hakemukseen liitetyssä rikastamon 
piirustuksessa. 

Räjäytyksissä käytetään todennäköisesti emulsioita (esimerkiksi Kemiitti 
510), mutta lopullisesti räjähteet valitaan hankkeen toteutussuunnitteluvai-
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heessa. Räjähteiden raaka-aineet varastoidaan erikseen tarkoitukseen so-
veltuvalla alueella tai tuodaan paikalle räjähdysainetoimittajan tankkiau-
toissa. Raaka-aineet sekoitetaan louhintapaikalla ja räjähdysaineet aktivoi-
tuvat vasta porausrei´issä. Oy Forcit Ab:n käyttöturvallisuustiedotteen mu-
kaan emulsion vaaralliset ainesosat ovat ammoniumnitraatti 70–85 % (va-
roitusmerkki O, hapettava) ja natriumtiosyanaatti 0,05 % (varoitusmerkki 
Xn, haitallinen). Emulsio ei ole ekotoksinen eikä liukene veteen. 

Louhinnassa käytetään räjähdysaineita arviolta noin 0,3 kg louhittavaa 
tonnia kohti, jolloin räjähdysaineita käytetään arviolta 105 t/a.  

Liikennejärjestelyt 

Turvallisuuden ja kaivostoimintojen sujuvuuden takia kaivosalue suljetaan 
yleiseltä liikenteeltä. Kaivoksen sisäistä liikennettä varten rakennetaan ras-
kaiden ajoneuvojen tiestö ja lisäksi muuta huoltoon ja ylläpitoon käytettä-
vää tiestöä. Kaivoshanke edellyttää uuden liittymän rakentamisen tielle nro 
9005. 

Lähin rautatieasema on Sotkamon keskustassa. Sotkamo-Kuhmo  
-kantatieltä (nro 76) esiintymälle on matkaa noin 30 km hyväkuntoista, suu-
rimmaksi osaksi päällystettyä yhdystietä pitkin (nro 9005). Yhdystieltä alu-
eelle johtaa noin 2 km:n pituinen metsäautotie, joka vaatii peruskunnostuk-
sen raskasta ajoneuvoliikennettä varten. Suurin osa kaivoksen huoltolii-
kenteestä ja suuri osa raskaasta liikenteestä kulkisi Sotkamon kautta. Me-
tallirikasteiden tuotanto kuljetettaisiin maanteitse Kokkolaan, jossa Zn-
rikaste käsiteltäisiin ja Ag-Au-Pb-rikaste laivattaisiin Ruotsiin tai Keski-
Eurooppaan. Pyriittirikaste kuljetettaisiin mahdollisesti rikkihappotehtaalle, 
mutta asia varmistuu myöhemmin. 

Raaka-aine- ja polttoainekuljetuksista ei aiheudu merkittävän paljon liiken-
nettä. Suurin osa raskaan liikenteen määrästä aiheutuu tuotteen kuljetuk-
sista. Kaivos toimiessa vuoden jokaisena päivänä rikastetta kuljettaisiin 
keskimäärin kerran 1–2 vuorokaudessa. Kaivoksen rakentamisaikana ras-
kaan liikenteen määrä voi olla suurempi. Liikennemäärän osalta merkittä-
vämpi on kaivoksen työntekijöiden työmatkaliikenne, arviolta 100 autoa 
vuorokaudessa.  

Kaivannaisjätteiden käsittely ja niiden luokitus 

Kaivoksen toiminnassa syntyy suuri määrä erilaisia loppusijoitettavia jäte-
jakeita, joista määrällisesti suurimmat ovat sivukivi ja rikastushiekka. Iso 
osa jakeista varastoidaan pysyvästi sijoitusalueilleen ja osa voidaan hyö-
dyntää toiminnan aikana tai jälkihoidossa.  

Sivukiven ja rikastushiekan turvallinen varastointi on ollut olennainen osa 
hankkeen suunnittelua. Suunnittelussa merkittävin yksittäinen ratkaisu on 
ollut sijoituspaikan valinta. Maa-ainesten ominaisuuksien ja muilta kaivok-
silta saatujen kokemusten perusteella tiivistynyt turvekerros tai riittävän tii-
vis mineraalimaa ovat hyvä perusta kaivannaisjätteiden sijoittamiselle. Tä-
män vuoksi rikastushiekan varastoalueen sijoituspaikaksi on etsitty ensisi-
jassa turvemaita.  

Tipaksen kaivoksen rikastushiekan ja sivukiven alkuaineiden kokonaispi-
toisuudet, liukoisuudet sekä haponmuodostuskapasiteetti (ABA-testi) tutkit-
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tiin keväällä ja kesällä 2011. Rikastushiekkanäytteitä tutkittiin kaksi (Minipi-
lot-mittakaava) ja sivukivinäytteitä yhteensä kuusi.   

Lisäksi on tutkittu Pilot-mittakaavan rikastushiekkanäytteiden ja yhden py-
riittirikastenäytteen liukoisuus- ja haponmuodostusominaisuudet keväällä 
2012. Nämä näytteet saatiin aiempaa oleellisesti laajemman mittakaavan 
koeajoista, ja saadut näytteet edustavat suunnitelman mukaisen rikastus-
hiekan ominaisuuksia selvästi paremmin kuin Minipilot-vaiheen näytteet. 

Sivukivi ja marginaalimalmi 

Avolouhoksen toiminta-aikana sivukiveä muodostuu vuosittain keskimäärin 
noin 100 000–150 000 t kokonaislouhinnan ollessa noin 500 000 t. Raken-
tamisvaiheessa osa sivukivestä käytetään rikastushiekka-altaan patora-
kenteisiin, mikäli se kiven ympäristökelpoisuuden perusteella on mahdollis-
ta. Toiminnan aikana todennäköisesti lähes kaikki sivukivi käytetään 
maanalaisen kaivoksen täyttöihin. Sivukiveä arvioidaan varastoitavan 
maanpäällisenä läjityksenä enimmillään 150 000 t. 

Toiminnassa syntyy lisäksi arviolta 100 000 t marginaalimalmia, joka haki-
jan mukaan on koostumukseltaan lähes sivukiven kaltaista. Sivukivi ja 
marginaalimalmi on tarkoitus sijoittaa omina erillisinä kasoinaan sivukiven 
läjitysalueelle (2 ha). 

Sivukiven ja marginaalimalmin irtotiheys on noin 1,67 t/m3. Kasojen kor-
keus on 45 asteen kitkakulmalla enintään 8 m.  

Sivukivilouhe ajetaan dumppereilla omalle läjitysalueelleen louhosten välit-
tömään läheisyyteen, koska kuljetusmatkoja on taloudellisista syistä mini-
moitava ja se on useimmiten myös ympäristöllisesti edullisin ratkaisu. Näin 
pienennetään myös hankkeen kokonaisvaikutusalueen laajuutta. Suuri osa 
sivukivestä käytetään maanalaisen kaivoksen täyttöön.  

Kaikkien sivukivijakeiden rikin (S) keskipitoisuudet ovat keväällä 2011 teh-
tyjen määritysten mukaan välillä 0,39–2,98 %. Keskipitoisuus oli suurin 
näytteessä 2012 (17–18 m) ja pienin näytteessä 2104 (120–121 m).  Sivu-
kiven haponmuodostusominaisuuksia on tutkittu ABA-testillä (Acid Base 
Accounting) kuudesta sivukivinäytteestä. Kaikki kuusi näytettä olivat mah-
dollisesti happamia suotovesiä muodostavia (PAF). Kaivosalueelle on läji-
tetty sivukiveä koetoiminnan aikana vuosina 1988–1990. Sivukivikasan 
suotovedestä on otettu kaksi näytettä elokuussa 2011. Tutkimustulosten 
mukaan sivukivi ei kuitenkaan pitkälläkään aikavälillä muodosta happamia 
suotovesiä. Tähän viittaa tutkitun suotoveden pH 6,32–6,74.   

Sivukivinäytteistä määritettiin myös liukoiset metallipitoisuudet standardin 
SFS-EN 12457-3 mukaisilla ravistelukokeilla, neste-kiinteä -suhteen olles-
sa L/S = 10. Tutkittujen alkuaineiden osalta pääosin alitettiin kaatopaikoista 
annetun valtioneuvoston päätöksen nro 861/1997 muuttamisesta ja 8 a §:n 
lisäämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen nro 202/2006 liitteen 2 
taulukossa 2 pysyvälle jätteelle asetetut raja-arvot. Sivukivinäytteen 2104 
(120–121 m) osalta antimonin (Sb) pitoisuus ylitti raja-arvon I ja näytteiden 
2103 (92–93 m) ja 2106 (170–171 m) osalta antimonin (Sb) pitoisuus ylitti 
myös raja-arvon II.  Hakijan mukaan analyysitulosten perusteella sivukivi 
tulisi luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. 

Sivukiven metallipitoisuudet ovat vuonna 2010 ja 2011 suoritettujen maan-
pintakairausten perusteella seuraavat: 
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Maanpintakairaus 2010 
               

Kattopuoli 
                

 
Näyte  Ag As Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Zn Au 

 

 
kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg 

 
Keskiarvo 2,46 1,35 48,88 1,67 4,39 18,63 19,69 26347 949 2,33 17 21 20071 22,75 124 16,8 

 
Mediaani 2,42 1,31 46 1,33 3,72 2,96 18 26000 795 2,35 9 19 20400 22,75 73 12,6 

 

                  

                  
Jalkapuoli 

                

 
Näyte  Ag As Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Zn Au 

 

 
kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg 

 
Keskiarvo 2,434 1,76 59,9 2,41 2,72 1,87 54,5 18360 1267 4,92 4 70 12870 <20  426 25,1 

 
Mediaani 2,43 1,76 52,6 2,9 2,82 1,82 67,4 17200 957 4,04 4 47 13700 <20  294 25,1 

  
 
Maanpintakairaus 2011 
 
Jalkapuoli 

               

 
Näyte  Ag As Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Zn Au 

 
kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg 

Keskiarvo 2,61 2,62 24,04 4,16 2,33 4,7 31,69 17560 834 2,11 6 301 8377 <20  735 26,53 

Mediaani 2,53 2,6 24,4 3,13 2,31 4,97 26,2 17000 694 2,11 5 177 6005 <20  543 19,3 

                 
Kattopuoli 

               

 
Näyte  Ag As Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb S Sb Zn Au 

 
kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg 

Keskiarvo 2,44 2,06 53,26 2,78 4,11 3,43 20,15 23591 1183 2,6 7 53 17114 <20  412 24,69 

Mediaani 2,46 1,66 43,3 1,84 3,19 3,32 16,15 22350 1135 2,39 6 36 17350 <20  236 16,6 

 

Sivukiven mukana kulkeutuu räjähdeainejäämiä, mikä voi nostaa läjitys-
alueilta lähtevien vesien typpipitoisuuksia.  

Geoteknisten ominaisuuksien tutkimiseksi laaditaan standardin EN 14899 
mukainen näytteenottosuunnitelma viimeistään kuuden kuukauden kulut-
tua sivukiven muodostumisen alkamisesta. 

Louhinnan alkuvaiheessa, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sivuki-
ven muodostumisen alkamisesta, sivukiven laatu varmennetaan ottamalla 
näytteet sivukivijakeista. Näytteet otetaan kokoomanäytteenä noin kerran 
viikossa. Näytteistä määritetään laboratoriossa seuraavat kokonaispitoi-
suusmääritykset: arseeni (As), kulta (Au), kadmium (Cd), koboltti (Co), 
kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), nik-
keli (Ni), lyijy (Pb), rikki (S), antimoni (Sb), torium (Th), uraani (U) ja sinkki 
(Zn). Lisäksi määritetään liukoisuus- ja haponmuodostusominaisuudet. 
Tehtävä seuranta on käyttötarkkailun luonteista toimintaa, joten näyt-
teenoton ja määritykset voi tehdä toiminnanharjoittaja.  

Avolouhostoiminnassa syntyvä runsasrikkinen ja hyödyntämiskelvoton si-
vukivi voidaan sijoittaa maanalaiseen kaivokseen alle 3 vuoden kuluessa 
sivukiven syntymisestä.  Avolouhokseen ei ole tarkoitus sijoittaa sivukiveä. 
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Suurin osa sivukivestä käytetään maanalaisen kaivoksen louhosten täyt-
tämiseen, jota on joka tapauksessa tehtävä louhintateknisistä syistä. Sivu-
kiven käyttäminen louhostäytöissä säästää muita maa-ainesvaroja.  Sivu-
kiveä voidaan käyttää murskeena muun ohella maanrakentamisessa, ja si-
tä käytetäänkin kaivoksen tarvekivenä. Kiviaineksen ympäristökelpoisuus 
ja geotekninen soveltuvuus varmistetaan ennen kiviaineksen hyödyntämis-
tä maarakennuskohteissa. Hakija on esittänyt, että maarakentamisessa 
voidaan käyttää kiviainesta, jonka rikkipitoisuus on korkeintaan 0,5 %.  Ki-
viainesmateriaalia tarvitaan jo ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloitta-
mista. 

Sijoitettaessa sivukivialue suoalueelle voidaan hyödyntää turvekerrosta 
pohjan tiivistysmateriaalina ja näin estää suotovesien kulkeutuminen ym-
päristöön.  Sivukivialue saavuttaa koko laajuutensa jo tuotannon alkuvuo-
sina. Sivukiven määrä vähenee merkittävästi siirryttäessä maanalaiseen 
louhintaan, minkä jälkeen avolouhoksessa syntynyttä sivukiveä palaute-
taan maanalaisen kaivoksen louhostäyttöihin.  

Rikastushiekat ja pyriitti 

Rikastushiekka on malmin rikastuksessa arvottomaksi jäävä osa malmista, 
josta on erotettu sen sisältämät arvoaineet. Rikastushiekkaa arvioidaan 
syntyvän vuosittain noin 250 000 m3 ja tunnetuilla malmivaroilla sen koko-
naismääräksi arvioidaan 2,5 Mm3. Kaivoksen malmissa pyriittiä (FeS2) on 4 
%. Se erotetaan rikastusprosessissa tuotteeksi, mistä johtuen rikastus-
hiekka ei sisällä haitallisia määriä rikkiä.  

Kokemusperäisen arvion perusteella 30 % rikastushiekasta voidaan hyö-
dyntää maanalaisen kaivoksen kovettuvassa kaivostäytössä.  Hyödynnet-
tävä osa johdetaan maanalaiseen kaivokseen vesilietteenä, vinotunneliin 
asennettavassa putkessa. Loput eli arviolta 70 % rikastushiekasta varas-
toidaan kaivospiirin alueelle rakennettavaan rikastushiekka-altaaseen. 

Tipaksen kaivoksen pyriittirikasteelle sekä vähärikkiselle rikastushiekalle 
on tehty kokonais- ja liukoisten pitoisuuksien sekä ABA-testillä haponmuo-
dostusominaisuuksien määritys kesällä 2011 ja maaliskuussa 2012. Liu-
koisuuskokeiden tuloksia verrattiin yleisesti käytettyihin raja-arvoihin, millä 
on viitattu Euroopan unionin neuvoston päätökseen, direktiivi 1999/31/EY, 
kaatopaikoista, 16 artikla ja valtioneuvoston asetukseen (202/2006) kaato-
paikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Raja-arvoa I 
sovelletaan pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle ja raja-
arvoa II tavanomaiseen jätteeseen ja vakaaseen reagoimattomaan ongel-
majätteeseen, jotka sijoitetaan yhdessä tavanomaisen jätteen kanssa. 

Hakijan 2.3.2012 laboratorioon toimittamien näytteiden (1411 pyriittirikaste) 
sekä (1412–1414 rikastushiekka) analyysitulokset ovat seuraavat. 
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Alkuaineiden kokonaispitoisuudet (mg/kg kuiva-ainetta): 

Alkuaine (mg/kg)  1411  1412  1413  1414  

Näytetunnus  Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011, 

Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011, 

Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011,  

Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011,  

 Pyriittirikaste SR Rikastushiekka RJ/1 Rikastushiekka RJ/2 Rikastushiekka RJ/3 

Ag  263,0 9,2 11,3 9,7 
Be  0,16 0,25 0,28 0,26 
Bi  4,5 0,2 0,3 0,2 
Cd  108,00 0,77 1,46 0,95 
Mo  34,90 0,44 0,82 0,52 
Sb  247,0 13,5 24,4 15,8 
Se  18,2 1,3 1,8 1,4 
Th  26,8 8,0 11,4 8,7 
Tl  <2 <2 <2 <2 
U  5,41 1,70 2,57 1,88 
W 6,0 10,5 14,4 10,7 
Al  4000 11700 12500 12400 
As  516,0 5,1 7,0 5,3 
B  <5 <5 <5 <5 
Ba  15 44 48 47 
Ca  17200 20300 24400 21100 
Co  43,8 <1 <1 <1 
Cr  140,0 7,7 16,4 9,5 
Cu  573 26 58 33 
Fe  345000 13700 16900 15000 
K  1550 7410 7360 7840 
Mg  2840 10200 10500 10900 
Mn  1510 1750 2070 1820 
Na  67 166 176 172 
Ni  123 5 8 5 
P  57 58 56 51 
Pb  6780 219 406 260 
S  292000 939 2070 1200 
Sr  9,4 12,3 14,8 12,8 
Ti  92 376 368 394 
V  4,0 1,2 1,8 1,6 
Zn  16500 293 540 354 
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Kumulatiiviset liuenneiden aineiden pitoisuudet liuos-kiintoainesuhteella 
L/S = 10 (mg/kg):  

Liuenneet aineet     Raja-arvo Raja-arvo 

(mg/kg) 

 

1411  1412  1413  1414  I 

 

II 

 Näytetunnus  Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011,  

Sotkamo Silver Oy, 

Taivaljärvi pilot 2011,  

Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011, 

Sotkamo Silver Oy,  

Taivaljärvi pilot 2011, 

  

 Pyriittirikaste SR Rikastushiekka RJ/1 Rikastushiekka RJ/2 Rikastushiekka RJ/3   

Ag  <0,000036 0,00072 0,00089 <0,0013 - - 

Al  0,043 0,64 0,87 0,72 - - 

As  0,011 0,0073 0,0071 0,0071 0,5 2 

B  0,13 0,061 0,057 0,075 - - 

Ba  0,022 0,025 0,020 0,028 20 100 

Be  <0,00050 <0,00050 <0,00050 <0,00050 - - 

Bi  <0,00010 0,00049 0,00033 0,00023 - - 

Br  <0,036 <0,039 <0,039 <0,042 - - 

Ca  110 150 120 140 - - 

Cd  0,00079 <0,00014 <0,00014 <0,0018 0,04 1 

Cl  14 12 13 11 - - 

Co  0,0039 <0,00046 <0,0027 <0,0086 - - 

Cr  0,0021 0,0028 0,0039 0,0046 0,5 10 

Cs  <0,00010 0,00023 0,00098 0,00033 - - 

Cu  <0,00074 0,012 0,011 0,014 2 50 

Fe  <0,0031 <0,00035 <0,00035 <0,00035 - - 

I  <0,034 <0,021 <0,021 <0,021 - - 

K  42 70 62 71 - - 

Li  0,011 0,017 0,014 0,017 - - 

Mg  1,0 4,4 3,5 4,2 - - 

Mn  0,016 0,26 0,18 0,28 - - 

Mo  0,66 0,058 0,047 0,054 0,5 10 

Na  14 8,9 7,3 7,7 - - 

Ni  0,0030 0,0045 0,0033 0,0044 0,4 10 

P  1,4 0,20 0,15 0,20 - - 

Pb  0,0016 0,012 0,016 0,013 0,5 10 

Rb  0,035 0,063 0,056 0,062 - - 

S  240 230 210 240 - - 

Sb  1,7 1,2 1,2 1,3 0,06 0,7 

Se  <0,0050 0,014 0,014 0,014 0,1 0,5 

Si  6,7 7,1 6,7 6,9 - - 

Sn  <0,00050 <0,00050 <0,00050 <0,00050 - - 

Sr  0,19 0,74 0,16 0,75 - - 

Th  <0,000020 <0,00027 <0,00018 <0,00024 - - 

Tl  <0,000010 <0,00024 <0,00012 <0,00012 - - 

U  <0,00010 <0,0024 <0,0016 <0,0028 - - 

V  <0,00020 <0,00021 <0,00021 <0,00031 - - 

Zn  0,024 0,13 0,031 0,037 4 50 

Hg  <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 0,01 0,2 

 

Taulukossa on näytteiden (1411-1414) määritysten  lisäksi vertailupitoisuu-
tena kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 
annetun valtioneuvoston asetuksen (202/2006) liitteen 2 taulukoiden 2  
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(raja-arvo 1) ja 5 (raja-arvo 2) mukaiset  raja-arvot mg/kg kuiva-ainetta 
(L/S=10 l/kg).  Raja-arvoa I sovelletaan pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoi-
tettavalle jätteelle. Raja-arvoa II sovelletaan tavanomaiseen jätteeseen ja 
vakaaseen reagoimattomaan ongelma- jätteeseen, jotka sijoitetaan yhdes-
sä tavanomaisen jätteen kanssa. Liukoisten alkuainepitoisuuksien vertailu 
raja-arvoihin osoittaa pyriittirikasteen (FeS2) ylittävän jätteille asetetut raja-
arvot I ja II antimonin (Sb) osalta, sekä raja-arvon I molybdeenin (Mo) osal-
ta. Vähärikkisen rikastushiekan liukoisen antimonin (Sb) pitoisuus ylittää 
lievästi raja-arvot I ja II.  

ABA-testin perusteella pyriittirikaste on mahdollisesti happoa muodostavaa 
(PAF), mutta vähärikkinen rikastushiekka ei ole happoa muodostavaa 
(NAF).  

Pilot-koeajoista saaduista rikastushiekkanäytteistä on määritetty myös ja-
keiden uraani (U) - ja torium (Th) -pitoisuudet. Näytteiden uraanipitoisuudet 
olivat 1,7–2,6 mg/kg ja toriumpitoisuudet 8,0–11,4 mg/kg eli ne olivat 
maankuoren keskimääräisten pitoisuuksien tasoa, jotka ovat uraania 2,4–
2,7 mg/kg ja toriumia 6–13 mg/kg. 

Ympäristöhaittojen minimoimiseksi rikastushiekan varastointi keskitetään 
yhteen paikkaan kaivospiirin alueella. Rikastushiekka-altaan pinta-ala on 
28 ha ja tilavuus 550 000 m3. Se rakennetaan noin 600 m rikastamo- ja 
huoltoalueelta lounaaseen Koivumäen ja Hanhipetäikön väliselle suoalu-
eelle, missä voidaan hyödyntää turvekerrosta pohjan tiivistysmateriaalina. 
Rikastushiekka-altaan rakentamisessa suoalue ympäröidään padolla. Koi-
vumäen ja Hanhipetäikön puoleisilla sivuilla voidaan hyödyntää luonnon-
muotoja, jolloin patorakenteen määrä voidaan minimoida.  

Rikastushiekka-altaan rakentaminen aloitetaan heti rakennustöiden alku-
vaiheessa ja sen on oltava toimintavalmis heti tuotannon alkaessa. Rikas-
tushiekka-altaan suunniteltu pohjarakenne on esitetty jäljempänä kohdas-
sa ”Vesienkäsittelyrakenteiden toteuttaminen”. Rikastushiekan pumppaus 
ja levitys tapahtuu perinteisellä tavalla lietteenä. Hakijan näkemyksen mu-
kaan rikastushiekalle ei ole muita hyödyntämiskohteita kuin sen käyttö ko-
vettuvassa kaivostäytössä. Hakija kuitenkin tutkii aktiivisesti potentiaalisia 
hyödyntämiskohteita kaivosalueella ja myös sen ulkopuolella, tavoitteena 
vähentää rikastushiekka-alueelle varastoitavan hiekan määrää.  

Rikastushiekkalietteen mukana altaaseen menevä prosessivesi selkeyte-
tään ja kierrätetään takaisin rikastusprosessiin, mikäli sen laatu on tar-
peeksi hyvä.  

Rikastushiekan laatu tullaan varmistamaan kokonais- ja liukoisten pitoi-
suuksien määrityksillä sekä ABA-testillä viimeistään 3 kuukauden kuluttua 
rikastushiekan muodostumisen alkamisesta. Rikastushiekan kokonaispitoi-
suudet sekä liukoisuus- ja haponmuodostus määritetään kaksi kertaa vuo-
dessa, mikäli jakeiden laadunvaihtelu on vähäistä. Tällöinkin kuukausittais-
ta näytteenottoa jatketaan ja kuukausittaiset kokoomanäytteet yhdistetään 
edelleen puolivuotisnäytteiksi. 

Rikastamon toiminnan käynnistyttyä rikastushiekan geoteknistä käyttäyty-
mistä tutkitaan tarkemmin analysoimalla rikastushiekkajakeiden fysikaalisia 
ominaisuuksia (esimerkiksi raekokojakauma, plastisuus, tiheys ja vesipitoi-
suus, tiivistymisaste, leikkauslujuus ja kitkakulma, läpäisevyys-
huokoisuussuhde, kokoonpuristuvuus ja konsolidaatio). Lisäksi arvioidaan 
ajan mittaan muuttuvia suotoveden kemiallisia ominaisuuksia metallien, 
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oksoanionien ja suolojen ajan myötä tapahtuvan huuhtoutumisen sekä 
ajan myötä tapahtuvan happaman suotoveden muodostumisen ja metalli-
en huuhtoutumisen määrittelemiseksi. Näiden ominaisuuksien tutkimiseksi 
laaditaan standardin EN 14899 mukainen näytteenottosuunnitelma viimeis-
tään kuuden kuukauden kuluttua rikastushiekkajakeen muodostumisen al-
kamisesta.   

Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan pyriittirikaste pyritään 
myymään ensisijaisesti tuotteena varastohallista muualle kuljetettavaksi. 
Toissijaisesti pyriittirikaste on tarkoitus varastoida maanalaiseen kaivok-
seen erilliseen louhosperään. Maanpäällinen pyriittirikasteallas rakenne-
taan vain siinä tapauksessa, että pyriittirikastetta ei saada myytyä tai va-
rastoitua maanalaiseen kaivokseen. Rikasteen myynnin edistämiseksi py-
riittirikasteen laatua pyritään parantamaan. Hakija pyrkii yhteistyöhön mui-
den maamme pyriitintuottajien kanssa markkinoiden kartoittamisessa.  

Mahdollisesti myymättä jäävä pyriittirikaste varastoidaan lietteenä keinote-
koisella tiivistysrakenteella varustettuun varastoaltaaseen, joka rakenne-
taan rikastamon pohjoispuolelle. Rakennettavalta alueelta poistetaan 
puusto, kasvillisuus ja pintamaakerrokset kantavaan maakerrokseen saak-
ka. Tasatun, tiivistetyn ja muotoillun pohjan päälle asennetaan kaksoiseri-
tys, joka muodostuu alhaalta lukien bentoniittimatosta ja bitumipohjaisesta 
geomembraanista tai vaihtoehtoisesti 2,0 mm:n HDPE-muovista tehdystä 
yhtenäisestä keinotekoisesta eristeestä. Keinotekoinen eriste suojataan 
eristeeseen kohdistuvien haitallisten pistemäisten kuormien estämiseksi 
tasarakeisella hiekkakerroksella tai geotekstiilillä. Tiivistysrakenne voidaan 
tehdä myös muulla toteutustavalla, jolla saavutetaan vastaavat ominaisuu-
det. Tiivistysrakenteen lopullinen valinta tehdään altaan toteutussuunnitte-
luvaiheessa. Altaan suunniteltu varastotilavuus on noin 33 000 m3 eli tila-
vuutena 50 000 t, mikä vastaa noin 3,5–4 vuoden pyriitin tuotantoa. Allas 
rakennetaan alunperin lopulliseen kokoonsa. Allas on mitoitettu niin, että 
pyriittirikaste voidaan hapettumisen estämiseksi pitää vesipeiton alla.  

Vaihtoehtoisesti hakija tutkii mahdollisuutta varastoida pyriitti suodatettuna 
maanalaiseen louhokseen. Koska mahdollinen pyriitin varastointi varasto-
altaassa voi kestää yli vuoden ja pyriitti luokitellaan ongelmajätteeksi, py-
riittiallas luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi.  

Pyriittimineraalin ominaispaino on 5 t/m3, tuotettavan pyriittirikasteen omi-
naispaino tuotekosteudessa 10–20% vaihtelee välillä 2,5–3 t/m3. 

Pyriitin varastohallin pinta-ala on päivitetyn piirroksen mukaan 300 m2 ja 
korkeus on 5,8–7,8 m. Kuljetin huomioiden tilavuus on laskettu korkeudella 
5 m, jolloin tilavuus on 1 500 m3. Rikasteen (kosteus huomioiden) irtoti-
heydellä 3 t/m3 tämä vastaa 4 500 t ja irtotiheydellä 2,5 t/m3 1500 m3:n tila-
vuus vastaa 3 750 t. Tällöin pyriittirikastetta mahtuu välivarastoon lähes 
puolen vuoden tuotantomäärä 10–20 %:n kosteus huomioiden. Keskimää-
rin hallin voidaan varastoida noin puolen vuoden tuotantomäärä. Jos va-
rastohallin varastoitaisiin yhden vuoden tuotanto (8 000 t), sen pinta-ala 
olisi noin 600 m2 ja korkeus noin 5 m. 

Mikäli pyriittirikastetta sijoitetaan maanalaiseen kaivokseen, se sijoitetaan 
alakätisiin louhoksiin. Ensimmäinen niistä on tilavuudeltaan noin 8 000 m3 
ja voimassa olevan louhintasuunnitelman mukaan se louhitaan ensimmäi-
senä malmin louhintavuotena.  Menotie louhokseen tehdään alaspäin 1:7 
kaltevuudella ja louhoksen kalliopinnat ruiskubetonoidaan tiiviiksi ennen 
suodatetun (15–20 % kosteus) pyriittirikasteen sijoittamista varastotilaan.  
Malmilinssien luonteesta johtuen alakätisiä varastopaikkoja voidaan tehdä 
useampia ilman erillisjärjestelyjä. Edellä kuvattu louhos riittäisi noin kahden 
vuoden tuotannon varastointiin. 
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Pyriitin varastointi kaivokseen voidaan tarvittaessa aloittaa puolen vuoden 
kuluttua tuotannon aloittamisesta. Rampin (tunnelitien) alakätisyydestä ja 
varastotilan tiivistämisestä johtuen vesiä ei pääse sekoittumaan muihin ve-
siin. 

Louhoksiin mahdollisesti varastoitu pyriitti ei kosteudestaan johtuen hapetu 
ja se voidaan lastata ja kuljettaa kuten mikä tahansa kostea materiaali 
suunniteltuun jatkojalostuspaikkaan.  Lastaus suoritetaan pyöräkoneella tai 
Torolla autoihin. Kuljetus toteutettaisiin suursäkeissä tai kosteiden rikastei-
den kuljetusta varten suunnitelluissa konteissa. 

Mikäli pyriittiä ei saataisi myytyä jatkojalostukseen ja/tai sijoitettua maan-
alaiseen louhokseen, pyriittiä sijoitettaisiin maanpäälliseen varastoaltaas-
sa, jonka tulisi olla käytettävissä noin 8–10 kuukauden kuluttua tuotannon 
käynnistämisestä, kun huomioidaan lyhyt ramp-up -aika (2–3 kk). Altaan 
rakentaminen kestäisi noin 3-4 kuukautta. 

Mikäli pyriittirikasteen varastoaltaan tilavuus olisi riittämätön ja tarvittaisiin 
lisää maanpäällistä allasvarastotilaa, altaan viereen rakennettaisiin toinen 
allas. Altailla olisi yksi yhteinen patovalli. 

Oulun yliopiston prosessitekniikan laitoksella on hakijan toimeksiannosta 
aloitettu diplomityö, jossa selvitetään hopea-pyriittirikasteen jalostamisvaih-
toehtoja sen kaupallisuuden lisäämiseksi. Työ valmistuu kesällä 2013. 

Pintamaa, maapeitteet ja turve 

Avolouhoksen kohdalta kallion päältä poistettava maa-aines on pääosin 
moreenia, jonka paksuus on enimmillään 5–6 m. Turvekerroksen paksuus 
on alueella keskimäärin noin 1 m. 

Louhoksen alueelta poistettava moreeni käytetään mahdollisuuksien mu-
kaan rakennettavissa padoissa. Moreenia voidaan käyttää myös teiden, 
varikkoalueiden ja muiden kohteiden pohjatöissä sekä ympäristönsuojelun 
edellyttämissä rakenteissa. Ylijäävä moreeni varastoidaan sille osoitetulle 
alueelle louhoksen läheisyyteen. Myös pintamaa ja turve varastoidaan sa-
malle alueelle. Varastoidut maa-ainekset hyödynnetään alueen jälkihoidon 
yhteydessä muun muassa maisemointiin.  

Kesällä 2011 tutkittujen moreeninäytteiden mukaan pintamaat eivät muo-
dosta happoa eivätkä ne sisällä myöskään haitallisia määriä metalleja. Pin-
tamaan, maapeitteiden ja turpeen varastointi vastaa tavanomaista maa-
ainesten varastointia eikä siitä aiheudu maaperään tai pohjaveteen kohdis-
tuvia ympäristöhaittoja. Näin ollen se ei edellytä maa-ainesten ottoalueesta 
poikkeavia suojausrakenteita. Varastoitavat maa-ainekset eivät hajoa tai 
liukene tai muuten muutu merkittävästi siten, että niistä voisi aiheutua vaa-
raa tai haittaa ympäristölle tai ihmisen terveydelle. Ne vastaavat ominai-
suuksiltaan tavanomaista, alueelle tyypillistä metsämaan pinta-ainesta ei-
vätkä näin ollen sisällä ympäristölle tai ihmisen terveydelle haitallisia ainei-
ta eikä louhinnassa tai rikastuksessa käytettyjä aineita. Suotovesien aihe-
uttamien samentumishaittojen estämiseksi alueen valumavedet kerätään 
ympärysojiin.  

Varastoitava pintamaa, maapeitteet ja turve voidaan hakijan mukaan luoki-
tella kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2008) 
muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2009) liitteen 1 
perusteella pysyväksi jätteeksi. 
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Moreenin hyödyntäminen toteutetaan hallitusti ja hyötykäyttöä suunnitelta-
essa ympäristökelpoisuus tutkitaan geoteknisen kelpoisuuden tarkastelun 
yhteydessä.   

Yhteenveto jätteiden luokituksesta 

Hakemuksessa on esitetty yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden 
(nykyisin vaarallisten jätteiden) jäteluettelosta annetun ympäristöministeri-
ön asetuksen (1129/2001) mukainen jäteluokitus. Sanottu asetus on ku-
mottu 1.5.2012 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella jätteistä 
(179/2012). Hakijan esittämien tietojen osalta luokittelu on kuitenkin mo-
lemmissa asetuksissa samanlainen, kuitenkin niin, että ongelmajätteen si-
jaan nykyinen nimike on vaarallinen jäte. Lisäksi hakija on esittänyt kai-
vannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (379/2008) muuttami-
sesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (717/2009) perustuvan luoki-
tuksen. Tavanomainen jäte on määritelty kaatopaikoista annetun valtio-
neuvoston päätöksen (861/1997) 2 §:n 3 momentin 2) kohdassa.  

Jae Jäteluokitus Kaivannaisjätteen luokitus 

Sivukivi 01 01 01 tavanomainen jäte 
Rikastushiekka 01 03 06 tavanomainen jäte 
Pyriitti (loppusijoitettu) 01 03 04* vaarallinen jäte (ongelmajä-

te) 
Pintamaa ja maapeit-
teet 

01 01 01 pysyvä jäte 

 
 
Asetuksen 179/2012 liitteessä 4 tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuulu-
vat jätteet ovat vaarallisia jätteitä, jollei jätelain 7 §:n tai 112 §:n nojalla yk-
sittäistapauksessa toisin päätetä.   

Jätealueiden luokitukset 

Kaivannaisjätteistä ja kaivannaisjätteiden jätealueiden määrittelystä ja luo-
kittelusta (tiettyjen kaivannaisjätteiden tilapäinen sijoittaminen, kaivannais-
jätteen jätealue, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen 
jätealue) ja niistä ympäristöluvassa annettavista määräyksistä on säädetty 
ympäristönsuojelulain 45 a §:ssä sekä kaivannaisjätteistä annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa (379/2008) liitteineen, sellaisena kuin se on val-
tioneuvoston asetuksella (717/2009) muutettuna voimassa.  

Sivukiven läjitysalue 

Sivukivistä tutkittujen alkuaineiden osalta alitettiin selvästi pysyvälle jätteel-
le tarkoitetun asetuksen (202/2006) mukainen raja-arvo, lukuun ottamatta 
antimonia (Sb) eräissä näytteissä. Läjitysalueiden rakenteelliset seikat ja 
alueen olosuhteet huomioon ottaen sivukivialueiden rakenteelliseen vakau-
teen ei arvioida liittyvän ihmisten terveydelle aiheutuvaa vaaraa. Alueelle ei 
myöskään sijoiteta ympäristölle tai ihmisen terveydelle vaarallisia kemikaa-
leja eikä ongelmajätettä.  Kaivosalueella tai sen välittömässä läheisyydes-
sä ei sijaitse asutusta, joten mahdollisen vaaran vaikutusalueella ei oleteta 
oleskelevan muita kuin alueella työskenteleviä ihmisiä. Sivukivialueella ei 
kuitenkaan työskennellä pitkiä ajanjaksoja. Edellä esitettyyn perustuen si-
vukiven läjitysalue tulisi luokitella kaivannaisjätteen jätealueeksi. 
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Rikastushiekka-allas 

Kaivosalueelle varastoitavan rikastushiekan liukoisen antimonin pitoisuus 
ylittää raja-arvon I ja II. Antimonin (Sb) pidättämiseksi hakija on teettänyt 
pöytämittakaavan saostuskokeen, jolla voitiin alentaa antimonin (Sb) pitoi-
suutta vedestä 60 %. Kokeen perusteella kemiallisella käsittelyllä antimo-
nin (Sb) poisto vedestä on mahdollista korkealla puhdistusasteella niin, et-
tä ympäristöhaitat voidaan estää. Kemikalointi suunnitellaan tarkemmin 
kaivoksen rakentamissuunnittelun yhteydessä varmistaen, että liukoisesta 
pitoisuudesta huolimatta antimonin vesistökuormitus voidaan pitää alhai-
sella tasolla.  

ABA-testin perusteella rikastushiekka on selvästi ei-happoa muodostavaa 
(NAF). Rikastushiekka varastoidaan lietteenä rikastushiekka-altaaseen, 
jossa osa lietteen sisältämästä vedestä erotetaan ja osa vedestä jää hiek-
kaan sitoutuneena. Rikastushiekasta erottuva vesi johdetaan rikastamolle 
prosessissa käytettäväksi siltä osin, kuin se on teknisesti mahdollista. Ot-
taen huomioon rikastushiekka-altaan rakenteelliset seikat ja alueen olo-
suhteet voidaan arvioida, ettei rikastushiekka-altaan rakenteelliseen va-
kauteen liity ihmisten terveydelle aiheutuvaa vaaraa. Mikäli rikastushiekka-
altaan pato sortuisi, hiekan ja veden todennäköisin purkautumissuunta olisi 
joko etelään tai pohjoispäästä itään, pohjoiseen tai länteen. Pohjoispäästä 
itään vesipitoinen rikastushiekka purkautuisi vesienkäsittelyaltaaseen, jol-
loin sortumasta aiheutuvat haitat olisivat pienet. Missään purkautumis-
suunnassa ei ole pysyviä rakennuksia, ja etäisyys rikastamollekin olisi 
useita satoja metrejä. Lisäksi sortuman purkautumissuunnissa maa on ta-
saista, jolloin valuva liete ei etenisi kovin pitkälle. Altaan sisältämä vesi voi-
si kuitenkin kulkeutua luonnollisia ojia ja ojituksia pitkin. Veden haitta-
ainepitoisuudet olisivat kuitenkin pieniä. Tämän perusteella voidaan arvioi-
da, että päästöjen voimakkuus vähenisi lyhyen ajan kuluessa ja ympäristö 
voitaisiin ennallistaa vähäisin ennallistamistoimin.  Näin ollen padon sortu-
minen ei aiheuttaisi merkittävää vaaraa ihmisille ja ympäristölle.  

Hakemuksessa on esitetty kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (379/2008), sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksella 
(717/2009) muutettuna voimassa, liitteen 2 C kohdassa määritellyt laskel-
mat rikastushiekka-altaaseen sijoitettavan ympäristölle tai terveydelle vaa-
rallisen kemikaalin määrän selvittämiseksi.  

Rikastuksessa käytettäviä kemikaaleja ovat: 

 Sinkkisulfaatti, ZnSO4 (lyijyvaahdotus) 

 Aerophine 3418A (esivaahdotus) 

 Kuparisulfaatti, CuSO4 (sinkin esivaahdotus) 

 Natriumisobutyyliksantaatti (SIBX) (sinkin esivaahdotus) 

 Metyyli-isobutyylikarbinoli (MIBC) (vaahdottaja) 

 Sammutettu kalkki, Ca(OH)2 (pH:n säätö) 

 Dekstiriini (silikaatin painaja vaahdotuksessa) 
 
Käytettävistä kemikaaleista ksantaatit, Aerophine, MIBC sekä kuparisulfaa-
tin sisältämä kupari päätyvät tuotteeseen, joten niiden jäämiä ei oleteta 
päätyvän rikastushiekka-altaalle. Sen sijaan jäämiä sinkkisulfaatista, kupa-
risulfaatista (sulfaatti) sekä dekstriinistä voi päätyä jätealueelle rikastus-
hiekka-altaaseen. Kemikaalilain 11 §:ssä tarkoitettuja vaarallisia kemikaa-
leja vaaraominaisuuksineen ja vaahdotuskokeissa käytettyjen maksimi-
määrien perusteella laskettuine kulutuksineen näistä ovat: 
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Kemikaali Vaaraominaisuudet Vuosittainen 
käyttö (t/a) 

Sinkkisulfaatti ZnSO4 ympäristölle vaarallinen, 
ärsyttävä 

105 

Kuparisulfaatti CuSO4 terveydelle ja ympäris-
tölle vaarallinen 

105 

 
Rikastushiekka-alueella olevan veden vuosittain kasvu (ΔQ) on 125 000 
m3. Mainittujen vaarallisten kemikaalien suurin mahdollinen vuotuinen pi-
toisuus (Cmaks) rikastushiekan vesifaasissa on laskettu kaavalla: 
 
Cmaks = suhteen S/ΔQ suurin arvo, kun S = kunkin alueelle johdetun vaaral-
lisen kemikaalin vuotuinen massa eli tässä tapauksessa 105 t/v, jolloin: 

Sinkkisulfaatti Cmaks = S / ΔQ = 105 t/v / 125 000 m3/a  = 0,00084 t/ m3 

Kuparisulfaatti Cmaks = S / ΔQ = 105 t/v / 125 000 m3/a  = 0,00084 t/ m3 

Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta an-
netun valtioneuvoston asetuksen (717/2009) liitteen 2 kohta C:n mukaan 
jätealue on luokiteltava suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivan-
naisjätteen jätealueeksi, jos rikastushiekan vesifaasin katsotaan suurim-
man mahdollisen vuotuisen pitoisuuden (Cmaks) perusteella olevan kemi-
kaalilain 11 §:n mukaisesti vaarallinen kemikaali.  

Kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosi-
aali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta annetun sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (6/2010) 7 §:ssä luetellaan vähimmäispitoi-
suudet, joiden perusteella terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet on 
otettava huomioon valmistetta luokitellessa. Aineet otetaan huomioon 
myös, jos ne esiintyvät epäpuhtauksina valmisteessa. Sanotut vähimmäis-
pitoisuudet ja aineen vaarallisuus edellä mainituille vaarallisille kemikaaleil-
le ovat: 

Kemikaali Aineen vaarallisuus Vähimmäispitoisuus 
(paino/paino-%) 

sinkkisulfaatti ympäristölle vaaralli-
nen, syövyttävä 

> 1 

kuparisulfaatti haitallinen, ärsyttävä, 
ympäristölle vaarallinen 

> 0,1 

 
Edellä vesifaasissa painona (t/m3) esitetyt maksimipitoisuudet voidaan il-
maista painoprosentteina vesifaasin tiheyden avulla. Kemikaalipitoisuudet 
vesifaasissa ovat erittäin pieniä, joten vesifaasin tiheyden voidaan olettaa 
olevan sama kuin veden tiheys:  

veden tiheys ρvesi = 1,000 kg/dm3 = 1000 kg/m3 = 1 t/m3 
paino-%:t saadaan kaavalla paino-% = Cmaks / ρvesi ∙ 100 %, jolloin 
 
- sinkkisulfaatin paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % < 0,1% 
- kuparisulfaatin paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % < 
0,1% 
 
Saadut maksimaaliset painoprosentit alittavat kemikaalien luokitusperus-
teista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksen muuttamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksessa (6/2010) mainitut vähimmäispitoisuudet, joten jätealueelle sijoitet-
tavien kemikaalien pitoisuudet eivät ylitä ympäristölle ja terveydelle vaaral-
listen kemikaalien pitoisuuksia. Näin ollen rikastushiekka-allasta ei luokitel-
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la suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi 
myöskään kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muutta-
misesta annetun asetuksen (717/2009) liitteen 2 kohdan C perusteella. 
Hakijan mukaan näillä perusteilla rikastushiekka-allas luokitellaan kaivan-
naisjätteen jätealueeksi.   

Pintamaat ja maapeitteet 

Pintamaiden ja maapeitteiden varastointi vastaa tavanomaista maa-
ainesten varastointia. Pintamaiden ja maapeitteiden varastoalue luokitel-
laan kaivannaisjätteen jätealueeksi, koska maa-aineksia voidaan joutua 
varastoimaan yli 3 vuodeksi.  

Pyriittiallas 

Pyriittiallas on luokiteltu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivan-
naisjätteen jätealueeksi kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston ase-
tuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2009) pe-
rusteella. 

Yhteenveto jätealueiden luokittelusta 

Edellä esitetyn perusteella hakija on katsonut, että Tipaksen kaivoshank-
keessa syntyvät jätealueet tulisi luokitella seuraavasti: 

Alue Jätealueen luokitus 

Sivukivialue Kaivannaisjätteen jätealue 
Rikastushiekka-allas Kaivannaisjätteen jätealue 
Pyriittiallas Suuronnettomuuden vaaraa aiheut-

tava kaivannaisjätteen jätealue 
Pintamaiden ja maapeittei-
den varastoalue 

Kaivannaisjätteen jätealue 

 

Muut jätejakeet  

Rikastamolla, konttorissa ja kunnossapidossa syntyy tavanomaista teolli-
suustoimintojen jätettä, jonka keräys, käsittely ja loppusijoitus suunnitel-
laan tehdasalueen toteutussuunnittelun yhteydessä. Muodostuvia jäteja-
keita ovat esimerkiksi sekajäte, paperi, pahvi, puujäte, jäte- ja voiteluöljyt, 
akut ja loisteputket sekä laboratoriojäte.  Kierrätyskelpoiset jakeet kerätään 
erikseen. Muut jakeet loppusijoitetaan alueelle, joilla on lupa ottaa niitä 
vastaan. Jätehuollossa noudatetaan voimassa olevia jätehuoltomääräyk-
siä. 

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus 

Hakemukseen on liitetty selvityksenä Taivaljärven, nykyisin Tipaksen, kai-
voshankkeen BAT-arviointi. Neuvoston direktiivissä 96/61/EY ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi (IPPC-
direktiivi) on konkretisoitu BAT:n määrittelyä ja soveltamista. Suomessa 
IPPC-direktiivi on pantu täytäntöön ympäristönsuojelulaissa ja -
asetuksessa. Neuvoston direktiivin 96/61/EY kodifioitu toisinto (2008/1/EY) 
on annettu 15.1.2008. Ympäristönsuojelulain 4 §:n 3 kohdan mukaan ym-
päristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa periaatteena on, 



33 
 

että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa (parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan periaate).  

Ympäristönsuojeluasetuksen 37 §:ssä säädetään parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan sisältöä arvioitaessa huomioon otettavista seikoista, kuten Eu-
roopan yhteisöjen komission tai kansainvälisten toimielinten julkaisemat 
tiedot parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. BAT-vertailuasiakirjoja 
(BREF) julkaistaan joko yhteisön tai kansallisina dokumentteina.  

Selvityksen mukaan teollisuudenalaa koskevia valmistuneita selvityksiä 
ovat: 1) Reference document on best available techniques on Emissions 
from storage. July 2006, 2) Reference document on best available tech-
niques in common waste water and waste gas Treatment/ Management 
systems in the chemical sector, February 2003, 3) Reference document on 
the general principles of monitoring. July 2003, 4) Reference Document on 
Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in 
Mining Activities, January 2009, 5) Reference Document on Best Available 
Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals – 
Ammonia, Acids and Fertilisers. August 2007 ja 6) Reference Document 
on Best Available Techniques for Energy Efficiency. February 2009. 

Tipaksen hopeakaivoshankkeessa on tehty seuraavat BAT-arvioinnit: 

Päästöt ja varastointi  

(nesteiden käsittely ja varastointi sekä kiinteiden aineiden varastointi ja kä-
sittely  

- Jäteveden ja kaasun käsittely 
(ympäristöasioiden hallinta, jätevesien ja johtamisen periaatteet, talousjä-
tevesistä syntyvän lietteen käsittely, jätekaasujen päästöjen käsittelyn pe-
riaatteet) 

- Tarkkailu 

- Rikastushiekan ja sivukiven varastointi 
(yleiset periaatteet, kaivoksen elinkaari, reagenssien kulutus, eroosio, vesi-
tase ja pohjavesi, happamien valumavesien käsittely, suotovesien hallinta, 
vesipäästöt, melu, padon suunnittelu ja rakentaminen, padon toiminta, ve-
den poisto altaasta, rikastushiekan vedenpoisto, patojen vakauden valvon-
ta, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, rakenteiden vakauden valvonta, on-
nettomuuksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen, käytetyn maa-alan vähen-
täminen, sulkeminen ja jälkihoito)  

- Energiatehokkuus 
(yleinen BAT energiatehokkuuden saavuttamiseksi laitostasolla, BAT 
energiatehokkuuden saavuttamiseksi energiaa käyttävissä järjestelmissä, 
prosesseissa, toiminnoissa ja laitteissa)   

Selvityksen mukaan edellä mainituista käytettävissä olevista, Tipaksen 
kaivoshankkeessa sovellettavista BAT-viiteasiakirjoista ympäristön kannal-
ta tärkein on asiakirja kaivosten sivutuotteiden varastoinnista (Reference 
Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and 
Waste-Rock in Mining Activities). Merkittävä osa pitkäaikaisista ympäristö-
vaikutuksista voi muodostua juuri näistä toiminnoista. Tipaksen kaivoksella 
muodostuvan sivukiven ja rikastushiekan hallinnan vertailu BREF  
-asiakirjaan osoittaa selvityksen mukaan, että toiminnassa otetaan käyt-
töön parhaimpia käytettävissä olevia menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja. Itse 
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malmin prosessoinnille on vain rajoitetusti Tipaksen tapaukseen sopivia 
BAT-määrittelyjä. Tarkastelun mukaan Tipaksen kaivoksen toiminta nou-
dattaa soveltuvin osin BAT-viiteasiakirjojen kuvaamia käytäntöjä, ja niiden 
puuttuessa kaivosteollisuudessa yleisesti käytettäviä hyväksi havaittuja 
tekniikoita. 

Energian käytön tehokkuus 

Hakemukseen liitetyn toiminnan kuvauksen mukaan hankkeen aluesuunni-
telmassa ja prosessiteknisten ratkaisujen suunnittelussa pyritään ottamaan 
huomioon energiankulutuksen minimointi. Aluesuunnitelmassa eri toimin-
not on sijoitettu mahdollisimman lähelle toisiaan, jotta materiaalien siirto 
olisi mahdollisimman tehokasta. Energiaa pyritään aina käyttämään sääs-
täen, koska sen kulutus muodostaa merkittävän osan käyttökustannuksis-
ta. 

Koska Tipaksen kaivokselle suunnitellaan ja rakennetaan uusi prosessilai-
tos, prosessissa käytetään uusinta tekniikkaa ja laitteita. Energiatehokkuu-
teen liittyvät näkökohdat otetaan huomioon jo prosessin suunnittelussa ja 
laitehankinnoissa pyrkien energiatehokkuuden optimointiin muun muassa 
laitevalinnoilla, erilaisilla säätö- ja ohjausjärjestelmillä sekä taajuusmuutta-
jilla. Kaivoksen prosessointikustannusten pienentämiseksi tuotantomene-
telmät optimoidaan mitoitukseltaan kaikissa suhteissa sellaisiksi, että 
pumppujen tehot, putkien koot ja muodot, altaiden ja säiliöiden tilavuudet, 
kemikaalien varastoliuosten väkevyydet ja muut prosessilaitteet ovat toi-
siinsa mahdollisimman hyvin sopivat.  

BAT-arviointiin sisältyvän energiatehokkuusselvityksen mukaan yksityis-
kohtaiset tiedot prosessilaitteista ja toteutuksesta saadaan vasta kannatta-
vuusselvityksen ja tarkemman kaivos- ja rikastamosuunnittelun valmistu-
essa, mutta toiminnassa ryhdytään muun muassa seuraaviin toimenpitei-
siin: 

- Laaditaan ja otetaan käyttöön toimintajärjestelmä, jonka osana ovat 
energiatehokkuuden tarkastelu, seuranta ja tavoitteiden asettaminen BAT-
referenssidokumentin periaatteiden mukaisesti. 

- Kaivoksen suunnittelussa tunnistetaan kaikkien energiavuon osat ja 
suunnittelussa otetaan huomion lämmön talteenottaminen ja hyödyntämi-
nen esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen. 

- Henkilökunnan koulutus ja käytännön ohjeistus  

- Kaivoksen energiankulutuksen muodostaessa merkittävän osan proses-
sointikustannuksista tuotantomenetelmät optimoidaan mitoitukseltaan kai-
kissa suhteissa sellaisiksi, että pumppujen tehot, putkien koot ja muodot, 
altaiden ja säiliöiden tilavuudet, kemikaalien varastoliuosten väkevyydet ja 
muut prosessin laitteet ovat toisiinsa mahdollisimman hyvin sopivat. 

- Toimintaohjeistuksen osana seurataan polttoaineenkulutusta ja koulute-
taan kuljettajia säästävään ajotapaan.  

Ympäristöjohtamisjärjestelmä 

Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan toiminnanharjoittajan 
alaisuudessa toimivien urakoitsijoiden toimintatapaohje tulee vastaamaan 
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ympäristölupaa. Tämä sisällytetään yhtiön toimintajärjestelmään ja toimin-
takäsikirjaan. Toimintaa tarkkaillaan sisäisen auditoinnin avulla.  

Toimintajärjestelmään liitetään myös ympäristöasioiden hallintaan liittyvät 
toiminnot. Järjestelmään kytkeytyvät toiminnalle ominaiset tarkkailtavat 
kohteet ja yksikkötoimintojen säännönmukainen seuranta. Niihin kuuluvat 
muun muassa patoturvallisuusvalvonta sekä päästöjen ja ympäristövaiku-
tusten tarkkailu. Ympäristöjohtamisjärjestelmälle tullaan hakemaan ISO 
14001- sertifiointia.  

Hakija aikoo tämän lisäksi perustaa ympäristöseurantatyöryhmän, johon 
jäseniksi tulisi hakijan edustuksen lisäksi paikallisia ihmisiä ja viranomais-
ten edustus.  Paikallisia ihmisiä voisivat esimerkiksi olla lähinaapurit ja pai-
kallisen kalastuskunnan ja/tai kylätoimikunnan edustaja. 

VESITALOUSHANKKEEN KUVAUS 

Yleiskuvaus hankkeesta 

Kaivoksen rikastamoprosessissa tarvittava vesi on ensisijaisesti tarkoitus 
saada kierrättämällä prosessi-, kuivatus- ja valumavesiä ja toissijaisesti ot-
tamalla raakavettä Pienen Tipasjärven Olkilahdesta. Louhosten kuivatus-
vesiä muodostuu arviolta 37 m3/h ja Pienestä Tipasjärvestä tarvittava raa-
kavesimäärä on keskimäärin 23 m3/h. Kaivoksen vesitasetta on kuvattu 
tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Jätevesien määrä ja käsittely”. Proses-
sista poistunut vesi johdetaan pintavalutuskentän kautta Koivupuroon.  

Vesiputki kaivoksen raakaveden ottamiseksi Pienen Tipasjärven Olkilah-
desta rakennetaan rakentamisen varhaisessa vaiheessa.  

Suunnitellut työt 

Olemassa oleva kaivostunneli on tyhjennetty vedestä vuonna 2010 ja 
pumppausta on jatkettu ylläpitopumppauksena vuoden 2011 alusta alkaen. 
Vesijohto kaivoksen raakaveden ottamiseksi Pienen Tipasjärven Olkilah-
desta rakennetaan rakentamisen varhaisessa vaiheessa. 

Maanalaisessa kaivoksessa (kaivostunnelissa) vedet kerätään altaisiin, 
joista ne pumpataan maanpinnalle. Kaivostoiminnan aikana tunnelista 
pumpattavat vedet johdetaan avolouhoksen lounaispuolella sijaitsevaan 
keräysaltaaseen ja edelleen rikastushiekka-altaaseen tai suoraan proses-
siin, mikäli se on prosessiteknisesti mahdollista.   

Raakavedenotto toteutetaan siten, että Pienen Tipasjärven Olkilahdesta 
rakennetaan putkilinja kaivospiirialueen pohjoispuolella kulkevan tien alit-
se. Alitukseen haetaan erikseen lupa Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskukselta. 

Hakemukseen liitetyn suunnitelmapiirustuksen osoittamaan paikkaan maa-
alueelle rakennetaan pumppauskaivo halkaisijaltaan 3 000 mm:n (3 met-
rin) betonirenkaista. Kaivon pohjan taso, halkaisija, vesipinnan taso ja 
muut tiedot on esitetty pohja- ja leikkauskuvassa. 
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Rakennusalueelta poistetaan pintamaat. Rakennuspaikka kaivetaan ja ta-
sataan piirustusten mukaisiin korkeustasoihin. Pohjarenkaan kaivutyöt 
tehdään luiskakaltevuuteen 1:1,5. Kaivannosta poistettava maa voidaan 
käyttää ympärystäyttöihin. Kaivanto tehdään sivusuunnassa riittävän laa-
joina betonirakenteiden asentamista varten. Kaivanto pidetään tarvittaessa 
kuivana pumppaamalla. 

Kaivo perustetaan tiivistetyllä murskeella 0–32 (paksuus 300 mm) tasoite-
tun perusmaan varaan. Tiiviysvaatimus on 92 %. Kaivorakenteiden ympä-
rys (s=400 mm) täytetään routimattomalla soralla (d < 100 mm), jonka tii-
viysvaatimus on 90 %. 

Kaivo rakennetaan metrin korkeista raudoitetuista betonirenkaista (luokka 
Cr). Pohjana käytetään valmista pohjaelementtiä. Renkaiden saumaus 
tehdään luonnon- tai synteettisestä kumista valmistetuilla kumirengastiivis-
teillä.  

Läpiviennit betonirenkaisiin valetaan tehtaalla ja ne varustetaan tiivistyslai-
poilla (D = putken ulkohalkaisija + 100 mm). Materiaali on haponkestävää 
terästä, SIS 2343. Kaivon halkaisijaltaan 255 mm:n imuputken lävistys kai-
vonrenkaisiin tehdään tehtaalla niin sanottuna raakareikänä, joka valetaan 
jälkivaluna tiiviiksi putken asennuksen jälkeen. 

Vedenottokaivoon asennetaan 2 uppopumppua, joiden molempien tuotto 
on 18 l/s. 

Kaivoon tuleva halkaisijaltaan 355 mm:n imuputki asennetaan kiviainesari-
nan (Ms 0-32, h=300 mm) varaan. Arinan alle asennetaan suodatinkangas 
(KL 3). Putken alkutäyttö tehdään raekooltaan enintään 100 mm:n ki-
viaineksella 300 mm putken pinnan yläpuolelle ennen tiivistämistä. Tiiviys-
vaatimus on 92%. Imuputken päähän asennetaan rst-teräsverkko (# 100 
mm, lanka 3 mm) estämään ylisuurien partikkelien pääsy kaivoon. 

Kaivon ympärys pengerretään tiiviillä moreenimaalla, joka on raekooltaan 
enintään 400 mm. Täyttöihin käytettävä materiaali ei saa olla jäätynyttä tai 
sisältää lunta tai jäätä. Kerralla tiivistettävä kerrospaksuus on enintään 600 
mm ja tiiviysvaatimus on 90 %. Ympäryspenkereen materiaali voidaan ot-
taa vesivarastoaltaan pohjalta tason +71,50 yläpuolelta. 

Penkereen yläosan rakennekerrokseksi asennetaan Ms 0...32 100 mm. 
Ympäryspenkereen järven puoleiseen luiskaan asennetaan halkaisijaltaan 
200–400 mm:n kiviheitoketta eroosion estämiseksi. 

Vedenottamolta rikastamolle rakennetaan halkaisijaltaan 160 mm:n paine-
putki (PEH-10). Putki asennetaan maan alle roudattomaan syvyyteen. Put-
ki tuetaan tiivistetyllä alkutäytöllä kaivantoon ja tiivistämistyö tehdään eri-
tyisellä huolella putkikulmiin. Putken sijoitus valitaan lopullisesti toteutus-
suunnitteluvaiheessa.  

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN 

Kaivostoimintojen ulkopuoliset vedet 

Hakemuksen täydennyksissä 3.12.2012 ja 17.12.2012 hakija on esittänyt, 
että toiminta-alueelta kerättäviä sadevesiä ja puhtaita kuivatusvesiä ohja-
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taan pintavalutuskentän kautta Koivupuroon. Lisäksi kaivopiirin pohjois-
osasta, rakennettavan sähkölinjan länsipuolelta, johdetaan kaivostoiminto-
jen ulkopuolisia sade- ja hulevesiä Pieneen Tipasjärveen hakemuksen 
täydennyksissä esitettyjen periaatepiirrosten mukaisesti. Toimenpiteeseen 
liittyen välittömästi maantien nro 9005 eteläpuolelle mahdollisesti rakennet-
tavan maapohjaisen selkeytysaltaan tarve ratkeaa hankkeen tarkemman 
rakentamissuunnitelman ja aikatalutuksen yhteydessä. Ennen rakentami-
sen aloittamista hakija tiedottaa mahdollisesti aiheutuvista samentumista 
Pienessä Tipasjärvessä. Samentumat rajoittuvat kaivospiirialueen lähistöl-
le. 

Päästöt pintavesiin 

Jätevesien määrä ja laatu 

Rakentamisen aikataulu  

Hakemuksen täydennysten 4.12.2012, 28.12.2012 ja 15.1.2013 mukaan 
allasalueiden kuivatus aloitetaan ensimmäisenä. Rakentamisen aikainen 
selkeytysallas, joka on käytössä myös kaivostoiminnan aikana, rakenne-
taan alkuvaiheessa.  

Varsinaisen rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tehdään tulotie, le-
vennetään kaivokselle johtavaa tietä, tehdään pohjatyöt ja maarakentami-
nen varikko-, murskaus- ja rikastamoalueella, rikastamon perustusten ra-
kentaminen aloitetaan, alue liitetään sähköverkkoon, tehdään läjitysaluei-
den pohjatyöt ja rakennetaan avolouhoksen eteläpuolinen vesivarastoal-
las, oikeastaan avouoma kaivostien viereen.  

Toisessa vaiheessa rakennetaan allasalueen ja varikkoalueen tiet, räjäh-
dysainevaraston tie ja alue, rakennetaan pääosa rikastamosta, aloitetaan 
maanpoisto avolouhoksen alueelta sekä aloitetaan avolouhinta ja maan-
alaisen kaivoksen valmistelevat työt.  

Seuraavaksi rakennetaan altaat ja pumppaamot, viimeistellään rikastamo, 
suoritetaan asennuksia, viimeistellään aluerakentaminen ja siistitään aluet-
ta.  Vesi- ja rikastushiekka-altaat rakennetaan valmiiksi siihen mennessä, 
kun veden varastointi- ja selkeytyskapasiteettia tarvitaan. Altaiden raken-
tamissuunnitelmat aikatauluineen toimitetaan Kainuun ELY-keskuksen hy-
väksyttäväksi. 

Tuotannon käynnistyttyä arvioidaan tarve pyriittivaraston rakentamistarve, 
suunnitellaan vesienkäsittelyjärjestelmä ja rakennetaan se tarvittaessa.  

Rakentamisen aikainen vesienhallinta 

Raakavettä ei käytetä rakentamisvaiheessa eikä varsinaisia jätevesiä syn-
ny, mutta useissa kohteissa syntyvät kuivatusvedet on käsiteltävä ennen 
vesistöön johtamista. 

Kaivostunneli on tyhjennetty vedestä vuonna 2010 ja pumppausta on jat-
kettu ylläpitopumppauksena vuoden 2011 alusta alkaen. Kaivoksen kuiva-
tusvedet johdetaan tällä hetkellä pintavalutuskentälle. Rakentamisaikana 
vedet johdetaan rakentamisen aikaiseen selkeytysaltaaseen. 
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Rakentamisvaiheen maarakentamisessa vedenkäsittelytarpeen määrittele-
vät veden kiintoainepitoisuus sekä sameus. Työkohteet sijaitsevat suurelta 
osin toimintavaiheessa tarvittavilla varastoalueilla ja altailla sekä rikasta-
moalueella, joissa muodostuvan vesijakeen kokoamiseksi tarvittavat raken-
teet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi toimintavaiheen raken-
teita. Varastoalueita ympäröivien teiden sisäpuolelle kaivetaan keräysojat 
(tulevat suotovesien keräysojat) ja ulkopuolelle eristysojat, jotka palvelevat 
samassa käytössä myös tuotantovaiheessa. 

Sivukivialue, malmin välivarastoalue sekä pintamaiden läjitysalue sijoittuvat 
suoalueille, jossa voidaan hyödyntää turvekerrosta pohjan tiivistysraken-
teena. Näin ollen alueilla toteutetaan pääasiassa tiestön ja keräysojaston 
rakentamista, jolloin alueiden rakentaminen edellyttää esimerkiksi rikas-
tushiekka-allasta ja rikastamoaluetta vähäisempiä maansiirtotöitä. Alueiden 
toteutus tarkentuu rakentamissuunnittelun aikana. 

Rakentamisen aikana syntyvät samentuneet aluekuivatus- ja louhosvedet 
johdetaan rakentamisen aikaisen selkeytysaltaan ja pintavalutuskentän 
kautta Koivupuroon.  

Tuotannon aikainen vesien määrä ja hallinta 

Kaivosalueen suurimmat kuivatusvesiä keräävät yksiköt ovat avolouhos ja 
maanalainen kaivos, joihin kertyy sadevettä sekä kaivosalueen pohjavettä. 
Kaivostoiminnan mahdollistamiseksi vesi on johdettava pois louhoksista. 
Kuivatusvettä pumpataan maanalaisesta louhoksesta arviolta 35–40 m3/h 
(noin 0,6 m3/min) ja noin 325 000 m3/v. Kaivoksen kuivanapitopumppauk-
sen seurauksena alueen ympäristön pohjavesi alenee ja kuivatusvesi vä-
henee vähitellen, vakiintuen lopulta pysyvälle tasolleen. Kuivanapitopump-
pauksen myötä vesimäärä aleni jo vuoden 2011 aikana tasolta 1,5 m3/min 
(90 m3/h) tasolle 0,6–0,8 m3/min (36–48 m3/h), mikä tukee arviota kuiva-
tusvesimäärästä.  

Pienestä Tipasjärvestä tarvittavan raakaveden ja prosessin vesikierrosta 
poistettavan veden määrän vähentämiseksi louhosten kuivatusvesiä voi-
daan rikastushiekka-altaaseen johtamisen sijaan tai ohella johtaa suoraan 
tai rakentamisen aikaisesta selkeytysaltaassa selkeytyksen jälkeen rikas-
tamon vesisäiliöön. Avolouhosta voidaan lisäksi käyttää tarvittaessa varo-
altaana, jonka varotilavuudeksi on arvioitu 50 000–100 000 m3 louhintati-
lanteesta ja avolouhoksesta kaivokseen lähtevän vinotunnelin louhinnan 
aikataulusta ja sijoittumisesta riippuen.  

Hakemuksen täydennyksen 3.1.2013 mukaan hakija tutkii myös mahdolli-
suutta alentaa kuivatusveden määrää rakentamalla porakaivoja, joista kai-
vostoiminnan kanssa koskemattomissa oleva vesi ohjattaisiin kaivoksen 
ulkopuolelle pumppaamalla.   

Malmin välivarastoalueelle, sivukiven ja pintamaan läjitysalueille tulevat 
vedet kerätään ympärysojien avulla samaan keräysaltaaseen louhosvesien 
kanssa ja edelleen rikastushiekka-altaalle selkeytykseen. Allas toteutetaan 
avouomana, joka sijoitetaan sivukivikasan ja tuuletusnousulle vievän tien 
väliin. Varastoalueille ja rikastamoalueelle talvella satava lumi pysyy to-
dennäköisesti sulamiskauteen asti, mikä lisää rikastushiekka-altaalle joh-
dettavaa vesimäärää sulamiskaudella.  

Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan louhoksen kuivatusvesien 
johtaminen suoraan Koivupuroon lopetetaan, kun louhinta maanalaisessa 
kaivoksessa aloitetaan tai jos tarkkailun perusteella vedenlaadun havai-
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taan heikentyneen. Kuivatusvedet voidaan tällöin johtaa rakentamisen ai-
kaiseen selkeytysaltaaseen tai rikastushiekka-altaaseen, mikäli toiminta on 
jo alkanut. Yksityiskohtainen vesienkäsittelysuunnitelma tehdään toimin-
nan aloittamisen jälkeen eri vesijakeiden vesienlaadun ja ympäristöluvan 
lupamääräysten määrättyjen päästöraja-arvojen perusteella. Vettä on tar-
peen juoksuttaa Koivupuroon vasta vuoden kuluttua rikastustoiminnan 
aloittamisesta.  

Vaahdotusrikastus on suunniteltu siten, että prosessin sisäinen vesienkier-
rätys on tehokasta. Prosessista poistuva vesi johdetaan rikastushiekan 
mukana rikastushiekka-altaalle. Rikastushiekka-allas toimii malmista erote-
tun, arvottoman aineksen varastoalueena, jossa hiekkalietteestä erotetaan 
osa sen sisältämästä vedestä. Osa vedestä jää rikastushiekka-altaaseen 
huokosvetenä. Rikastushiekasta erottuva vesi johdetaan rikastamolle pro-
sessissa käytettäväksi siltä osin, kuin se on teknisesti mahdollista. 

Vesienkäsittelyn kannalta olennaiset toiminnot ovat rikastushiekka-allas, 
selkeytysallas ja pintavalutuskenttä. Rikastushiekka-altaaseen johdetaan 
vesiä rikastamolta (rikastushiekkalietteessä) sekä kuivatusvesiä malmin 
välivarastoalueelta, pintamaiden läjitysalueelta, avolouhoksesta sekä 
maanalaisesta kaivoksesta ja sivukivialueelta. Lisäksi kaivoksen rakennet-
taville alueille, kuten rikastushiekka-altaalle, satava vesi päätyy rikastus-
hiekka-altaalle. Rikastushiekka-allas toimii vesistöön johdettavien vesien 
osalta pitkäviipymäisenä selkeytysaltaana. Rikastushiekka-altaalta vesi 
johdetaan selkeytysaltaaseen, josta vettä kierrätetään uudelleen rikastus-
prosessissa käytettäväksi tai johdetaan ylivuotona pohjoispuoliselle suo-
alueelle rakennettavalle pintavalutuskentälle ja edelleen ojassa Koivupu-
roon. Rikastushiekka-altaan patojen suotovedet on otettu huomioon sekä 
vesitaseessa että kuormitusarvioinnissa rikastushiekka-altaasta poistuvas-
sa vedessä päästönä, koska suotovedet päätyvät kaikissa suunnissa Koi-
vupuroon.  
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Hakemuksen täydennyksen 15.1.2013 mukaan kaivoksen vesikierto on: 

  

 

Kuvassa katkoviivanuolella rakentamisen aikaisesta selkeytysaltaasta ri-
kastushiekka-altaalle tarkoitetaan tilanteita, jolloin vettä ei voida sen laa-
dun tai määrän takia ajaa rikastamolle tai pintavalutuskentälle. Selkeytysal-
taasta nuoli rikastamolle kuvaa kierrätysveden käyttöä prosessivetenä. 
Maanalaisesta kaivoksesta ja vesialtaasta rikastamolle osoittavien nuolien 
lisäksi katkoviivanuolilla rikastushiekka-altaalle (tai vara-altaalle) tarkoite-
taan tilanteita, jolloin vettä ei voida sen laadun tai määrän vuoksi ajaa ra-
kentamisen aikaiseen selkeytysaltaaseen.  

Tehdyn vesitasearvion mukaan:  

 rikastamon vedentarve on 96 m3/h 

 Pienestä Tipasjärvestä tarvittava raakavesimäärä on keskimäärin 
23 m3/ h 

 rikastamolta poistuu rikastushiekan mukana vettä 87 m3/h 

 kaivostäyttöön menevän rikastushiekan sisältämä vesimäärä on ar-
violta 9 m3/h 

 rikastushiekka-altaasta palautuu rikastamolle kierrätysvettä keski-
määrin 72 m3/h eli noin 75 % rikastushiekkalietteen mukana rikas-
tamolta poistuneesta vedestä 

 louhosten kuivatusvesiä muodostuu arviolta 37 m3/h 

 vesistöön johdettavan veden määrä on arviolta 57 m3/h, mikä sisäl-
tää päästöveden ja rikastushiekka-altaan patojen suotovedet sekä 
sadannan selkeytysaltaalle ja pintavalutuskentälle. 
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Prosessin vesikiertoon tulevat jakeet                              m3/v  
- Pienestä Tipasjärvestä otettava raakavesi 200 000  
- louhosten kuivatusvedet   325 000  
- pintamaiden läjitysalueen valumavedet     6 000  
- sivukivialueen valumavedet         6 000  
- malmin varastoalueen ja  
rikastamoalueen valumavedet      13 000  
- sadanta rikastushiekka-altaaseen      82 000  
- sadanta selkeytysaltaaseen, vara-altaaseen  
ja pintavalutukseen       16 000  
                  Yhteensä noin    650 000  
 
Prosessin vesikierrosta poistuvat jakeet                            m3/v 
- kaivostäyttöön menevän rikastushiekan vesi   79 000 
- rikastushiekka-altaaseen pysyvästi  
varastoituva vesi        67 000  
- pintavalutuskentältä purkuun poistuva vesi  503 000  
                      Yhteensä noin 650 000  
 
Keskimääräisenä sadantavuotena ja haihdunta huomion ottaen vesikier-
toon tulevien vesistä 50 % on kaivoksen kuivatusvesiä (325 000 m3/a, 31 
% Pienen Tipasjärven Olkilahdesta otettavaa raakavettä (200 000 m3/a) ja 
18 % sade- ja aluekuivatusvesiä (120 000 m3/a).   
 
Rikastushiekka-altaassa ja/tai selkeytysaltaassa selkeytettyä vettä palaute-
taan rikastusprosessiin niin paljon, kuin se on teknisesti mahdollista ja ta-
loudellisesti järkevää. Rikastamon käyttövedestä arviolta 75 % voidaan 
kierrättää. Avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvedet pumpa-
taan tarvittaessa kemikaloituina rikastushiekka-altaaseen ja pyritään käyt-
tämään myös rikastusprosessissa. Hyödyntämättä jäävät rikastushiekka-
altaan ylivuotovedet johdetaan selkeytysaltaan ja pintavalutuskentän kaut-
ta Koivupuroon.  
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Kaivoksen vesitase esitettynä (lisäselvitys 28.12.12): 

 

 

Rikastushiekka-altaaseen johdetaan vettä pääasiassa ainoastaan rikasta-
molta. Tarvittaessa myös muita haitta-aineita sisältäviä vesijakeita ‒ avo-
louhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvesiä, malmin, sivukivien ja 
pintamaiden varastoalueen kuivatusvesiä sekä rikastamoalueen ja urakoit-
sijan huoltoalueen pihan kuivatusvesiä – johdetaan rikastushiekka-
altaaseen. Rikastushiekka-altaan vedenlaatu määräytyy sinne johdettavien 
vesijakeiden pitoisuuksista. Seuraavissa taulukoissa on arvioitu rikastus-
hiekka-altaan vedenlaatua silloin kun kaikki vesijakeet ohjataan rikastus-
hiekka-altaaseen sekä esitetty pilot-kokeen rikastushiekasta erotetun ve-
den pitoisuuksia. Rikastushiekka-altaaseen johdettavat vesijakeet sekä 
saavutettava kierrätysaste määräävät toiminta-aikana rikastushiekka-
altaan vedenlaadun. Lisäksi rikastushiekka-altaan vedenlaatuun vaikuttaa 
suoraan siihen satava vesi ja lumi.   

Maanalaisen kaivoksen ja avolouhoksen kuivanapitovesien arvioitu veden-
laatu on: 

 

Muuttuja Laatu Pitoisuus 

Kiintoaine mg/l 4000 

pH - 5,5 

sähkönjohtavuus mS/m 100 

P mg/l 0,5 

NO2+3-N mg/l 12 

NH4-N mg/l 2 

Al mg/l 30 

Ca mg/l 18 
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Fe mg/l 80 

K mg/l 19 

Mg mg/l 20 

Mn mg/l 4 

S mg/l 110 

Zn mg/l 1,7 

Pb mg/l 2 

Sb mg/l 0,1 

 

Rikastamon piha-alueen ja varastoalueiden vedenlaaduksi on kokonaispi-
toisuuksina arvioitu: 

Muuttuja Laatu Kesä Syksy Talvi Tulva 

Kiintoaine mg/l 10 10 10 100 

pH - 6,5 6,5 6,5 6,5 

sähkönjohtavuus mS/m 100 100 100 100 

P mg/l 0,1 0,1 0,1 0,2 

NO2+3-N mg/l 10 10 10 6 

NH4-N mg/l 2 2 2 1 

Al mg/l 0,1 0,1 0,1 0,7 

Ca mg/l 200 200 200 200 

Fe mg/l 0,5 0,5 0,5 2 

K mg/l 7 7 7 7 

Mg mg/l 6 6 6 6 

Mn mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 

S mg/l 300 300 300 300 

Zn mg/l 1,7 1,7 1,7 1,7 

Pb mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 

Sb mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 

 

Pilot-kokeen rikastushiekasta erotetun veden laatu:  

Muuttuja Pitoisuus 
(mg/l) 

Muuttuja Pitoisuus 
(mg/l) 

Muuttuja Pitoisuus 
(mg/l) 

P 0,42 Mg 0,92 As <0,015 

Be <0,005 Mn <0,005 Ni <0,005 

Ba 0,009 Na 17,2 Zn <0,01 

Mo 0,018 Fe <0,015 Cd <0,002 

Ti <0,015 S 56,7 Pb <0,015 

Sn <0,015 K 22,5 Co <0,003 

Al 0,19 Se <0,015 V <0,005 

Ca 49 Cr <0,01 B 0,024 

Cu <0,005 Sb 0,38   
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Rikastushiekka-altaaseen muodostuvan veden laatu: 

Muuttuja Laatu Kesä Syksy Talvi Kevät 

Kiintoaine mg/l 2200 1881 2051 1915 

pH - 6-7 6-7 6-7,5 6-6,5 

sähkönjohtavuus mS/m 220 220 235 200 

P mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 

NO2+3-N mg/l 10,8 10,6 11,2 10,1 

NH4-N mg/l 2,0 2,0 2,1 1,9 

Al mg/l 15 13 14 13 

Ca mg/l 247 262 276 236 

Fe mg/l 40 33 36 35 

K mg/l 10 9 10 10 

Mg mg/l 13 12 13 12 

Mn mg/l 3,4 3,1 3,4 3,0 

S mg/l 212 227 236 224 

Zn mg/l 0,5 0,5 0,5 0,7 

Pb mg/l 0,9 0,8 0,9 0,9 

Sb mg/l 0,07 0,06 0,07 0,06 

 

Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan Pilot-kokeen arvoista ei 
ole päädytty rikastushiekka-altaan veden kokonaisuuspitoisuuksiin. Pilot-
kokeen vesi on analysoitu näyte rikastuksen optimoinnin Pilot-kokeen ri-
kastushiekasta erotetusta vedestä. Tämä vedenlaatuarvio (edellä ylempi 
taulukko) on rikastuslaitokselta rikastushiekka-altaaseen purettavan vesija-
keen laadusta. Arviossa rikastushiekka-altaan veden kokonaispitoisuuksis-
ta (alempi taulukko) on otettu huomioon muiden vesijakeiden vaikutus ri-
kastushiekka-altaan vedenlaatuun. Pilot-kokeen vedenlaatuun verrattuna 
korkeat pitoisuudet usean alkuaineen ja kiintoaineen osalta ovat peräisin 
korkeaksi arvioiduista pitoisuuksista kaivoksen vesissä.  

Vesitaseen hallinta sateisina vuosina 

Kaivoksen vesienhallinta on esitetty keskimääräisen sadantavuoden mu-
kaisena. Vuoden 2012 sademäärä on ollut keskimääräistä suurempi usei-
na kuukausina, mistä johtuen vesitasetarkastelu on tehty myös kuluneen 
vuoden (syyskuu 2011–elokuu 2012) sademäärien mukaisesti. Sateisesta 
jaksosta huolimatta osa kuukausista on ollut sadannaltaan keskimääräisiä 
tai jopa pienempiä. Vertailu keskimääräisten sadantojen ja tämän tarkaste-
lun mukaisten sadantojen välillä on:  
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Kuukausi Keskim. sademäärä 
(mm) 

Tarkastelujakson 2011-
2012 sademäärä (mm) 

Tammikuu 34 27 
Helmikuu 29 31 
Maaliskuu 33 25 
Huhtikuu 28 48 
Toukokuu 40 73 
Kesäkuu 61 111 
Heinäkuu 76 112 
Elokuu 84 141 
Syyskuu 68 66 
Lokakuu 50 56 
Marraskuu 43 18 
Joulukuu 31 54 

Yhteensä 577 762 

 

Laaditussa vesitaselaskennassa muutettiin ainoastaan sadantaan ja haih-
duntaan liittyviä arvoja. Sademäärän lisääntymisen vaikutusta jossain mää-
rin vähentää haihdunnan lisääntyminen, joka kuitenkin arvioitiin myös täs-
sä laskennassa enintään kuukausittaisten sademäärien suuruisiksi myös 
keväällä ja alkukesällä. Muilta osin kaivoksen vesienhallintaan, vedenkier-
rätykseen, virtaamiin tai muihin toiminnallisiin tekijöihin ei tehty muutoksia. 
Myös kaivoksen kuivanapitoveden määrä säilytettiin tarkastelussa ennal-
laan. Tarkastelun mukaiset virtaamat ovat:   

 

Virtaamat ovat tarkasteluvuoden 2011–2012 sadantatilanteen mukaisia. 

Keskimääräisen sadantatilanteen perusteella pintavalutuskentältä Koivu-
puroon johdettavan veden määrä on 503 000 m3/vuosi. Sateisen vuoden 
tarkastelun mukaan Koivupuroon johdettavan veden määrä olisi 561 000 
m3/vuosi eli noin 12 % enemmän kuin keskimääräisenä vuotena.  

Tarkastelun mukaan suuren sademäärän vaikutus vesienhallintaan on ver-
raten vähäinen. Tipaksen hopeakaivoksen kaltaisella, lähinnä maanalaista 
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louhintaa toteuttavalla kaivoksella sadantaa keräävien varastoalueiden pin-
ta-ala on varsin pieni verrattuna pelkkää avolouhintaa käyttäviin kaivoksiin. 
Niillä itse louhos että sivukivien ja maapeitteiden varastoalueet ovat huo-
mattavan paljon suurempi ja näin ollen sateisten kausien ja rankkasateiden 
vaikutus on vastaavasti suurempi. 

Sademäärän kasvaessa 30 % tiettynä vuotena purkuvesimäärä kasvaisi 4 
m3/h. Arviossa ei ole otettu huomioon sadannan vaikutusta kaivostunnelin 
kuivanapitoon, mutta yksittäisen sateisen vuoden vaikutusta maanalaiseen 
kaivoksen kuivatusvesimäärään ei arvioida huomattavaksi. Mikäli toistuvat 
sateiset vuodet tai louhinnan eteneminen aiheuttaisivat louhosten kuiva-
tusveden määrän kasvua eikä kuivatusveden määrää pystytä esimerkiksi 
porakaivojen avulla vähentämään, joutuu hakija purkamaan Koivupuroon 
ilmoitettua (561 000 m3/v) sateisen vuoden kuutiomäärää enemmän vettä. 
Aluekuivatusvesien hallinta voidaan varmistaa erityisesti pienten varasto-
alueiden (sivukivi, moreeni) ja pienen avolouhoksen rakentamisella, riittä-
vän rikastushiekka-altaan toimiessa tehokkaana lyhyiden sadekausien vir-
taamien tasaajana. 

Kaivoksen jätevesien käsittely 

Kaivoksen vesienhallinta on suunniteltu niin, että luonnonvesiin kohdistuva 
kuormitus on alhainen. Tästä huolimatta voi syntyä tilanteita, joissa vesija-
keiden laatu poikkeaa ennakoidusta. Tyypillisesti veden laatupoikkeama 
rakentamisvaiheessa voi aiheutua malmin ja/tai sivukiven sisältämistä al-
kuaineista tai rikin (S) yhdisteistä, räjähteissä olevasta typestä (N) tai ra-
kentamisesta ja louhinnasta peräisin olevasta kiintoaineesta. Taivaljärven 
kaivoksella mahdollisia laatua heikentäviä alkuaineita voivat olla lähinnä 
sinkki (Zn), lyijy (Pb) ja antimoni (Sb). 

Vesienkäsittelyn pääyksikkönä toimivan varsinaisen selkeytysaltaan tila-
vuudeksi on alustavasti suunniteltu 60 000 m3 ja vara-altaan 80 000 m3.  
Varaselkeytysallasta (varoallasta) hyödynnetään esimerkiksi tilanteissa, 
joissa suuren hetkellisen sadannan aiheuttamaa virtaamapiikkiä on tar-
peellista tasata veden varastoinnilla. Vara-altaan lisäksi rikastamoalueen 
länsipuolelle rakennetaan erillinen selkeytysallas rakentamisaikaisen ve-
sienhallinnan tehostamiseksi.  

Suurten virtaamatilanteiden hallinnan lisäksi altaat mahdollistavat myös 
vesijakeiden erottelun eri altaisiin, mikäli jotkut vesijakeet rakentamis- tai 
toiminta-aikana edellyttäisivät kemikalointia tai muuta käsittelyä ympäristön 
kannalta riittävän vedenlaadun saavuttamiseksi. 

Mikäli vedenlaadussa havaitaan poikkeamia, jotka käsittelemättöminä ai-
heuttaisivat ennakoitua suurempia vaikutuksia vastaanottavassa vesistös-
sä, veden pitoisuuksia voidaan alentaa kemikaloinnilla. Kemikalointi sam-
mutetulla kalkilla tai tavanomaisilla rautapohjaisilla vesikemikaaleilla (esi-
merkiksi PIX) alentaa esim. sinkin, lyijyn ja antimonin. 

Kalkin syötöllä voidaan nostaa veden pH:ta, mikäli se on liian alhainen 
kemikaloinnin tai vastaanottavan vesistön kannalta. Kalkin syötöllä voidaan 
myös saostaa sulfaattia kipsiksi. Kokemusten mukaan kemikalointi alentaa 
myös kiintoainepitoisuutta. Kemikaloinnin toimivuuden varmistamiseksi on 
riittävä vesien selkeytys. Muun muassa maanalaisen kaivoksen kuivatus-
vedet, malmin välivarastointialueelta sekä sivukivialueelta tulevat vedet 
voivat olla happamia, joten ne käsitellään tarvittaessa kalkitsemalla ennen 
johtamista rikastushiekka-altaaseen. Kalkitseminen voidaan toteuttaa joko 
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erillisellä kemikalointiasemalla tai esimerkiksi lisäämällä rikastushiekka-
lietteeseen kalkkia, joka sekoittuu rikastushiekka-altaassa muuhun veteen. 

Putkistojen suunnittelussa tullaan järjestämään kemikalointi-mahdollisuus 
rikastushiekka-altaalle rikastamolta purettavalle vedelle siten, että kemi-
kaalinsyöttö tapahtuu ennen pumppausta rikastushiekka-altaalle. Rikas-
tushiekka-altaan ja selkeytysaltaan sekä selkeytysaltaan ja vara-altaan vä-
lille varaudutaan tarvittaessa rakentamaan kemikalointiasema.  

Yksityiskohtaisempi vesienkäsittely suunnitellaan, kun on saatu enemmän 
tietoa muodostuvista vesijakeista. Vesienkäsittelyssä voidaan mahdollisesti 
käyttää saostuskemikaaleina kalkkikemikaaleja (sammutettu- ja poltettu 
kalkki sekä kalkkikivi) ja muita saostuskemikaaleja, esimerkiksi ferrisulfaat-
tia. Yhtiö tutkii myös muiden, esimerkiksi adsorptioon perustuvien vesien-
käsittelymenetelmien käyttömahdollisuutta. 

Kemikaloinnin suunnittelemiseksi hakija on koonnut kaivoksen vesijakeista 
näytteitä, joilla toteutetaan pilot-mittakaavan käsittelykokeita vuoden 2012 
aikana. Käsittelykemikaalin ja muut kemikalointiin liittyvät valinnat tehdään 
näiden kokeiden perusteella. 

Hakemuksen täydennyksen 15.1.2013 mukaan selkeytysaltaan ja raken-
tamisen aikaisen selkeytysaltaan pohjaan laskeutuvan sakan määrä arvi-
oidaan niin pieneksi ja ympäristölle vaarattomaksi, että altaan pohjasedi-
mentti soveltuisi sakan lopulliseksi sijoituspaikaksi. Sakka muodostuu pää-
asiassa kuivatus- ja prosessiveden sisältämästä kiintoaineesta. Vesienkä-
sittelyssä muodostuvan sakan määrää on vaikea arvioida, koska vesienkä-
sittelymenetelmää ei ole valittu. Mikäli vesienkäsittely tarvitaan ja päädy-
tään käyttämään sakkaa muodostavaa vesienkäsittelymenetelmää, muo-
dostuvan sakan määrä tulee olemaan niin pieni, että sen lopulliseksi sijoi-
tuspaikaksi katsotaan rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden pohjat.  

Vesienkäsittelyaltaiden mitoitus 

Vesienkäsittelyaltaiden mitoitukseen vaikuttavat normaalin sadantatilan-
teen lisäksi rankkasateet. Rankkasateiden vaikutus on suurin varastoalueil-
la ja rikastamon piha-alueella, joilta suuri hetkellinen sademäärä voi huuh-
toa mukaansa esimerkiksi kiintoainetta keskimääräistä huomattavasti 
enemmän. Näiden alueiden lisäksi rikastushiekka-allas kerää kaiken sille 
satavan veden, mutta rikastushiekka-altaan oma tilavuus mahdollistaa 
suurten sadantojen hallinnan. 

Nykyisen suunnittelutilanteen mukaisesti varasto- ja piha-alueita rakenne-
taan seuraavasti: 

- sivukivialue ja marginaalimalmivarasto 2 ha 
- pintamaisen varastoalue 2 ha 
- rikastamon piha-alue 4 ha 
- avolouhos 3 ha 
- malmin välivarastoalue 1 ha 
Yhteensä 12 ha 
 
 
Huomattavan voimakkaaksi yksittäisen vuorokauden sademääräksi arvioi-
daan enintään 100 mm, jolloin haihduntaakin huomioon ottamatta varasto-
alueille satavan veden määrä on 12 000 m3/vrk ja 500 m3/h. Runsaasta sa-
teesta kertyvä vesimäärä hallittaan muun muassa käyttämällä selkeytysal-
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taan viereistä varaselkeytysallasta, joka mahdollistaa suurenkin hetkellisen 
sadannan varastoinnin.  

Selkeytyskyvyssä altaiden pinta-ala on merkitsevin mitoitettava tekijä. Ylei-
sesti tarkastellen pintakuormaltaan alle 1 m/h altaat toimivat suhteellisen 
tehokkaasti, kun otetaan huomioon mineraaliperäisen kiintoaineen nopea 
laskeutuvuus.  

Rikastamolta vedet johdetaan kaikissa olosuhteissa rikastushiekka-
altaaseen, johon suurin osa rikastushiekan hienoaineksesta ja kaivosve-
den kiintoaineesta laskeutuu. Rikastushiekka-altaasta vesi kulkeutuu kai-
kissa olosuhteissa selkeytysaltaan (3,2 ha) kautta. Rikastushiekka- ja sel-
keytysaltaat tasaavat rankkasateiden huippuvirtaamia tehokkaasti. Kevät-
tulvan aikaan sijoittuvan suurimman virtaamakeskiarvon, noin 145 m3/h, 
aikana rikastushiekka-altaan (28 ha) mitoittavaksi virtaaman pintakuor-
maksi muodostuu 0,0005 m/h ja selkeytysaltaan vastaavasti 0,0045 m/h.  
Arvioidut pintakuormat alittavat monikymmenkertaisesti kiintoaineen las-
keutuksen mitoitusarvot. 

Hakemuksen täydennysten 28.9.2012 ja 15.1.2013 mukaisen rikastamon 
lounaispuolelle rakennettavan rakentamisen aikaisen selkeytysaltaan, joka 
on käytössä myös toiminnan aikana, pinta-ala on 1,5 ha ja tilavuus 25 000 
m3. Sen pintakuorma tarkasteluvirtaamalla on noin 0,03 m/h, jota voidaan 
pitää varsin tehokkaana mitoitusarvona.  

Selkeytysallas (3,2 ha) ja varaselkeytysallas (4,7 ha) ovat edellä kuvattua 
rakentamisen aikaista selkeytysallasta huomattavasti suurempia, mikä te-
hostaa vesienhallintaa tuotannon käynnistymisen jälkeen.  

Hakemuksen täydennyksen 15.1.2013 mukaan selkeytysaltaan (60 000 m3 
ja rakentamisen aikaisen selkeytysaltaan (25 000 m3) tilavuutta voidaan 
tarvittaessa kasvattaa. 

Hakemuksen täydennyksen 15.1.2013 mukaan avolouhoksen eteläpuolelle 
rakennettavaan vesivarastoaltaaseen (avouoma) kerätään sivukiven ja pin-
tamaiden läjitysalueiden ja avolouhoksen kuivatusvedet. Altaassa esisel-
keytetään vesi, joka pumpataan altaan rikastamon puoleisesta osasta ra-
kentamisen aikaiseen selkeytysaltaaseen tai rikastamolle. 

Vesienkäsittelyrakenteiden toteuttaminen 

Hakemuksen täydennysten 28.9.2012 ja 15.1.2013 mukaan rikastamon 
lounaispuolelle rakennettava rakentamisen aikainen selkeytysallas (1,5 ha, 
25 000 m3) toteutetaan kaksiosaisena siten, että vedet pumpataan ensin 
pienempään etuosaan, joka erottaa karkeaa hiekkaa ja hidastaa pumppa-
uksesta aiheutuvaa virtausta. Etualtaasta vedet ohjataan ylivuotona suu-
rempaan altaan osaan, joka poistaa vedessä olleen hienojakoisemman 
kiintoaineen. Mikäli kemikalointi katsotaan tarpeelliseksi, kemikaalinsyöttö 
suunnitellaan ylivuotorakenteen yhteyteen. Tällöin kemikaloitu sakka las-
keutetaan suurempaan altaan osaan, mikä tehostaa mahdollisen heikosti 
laskeutuvan sakan erotusta.  

Rakentamisen aikaista selkeytysallasta käytetään toiminnan aikana kuiva-
tus- ja valumavesien selkeytykseen. Altaassa käsiteltyjä vesiä ohjataan 
toiminnan aikana rikastuslaitokselle, rikastushiekka-altaaseen tai pintavalu-
tuskentälle. Vesienhallinnan osalta tämä mahdollistaa erilaisten vesijakei-
den hajautetun käsittelyn ja antaa säätövaraa prosessinohjaukseen.  
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Hakemuksen täydennyksen 21.12.2012 mukaan tavoite on, että rakenta-
misen aikaisesta selkeytysaltaasta vesiä ei johdettaisi rikastushiekka-
altaaseen.  

Rakentamisen aikaisesta selkeytysaltaasta ei hakemuksessa ole esitetty 
mitoitusta ja rakentamisperiaatetta tarkempia tietoja. Hakemuksen täyden-
nyksen 15.1.2013 mukaan nykyisen tunnelin, maanalaisen kaivoksen ja 
rakennettavien porakaivojen muodostama kuivatuskartio ulottuu rakenta-
misen aikaisen selkeytysaltaan alle, jolloin altaan suotovedet eivät päädy 
hallitsemattomasti kaivospiirin ulkopuolelle tai pilaamaan maaperää. Mah-
dolliset maanpinnalle suotautuvat vedet voidaan hallita keruujärjestelyin.  

Hakemuksen täydennyksen 28.12.2012 mukaan avolouhoksen eteläpuo-
lelle rakennettava vesivarastoallas on tarkoitus rakentaa maapohjaiseksi 
avouomaksi, jonka leveys on 3 m, pituus 270 m ja tilavuus 540 m3. Uoman 
lounaan puoleiseen päähän tehdään pumppausasema rakentamisen ai-
kaiselle selkeytysaltaalle.  

Selkeytysallas (3,2 ha, 60 000 m3) rakennetaan ohutturpeiselle alueelle, 
josta turvekerros voidaan poistaa. Turpeen alla olevan moreenin laatua 
tutkitaan altaan pohjan vedenläpäisevyyden määrittämiseksi ja tarvittaessa 
pohjarakenteeseen tuodaan hienoainesrikasta moreenia muualta kaivos-
alueelta rakentamisen aikana. 

Varaselkeytysallas (4,7 ha, 80 000 m3) sijaitsee paksumman turpeen alu-
eella, jossa turpeen poistoa ei tehdä. Varaselkeytysaltaan alueella olevan 
turpeen pysyminen paikoillaan pohjan tiivistyskerroksena varmistetaan mo-
reeni- tai murskepeitolla. Varaselkeytysallas rakennetaan rakentamisvai-
heen aikana ja ennen tuotannon aloittamista. Varaselkeytysallas pidetään 
pääsääntöisesti vajaana, jotta sinne voidaan tarvittaessa varastoida sa-
dantahuippujen aikana syntyvien vesimäärien lisäksi myös poikkeustilan-
teissa mahdollisesti muodostuvia vesiä.  

Rikastushiekka-altaan (28 ha) pohja on tarkoitus toteuttaa pääosin tiivistur-
verakenteena. Rikastushiekka-allas sijoittuu pääosin suoalueelle ja osin 
moreenialueille. Altaan kohdalla turvealueen pinta-ala on noin 16,7 ha ja 
turvekerroksen paksuus on enimmillään noin 4 m. Turvekerroksen paksuus 
on yli metrin noin 8,5 ha:n alueella.  

Suunnittelualueen turpeen soveltuvuutta rikastushiekka-altaan pohja- ja 
pintarakenteissa on tutkittu Oulun yliopistossa laaditussa diplomityössä. 
Tutkimuksissa on selvitetty turpeen luokitusominaisuuksia, kokoonpuristu-
vuutta, vedenläpäisevyyttä ja vedenpidätyskykyä. Turpeen paksuuksia ja 
ominaisuuksia on tutkinut myös GTK. Myös hakija on tehnyt alueella tur-
peen paksuusmittauksia.  

Turpeen kokoonpuristuvuus oli noin 1,25 m:n rikastushiekkakerrosta vas-
taavalla kuormalla 20 kPa keskimäärin 20–40 %, ja 4 m:n paksuista rikas-
tushiekkakerrosta vastaavalla kuormalla 60 kPa turpeen kokoonpuristu-
vuus oli 40–60 %.  

Turpeen vedenläpäisevyydet vaihtelivat kuormitustasosta riippuen 5*10-10 
m/s - 4*10-11 m/s. Kuormitus ja sen aiheuttama turpeen kokoonpuristumi-
nen pienentävät turpeen vedenläpäisevyyttä selvästi.  

Käytettäessä turpeen vedenläpäisevyyttä 5*10-10 m/s ja vesipaineen kor-
keutena 2 m, saavutetaan turvekerroksen paksuudella 0,4 m vastaava 
suojaustaso kuin kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liit-
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teen 1 mukaisella tavanomaisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteella 
(k=10-9 m/s, h = 1 m). Kokoonpuristuminen pienentää turpeen vedenlä-
päisevyyttä alle arvon 1*10-10 m/s, jolloin sanotun valtioneuvoston päätök-
sen mukaista kaatopaikan pohjarakennetta vastaava suojaustaso saavute-
taan laskennallisesti turpeen paksuudella 0,1 m. 

Tulosten perusteella suunnitellun altaan pohjarakenteena toimii luontainen 
turvepohja, missä turpeen paksuus on vähintään 1 m. Muilla alueilla turve-
kerroksen paksuutta lisätään patojen massanvaihtokaivusta saatavalla tur-
peella sekä tarvittaessa muualta kaivospiirin alueelta tuotavalla turpeella. 
Turve levitetään alueelle siten, että turvekerroksen paksuus tiivistämättö-
mänä on vähintään 1 m ja esimerkiksi telakoneella tiivistettynä vähintään 
0,4 m. Moreenialueilla pohjarakenne tehdään ensisijaisesti tiivistetyllä tur-
peella. Mikäli rakenteeseen soveltuvaa turvetta ei ole riittävästi, pohjara-
kenne tehdään vaihtoehtoisesti bentoniittimattorakenteena tasatulle mo-
reenipohjalle. 

Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan rikastushiekka-altaan 
pohja-alueen turve- ja moreenikerroksen laatu selvitetään vielä tehtyä tar-
kemmin. Myös tiivisturpeen rakentamisen teknistä toteuttamista tutkitaan 
vielä tarkemmin ennen rakentamisen aloittamista. Altaan rakentamista 
harkitaan vaiheittain siten, että ensimmäisenä rakennettaisiin joko turve-
pohjainen tai moreenimaalle tuleva osa altaasta. Turpeen painotukseen 
käytetään rikastushiekkaa, joka ohjataan altaaseen rikastuslaitokselta. Al-
taan yksityiskohtaisempi rakentamissuunnitelma tehdään, kun tarvittavat 
geoteknisten tutkimusten tulokset ovat käytössä. Tällöin tehdään myös yk-
sityiskohtaisempi suunnitelma rikastushiekka-altaan täytöstä rikastushie-
kalla. Pääsääntöisesti pohjarakenteena käytetään turvetta, paikoin pohja 
voidaan tehdä hienoainesrikkaalla, hyvin tiivistyvällä moreenilla jonka ve-
denläpäisevyysominaisuudet ovat patomoreenikelpoiset.  

Hakemuksen täydennysten 19.12.2012 ja 22.12.2012 mukaan toiminnan 
alussa rikastushiekka-altaaseen ajetaan ainoastaan rikastamovettä, koska 
pohja painotetaan rikastamoveden sisältämällä rikastushiekalla. Rikastus-
hiekka ohjataan altaaseen siten, että se leviää tasaisesti koko pohjan alu-
eelle. Tämä voidaan toteuttaa siirrettävällä putkistolla.  

Kun pohja on painotettu rikastushiekalla, siirrettävä putkisto siirretään al-
taan padon reunalle ja rikastamovettä ohjataan altaaseen padon reunalta. 
Purkupaikkaa vaihdellaan siten, että purettava rikastushiekka rajoittuu 
kaikkiin rikastushiekka-altaan patoihin, lukuun ottamatta selkeytys- ja va-
raselkeytysaltaan patoja (ylivuotokynnykset). Purkutavan havaintokuva:  
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Altaan suurin mahdollinen vapaan veden määrä on 412 500 m3, altaan ol-
lessa ensimmäisen kerran täynnä eli rikastamoveden arvioidulla keskimää-
räisellä pumppausmäärällä 130 m3/h puolen vuoden kuluessa. Tämän jäl-
keen vapaan veden määrä altaassa pienenee.   

Veden purkutapa selkeytysaltaaseen ratkaistaan toteutus-
suunnitteluvaiheessa. Vaihtoehtoina ovat purku ylivuotona rikastushiekka-
altaan ja selkeytysaltaan välisen ylivuotorakenteen yli, pumppaaminen al-
taan keskelle sijoitettavasta pumppulautasta tai pumppaus altaan keskelle 
sijoitettavasta dekantointikaivosta. 

Hakemuksen täydennyksen 28.12.2012 mukaan lupahakemuksessa esite-
tyn kahden pintavalutuskentän sijaan on tarkoitus rakentaa vain yksi pinta-
valutuskenttä. Hakijan mukaan itäisempi pintavalutuskenttä voidaan jättää 
rakentamatta, kun toteutetaan rakentamisen aikainen selkeysallas, joka on 
käytössä myös toiminnan aikana. 

Pintavalutuskentän alueen turpeen laatu ja turvekerroksen paksuus (vah-
vuus) tutkitaan ennen toteutussuunnittelua. Näin pyritään varmistamaan 
kenttien riittävä toiminta erityisesti kesäaikana tapahtuvan typenpoiston 
osalta. Muutoin typpikuormitusta rajoitetaan räjäytysten oikealla suunnitte-
lulla ja louhinnan optimoinnilla. 

Käsitellyn jäteveden laatu 

Kaivoksen vesipäästöjä on arvioitu rikastushiekka-altaaseen johdettavien 
vesijakeiden arvioidun laadun perusteella ja kun vedet johdetaan selkey-
tysaltaan ja pintavalutusaltaan kautta vesistöön. Arvio on laadittu luon-
nonolojen ja vesistön vastaanottokyvyn kannalta eri virtaamatilanteissa eri 
vuodenaikoina ottaen huomioon, että kevään tulvakaudella sulamisvesien 
vaikutus on suuri sekä kaivoksen vesissä että vesistössä, kesällä on oleel-
lisesti kevättä vähävetisempi aika, mutta erityisesti ravinteiden vaikutus ve-
sistössä suuri, syksyllä, jolloin syksy alkusyksyllä virtaamat ovat kesän kal-
taisia ja loppusyksy on runsasvetinen sekä talvella, jolloin virtaamat luon-
nonvesissä ovat pienet.  

Arviointi on tehty jakeittain kaivoksen toiminta-alueiden tyypillisten jäteve-
den laatuun vaikuttavien tekijöiden, kuten malmin, sivukiven, maapeittei-
den laadun perusteella sekä muilta kaivoksilta saatujen kokemuksien pe-
rusteella. 

Arviot on laadittu kaivostoiminnalle tyypillisten päästöjen sekä Tipaksen 
kaivokselle ominaisten alkuaineiden osalta. Alkuaineista tarkasteltavia ovat 
tyypillisesti tuotemetallit: lyijy (Pb) ja sinkki (Zn) sekä sellaiset muut alkuai-
neet, joiden liukoiset pitoisuudet rikastushiekassa tai sivukivessä ovat vä-
häistä merkityksellisempiä, tässä tapauksessa antimoni (Sb). Lisäksi on ol-
lut perusteltua tarkastella niitä alkuaineita, joiden pitoisuudella voidaan 
olettaa olevan merkitystä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-
neista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006) tarkoitettuihin 
ympäristölaatunormeihin vesistössä. Näitä ovat lähinnä kadmium (Cd), 
elohopea (Hg) ja nikkeli (Ni). Kaivoksen kuivatusvesien analyysien, pilot-
kokeen rikastushiekkaveden analyysien, vanhan sivukivikasan suotovesi-
analyysien sekä rikastushiekan ja sivukiven liukoisuustestien perusteella 
näiden alkuaineiden päästöt ovat hyvin pieniä. Tästä syystä tarkempaa ar-
viointia kadmiumille (Cd), nikkelille (Ni) ja elohopealle (Hg) ei ole katsottu 
tarpeelliseksi, koska useimmat tutkitut pitoisuudet ovat alittaneet ana-
lyysitarkkuusrajat. 
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Hakemuksen täydennyksen 11.3.2013 mukaan Pilot-ajojen perusteella ri-
kastushiekkaan päätyy hopeaa noin 10 g/t eli noin 3,4 t/v. Minipilotissa ja 
pilotissa rikastushiekalle ja pyriittirikasteille tehtyjen kumulatiivisten raviste-
lutestien mukaan (L/S=10; SFS-EN 12457-3) liukoisen hopean määrä ri-
kastushiekassa oli 0,49 µg/kg (4119), 0,72 µg/kg (1412), 0,89 µg/kg (1413) 
ja <1,3 µg/kg (1414). Minipilotin tulosten mukaan pyriittirikasteessa oli liu-
koista hopeaa 58 µg/kg (4118) ja <0,036 µg/kg (1411).  

Hakijan tekemien testien perusteella sivukiven ja marginaalimalmin suoto-
veden hopeapitoisuus oletetaan alhaiseksi, koska hopeapitoisuus kivissä 
on pieni ja ominaispinta-ala huomattavasti pienempi kuin rikastushiekalla 
tai pyriittirikasteella. Myös kuivatusveden hopeapitoisuus arvioidaan alhai-
seksi tähänastisten testien perusteella. Hopeapitoisuudet todennetaan ja 
niitä seurataan vesianalyysein toiminnan alkaessa. 

Rikastushiekka-altaasta johdettavan, selkeytysaltaassa selkeytetyn veden 
kiintoainepitoisuudeksi on edellä kohdassa ”Vesienkäsittelyaltaiden mitoi-
tus” -kohdassa lausutun perusteella arvioitu 10 mg/l (mineraaliperäistä kiin-
toainetta). Tämä on todennäköisesti yliarvio, mutta poikkeustilanteissa pi-
toisuus voi ajoittain ylittyäkin. Kiintoaineeseen sitoutunut osa alkuaineista 
pidättyy altaaseen, mutta liukoiset typen (N) yhdisteet kulkeutuvat selkey-
tyksen läpi. 

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kiintoaineen mukana kulkevien alkuai-
neiden reduktion on arvioitu konservatiivisesti olevan 90 %. 

Arvio selkeytyksestä pintavalutuskentälle johdettavan veden laadusta ko-
konaispitoisuuksina: 

 
Muuttuja Laatu Kesä Syksy Talvi Kevät 

Kiintoaine mg/l 11 19 21 19 

pH - 6-7 6-7 6-7,5 6-6,5 

sähkönjohtavuus mS/m 220 220 235 200 

P mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 

NO2+3-N mg/l 10,8 10,6 11,2 10,1 

NH4-N mg/l 2,0 2,0 2,1 1,9 

Al mg/l 1,5 1,3 1,4 1,3 

Ca mg/l 247 262 276 236 

Fe mg/l 4,0 3,3 3,6 3,5 

K mg/l 1,0 0,9 1,0 1,0 

Mg mg/l 1,3 1,2 1,3 1,2 

Mn mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 

S* mg/l 212 227 236 224 

SO4 ** mg/l 636 681 708 672 

Zn mg/l 0,05 0,05 0,05 0,07 

Pb mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sb mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 

* Rikki laskettu alkuainerikkinä. 
   ** Rikki laskettu sulfaattina 
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Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mukaan selkeytetyn veden kor-
keahkoksi arvioitu alumiinin kokonaispitoisuus 1,3–1,5 mg/l johtuu kuiva-
tusveden korkeasta mineraaliperäisestä kiintoainepitoisuudesta 30 mg/l, 
joka on arvioitu malmin ja sivukiven alumiinipitoisuuden perusteella. Sekä 
rikastushiekka-altaan että selkeytysaltaan kiintoainesta pidättävä vaikutus 
eli alumiinipitoisuuden reduktio on arvioitu ympäristölupahakemuksessa 
konservatiivisesti. Tämän perusteella selkeytetyn veden alumiinipitoisuus 
on yliarvio ja noudattaa varovaisuusperiaatetta. Rakentamisen aikaisen 
selkeytysaltaan käyttäminen toiminnassa väliselkeytykseen vähentää ri-
kastushiekka-altaaseen johdettavan veden kiintoainepitoisuutta, mikä pie-
nentää selkeytetyn veden alumiinipitoisuutta.  

Selkeytysaltaasta vedet johdetaan pintavalutuskentälle, joka toimii tehok-
kaimmin kesällä. Turveteollisuudessa käytettävän ohjeistuksen mukaiset 
luonnontilaiselle suolle rakennetulle pintavalutuskentälle esitetyt puhdistus-
tehoarviot voivat alittua etenkin talvella eikä tarkkojen arvioiden laatiminen 
ei ole käytännössä mahdollista. Tästä syystä pintavalutuksen puhdistuste-
ho on arvioitu konservatiivisena arviona seuraavilla reduktioilla: 

- kiintoaine ja kiintoaineessa oleva alkuaineet 50 % (ympärivuotisesti) 
- typpiyhdisteet 40 % (vain kesä ja syksy) 
- fosfori 40 % (vain kesä ja syksy). 
 
Varovaisuusperiaatteen mukaisesti vaikutusarvioinnissa pintavalutusken-
tän vaikutusta ei ole otettu huomioon muutoin kuin typpiyhdisteille kesällä. 

Arvio kaivosalueelta vesistöön johdettavasta jätevesipäästöstä: 
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* Rikkikuormitus laskettuna alkuainerikiksi. 

  ** Rikkikuormitus laskettuna sulfaatiksi. 

 

Muuttuja Laatu Kesä Syksy Talvi Kevät Vuosikuormitus (kg/a) 
tai (t/a) 

Kiintoaine t/kk 0,36 0,61 0,66 0,62 6,75 

pH - - 6-7 6-7 6-7,5 6-6,5 

sähkönjohtavuus mS/m 220 220 235 200 - 

P kg/kk 10 13 10 19 159 

NO2+3-N kg/kk 210 484 359 643 5089 

NH4-N kg/kk 39 91 67 118 945 

Al kg/kk 49 57 44 83 701 

Ca t/kk 8 8 9 8 99 

Fe kg/kk 129 152 117 222 1859 

K kg/kk 32 41 31 62 498 

Mg kg/kk 41 53 40 76 631 

Mn kg/kk 11 14 11 19 165 

S * t/kk 6,9 7,4 7,6 7,2 87,3 

SO4 ** t/kk 20,6 22,1 22,9 21,7 262 

Zn kg/kk 1 2 2 4 29 

Pb kg/kk 3 4 3 6 45 

Sb kg/kk 0,23 0,29 0,22 0,39 3,37 
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Talousjätevesistä aiheutuva jätevesipäästö  

Kaivoksen saniteettipuhdistamon käyttäjien määräksi arvioidaan 100 hen-
kilöä, joiden puhdistamattomien jätevesien kuormitus on ominaiskuormitus-
ten perusteella arvioituna: biologinen hapenkulutus (BOD7) 7 kg/d, fosfori 
(P) 0,4 kg/d, typpi (N) 1,5 kg/d ja kiintoaine 10,5 kg/d. Puhdistetun saniteet-
tijäteveden aiheuttama kuormitus on vuodenajasta riippumatta likimäärin 
samansuuruinen. Puhdistamon puhdistustuloksen arvioidaan olevan tar-
kasteltujen muuttujien osalta 90 %. Arvio saniteettijätevesistä vesistöön 
joutuvasta kuormituksesta on: biologinen hapenkulutus (BOD7) 0,7 kg/d 
(21 kg/kk), fosfori (P) 0,04 kg/d (1,2 kg/kk), typpi (N) 0,15 kg/d (4,5 kg/kk) 
ja kiintoaine 1,05 kg/d (31,5 kg/kk). Arviossa ei ole otettu huomioon pinta-
valutuksen vaikutusta.  

Hakemuksen mukaan päästöjen epävarmuustekijät on otettu huomioon 
niin, että edellä esitetty on selvä yliarvio todelliseen tilanteeseen verrattu-
na. 

Ehdotus selkeytysaltaasta johdettavien vesien lupamääräykseksi  

Hakijan ehdotuksen mukaan selkeytysaltaasta pintavalutuskentälle johdet-
tavan veden pitoisuuksien olisi alitettava seuraavat raja-arvot: kiintoaineen 
hehkutusjäännös 20 mg/l, sulfaatti (SO4) 1 000 mg/l, sinkki (Zn) 0,8 mg/l ja 
lyijy (Pb) 0,8 mg/l. Pitoisuus laskettaisiin virtaamapainotteisena neljännes-
vuosikeskiarvona.  

Lisäksi hakija on ehdottanut määräystä, jonka mukaan sen on toimitettava 
kahden vuoden kuluessa tuotannon aloittamisesta Kainuun ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi selvitys kaivoksen vesipäästöjen laadusta, 
kuormituksesta ja sen aiheuttamista vesistövaikutuksista. Tarvittaessa ha-
kija tekisi ehdotuksen vesipäästöä koskevien raja-arvojen muuttamisesta, 
ja Kainuun ELY-keskus voisi selvityksen perusteella tarkentaa raja-arvoja. 

Hakemuksen täydennyksessä 3.1.2013 hakija on lausunut, että muodostu-
van kuivatusveden määrä on hakemuksessa arvioitu keskimääräisen sa-
dannan perusteella. Mikäli tavanomaista sateisempien vuosien ja louhin-
nan laajentumisen vuoksi kuivatusveden määrä nousee hakemuksessa il-
maistua 325 000 m3/v korkeammaksi eikä hakija onnistu esimerkiksi pora-
kaivoratkaisuilla vähentämään sen määrää, joutunee hakija juoksuttamaan 
Koivupuroon enemmän vettä kuin sateisen vuoden arvion mukaisesti   
561 000 m3/v. Tämän vuoksi hakija on pyytänyt, että juoksutettavan veden 
määrälle ei aseteta rajaa vaan kokonaispäästöihin, esimerkiksi kgaine/v pe-
rustuva raja, joka mahdollistaisi tarvittaessa sateisina vuosina vesien juok-
suttamisen Koivupuroon.  

Päästöt maaperään ja pohjaveteen 

Kaivoksen toiminnassa käsitellään useita kemikaaleja, polttoaineita ja mui-
ta nesteitä, jotka voivat maaperään ja pohjaveteen päästessään aiheuttaa 
pilaantumista. Lisäksi rikastustoiminnassa muodostuu metallipitoisia jakeita 
(rikastushiekkaa ja välivarastoitavaa malmia), joiden varastointi voi aiheut-
taa maaperän ja pohjaveden pilaantumista.  

Toiminnan suunnittelulla ja toteutuksella maaperään ja pohjaveteen koh-
distuva pilaantuminen voidaan estää. Paikallista pilaantumista voi aiheutua 
lähinnä onnettomuus- tai laiterikkotilanteissa, joissa tarvittavat puhdistus-
toimenpiteet toteutetaan tapauskohtaisesti.  
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Merkittävimmät maaperään ja pohjaveteen kohdistuvan pilaantumisriskin 
lähteet, aineet ja päästöjen estämiseksi suunnitellut rakenteet ovat: 

Toiminto Pilaava ainesosa Suunnitellut suojausrakenteet 

Polttoaineen varastointi öljyhiilivedyt määräysten mukaiset jakeluasemat 
Rikastus rikastuskemikaalit kemikaalisäiliöiden valuma-altaat 
Louhinta räjähdysaineet käytetään emulsiota, panostus tankki-

autosta suoraan reikään 
Kemikaalien ja räjähdysainei-
den varastointi 

kemikaalit ja räjähdysainei-
den ainesosat 

turvallisuusmääräysten mukaiset ra-
kenteet 

Rikastushiekan varastointi malmin metallit, happamuus pyriitti erotetaan tuotteeksi, rikastus-
hiekka-altaan pohjan tiivistys (turve) 

Malmin varastointi malmin metallit, happamuus varastoalueiden pohjan tiivistys, suo-
tovesien keruu, kalkitseminen ja kierrä-
tys 

Sivukiven varastointi happamuus varastoalueiden pohjan tiivistys, suo-
tovesien keruu, kalkitseminen ja kierrä-
tys 

Koneiden ja laitteiden huolto voiteluöljy- ja polttoainepe-
räiset hiilivedyt, jäähdytys-
nesteet 

betonilattialla varustetut huoltohallit, 
nesteiden keräys, öljynerotukset 

Tuotteiden varastointi tuotemetallit katetut tuotevarastot, lattian tiivistysra-
kenne, lattiavesien keräys 

Päästöt ilmaan 

Kaivostoiminnassa ilmapäästöjä aiheuttavat tyypillisesti malmin ja sivuki-
ven louhinta avolouhoksessa sekä malmin ja sivukiven lastaus, kuljetus, 
murskaus ja varastointi. Varsinaisesta kiviaineksen käsittelystä muodostu-
vat ilmapäästöt ovat yksinomaan hiukkasmaisia pölypäästöjä. Tipaksen 
malmissa tai sivukivessä ei tiettävästi esiinny kuitumaisia mineraaleja. Li-
säksi energiantuotantoyksiköistä, työkoneista ja malmin kuljetusajoneu-
voista aiheutuu polttoaineperäisiä savukaasupäästöjä. Vastaavanlaista 
tuotantoprosessia käyttävistä laitoksista saatujen kokemusten mukaan Ti-
paksen rikastusmenetelmä ei aiheuta merkittäviä kaasupäästöjä ilmaan. 

Useissa kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä 
kaivoksen pölypäästöiksi on arvioitu noin 0,001 % kokonaislouhintamää-
rästä, kun kaivosalueella toteutetaan louhinnan lisäksi myös malmin ja si-
vukiven kuljetusta, malmin murskausta ja sivukiven läjitystä. Tipaksen kai-
voksen suunnitellusta toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt olisivat avo-
louhintavaiheen aikana noin 5,0 tonnia (louhinta 1,0 t/v, malmin murskaus 
1,5 t/v ja malmin ja sivukiven kuljetus ja varastointi 2,5 t/v) ja maanalaiseen 
louhintaan siirryttäessä 3,5–4,0 tonnia (malmin murskaus 1,5 t/v ja malmin 
kuljetus 2 t/v) vuosittain.  

Kaivostoiminnan pölypäästöjä voidaan arvioida myös kaivostoiminnan ris-
keihin keskittyvän Minera -tutkimushankkeessa kehitetyllä työkalulla, joka 
on otettu käyttöön vuoden 2012 alussa. Työkalulla voidaan arvioida metal-
limalmin murskauksesta ja hihnakuljetuksesta aiheutuvia pölypäästöjä se-
kä metallikaivoksen terveysriskejä. Sanotulla menetelmällä arvioiden 
hankkeen pölypäästöt avolouhinnassa ja maanalaisessa louhinnassa ovat: 
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Avolouhosvaihe Maanalainen louhinta 

Louhinta 1,0 t/v Louhinta 0 t/v 

Murskaus 4,9 t/v Murskaus 5,6 t/v 

Kuljetus ja varastointi 2,5 t/v Kuljetus ja varastointi 2,0 t/v 

Yhteensä 8,4 t/v Yhteensä 7,6 t/v 

 

Kaivostoiminnan pölypäästöjen määrää on erittäin vaikea arvioida, koska 
erityisesti aluepäästölähteiden, kuten teiden ja varastointialueiden, pöly-
päästön arviointiin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Kaivostoimintojen ai-
heuttamien päästöjen määrineen arviointi pohjautuukin pitkälti vakiintunee-
seen käytäntöön ja tiettyyn osuuteen kokonaislouhintamäärästä. Sanotuis-
ta epävarmuustekijöistä johtuen Minera-hankkeen kaltaiset työkalut pääs-
töjen arvioimiseksi ovat tarpeellisia. Pölyhiukkasten käyttäytyminen ilma-
kehässä sen sijaan tunnetaan jo varsin hyvin ja mallinnuksilla saadut tu-
lokset tukevat hyvin havaittuja tarkkailuja etenkin laskeuman suhteen. Ko-
konaisleijuman tai hengitettävien hiukkasen pitoisuuksien arvioimiseksi tu-
lisi päästömäärän lisäksi olla mahdollisimman tarkkoja tietoja pölyn partik-
kelikokojakaumasta, josta tähän asti on ollut varsin karkeita arvioita. 

Pölyn leviämistä voidaan rajoittaa louhintareikien tekemiseen käytettäviin 
porakoneisiin asennettavilla pölyn keräimillä. Malmin räjäytyksissä syntyvä 
hienompijakoinen pöly jää yleensä louhekasan sisään tai lähistölle kulkeu-
tumatta tuulen mukana ympäristöön. Pölyn kulkeutuminen veden mukana 
ympäristöön voidaan estää pumppaamalla louhosten vedet vesivarastoal-
taaseen käsiteltäväksi. Louhinnan ulottuessa syvemmälle louhoksen sy-
vyys estää pölyn leviämisen. Kiven murskauksessa syntyy kivipölyä, joka 
ilman erityistoimenpiteitä voi levitä enimmillään muutaman sadan metrin 
etäisyydelle. Pölypäästöt ympäristöön aiheutuvat pääosin kaadettaessa 
malmia kuljetusautosta murskaimeen sekä murskeen pudotessa hihnalta 
varastokasaan. Eri kaivoksilla suoritetuissa pölymittauksissa esimerkiksi 
murskaushallin ilman pölypitoisuus on ollut 1–50 mg/m3, mihin ovat vaikut-
taneet muun muassa kiven kosteus, pölynpoistolaitteiden tehokkuus ja 
malmin syöttötapa. Ilmapäästön pölynpoistoon soveltuvat laitteilla, kuten 
pussi- ja monikerrossuodattimilla saavutetaan noin 5–30 mg/m3 pölypääs-
töt riippuen suodattimen tyypistä ja kapasiteetista. 

Työmaaliikenne nostattaa pölyä työmaa- ja louhosteiltä ilmaan. Pölyämistä 
rajoitetaan nopeusrajoituksin. Teitä myös kastellaan ja pölynsidonta-aineita 
käytetään tarpeen mukaan. Lisäksi huolehditaan maanpinnan kasvillisuus-
peitteellisyydestä ja vältetään turhia ilman kasvillisuutta olevia pintoja. 

Kaivoksilla käytettävät työkoneet ovat teholtaan suuria ja niiden ominais-
päästöt tehon yksikköä kohti ovat suhteellisen pieniä. Polttomoottoreiden 
pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (844/2004) on asetettu isojen työkoneiden moottorien päästö-
rajoiksi: hiilimonoksidi 3,5 g/kWh, hiilivedyt 1 g/kWh, typen oksidit 6 g/kWh 
ja hiukkaset 0,2 g/kWh. 

Työkoneiden pakokaasupäästöjen vähentämistä voidaan edistää toisaalta 
laiteteknisin valinnoin ja puhdistustekniikan avulla. Työkoneiden pakokaa-
sujen puhdistuksella voidaan vaikuttaa partikkeli ja typen oksidien päästöi-
hin. Edellä sanotussa valtioneuvoston asetuksessa määrätyistä enimmäis-
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rajoista kaasumaisille ja hiukkaspäästöille johtuen kaivokselle hankittavat 
koneiden päästöt ovat joka tapauksessa nykyisten ympäristönsuojeluvaa-
timusten edellyttämillä tasoilla. 

Hiilidioksidipäästöt riippuvat käytetystä polttoaineesta ja sen määrästä, mi-
hin ei juuri voida vaikuttaa poltto- tai puhdistustekniikalla.  

Räjäytyskaasut  

Malmin louhinnassa käytettävä räjähdysaine muuttuu räjäytyksessä pää-
osin vesihöyryksi, hiilidioksidiksi ja typeksi. Räjäytyksessä muodostuu kaa-
sua 700–1 000 l/ kg räjähdysainetta kaasutilavuudessa (NTP), jossa on 
normaali-ilmakehän paine (1 atm=1013,25 hPa) ja lämpötila on 20 ºC. 
Kaasun suuri paine porareiässä antaa räjähdysaineelle suuren osan sen 
”louhintatehosta”. Räjähdyskaasuista muutama prosentti on haitallisia kaa-
suja, kuten hiilimonoksidia (CO) ja typen oksideja (NO ja NO2). Hiilimonok-
sidi kerääntyy ilmaa raskaampana räjäytystyömaan syvänteisiin. Tipaksen 
kaivoksella käytettävät emulsioräjähdysaineet muodostavat räjähtäessään 
vähemmän haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja typpioksideja). 

Mittausten mukaan patrunoidusta pumpattavasta emulsioräjähdysaineesta 
muodostuu häkää noin 10 dm3/kg ja typen oksideja enintään noin 2 
dm3/kg. Pumpattavan emulsion räjähdyskaasujen NOx-määrä on puolet 
patrunoidun emulsion vastaavasta määrästä. Arvioitu räjäytysainemäärä 
avolouhinnassa on noin 0,3 kg/t eli keskimäärin noin 135 t/v. Maanalaisen 
louhinnan aikana louhintamäärä on pienempi kuin avolouhinnan aikana ja 
myös räjäytyksistä aiheutuvien ilmapäästöjen määrän vähenee. Arvio il-
maan tulevista räjäytyskaasujen päästöistä:  

Räjäytysaine Käyttö keski-
määrin 

Päästöt ilmaan 

t/v N2 

kg/v 

CO2 

kg /v 

NO 

kg /v 

NO2 

kg /v 

CO 

kg /v 

KEMIITTI 510 135 29160 31995 117 9 1 

KEMIITTI 800 135 34830 20385 36 1 0,3 

 

Louhintaräjäytyksistä ilmaan vapatuvat kaasut laimenevat hyvin nopeasti 
eivätkä yleensä aiheuta muita haittoja kuin mahdollisesti hyvin lyhytaikaista 
hajuhaittaa louhoksen välittömässä läheisyydessä. 

Rikastusprosessista ei malmin murskauksesta tulevan pölypäästön lisäksi 
arvioida aiheutuvan muita ilmapäästöjä merkittäviä määriä. 

Melu ja tärinä 

Kaivoksen melu on yleensä suurinta rakennusvaiheessa tai pintalouhinnan 
aikana, kun pintamaita poistetaan ja aloitetaan sivukiven louhinta. Tietyillä 
alueilla kaivoksen ympäristössä melu voi kuitenkin olla suurempi tuotanto-
vaiheessa avolouhinnan tai maanalaisen louhinnan aikana, riippuen melu-
lähteistä ja niiden sijainnista. Tipaksen hankkeessa melua aiheutuu toden-
näköisesti eniten avolouhinnan alkuvaiheessa. Louhimisen edetessä melu-
lähteet sijoittuvat syvemmälle ja louhoksen reunat muodostavat luontaisia 
meluvalleja. Maanalaisessa louhinnassa eniten melua aiheutuu malmin 
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murskauksesta. Myös malmin ja sivukiven kuljetuksista aiheutuu melu-
päästöjä.  

Tipasjärven alueella, alle 10 kilometrin etäisyydellä kaivoksesta on kaksi 
tarvekivilouhosta ja turvesuo, joten alueella on jo entuudestaan melua ai-
heuttavaa toimintaa. Toiminnasta aiheutuvaa melua on arvioitu Kevitsan, 
Laivakankaan ja Narkauksen kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettelyssä simuloitujen melun leviämismallinnusten perusteella. Ti-
paksen hankkeessa melulähteitä on sanottuja hankkeita vähemmän ja 
louhintamäärä noin 1/10 mainittuihin hankkeisiin verrattuna. Vastaavasti 
louhinnassa ja kuljetuksissa käytettävän kaluston määrä on vähäisempi. 
Toisaalta pienemmästä murskaamosta aiheutuva melutaso ei kuitenkaan 
pienene samassa suhteessa murskaamon volyymiin vaan melupäästö riip-
puu enemmän murskaamon toiminta-ajasta. 

Edellä mainittujen mallinnusten mukaan melun A-painotettu keskiäänitaso 
eli ekvivalenttitaso (LAeq) 45 dB voi pintalouhinnan aikana ulottua enintään 
2 km:n etäisyydelle louhosalueelta ja 50 dB noin 1 km:n etäisyydelle lou-
hokselta. Louhinnan siirtyessä syvemmälle maanpinnan alapuolelle melu-
taso kaivoksen ympäristössä pienenee, mikäli uusia melulähteitä ei muo-
dostu kaivosalueen reunamille. Pintalouhintavaiheen jälkeen melupäästöt 
vähenevät siten, että 45 dB:n raja alittuu jo 0,5–1 km:n etäisyydellä lou-
hosalueelta. Kaivoksen melupäästöt ympäristöön ovat pienimmät maan-
alaisen louhinnan aikana, jolloin eniten melua aiheutuu malmin murskauk-
sesta. 

Tipaksen hankkeessa kaivostoiminnoista lähtöisin olevan meluemission 
suuruus on vähintään 5 dB pienempi kuin louhintamäärältään kertaluokkaa 
suuremmissa kaivoshankkeissa. Pintalouhintavaiheessa 40 dB:n melutaso 
voi ulottua 2 km:n etäisyydellä kaivosalueelta, 45 dB:n melutaso noin 1 
km:n etäisyydelle ja 50 dB:n meluvyöhyke enintään 500 m etäisyydelle 
louhosalueelta. Toiminnan edetessä ja louhoksen pohjan syvetessä melu-
taso kaivoksen ympäristössä alenee sitä enemmän mitä syvemmällä lou-
hinta tapahtuu. Maanalaisen louhinnan aikana merkittävimmät melupäästöt 
aiheutuvat murskaamolta sekä kuljetuksista. 

Edellä sanotuissa muissa hankkeissa tehtyjen melumallinnusten mukaan 
kuljetuksissa yli 45 dB:n meluvyöhyke ulottuu noin 100–200 metrin etäi-
syydelle. Tipaksen hankkeessa kuljetuskaluston määrä on kuitenkin mer-
kittävästi pienempi, mistä syystä 45 dB:n meluvyöhyke on sanottua ka-
peampi. Tipaksen hankkeessa 400 000 tonnin vuotuisella louhintamäärällä 
tarvitaan 40 tonnin dumppereilla keskimäärin 27 kuljetuskertaa vuorokau-
dessa. Kuljetuksille tyypillistä on ajallisesti vaihteleva melupäästö, jolloin 
ajoneuvon ohiajon aikana melutaso on korkea ja ohiajojen välissä on hiljai-
sia hetkiä.  

Melupäästöt kaivosalueen ulkopuolella eivät ylitä melutason ohjearvoista 
annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) melulle ulkona päivä- ja 
yöaikana asetettuja ohjearvoja. Pintalouhintatilanteessa 50 dB:n melutaso 
voi kuitenkin epäsuotuisissa olosuhteissa ylittyä vielä 500 metrin etäisyy-
dellä, jolla louhosta lähimmät rakennukset sijaitsevat. Pintalouhinnan kesto 
on kuitenkin suhteellisen lyhyt ja melutaso kaivoksen ympäristössä piene-
nee nopeasti louhinnan edistyessä syvemmälle maanpinnan alapuolelle. 
Melun häiritsevyyttä vähentää myös se, että avolouhinnan räjäytykset teh-
dään kesälomakauden ulkopuolella. Avolouhinta tehdään kampanjaluon-
teisesti keväällä ja syksyllä. Yöaikaisen melun vähentämiseksi avolouhin-
nan räjäytykset on tarkoitus tehdä maanantaista lauantaihin klo 6–22 väli-
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senä aikana. Muutoin meluhaittojen vähentämiskeinoista on mainittu me-
lupäästön pienentäminen, etäisyyden kasvattaminen melulähteisiin, melu-
lähteen suojaaminen sekä alueen kasvillisuuden ja puuston lisääminen. 
Hakijan mukaan kaivostoiminnassa todennäköisesti tehokkaimpia keinoja 
ovat meluvallit, joiden rakentamiseen on yleensä on käytettävissä riittävästi 
maamassoja. 

Hakemuksen täydennyksen mukaan rikastamon toiminta on ympärivuotis-
ta, joten murskausta harjoitetaan ympärivuotisesti. Murskausurakoitsija 
velvoitetaan järjestämään murskaamolle lupamääräysten edellyttämä pö-
lyn- ja melunhallintajärjestelmä; murskauslinjan kuljettimet ja murskatun 
malmin välivarastoalue koteloidaan/katetaan.  Murskausyksikkö sijoitetaan 
painanteeseen ja Tipasjärven puolelle rakennetaan maavalli estämään pö-
lyn ja melun leviämistä.  

Melupäästöjen arvioinnin epävarmuustekijät on hakijan mukaan pyritty ar-
vioimaan suurimman melupäästön mukaan kussakin toiminnan vaiheessa.  

Louhoksessa räjäytyksistä aiheutuu tärinää. Kallion koostumus ja maapeit-
teen paksuus vaikuttavat tärinäaallon johtumiseen. Avokallioisella alueella 
tärinä kulkeutuu kauemmaksi räjäytyspaikasta kuin maapeitteisillä alueilla. 
Taivaljärven kaivoksella louhintaräjäytyksiä olisi arviolta 1–2 kertaa viikos-
sa, minkä lisäksi maanalaisessa louhinnassa räjäytyksiä tarvittaisiin yhdys- 
ja tuuletusperien muodostamiseksi.  

Tärinän vaikutuksia arvioidaan laskennallisesti määrittelemällä räjäytyksen 
aiheuttama heilahdusnopeus eri etäisyyksillä räjäytyspaikasta. Räjäytyksen 
aiheuttama heilahdusnopeus tietyssä pisteessä on riippuvainen räjäytyk-
seen käytetystä räjähdysainemäärästä, kallion tärinänjohtavuusluvusta se-
kä räjäytyspisteen ja havaintokohteen välisestä etäisyydestä.  

Ihmisen herkkyyttä tärinäkokemukselle on arvioitu seuraavasti: 

Ihmisen aistimus Heilahdusnopeus (mm/s) 
Tuskin havaittava             2,5 
Havaittava           5–10 
Epämiellyttävä         10–20 
Häiritsevä          20–35 
Erittäin epämiellyttävä          35–50 
 
Tipaksen kaivoksen räjäytyksistä aiheutuvaa tärinän heilahdusnopeutta on 
arvioitu eri etäisyyksillä käytettäessä kerrallaan 100 tai 200 kg räjäh-
dysainetta: 

 Tärinän heilahdusnopeus (mm/s)   

Räjähdysaine, 
kg 

 Etäisyys, m     

 100 500 1 000 2 000 4 000 6 000 10 000 

100 15,8 2,4 0,8 0,33 0,12 0,06 0,02 
200 22,4 3,3 1,2 0,47 0,17 0,08 0,03 

 
 
Laskennallisten tulosten perusteella räjäytyksen aiheuttama tärinä voi olla 
juuri havaittava vielä yli 0,5 km:n etäisyydellä räjäytyspaikasta, kun syty-
tykseen käytetään yhtä nallia. Yleensä nalleille säädetään viive tärinäaalto-
jen summavaikutuksen minimoimiseksi. 
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Suhangon kaivoshankkeen, jossa vuosittain louhitaan moninkertainen 
määrä Tipaksen hankkeeseen verrattuna, ympäristöselvityksissä (Arctic 
Platinum Partnership 2003) tehtiin laskelmia räjäytysten aiheutuvasta täri-
nästä eri etäisyyksillä louhoksista. Niiden mukaan momentaarisille räjäh-
dysainemäärille noin 160 kg ja 800 kg tärinä oli 4 km:n etäisyydellä 0,15 – 
0,34 mm/s (4 km) ja 6 km:n etäisyydellä 0,07 – 0,17 mm/s. 

Tipaksen hankkeessa räjäytysten aiheutuva tärinän haittavaikutuksia mi-
nimoidaan räjäytysteknisellä suunnittelulla. Panosten sytytysten välinen 
viive mitoitetaan niin, että peräkkäisten räjäytysten aikaansaamat tärinäaal-
lot etenevät maa- ja kallioperässä toisensa kumoten. Oikein suunnitellulla 
ja toteutetulla räjäytystekniikalla tärinän vaikutuksia pystytään merkittävästi 
vähentämään.  

Kaivosalueelta 2 km:n säteellä on yksi asuttu talous ja 17 mökkiä.  

TOIMINNAN LOPETTAMINEN  

Kaivostoiminnan alkuvaiheessa laadittavalla jälkihoitosuunnitelmalla pyri-
tään löytämään parhaat käyttökelpoiset menetelmät alueen jälkihoidolle 
sekä selvittämään jälkihoidon toteuttamista ja siihen liittyviä taloudellisia 
vastuita. Toiminnan lopettamisesta, tehtävistä jälkihoitotöistä ja sulkemi-
seen liittyvistä ympäristöriskeistä ja niiden huomioimisesta laaditaan yksi-
tyiskohtainen suunnitelma ennen kaivostoiminnan aloittamista. 

Kaivostoiminnan ja jälkihoidon edetessä suunnitelmaa päivitetään ottaen 
huomioon alueella tapahtuvat muutokset. Muodostuneilla jätealueilla teh-
dään toiminnan aikana jatkuvasti lisäkokeita oikean jälkihoitotavan valit-
semiseksi. Lähtökohtaisesti kaivannaisjätteiden läjitysalueet peitetään 
maa-aineksella ja maisemoimaan antamalla niiden kasvittua vapaasti.  

Jätealueiden sulkeminen aloitetaan tuotantotoiminnan aikana niiden saa-
vutettua lopullisen kokonsa ja muotonsa ja toimia jatketaan vuosittain täyt-
tötoiminnan edetessä.  

Kaivostoiminnan päättyessä laaditaan lopullinen sulkemissuunnitelma, 
jonka tarkoituksena on saattaa loppuun toimet tulevan maankäytön aset-
tamien vaatimusten täyttämiseksi.  

Jälkihoitotoimet jaetaan ajallisesti aktiivisen ja passiivisen jälkihoidon toi-
miin, joita voidaan suorittaa kaivoksen ja sen vaikutusalueella samanaikai-
sestikin.  

Aktiivisia jälkihoitotoimia ovat muun muassa rakenteiden purkaminen, 
maaperän kunnostaminen, varastoaltaiden peittäminen, vesien käsittelyjär-
jestelmien muuttaminen sekä kasvillisuuden palauttaminen alueelle. 

Passiivinen jälkihoito jatkuu arviolta 5 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen. 
Tällöin tarkkaillaan aktiivisten jälkihoitotoimenpiteiden toimivuutta ja jatke-
taan tarvittaessa aktiivista jälkihoitoa, ellei jokin kohde saavuta tulevalle 
maankäytölle riittävää tasoa. Tavoitteena ovat vähenevät ympäristövaiku-
tukset, jolloin vaikutusalue ja tarkkailualue supistuvat vähitellen. Lopulta 
ympäristön taustakuormitus ja taustapisteiden laatu on lähellä lopetetun 
kaivoksen reuna-alueilla sijaitsevan ympäristön tilaa ja tarkkailu voidaan 
lopettaa.    
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Jälkihoidon yleiset päätavoitteet ovat: 

1. Varmistaa yleinen turvallisuus kaivostoiminnan muuttamilla alueilla 

- erityisesti avolouhos, mutta myös rikastamoalue ja rikastushiekka-
allas  

- jälkihoitovaiheessa tavoite voidaan saavuttaa rajoittamalla liikku-
mista alueella ja käyttämällä riittäviä varoitusmerkintöjä; lopullisena 
tavoitteena on kuitenkin alueen saattaminen mahdollisimman laa-
joilta osin turvalliseksi ilman rajoituksia 

2. Varmistaa alueen ympäristökuormituksen hyväksyttävä taso ilman aktii-
visia käsittelytoimia ja edelleen pienentää ympäristökuormitusta mahdolli-
simman alhaiseksi kohtuullisilla kustannuksilla.   

- likaantuvien valuma- ja suotovesien määrän minimointi ja tehokas 
kerääminen peite- ja vesienohjausrakentein  

- vedenkäsittelyjärjestelmän uusiminen kosteikko- ja lammikkokäsit-
telyksi 

- tarvittavien varastoalueiden peittäminen ja kasvillisuuden perusta-
minen 

3. Saavuttaa fyysisesti ja kemiallisesti pysyvät olosuhteet kaivosalueella 
sulkemisen jälkeen 

- rikastushiekka-altaan kemiallisen tilan vakiinnuttaminen  
- rikastamoalueen maaperän laadun selvittäminen ja tarvittaessa 

puhdistaminen 
- louhoksen, rikastushiekka-altaan ja muiden varastoalueiden luiski-

en pitkäaikaisen geoteknisen vakavuuden varmistaminen luiskauk-
silla ja vesipinnan korkeuden säätämisellä  

4. Palauttaa käytöstä poistuvat alueet luonnonympäristöksi tai muuhun 
myöhempään maankäyttöön 

- maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden palauttaminen soveltuvaksi 
luonnolliseen kasvillisuuden uudistumiseen   

- uusien elinympäristöjen luominen (kosteikot, järvialtaat) 
- arvioida alueiden soveltuvuus muuhun maankäyttöön ja esittää 

maankäytön rajoituksia 
- suunnitella alueen jatkokäyttöä yhteistyössä alueen yhteisön kans-

sa  

5. Huolehtia osaltaan, että kaivostoiminnan päättymisestä aiheutuvia nega-
tiivisia sosioekonomisia vaikutuksia voidaan pienentää  

- yhteistyön jatkaminen alueen yhteisön kanssa vaihtoehtoisten tuo-
tannollisten tai tutkimuksellisten toimintojen ja maankäyttömuotojen 
löytämiseksi  

6. Saavuttaa passiivinen jälkihoidon vaihe kohtuullisessa ajassa kaivos-
toiminnan lopettamisen jälkeen. 

- tavoitteiden 1–4 saavuttaminen 
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Louhos 

Toiminnan päätyttyä avolouhoksesta poistetaan kaikki tarpeettomat raken-
teet, kemikaalit, räjähdysaineet, sähkölaitteet, työkoneet ja jätteet. Jälkihoi-
tovaiheen turvallisuuden kannalta hyödylliset rakenteet jätetään paikalleen. 
Louhoksen reunat luiskataan ja muotoillaan siten, että ne mahdollisuuksien 
mukaan jäljittelevät luonnonmukaisia rantoja. Avolouhokseen johtavat ajo-
luiskat suljetaan lohkareilla ja avolouhos aidataan niiltä osin, kuin se ei 
toiminnan aikana ollut aidattuna. 

Rakenteiden poistamisen jälkeen avolouhoksen annetaan täyttyä vedellä. 
Täyttymisprosessia nopeutetaan tarvittaessa johtamalla muita alueen vesi-
jakeita louhokseen. Lopulta avolouhos muodostaa noin 3–5 ha:n suuruisen 
lammen. 

Tunneli 

Kaivostoiminnan päätyttyä tunnelin ja maanalaisen kaivoksen annetaan 
täyttyä vedellä. 

Rikastushiekka- ja pyriittiallas 

Rikastushiekan pinta muotoillaan toiminnan aikana täyttöteknisin keinoin 
länteen viettäväksi, siten että muu muotoilu toiminnan lopettamisen jälkeen 
ei ole tarpeen. Allas peitetään 0,3 m:n vahvuisella hienoainesmoreenista 
rakennettavalla peittorakenteella, joka tiivistetään työkonekalustolla. Peitto-
rakenteen pintaosaan seostetaan turvetta tai humusta, millä edistetään 
luonnollisen kasvillisuuden muodostumista alueelle. 

Välivarastoitu pyriitti myydään viimeistään kaivoksen jälkihoitovaiheessa, 
joten mahdollinen välivarastoallas on toiminnan päätyttyä tyhjä. Välivaras-
toaltaan pohjarakenne ja muut rakenteet puretaan ja mahdollisesti pilaan-
tuneet massat sijoitetaan joko kaivostäyttöön tai kuljetetaan luvanvarai-
seen vastaanottopaikkaan. Rakenteet voidaan jättää paikoilleen, jos ne to-
detaan ympäristölle ja terveydelle vaarattomiksi. 

Sivukivialue 

Todennäköisesti kaikki toiminnan aikana muodostuvat sivukivet käytetään 
kaivostäyttöihin. Muussa tapauksessa sivukivialue muotoillaan toiminnan 
aikana lopulliseen muotoonsa niin, että toiminnan lopettamisen jälkeen 
muotoilu ei enää ole tarpeen. Sivukivialue viettää avolouhokselle päin. Si-
vukivikasan pinta kiilataan raekooltaan sivukiveä pienemmällä, sivukivestä 
murskatulla kerroksella niin, että täytön pinta muodostaa vakaan asen-
nusalustan peittokerrosta varten. Alue peitetään 0,3 m:n paksuisella hie-
noainesmoreenista rakennettavalla peittorakenteella, joka tiivistetään työ-
koneilla. Peittorakenteen pintaosaan seostetaan turvetta tai humusta. Näin 
mahdollistetaan luonnollisen kasvillisuuden muodostuminen. 

Muut varastoalueet 

Pienemmät varastoalueet tyhjennetään joko toiminnan aikana tai jälkihoi-
tovaiheessa. Pilaantumattomia ja hyödyntämiskelpoisia massoja käytetään 
muiden alueiden jälkihoidossa. Varastoitu pintamaa, maapeitteet ja turve 
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käytetään jälkihoitotöiden aikana, joten niiden varastoalueiden jälkihoito 
edellytä erityisiä maarakennustöitä. 

Vesienhallinta 

Kaivosalueella muodostuvien vesijakeiden määrä vähenee oleellisesti, kun 
vedenotto ja kuivatusvesien pumppaus lopetetaan jälkihoitovaiheessa. 
Tämän jälkeen vesiä muodostuu sade- ja sulamisvesistä, rakennettujen 
alueiden kuivatusvesistä sekä rikastushiekka-altaasta sisäisen vesipinnan 
alentuessa suotautuvasta vedestä. Kaivostoiminnan päätyttyä tunnelin ja 
maanalaisen kaivoksen annetaan täyttyä vedellä. 

Jälkihoidon alkuvaiheessa keskeinen vesienhallintarakenne on maanalai-
nen kaivos ja avolouhos, joita käytetään kokoamaan mahdollisuuksien 
mukaan alueella muodostuvat vesijakeet. Avolouhokseen voidaan johtaa 
painovoimaisesti sivukivialueelta, malmin välivarastoalueelta sekä pinta-
maakasoilta muodostuvat valumavedet. Edellä mainitut alueet ovat jälkihoi-
tovaiheessa tyhjiä, jolloin alueilta tulevat vedet eivät sisällä happamuutta 
tai muita ympäristöhaittoja aiheuttavia aineita. Alueiden vesien johtamisek-
si avolouhokseen suotovesi-, eristys- ja keräysojien vedet ohjataan ojien 
kaltevuuksia muuttamalla mahdollisimman lähelle louhoksen reunaa. Vesi 
johdetaan louhokseen louhimalla sitä ympäröiviin kallioharjanteisiin kanaa-
lit. Vaihtoehtoisesti vesiä voidaan johtaa louhokseen viettoviemäreillä, jot-
ka asennetaan kallioon kairaamalla tehtyihin reikiin. Avolouhoksesta vesi 
kulkeutuu edelleen maanalaiseen louhokseen joka ajan mittaan täyttyy ve-
dellä. 

Avolouhoksen ja maanalaisen louhoksen suuret tilavuudet riittävät otta-
maan vastaan kaikki aktiivisessa ja passiivisessa jälkihoitovaiheessa muo-
dostuvat vesijakeet. Lopulta louhosten vesipinta asettuu luonnontilaiseen 
pohjavedenpinnan tasoon.   

Rikastushiekka-altaalta veden johtaminen avolouhokseen edellyttäisi 
pumppausjärjestelyjä. Jälkihoitovaiheessa rikastushiekka-altaan ja vesien-
käsittelyaltaan (selkeytysaltaan) patoa madalletaan siten, että rikastus-
hiekka-altaaseen kerääntyvä vesi valuu painovoimaisesti vesienkäsittelyal-
taaseen (selkeytysaltaaseen) ja edelleen pintavalutuskentän kautta Koivu-
puroon.  

Tiet ja muu infrastruktuuri 

Kaivoksen tulotie palvelee toiminnan loputtua kaivosalueelle mahdollisesti 
syntyvää muuta toimintaa sekä metsätaloutta ja luonnon moninaiskäyttöä. 

Kaivoksen sähkölinja jätetään paikalleen, mikäli alueelle on saatavissa 
muuta toimintaa. Sähkölinja voidaan myös purkaa, mikäli se arvioidaan 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Alueen sisäinen tiestö puretaan niiltä osin, kun niitä ei tarvita alueen jatko-
käytössä tai jälkihoidon ympäristötarkkailussa. Purkutyössä syntyviä hyö-
dyntämiskelpoisia massoja voidaan käyttää muiden alueiden jälkihoidossa. 
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Rikastamoalue 

Kaivoksen suunnitellun toiminta-ajan jälkeen rikastamon laitteiden ja ra-
kennusten jäljellä oleva tekninen käyttöikä mahdollistaa rikastus- tai muun 
teollisen toiminnan jatkamisen alueella. Ensisijaisesti alueelle pyritään löy-
tämään soveltuvaa teollisuus- tai muuta käyttöä. Toissijaisesti rakennukset 
ja kiinteästi asennetut laitteet puretaan toiminnan päätyttyä. Poistettavat 
laitteet pyritään myymään vastaavaan käyttöön ja toissijaisesti kierrättä-
mällä ne materiaalina. 

Rikastamoalueen maaperän laatu selvitetään viimeistään toiminnan loppu-
vaiheessa. Tarvittaessa pilaantunutta maaperää kunnostetaan purkutöiden 
yhteydessä.  

Alueen uusi käyttömuoto 

Kaivoksen toiminnan lopettamisen jälkeen alueen rakenteille pyritään löy-
tämään muuta teollista tai muuntyyppistä toimintaa palvelevaa käyttöä, jol-
loin siltä osin jälkihoidon toteuttaminen jää uuden toimijan vastuulle. 

TOIMINTA-ALUE JA SEN YMPÄRISTÖ 

Alueen luonto 

Hankealueen maisemaltaan luonnontilaisimmat alueet sijoittuvat Jäkä-
läsuolle sekä Hanhisuon alueelle. Jäkäläsuon halki kulkee metsäautotie, 
josta näkymä suolle on avoin. Suon maisemakuva on tieltä katsottuna 
luonnontilainen ja ehyt. Myös Hanhisuon maisemakuva on luonnontilainen. 
Molemmat ovat kuitenkin reunoiltaan ojitettuja. Muut suot alueella ovat oji-
tuksen seurauksena pääosin erittäin puustottuneita rämeitä ja muuttumia. 
Luonnontilaisia puroja, lähteitä tai muita pienvesiä ei maastohavaintojen 
mukaan ole.  

Kaivosalue on muuttunut kaivostoiminnan seurauksena. Alueella on tutki-
mus-/tuotantotunneli, läjitysalue tunnelin suuaukon lähellä, tuotantotunne-
liin johtava ramppi, tiet, kaivoksen tyhjennysvesien selkeytysallas (10 m x 
10 m) ja kaivostunnelista tuleva tuuletusnousu). Kaivospiirille johtaa metsä-
tien tyyppinen väylä.  

Kokonaisuutena hankealueen luonto on ihmistoiminnan suuresti muutta-
maa. Kaivospiirin alueella on pääasiassa nuorta ja varttunutta kasvatus-
metsää, joka peittää maisemaa niin, että esimerkiksi Jäkäläsuo tai Taival-
järvi ei näy läheiselle yleiselle tielle. 

Tipasjärvien alue on harvaan asuttua, luonteeltaan metsäistä erämaista 
seutua. Hankealueen lähiympäristössä Pieni Tipasjärvi ja Iso Tipasjärvi 
muodostavat noin 10 km:n pituisen järvialtaan. Tipasjärvien eteläpuolella 
on useita pienempiä järviä ja lampia, joista Taivaljärvi sijaitsee kaivospiirin 
tuntumassa. Muita huomattavia vesistöjä ei ole lähialueilla. Kaivospiirin 
korkeus on noin 200 metriä merenpinnan yläpuolella, jäljempänä mmpy ja 
korkein kohtaa itäosassa noin 225 mmpy. Tipasjärvien korkeus on 193 
mmpy. Maasto on melko pienten soiden ja kangasmaiden kirjavoimaa. Soi-
ta on ojitettu metsätalouden tarpeisiin ja metsät ovat vaihtelevan ikäisiä. 
Alueen korkeimmat vaarat ovat 50–60 m ympäristöään korkeammalla. 
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Huomattava osa kaivospiirin keskiosista on suota, itäosa ja pohjoisreuna 
suurimmaksi osaksi kankaita. Kaivospiirin alueella metsät ovat pääasiassa 
nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä. Hankealueen kangasmaat ovat kaut-
taaltaan metsätaloudellisessa käytössä ja ympäröivät suot on ojitettu lähes 
poikkeuksetta. Jäkäläsuolla on kuitenkin myös luonnontilaisia tai luonnonti-
laisen kaltaisia alueita.  

Kiinteät muinaisjäännökset ja irtaimet muinaisesineet 

Kainuun Museon arkeologi on 15.9. ja 12.10.2011 inventoinut kaivospiirin 
alueen sellaisena, kuin se työ- ja elinkeinoministeriön 18.4.2011 antaman 
päätöksen mukaan oli runsaan 370 ha:n suuruinen. Alueen maasto on 
suurimmaksi osaksi suota, josta nousee joitain luode–kaakko-suuntaisia 
kangasmaakumpareita. Niissä maaperä on pääosin melko kivikkoista ja 
osaksi sitä on metsänhoidollisissa toimenpiteissä myös muokattu. 

Muinaisjäännöskohteiden löytyminen kaivospiirin suoalueilta vaikutti niin 
epätodennäköiseltä, että ne jätettiin inventoinnin ulkopuolelle. Myös kan-
gasmaa-alueiden kivikkoinen maaperä sopii huonosti muinaisjäännöksille, 
mutta ne käytiin kuitenkin läpi. Tosin esimerkiksi Hanhipetäikön tiheässä 
taimikossa ja muokatussa maastossa havaintomahdollisuudet olivat niin 
huonot, että joka kohtaa ei pystytty tarkastamaan. Mahdollisia kohteita olisi 
ollut monin paikoin vaikea havaita, jos ne eivät olisi olleet kulkulinjalle. Toi-
saalta maaperän muokkaus on todennäköisesti jo tuhonnut siellä mahdolli-
sesti sijainneet muinaisjäännökset. 

Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin mukaan kaivospiirin 
alueella ei ennen inventointia ollut kohteita, mutta peruskarttaan on merkit-
ty tervahauta kaivospiirin rajalle Taivalpuron länsirannalle. Muinaisina työ-
paikkoina tervahautoja voidaan pitää muinaismuistolaissa (295/63) tarkoi-
tettuna rauhoittamana kiinteänä muinaisjäännöksenä. Ympäristölupaha-
kemukseen liitetyn kartan mukaan kumpare, jonka reunassa tervahauta si-
jaitsee olisi jäänyt sivukivialueen alle. Myöhemmin hakija ilmoitti hakemus-
suunnitelman muuttuneen niin, että maaperään ei kajota tällä alueella. 
Tervahauta kuitenkin inventoitiin tavallista tarkemmin. 

Inventoinnissa löydettiin toinenkin tervahauta, mutta ympäristölupahake-
mukseen liitetyn kartan mukaan tässä kohteessa ei tehdä maankäytöllisiä 
toimenpiteitä. Lisäksi kaivospiirin rajalla Koivumäessä havaittiin joitakin 
vanhoja viljelyröykkiöitä. Niitä ei voida pitää muinaismuistolain tarkoittami-
na kiinteinä muinaisjäännöksinä, mutta ne on mainittu inventointikertomuk-
sessa. 

Inventoinnissa ei sen laatijan mukaan tullut esiin mitään sellaista, joka vai-
kuttaisi suunnitelman mukaiseen toimintaan kaivospiirin alueella. 

Kasvillisuus 

Kasvillisuudeltaan alue on Etelä- ja Pohjois-Suomen vaihettumisvyöhyket-
tä, jossa avosoiden osuus on suuri. Luonteenomaisia ovat Sphagnum pa-
pillosum-kalvakkanevat sekä soiden reunoilla esiintyvät tupasvilla-, pal-
losara- ja nevarämeet. Kasvillisuutta on selvitetty maastossa 30.–
31.8.2007 ja 16.6.2010.  
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Hanhinkankaan eteläpuolisella Jäkäläsuolla, Hanhisuolla, Hanhipetäiköllä, 
avolouhoksen alueella, Ryökölehto–Tipasjärvi -alueella ei tehtyjen selvitys-
ten mukaan ole erityisiä luontoarvoja. 

Valtausalueella Jäkäläsuon luoteisosasta löydettiin vuonna 2007 laaja ja 
runsas maariankämmeköiden, kaitakämmeköiden sekä risteymiltä vaikut-
tavien yksilöiden esiintymä. Yhteensä kämmeköitä oli satoja yksilöitä. Mai-
nituista kolmesta lajista vaateliain on kalkinsuosijalajeihin kuuluva kaita-
kämmekkä, joka on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi. 
Kämmeköiden lisäksi alueella ei havaittu muuta vaateliasta lajistoa. Alueen 
uhanalaisrekisteritiedoissa ei ole mainintoja puna- tai kaitakämmeköistä. 
Kaitakämmekkä on luokiteltu valtakunnallisesti vaarantuneeksi lajiksi ja 
punakämmekkä silmälläpidettäväksi lajiksi. Yhteenvetona hakemuksessa 
on todettu, että pääasiassa kasvillisuudeltaan tavanomaisella Jäkäläsuon 
alueella ei ole erityisiä luontoarvoja.  

Vuodelta 1990 on tiedossa rauhoitetun soikkokaksikon esiintymä Taivaljär-
ven itäpuolella, Nokkavaarasta pohjoiseen sijaitsevalta ojitetulta suolta se-
kä maantien 9005 pohjoispuoliselta laajalta niemekkeeltä. Lajia ei kuiten-
kaan tavattu vuoden 2007 inventoinneissa. Taivaljärven alueella tavattiin 
kahdeksan punakämmekkää sekä Nokkavaaran taimikkoisella luoteisrin-
teellä 15 ja kahden valkolehdokin esiintymät vuoden 2007 inventoinnissa.        

Linnusto ja lepakot  

Lepakoiden esiintymistä selvitettiin Taivaljärven kiertävä tieuraa kulkien 
reittiä Nokkavaara–Hanhikangas–Jäkäläsuo yliääni-ilmaisimella illalla, al-
kuyöllä sekä aamuyöllä 13.–14.8.2007. Nokkavaaran eteläpuoleisen tien-
haaran kohdalla havaittiin tielinjan yläpuolella saalistuslennolla ollut yksit-
täinen pohjanlepakko. Hanhikankaan ympäristössä kaivostunnelin suun ja 
läheisten kivikasojen alueella tavattiin 3–4 hyönteisiä saalistavaa pohjan-
lepakkoa. Hanhikankaan alueella louhosalueella ei ole talvehtimiseen riit-
tävän syviä luolia tai louhikkoja. Myös lajin päiväpiilopaikkojen sijainti kivi-
kasoissa on epätodennäköistä. Kesällä 2010 tyhjennetty vanha kaivostun-
neli ja erityisesti sen suualue voi soveltua lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikaksi.  

Vuonna 2010 Nokkavaaran länsirinteessä havaittiin pohjanlepakoiden tal-
vehtimispaikoiksi sekä kesäaikaisiksi lepäilyalueiksi soveltuvia useita lou-
hikoita. Nokkavaaran jyrkässä länsi- ja lounaisrinteessä on useita louhik-
koisia alueita. Rinnealueen alaosasta tehtiin myös detektorihavaintoja poh-
janlepakoista 12.7.2010.  

Koivumäen vanhan metsäkämpän pihapiirissä havaittiin pohjanlepakko 
11.6.2008 ja 12.7.2010. Lepakot pääsevät rakennuksen kellariin ja vesika-
ton alle. Havainnot viittaavat siihen, että pohjanlepakoita esiintyvän varsin 
yleisesti Taivaljärvellä ja sen ympäristössä. Todennäköisimmin lajin talveh-
timis- ja lisääntymispaikat sijaitsevat Koivumäen vanhassa metsäpirtissä. 
Myös Nokkavaaraan länsirinteen louhikot ovat pohjanlepakon potentiaali-
sia talvehtimispaikkoja. Muita lepakkolajeja ei havaittu. 

Alueen linnustoa selvitettiin maastokäynnillä 10.6.2007. Karttatarkastelun 
perusteella linnustollisesti keskeisimpiä kohteita alueella ovat Jäkäläsuo 
sekä Taivaljärvi. Jäkäläsuolla linnusto laskettiin Koskimiehen & Väisäsen 
(1988) sekä Turveteollisuusliitto ry:n (2002) linnustolaskennasta antamia 
toimintaohjeita soveltaen. Taivaljärven lajistoa selvitettiin pistelaskennan 
avulla. Jäkäläsuolla havaittiin 11 lintulajia ja 24 lintuparia. EU:n lintudirektii-
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vin lajeista alueella tavattiin kapustarinta ja liro. Suomen kansainvälisiä eri-
tyisvastuulajeista (EVA) havaittiin valkoviklo, liro ja pikkukuovi. Runsaslu-
kuisimpia pesimälajeja olivat pikkukuovi ja pajulintu. Suon keskiosassa pe-
si pieni kalalokkiyhdyskunta. 

Jäkäläsuolla on vuonna 2006 saadun tiedon mukaan pesinyt myös har-
maalokkiyhdyskunta. Muita Jäkäläsuolla 2007 havaittuja lintulajeja olivat 
riekko, niittykirvinen, keltavästäräkki, haarapääsky, ja peippo. Jäkäläsuo on 
linnustollisesti varsin edustava avonainen suo, jolla pesii useita soille tyy-
pillisiä lajeja. Muuttoaikoina suo on muun muassa kurkien keskeinen ruo-
kailu- ja levähdysalue. Muut Taivaljärven lähialueen suot ovat linnustolli-
sesti vähemmän merkittäviä.  

Taivaljärvi on vesi- ja rantalinnuille hyvin sopivaa elinympäristöä. Veden-
korkeuden vaihtelun seurauksena järven ranta-alueilla on ajoittain run-
saasti kahlaajille sopivaa ruokailuhabitaattia ja myös koko- ja puolisukelta-
jasorsat viihtyvät järvellä. Maastokäynnin yhteydessä järvellä havaittiin tuk-
kasotkia, telkkiä, valkoviklo sekä töyhtöhyyppä. Paikallisten metsästäjien 
mukaan Taivaljärvellä ja sen itäpuolisilla Nokka- ja Likolammilla tavataan 
lähes vuosittain metsähanhia etenkin kevätmuuton aikaan. Alueella ei ole 
tiedossa suurten päiväpetolintujen pesäpaikkoja. Tipasjärvien pohjoispuo-
lella pesi maakotka, mutta pesä hävitettiin keväällä 2007. Maakotkan on 
nähty kiertelevän Tipasjärven alueella vielä loppukesällä 2007. Syksyn 
2006 haastattelujen mukaan hankealueelta on lähimmälle kalasääsken 
pesälle matkaa yli viisi kilometriä. Muiden erityistä huomiota vaativien peto-
lintulajien pesäpaikkoja ei alueella tiedetä olevan. 

Muilta osin Taivaljärven suunnittelualueen linnusto on tyypillistä kainuulais-
ta mäntyvaltaisten sekametsien lajeja, kuten hömötiainen, viherpeippo, 
metsäkirvinen sekä iäkkäämmän puuston alueilla hippiäinen ja palokärki. 
Teerien keskeisimmät soidinalueet sijaitsevat alueen soiden reunamilla, 
kuten Jäkäläsuon ympäristössä. Myös Taivaljärven jäälle kertyy kevättal-
vella runsaasti teeriä soitimelle. Metsojen soidinalueet sijaitsevat kangas-
alueilla, joilla puusto on pääasiassa iäkästä mäntyä. Tällaisia alueita on 
Perävaarassa, Hanhivaaran alueella sekä Nokkavaarassa. Hakkuut ovat 
monin paikoin pienentäneet metson soidinalueita muun muassa Koivumä-
en alueella. 

Muu eläimistö 

Luontodirektiivin liitteen IV (a) mukaisista eläinlajeista Suomessa esiintyvät 
lajit on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5. Näistä lajeista mah-
dolliset liito-oravan, viitasammakon, saukon, lepakoiden sekä suurpetojen 
elinympäristöt Taivaljärven hankealueella selvitettiin keväällä ja kesällä 
2007. Lisäksi alueen vallitsevaa lintulajistoa selvitettiin maastolaskennoilla 
ja kartoitettiin metsäkanalintujen mahdollisia soidinpaikkoja. 

Liito-oravan tai viitasammakoita ei tavattu. Viitasammakoiden osalta selvi-
tys tehtiin kuitenkin kutuajan ulkopuolella. Taivaljärven lähialueella saukko-
ja ei oltu tavattu kahtena selvitystä edeltävänä vuotena, mutta Pienellä Ti-
pasjärvellä jälkiä oli havaittu talvella 2006–2007.   

Karhu, susi, ahma ja ilves ovat joko uhanalaisia ja/tai luontodirektiivin IV-
(a) liitteessä tarkoitettuja tiukkaa suojelua vaativia lajeja. Näiden lajien 
esiintymistä Taivaljärven alueella selvitettiin Riista- ja Kalatalouden tutki-
muslaitokselta (RKTL), Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen petovastaavalta 
sekä paikallisen metsästysseuran puheenjohtajalta.  
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Taivaljärven alueella liikkuu 5–6 suden lauma, jonka reviirin keskeistä alu-
etta on Taivaljärvi–Koivumäki–Jäkäläsuo -alue. Lauma liikkuu aktiivisesti 
Pienen Tipasjärven pohjoispuolisilla alueilla ja toisaalta etelämpänä Valti-
mon kunnan puolella. Myös pienempi kolmen suden muodostama lauma 
on havaittu Pienen Tipasjärven ympäristössä talvella 2007–2008. Metsäs-
täjien havaintojen mukaan susien määrä on edelleen kasvanut Sotkamon 
riistanhoitopiirin alueella, mikä todettiin myös RKTL:n riistakolmiolasken-
nassa maaliskuussa 2007.   

Karhun jälkiä ja jätöksiä on havaittu Jäkäläsuon alueelta kesällä 2008. 
Alue on karhun vakituista elinaluetta, mutta Taivaljärven lähialueella ei tiet-
tävästi ole lajin pesäpaikkoja. Taivaljärven alueella on arviolta 3–5 ahmaa, 
jotka liikkuvat aktiivisesti laajalla alueella Pienen Tipasjärven ja Hiidenpor-
tin kansallispuiston ympäristössä. Taivaljärvellä ja Tipasjärven alueella 
esiintyy säännöllisesti ilveksiä. Talvella 2007–2008 havaittiin ilveksen jälkiä 
muun muassa Hanhikankaalla. 

Suojelualueet  

Kaivospiiristä lähimmillään alle kilometrin etäisyydellä Tipasjärvien välissä 
sijaitsevasta Vuoriniemen ja Kalliolammen alueesta osia on sisällytetty Na-
tura 2000 -verkostoon (aluetyyppi SCI; koodi FI 1200 604). Kohde on luoki-
teltu myös luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaaksi kallioalu-
eeksi Kainuussa. Alue kattaa lähes koko niemen Kalliolampea ympäröivää 
alavaa kaistaletta lukuun ottamatta tilojen ympäristöjä sekä tien vartta.  

Vuoriniemen Natura-alue muodostuu kahdesta lähekkäisestä osa-alueesta 
Kalliolammen ympäristöstä ja Vuoriniemen rannasta. Kalliolammen ympä-
ristön lettorämeellä on luontodirektiivin II-liitteessä mainitun lajin esiintymä 
sekä muuta uhanalaista lajistoa. Vuoriniemen rantakalliolla on tunturikiviyr-
tin esiintymä, sekä runsaasti uhanalaisia sammalia. Alueen suojelu toteute-
taan luonnonsuojelulain ja rajaukseen sisältyvän vesialueen osalta vesilain 
nojalla. Natura-alueen suojeluperusteina ovat luontodirektiivin luontotyypit 
(* -merkinnällä priorisoidut luontotyypit) letot (16 %), kasvipeitteiset kalkki-
kalliot (5 %), *mäntyvaltaiset puustoiset suot (26 %) sekä luontodirektiivin 
liitteen II uhanalainen laji. 

Natura 2000 -verkostoon (aluetyyppi SCI; koodi FI 1200 625) sisällytetty 
Hiidenportin kansallispuisto sijaitsee kaivospiiristä etelään lähimmillään alle 
kilometrin etäisyydellä. Koko Hiidenportin alueesta 87 % kuuluu Hiidenpor-
tin kansallispuistoon ja 13 % vanhojen metsien suojeluohjelman alueisiin 
(Lakilehto, Lapamäki ja Porkkasalo). Nämäkin alueet on tarkoitus liittää 
kansallispuistoon. Natura-alueeseen sisältyy lisäksi kansallispuiston itä-
puolisia alueita Kolkonjärven lähelle saakka. Natura- ja kansallispuiston 
alue on Kainuun jylhimpiä ja luonnontilaisimpia erämaaseutuja. Sen kes-
keisin osa on jyrkkäreunainen rotkolaakso, joka jatkuu kapeana ja syvänä 
halki koko alueen. Alueen eläimistöön kuuluvat kaikki maamme neljä 
uhanalaista suurpetoa sekä uhanalainen liito-orava. Linnusto on myös mo-
nipuolinen, joukossa on useita lintudirektiivin liitteen I Suomessa uhanalai-
sia lajeja. 

Hiidenportin Natura-alueen suojeluperusteina luontodirektiivin luontotyypit 
(* -merkinnällä priorisoidut luontotyypit) humuspitoiset lammet ja järvet (5 
%), vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Cal-
litricho-Batrachium-kasvillisuutta (0 %), *Fennoskandian runsaslajiset kui-
vat ja tuoreet niityt (0 %), vuoristojen niitetyt niityt (0 %), *Keidassuot (0 %), 
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vaihettumissuot ja rantasuot (1 %), Fennoskandian lähteet ja lähdesuo (0 
%), letot (0 %), *aapasuot (7 %), kasvipeitteiset silikaattikalliot (1 %), kalli-
oiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Veronicion dil-
lenii, 0 %), *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 
(7 %), *Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 
18%, *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havupuusekametsät 
(46%), *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 
(1 %), *luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät (0 
%), boreaaliset lehdot (0 %), harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (1 
%), *koivuvaltaiset puustoiset suot (0 %), *mäntyvaltaiset puustoiset suot 
(13%), *kuusivaltaiset puustoiset suot (0 %) 

Lisäksi Hiidenportin Natura-alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin 
liitteen II lajeista liito-orava, korpikolva, hitupihtisammal, lapinleinikki sekä 
lintudirektiivin liitteen I linnuista ampuhaukka (uhanalainen), helmipöllö, 
kaakkuri, kalatiira, kapustarinta, kuikka, kurki, lapinpöllö, laulujoutsen, liro, 
mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjan-
tikka, pyy, sinisuohaukka, suokukko, suopöllö, viirupöllö sekä kaksi uhan-
alaista lajia. 

Hiidenportin alueen itäpuolella Kuhmon kunnassa osittain Kuhmon-
Sotkamon rajalta alkaen sijaitsee Teerisuon–Lososuon soidensuojelualue 
ja Natura 2000 -verkostoon sisällytetty alue (aluetyyppi SCI; koodi FI 1200 
221), josta kaivospiirille on lähimmillään matkaa noin 5 km. Kuhmossa Ti-
pasjärvien koillispuolella sijaitsee Hanhisuon-Teerisuon Natura -verkostoon 
sisällytetty alue (aluetyyppi SCI; koodi FI 1200 258), josta valtaukselle on 
lähimmillään matkaa noin 7 km. 

Hakemukseen liitettyjen hankkeen ympäristön perustilaselvityksen sekä 
täydentävän luontoselvityksen ja Natura tarvearvioinnin perusteella hakija 
on arvioinut, että suunnitellusta kaivostoiminnasta ei aiheutuisi merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia Vuoriniemen (FI 1200 604) tai Hiidenportin 
(FI1200625) Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena oleville luontotyy-
peille tai lajeille. 

Asutus ja muu rakennettu ympäristö 

Tipasjärvien alue on harvaan asuttua. Taivaljärven kaakkoispuolella vajaan 
kilometrin etäisyydellä on lähialueen ainoa muutamien talojen ryhmä. 
Maanmittauslaitoksen tietojen mukaan Tipasjärvien ympäristössä on kuusi 
asuttua taloutta ja 42 mökkiä. Kaivoksesta 2 km:n säteellä on yksi asuttu 
talous ja 17 mökkiä. Yhteensä näillä alueilla on 6 asuttua taloutta ja 51 
mökkiä. Nimisjoen vesistöalueen puoli on yläosiltaan asumatonta, eikä 
yleisiä teitä ole. Jokivarressa asutusta on vain Nimisenkankaalla noin 5 
km:n etäisyydellä kaivospiiristä.  

Muut elinkeinot, palvelut ja toiminnot 

Tipasojan kalaveden osakaskunta on vuokrannut kaivospiirin alueella si-
jaitsevan, padolla säännöstellyn Taivaljärven kalanpoikasten luonnonravin-
tolammikoksi, jossa kasvatetaan vuosittain enimmillään 200 000 kuhan 
poikasta istutettaviksi Kainuun vesistöihin. Järvi täyttyy keväällä sulamis-
vesistä ja vedenkorkeutta lasketaan syksyllä kalanpoikasten keräämistä 
varten. Järven vedenkorkeus oli erittäin alhaalla vuonna 2006, jolloin toi-
minnassa oli välivuosi.  
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Taivaljärven lähialueilla ei ole varsinaisia kyliä eikä viljelyksiä. Kartan mu-
kaan alueen koillis- ja pohjoispuolelle on muutamia pienehköjä peltoja ja 
taloja. 

Tipasjoen valuma-alueella Vapo Oy harjoittaa turvetuotantoa Jäkäläsuolla, 
joka sijaitsee Ison Tipasjärven koillispuolella noin 3,5 km etäisyydellä kai-
vosalueesta. Nimisenjoen valuma-alueella on Iso Varpusuon turvetuotan-
toalue, joka sijaitsee hankealueelta noin 6 km länteen. 

Suunnitellun kaivosalueen lähistöllä pohjoispuolella sijaitsee tie nro 9005, 
joka yhdistää Sotkamo–Kuhmo -valtatien 76 ja Valtimo–Kuhmo -maantien 
nro 5384. Vuoden 2006 alussa tien 9005 liikennemäärä oli 48 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Kaivospiirille johtaa metsätien tyyppinen väylä.  

Metsästysoloja ei ole selvitetty, mutta hankealue ympäristöineen lähes 
asumattomana alueena soveltuu esimerkiksi hirven ja pienriistan metsäs-
tykseen.  

Tipasjoen ja -järvien virkistyskäyttö liittyy kiinteästi kalastusmatkailuun pai-
nottuen erityisesti Kalliojärven alapuolelle ja toisaalta järven yläpuolen 
erämaiselle jokiosuudelle. Matkailijoille on majoituspalveluja Herttuajärven 
alapuolella, ja myös nuotiopaikkoja on rakennettu. Matkailun kehittäminen 
alueella perustuu lohikalakantoihin, jotka houkuttavat alueelle virkistyska-
lastajia. Nimisjoen alueella ei ole vastaavaa toimintaa. 

Koivupuron ja Ollinjoen vesistön kalataloudellinen arvo on osakaskunnan 
edustajan mukaan selvästi vähäisempi kuin Tipasjoen arvo, ja alueella on 
merkitystä vain paikallisille talouksille. Hankealue ja sitä ympäröivät alueet 
soveltuvat metsästyksen ja kalastuksen ohella sienten ja marjojen poimin-
taan ja muuhun virkistäytymiseen.   

Vesistön tila ja käyttö 

Vesistöalueet 

Kaivosalue sijaitsee vedenjakaja-alueella pääasiassa Tipasjoen vesistö-
alueella (59.85), mutta pieneltä osalta Sapsojoen vesistöalueella (59.87). 
Viimeksi mainitulta alueelta vedet laskevat Tipasjärvien ja Tipasjoen suun-
taan kahta reittiä: Pieneen Tipasjärveen reittiä Taivaljärvi–Taivalpuro ja 
Isoon Tipasjärveen reittiä Hanhilampi–Kangaslampi–Kangaslampi–
Levälampi–Kolkonjärvi–Myllypuro, oikeastaan Myllyjoki. Molemmat sanotut 
laskureitit sijaitsevat Oulujoen vesistöalueen Nuasjärven–Kiimasjärven 
osavaluma-alueella. Sapsojoen vesistöalueella sijaitsevalta osalta vedet 
laskevat Iso-Sapsojärven suuntaan Koivupurossa ja Ollinjoessa.  

Kaivosalueen vedet on tarkoitus johtaa Sapsojoen vesistöalueelle Iso-
Sapsojärven suuntaan. Kaivokselta Hanhisuolle pumpattavat ja vesienkä-
sittelyrakenteiden kautta johdettavat vedet laskisivat ojastojen kautta reittiä 
Koivupuro–Ollinjoki–Pirttilampi–Nimisenjoki–Pieni-Hietanen-Hietanen–
Lontanjoki-Maunusjoki–Lontanjoki–Honkajärvi–Koljosensalmi–Syväjärvi–
Piippolansalmi–Hautajärvi (yhteys Ahven-lampeen)–Alasalmi–Alajärvi–
Tuuteronsalmi–Sapsokoski–Iso-Sapsojärven Sapsoperä.  

Koivupuro (4 km, F=6,1 km2) alkaa kaivosalueen länsipuolella Jäkäläsuon 
viereisellä ojitusalueella. Ollinjoki (5 km, F=29,5 km2) laskee kaivosalueelta 
noin 3 km lounaaseen sijaitsevista Kantoluoman järvistä Pirttilampeen.  
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Pirttilampi (7,5 ha) sijaitsee kaivosalueelta 5 km länteen. Lammesta laskee 
3,5 km:n pituinen Pirttijoki Syvä-Nimiseen, josta jokiuoma jatkuu Nimisen-
jokena 4 km:n matkan Pieni-Hietanen -järveen.   

Pieni-Hietanen ja Hietanen -järvien (403 ha) välissä on kapea salmi. Järvet 
sijaitsevat kaivosalueelta 9 km luoteeseen ja niiden valuma-alue on 153,4 
km2. Pieni-Hietanen ja Hietanen -järvet luokitellaan runsashumuksisiksi 
järviksi, joissa suurin syvyys on 24 m.  

Hietasesta laskeva Lontanjoki (5,6 km) muuttuu Niprajoen yhtymäkohdas-
sa Maunusjoeksi (2,3 km). Jokiuoman valuma-alue on 224,4 km2. 

Honkajärvi (167 ha, F=229,5 km2) sijaitsee 18 km kaivosalueelta luotee-
seen. Honkajärvestä vedet laskevat usean pienen järven läpi Sapsokosken 
kautta Iso-Sapsojärven Sapsoperään. 

Sapsojoen koko valuma-alueen pinta-ala Sapsokosken kohdalla on 299,85 
km2 ja järvisyys 5,1 %. 

Virtaamat 

Kaivosalue sijaitsee osittain Isoon Tipasjärveen laskevan Myllyjoen valu-
ma-alueella. Myllyjoen, jonne kaivostoiminnan vesiä ei johdeta, virtaamia 
on arvioitu Myllypuron vuosien 1996–2000 keskimääräisen valuman perus-
teella. Hakija on sähköpostitse 13.9.2012 tarkentanut, että tässä kohdassa 
tarkoitettu Myllypuro (103) sijaitsee Hyrynsalmen kunnassa vesistöalueella 
59.712. Vuotuiseksi Myllyjoen keskivirtaamaksi (MQ) on arvioitu 11,8 l/s/ 
km2 sekä kesä–elokuussa keskivirtaamaksi (MQ) 9,5 l/s/ km2, keskialivir-
taamaksi (MNQ) 0,7 l/s/ km2 ja keskiylivirtaamaksi (MHQ) 41 l/s/ km2. 

Kaivostoiminnan suunnitellun vesienjohtamisreitin luonnontilaisia ja kaivos-
toiminnan aikaisia virtaamia on arvioitu Myllypuron (103) valuma-alueen 
vuosien 1995–2004 keskimääräisen valuman perusteella ja olettaen, että 
kaivosalueelta johdetaan vesiä ympäri vuoden ja yhteensä noin 503 000 
m3 vuodessa. 

  F 
km

2
 

Yksikkö Kesä  Syksy Talvi Kevät 

Luonnonvaluma Mq 
 

l/s/km
2
 8 9 3 24 

 
Virtaama kaivosalueelta 

 
m³/kk 32 412 45 503 32 033 63 707 

 
Koivupuro laskussa Ollinjokeen 6 m³/kk 123 069 138 607 47 784 374 002 
 
Ollinjoki laskussa Pirttilampeen 30 m³/kk 595 169 670 310 231 088 1 808 698 
 
Nimisenjoki laskussa Pieni-Hietaseen 92 m³/kk 1 852 086 2 085 915 719 115 5 628 422 
 
Lontanjoki laskussa Honkajärveen 

 
224 

 
m³/kk 

 
4 527 321 

 
5 098 903 

 
1 757 838 

 
13 758 365 

  

Kaivosalueelta johdettava vesimäärä on Koivupuron virtaamasta noin 30 
%, Ollinjoen virtaamasta noin 6 % ja muiden jokien osalta alle 3 %, joten 
kaivosalueen vesillä ei ole Koivupuroa lukuun ottamatta vaikutusta alueen 
vesistöjen keskivirtaamiin. 

Vuorokautiset keskivirtaamat kaivosalueelta, purkuvesistössä sekä Tipas-
joessa, jonne kaivostoiminnan vesiä ei johdeta, ovat: 
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kaivosalueelta

Koivupuro Ollinjoki Nimisenjoki Lontanjoki Tipasjoki

m³/d Keskivirtaamat 

n pH S-joht. Väri CODMn Alkalit. Kok.P Kok.N KA Sameus Chl-a

kpl mg/l kyll.% mS/m mgPt/l mg/l mmol/l µg/l µg/l mg/l FNU µg/l

Ollinjoki

1987 1 11,6 81 5,2 1,6 120 20 34 450 8,4 1,3

Syvä-Niminen

1992 6 11,5 114 7,0 135 19 0,09 20 521 6,3 2,0 25,8

Nimisenjoki

1987 2 10,1 82 5,7 2,4 140 26 0,08 52 495 4,3 1,7

Pieni-Hietanen

1987 1 10,5 103 6,0 2,2 120 21 0,04 29 320 1,7 0,8 2,9

Lontanjoki

1980-1992 8 8,9 93 6,3 2,4 140 19 0,07 25 414 1,4 0,8 8,1

Honkajärvi

1997-2001 2 8,8 87 6,4 2,2 150 18 0,06 21 425 1,5 10,1

Alajärvi

1990 2 9,3 87 6,2 165 20 0,05 30 555 3,4 1,5 8,2

Sapsokoski

2005 1 6,3 2,5 160 15 0,10 37 480 2,4

Happi

 

 

 

 

 

 

 

Vedenlaatu 

Ympäristöhallinnon Hertta -tietokannasta saatavilla olevat tiedot pintave-
den vedenlaadusta suunnitellulla Sapsojoen vesistöalueen vesienjohtamis-
reitillä ovat peräisin lähinnä 1980–1990 -luvuilta otetuista näytteistä. Näyt-
teitä on vaihteleva määrä eri vuosijaksoilta, mikä vaikeuttaa analyysitulos-
ten vertailua. Näytteiden tulosten mukaan vedenlaatu touko–syyskuussa 
oli keskimäärin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulosten mukaan vuosina 1980–2005 Sapsojoen reitillä vesi oli tummaa ja 
ravinteikasta, ja etenkin kokonaisfosforia vedessä on ollut runsaasti. Hap-
pitilanne on ollut kesäaikana hyvä, mutta talvella reitin järvissä ajoittain 
heikko. Vesi oli melko hapanta ja humuspitoista sekä kiintoainepitoisuudet 
hieman koholla reitin alkuosassa. Veden alkaliniteetti on ollut pääosin tyy-
dyttävää tasoa. 
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Otto- T O2 O2 pH S-joht. alkali- CODMn Väri Sameus Kok.P Kok.N Fe

syv. nit.

m °C mg/l kyll.% mS/m mmol/l mg/l mgPt/l FTU μg/l μg/l μg/l

Ollinjoki 0,1 0,9 8,4 59 4,5 2,7 <0,02 34 225 0,77 13 640 1700

Nimisenjoki 1 0,3 9,8 68 5,6 2,2 0,06 25 200 1,6 18 520 1700

Pieni-Hietanen 1 0,4 9,7 67 5,8 2,6 0,08 23 175 1,8 20 540 1800

5 1,3 8,6 61 5,6 2,6 0,05 28 200 0,99 23 590 1900

10 2,7 5,8 43 5,6 2,9 0,05 30 225 1,1 28 610 2000

Sapsojoen reitiltä Ollinjoesta, Nimisenjoesta ja Pieni-Hietasesta otettiin ve-
sinäytteet 9.4.2008:  

 

 

 

 

Tulosten mukaan vesistön happitilanne oli kevättalvella välttävä (< 70 kyll 
%). Pieni-Hietasen alusvedessä happitilanne oli heikentynyt (5,8 mg/l) 
lämpötilakerrostuneisuuden takia. Fosforipitoisuuksien perusteella vesi oli 
karua tai lievästi rehevää, mutta typpipitoisuuden perusteella lievästi rehe-
vää tai rehevää. Vesi oli erittäin tummaa ja humuspitoista sekä melko ha-
panta. Erityisesti Ollinjoessa pH oli alhainen. Veden puskurikyky eli veden 
kyky happojen neutraloimiseen oli alkaliniteetin perusteella välttävää tai 
tyydyttävää tasoa. Veden rautapitoisuudet olivat lisäksi melko korkeita.  

Koivupuron, Pieni-Hietasen ja Nimisenjoen vedenlaatua tarkkailtiin neljä 
kertaa kaivostunnelin tyhjentämisen yhteydessä vuonna 2010. Vesi oli ha-
panta kaikilla tarkkailukerroilla ja erityisesti kesäkuussa, jolloin alin pH 4,55 
oli Koivupurossa. Vesistön happitilanne oli tarkkailujakson aikana pääasi-
assa joko tyydyttävä tai hyvä, mutta kesäkuussa Nimisenjoessa happitilan-
ne oli vain välttävä. Joulukuussa kaikilla tarkkailupaikoilla happitilanne oli 
vain välttävä. 

Vesistön vesi oli erittäin tummaa korkeiden humus- ja rautapitoisuuksien 
seurauksena. Sähkönjohtavuus oli alhainen lähes koko tarkkailujakson ai-
kana. Ainoastaan joulukuussa sähkönjohtavuus oli hieman kohonnut Koi-
vupurossa. Kiintoainepitoisuudet olivat melko normaalilla virtavesien tasol-
la, mutta heinäkuussa Koivupuron vedessä oli melko runsaasti kiintoainet-
ta. Ravinnepitoisuuksien perusteella vesi oli laadultaan rehevää kaikilla 
tarkkailupaikoilla. Nikkeli-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet olivat alle määritysrajan 
kaikilla näytteenottokerroilla. Myös sulfaattipitoisuudet olivat alhaiset lu-
kuun ottamatta Koivupuroa joulukuussa, jolloin pitoisuus oli hieman nous-
sut. 

Yhteenvetona vedenlaatutuloksista on todettu, että Taivaljärven kaivoksen 
suunnitellussa purkuvesistöissä vesi oli yleisesti hapanta ja rehevää. Ve-
sistöjen puskurikyky vaihteli välttävän ja tyydyttävän välillä. Vesi oli erittäin 
tummaa korkeiden humus- ja rautapitoisuuksien seurauksena. Alueen vir-
tavesissä happitilanne vaihteli tyydyttävän ja hyvän välillä, kun taas Pieni-
Hietasen alusvedessä oli happivaje kerrostuneisuuksien aikana.  

Sedimentin laatu 

Sedimenttinäytteitä otettiin viidestä eri kohdasta Tipasjoen ja Sapsojoen 
laskureiteiltä huhtikuun alussa vuonna 2008. Sedimenttien alkuainepitoi-
suudet olivat pääosin alueelle tyypillisiä lukuun ottamatta hieman suurem-
pia pitoisuuksia Pienen Tipasjärven Naurislahdessa ja Olkilahdessa, joissa 
erityisesti arseenin (As) bariumin (Ba), kadmiumin (Cd) , raudan (Fe), 
mangaaniin (Mn), natriumin (Na), nikkelin (Ni), lyijyn (Ni) ja sinkin (Zn) pi-
toisuudet olivat muita havaintopisteitä suurempia. 



74 
 

Pohjaeläimistö 

Pohjaeläimistön ja sen määrän selvittämiseksi näytteitä otettiin Nimisen-
joesta ja Koivupurosta sekä Pienestä Tipasjärvestä, Isosta Tipasjärvestä ja 
Pieni-Hietasesta. Virtavesistä näytteet otettiin 15.9.2007 standardia SFS 
5077 soveltaen potkuhaavilla ja järvistä 10.10.2007 standardin SFS 5076 
mukaisesti Ekman-näytteenottimella. Näytteet seulottiin silmäkooltaan 0,5 
mm:n seulalla, säilöttiin 70 %:een etanoliin ja määritettiin laboratoriossa 
pääsääntöisesti lajitasolle. Järvinäytteistä punnittiin lisäksi märkäbiomassa.  

Koivupuron pohjaeläimistön kokonaisyksilömäärä oli 276 ja Nimisenjoen 
342. Koivupuron näytteiden keskihajonta oli varsin pieni: 15 yksilöä ja Ni-
misenjoen 25 yksilöä. Näytepaikat erosivat taksonikoostumukseltaan toi-
sistaan, mikä selittyy pitkälti elinympäristöjen erilaisuudella. Koivupuro on 
osittain maan sisässä kulkeva kapea puro/oja. Sen pohja oli näytteenotto-
alueella pääosin pölisevää hienojakoista sakkaa, mikä osaltaan vaikeutti 
näytteenottoa. Koivupuron pohjaeläimistön valtataksoneja olivat koskiko-
rennot, joista erityisesti latvavesille tyypilliset Leuctra-suvun lajit olivat run-
saslukuisia. Koivupuron pohjaeläinlajisto oli muutoinkin tyypillistä pienien 
latvapurojen lajistoa. Koskikorentojen lisäksi kaksisiipisten osuus lajistosta 
oli huomattava. Vesiperhosten osuus oli selvästi pienempi ja päivänkoren-
toja ei näytteissä tavattu lainkaan.  

Nimisenjoella valtataksoneja olivat kaksisiipiset ja koskikorennot. Koskiko-
rennoista valtalajina oli Taeniopteryx nebulosa, ja esimerkiksi Leuctra-
suvun lajien yksilömäärät olivat pieniä. Vesiperhosia ja päivänkorentoja 
esiintyi näytteissä selvästi enemmän kuin Koivupurossa. Nimisenjoen poh-
jaeläimistö on tyypillistä pienten jokien lajistoa. 

Näytteiden perusteella järvien niukka pohjaeläimistö koostui pääasiassa 
sulkasääsken ja surviaissääskien toukista. Vähähappisissa oloissa toi-
meentulevia sulkasääsken toukkia tavattiin erityisen runsaasti Pienessä 
Tipasjärvessä. Surviaissääskien osuus oli suurin Isossa Tipasjärvessä. 
Harvasukamatoja tavattiin vain Pieni-Hietasen näytteistä. Kokonaisyksilö-
määrä oli korkein Isolla Tipasjärvellä (471 yks./m2) ja pienin Pieni-
Hietasella (291 yks./ m2). 

Kalasto ja kalastus 

Kaivostoiminnan vedet on tarkoitus johtaa Sapsojoen vesistöalueelle. Seu-
raavassa kalastoa ja kalastusta koskevat tiedot on esitetty kaivostoiminnan 
vesienjohtamisreitin vesistöalueelta sekä Pienen ja Ison Tipasjärven alu-
eelta, jotka kuuluvat Tipasjoen vesistöalueeseen.   

Koivupurolla ja Nimisenjoella sähkökoekalastettiin 2.9.2007. Nimisenjoella 
Vääräkosken koeala kalastettiin kolme kertaa ja Koivupurossa Pehkolan 
kohde kerran. Aiemmin heinä-elokuussa koekalastuksia ei voitu suorittaa 
veden paljouden takia.  Koekalastuksen aikaan vedenpinta oli laskenut lä-
helle normaalin alivirtaamakauden tasolle. 

Nimisenjoen kivikkoisessa Vääräkoskessa keskisyvyys oli 0,3 m ja keski-
määräinen pintavirrannopeus 0,7 m/s. Vesisammalta oli 50 %:n peittävyy-
tenä eli melko runsaasti, mutta rihmamaisia viherleviä tai ruskeaa poh-
jasakkaa ei havaittu. Koivupuron Pehkolassa pieni Koivupuro häviää osin 
maan alle. Koivupurosta kalastettiin noin 40 m:n matkalla näkyvä osuus ja 
ja noin 4 m2:n pieni lampare. Kohde ei soveltunut hyvin sähkökoekalastus-
kohteeksi.  
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Koivupurosta ei sähkökoekalastuksessa saatu saalista lainkaan, ja Ni-
misenjoen kalasto oli hyvin niukka. Nimisenjoen koealalta saatiin saaliiksi 
vain yksi ahven ja yksi made, joten molempien lajien tiheydeksi saatiin 0,6 
yksilöä aarilla. 

Vuoden 2007 sähkökoekalastuksen lisäksi Nimisenjoen vesistöalueen ka-
lastoa tai kalastusta ei ole muutoin selvitetty. Valuma-alueen yläosalla ka-
lastus on vähäistä, eikä vesistöalueella tavata syyskutuisia kalalajeja aina-
kaan kalastuksellisesti merkittäviä määriä. Mainittavaa kalastusta harjoitet-
taneen vasta joen alaosalla Nimisenkankaalta alkaen. Saalis koostunee 
tavallisista kevätkutuisista lajeista, kuten hauki, ahven, made ja särki. 

Tipasjoen vesistöalueen kalastosta ja kalastuksesta on tehty selvitys vuo-
delta 1989. Sen mukaan paikallisten talouksien kalastus painottui Herttua-, 
Räätä- sekä Pienelle ja Isolle Tipasjärvelle, jonne tultiin kalastamaan kau-
empaakin. Mökkiläiset suosivat vesistöalueen suurinta järveä kalastusalu-
eenaan ja myös kaksi taloutta harjoitti ammattimaisesta kalastusta nuotilla 
ja verkoilla Tipasjärvillä. Paikalliset taloudet kalastivat runsaasti verkoilla, 
katiskoilla ja erilaisilla vapavälineillä kyselyalueen kaikilla järvillä. Kalastus-
ta koskevan kyselyn vastausten mukaan kaikilla järvillä verkot limoittuivat 
kalastusta haittaavasti sääoloista riippuen 1vrk:ssa–1 viikossa. Tipasjärvi-
en veden laadusta esitetyt arviot vaihtelivat, mutta yleisesti ottaen tilanne 
lienee ollut melko hyvä. Pienemmillä järvillä ongelmiksi mainittiin mataloi-
tuminen, rehevyys ja liian vahvat särkikannat. Kalojen makuvirheitä vas-
tauksissa ei mainittu.  

Viisi taloutta ravusti vesistössä vuoden 1989 tietojen mukaan. Rapusaalis, 
1 180 pyyntikokoista yksilöä (1,8 rapua/merta-vrk), saatiin pääasiassa 
Räätäjärven alapuolelta, vaikka koko Tipasjoen pituudelta tavattiin rapua. 
Tipasjärvissä rapua esiintyi Vuorisaaren ympäristössä ja Myllylahdella. 

Vuoden 1989 selvityksen ja siihen liittyneen sähkökoekalastuksen tulosten 
perusteella vesistöalueen kalalajeja ovat ainakin siika, muikku (istutettu), 
taimen (istutettu), kirjolohi (karannut, istutettu), hauki, ahven, made, lahna 
(istutettu), säyne (istutettu), särki, kiiski, salakka, kuore ja kivisimppu. Sel-
vitysvuotena järvien kokonaissaaliin arvioitiin olleen noin 6 500 kg, mistä 
Tipasjärvien osuus oli yli puolet. Tärkeimmät saalislajit olivat siika, hauki, 
made ja ahven, joista siian osuus oli suurin Tipasjärvillä. Vuotuista saalista 
pidettiin melko yleisesti tavallista heikompana.  

Tipasojan kalaveden osakaskunnan edustajalta vuonna 2005 saatujen tie-
tojen mukaan Isolla Tipasjärvellä ja Pienellä Tipasjärvellä kalastetaan pää-
asiassa muikkua, siikaa, kuhaa ja taimenta. Siian ja taimenen luonnonkan-
toja vahvistetaan istutuksin. Vesistöön istutetut kuhat ovat menestyneet 
hyvin. Myös muikkukanta on vahvistunut merkittävästi. Vuosittain kalastus-
lupia ostetaan satoja ja niistä saadut tulot ovat 5 000–6 000 €, parhaina 
vuosina jopa 9 000 €. Tipasjärvillä pyydykset eivät likaannu kalastusta hait-
taavasti eikä muitakaan haittoja ole juuri havaittu.  

Maaperä 

Hankealue sijaitsee keskiboreaalisella vyöhykkeellä Pohjois-Karjala–
Kainuu ja Pohjanmaa–Kainuu -aapasuovyöhykkeellä. Taivaljärven alueen 
maaperä on pääasiassa moreenia. Alueella on drumliineja, jotka ovat poh-
jamoreenista syntyneitä jäätikön liikkeen suuntaisia selänteitä. Moreeni-
muodostumien väliset painanteet ovat soistuneet. Harjuja lähialueella ei 
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ole. Soita hankealueen pinta-alasta on noin 20–30 %, ja niiden turvepak-
suus on keskimäärin 2–3 m. GTK on inventoinut Jäkäläsuon ja Hanhisuon.  

Moreenin vedenläpäisevyyttä on selvitetty 20.–21.10.2011 otetuilla näyt-
teillä seuraavista kohteista: 

 

Näytteistä tehtyjen rakeisuustutkimusten mukaan toiminnan suunnitelluilla 
jätealueilla tai niiden tuntumassa eli kairauspisteissä 1–5 maapohja on 
pääosin hiekkamoreenia ja vedenläpäisevyyskokeiden perusteella pohja-
moreenin vedenläpäisevyys 1,5–9 * 10-7 m/s.  

Pohjavedet 

Hanke ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue (Kukkoharju 
1176518) sijaitsee lähimmillään noin 4 km:n etäisyydellä Taivaljärveltä lou-
naaseen. Lähimpään asutukseen varsinaiselta kaivokselta koilliseen on 
matkaa 1,3–2 km:n ja rikastushiekka-altaaseen matkaa on vielä enemmän.  
Tiloilla on kaivot.  

Luonnontilaiset lähteet ja uomat 

Hankealueella ei sijaitse vesilaissa tarkoitettuja luonnontilaisia puroja, läh-
teitä tai muita pienvesiä.  

Ilman laatu 

Hankealueella ei kaivostunnelin kuivanapitopumppauksen lisäksi nykyisin 
harjoiteta hankkeeseen liittyvää kaivostoimintaa, josta aiheutuisi päästöjä 
ilmaan. Hankealue sijaitsee harvaanasutulla erämaisella metsäisellä seu-
dulla.     
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HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN SEKÄ YLEISIIN JA YKSITYISIIN ETUIHIN 

Vaikutus luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin 

Kaivostoiminta ei sijoittuisi uhanalaisten kaitakämmekän ja punakämme-
kän sekä rauhoitettujen soikkokaksikon ja valkolehdokin esiintymien alueil-
le, joten sanottuja kasvilajeja ei hävitettäisi. Toiminta kuitenkin todennäköi-
sesti lisää kuivatusvaikutuksia, mikä voi johtaa esiintymien heikentymi-
seen. 

Hanhipetäikön alueella esiintyy erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja metsäkor-
tekorpia, vaarantuneiksi luokiteltuja minerotrofisia lyhytkorsinevoja, lyhyt-
korsirämeitä, nuoria kuivahkoja kankaita ja nuoria tuoreita kankaita. Luon-
totyypeistä luonnontilaisia ovat lyhytkorsinevat ja -rämeet ojittamattomilta 
osiltaan. Rikastushiekka-allas, vesienkäsittelyallas ja pintavalutuskenttä si-
jaitsevat hankesuunnitelmassa Hanhipetäikön läheisyydessä. Louhoksen 
kuivanapito ja ojitukset voivat alentaa pohjavedenkorkeutta ja siten aiheut-
taa vaikutuksia suoalueisiin. 

Suomessa esiintyviä luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja, jotka on lueteltu 
luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5, joita voi esiintyä hankealueelle tai 
sen ympäristössä, ovat liito-orava (luonnonsuojeluasetuksen liitteeseen 4 
sisältyvänä myös uhanalainen laji), viitasammakko, saukko, pohjanlepak-
ko, susi, karhu ja ilves. Lisäksi alueella voi esiintyä ahma. 

Maastoselvityksissä vuonna 2007 alueella ei havaittu viitteitä liito-oravista. 
Toiminnassa ei hävitettäisi lajin potentiaalisia elinalueita Jäkäläsuon poh-
joispuolella ja Koivumäellä, joka on kuitenkin tehtyjen hakkuiden seurauk-
sena käynyt todennäköisesti liian pirstaleiseksi. Liito-orava tarvitsee hyvät 
leviämisreitit alueelta toiselle siirtymiseen. Lisäksi hankealueen eriasteiset 
muutokset sekä liikenne, räjäytykset ja rakentamista aiheutuva melu voisi-
vat haitata liito-oravan potentiaalisille elinalueille asettumista. Kaivostoimin-
ta voi heikentää potentiaalisten leviämisreittien määrää ja laatua. 

Maastoselvitys vuonna 2007 ajoittui viitasammakon kutuajan ulkopuolelle, 
jolloin lajista ei tehty havaintoja. Potentiaalisia viitasammakon elinalueita 
havaittiin lähinnä Pienessä Tipasjärvessä Olkilahdella sekä Taivaljärven 
itäpuolella sijaitsevilla Nokka- ja Likolammella.  

Raakavedenoton seurauksena Pienen Tipasjärven Olkilahdessa veden-
korkeus voi vaihdella, mistä voi aiheutua habitaatin heikentymistä ja lisään-
tymispaikan heikentyminen, sillä viitasammakon kutu painuu pohjaan ja on 
siten vaarassa jäädä kuiville, mikäli vedenkorkeus laskee. 

Saukkoja ei havaittu Taivaljärven lähialueella kahden selvitystä edeltävän 
vuoden aikana. Saukon jälkiä havaittiin Pienellä Tipasjärvellä talvella 
2006–2007. Kaivostoiminta todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti sauk-
kojen mahdolliseen esiintymiseen Taivaljärvellä eriasteisten ympäristön 
muutosten sekä toiminnan aikaisten häiriöiden, kuten liikenteen, räjäytys-
ten ja rakentamisen synnyttämän melun seurauksena. Pienen Tipasjärven 
ympäristössä on potentiaalista elintilaa enemmän kuin merkittävästi pie-
nemmällä Taivaljärvellä. Kaivostoiminnalla ei todennäköisesti olisi merkit-
täviä vaikutuksia saukkojen esiintymiseen Pienellä Tipasjärven alueella. 

Vuosien 2007, 2008 ja 2010 maastohavaintojen perusteella Taivaljärven 
ympäristössä esiintyy yleisesti pohjanlepakoita. Kaivostoiminnalla ei arvioi-
da olevan merkittäviä vaikutuksia potentiaalisimpiin pesimis-, kesäaikaisiin 
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lepäily- ja talvehtimispaikkoihin. Niitä ovat Koivumäen vanha metsäkämppä 
ja Nokkavaaran länsirinteen louhikot. Louhoskasat ja tunnelin suu voivat 
olla vastaisuudessa olla uusia levähdys-, pesimis- ja talvehtimispaikkoja.  

Suden, karhun, ilveksen ja ahman elinolosuhteisiin kohdistuvat haitalliset 
vaikutukset syntyvät pääasiassa niiden luontaisten elinympäristöjen erias-
teisista muutoksista ja häviämisestä, vaellusreittien rajoittumisesta esimer-
kiksi Pienen Tipasjärven ja Hiidenportin kansallispuiston välillä sekä toi-
minnanaikaisista häiriöistä, kuten ihmisen läsnäolosta ja liikenteen, räjäy-
tysten ja rakentamisen melusta. 

Hankealueella linnustolle aiheutuvat haitalliset vaikutukset ovat pääasiassa 
luontaisten elinympäristöjen eriasteisia muutoksia tai häviämistä sekä toi-
minnan aikaisia häiriöitä esimerkiksi liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen 
melusta. Hankkeesta aiheutuisi erityisesti suolinnustolle negatiivisia vaiku-
tuksia. Herkkiä lisääntyvälle häiriölle ovat muun muassa pöllöt, osa päivä-
petolinnuista sekä kanalinnut. Hankealueella tavattavia suojelullisesti mer-
kittäviä lajeja ovat metsähanhi, tukkasotka, telkkä, metso, riekko, kapusta-
rinta, töyhtöhyyppä, pikkukuovi, valkoviklo, liro, palokärki, niittykirvinen ja 
keltavästäräkki. 

Vaikutus Natura-alueisiin 

Tipasjärvien välissä sijaitseva, osittain Natura 2000 -verkostoon sisällytetty 
Vuoriniemen ja Kalliolammen (FI1200604) alue sijaitsee lähimmillään 800 
metrin etäisyydellä kaivospiiristä. Natura 2000 -verkostoon sisällytetty Hii-
denportin kansallispuisto (FI1200625) sijaitsee lähimmillään 750 metrin 
etäisyydellä kaivospiirin eteläpuolella. 

Kaivostoiminnan yleisimmät ympäristövaikutukset ovat vaikutukset vesis-
töön ja pohjaveteen sekä pöly- ja meluvaikutukset. Hanke ei aiheuta fyysi-
siä muutoksia edellä läheisillä Natura-alueilla. 

Pohjavedenkorkeus alenee kaivoksen kuivanapidon seurauksena, jolloin 
lähiympäristö voi kuivua. Kaivos ei kuitenkaan sijaitse pohjavesialueella. 
Kuivumisen ei arvioida ulottuvan niin etäälle, että siitä olisi merkittävää 
haittaa läheisillä Natura-alueilla. 

Hankkeen mahdolliset vesistövaikutukset kohdistuvat Koivupuroon, joka 
virtaa kaivospiiristä lounaaseen kohti Ollinjokea. Tästä ei arvioida aiheutu-
van Natura-alueilla heikentäviä vesistövaikutuksia. 

Kaivostoiminnan pölypäästöt koostuvat raskaista mineraalihiukkasista. 
Kaivosten ja niiden lähialueiden tarkkailutulosten perusteella on pääteltä-
vissä, että ilmaan pääsevät mineraalipölyhiukkaset laskeutuvat pääosin 
100–200 m:n päähän irtoamispaikasta. Ajoittain haittaa voi syntyä 500 m:n 
säteellä päästölähteestä ja vain poikkeuksellisissa ja lyhytkestoisissa tuuli-
olosuhteissa yli 1 km:n etäisyydellä. Edellä mainituilla Natura-alueilla ei ar-
vioida aiheutuvan merkittävää pölyhaittaa, kun otetaan huomioon niiden 
etäisyys kaivospiiriin ja yli kilometrin etäisyys varsinaiseen kaivokseen. 

Kaivostoiminnasta muun muassa louhinnasta, kuljetuksista ja rakentami-
sesta aiheutuva melu kohdistuu hankealueen välittömään läheisyyteen. 
Natura-alueet sijaitsevat niin etäällä kaivostoiminnoista, että niihin ei arvi-
oida kohdistuvan haitallisia meluvaikutuksia. 



79 
 

Kaivostoiminnasta ja vesien johtamisesta Koivupuroon ei arvioida aiheutu-
van merkittäviä haitallisia vaikutuksia Vuoriniemen (FI 1200 604) tai Hii-
denportin alueet (FI1200625) Natura 2000 -alueiden suojeluperusteena 
oleville luontotyypeille tai lajeille. Hakija on esitettämiensä tietojen perus-
teella katsonut, että Vuoriniemen ja Hiidenportin Natura 2000 -alueille ei 
ole tarpeen laatia varsinaista luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-
arviointia.  

Vaikutus pintaveden laatuun, vedenkorkeuksiin ja virtaamiin 

Veden oton vaikutus 

Raakavedenoton Pienestä Tipasjärvestä vaikutuksia viitasammakon 
elinympäristöön on arvioitu edellä kohdassa ”Vaikutus luontoon ja luon-
nonsuojeluarvoihin”. Vaikutuksia aiheutuisi siinä tapauksessa, että ve-
denoton seurauksena vedenkorkeus laskisi. Raakavedenotolla ei arvioida 
olevan vaikutusta Pienen Tipasjärven vedenkorkeuteen.  

Jätevesikuormituksen vaikutukset 

Vaikutuksia vesistössä on arvioitu laimenemislaskelmin suhteuttamalla ve-
sistöön joutuva kuormitus vesistön virtaamaan purkuvesistön solmukohdis-
sa, jolloin vaikutusten suuruuden ratkaiseva tekijä on valuma-alueen koko. 
Vaikutuksia on tarkasteltu eri vuodenaikoina käyttäen arviota selkeytysal-
taalta tulevien vesien pitoisuuksista. Kiintoaine- ja fosforikuormitusarviossa 
on otettu huomioon myös saniteettijätevedet.   

Laskelma on teoreettinen, jossa vesipäästöt on määritetty turvalliseksi yli-
arvioksi. Esimerkiksi typen yhdisteiden osalta ei ole otettu huomioon vesis-
töissä tapahtuvaa typen (N) vapautumiseen ilmakehään johtavia prosesse-
ja, jotka jäättömänä aikana ovat tehokkaita ja poistanevat suuren osan yli-
määräisestä typestä. Metallipäästöjen ja kiintoaineen osalta kuormituksen 
leviämistä rajoittava prosessi on sedimentoituminen. Metallien liukoisuus 
on stabiileissa luonnonoloissa erittäin vähäistä. 

Kaivokselta johdettavan veden pH olisi happaman puolella, mutta arviolta 
vähintään 6, jolla ei olisi vaikutuksia alapuolisessa vesistössä. 

Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun pi-
toisuuslisäyksistä sekä mitatut vedenlaadun keskiarvot Koivupurossa ovat:  
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Koivupurossa voivat laskennallisen pitoisuuksien laimenemisarvion perus-
teella selvimmin, erityisesti alivirtaaman aikaan talvella, nousta ravinne-, 
kalsium (Ca)-, mangaani (Mn)-, rikki (S)-, sulfaatti (SO4) -, lyijy (Pb)- ja 
sinkki (Zn) -pitoisuudet. Lisäksi Koivupurossa lyijyn (Pb) pitoisuus saattaa 
nousta yli ympäristölaatunormin (7,2 µg/l) ja talousvesirajan (10 µg/l). Ta-
lousvesirajaa ei käytetä suoranaisena vesistön vedenlaadun vertailuarvo-
na, mutta vesistön hyvä kemiallinen tila kuitenkin edellyttää ympäristölaa-
tunormin rajoissa pysymistä. 

Räjähdeaineperäisten typen (N) yhdisteiden runsastuminen ja fosforin (P) 
pitoisuuden kohoaminen voivat muuttaa Koivupuron rehevästä erittäin re-
heväksi. Sulfaatin (SO4) pitoisuudet eivät ylitä talousvedelle asetettua raja-
arvoa 250 mg/l, vaikka pitoisuus Koivupurossa selvästi kohoaakin luonnon-
tasoon verrattuna. Myös kalsiumin (Ca) pitoisuudet kohoavat selvästi 
luonnontilasta. Kaivosvesien johtamisen nostaa fosforin (P) ja lyijyn (Pb) 
pitoisuuksia niin paljon, että veden yleinen käyttökelpoisuusluokka voi 
muuttua tyydyttävästä huonoksi.   

Koivupuro laskussa Ollinjokeen (F = 6 km
2
)

yksikkö Kesä Syksy Talvi Kevät Mitattu ka

Kiintoaine mg/l 3 3 9 1 6

P mg/l 0,1 0,1 0,1 0,05 0,03

NO2+3-N mg/l 1 3 4 1 0,01

NH4-N mg/l 0,3 0,5 0,8 0,3 0,05

Al mg/l 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2

Ca mg/l 51 43 113 18 2

Fe mg/l 0,8 0,8 1,5 0,5 2

K mg/l 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3

Mg mg/l 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4

Mn mg/l 0,1 0,1 0,1 0,04 0,02

S * mg/l 44 40 95 16 1

SO4 ** mg/l 132 120 287 50 7

Sähkönjohtavuus mS/m 58 72 158 34 8

Zn mg/l 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02

Pb mg/l 0,02 0,02 0,04 0,01 0,001

Sb mg/l 0,001 0,002 0,003 0,001 0,000

* Rikkikuormitus laskettuna alkuainerikiksi.

** Rikkikuormitus laskettuna sulfaatiksi.
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Ollinjoki laskussa Pirttilampeen (F = 30 km
2
)

yksikkö Kesä Syksy Talvi Kevät Mitattu ka

Kiintoaine mg/l 1 1 3 0,3 6

P mg/l 0,02 0,02 0,04 0,01 0,03

NO2+3-N mg/l 0,3 0,7 1,4 0,3 0,01

NH4-N mg/l 0,1 0,1 0,3 0,1 0,05

Al mg/l 0,1 0,1 0,2 0,04 0,2

Ca mg/l 13 11 34 4 2

Fe mg/l 0,2 0,2 0,4 0,1 2

K mg/l 0,1 0,1 0,1 0,03 0,3

Mg mg/l 0,1 0,1 0,2 0,04 0,4

Mn mg/l 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02

S mg/l 11 10 29 4 1

SO4 mg/l 33 31 87 12 7

Sähkönjohtavuus mS/m 12 15 33 7 2

Zn mg/l 0,002 0,003 0,008 0,002

Pb mg/l 0,005 0,006 0,01 0,003 0,001

Sb mg/l 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

* Rikkikuormitus laskettuna alkuainerikiksi.

** Rikkikuormitus laskettuna sulfaatiksi.

Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun pi-
toisuuslisäyksistä sekä mitatut vedenlaadun keskiarvot Ollinjoessa ovat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ollinjoessa kaivokselta johdettavat vedet saattavat kohottaa erityisesti ty-
pen (N), kalsiumin (Ca) ja sulfaatin (SO4) pitoisuuksia talvella alivirtaaman 
aikaan, jolloin myös lyijyn (Pb) pitoisuus voi lievästi ylittää ympäristölaa-
tunormin (7,2 µg/l) ja talousvesirajan (10 µg/l). Räjähdeaineperäisten typen 
(N) yhdisteiden runsastuminen ja fosforin (P) pitoisuuden kohoaminen 
saattavat muuttaa myös Ollinjoen rehevästä erittäin reheväksi.  Myös kal-
siumin (Ca) pitoisuudet olisivat selvästi luonnontilaa korkeammat. Kaivos-
vesien johtaminen nostaa fosforin (P) ja lyijyn (Pb) pitoisuuksia niin, että 
veden yleinen käyttökelpoisuusluokka voi muuttua tyydyttävästä välttäväk-
si. 
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Nimisenjoki laskussa Pikku-Hietaseen (F = 92 km
2
)

yksikkö Kesä Syksy Talvi Kevät Mitattu ka

Kiintoaine mg/l 0,2 0,3 0,9 0,1 3

P mg/l 0,01 0,01 0,01 0,004 0,03

NO2+3-N mg/l 0,1 0,2 0,5 0,1 0,04

NH4-N mg/l 0,02 0,04 0,09 0,02 0,04

Al mg/l 0,03 0,03 0,06 0,01 0,26

Ca mg/l 4 4 12 1 2

Fe mg/l 0,1 0,1 0,2 0,04 2,2

K mg/l 0,02 0,02 0,04 0,01 0,4

Mg mg/l 0,02 0,02 0,05 0,01 0,7

Mn mg/l 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04

S mg/l 4 3 10 1 1

SO4 mg/l 11 10 30 4 2

Sähkönjohtavuus mS/m 4 5 10 2 3

Zn mg/l 0,001 0,001 0,003 0,001

Pb mg/l 0,002 0,002 0,004 0,001 0,001

Sb mg/l 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

* Rikkikuormitus laskettuna alkuainerikiksi.

** Rikkikuormitus laskettuna sulfaatiksi.

Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun pi-
toisuuslisäyksistä sekä mitatut vedenlaadun keskiarvot Nimisenjoessa 
ovat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaivokselta johdettavien vesien sisältämä kokonaistyppi (kok. N) olisi suu-
rimmaksi osaksi leville käyttökelpoista nitraatti-nitriittityppeä (NO2+3 –N) , 
joka vielä Nimisenjoen laskussa Pieni-Hietaseen voi kohottaa selvästi pi-
toisuuksia.  Tästä syystä Nimisenjoen vesi saattaa muuttua lievästi rehe-
västä reheväksi, ja rehevöittävä vaikutus ulottua Pieni-Hietaseenkin. Kal-
siumin (Ca) ja sulfaatin (SO4) pitoisuudet kohoaisivat lievästi aiheuttamatta 
merkittävää Nimisenjoen vedenlaadun heikentymistä. Pieni-Hietasessa 
johdettavien vesien kalsiumin (Ca) - tai sulfaatin (SO4) pitoisuuksilla ei olisi 
vaikutusta. Veteen liuenneet suolat: natrium (Na), kalium (K), kalsium (Ca), 
magnesium (Mg), kloori (Cl) ja sulfaatti (SO4) vaikuttavat veden sähkönjoh-
tavuuteen. Laimenemislaskelman perusteella kalsiumin (Ca), kaliumin (K) 
ja sulfaatin (SO4) pitoisuudet sekä sähkönjohtavuus ovat melko alhaiset Ni-
misenjoen laskussa Pieni-Hietaseen. Näin ollen sähkönjohtavuus ei 
merkittävästi kohoaisi Nimisenjoessa tai Pieni-Hietasessa. Tämän pe-
rusteella voidaan myös arvioida, että sähkönjohtavuuden muutosten takia 
vesi ei kerrostu Pieni-Hietasessa tai Hietasessa. Nimisenjoen ja Pieni-
Hietasen mitatut sähkönjohtavuudet (< 5 mS/m) ovat alhaiset. Nimisenjoen 
veden yleinen käyttökelpoisuusluokka ”tyydyttävä” ei muuttuisi 
kaivosvesien johtamisen seurauksena ja Pieni-Hietasen luokka ”hyvä” ei 
muuttuisi.  
Arvio kaivosjätevesien johtamisesta aiheutuvasta vesistön vedenlaadun pi-
toisuuslisäyksistä sekä mitatut vedenlaadun keskiarvot Lontanjoessa ovat: 
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Lontanjoki laskussa Honkajärveen (F = 224 km
2
)

yksikkö Kesä Syksy Talvi Kevät Mitattu ka

Kiintoaine mg/l 0,1 0,1 0,4 0,0 1,4

P mg/l 0,002 0,003 0,006 0,001 0,03

NO2+3-N mg/l 0,0 0,1 0,2 0,0

NH4-N mg/l 0,01 0,02 0,04 0,01

Al mg/l 0,01 0,01 0,02 0,01

Ca mg/l 2 2 5 1

Fe mg/l 0,03 0,03 0,07 0,02

K mg/l 0,01 0,01 0,02 0,00

Mg mg/l 0,01 0,01 0,02 0,01

Mn mg/l 0,002 0,003 0,006 0,001

S mg/l 2 1 4 1

SO4 mg/l 5 4 13 2

Sähkönjohtavuus mS/m 2 2 4 1

Zn mg/l 0,000 0,000 0,001 0,000

Pb mg/l 0,001 0,001 0,002 0,000

Sb mg/l 0,000 0,000 0,000 0,000

* Rikkikuormitus laskettuna alkuainerikiksi.

** Rikkikuormitus laskettuna sulfaatiksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lontanjoesta ei kiintoaineen ja fosforin (P) lisäksi ole mitattuja vedenlaatu-
tuloksia, mutta kaivokselta johdettavien vesien aiheuttamat pitoisuusmuu-
tokset olisivat laimenemisarvion perusteella alhaiset, joten selviä vesistö-
vaikutuksia ei havaittaisi.  

Hakemuksen mukaan vaikutusten tarkastelu perustuu siihen, että kaivos-
alue eristetään ympäristöstään ja jätevedet käsitellään. Ainoastaan kai-
vosalueella sijaitseva vesistön osa muuttuu, ja jätevesien purkualueille 
kohdistuu jonkin asteista kuormitusta. 

Hakijan mukaan kaivokselta johdettavat vedet vaikuttaisivat alapuolisen 
vesistön vedenlaatuun vain Koivupurossa ja Ollinjoessa, joissa lähinnä rä-
jähdeaineperäiset typen (N) yhdisteiden, kalsiumin (Ca) ja sulfaatin (SO4) 
pitoisuudet kohoaisivat. Hakija on lisäksi todennut, että jätevesien vaiku-
tuksista on esitetty huomattava yliarvio. 

Kaivos vaikuttaa myös alueen virtaamiin muuttamalla vesistöjen valuma-
alueiden pinta-alaa. Toiminnan vaikutuksia Taivaljärveen on arvioitu koh-
dassa ”Vaikutus maaperään ja pohjaveteen”. 

Vesienhoitosuunnitelma ja sekoittumisvyöhykkeeksi määräminen 

Toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen merkittävyyttä Sapsojoen vesistös-
sä on arvioitu ottaen huomioon Oulujoen–Iijoen vesihoitoalueen vesienhoi-
tosuunnitelma vuoteen 2015, jossa vesien ekologinen ja kemiallinen luokit-
telu kuvaa vesien tilaa. Aikaisemmista vesien käyttökelpoisuusluokituksista 
poiketen ekologisen luokituksen pääpaino on vesien biologiassa: miten ve-
siluonto reagoi ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin. Ekologisessa luo-
kittelussa järvet, joet ja rannikkoalue luokitellaan viiteen luokkaan: erin-
omainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.  

Vesienhoitosuunnitelma sisältää näkemyksen vesienhoitoalueiden vesien-
suojelun ongelmista sekä niiden ratkaisukeinoista. Vesiensuojelun ja -
hoidon yleinen tavoite on pintavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2015 
mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heiken-
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tää. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden 
pääsyä vesiin rajoitetaan sekä tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja 
vähennetään.    

Taivaljärven kaivoshankkeen lähivesistössä vain Lontanjoki on luokiteltu. 
Tavoitteena vuoteen 2015 saakka on Lontanjoen ekologisen hyvän tilan 
säilyminen, jonka arvioidaan turvattavan nykykäytännön mukaisilla toimen-
piteillä.  

Edellä esitetyn toiminnan vesistövaikutusarvion perusteella kaivokselta 
johdettavien vesien aiheuttamat muutosvaikutukset olisivat voimakkaimmat 
pienimmissä vesistön osissa latva-alueilla Koivupurossa ja Ollinjoessa, joi-
den alapuolisessa vesistössä vaikutukset lievenisivät. Kaivoksen vedet 
vastaanottavan purkuvesistön vedenlaatutulosten ja vesistövaikutusarvion 
perusteella on todennäköistä, ettei toiminta merkittävästi heikentäisi Lon-
tanjoen ekologisen tilan säilymistä hyvänä vuoteen 2015 ja siten vaikeut-
taisi Oulujoki-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman toteutu-
mista.  

Kaivokselta johdettavat vedet voivat kuitenkin estää vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain, jäljempänä vesienhoitolaki, 21 
§:ssä tarkoitettujen ympäristötavoitteiden saavuttamisen Koivupurossa ja 
Ollinjoessa. Vesienhoitolain 23 §:n mukaan ympäristötavoitteista voidaan 
kuitenkin poiketa uuden tärkeän hankkeen vuoksi edellyttäen, että 1) han-
ke on yleisen edun kannalta erittäin tärkeä ja se edistää merkittävästi kes-
tävää kehitystä, ihmisten terveyttä tai ihmisten turvallisuutta; 2) haittojen 
ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpiteisiin; 3) 
tavoiteltaviin hyötyihin ei päästä muilla teknisesti ja taloudellisesti kohtuulli-
silla ja ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla.  

Hakijan mukaan Tipaksen kaivoshankkeessa vesien hyvän tilan saavutta-
misen tavoitteesta voidaan poiketa Koivupuron ja Ollinjoen osalta, koska 
haittojen ehkäisemiseksi on ryhdytty kaikkiin käytettävissä oleviin toimenpi-
teisiin.  

EU:n määrittelemien haitallisten aineiden perusteella on tehty erikseen 
kemiallisen tilan luokittelu. Pintaveden kemiallinen tila on hyvä, jos haitallis-
ten aineiden ja yhdisteiden mitatut pitoisuudet vedessä ovat alle ympäris-
tönlaatunormin. Lyijyn (Pb) osalta ympäristölaatunormi (EQS 7,2 µg/l + 
luontainen taustapitoisuus 0,3 µg/l) ylittyisi Koivupurossa koko vuoden ajan 
ja Ollinjoessa talvella laimenemisarvion perusteella. Euroopan Komission 
(2010) ohjeen mukaan virtaamaltaan pienille (≤ 100 m³/s) sisävesille pitoi-
suuden hyväksyttävä nousu täydellisen sekoittumisen jälkeen on 4 % ym-
päristölaatunormista, mikä lyijyn (Pb) osalta on vain 0,3 µg/l, joten lyijyn 
(Pb) pitoisuuden hyväksyttävä raja on 7,8 µg/l. 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 
(868/2010) 6b §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan toiminnanharjoittajan 
hakemuksesta määrätä sekoittumisvyöhyke, jolla ympäristönlaatunormi voi 
ylittyä. Ehtona on, että muu osa pintavesimuodostumasta on ympäristön-
laatunormien mukainen. Sekoittumisvyöhykkeen laajuus on rajattava pääs-
tölähteen läheisyyteen ja sen on oltava oikeassa suhteessa pilaavien ai-
neiden pitoisuuteen.  

Koivupurossa lyijyn (Pb) pitoisuus ylittäisi huomattavasti ympäristölaa-
tunormin koko puron matkalla. Hakija on pyytänyt, että Koivupuro määrä-
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tään kuuluvaksi Tipaksen kaivoksen vesipäästöjen sekoittumisvyöhykkee-
seen. Koivupuro (4 km) laskee Ollinjokeen, jossa talviaikainen lyijyn (Pb) 
pitoisuus (10 µg/l) saattaa lievästi ylittää ympäristölaatunormin ja sallitun 
pitoisuuden (7,8 µg/l). Ollinjoessa lyijyn (Pb) pitoisuus kohoaisi yli sallitun 
määrän vain alivirtaaman aikaan, ja se koskisi vain osaa Ollinjokea ottaen 
huomioon, että Koivupuron suun yläpuolella on joesta on 36 %.  

Hakija on pyytänyt, että myös Koivupuron suun alapuolinen Ollinjoki mää-
rätään kuuluvaksi Tipaksen kaivoksen vesipäästöjen sekoittumisvyöhyk-
keeseen. Ollinjoki laskee Pirttilampeen, jossa pitoisuudet laimenevat enti-
sestään. Ollinjoen alapuolista vesistönosaa ei ole pyydetty määrättäväksi 
sekoittumisvyöhykkeeksi. 

Hakemuksen täydennyksenä 15.1.2013 ja 22.3.2013 sanotun täydennyk-
sen tarkennuksena hakija on esittänyt pinta-alatiedot kaivoksen pintavalu-
tuskentän kautta johdettavien vesien purkureitiltä: 

Vesistö Koivupuro Ollinjoki Pirttilampi Pirttijoki Matala-Niminen Nimisenjoki Yht.

Pituus 4,5 km 3,5 km 260 m 2 km 130 m 5,5 km

Leveys (ka) 1 m 3 m 190 m 5 m 100 m 10 m

Pinta-ala (ha) 0,45 1,05 4,9 1 1,3 5,5 14,2

 

Esitetyn perusteella hakemuksessa ehdotetun sekoittumisvyöhykkeen pin-
ta-ala Koivupurossa olisi 0,45 ha ja Ollinjoessa 1,05 ha. 

Täydennyksessään hakija on pyytänyt lupaviranomaista harkitsemaan pur-
kuvesistön sekoittumisvyöhykkeen laajentamista Pieni–Hietanen -järveen 
saakka.  

Vaikutus maaperään ja pohjaveteen 

Maaperää muuttavat eniten toiminnan aikainen louhinta ja maarakentami-
nen sekä jälkihoitotoimenpiteet toiminnan päätyttyä. Kaivosalueelle raken-
netaan muun muassa rikastushiekka-allas, sivukivikasa, tie- ja putkiraken-
teet sekä useita maa- ja pohjarakentamista edellyttäviä teollisuusraken-
nuksia. Rakentamisessa maakerroksiin tehdään muutoksia, joissa luon-
nontilainen maaperä poistetaan ja korvataan rakennekerroksilla. Näitä 
muutoksia voivat olla muun muassa pintamaan ja maapeitteiden poisto, 
kallioleikkaus rakennettavalla alueella, kallioleikkaus rakennusmateriaalin 
hankintaa varten, louhinta avolouhoksissa, massanvaihto heikosti kanta-
valla alueella sekä painanteiden tai alavien maastonosien täyttö. Tarpeet-
tomia maarakentamistöitä vältetään ja alueet, joilla ei rakenneta tai louhita, 
maaperä jätetään luonnontilaan.  

Päästöistä maaperään on todettu, että suotovesien leviäminen muun ohel-
la malmin välivarastokasasta sekä sivukivikasasta estetään pohjaraken-
teella ja suotovesien keruuojalla sekä veden kierrätyksellä. Näin ollen suo-
tovedet eivät pilaisi maaperää tai pohjavettä.  

Työkoneiden ja kiinteiden laitteiden moottoreissa käytettävä kevyt tai ras-
kas polttoöljy ja toiminnassa tarvittavat kemikaalit leviäisivät ympäristöön 
ainoastaan onnettomuus-, laiterikko- tai muussa poikkeuksellisessa tilan-
teessa. Maaperää paikallisesti pilaavan vaikutuksen lisäksi öljyvuodot ja 
kemikaalionnettomuudet ovat riski myös pohjavedelle, mihin varautuminen 
on kaivostoiminnan perustehtäviä. Alueen pohjavesiesiintymät ovat paikal-
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lisia. Tästä syystä vuotojen, vaikka niitä ei välittömästi havaittaisikaan, vai-
kutukset ilmenisivät rajatulla alueella.   

Kaivoksen kuivanapito alentaa lähialueen pohjavedenkorkeutta, mistä on 
laadittu laskennallisen arvio kaivostunnelin tyhjennyspumppausta koske-
vaan vesilupahakemukseen (aluehallintoviraston päätös nro 62/10/2). Poh-
javedenkorkeuden alenemisalueen tarkkaa laajuutta on laskennallisesti 
vaikea arvioida, koska kallioperän rikkonaisuus vaikuttaa suuresti veden-
johtavuuteen. Aiemman toiminnan kokemusten perusteella tunnelin kui-
vanapitovesien määrä oli 300–500 l/min (430–720 m3/d). Tämä viittaa sii-
hen, että rakoilu on vähäistä. 

Tunneliin vuotavan pohjaveden määrää voidaan arvioida kaavalla  
Q= kπhw, jossa Q on vuotovesimäärä tilan pituussuuntaista metriä kohti 
[m3/s m], k on kalliomassan vedenjohtavuus [m/s] ja hw on veden paine 
kalliotilan pohjatasolla [m]. Tällöin (hw=350 m, tunnelin pituus 2 600 m) ai-
emman toiminnan mukaisella vesimäärällä (720 m3/d) kallioperän keski-
määräinen vedenjohtavuus olisi noin 3 x 10-9 m/s. Jos vedenjohtavuus olisi 
1 x 10-8 m/s, vesimäärä olisi noin 2 500 m3/d. 

Olettaen kallio homogeeniseksi ja maanpinta tasaiseksi arviolta puolet kal-
liotilaan valuvasta vedestä tulee vyöhykkeeltä, jonka leveys on kaksi kertaa 
kalliotilan syvyys vedenpinnasta. Rikkonaisuusvyöhykkeet voivat johtaa 
kalliotilaan vettä paljon enemmän ja kauempaa.  Pohjaveden korkeuden 
alenemisen vaikutusalue ulottuu ensiksi mainitussa tilanteessa (hw= 350 
m) 700 metrin etäisyydelle. Tällöin tunneliin valuvasta vedestä 50 % tulisi 
350 metrin levyiseltä vyöhykkeeltä. Muutoksen jyrkkyyden (gradientti) mu-
kaan arvioituna pohjavedenkorkeuden alenemisen vaikutusalueen arvioi-
daan ulottuvan noin 600 metrin etäisyydelle.  

Sadannalla noin 550 mm, pohjavedeksi suotautuvan vesimäärän imeyty-
miskertoimella 0,5 ja olettamalla maa- ja kallioaines homogeeniseksi kui-
vanapitopumppauksella 720 m3/d, valuma-alueen pinta-ala olisi noin neliö-
kilometri (0,96 km2) ja valuma-alueen säde 550 m. GMS-mallinnuksella 
saatiin alenemisen vaikutusalueesta samansuuntaisia tai sitä pienempiä 
arvioita kuin edellä mainituilla arviolaskelmilla. 

Alueen aiemman kaivostoiminnan kokemusten sekä hakijan esittämien 
laskelmien perusteella on yhteenvetona päätelty, että kaivoksen kui-
vanapidon seurauksena pohjavesi alenisi enintään 600 metrin etäisyydellä 
kaivostunnelista (tuuletusnousu).  

Pohjavedenkorkeus alenisi pääosin metsä- tai suomaalla, mutta ei enää 
kaivoksen itä- ja pohjoispuolisten kiinteistöjen alueilla, Vuoriniemen Natu-
ra-alueella, Jäkäläsuon luoteisosassa tai Taivaljärven itäpuolella (Nokka-
vaara) sijaitsevien arvokkaiden tai uhanalaisten kasvien kasvupaikoilla.  

Pohjavedenotolla ei maassamme ole todettu olleen haitallista vaikutusta 
metsän kasvulle. Kasvit saavat vetensä sadannasta ennen veden suotau-
tumista pohjavesikerrokseen. Kangasmailla kasvien juuret eivät ulotu poh-
javesikerrokseen. Pohjavedenotosta ei siten aiheudu haittaa kasveille. 
Suunnittelulla tyhjennyspumppauksella ei olisi vaikutusta pohjavesialuei-
siin, joista lähin sijaitsee noin 4,6 km kohteesta lounaaseen.  

Kaivospiirin tuntumassa sijaitsevaa Taivaljärveä käytetään luonnonravinto-
lammikkona. Se täyttyy keväällä sulamisvesistä ja tyhjennetään elo–
syyskuussa poikasten keräämistä varten. Talveksi Taivaljärveä ei täytetä 
vedellä, jotta siihen ei jäisi ylivuotisia kalanpoikasia. Kaivostoiminnan vai-
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kutuksia Taivaljärveen on arvioitu ottaen huomioon sen nykyinen käyttö-
muoto, ei alkuperäinen luonnontila. 

Kaivostunnelin tyhjennyspumppausta koskevaan vesilupahakemukseen lii-
tetyn vaikutusarviolaskelman (aluehallintoviraston päätös nro 62/10/2) mu-
kaan valuma-alueen muutos ulottuu osittain Taivaljärven (Taivalpuron) va-
luma-alueelle, ja pumppauksella olisi jonkin verran vaikutuksia Taivaljärven 
vedenkorkeuteen. Tyhjennyspumppauksesta vuonna 2011 ei kuitenkaan 
havaittu aiheutuvan haitallisia vedenkorkeuden muutoksia luonnonravinto-
lammikkotoimintaan. Aluksi pumppausmäärät olivat vaikutusarviossa ole-
tettua suurempia, mutta ne pienenivät vähitellen syksyllä 2011 tasolle 1000 
m3/d, lukuun ottamatta hyvin sateista joulukuuta 2011. Taivaljärven pohjan 
paksu liejukerros pienentää Taivaljärvestä pohjavedeksi suotautuvan ve-
den määrää, vaikka kaivostoiminta kuivattaisi järven alapuolista kalliopoh-
javettä arvioitua laajemmin. Kesällä 2011 ei havaittu kaivostoiminnasta pe-
räisin olevia haittoja, jotka olisivat vaikuttaneet luonnonravintolammikon 
toimintaan. Pohjavedenkorkeus on alimmillaan talvella, jolloin syksyllä tyh-
jennetyn Taivaljärven vedenkorkeus ei laskisi. Hakijan arvion mukaan 
suunnitellusta kaivostoiminnasta ei aiheutuisi sellaisia haitallisia vaikutuk-
sia Taivaljärven vesitalouteen, että luonnonravinto-lammikkotoiminta vai-
keutuisi.  

Toiminnan jälkeen louhosten annetaan täyttyä vedellä. Lopullinen vesipinta 
tulee olemaan alkuperäisen pohjavesipinnan kanssa likimain samalla ta-
solla. Louhinnan pitkäaikaisia vaikutuksia alueen pohjavesipintoihin voi-
daan pitää vähäisinä, koska ympäröivien alueiden maa- ja kallioperän poh-
javesitasot palautuvat toiminnan jälkeen.  

Vaikutus ilmaan 

Kaivosten ja niiden lähialueiden tarkkailun mukaan pölyhiukkaset laskeu-
tuvat pääosin 100–200 m:n säteelle päästölähteestä, mutta ajoittain pöly-
haittaa voi aiheutua vielä noin 500 m:n säteellä pölyn muodostumisläh-
teestä.  

Suurin osa toiminnassa syntyvistä pölyhiukkasista, joiden partikkelikoko on 
yli 30 µm, laskeutuu alle 100 m:n päähän päästökohteesta. Tätä hienompi-
jakoinen (10–30 µm) pöly kantautuu 250–500 m:n etäisyydelle. Pieni osa 
partikkelikooltaan alle 10 µm:n pölystä voi epäedullisissa oloissa kulkeutua 
jopa 1 000 m:n etäisyydelle. Tätä kauemmas kulkeutuvan pölyn määrän 
arvioidaan olevan hyvin vähäinen, koska mineraaliainesperäisen pölyn ti-
heys on suuri. Pölyä arvioidaan kulkeutuvan yli kilometrin etäisyydelle vain 
kovalla myrskyllä tai vastaavissa poikkeuksellisissa tuuliolosuhteissa.   

Kevitsan kaivoksen ympäristölupahakemukseen liitettiin selvitys pölyn le-
viämistä. Käytetty SoundPlan -ohjelma soveltuu melun lisäksi ilmapäästö-
jen leviämismallinnuksiin. Tulokset tukevat arviota, jonka mukaan valtaosa 
pölystä laskeutuu enintään 500 m:n etäisyydelle päästölähteestä. Vaikka 
pölylaskeuman voi havaita päästölähteestä vielä noin 3 km:n etäisyydellä 
tuulen alapuolella, niin 0,5–3 km:n etäisyydellä pölylaskeuma on vain 0–3 
g/m2/vuosi.  

Tipaksen kaivoshankkeessa käsiteltävät kiviainesmäärät ja muodostuvat 
pölypäästöt ovat selvästi Kevitsan kaivoshanketta pienempiä, joten myös 
pölyvaikutukset ovat vähäisemmät. Kevitsan hankkeessa pölypäästöjen le-
viämismallinnus tehtiin avolouhinnalle tuotantovaiheessa. Tipaksen avo-
louhos sijaitsee lähimmillään noin 500 m:n etäisyydelle Pienen Tipasjärven 
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kaakkoisosassa sijaitsevista rakennuksista, mutta avolouhinta kestää suh-
teellisen lyhyen ajan. Rikastamoalue murskaustoimintoineen sijaitsee noin 
1 km:n etäisyydellä Pienestä Tipasjärvestä ja noin 1,5 km:n etäisyydellä 
sen rannalla olevista rakennuksista. 

Toiminnan pölypäästöt leviäisivät useimmin Pienen Tipasjärven suuntaan, 
koska kaivosalueella vallitsevat tuulensuunnat ovat etelästä ja kaakosta. 
Laskeuma 0,5–1,5 km:n etäisyydellä Pienen Tipasjärven varren rakenne-
tuilla rantakiinteistöillä olisi jää selvästi alle 3 g/m2/vuosi ja alle 0,25 
g/m2/kk, mikä on huomattavasti alle yleisesti likaavan ja viihtyisyyttä hait-
taavan laskeuman raja-arvon 10 g/m2/kk.   

Pölypäästöjen ja niiden vaikutusten arviointi perustuu Talvivaaran kaivok-
sella ja sen ympäristössä vuonna 2009 suoritettuihin leijumamittauksiin. 
Suunnitellulta rikastamolta noin 4,5 km:n etäisyydellä Myllyniemessä mita-
tut leijumapitoisuudet alittivat selkeästi valtioneuvoston asetuksessa ilman-
laadusta 711/2001 (kumottu valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta 
38/2011) hengittävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksille määrätyt raja-arvot.  
Raja-arvojen keskiarvon laskenta-aika on kalenterivuosi (50 µg/m3) ja 24 
tuntia (40 µg/m3). Viimeksi mainittuun raja-arvoon sallitaan korkeintaan 35 
poikkeusta kalenterivuodessa. Kaivosalueen mittauspisteessä vuorokausi-
raja-arvo ylittyi 12 kertaa 6 kuukauden mittausjakson aikana, Myllyniemen 
mittauspisteessä ei kertaakaan. Tipaksen kaivoshankkeessa louhintamää-
rät ja pölypäästöt ovat murto-osa Talvivaaran määriin verrattuna, ja lisäksi 
Tipaksen malmista ja sivukivestä peräisin oleva pöly on selvästi vähem-
män leijuvaa. Edellä sanotun perusteella hengitettävien hiukkasten pitoi-
suuksien arvioidaan alittavan selvästi PM10 -hiukkasten vuotuisen raja-
arvon myös Tipaksen kaivosalueen ulkopuolella. 

Melun ja tärinän vaikutukset 

Subjektiivisesti koetun meluhaitan suuruuteen vaikuttavat äänitason lisäksi 
muun muassa päästön tyyppi, taajuus, äkillisyys ja ajankohta. Melu heiken-
tää elinympäristön viihtyisyyttä ja vaikuttaa kielteisesti myös terveyteen. 
Välittömiä melun terveysvaikutuksia ovat yhteydet sydän- ja verisuonitau-
teihin sekä uneen ja stressiin. Kaivosalue muuttuu jatkuvasti toiminnan ku-
luessa ja eri aikoina alueella työskentelevien koneiden määrä vaihtelee eri-
tyisesti rakentamisen ja avolouhinnan aikana. Maanalaisen louhinnan ai-
kana toiminta vakiintuu ja melua aiheuttavat toimet vakioituvat. 

Hakijan arvion mukaan toiminnan melupäästöt eivät kaivosalueen ulkopuo-
lella poikkeuksia lukuun ottamatta ylittäisi valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 ulkomelulle päivä- tai yöaikana asetettuja keskiäänitason (LAeq) 
ohjearvoja. Avolouhinnassa melutaso 50 dB voi epäsuotuisissa olosuhteis-
sa ylittyä lähimpien rakennusten alueella eli 500 metrin etäisyydellä lou-
hosalueelta. Avolouhinta kestää suhteellisen lyhyen ajan ja melutaso kai-
voksen ympäristössä pienenee nopeasti louhinnan edistyessä syvemmälle 
maanpinnan alapuolelle. Melun häiritsevyyden vähentämiseksi avolouhin-
taräjäytykset tehdään kesälomakauden ulkopuolella kampanjaluonteisesti 
keväällä ja syksyllä maanantain ja lauantain välisenä aikana klo 6–22. 

Toiminnan melu voi vaikuttaa Hiidenportin kansallispuistoon matkailukoh-
teena.  

Myös tärinästä aiheutuvan haitan kokeminen on subjektiivista. Räjäytyksis-
tä aiheutuva tärinä on hetkellinen tapahtuma. Tipaksen kaivoksen maan-
alaisessa osassa louhintaräjäytyksiä tehdään 1–2/vrk vuoden ympäri, ja rä-
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jäytyksiä yhdys- ja tuuletusperien muodostamiseksi. Laskennallisesti tärinä 
voidaan havaita yli 1 km:n etäisyydellä räjäytyspaikasta, mikäli räjäy-
tysainemäärä käytetään kerralla. Yleensä nallien välinen viive säädetään 
siten, että tärinäaaltojen summavaikutus minimoituu. Tärinävaikutuksia voi 
ajoittain esiintyä ajoittain lähimmillä mökeillä, mutta räjäytysten suunnitte-
lulla viihtyvyyshaittoja voidaan ehkäistyä tehokkaasti ilman erityisiä varo-
toimenpiteitä tai lisäkustannuksia. Hakijan arvion mukaan räjäytyksistä ei 
aiheutuisi merkittävää viihtyvyyshaittaa kaivosalueen ulkopuolella.  

Vaikutus kalastoon ja kalastukseen sekä muihin vesieliöihin 

Hakemuksessa on arvioitu kaivokselta johdettavissa vesissä metalleista 
suurimpina pitoisuuksina esiintyvien kalsiumin (Ca), lyijyn (Pb) ja mangaa-
nin (Mn) vaikutuksista vesieliöihin.  

Pohjaeläimet sietävät yleensä kaloja paremmin lyhytkestoista altistusta 
metalleille, mutta pitkäkestoisen altistuksen seurauksena ne voivat olla ka-
loja herkempiä. Metallien toksiset vaikutukset vaihtelevat verrattain paljon 
eri pohjaeläinlajeissa tai -ryhmissä. Vesisiirojen (Asellus aquaticus) tiede-
tään sietävän suhteellisen hyvin veden likaantumista ja myös metallien vä-
littömät haittavaikutukset syntyvät selvästi korkeammissa pitoisuuksissa 
useisiin muihin pohjaeläinlajeihin verrattuna. Sen sijaan järvivesissä vesi-
kirput ovat useisiin pohjalla eläviin lajeihin verrattuna huomattavasti her-
kempiä veden metalleille.  

Koetulosten mukaan veteen liuennen kalsiumin (Ca) , lyijyn (Pb) ja man-
gaanin (Mn) toksisuus eläinplanktonille (vesikirppu), pohjaeläinlajeille (ve-
sisiira) ja kaloille (lohikala) tilanteissa, joissa LC50 on aineen tappava pitoi-
suus 50 %:lle koe-eliöitä, EC50= pitoisuus, jossa puolella koe-eliöistä il-
menee koeaikana jokin erikseen määriteltävä myrkkyvaikutus sekä LOEC= 
pienin pitoisuus, jossa koe-eliöissä havaitaan muutos tutkitussa suureessa:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesistövaikutusarviossa esitetyt lyijyn (Pb) pitoisuudet johtavat todennä-
köisesti herkimpien pohjaeläinlajien häviämiseen korkeimmille metallipitoi-
suuksille altistuvissa vesistön osassa, lähinnä kaivosalueen tuntumassa 

     
Reaktio 

 
Laji 
 

Alkuaine 
 

Pitoi-
suus 
(µg/l) 

Altistus 
 

LC50 vesikirppu, Daphnia magna Ca 330 000 21 d 

EC50 vesikirppu, Daphnia magna Ca 220 000 21 d 

LOEC vesikirppu, Daphnia magna Ca 116 000 21 d 

LC50 vesikirppu, Daphnia magna Pb 300 21 d 

EC50 vesikirppu, Daphnia magna Pb 100 21 d 

LOEC vesikirppu, Daphnia magna Pb 30 21 d 

LC50 lohikala, Salmo gairdneri Pb 220 28 d 

LOEC lohikala, Salmo gairdneri Pb 32  

LC50 vesisiira, Asellus aquaticus Mn 771 000 48 h 

LC50 vesisiira, Asellus aquaticus Mn 333 000 96 h 

LC50 vesikirppu, Daphnia magna Mn 5 700 21 d 

EC50 vesikirppu, Daphnia magna Mn 5 200 21 d 

LC50 lohikala, Salmo gairdneri Mn 2 910 28 d 
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olevassa Koivupurossa. Kalsiumin (Ca) ja mangaanin (Mn) pitoisuudet ei-
vät kohoa vesieliöille myrkyllisiin pitoisuuksiin.  

Lyijystä lohikalalla on haittoja jo pitoisuudesta 32 μg/l. Mangaania (Mn) lo-
hikala sieti 2 919 μg/l 28 päivän kokeessa. Hakemuksessa esitettyjä ve-
denlaadun muutoslaskelmien tuloksia ja edellä olevan taulukon eliöiden 
herkkyysarvoja verrattaessa lohikalan lyijyn (Pb) ja mangaanin (Mn) pitkä-
aikainen sieto on yleisesti korkeampi kuin kaivoksen vesien arvioidut me-
tallipitoisuudet lukuun ottamatta Koivupuroa, jossa lyijyn (Pb) pitoisuudet 
ylittäisivät haittavaikutusrajan. Päästöjen voimakkaimmalla vaikutusalueel-
la Koivupurossa ei kuitenkaan havaittu kaloja sähkökoekalastuksen perus-
teella. 

Kalat reagoivat veden liuenneisiin metalleihin osittain herkemmin kuin 
eläinplankton tai pohjaeläimet, mutta joissakin suhteissa sieto on melko 
korkea. Joissakin tehdyissä kokeissa on tutkittu kalsiumin (Ca) suolojen 
vaikutusta myrkyllisyyteen ja todettu niiden lisäämisen vähentävän haitta-
vaikutusta. 

Vuoden 2007 sähkökoekalastuksen perusteella Koivupurosta ei saatu ol-
lenkaan kalaa ja Nimisenjoen kalasto oli hyvin niukka, joten Taivaljärven 
kaivoshanke ei hakijan arvion mukaan vaikuttaisi huomattavia vaikutuksia 
näiden virtavesien kalakantoihin. 

HANKKEEN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU 

Kaivoksen tarkkailu suunnitellaan siten, että puhdistuslaitteiden ja  
-menetelmien toimivuus ja teho, toiminnasta aiheutuvat päästöt sekä toi-
minnan ympäristövaikutukset voidaan laskea tai arvioida riittävällä tark-
kuudella. Tarkkailutulosten perusteella voidaan riittävän tarkasti arvioida 
myös rakentamisvaiheen aikaiset vaikutukset ympäristöön. Toiminnan vai-
kutusten tarkkailulla saadaan riittävät taustatiedot alueen tilasta myös en-
nen toiminnan aloittamista. 

Hakija on ehdottanut, että yksityiskohtainen ja kokonaisvaltaisen tarkkailu-
suunnitelma sekä kalastoa ja kalastusta koskeva tarkkailusuunnitelma toi-
mitetaan Kainuun ELY-keskuksen (ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 
ja kalaston ja kalastuksen osasta kalatalousyksikkö) hyväksyttäväksi en-
nen kaivostoiminnan aloittamista, ja että ELY-keskus voi tarkentaa tarkkai-
luohjelman sisältöä. 

Käyttötarkkailu 

Hakija pitää rakentamisen alkamisesta lähtien työmaalla ja myöhemmin 
toimivalla kaivoksella käyttöpäiväkirjaa tai muuta soveltuvaa tietojen tallen-
nusjärjestelmää, johon merkitään Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovitta-
valla tavalla ainakin seuraavat tiedot: 

 louhinnan edistyminen ja kaivoksen tuotantomäärät 

 rikastamon malmin syötemäärä 

 rikastushiekka-altaalle pumpattu rikastushiekkamäärä 

 kemikaalien, polttoaineiden ja energian kulutus 

 louhoksesta pumpatut vesimäärät ja vesistöön johdettava vesimää-
rä 
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 raakavedeksi pumpattu vesimäärä vesijohtoverkosta ja rikastushie-
kan 

 varastoalueelta 

 jäteveden puhdistusprosessien toiminta; käyttöajat, toimintahäiriöt 

 pölynpoistolaitteiden käyttöajat ja häiriöt 

 tuotetut jätteet; määrä, laatu ja sijoitus 

 sivukivialueen ja sekundäärimalmialueen täyttömäärä ja täyttöalu-
een laajuus 

 jälkihoitotoimet; laajuus, toteutustapa, käytettyjen menetelmien toi-
mivuuden seuranta 

 alueiden kunnossapito; vesien hallintajärjestelyt ja tieverkko 

 poikkeustilanteet, ympäristövahingot ja -onnettomuudet 

 näytteenottopäivät ja -paikat 

 kaikki muut tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta päästöihin tai nii-
den vaikutuksiin. 

Käyttötarkkailun kirjanpito on saatavilla kaivoksella koko toiminnan ajan ja 
sen ylläpidosta vastuullisen henkilön yhteystiedot ilmoitetaan Kainuun 
ELY-keskukselle. Kirjanpidosta laaditaan vuosittain yhteenveto, joka esite-
tään vaadittaessa viranomaisille ja liitetään lupamääräysten tarkistamisha-
kemuksen asiakirjoihin. 

Ympäristönsuojelurakenteiden kunto ja toiminta tarkastetaan toimintapäivit-
täin. Kaivoksen toiminta-alueen ja prosessien vesitasetta seurataan jatku-
vasti ja luotettavasti Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Raskaan liikenteen määrä kesäaikana klo 22–07 ja räjäytykset klo 22–07 
kirjataan, samoin syyt, joiden takia liikennettä on yöllä tai räjäytyksiä on 
tehty yöllä. 

Öljynerotuslaitteiden toiminta tarkastetaan kerran vuodessa, ennen laittei-
den öljytilan tyhjentämistä, vesinäytteellä, josta analysoidaan öljyhiilivedyt. 

Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) 

Kaivoksen ja rikastamon päästötarkkailu 

Vesinäytteet otetaan kerran kuukaudessa rikastamolta rikastushiekka-
altaalle johdettavasta vedestä (rikastushiekkaliete), rikastushiekka-altaasta 
vesienkäsittelyaltaaseen (selkeytysaltaaseen) johdettavasta vedestä, ve-
sienkäsittelyaltaasta (selkeytysaltaasta) pintavalutukseen johdettavasta 
vedestä ja pintavalutuskentältä vesistöön johdettavasta vedestä. 

Vesinäytteet otetaan neljä kertaa vuodessa (helmikuu, toukokuu, elokuu, 
lokakuu) avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivatusvesistä sekä si-
vukivialueen kuivatusvesistä. 

Päästötarkkailun vesinäytteistä määritetään lämpötila, happi, hapenkylläs-
tysaste, sähkönjohtavuus, väri, pH, kiintoaine, kiintoaineen hehkutusjään-
nös, kokonaisfosfori (kok. P), kokonaistyppi (kok.N), nitraatti- ja nitriittitypen 
summa (NO2+3-N), ammoniumtyppi (NH4-N), fosfaattifosfori (PO4-P), kemi-
allinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti (So4), alumiini (Al), rauta (Fe), 
sinkki (Zn), nikkeli (Ni), antimoni (Sb), lyijy (Pb), arseeni (As) sekä öljy 
(kahden vuoden välein). 
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Vesistöön johdettavan veden toksisuus selvitetään kertaluontoisesti lupa-
kauden aikana. Toksisuustesteinä käytetään ELY-keskuksen (hakemuk-
sessa: ympäristökeskuksen) hyväksymiä testejä. Toksisuustestausta var-
ten näyte otetaan vesienkäsittelyaltaasta (selkeytysaltaasta) pintavalutuk-
seen johdettavasta vedestä. 

Rikastushiekan rikki- ja metallipitoisuudet ja muiden ympäristön pilaantu-
misen vaaraa aiheuttavien aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet ravistelutes-
tissä määritetään kokoomanäytteestä vähintään kerran vuodessa.  

Päästöt ilmaan 

Pistemäisistä päästölähteistä poistoilman hiukkaspitoisuudet ja virtaamat 
mitataan vuoden kuluessa rikastamon toiminnan aloittamisesta, minkä jäl-
keen laitteiden kuntoa ja prosessiparametreja seurataan jatkuvasti. Pääs-
tömittaukset toistetaan kolmen vuoden välein. 

Vaikutusten tarkkailu 

Jäljempänä esitetyn lisäksi hakija on hakemuksen täydennyksessä 
17.12.2012 ilmoittanut täydentävänsä perustilatutkimuksia ainakin sedi-
menttinäytteiden osalta.  

Pöly 

Kaivoksen pölyvaikutuksia tarkkaillaan kokonaisleijumamittauksin vuoden 
kuluessa rikastamon toiminnan alkamisesta ja sen jälkeen neljän vuoden 
välein. Viimeistään kaksi kuukautta ennen mittauksen aloittamista tarkkai-
lusuunnitelma toimitetaan Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi.  

Melu ja tärinä 

Melutasot kaivos- ja rikastustoimintojen ympäristössä mitataan kerran toi-
minnan alkuvaiheessa louhinnan ja rikastuksen normaalitoiminnan aikana.   
Suurimman kerralla käytettävän räjähdeainemäärän aiheuttama tärinä mi-
tataan toiminnan alkuvaiheessa kertaluonteisesti lähimmällä virkistyskäy-
tössä olevalla kiinteistöllä. 

Tärinän mahdollisesti aiheutuvien vaurioiden toteamiseksi lähimpien ra-
kennusten perustusten ja tulisijojen kunto selvitetään (katselmoidaan) en-
nen toiminnan aloittamista. Hakemuksen täydennyksen 17.12.2012 mu-
kaan tärinämittarit asennetaan tiettyjen valittujen talojen kivjälkoihin ennen 
louhinnan aloittamista. 

Vesistötarkkailu 

Kaivos-, rikastamo- ja läjitysalueiden vesien vaikutuksia vesistössä tark-
kaillaan kuudessa havaintopaikassa:  
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Hakemuksen täydennyksessä 7.2.2013 hakija on esittänyt kartta- ja koor-
dinaattiselvityksen edellä ole tarkkailupisteistä. Täydennyksen mukaan 
Kaunisjoen/Ollinjoen tarkkailupiste sijaitsisi koordinaattien perusteella Koi-
vupuron yläosassa. Hakijan mukaan tarkkailupiste Koivupuron yläosassa 
ei ole tarpeen, koska toiminnassa tarkkaillaan kaivosalueelta lähtevän ve-
den laatua ja koska Koivupuron yläosassa vesien laimentava vaikutus on 
pieni. Koivupuron yläosan sijaan hakija on ehdottanut tarkkailupisteeksi Ol-
linjoen alaosaa (koordinaatit (YK): 7094249-3595077).  

Vesinäytteet otetaan kuusi kertaa vuodessa: tammi-, maalis-, touko-, hei-
nä-, syys- ja lokakuussa.  Vesinäytteistä analysoidaan happipitoisuus ja 
hapen kyllästysaste, sähkönjohtavuus, pH, kiintoaine, alkaliniteetti, koko-
naiskovuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), alumiini (Al), rauta (Fe), 
arseeni (As), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), antimoni (Sb), kokonaisfos-
fori (kok. P), fosfaattifosfori (PO4-P), kokonaistyppi (kok.N), ammoniumtyp-
pi (NH4-N), nitriittityppi (NO2-N), nitraatti- ja nitriittityppi (NO2+3-N) ja sulfaat-
ti (So4

 ) 

Näytteenottosyvyys on 1 m tai puolet kokonaissyvyydestä, mikäli ve-
sisyvyys on alle 2 m. Näytteenoton yhteydessä mitataan näkösyvyys, ellei-
vät virtausolosuhteet sitä estä. Näytteenotossa sekä veden laadun määrit-
tämisessä käytetään standardoituja menetelmiä tai muita ympäristöhallin-
non hyväksymiä menetelmiä. Vesistötutkimuksissa noudatetaan soveltuvin 
osin vesi- ja ympäristöhallinnon ohjeita (Meissner ym. 2010). Näytteet ot-
taa henkilö, jolla on riippumattoman sertifiointielimen varmistama pätevyys 
näytteenottoon. Näytteet analysoi julkisen valvonnan alainen vesitutkimus-
laboratorio. 

Pohjavedet 

Pohjavedenkorkeutta ja -laatua tarkkailussa näytteitä otetaan pohja-
vesiputkista, muutamasta valitusta kairanreiästä ja talousvesikaivoista. 
Malmion ympärille asennettavan neljän pohjavesiputken lisäksi pohjave-
denkorkeutta ja -laatua tarkkaillaan rikastushiekka-altaan ja läjitysalueiden 
sekä rikastamoalueen ja mahdollisen pyriittialtaan ympäristössä. Pohja-
vesiputket sijoitetaan niin, että voidaan selvittää myös pohjaveden virtaus-
suunnat. Pohjavesiputkista otetaan näytteitä 6 kertaa vuodessa. Havainto-
pisteiden lukumäärä, sijainti sekä seurantatiheys tarkentuvat yksityiskoh-
taisessa tarkkailuohjelmassa, jonka Kainuun ELY-keskus hyväksyy.  

Aistinvaraisen arvioinnin lisäksi pohjavesinäytteistä määritetään sähkön-
johtavuus, väri, sameus, pH, kokonaisfosfori (kok. P), kokonaistyppi 
(kok.N), nitraatti- ja nitriittitypen summa (NO2+3-N), ammoniumtyppi (NH4-
N), kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sulfaatti (So4), kadmium (Cd), sink-
ki (Zn), nikkeli (Ni), kupari (Cu), lyijy (Pb), arseeni (As) sekä kromi (Cr). 

Havaintopaikka Tunnus  Koordinaatit (YK) Vesistöalue 

Pieni Tipasjärvi, Olkilahti Tip, Tipa, Tipb 7095700-3600800 59.853 

Tipasjoki  P2 7097154-4452886 59.851 

Koivupuro Koi 7092490-3597635 59.874 

Pieni-Hietanen PiH, PiHa, PiHb 7098880-3591030 59.873 

Nimisenjoki Nim 7096750-3592900 59.874 

Kaunisjoki  Ollinjoki  7093363-4451505 59.874 
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Näytteenoton yhteydessä mitataan talousvesikaivojen vedenkorkeus.  
Näytteiden ottamista useita kertoja vuodessa ei ole pidetty tarkoituksen-
mukaisena, koska pora-/kuilukaivoista mittaaminen voi olla vaikeaa, ja 
koska kaivojen vedenkorkeuteen vaikuttaa niiden käyttötilanne.  

Taivaljärvi 

Taivaljärven vedenkorkeutta tarkkaillaan sulan veden aikaan touko–
lokakuussa järven laskuojassa (kanavassa) olevan padon mitta-asteikolla. 

Kalasto- ja kalastustarkkailu 

Kalastustiedustelu ja sähkökoekalastus tehdään kahden vuoden välein. 
Sekä Koivupurolla että Nimisenjoella sähkökoekalastetaan yhdessä koh-
teessa. Rantatilojen omistajatietoihin perustuen paikallisilta asukkailta tie-
dustellaan postitse tai puhelimitse käytetyistä pyydyksistä, kalastuskerrois-
ta ja saaliista, mahdollisista muutoksista kalojen maussa, kalojen karkot-
tumisesta, pohjan ja pyydysten limoittumisesta sekä kalakannan muutok-
sista. Tiedustelun laajuus on arviolta 30–40 taloutta. Ensimmäinen kalas-
tustiedustelu tehdään maastotöiden tekemisvuotta koskien. 

Pohjaeläintarkkailu 

Vedenlaadun ja vesistön pohjasedimentin mahdollisten muutosten ja niistä 
aiheutuvien pitkäaikaisten vaikutusten selvittämiseksi pohjaeläimistöä tark-
kaillaan joka toinen vuosi viidestä havaintopaikasta, Nimisenjoesta ja Koi-
vupurosta sekä Pienestä Tipasjärvestä, Isosta Tipasjärvestä ja Pieni-
Hietasesta. Lisäksi valitaan yksi kaivoksen purkuvesien vaikutusalueen ul-
kopuolella oleva vertailunäytepiste. 

Näytteet otetaan potkuhaavilla standardin SFS 5077 mukaisesti. Lisäksi 
näytteenotossa noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen soveltavaa oh-
jetta jokien pohjaeläinseurannan näytteenotosta ja näytteiden käsittelystä 
(Meissner ym. 2010). Jokaiselta koealalta, joka on tyypillisesti 20–50 m pi-
tuinen jokijakso virtapaikassa, näytteet otetaan louhikkoisesta, pienten ki-
vien ja hienoaineisen pohjatyypin biotoopeista niin, että koealalta tulee 
kolme rinnakkaisnäytettä. Lajinmääritystarkkuutena käytetään ympäristö-
hallinnon seurannoissa vakiintunutta taksonilistausta. Lajimäärityksen tu-
lokset tallennetaan ympäristöhallinnon POHJE -tietokantaan. Tutkittavat 
alat valokuvataan ja paikannetaan GPS -laitteella. Kohteista laadittaviin 
havainnepiirroksiin merkitään näytteenottopaikkojen tarkka sijainti. 

Vesisammalten raskasmetallipitoisuuden tarkkailu 

Vesisammalten raskasmetallipitoisuudet määritetään virtanäkinsamma-
leesta (Fontinalis dalecarlica) joka toinen vuosi. Näytteet otetaan ja esikä-
sitellään standardin SFS 5671 mukaisesti elo–syyskuussa. Näytteestä pu-
ristetaan vesi puhtaalla hansikkaalla ja latvaosista leikataan muovisella tai 
keraamisella leikkausvälineellä 3–5 uusinta vuosikasvainta kokoomanäyt-
teeseen, joka säilötään paperipussiin. Laboratoriossa sammalnäytteestä 
määritetään nikkelin (Ni), kromin (Cr), sinkin (Zn)  ja lyijyn (Pb) pitoisuudet. 

Kalojen raskasmetallipitoisuuksien tarkkailu 

Kivisimppujen lihaksesta määritetään nikkelin (Ni), kromi (Cr), sinkin (Zn) ja 
lyijyn (Pb) pitoisuudet joka toinen vuosi. Kalat pyydystetään sähkökalas-
tuskohteista samoina vuosina kuin sähkökoekalastetaan ja otetaan pohja-
eläinnäytteet. 
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Määrityksiä varten kustakin näytekohteesta pyritään pyydystämään useita 
kymmeniä simppuja, jotta lihasnäytemäärä olisi riittävä. Laboratorioon tar-
vittava yhden lihasnäytteen minimimäärä on noin 5–10 g, joka riittää kah-
teen näytemääritykseen.  

Biologinen tarkkailu maa-alueella 

Kaivostoiminnan vaikutuksia metsäsammaliin, männynneulasiin ja männyn 
runkojäkälälajistoon tarkkaillaan 10:llä näytealalla (Röykölehto, avolouhok-
sen ympäristö, Olkiniemi, Honkavaara, Nokkavaara, Urpovaara, Hiidenpor-
tin kansallispuisto, Koivumäki, rikastushiekka-altaan ympäristö, Telkkäsuo, 
Loukkuvaara, Koraminvaara ja Pöleikkö) ottaen huomioon Hiidenportin 
kansallispuiston ja läheisen asutuksen sijainti. Perustilan selvittämiseksi 
tarkkailu aloitetaan ennen rakentamisen aloittamista ja se jatkuu kaivoksen 
rakentamisen aikana. Tarkkailu toistetaan noin vuoden kuluttua toiminnan 
aloittamisen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.   

Ilman epäpuhtauksien leviämistä kaivosalueen ympäristöön selvitetään 
tarkkailemalla alueen metsäsammaliin kerääntyviä metallipitoisuuksia. 
Näytteet kerätään kesä–heinäkuussa standardin SFS 5671 mukaisesti 12 
näytealalta, joita ovat muun muassa edellä mainitut näytealat.  Näytteinä 
käytetään kerrossammalta (Hylocomium splendens) ja toissijaisesti sei-
näsammalta (Pleurozium schreberi), mutta tuloksia tarkastellaan vain toi-
sen lajin osalta.  

Eliönäytteeet kuivataan ja esikäsitellään standardin US EPA 3051 mukai-
sesti, minkä jälkeen näytteistä määritetään laskeuman mukana tulevan ai-
neksen assimilaation (bakteerien kyky käyttää orgaanisia aineita solun ra-
kennusaineina) selvittämiseksi seuraavat alkuaineet: arseeni (As), kromi 
(Cr), kupari (Cu), koboltti (Co), Nikkeli (Ni), antimoni (Sb), lyijy (Pb), vana-
diini (V) ja sinkki (Zn). Määritykset tehdään kemiallisesti AAS- tai ICP-OES 
-menetelmällä. 

Metsäsammalten lisäksi edellä mainituilla 10:llä näytealalla tarkkaillaan 
myös männynneulasten (Pinus sylvestris) alkuainepitoisuuksia. Yleisesti 
esiintyvänä, pitkäikäisenä ja suhteellisen herkkänä epäpuhtauksille mänty 
on yleisesti käytetty bioindikaattorilaji. Neulasnäytteet kerätään standardin 
SFS 5669 mukaisesti joulu–huhtikuussa eli kasvukauden ulkopuolella. 
Näytteistä määritetään arseeni (As), barium (Ba), kadmium (Cd), kromi 
(Cr), kupari (Cu), koboltti (Co), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), rikki 
(S), antimoni (Sb), vanadiini (V) ja sinkki (Zn). 

Jäkälät kartoitetaan standardin SFS 5670 mukaisesti samoista kohteista 
kuin metsäsammalet ja neulaset, mutta tarkempi sijainti määritellään 
maastossa ensimmäisen jäkäläkartoituksen yhteydessä. Kartoitus tehdään 
metsäsammalnäytteiden keräämisen yhteydessä kesä–heinäkuussa. Män-
tyjen rungoilla kasvavat kaarnajäkälät (epifyyttijäkälät) ovat herkkiä ilman-
saasteille erityisesti, koska ne ovat alttiina ilman epäpuhtauksille ympäri 
vuoden. Menetelmä perustuu joidenkin jäkälälajien herkkyyteen (esimer-
kiksi naavat, lupot, harmaaröyhelö) ja toisten lajien sietokykyyn (esimerkik-
si seinäsuomujäkälä). Ilmansaasteiden aiheuttamat vauriot havaitaan 
herkkien jäkälien kunnon huononemisena, peittävyyden pienenemisenä ja 
jopa lajin katoamisena samalla, kun ilmansaasteita sietävä lajisto yleistyy 
rungoilla. Menetelmän etuina ovat jäkälien hyvä kyky indikoida ilmansaas-
teita sekä tulosten välitön käytettävyys kartoituksen jälkeen. 
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Kaivostoiminnan jätteiden tarkkailu 

Kaivostoiminnassa syntyvistä jätejakeista tarkkaillaan sivukiven ja rikas-
tushiekan koostumusta sekä liukoisuus- ja haponmuodostusominaisuuksia. 

Tutkimuskairauksista saatavan tiedon keräämisellä ja tallentamisella muo-
dostetaan sivukiven sijainnista ja laadusta mahdollisimman tarkka koko-
naiskuva. Näin ollen ennen varsinaisen louhinnan aloittamista tiedetään 
millaisia sivukivijakeita louhinnassa muodostuu samoin kunkin sivukivija-
keen sijainti. Tietojen perusteella voidaan suunnitella laadultaan erilaisten 
jakeiden asianmukainen sijoittaminen. Louhinnan alkuvaiheessa sivukiven 
laatu varmennetaan sivukivijakeista otettavilla näytteillä, joista määritetään 
laboratoriossa seuraavat kokonaispitoisuusmääritykset: arseeni (As), kulta 
(Au), kadmium (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), man-
gaani (Mn), molybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), rikki (S), antimoni (Sb), 
torium (Th), uraani (U) ja sinkki (Zn). Lisäksi näytteistä määritetään liukoi-
suus- ja haponmuodostusominaisuudet.  

Sivukiven laadun tarkkailun jatkamisesta päätetään Kainuun ELY-
keskuksen kanssa tutkimuskairauksista ja laadun varmentamisesta saata-
van tiedon perusteella. Näytteenoton ja määritykset voi tehdä toiminnan-
harjoittaja, koska kysymyksessä on käyttötarkkailun luonteinen toiminta. 

Vaahdotusprosessissa syntyvän rikastushiekan laatua tarkkaillaan tuotan-
toprosessin osana. Näytteenoton järjestelyt suunnitellaan prosessisuunnit-
telun edetessä. Rikastushiekan laatua tarkkaillaan kokonais- ja liukoisten 
pitoisuuksien määrityksillä sekä ABA-testillä kuukausittain rikastamon en-
simmäisen toimintavuoden aikana. Näytteistä määritetään laboratoriossa 
seuraavat kokonaispitoisuusmääritykset: arseeni (As), kulta (Au), kadmium 
(Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), mangaani (Mn), mo-
lybdeeni (Mo), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), rikki (S), antimoni (Sb), torium (Th), 
uraani (U) ja sinkki (Zn).  

Rikastushiekan kokonaispitoisuudet sekä liukoisuus- ja haponmuodostus 
määritetään kaksi kertaa vuodessa, mikäli jakeiden laadunvaihtelu on vä-
häistä. Tällöinkin kuukausittaista näytteenottoa jatketaan ja kuukausittaiset 
kokoomanäytteet yhdistetään edelleen puolivuotisnäytteiksi. 

Sivukiven ja rikastushiekan tarkkailusuunnitelmaa tarkennetaan edellä esi-
tetyn lisäksi ainakin käytettävien analyysimenetelmien ja näytteenoton 
osalta ennen kaivostoiminnan aloittamista laadittavassa yksityiskohtaises-
sa tarkkailuohjelmassa, kun käytettävissä on laajempi aineisto kaivannais-
jätteiden ominaisuuksista sekä yksityiskohtaiset tuotanto- ja sijoitussuunni-
telmat. Louhinta- ja sijoitussuunnitelmien tarkentumisen jälkeen kullekin si-
vukivijakeen ja rikastushiekan näytteenotolle laaditaan yksityiskohtainen 
näytteenottosuunnitelma EN 14899:2005 (E) ja SFS-EN 932-1 tai muita 
käyttökelpoisia standardeja soveltaen. 

Raportointi ja laadunvarmistus 

Päästöille tai prosesseille määrättävästä jatkuvatoimisesta tai päivittäisestä 
tarkkailusta raportoidaan valvontaviranomaiselle neljännesvuosittain. Käyt-
tö- ja päästötarkkailutiedot toimitetaan TYVI-tietojärjestelmän kautta VAH-
TI-rekisteriin ELY-keskuksen määrääminä aikoina.  

Päästö- ja vaikutustarkkailun toteuttaja toimittaa vesi- ja ilmanlaatunäyttei-
den tulokset sähköpostitse toiminnanharjoittajalle, Kainuun ELY-
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keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittö-
mästi niiden valmistuttua ja viimeistään kuukauden kuluttua näytteenotos-
ta. Kainuun ELY-keskukselle tulokset toimitetaan lisäksi suoraan vedenlaa-
turekisteriin siirrettävässä muodossa kolmen kuukauden välein. Tulokset 
toimitetaan tarkkailujakson päätyttyä tehtävän vuosiraportin yhteydessä 
myös paperitulosteena. 

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun vuosiyhteenveto toimitetaan Kainuun 
ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
tarkkailu(kalenteri)vuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennes-
sä, jollei ELY-keskuksen kanssa toisin sovita. Joka toinen vuosi suoritetta-
van biologisen tarkkailun tulokset esitetään käyttö-, päästö- ja vaikutus-
tarkkailun vuosiyhteenvedossa.  Raportissa käytetään soveltuvin osin hy-
väksi Kainuun ELY-keskuksen ottamien vesinäytteiden analyysituloksia. 
Tiedot lähetetään Kainuun ELY-keskukselle sähköisessä muodossa siirret-
täväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ELY-keskuksen kanssa so-
vittavalla tavalla.  Vuosiraportti toimitetaan Kainuun ELY-keskukselle ja 
Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kalataloudellisen ja 
biologisen tarkkailun tulokset sisällytetään sanottuihin raportteihin 

Kokonaisleijuman tarkkailun mittausraportti laaditaan mittaussuunnitelmas-
sa esitetyllä tavalla, kuitenkin viimeistään tarkkailuvuotta seuraavan vuo-
den huhtikuun loppuun mennessä. Vuosiraportti toimitetaan Kainuun ELY-
keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Tarkkailussa käytetään vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä olevi-
en viranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Kertaluontoisista selvityksistä, 
mittauksista ja vaikutusseurannoista on jätettävä toimenpidesuunnitelma 
Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta en-
nen niiden aloittamista. 

Tarkkailun yhteenvetoraporteissa esitetään tulosten ohella epävarmuuste-
kijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelliset 
tarkkailun tarkentamis- ja muutossuositukset. 

Hakija on esittänyt, että tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa 
toiminnanharjoittajan ja Kainuun ELY-keskuksen sopimalla tavalla.  

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN 

Hakemukseen liitetyssä ympäristöriskinarvioinnissa on tarkasteltu kaivos-
piirin alueen ulkopuolella muista kuin normaalitilanteessa aiheutuvien 
päästöjen vaikutuksia kaivoshankkeen yleistasoisten suunnitelmien perus-
teella. Kaivoksen toiminnan alkuvaiheessa laaditaan yksityiskohtainen ris-
kinarviointi kaivoksen työntekijöiden kanssa. Kaivoksen työntekijöiden tur-
vallisuuteen, terveyteen tai työviihtyvyyteen liittyvät vaikutukset on pääasi-
allisesti jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Ympäristöriskejä on tarkasteltu 
toiminnan osa-alueittain: rakentamisvaihe, louhinta, kiven lastaus sekä 
malmin purku ja varastointi, murskaus ja jauhatus, polttoaineet ja kemikaa-
lit, vesienhallinta ja jätehuolto, työkoneet, kuljetukset ja muu liikenne sekä 
jälkihoitovaihe  

Rakentamisvaihe 

Rakentamisvaiheessa riskien on arvioitu vastaavan pääpiirteissään raken-
nustyömaan ympäristöriskejä. Merkittävimmät rakentamisvaiheen riskit liit-



98 
 

tyvät varsin vilkkaaseen liikenteeseen, kaivospiirin ulkopuolelle Sotkamo-
Kuhmo -kantatiellä nro 76 sekä maantiellä nro 9005. Liikenneturvallisuu-
den parantaminen edellyttää nopeusrajoituksia ja varoituksia muun muas-
sa liikkuvista työkoneista. Rakentamisen alkaessa yllättäviä tilanteita tielii-
kenteessä voidaan vähentää tiedotuksin alueen asukkaille. 

Louhinta, kiven lastaus ja malmin purku  

Pölyämistä voi aiheutua pääasiassa malmin purusta rikastamolla tai mal-
min välivarastoalueella. Malmin kuljettimet, myllyt sekä rikastamo (tehdas) 
varustetaan pölynpoistojärjestelmin, kuljettimet koteloidaan tarvittaessa ja 
malmivarasto katetaan. Lisäksi porausten ja räjäytysten ajoittamisella, kul-
jetuksiin liittyvillä ohjeistuksilla ja teiden kunnossapidolla ehkäistään enna-
koimatonta pölyämistä. Ennakoimatonta pölyämistä voisi aiheutua pölyn-
hallintajärjestelmien häiriö- tai muussa poikkeustilanteessa. Rikastamon ja 
malmivaraston läheisyydessä ei kuitenkaan ole asutusta. Yleisesti toimin-
nasta aiheutuvan pölyämisen arvioidaan käyttöön otettavan pölyntorjunta-
menetelmät huomioon ottaen olevan vähäistä rajoittuvan tehdas- ja lou-
hosalueelle. Pölyhaitat kohdistuvat lähinnä työterveyteen, jonka kannalta 
pölyämistä ja sen haittojen ehkäistään. 

Räjäytyksissä mahdollisesti lentävistä irtokivistä ja louhoksen kalliosortu-
mista seuraukset ovat pääasiassa taloudellisia tai turvallisuuteen liittyviä, 
eivät niinkään kaivospiirin ympäristöön kohdistuvia riskejä. Räjäytyksissä 
panostusmäärät ovat verrattain pieniä, räjäytykset suunnataan poispäin 
asutuksesta ja räjäytyksissä noudatetaan asianomaisia säännöksiä ja oh-
jeita. Kaivosturvallisuus otetaan toiminnassa huomioon siten, että hallitse-
mattomia sortumat estetään. Räjäytyksistä tiedotetaan lähiasutukselle. 
Mahdollinen asiaton oleskelu louhosalueella voi aiheuttaa taloudellista tai 
turvallisuuteen liittyvää vahinkoa. 

Kaivoksen tavanomaisista räjäytyksistä aiheutuvaa poikkeuksellista melua 
voi syntyä ainoastaan panostuksen epäonnistuessa, mutta tällaiset tapah-
tumat ovat harvinaisia. Tipaksen hankkeessa räjäytyksistä ei todennäköi-
sesti aiheudu poikkeuksellista melua. Harvoin tehtävät räjäytykset ajoite-
taan niin, että niistä aiheutuvat haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Lisäk-
si Tipasjärven mökkiläisille melusta aiheutuvan viihtyvyyshaitan ehkäise-
miseksi malmia ei louhittaisi kesän lomakaudella.  

Louhostäyttöön sijoittamisen lisäksi varastoitavan sivukiven määrä ja siitä 
aiheutuvat riskit on arvioitu vähäisiksi.    

Murskaus, jauhatus ja rikastus 

Murskauksessa syntyvä kivipöly voi ilman erityistoimenpiteitä levitä enin-
tään muutamien satojen metrien etäisyydelle. Pöly syntyy pääosin kaadet-
taessa malmia kuljetusautosta murskaimeen sekä murskeen pudotessa 
hihnalta varastokasaan.   

Varastoitava rikastushiekka ei sisällä haitallisia määriä rikkiä, koska rikas-
tusprosessissa pyriitti erotetaan omaksi rikasteeksi ja myydään tuotteena 
kaivoksen ulkopuolelle tai sijoitetaan maanalaiseen kaivokseen kaivostäyt-
tönä. Näin pienennetään merkittävästi kaivoksen ympäristöriskejä. Muut ri-
kastamon olennaisimmat ympäristöriskit aiheutuvat kemikaalien varastoin-
nista ja käsittelystä.  
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Polttoaineet ja kemikaalit 

Kokemusten mukaan kaivoksilla yleisimpiä riskitekijöitä ovat maaperän ja 
pohjavesien pilaantumisen vaaraa aiheuttavat öljyvuodot, joiden syynä 
voivat olla muun muassa poraus-, lastaus- ja huoltokaluston, muut työko-
neiden, kuljetuskaluston sekä murskauksen hydrauliikan viat. Hakijan arvi-
on mukaan uudessa toiminnassa vuodot prosessilaitteissa ovat epätoden-
näköisiä.  

Kaivoksilla tapahtuu ajoittain öljyvuotoja maahan. Ne voidaan kuitenkin 
havaita helposti, pilaantuminen aiheutuu rajoitetulla alueelle ja on puhdis-
tettavissa. Vahingosta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset eivät ole mer-
kittäviä, koska öljymäärät ovat pieniä.   

Louhosalueilla havaitaan ajoittain räjähdyskemikaalien jäämiä, jotka joutu-
vat maahan ja edelleen kuivanapitoveteen, joka johdetaan käsittelyn kautta 
vesistöön. Tipaksen louhoksella räjäytysmäärät ja siten myös kemikaali-
jäämät ovat pieniä, joten niistä ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuk-
sia maaperään tai vesistöön.  

Kaivostentoimintaan liittyviä laite-, kemikaali- ja polttoainesäiliöpaloja ei ole 
pidetty todennäköisinä Tipaksen kaivoksella. Mahdollisesti alkavasta tuli-
palosta ei ennalta arvioiden aiheutuisi vahinkoja, koska rikastamo (tehdas-
alue) olisi suurimmaksi osin miehitetty, jolloin palon aiheuttaja havaittaisiin 
nopeasti ja tarvittavat toimenpiteet voitaisiin aloittaa välittömästi. Tulipalos-
ta aiheutuisi lähinnä omaisuusvahinkoja, mutta myös ilmapäästöt ja öljy-
vuodot olisivat mahdollisia.    

Kemikaalit varastoidaan ja käsitellään niitä koskevien vaatimusten ja ohjei-
den mukaisesti, jolloin niiden aiheuttaman ympäristöriskin mahdollisuus on 
pieni. Myöskään rikastuksessa muodostuvan rikastushiekka ei todennäköi-
sesti sisällä haitallisia määriä kemikaalijäämiä.   

Vesienhallinta ja jätehuolto 

Kaivoksen vesikiertoon johdetaan kaikki toiminta-alueilla muodostuvat ve-
det mukaan lukien louhosten kuivatusvedet, sivukivialueen, rikastamoalu-
een ja malmin välivaraston valumavedet sekä rikastushiekkalietteen sisäl-
tämä vesi. Ainoa vesipäästö ympäristöön aiheutuu rikastushiekka-altaalta 
vesienkäsittelyaltaan ja pintavalutuskentän kautta johdetusta, käsitellystä 
vedestä.  

Vesienhallinnassa ympäristöriski olisi käsittelemättömien kaivosvesien joh-
taminen vesistöön rikastushiekka-altaan padon sortuessa tai vesienhallin-
tajärjestelmän putken rikkoutuessa alueella, josta vesi pääsee vesienhal-
linnan ulkopuolelle. Padon sortuessa vesi leviäisi suoalueelle ja voisi kul-
keutua edelleen kauemmas ympäristöön. Sekä patosortuma että putkirikko 
voidaan kuitenkin havaita helposti, joten niihin voidaan myös reagoida no-
peasti. Rikastushiekka-altaan sijaitessa suoalueella padon sortumisen seu-
raukset voitaisiin rajata suhteellisen pienelle alueelle eikä merkittävää vaa-
raa ihmisille tai ympäristölle aiheutuisi.  

Hakemuksen täydennyksen 3.12.2012 mukaan mahdollisessa patomurtu-
matilanteessa varoallas ja selkeytysallas toimivat puskurina pohjoiseen te-
ollisuusalueen suuntaan. Hakija harkitsee selkeytys- ja varoaltaiden suun-
nitellun vedenkorkeuden nostamista nykyisestä kahdesta metristä, jolloin 
vettä voitaisiin poikkeustilanteessa varastoida alunperin suunniteltua 
enemmän varoaltaaseen. Hakija harkitsee lisäksi varautumista turvapadon 
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rakentamiseen rikastushiekka-altaan eteläpuolelle. Hakemuksen täyden-
nyksen 17.12.2012 mukaan turvapato palvelisi rikastushiekka-altaan ete-
läosan padon murtumistilannetta niin, että purkautuva vesi pysyisi kaivos-
piirin sisällä. Hakemuksen täydennyksessä 15.1.2013 hakija on ilmoittanut, 
että turvapatoa ei ole tarkoitus rakentaa vielä toiminnan alkuvaiheessa. 
Hakemuksen täydennyksen 17.1.12.2012 mukaan mahdollisessa patomur-
tumatilanteessa toiminta-alueen tiestö rumpuineen suunnitellaan ja raken-
netaan niin, että ne toimivat vesiä pidättävinä ja ohjaavina rakenteina 
mahdollisessa patomurtumatilanteessa.  

Rikastamon onnettomuustilanteessa muodostuvien vesien hallinnan osalta 
hakemuksen täydennyksessä 4.3.2013 on todettu, että rikastamokemikaa-
lit säilytetään rikastamon kellarikerroksessa. Kemikaalisäiliöiden alle ra-
kennetaan vesikierrosta ja viemäröinnistä erillään oleva lattiakaivorakenne, 
jonka tilavuus on suurempi kuin kemikaalisäiliöiden yhteen laskettu tila-
vuus. Mikäli vuoto sisältää vain yhtä kemikaalia, se pumpataan takaisin 
säiliöön. Useamman kemikaalin yhtäaikaisen vuodon sattuessa kemikaalit 
pumpataan imuautoon, joka kuljettaa ne kaivospiirin ulkopuolelle käsiteltä-
väksi.  

Kemikaalivaraston alle rakennetaan samanlainen vesikierrosta ja viemä-
röinnistä erillään oleva lattiakaivorakenne, jonka tilavuus on suurempi kuin 
neste- tai lietemäisten kemikaalien yhteenlaskettu tilavuus. 

Vesienhallinnan mainitut riskitapahtumat ennaltaehkäistään toteutettavan 
seurannan, säännöllisten tarkastusten sekä kunnossapitotoimien avulla. 

Jätehuollon ympäristöriskejä ovat ongelmajätteen virheellinen varastointi ja 
ongelmajäteonnettomuus. Virheellinen varastointi edellyttäisi laiminlyöntiä, 
sillä ongelmajätteiden varastointia ja toimituksista annetaan tarkat ohjeet. 
Ongelmajätettä voisi joutua maaperään esimerkiksi ongelmajätesäiliön 
vaurioiduttua. Virheet ja onnettomuudet havaitaan yleensä nopeasti ja toi-
menpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi, joten mahdolliset vahingosta ai-
heutuvat seuraukset ovat vähäisiä ja paikallisia. 

Työkoneet, kuljetukset ja muu liikenne 

Liikenteessä kolareissa ja ulosajoissa voi henkilövahinkojen lisäksi aiheu-
tua ympäristön pilaantumista ainevuodoista, joiden ilmetessä voidaan toi-
mia välittömästi ja välttää tai ainakin minimoida ympäristöön kohdistuva 
vahinko.  Työkoneiden kolareissa öljyä voi vuotaa ympäristöön, mutta vuo-
tomäärä on rajattu ja alue helposti puhdistettavissa. Näin ollen mahdolliset 
vahingolliset seuraukset ovat pääasiassa omaisuus- ja henkilövahinkoja, 
eivät ympäristövahinkoja. Kuljetuksista sinänsä ei aiheudu ympäristössä 
merkittäviä vaikutuksia poikkeustilanteissakaan. 

Jälkihoitovaihe 

Rakentamisvaiheessa tehdyillä suojausrakenteilla ja vesienhallinta-
järjestelmillä ehkäistään ja hallitaan myös kaivostoiminnan päättymisen jäl-
keisiä ympäristöriskejä. Toiminta suunnitellaan niin, että kaivoksen sulke-
misen jälkeen ympäristöriskit pienenevät ajan mittaan. Jätehuoltoon ja kai-
vosturvallisuuteen liittyvät pitkäaikaiset vastuut ehkäisevät osaltaan ympä-
ristö- ja henkilöriskejä.  

Jälkihoitovaiheessa ympäristöriski voi olla maaperän pilaantuneisuus. 
(Tehdas)alueen purkamisessa voi löytyä esimerkiksi öljyvuodon seurauk-
sena pilaantuneita maita. Maaperä voidaan kuitenkin tarvittaessa välittö-
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mästi puhdistaa, koska öljy ei leviä helposti. Sanotunlaisista päästöistä ai-
heutuvia ympäristöriskejä ei ole arvioitu merkittäviksi. 

Poikkeuksellisia päästöjä ympäristöön aiheuttavista häiriötilanteista sekä 
muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee 
ympäristöön, ilmoitetaan viipymättä ilmoitettava Kainuun ELY-keskukselle 
sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Merkittävistä 
päästöistä ilmoitetaan tarvittaessa myös Sotkamon kunnan pelastusviran-
omaiselle. Toiminnanharjoittaja ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin 
vahinkojen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtu-
neen toistumisen estämiseksi ja tarvittavan tarkkailun järjestämiseksi.  

MUUT TOIMENPITEET JA KORVAUKSET VESISTÖN PILAANTUMISESTA 

Kalatalousvelvoite, kalatalousmaksu ja korvaukset 

Hakijan mukaan suunnitellusta toiminnasta ei vastaanottavassa vesistössä 
aiheudu kalastolle tai kalastukselle sellaisia vaikutuksia, joiden ehkäisemi-
seksi tai vähentämiseksi tulisi määrätä toimenpiteitä (kalatalousvelvoite) tai 
niiden sijaan vuotuinen kalatalousmaksu. Toiminnasta ei ole myöskään ar-
vioitu aiheutuvan vesistön tai sen rantojen käytölle korvattavaa vahinkoa, 
haittaa tai muuta edunmenetystä. 

VAKUUS JÄTEHUOLLON VARMISTAMISEKSI 

Kaivoksen toiminnan lopettamisen jälkeen välttämättömistä töistä kustan-
nuksia aiheutuu rakenteiden purkamisesta, suojausrakenteiden toteuttami-
sesta ja aktiivisesta jälkihoidosta. Näitä toimenpiteitä voivat muun muassa 
olla avolouhoksessa olevien rakenteiden poisto ja luiskien muotoilu, rikas-
tamon rakennusten purku ja maaperän puhdistustyöt, rikastushiekka-
altaan muotoilu ja peitto, sivukiven varastoalueen peitto, muiden varasto-
alueiden purku ja maaperän puhdistus, toimintavaiheen vedenhallintara-
kenteiden muuttaminen jälkihoitovaihetta varten, aktiivisen ja passiivisen 
jälkihoidon suunnittelu, valvonta, tarkkailu ja muu asiantuntijatyö. 

Alueen rakenteille pyritään löytämään teollista tai muuta käyttöä, miltä osin 
jälkihoidon toteuttamisesta vastaa uusi toimija. Hakemuksessa kustannuk-
set olettaen, että alueella ei ole muuta käyttöä ja kaikki poistettavaksi 
suunnitellut rakenteet puretaan. Arvioidut jälkihoitokustannukset (alv. 0 %) 
yhteensä 690 000 euroa jakaantuvat seuraavasti:  
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Kustannuserä Määrä Yksikkö Yksikkökustannus  Kustannukset 

      (€) (€) 

     1. Rikastushiekka-allas (ala 28 ha) 
    - patojen uudelleenmuotoilu, l = 1550 m, 15m3/m 23 250 m3 1,5 35 000 

- peittorakenteet, A = 28 ha, h = 0,3 m 84 000 m3 3,0 252 000 

    
287 000 

2. Sivukiven varastoalue (ala 2 ha) 
    - peittokerros, moreeni 0,3 m 6 000 m3 3 18 000 

     3. Vesienhallinta 
    - ojamuutokset ja uudet putkilinjat 1 erä 20 000 20 000 

- vesienkäsittelyaltaan padon osittainen purku 5 000 m3 2,0 10 000 

    
30 000 

4. Muut kulut 
    - jälkihoidon suunnittelu ja valvonta 1 erä 80 000 80 000 

- ympäristötarkkailut, aktiivinen jälkihoitovaihe 5 v 25 000 125 000 

- ympäristötarkkailut, passiivinen jälkihoitovaihe 15 v 10 000 150 000 

Kaivoksen jälkihoitokustannukset, arvio (0 % alv)   690 000 
 

Jälkihoitokustannukset on arvioitu hakemukseen liitetyn yleispiirteisen jäl-
kihoitosuunnitelman perusteella ottaen huomioon kaivannaisjätteistä anne-
tun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen (717/2009) liitteen 5 mukaiset vakuuden arviointiperusteet: kai-
vannaisjätteiden ominaisuudet, jätealueiden kunnostamistarve, ympäristö-
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat tekniset toimet jätealueen käytöstä 
poistamisen aikana ja sen jälkeen sekä toimien arvioitu kesto. Kaivannais-
jätealueiden jälkihoitokustannukset muodostuvat jätealueiden ja vesienhal-
linnan vaatimien toimenpiteiden (luiskaus, muotoilu, kunnostus, patojen 
purku) ja peiterakenteissa käytettävien massojen (moreeni, humuskerros, 
kasvitus) sekä jälkihoitovaiheen tarkkailun kustannuksista. 

Rikastushiekka-altaan suunniteltu varastointitilavuus 550 000 m3 vastaa 
noin miljoonan tonnin rikastushiekkamäärää eli noin 4,3 vuoden tuotantoa. 
Rikastushiekka-altaan sisällä varastointikorkeutta voidaan vielä lisätä (mo-
reenipato + korotus) niin, että tilavuus riittää 5,5 vuoden tuotannolle. Sivu-
kivi käytetään ensisijaisesti ja ilman pitkään kestävää varastointia kaivos-
täyttöön, joten rikastushiekka-allas on merkittävin jälkihoitokustannuksia 
aiheuttava yksikkö. Vakuuden muodostumisperusteeksi hakija on esittänyt 
malmin syötemäärää rikastamolle, jonka perusteella muodostuu rikastus-
hiekan määrä. Altaan laskennallisena 5,5 vuoden käyttöaikana rikastamon 
malmisyöte on noin 1 925 000 t. Jätealueiden jälkihoitokustannusten arvi-
oidaan olevan noin 690 000 euroa eli noin 0,36 €/malmitonni, joka olisi ha-
kijan esittämä jälkihoitovakuuden maksuperuste. Malmin määrä selvittäisiin 
rikastamon tuotantokirjanpidolla.   
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LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY  

Lupahakemuksen täydennykset 

Hakija on täydentänyt hakemustaan 12.10.2011, 30.3.2012 (täydennetty 
hakemus), 20.4.2012, 26.4.2012, 13.9.2012, 20.9.2012, 28.9.2012, 
3.12.2012, 17.12.2012, 19.12.2012, 20.12.2012, 21.12.2012, 22.12.2012, 
28.12.2012, 3.1.2013, 15.1.2013, 7.2.2013, 19.2.2013, 20.2.2013, 
4.3.2013, 11.3.2013, 15.3.2013 22.3.2013, 25.3.2013, 26.3.2013 ja 
27.3.2013 

Täydennyksessä 19.9.2012 on esitetty selvitystä ympäristönsuojelutoimien 
etenemisestä suunnitellulla kaivoksella. Sen mukaan hakija on ilmoittanut 
haluavansa oikaista ja täydentää aluehallintoviraston 19.–20.6.2012 suorit-
tamassa tarkastuksessa esille nousseita asioita seuraavasti: kaivoksen 
suunnittelu on toteutussuunnitteluvaiheessa, jolloin kaivoksen eri osioita ja 
toiminnallisia yksiköitä mitoitetaan ja suunnitellaan aiempia vaiheita tar-
kemmin. Tässä yhteydessä tarkennetaan myös vesienkäsittelyyn ja ympä-
ristönsuojeluun liittyviä suunnitteluvalintoja ja toteutuksia, joista osa on esi-
tetty tässä yhteenvedossa. Täydennyksessä on esitetty selvitystä varau-
tumisesta odottamattomiin tilanteisiin vesienhallinnassa, kaivoksen vesija-
keiden laadusta ja käsittelytarpeesta, vesienkäsittelyrakenteiden toteutta-
misesta ja murskauksen toteuttamisesta. 

Täydennyksessä 28.9.2012 on esitetty selvitystä vesitaseesta sateisena 
vuotena, vesienkäsittelyaltaiden mitoituksesta, vesienkäsittelyrakenteiden 
toteuttamisesta sekä murskausmelun alentamisesta. 

Täydennyksessä 3.12.2012 on esitetty täydennystä toiminnan vesienhal-
linnasta: vesitase, allastilavuudet ja mahdollinen turvapato sekä avo-
louhoksen toiminta varoaltaana. Täydennykseen liitetyssä rakenteiden si-
joittumispiirrokseen (lay out, kuva 3) on merkitty periaate kaivospiirin poh-
joisosan kaivostoiminnan ulkopuolisten vesien johtamisesta Pieneen Ti-
pasjärveen. 

Täydennyksessä 17.12.2012 hakija on esittänyt päivitetyn kaivosalueen 
pohjapiirustuksen (”Lisäselvityksiä Sotkamo Silverin ympäristölupahake-
mukseen”, kuva 2), johon on merkitty toiminnan vesikierto, kaivospiirin 
pohjoisosan, kaivostoiminnan ulkopuolisten vesien johtamista Pieneen Ti-
pasjärveen varten mahdollisesti rakennettava selkeytysallas sekä avo-
louhoksen etelä-/lounaispuolelle rakennettavaksi suunniteltu vesiallas, oi-
keastaan avouoma, selvitystä rakentamisen aikaisen selkeytysaltaan käy-
töstä rakentamisen aikana ja varsinaisen kaivostoiminnan aikana, tarken-
tanut hakemuksessa esitettyjä tietoja rikastushiekka-altaan johdettavan 
veden arvioidusta laadusta, tarkentanut rikastushiekka-altaan pohjan ra-
kentamista ja altaan käyttöä koskevia tietoja, esittänyt selvitystä rikastus-
hiekka-altaan eteläpuolelle mahdollisesti rakennettavan turvapadon tarkoi-
tuksesta ja millaisten vuotojen tai häiriötilanteiden hoitoa se palvelisi, selvi-
tystä varautumisesta selkeytysaltaan tai varaselkeytysaltaan padon sortu-
misriskin varalle toteuttamalla kaivospiirin länsiosaan rakennettava tie 
poikkeustilanteissa padottavaksi rakenteeksi, selvitystä varaselkeytysal-
taan turvepohjan painottamiseen käytettävästä menetelmästä sekä tietoja 
kaivosvesien puhdistamiseksi mahdollisesti tarvittavasta kemikaloinnista. 

Hakija on 17.12.2012 lisäksi esittänyt selvityksen tarvekiven otosta kaivos-
piirin alueelta tai sen tuntumasta erilliseen täydennykseen liitetystä kartas-
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ta ilmenevistä paikoista tai vaihtoehtoisesti ostamisesta muualta, selvitystä 
pyriittirikasteesta ja sen välivarastosta, lisäselvitystä rakentamisen aikai-
sesta vesienhallinnasta, rikastushiekan laadusta (rikkipitoisuus, lisäselvi-
tyksiä kuivatusvesistä ja vesienkäsittelystä, selvitystä rakennusaikaisen 
selkeytysaltaan käytöstä kaivostoiminnan aikana, selvitystä urakoitsijan 
toimintatapaohjeesta ja ympäristöjärjestelmälle standardin hakemisesta 
(ISO 14001), selvitystä rikastushiekka-altaan pohjarakenteista, tarkennuk-
sen, että kaivospiirin alueella ei ole tavanomaisesta poikkeavia määriä ra-
dioaktiivisia aineita sisältäviä mineraaleja, tarkennuksen, että suunnitellun 
sivukiven läjitysalueen pinta-ala on 2 ha, selvityksen ympäristövahinkova-
kuutuksen hakemisesta, selvitystä selkeytetyn veden korkeahkoksi arvioi-
dusta alumiinipitoisuudesta 1,3–1,5 mg/l, selvitystä saniteettiveden mää-
rästä, selvityksen propaanin käytöstä kaivoskuilun lämmityksessä ja mah-
dollisesta biolämpölaitoksen rakentamisesta, selvitystä rikasteiden kui-
vaamisesta sekä perustilatutkimusten täydentämisestä ainakin sedimentti-
näytteillä sekä lähialueiden kiinteistöjen kunnon selvittämisellä ja valittuihin 
taloihin tärinämittareiden asentamisella ennen louhinnan aloittamista.    

Sen varmistamiseksi, että päätökseen liitettävään kertoelmaosaan on mer-
kitty hakijan tarkoittamalla tavalla tiedot hakemuksesta ja sen lukuisista, 
osin keskenään ristiriitaisista täydennyksistä ja muutoksista hakemus-
suunnitelmaan, aluehallintovirasto on pyytänyt hakijaa kommentoimaan 
kertoelmaosan luonnosta ja tarvittaessa tarkentamaan sitä. Hakija on esit-
tänyt tekemistään merkinnöistä erillisen selvityksen.   

Täydennyksessä 19.12.2012 on muutettu 17.12.2012 toimitetussa täyden-
nyksessä esitettyjä rikastushiekka-allasta koskevia tietoja. 

Täydennyksessä 20.12.2012 on esitetty kaivoksen rakenteiden pohjapiir-
ros (lay out) ja piirros vesikierrosta sekä sanallinen selvitys, jonka mukaan 
alkuperäisestä hakemuksesta poiketen louhosten kuivatusvedet, sivukivi-
kasan ja pintamaiden valumavedet on tarkoitus kerätä rakentamisen aikai-
seen selkeytysaltaaseen, käsitellä ne prosessi- ja ympäristökelpoiseksi, 
jotta niitä ei olisi tarpeen johtaa rikastushiekka-altaaseen.  

Täydennyksessä 21.12.2012 on tarkennettu 20.12.2012 esitettyä täyden-
nystä. 

Täydennyksessä 22.12.2012 on tarkennettu 17.12.2012 toimitettua täy-
dennystä. 

Täydennyksessä 28.12.2012 on esitetty ajantasaisina kaivostoimintojen si-
joittumista kuvaava pohjapiirros (lay out), jossa on aiemmin esitetyn sijaan 
enää yksi pintavalutuskenttä, rikastamoalueen asemapiirustus, selvitys py-
riitin käsittelystä, normaalin ja sateisen vuoden vesitasepiirrokset, sanalli-
nen selvitys lisäselvityksistä, vesikiertoa osoittava piirros ja vesitasepiirros. 

Täydennyksessä 3.1.2013 hakija on esittänyt yhteenvedon aluehallintovi-
rastoon 30.3.2012 toimitettuihin hakemusasiakirjoihin tehdyistä muutoksis-
ta ja toimittanut uudelleen kommentoidun asiassa annettavan päätöksen 
kertoelmaosaa ottaen huomioon muun ohella hakemuksen muutokset. 

Täydennyksessä 15.1.2013 hakija on esittänyt kaivoksen toiminnan ilma-
kuvapohjalle piirrettynä (lay out) sekä selvitystä avolouhoksen etelä-
/lounaispuolisen vesialtaan/avouoman toimintaperiaatteesta, kaivoksen 
vesikierrosta sanallisena ja piirroksena, altaisiin mahdollisesti käyttöönotet-
tavassa kemikaloinnissa muodostuvista sakoista, kaivosvesien purkureitin 
vesipinta-alasta Koivupurosta Nimisenjoen suulle saakka, kaivostoiminnas-
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ta aiheutuvasta ympäröivän alueen kuivatusvaikutuksesta, rikastushiekka-
altaan eteläpuolelle mahdollisesti myöhemmin rakennettavasta turvapa-
dosta sekä varaselkeytysaltaan pohjarakenteesta. 

Täydennyksessä 7.2.2013 on täsmennetty tietoja hakemuksen liitteen 11 
taulukossa 4 ehdotetuista vesistötarkkailupisteistä sekä ehdotettu yhden 
tarkkailupisteen siirtämistä Koivupuron yläosasta Ollinjoen alaosaan.  

Täydennyksessä 19.2.2013 hakija on korjannut jätealueiden luokituksessa 
rikastushiekka-altaan osalta esitetyissä tiedoissa olevaa laskelmaa siten, 
että esitetyn laskelman:  

- rikkisulfaatin paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % < 
1% 

- kuparisulfaatti: paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % 
< 1% 

sijaan laskelman kuuluu olla: 

- rikkisulfaatin paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % < 
0,1% 

- kuparisulfaatti: paino-% = 0,00084 t/ m3 / 1 t/m3 ∙ 100 % = 0,084 % 
< 0,1% 

Täydennyksessä 20.2.2013 on täsmennetty kaivoksen jätevesien käsitte-
lystä esitettyjä tietoja. Hakijan mukaan yksityiskohtaisempi vesienkäsittely 
suunnitellaan, kun on saatu enemmän tietoa muodostuvista vesijakeista. 
Vesienkäsittelyssä voidaan mahdollisesti käyttää saostuskemikaaleina 
kalkkikemikaaleja (sammutettu- ja poltettu kalkki sekä kalkkikivi) ja muita 
saostuskemikaaleja, esimerkiksi ferrisulfaattia. Hakija tutkii myös muiden, 
esimerkiksi adsorptioon perustuvien vesienkäsittelymenetelmien käyttö-
mahdollisuutta.  

Täydennyksessä 4.3.2013 on esitetty selvitystä toiminnassa syntyvästä 
marginaalimalmista ja sen sijoittamisesta sekä rikastamon onnettomuusti-
lanteessa muodostuvien vesien hallinnasta. 

Täydennyksessä 11.3.2013 on esitetty selvitystä rikastushiekka-altaaseen 
ja prosessiveteen päätyvästä hopeasta ja dekstriinin käyttäytymisestä ri-
kastusprosessissa. 

Hakija on 15.3.2013 toimittanut ilmakuvan merkintöineen kaivoksen raken-
teista.   

Täydennyksessä 22.3.2013 on tarkennettu kaivokselta johdettavien puh-
distettujen jätevesien purkureittiä koskevia tietoja.  

Täydennyksessä 25.3.2013 hakija on sille varatun tilaisuuden johdosta 
kommentoinut uudelleen asiassa annettavan päätöksen kertoelmaosaa ot-
taen huomioon hakemukseen vielä toimitetut täydennykset. Samalla hakija 
on toimittanut päivitetyn ilmakuvan kaivosalueen toiminnoista osin uudel-
leen nimettyinä. Täydennyksen mukaan kaivoksen toiminta-ajaksi nykyisil-
lä malmivaroilla on arvioitu 9–10 vuotta.  

Täydennyksessä 26.3.2013 on toimitettu tarkennus 25.3.2013 toimitettuun 
hakemuksen kertoelmaosaa koskevista merkinnöistä.  
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Täydennyksessä 27.3.2013 hakija on ilmoittanut, että kaivoksen nimi on 
Sotkamo Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivos. 

Täydennyksissä esitetyt tiedot on tarvittavilta osin liitetty edellä olevaan 
päätöksen kertoelmaosaan. 

Lupahakemuksesta tiedottaminen 

Lupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla siitä aluehallintovirastossa 
ja Sotkamon kunnassa 9.5.–8.6.2012. Kuulutus lupahakemuksesta on jul-
kaistu Sotkamo -lehdessä 11.5.2012. 

Aluehallintovirasto on varannut niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea, tilaisuuden muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteen 
ilmaisemiseen lupahakemuksen johdosta.  

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnon-
varat -vastuualueelta ja kalataloudelta, Sotkamon kunnalta, Sotkamon 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, Sotkamon kunnan kaavoitusvi-
ranomaiselta, Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta (Kai-
nuun maakuntayhtymä, Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ympäristötervey-
denhuolto) on pyydetty lausunto. Lisäksi lausunnot on pyydetty Geologian 
tutkimuskeskukselta (GTK) ympäristönsuojeluasetuksen 32 §:n mukaisena 
asiantuntijalaitoksena sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes).  

Lausunnot 

1a. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luonnonvarat  
-vastuualue  

Kainuun elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus, jäljempänä ELY-keskus, 
on asiassa esitetyn perusteella katsonut, että haetun ympäristö- ja vesita-
lousluvan myöntämiselle ei ole sen valvomasta lainsäädännöstä johtuvaa 
estettä, kun huomioon otetaan myös jäljempänä tässä lausunnossa esite-
tyt seikat.  

Estettä ei ole myöskään vesilain mukaisen töidenaloittamisluvan myöntä-
miselle jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista tai estettä ympäris-
tönsuojelulain mukaiselle oikeudelle toiminnan aloittamiseksi muutoksen-
hausta huolimatta niiltä osin, kuin se koskee rakentamistoimintaa ja sen ai-
kaista vesien johtamista. Mikäli lupa valitusasteissa evättäisiin, alue voitai-
siin ELY-keskuksen käsityksen mukaan saattaa lähes nykyiselleen ottaen 
huomioon, että alueella on jo aiemmin suoritettu koelouhintaa. 

Töidenaloittamis- ja toiminnanaloittamisluvan vakuudeksi esitetty 50 000 
euroa on alimitoitettu. Hakemusasiakirjoista ei käy selville, mitä ennallista-
mistoimenpiteitä sen on arvioitu kattavan. Hakemusta tulisi täydentää tältä 
osin. 

Kaivannaisjätteen jätealuetta koskevaa ja jätehuollon varmistamiseksi ase-
tettavaksi esitetty vakuus (0,35€/käsitelty malmitonni) on myös alimitoitettu. 
Laskentaperusteena pitäisi käyttää jälkihoidettavien jätealueiden pinta-
alaan ja läjitettävien materiaalin hapontuotto-ominaisuuksiin perustuvaa 
maksua lisättynä vesienkäsittelyn kustannuksilla. ELY-keskuksen mukaan 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on edellä mainittujen vakuuksien 
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määrän arviointiin paras tietämys, kun huomioon otetaan sen toimialueen 
muut kaivostoimintaa harjoittavat yritykset ja kustannustaso. 

Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu 

Kaavoitus 

Aluehallintoviraston tiedoksiantokuulutuksessa on virheellistä tietoa koh-
dassa ”Toiminnan sijoittamispaikka”. Kainuun maakuntakaava, jonka val-
tioneuvosto on vahvistanut 29.4.2009, on korvannut seutukaavan. Ympä-
ristölupahakemussuunnitelmassa (kohta 6.3.4) maakuntakaavatilanne on 
kuvattu asiallisesti. Alue on maa- ja metsätalousalueeksi määrättyä M-
aluetta, jota voidaan käyttää erityislainsäädännön ohjaamana muihinkin 
tarkoituksiin. Tässä yhteydessä olisi syytä kuvata myös vireillä olevaa kaa-
voitustilannetta, sillä kaivospiiri ulottuu ranta-asemakaava-alueelle. Isolla 
Tipasjärvellä ja myös eräillä muilla järvialueilla on vireillä (Tipasjärven) ran-
ta-asemakaavan laatiminen. Vireilletulosta on kuulutettu 4.1.2011, ja kaa-
valuonnos on ollut nähtävillä 4.1.–2.2.2011. Kaavoitushankkeen tarkoituk-
sena on ratkaista omarantaisten lomarakennuspaikkojen sijoittuminen kaa-
va-alueeseen kuuluvien järvialueiden rantavyöhykkeillä. Yleiskaavaa alu-
eelle ei ole laadittu. 

Luontoon kohdistuvat vaikutukset 

Luontotyyppeihin, kasvillisuuteen ja kasvilajistoon kohdistuvat vaikutukset 
on selvitetty riittävällä tarkkuudella. Monimuotoisuuden kannalta merkittä-
vimmät kohteet sekä uhanalaisten (kaita- ja punakämmekkä) ja rauhoitet-
tujen (soikkokaksikko, valkolehdokki) kämmekkälajien esiintymät sijaitsevat 
hankealueen ulkopuolella Jäkäläsuon länsi- ja luoteisosassa ja Taivaljär-
ven itäpuolella. Hanke ei suoranaisesti uhkaa näiden esiintymien säilymis-
tä, joskin välillisiä vaikutuksia voi ajan mittaan ilmetä. Rikastushiekka- ja 
selkeytysaltaiden sekä pintavalutuskenttien alle jäisi ojittamattomia lyhyt-
korsinevoja ja -nevarämeitä ja saranevoja, joiden laiteita aiemmat ojitukset 
ovat kuivattaneet. Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta näillä on pai-
kallista merkitystä.  

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten arviointi on pintapuolinen. Suolintu-
laskentojen perusteella olisi mahdollista arvioida tarkemmin eri lajeihin ja 
niiden parimääriin kohdistuvia vaikutuksia. Alueellisesti uhanalaisista lajeis-
ta ainakin liro ja keltavästäräkki ilmeisesti pesivät vesienkäsittelyrakentei-
den läheisyydessä.  

Selvityksestä tulisi käydä ilmi, millä perusteella selvitys on kohdistettu vain 
hakemuksen liitteessä 4 sivulla 1 lueteltuihin, luontodirektiivin liitteen IV(a) 
tiukasti suojeltuihin lajeihin. Mainitussa luontodirektiivin liitteessä on näiden 
lisäksi eräitä selkärangattomia lajeja, joiden levinneisyysalue ulottuu Kai-
nuuseen. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi luhtakultasiipi, eräät sudenkoren-
tolajit ja sukeltajalajit. Raportista pitäisi ilmetä, onko nämä lajit otettu huo-
mioon tarkastelussa, onko hankealueella niiden potentiaalisia elinympäris-
töjä ja millä perusteella ne on rajattu selvityksen ulkopuolelle.  

Viitasammakon esiintymistä ei ole selvitetty maastossa lajin kutuaikana, 
koska hakemuksen mukaan hankealueella ei ole viitasammakon lisäänty-
mis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia vesialueita Pienen Tipasjärven Olki-
lahtea lukuun ottamatta. ELY-keskuksen tietojen mukaan tämä pitää paik-
kaansa suunniteltujen kaivostoimintojen kohteiden osalta. Huomioon on 
kuitenkin otettava, että viime aikoina eri hankkeiden yhteydessä viitasam-
makoita on tavattu rimpisillä soilla. Ainakin suunniteluun pyriittialtaan lähel-
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lä Jäkäläsuon itäosassa sekä rikastushiekka-altaan mahdollisen laajen-
nusalueen lähistöllä Hanhikankaan eteläpuoleisella suolla on vetisiä rimpiä 
tai suolampareita. Näissä kohteissa viitasammakon mahdollinen esiintymi-
nen on syytä selvittää maastossa lajin kutuaikana ennen lähiympäristössä 
tehtäviä muutoksia.  

Hakemussuunnitelman mukaan vedenkorkeuden vaihtelu voisi mahdolli-
sesti heikentää potentiaalisia viitasammakon habitaatteja Olkilahdessa. 
Hakijan pitäisi tarkentaa, voiko hankkeen vedenotosta ylipäätään aiheutua 
tällaista vedenkorkeuden vaihtelua. 

Muiden luontodirektiivin tiukasti suojeltujen lajien osalta ELY-keskus on pi-
tänyt selvitystä ja vaikutusarviota riittävänä.  

ELY-keskuksen mukaan Natura-alueisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioi-
tu riittävällä tarkkuudella. Esitetyn perusteella luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukainen arviointimenettely ei ole tarpeen.   

Rakentamisajan toiminta 

Rakentamisen, joka hakemuksen mukaan kestää arviolta 1–2 vuotta, aika-
na aiheutuvat ympäristöhaittoja aiheutuu lähinnä kasvavasta liikenteestä ja 
alueen rakentamistoiminnoista sekä maanalaisen kaivoksen kuivana pi-
dosta ja ympäristövesistä. Vaikutukset ilmenevät lähialueella muun muas-
sa maiseman muuttumisena, lisääntyvänä meluna, mahdollisesti tärinänä, 
pölynä ja vesipäästöinä. Alueella on vähän vakituista asutusta, mutta Ti-
pasjärven ympäristössä on vapaa-ajan asutusta ja harrastetaan luonnossa 
liikkumista. Alueella ei ole teollisuustoimintaa. Tipasjärven pohjoispuolella 
on Jäkäläsuon turvetuotantoalue. Kaivostoiminnan aloittaminen lisää me-
lua, pölyä ja liikennettä alueella.  

Rakentamisen aikaista melupäästöä on rajoitettava muun muassa ajoitta-
malla toiminnot siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa naapu-
rustolle, rakentamalla tarvittaessa meluvalleja ja eristämällä melukohteita. 
Pölypäästöjä on ehkäistävä muun ohella pölynsidonnalla ja porauskaluston 
pölynpoistolla. Alueen ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitovedet on joh-
dettava altaisiin ja/tai pintavalutuskentälle jätevesien kierrätysrakenteiden 
valmistumiseen saakka. Alueella ei ole tärkeäksi luokiteltuja pohjavesialu-
eita. Kaivostoiminta laskee esitetyn arvion mukaan pohjaveden tasoa lähi-
alueella noin 600 metrin alueella kaivostunnelista (tuuletusnousu). Pohja-
veden tarkkailu on aloitettava ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla hyvissä 
ajoin ennen louhinnan aloitusta. 

Rakennusaikana käytön-, päästö- ja vaikutustarkkailu on toteutettava so-
veltuvin osin hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Tarkkailusuunnitelma on saatettava ELY-keskuksen hyväksyttäväksi en-
nen rakentamisen aloittamista.  

Kaivoksen tuotantotoiminta 

Kaivostoiminnan aikana osa rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksis-
ta pysyy ennallaan, osa vähenee ja osa kasvaa.  Maisema muuttuu lähin-
nä louhoksen laajenemisen ja erilaisten läjitysalueiden kasvaessa. Raken-
tamisesta aiheutuva melu vähenee, kaivostoiminnasta ja kuljetuksista ai-
heutuva melu pysynee ennallaan ja rikastamon koneiden ja laitteiden ai-
heuttama melu lisääntyy. 
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Ympäristöön leviävän pölyn määrä todennäköisesti vähenee louhinnan siir-
tyessä maan alle, mutta murskaus-, jauhatus-, lastaus-, kuljetus- ja läjitys-
toiminnoista aiheutuu edelleen pölypäästöjä. Hakemuksen mukaan eniten 
pölyhaittaa esiintyy noin 500 metrin säteellä kaivoksen ympäristössä. 

Vaikutukset vesistössä lisääntyvät veden pumppauksen ja rikastustoimin-
nan alettua, kun Pienestä Tipasjärvestä otetaan pumppaamalla vettä ja jä-
tevesiä lasketaan käsittelyn jälkeen Koivupuron kautta kohti Pieni-Hietasta 
ja Isoa Sapsojärveä.  

Louhinta, sivukiven läjitys ja murskaus 

Hakemuksen mukaan malmia toiminnan alkuvaiheessa malmia voidaan 
louhia samanaikaisesti avolouhoksessa ja maanalaisessa kaivoksessa ja 
myöhemmin ainoastaan maan alla. Avolouhoksesta malmia riittää noin  
6 kuukaudeksi kampanjaluonteiseen toimintaan keväällä ja syksyllä maa-
nantaista lauantaihin klo 6–22. Usein räjäytystä ja sitä edeltävää ja seu-
raavaa varoitusääntä häiritsevämpänä koetaan pitempään jatkuvat dump-
perien lastaus-, kippaus- ja peruutusvaroitusäänet sekä mahdollisesti kai-
vostuuletukseen tarvittavan puhaltimen melu. Toisaalta melun kokeminen 
häiritsevänä on yksilöllistä. Toiminnan käynnistyttyä on laadittava melusel-
vitys, jota on täydennettävä tarvittaessa.   

Murskaustoiminta aloitettaisiin maan pinnalla, mutta mahdollisuuksien mu-
kaan se siirtyisi maan alle. Maan päälle malmia murskattaisiin vuosittain 
neljässä jaksossa noin 1–1,5 kuukautta kerrallaan ja kahdessa vuorossa 
viitenä päivänä viikossa. Murskauksesta aiheutuvat suurimmat ympäristö-
haitat olisivat melu ja pöly, joiden torjuntaan olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Pölyn leviämistä, koostumusta ja vaikutuksia on seurattava. 

Louhosvedet 

Kuivatusvesiä joudutaan pumppaamaan koko kaivostoiminnan ajan. 
Maanalaisen kaivoksesta vuodesta 2011 maaliskuuhun 2012 pumpatuista 
vesistä tehtyjen määritysten perusteella louhosveden pumppauksen alka-
essa vedessä kiintoaineen, kokonaisfosforin (kok. P), raudan (Fe), lyijyn 
(Pb), sinkin (Zn) ja kokonaishiilen (kok. C) pitoisuudet ovat olleet korkeita 
ja sähkönjohtavuus myös koholla.  Pitoisuudet ovat pumppauksen jatkues-
sa laskeneet, mutta sähkönjohtokyky on edelleen ollut noin 30 mS/m eli 
esimerkiksi hieman jokivesien tyypillistä tasoa korkeampi. Sulfaatin (SO4) 
pitoisuus noin 20 mg/l on kohonnut ja ollut noin 50 mg/l vajaan vuoden ku-
luessa. Lyijyn (Pb) pitoisuus on ollut 10–20 µg/l. Louhosvesillä ei tarkkailu-
tulosten perusteella arvioituna ole mitattujen suureiden osalta ollut vaiku-
tusta vastaanottavan vesistön vedenlaatuun. Louhintatyön alettua pitoi-
suuksien odotetaan nousevan muun muassa räjähdysaineiden ja ki-
viaineksen sisältämien ainesten osalta, ja louhosvesien ohjaaminen vesien 
käsittelyyn on tarpeen. Merkittävimmiksi aineiksi louhosvedessä on hake-
muksessa arvioitu alumiini (Al), kalsium (Ca), rauta (Fe), kalium (K), mag-
nesium (Mg), mangaani (Mn), rikki (S), lyijy (Pb) ja antimoni (Sb). ELY-
keskuksen mukaan olisi syytä selvittää, voidaanko veden pääsyä kaivok-
seen estää esimerkiksi pumppaamalla, jotta veden käsittelytarve vähenisi 
ja käytettävyys muun muassa prosessivedeksi voisi parantua.  

Malmin rikastus  

Hakemuksen prosessikaaviosta ja sanallisesta kuvauksesta ilmenevästi 
malmin murskaus, vaahdotus ja kuivaus toteutetaan perinteisin menetel-
min. Prosessissa käytetään yleisesti kaivosteollisuudessa käytössä olevia 
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rikastuskemikaaleja, joista osan arvioidaan jäävän rikasteisiin (tuotteisiin), 
osan rikastushiekkaan (jäte) ja osan haihtuvan ilmaan sekä liukenevan 
prosessiveteen.  

Ihmisten terveyden kannalta käytettävät kemikaalit, melu ja pöly aiheutta-
vat hakemuksessa kuvatun perusteella lähinnä paikallisen työsuojelullisen 
vaaran, mutta niiden ympäristöön leviämistä on rajoitettava teknisin keinoin 
ja päästöjä on tarkkailtava sekä tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin.  

Kemikaalijäämien ja prosessissa malmista irtoavien ainesosien joutuminen 
jätevesien mukana vesistöön on toiminnan merkittävimpiä seurauksia ym-
päristössä. Vesiympäristölle vaarallisimpana voidaan käytettävistä kemi-
kaaleista pitää kuparisulfaattia (CuSO4), jonka kerrotaan rikastuksessa 
jäävän suurelta osin tuotteisiin. Natriumisobutyyliksantaatin arvioidaan jää-
vän suurelta osin tuotteeseen. Isobutyyliksantaatti on ainakin yhden tutki-
muksen mukaan (Hawley 1977) viisiportaisella asteikolla arvioiden myrkyl-
listä vesikirpulle (Daphnia) tasolla 2–3  eli hyvin myrkyllistä tai melko myr-
kyllistä ja muilla testatuilla vesieliöillä tasoa 4–5  eli lievästi tai ei lainkaan 
myrkyllistä.  Kirjallisuuden mukaan prosessiveteen joutuvat ksantaatit to-
dennäköisesti hajoavat suurelta osin jätealueella. Metyyli-
isobutyylikarbinoli on käyttöturvallisuutiedotteiden mukaan helposti bioha-
joava eikä se kerry eliöihin. Metyyli-isobutyylikarbinoilin on arvioitu haihtu-
van ilmaan prosessissa. Kemikaaleista Aerophine (Natrium-di-isobutyyli-di-
tio-fosfinaatti) saattaa joidenkin tietojen mukaan olla myrkyllistä vesieliöille, 
mutta sen arvioidaan jäävän tuotteisiin. Dekstriini on tärkkelyksen pilkkou-
tumistuote. Sammutettua kalkkia käytetään pH:n säätöön. 

Rikastuksessa käytettävien kemikaalijäämien lisäksi veteen voi liueta mal-
mista muun muassa metalleja sekä typen (N) ja rikin (S) yhdisteitä. Lupa-
hakemuksessa on arvioitu malmin pilot -rikastuksessa saadun veden koos-
tumuksen avulla prosessiveden kemiallista laatua. Yli määritysrajan olevia 
pitoisuuksia on pilot -kokeessa mitattu fosforille (P), bariumille (Ba), molyb-
deenille (Mo), alumiinille (Al), kalsiumille (Ca), magnesiumille (Mg), natriu-
mille (Na), rikille (S), kaliumille (K), antimonille (Sb) ja boorille (B).   

Hakemuksessa esitetyn mineralogisen arvion perusteella malmissa esiin-
tyy ainakin seuraavia alkuaineita: pii (Si), kalium (K), alumiini (Al), fluori (F), 
rauta (Fe), magnesium (Mg), kalsium (Ca), mangaani (Mn), rikki (S), sinkki 
(Zn), kromi (Cr), lyijy (Pb), arseeni (As), antimoni (Sb), kulta (Au) ja hopea 
(Ag).  Päästötarkkailussa näistä on esitetty tarkkailtavaksi arseeni (As), lyi-
jy (Pb), antimoni (Sb), sinkki (Zn), rauta (Fe), alumiini (Al), sulfaatti eli rikki 
(S) sekä lisäksi nikkeli (Ni). 

Tärkeää on annostella kemikaalit optimoidusti niin, että toivottu tulos saa-
vutetaan mahdollisimman pienillä määrillä. Rikastamon prosessien käyn-
tiinajossa rikastuskemikaalijäämien, rikkivedyn (H2S), rikkihiilen (CS2), tio-
sulfaatin (S2O3

2-) ja malmista irtoavien ainesosien pitoisuuksia rikastamolta 
lähtevässä rikastushiekkalietteessä ja altailla sekä pintavalutuskentillä se-
kä luontoon purettavassa vedessä on velvoitettava tarkkailtavaksi ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla. 

Jäteveden kemikaalikäsittelyn on oltava käyttövalmiudessa rikastustoimin-
nan aloittamisesta alkaen. 

Käsitellyt vedet johdetaan pintavalutuksen kautta vesistöön. Toiminnanhar-
joittaja on velvoitettava laatimaan ohjelma, jolla tarkkaillaan pintavalutus-
kentän toimivuutta. Lisäksi on laadittava toimintasuunnitelma sen varalta, 
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että pintavalutuskenttä ei toimi suunnitellusti. Toimenpiteet voivat olla tar-
peen esimerkiksi tilanteessa, jossa pintavalutuskentälle johdettavasta ve-
destä aiheutuu haitallisessa määrin aineiden liukenemista pintavalutusken-
tältä ympäristöön johdettavaan veteen. Pintavalutuskentän turpeen omi-
naisuudet, muun muassa metallit, on selvitettävä ja arvioitava mahdollisia 
kemiallisia ja fysikaalisia reaktioita, joita prosessivesien kentällä johtami-
sesta voi seurata.  

Poikkeuksellisen suuret vesimäärät saattavat aiheuttaa tilanteita, joissa 
vesien varastointitilavuus käy riittämättömäksi. Toiminnanharjoittaja on vel-
voitettava esittämään ja toteuttamaan suunnitelma tällaisiin tilanteisiin va-
rautumiseksi. 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

Kaivannaisjäteasetuksen muutoksen (717/2009) liitteiden 1 ja 3 mukaisesti 
sivukivet on luokiteltava esiintymän kivilajien typologian mukaan ottaen 
huomioon mineralogia ja siihen kytkeytyvä kemiallinen koostumus sekä ki-
ven hydroterminen muuttuminen. Jätehuoltosuunnitelman kuvauksen mu-
kaan malmi on voimakkaasti muuttuneessa happamessa vulkaniitissa, joka 
nimetään serisiitti-kvartsiliuskeeksi. Esiintymäkuvauksesta ilmenee myös, 
että malmikivessä on ankeriittipitoisia (niukkaliukoinen kalsium (Ca)-, mag-
nesium (Mg)-, rauta (Fe)-, mangaani(Mn) -pitoinen karbonaatti) juonia, 
granaattiporfyroblasteja ja biotiittimineraalia. Sen sijaan sivukivien kuvauk-
sessa ja koostumustaulukoissa ei eroteta, onko sivukivityyppejä yksi vai 
useampi eikä sivukiviä ryhmitellä mineralogisin perustein, vaikka näyttei-
den koostumuksissa on isoja eroja: rikki (S), rauta (Fe), kalsium (Ca), 
magnesium (Mg), kalium (K) ja alumiini (Al). Lisäksi malmiesiintymän geo-
logisessa kuvauksessa luetellaan joukko kivilajeja, mutta sivukiviku-
vausosasta ei ilmene, louhitaanko muita kuin serisiittikvartsiliuskeita sivuki-
vinä esimerkiksi avolouhoslouhintavaiheessa.  

Sivukivianalyysien mukaan sulfidisen rikin (S) pitoisuusvaihtelu on 0,39–
2,98 %. Kuvauksesta ei ilmene mikä geologinen tekijä, esimerkiksi kivilaji-
tyypin muuttuminen, juonien esiintymistiheys tai hydroterminen muuttumi-
nen, on sulfidivaihtelun takana eikä sivukiviä ole ryhmitelty (typologisesti) 
sulfidipitoisuuden ja hapontuottopotentiaalin/neutralointipotentiaalin mu-
kaan.  

Sivukivien sulfidisten metallien ja antimonin (Sb) liukenevuutta on arvioitu 
pääasiassa liukoisuustestitulosten mukaan. Suotovesinäytteitä on otettu 
vuosina 1988–1990 läjitetystä sivukivikasasta, mutta näytteistä ei kuiten-
kaan ole analysoitu samoja alkuaineita kuin liukoisuustestien uutteista. 
Suotovesinäytteistä mitattiin huomattavia sulfaattipitoisuuksia (210–680 
mg/l) samoin kuin liukoisuustesteistäkin: sulfaatiksi muutettuna 630–720 
mg/l. Sen sijaan suotovesistä ei ole esitetty antimonin (Sb), arseenin (As) 
tai värimetallien pitoisuuksia, mikä antaisi viitteitä mahdollisesta metalli- 
ja/tai metalloidisulfidin tai antimonidin rapautumisesta.  

Rikastushiekkajätteen ominaisuudet on kuvattu pääpiirteissään riittävällä 
tarkkuudella. Jätehuoltosuunnitelmatekstistä puuttuu kuitenkin kuvaus ri-
kastushiekan mineralogiasta (sulfidit, antimonidit, silikaatit, karbonaatit) lii-
tettynä kemiallisten ominaisuuksien kuvausten yhteyteen. Mineraloginen 
kuvaus malmiesiintymästä on esitetty toiminnan kuvausosassa eikä jäte-
huoltosuunnitelmassa.  
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Tarpeellisena pidetään analysoitavan olemassa olevien sivukivikasojen 
suotovesistä sulfidiset metallit ja rikki sekä keskeiset silikaattiset ja karbo-
naattiset alkuaineet: rikki (S), rauta (Fe), alumiini (Al), arseeni (As), kadmi-
um (Cd), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), mangaani (Mn), nikkeli (Ni), 
lyijy (Pb), antimoni (Sb), sinkki (Zn) ja pääalkuaineet kalsium (Ca), magne-
sium (Mg), kalium (K) ja natrium (Na). Monialkuaineinen suotovesitulos an-
taa sivukivien keskipitkästä ja pitkäaikaisesta rapautumisesta paremman 
kuvan kuin liukoisuustestin tulos, joka kuvaa lähinnä rikkoutuneilta sidos-
pinnoilta irtoavia alkuainepitoisuuksia sekä räjähdysainekemikaalijäämiä. 

ELY-keskus on vaatinut jätehuoltosuunnitelmaa täydennettäväksi kaivan-
naisjätteiden (sivukivien, rikastushiekan) yllä mainittujen karakterisointiku-
vausten ja kaivannaisjätteiden hyötykäyttöarvioinnin osalta sekä alueella 
olevan sivukivikasan suotovesien lisäanalyysien osalta: 

- typologia, mineralogia, luokittelu kemiallisen koostumuksen mukaan sivu-
kivistä, jotka mahdollisesti loppusijoitetaan maan päälliselle läjitysalueelle 
ja/tai käytetään maarakenteisiin kuten tiestöön ja patoihin;  

- rikastushiekan mineraloginen kuvaus rikastamon käynnistämisvaiheen 
jälkeen syntyvästä, läjitykseen menevästä rikastushiekasta; 

- kaivannaisjätteiden hyötykäyttökuvaus ja käyttö-% kaivostukemiseen, 
maanrakentamiseen ja muihin kohteisiin;  

- arvio sivukivien metallien ja metallioidien liukenevuudesta alueella olevan 
sivukivikasan suotovesien sulfidisten metallien, arseenin (As) ja antimonin 
(Sb) määritysten perusteella;  

Jätehuoltosuunnitelmassa on kuvattu yleispiirteittäin varasto- ja jätealuei-
den maapohja ja mahdolliset tiivisrakenteet. Patorakenteet ja niiden maa-
pohja on kuvattu erillisessä liitteessä. Jätealueiden maapohjakuvauksesta 
puuttuu kuvaukset maaperän maalajirakenteesta, irtomaapaksuudesta ja 
pohjavesien virtaussuunnista (kalliotopografian kuvaus).  

ELY-keskus on vaatinut, että jätehuoltosuunnitelmaa täydennetään edellä 
mainituilta osin jätealueiden rakentamissuunnitelmien yhteydessä. 

Padot  

Patoturvallisuuslain (494/2009) 9 §:n mukaan padon omistajan on padon 
rakentamista koskevassa muun lain mukaisessa lupahakemuksessa selos-
tettava tarpeellisessa määrin padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa ja sen 
vaikutusta padon mitoitusperusteisiin. 

Pyriittialtaan patojen suunnitelma 

Pyriittialtaan padot on suunniteltu rakennettavaksi homogeenisena mo-
reenipatona.  Varsinaisena eristeenä altaan pohjassa ja patoluiskissa on 
tarkoitus käyttää keinotekoista eristerakennetta, joka muodostuu bentoniit-
timatosta ja bitumipohjaisesta eristeestä tai 2,0 mm:n HDPE-
muovikalvosta. Keinotekoinen eriste suojataan eristeeseen kohdistuvien 
haitallisten pistemäisten kuormien estämiseksi tasarakeisella hiekkaker-
roksella tai geotekstiilillä. Hakemuksessa ei ole esitetty arviota pyriittialtaan 
padosta aiheutuvasta vahingonvaarasta. Pyriitti luokitellaan ongelmajät-
teeksi, joten allas luokitellaan kaivannaisjäteasetuksen mukaan suuronnet-
tomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi. Jätteen 
laadun vuoksi pyriittialtaan padot luokitellaan todennäköisesti 1-luokan pa-
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doiksi. Patoturvallisuusoppaan mukaan Sotkamon korkeudella 1-luokan 
homogeenisen moreenipadon kuivavaran pitää olla 2,55 m ja turvavaran 
0,4 m. Alle 10 m korkean padon harjan leveyden on oltava vähintään 4 m. 
Pyriittialtaan patojen korkeus on hakemussuunnitelman mukaan 8 m, luis-
kien kaltevuus 1:3 ja harjan leveys 4 m. Kuivavaraksi on esitetty 2 m. Py-
riittialtaan patojen mitoitus täyttää kuivavaraa lukuun ottamatta patoturvalli-
suusoppaan ohjeet. Toisaalta padon keinotekoisen tiivisrakenteen vuoksi 
patoon ei pääse suotovettä, joten routiminen lienee vähäistä.  

Ennen padon rakentamista on laadittava esitettyä tarkemmat rakennus-
suunnitelmat padon stabiliteettilaskelmineen sekä tarkistettava padon rou-
tamitoitus. Suunnitelmat tulee toimittaa patoturvallisuusviranomaiselle hy-
vissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Lisäksi ennen padon käyt-
töönottoa on laadittava padolle patoturvallisuuslaissa tarkoitetut asiakirjat. 

Rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan padot 

Rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan padot on suunniteltu rakennetta-
vaksi homogeenisinä moreenipatoina. Kuivanpuolen luiskan juureen on 
suunniteltu rakennettavaksi 8,5 m leveä pohjasuodatin, lukuun ottamatta 
rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan välistä pato-osuutta. Luiskiin on 
esitetty rakennettavaksi louheesta eroosiosuojaus. Patojen suotovedet ke-
rätään padon juuressa kulkevaan suoto-ojaan. Padon korkeudeksi on esi-
tetty noin 6 m ja harjan leveydeksi 4 m. Padon kuivavaraksi on esitetty 2,6 
m. Moreenin vedenläpäisevyysvaatimukseksi on esitetty K≤ 5x10-7 m/s. 
Yleissuunnitelmaselostuksen perusteella patojen varmuus liukusortumalle 
pysyvässä suototilanteessa on suurempi kuin vaadittu 1,5 ja äkillisessä 
vedenpinnan laskussa suurempi kuin vaadittu 1,3. Liitteenä olevista las-
kelmista kuitenkin puuttuu rikastushiekka-altaan laskelma pysyvässä suo-
totilanteessa. Hakemuksen mukaan rikastushiekka-altaan varastotilavuus 
riittävän noin kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeen patoja on esitetty yleis-
suunnitelmaselostuksen mukaan korotettavaksi rikastushiekalla tai, mikäli 
rikastushiekka ei sovellu rakentamiseen, moreenilla. Vaihtoehtoisesti on 
esitetty laajennusvaraus Hanhisuolle.  

Hakemuksessa esitetyt ratkaisut täyttävät patoturvallisuusoppaan ohjear-
vovaatimukset. Yleissuunnitelma tulee täydentää rakennussuunnitelma-
tasoiseksi ja se on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin 
ennen rakennustöiden aloittamista. Rikastushiekka-altaan korottamis- tai 
laajennustyöt joudutaan käynnistämään jo noin 2 vuoden kuluttua tuotan-
non käynnistymisestä, koska allastilavuus riittää vain noin kolmeksi vuo-
deksi. Tämän vuoksi patosuunnitelmassa olisi hyvä olla jo hakemusvai-
heessa yleissuunnitelmatasoinen poikkileikkaus korottamisperiaatteesta 
sekä kuvaus, miten allasalueita käytetään korotustyön aikana. Patomateri-
aalien ympäristökelpoisuus pitäisi selvittää ennen rakentamista sekä esit-
tää se yleissuunnitelmassa. 

Ympäristöriskiarvion mukaan patosortumassa altaista purkautuva vesi le-
viäisi suoalueelle ja edelleen luonnollisia valumisreittejä pitkin kauemmaksi 
ympäristöön. Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan padoista ei aiheudu 
merkittävää vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Padot luokitellaan todennä-
köisesti 2-luokan jätepadoiksi.  

Ennen padon käyttöönottoa ja luokittelua padon omistajan on vielä tarken-
nettava vahingonvaara-arviota kartalla, josta ilmenevät arvio sekä veden 
että rikastushiekan leviämisestä ja mahdollisesti vaarantuvat kohteet. Li-
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säksi ennen padolle on ennen sen käyttöönottoa on laadittava patoturvalli-
suuslaissa tarkoitetut asiakirjat. 

Vastaanottava vesistö, sekoittumisvyöhyke, esitetyt päästörajat ja tarkkailu 

Vedet johdettaisiin hakemuksen mukaan pintavalutuskentältä Koivupuroon 
ja edelleen Ollinjoen, Pirttijoen ja Nimisenjoen kautta Pieni-Hietaseen. Koi-
vupuron vesimäärä on etenkin kuivana aikana vähäinen, joten kaivoksen 
jätevedet ovat sen huomattava kuormittaja. Ollinjoki jatkuu Pirttilammen 
jälkeen Pirttijokena ja yhtyy Murtojokeen, johon laskee Vapo Oy:n Var-
pusuolta tulevat vedet. Joki jatkuu Pirttijokena laskien parin lammen ja 
muuttuu Nimisenjoeksi, joka laskee Pieni-Hietaseen ja edelleen Pieni-
Sapsojärveen.  

Vastaanottavat vedet ovat väriltään tummia, humuspitoisia, happamia ja 
ravinteikkaita. Talvisin happitilanne on ollut reitin järvissä ajoittain heikko. 
Hakemuksessa vesistövaikutusten arvioidaan näkyvän eniten latvavesissä 
eli Koivupurossa ja Ollinjoessa. Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan 
vesien johtaminen ei vaikuta Oulujoen–Iijoen vesistönhoitoalueen vesien-
hoitosuunnitelman toteutumiseen. Lontanjoen vesimuodostuman tila Hie-
taseen asti on luokiteltu hyväksi. Itäisempää osaa edellä mainitusta lasku-
vesistöstä ei ole luokiteltu. 

Sekoittumisvyöhykkeestä voidaan määrätä esitetyn mukaisesti. Vesistö-
tarkkailussa Tipasjoen havaintopaikka pitäisi korvata havaintopaikalla Ala-
järvessä.  

Päästötarkkailussa rikastushiekka-altaasta pintavalutuskentälle johdetta-
van veden päästötarkkailuun on lisättävä jatkuvatoiminen sähkönjohtoky-
vyn ja pH:n mittaus tai päivittäinen manuaalinen in situ -mittaus. Tämä on 
tarpeen, jotta voitaisiin ennakoida nopeasti mahdollisia muutoksia veden 
koostumuksessa. 

Toiminnan vaikutusten vesistötarkkailussa on otettava huomioon vesieliös-
tölle haitallisten ja vaarallisten aineiden asetus (2006/1022) siten, että liu-
koiset kadmiumin (Cd), nikkelin (Ni), lyijyn (Pb) ja elohopean (Hg) -
pitoisuudet mitataan asetuksen mukaisesti vesistötarkkailupisteistä en-
simmäisenä toimintavuotena kuukausittain ja arvioidaan mittaustarve ja -
tiheys tulosten perusteella. Lisäksi kalataloustarkkailun yhteydessä on teh-
tävä mainitun asetuksen mukaisesti elohopeamääritys Pirttilammen ja Pie-
ni-Hietasen ahvenista. Hakemusasiakirjojen mukaan Pieni-Hietasen ah-
venista on mitattu raskasmetallipitoisuuksia vuonna 2007. Tulosten mu-
kaan elohopean (Hg) määrä oli 0,12 mg/kg tuorepainoa kohti.  

Ollinjoesta, Nimisenjoesta ja Pieni-Hietasesta mitatut kadmiumin (Cd), nik-
kelin (Ni) ja lyijyn (Pb) pitoisuudet alittivat vedelle asetetut laatuarvot huhti-
kuussa 2008. Pieni-Hietasessa lyijypitoisuus oli 4,8 µg/l (1 m), Nimisenjes-
sa 0,5 µg/l ja Ollinjoessa 0,9 µg/l. Hakemusasiakirjoista ei kuitenkaan il-
mene, mitattiinko kokonais- vai liukoisia pitoisuuksia. 

Vesistötarkkailuohjelmaan on lisättävä kuusi kertaa vuodessa veden suo-
lapitoisuuden mittaus sekä Pirttilammesssa ja Pieni-Hietasessa neljä ker-
taa vuodessa in situ -mittaukset, joilla selvitetään veden lämpötila, pH, re-
dox (redox-potentiaali määrittää nesteessä olevien hapetus- tai pelkistys-
aineiden määrän), sähkönjohtokyky, happipitoisuus ja hapen kyllästysaste. 
Muutoinkin hakijan ehdottamaa vesistön tarkkailuohjelmaa on täydennet-
tävä ja tarkennettava ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 
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Hakijan ehdottamat lyijyn (Pb), sinkin (Zn) ja kiintoaineen hehkutushäviön 
päästörajoja ELY-keskus on pitänyt korkeina. Hakijan ehdottamaa selvitys-
ta kaivoksen vesipäästön laadusta, kuormituksesta ja sen aiheuttamista 
vesistövaikutuksista ja luparajojen tarkastamisesta melko pian tuotannon 
aloittamisen jälkeen on ELY-keskus on puoltanut. Näin voidaan todeta, 
kuinka hyvin vaikutukset vastaanottavaan vesistöön on onnistuttu hake-
muksessa arvioimaan ja kohdistaa mittaukset sekä mahdolliset toimenpi-
teet tärkeimpiin vaikutuksiin. Luparajojen tarkistamisesta päättää kuitenkin 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. 

Jälkihoito 

Hakemuksessa esitettyä alustavaa jälkihoitosuunnitelmaa on tarkennetta-
va ja se on esittävä hyvissä ajoin ennen jälkihoitotöiden aloittamista. Jälki-
hoitosuunnitelmassa on arvioitava vesien puhdistustarve. Toimintojen 
suunnittelussa ja käytön aikana tulee jatkuvasti ottaa huomioon jälkihoito.  

1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalouden ryhmä 

Kaivoksesta on tarkoitus louhia vuosittain 350 000 t malmia ja enintään 
150 000 t sivukiveä. Louhinta tapahtuu pääosin maan alta, mutta alkuvuo-
sina myös avolouhoksesta. Rikastamolle otetaan raakavettä Pienestä Ti-
pasjärvestä 24 m3/h. Jätevedet (57 m3/h) johdetaan rikastushiekka-altaasta 
vesienkäsittelyaltaaseen ja edelleen pintavalutuskentän kautta Koivupu-
roon. Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalouden ryhmä, jäl-
jempänä kalatalousviranomainen, on antanut lausunnon hakemuksesta 
yleisen kalatalousedun valvontaviranomaisena.  

Suunniteltu raakavedenotto on virtaamiin nähden siinä määrin vähäistä, 
ettei siitä aiheutune haittaa kalastolle tai kalastukselle Tipasjärvissä tai Ti-
pasjoessa. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää suuremmalle ottomäärälle, 
kuin välttämättä on tarpeen. Hakemuksesta ei käy ilmi, miksi vedenotto 
järvestä on ylipäänsä tarpeen, kun pelkästään louhoksesta pumpattavien 
kuivatusvesien määräksi arvioidaan 320 000 m3 vuodessa. 

Vesistöön johdettava jätevesi sisältää runsaasti fosforia (P), mikä lisää 
vastaanottavan vesistön rehevyyttä ainakin vielä Nimisenjoessa, mutta 
mahdollisesti myös sen alapuolisissa järvissä. Metalleista erityisesti alumii-
nin (Al) pitoisuus olisi vesieliöille haitallisella tasolla. Hakemuksessa (liite 7, 
luku 8) on kuitenkin arvioitu vain kalsiumin (Ca), lyijyn (Pb) ja mangaanin 
(Mn) mahdollisia vaikutuksia. Jäteveden koostumuksesta johtuen on mah-
dollista, että Pieni-Hietasesta alkavassa järviketjussa jätevesi kerrostuu 
syvänteiden pohjalle estäen vesimassan normaalin kierron. 

Hakemus on jätevesien purkureitin kalastus- ja kalastotietojen osalta puut-
teellinen. Kalaston selvittämiseksi on sähkökalastettu yhtenä vuonna Koi-
vupurossa ja Nimisenjoessa. Kalastusta ei ole selvitetty lainkaan. Kalata-
lousviranomainen on käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioinut, et-
tä purkureitin yläosan (Koivupuro–Pirttijoki) merkitys yleiselle kalatalous-
edulle on vähäinen. Tietoja Nimisenjoen ja Sapsokosken välisen alueen 
kalastosta ja kalastuksesta on tarkennettava. 

Kalataloudellisen kompensaation määrääminen ei tässä vaiheessa ole tar-
peen, mutta lupamääräysten tarkistaminen on kuormituksen ja sen vaiku-
tusten epäennustettavuuden sekä hakemuksen puutteellisuuden vuoksi 
määrättävä tehtäväksi verrattain lyhyen ajan kuluttua. 
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Kalatalousviranomaisen mukaan lupa voidaan myöntää jäljempää ilmene-
vin ehdoin. Myös töiden- ja toiminnanaloittamislupa voidaan myöntää rajat-
tuna niin, että jätevesien johtaminen saadaan aloittaa vasta päätöksen tul-
tua lainvoimaiseksi. 

Hakijan on ennen jätevesien johtamisen aloittamista selvitettävä Nimisen-
joen, Sapsokosken ja niiden välisen alueen kalastusta ja kalastoa kalata-
lousviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Selvitykseen on sisällytettävä 
NORDIC-koeverkkokalastus Hietasen ja Pieni-Hietasen alueella. 

Kalataloudellinen tarkkailu on tehtävä kalatalousviranomaisen hyväksymäl-
lä tavalla. 

Lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Hakemus lupamääräys-
ten tarkistamiseksi on jätettävä kahden vuoden kuluessa jätevesien johta-
misen aloittamisesta. 

2. Sotkamon kunta 

Sotkamon kunta on elinkeinopoliittisesta näkökulmasta pitänyt hankkeen 
käynnistymistä erittäin tärkeänä. Lupamääräysten on oltava tiukkoja, niitä 
on noudatettava ja niiden tarkistamiseen on varauduttava. Asianmukaisella 
toiminnalla elinkeinopoliittiset, kaivoksen toiminnalliset ja ympäristölliset 
seikat on voitava yhdistää optimaalisesti. Muutoin kunta on esittänyt sa-
mansisältöiset vaatimukset kuin Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen 
lautakunta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena, lukuun ottamatta vaa-
timusta rakentaa aktiivinen puhdistamo, lisätä vesistötarkkailun havainto-
paikka Sapsokoskelle sekä lausumaa ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn soveltamisesta.  

3. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta, jäljempänä lautakun-
ta, on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena jättänyt muistu-
tuksen. 

Lautakunta on todennut, että Ison Tipasjärven, Pienen Tipasjärven, Iso-
Raatelammen, Kalettomanlammen, Kourulammen, ja Mäntylammen ranta-
alueilla on vireillä Tipasjärven ranta-asemakaavan laadinta. Kaavaluonnos 
on ollut nähtävillä 4.1.–2.2.2011. Kaava-alue rajoittuu Pienen Tipasjärven 
Olkilahden alueella kaivospiiriin. Kaivoksen vedenottamo sijoittuu kaavan 
mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Kaivosta lähinnä olevat lomara-
kennuspaikat sijaitsevat Olkiniemen alueella noin kilometrin etäisyydellä 
kaivoksesta vedenottamoa vastapäätä. 

Lautakunnan mukaan ympäristölupa voidaan myöntää. Myös toimin-
nanaloittamislupa ja töidenaloittamislupa voidaan myöntää edellyttäen, että 
asetetaan riittävän suuri vakuus. Toiminnanharjoittajan on lupamääräysten 
lisäksi noudatettava, mitä lupahakemuksessa on esitetty. Lupamääräykset 
on määrättävä tarkistettaviksi riittävän pian toiminnan aloittamisesta, vii-
meistään kolmen vuoden kuluessa, koska kysymyksessä on uusi toiminta. 

Rakentaminen 

Kaivoksen rakentamisvaiheessa alueella joudutaan tekemään massiivisia 
maanrakennustöitä. Vesienkäsittelyjärjestelmien on oltava käytössä ennen 
rakennustöihin ryhtymistä, jotta kiintoainepäästöjä alapuolisiin vesistöihin 
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voidaan rajoittaa. Rakentamisenkin aikana on kiinnitettävä huomiota pölyn- 
ja meluntorjuntaan. 

Melu 

Taustamelun vähäisyyden vuoksi kaivostoiminnasta aiheutuva melu voi-
daan kokea häiritsevänä kaukanakin kaivoksesta ottaen huomioon myös 
se, että melu on matalataajuista. Ympäristöluvassa on annettava riittävät 
määräykset toiminnan meluvaikutusten rajoittamiseksi. Melua voidaan ra-
joittaa sekä rakenteellisilla toimenpiteillä sekä toiminta-aikojen rajoituksilla. 
Tarvittaessa toiminnanharjoittaja on velvoitettava suorittamaan melumitta-
uksia häiriintyvissä kohteissa. Tuuletusnousun yläosassa sijaitsevat pois-
toilmapuhaltimet on velvoitettava koteloimaan tai puhaltimista aiheutuva 
melu on muutoin velvoitettava estämään. Lupaharkinnassa on otettava 
huomioon, että uuden sähkölinjan, tien ja vedenottoputken Olkilahdesta 
rakentamisen seurauksena Olkilahden suuntaan syntyy melukäytävä. 

Päästöt ilmaan 

Hakemuksen mukaan Taivaljärven alueella vallitsevat tuulensuunnat – ja 
siten myös pölypäästöjen voimakkaimmat leviämissuunnat –  ovat etelästä 
ja kaakosta eli kaivosalueelta Pienelle Tipasjärvelle päin. Vallitsevien tuuli-
en suunnassa on jonkin verran loma-asutusta. Ympäristölupapäätöksessä 
on asetettava velvoite tarkkailla pölypäästöjä ja asettaa pölypäästöille raja-
arvo. Ympäristölupapäätöksessä on otettava kanta myös toiminnasta ai-
heutuviin hajapölypäästöihin, kuten tiestön, lastauksen, läjitys- ja varasto-
alueiden ja rikastushiekka-altaan pölypäästöjen rajoittamiseen. 

Päästöt vesiin 

Kaivospiirin alueella muodostuvat vedet sade-, valuma-, prosessi- ja kuiva-
tusvedet on käsiteltävä ennen vesistöön johtamista niin, että niistä ei ai-
heudu ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen vaaraa. 

Louhinnassa on käytettävä niukkaliukoisia räjähdysaineita, joista liukenee 
veteen ammoniumnitraattia mahdollisimman vähän.    

Hakemuksen mukaan rikastushiekka-allas rakennetaan suoalueelle, jonka 
turvekerrosta voidaan hyödyntää pohjan tiivistysmateriaalina. Altaan poh-
jan materiaali on tutkittava ennen rakentamista ja hakijan on laadittava sel-
vitys, miten rakenteet toimivat esitetyllä tavalla. Tarvittaessa lupapäätök-
sessä on annettava määräys tiivistää pohja keinotekoisilla rakenteilla. 

Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta johdettavia vesiä on tarkkailtava sään-
nöllisesti ja tarvittaessa puhdistettava, mikäli niistä voi aiheutua haittaa tai 
vaaraa pohja- tai pintavesille tai muulle ympäristölle. 

Hakemuksen mukaan kaivokselta vedet johdetaan kapeaan Koivupuroon, 
jolloin vaarana on, että vedet leviävät uoman ympäristön alavaan maas-
toon. Kaivokselta johdettava vesimäärä on mitattava ja ennen vesienjoh-
tamista Koivupuroon on rakennettava yksi tai useampi selkeytysallas. 

Lupahakemuksen mukaan kaivoksen jätevesille rakennetaan tarvittaessa 
niin sanottu aktiivinen puhdistamo. Hakemuksesta poiketen sanottu puh-
distamo on velvoitettava rakennettavaksi heti toiminnan alkuvaiheessa, jol-
loin passiiviset puhdistusmenetelmät voivat toimia aktiivisen puhdistamon 
jälkipuhdistamona. 
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Tarkkailu 

Tarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi myös Sotkamon kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle. Tarkkailutulokset ja johtopäätökset on esitettävä 
selkeästi. Tarkkailutuloksissa on ilmoitettava lupamääräykset ja niiden 
mahdolliset ylitykset. Vesistötarkkailun havaintopaikkoihin on lisättävä 
Sapsokosken silta tai muu sopiva paikka mainitun kosken alapuolella. 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

Poikkeuksellisissa olosuhteissa toimimista varten hakija on velvoitettava 
esittämään varautumissuunnitelmat, joilla estetään patoaltaiden mahdolli-
set tulvimiset tai puhdistamattomien prosessivesien joutuminen luonnon-
vesistöihin. 

Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista vahin-
goista ja onnettomuuksista, joissa pääsee haitallisia aineita ympäristöön, 
on viipymättä ilmoitettava myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle. Viranomaisille tiedottamisen lisäksi on huolehdittava riittä-
västä tiedottamisesta myös alueen asukkaille ja mökkiläisille.    

Muuta 

Kainuun ELY-keskuksen päätöksen (KAIELY/6/07.04/2011) mukaan hanke 
ei kuitenkaan edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely), 
vaikka Sotkamon kunnan ympäristön suojeluviranomainen on Kainuun 
ELY-keskukselle antamassaan lausunnossa edellyttänyt YVA-menettelyn 
soveltamisesta hankkeeseen.     

Lupaharkinnassa on otettava huomioon kaivoksen sijoittuminen Hiidenpor-
tin kansallispuiston läheisyyteen. Sanottu kansallispuisto on Kainuun huo-
mattavimpia luonnonnähtävyyksiä ja perustettu kainuulaisen erämaaluon-
non säilyttämiseksi. Ympäristöluvassa toiminnalle on asetettava sellaiset 
ehdot, että tämän kansallispuiston luonnonarvoja ei heikennetä.  

Toiminnanharjoittajan on kiinnitettävä erityistä huomiota toiminnasta sekä 
siitä aiheutuvista päästöistä tiedottamiseen toiminnan alkuvaiheesta lähti-
en. Tämä on tärkeää ottaen huomioon, kansalaisten ympäristötietoisuus ja 
tiedontarve kasvavat jatkuvasti. 

4. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta  

Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta on Sot-
kamon kunnan terveydensuojeluviranomaisena vaatinut seuraavaa: 

Liikenne 

A. Kaivostoiminta lisää raskaan liikenteen määrää, mistä aiheutuu melu- ja 
pölypäästöjä. Liikenteen aiheuttamia haittoja on ehkäistävä sorateiden pö-
lynsidonnalla sekä ajoittamalla liikenne päiväaikaan. Yöllä raskasta liiken-
nöintiä on vältettävä.  

Kemikaalit 

B. Toiminnassa käytettävien kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnista ei 
saa aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Varas-
toinnissa on otettava huomioon kemikaalien keskinäinen reagoivuus.  
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C. Nestemäisten kemikaalien säiliöt tai säiliöalueet on varustettava riittävin 
suoja-altain. 

D. Toiminnanharjoittajan on varmistettava, että mahdollisen polttoaine- tai 
kemikaalivuodon sattuessa maaperä tai pinta- ja pohjavedet eivät pilaan-
nu. 

E. Kemikaalijäämien analysointi jätevesistä on sisällytettävä laitoksen tark-
kailuohjelmaan ja pitoisuuksille on asetettava raja-arvot. Näin voidaan seu-
rata muun muassa rikastuskemikaalien pääsyä rikastushiekka-altaalta 
eteenpäin sekä ehkäistä ympäristö- ja terveyshaittoja.  

Ilma 

F. Pöly- ja muiden ilmapäästöjen leviämissuunta on alueella vallitsevien 
tuulensuuntien perusteella etelästä ja kaakosta eli kaivosalueelta Pienelle 
Tipasjärvelle päin. Avolouhos sijoittuu lähimmillään noin 500 m:n etäisyy-
delle Pienen Tipasjärven kaakkois-osassa sijaitsevista rakennuksista ja ri-
kastamoalue sijaitsee noin 1 km:n etäisyydellä Pienestä Tipasjärvestä ja 
noin 1,5 km:n etäisyydellä sen rannalla olevista rakennuksista. Pölyhaitto-
jen ehkäisemiseksi toiminta-aikarajoitusten lisäksi pölypäästöille on asetet-
tava tarkkailuvelvoite ja päästöraja-arvo. Kokonaisleijuman lisäksi on mää-
rättävä myös hengitettäviä hiukkasia koskeva selvitysvelvoite.  

G. Liikenneväylien, louhos- ja läjitysalueiden, murskauksen ja siihen liitty-
vien kuljettimien pölyämistä on estettävä pölynsidonnalla ja koteloinnilla. 

H. Toiminnassa syntyvät kaasumaiset päästöt ja niiden määrät on esitettä-
vä tarkemmin, koska ne eivät ilmene lupahakemuksesta. 

Pinta- ja pohjavedet 

I. Vesistöön johdettavia jätevesiä on tarkkailtava säännöllisesti ja laaditta-
van tarkkailuohjelman mukaisesti. Haitta-ainepitoisuuksille on asetettava 
raja-arvot: muun muassa läjitysalueilta lähteville vesille, rikastushiekka-
altaalta lähtevälle vedelle esimerkiksi lyijyn(Pb), sinkin (Zn)-, kuparin (Cu) 
ja sulfaatin (SO4) pitoisuuksille sekä suotovesille mukaan lukien pyriittial-
taan suotovedet.  

J. Vesistöön johdettavat vedet on käsiteltävä jäteveden puhdistamossa si-
ten, että niistä ei aiheudu pohja- eikä pintavesien pilaantumisvaaraa eikä 
siten myöskään haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.  

K. Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta johdettava suotovesi on käsiteltävä, 
mikäli siitä voi aiheutua haittaa tai vaaraa pohja- tai pintavesille tai tervey-
delle ja ympäristölle. 

L. Pohjavesitarkkailuun on otettava talousvesikäytössä olevia kaivoja ja 
lähteitä niin, että toiminnanharjoittaja tarkkailee veden laatua ennen toi-
minnan aloittamista ja sen aikana. Pohjavesitarkkailuun sisällytettävä myös 
uraani- ja radontutkimukset.  

M. Pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava myös rakentamisen aikana. Haitta-
aineille on asetettava päästöraja-arvot. 
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Melu 

N. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä toiminnasta aiheutuva melun taso 
ja leviäminen toiminnan alettua. 

O. Kaivos- ja rikastustoimintaa on harjoitettava aiheuttamatta tarpeetto-
masti melua. Hakijan ehdottamaa toiminta-aikaa ma–la klo 6–22 on rajoi-
tettava niin, että melua aiheuttava toimenpiteitä ei saada tehdä myöhään il-
taisin, erityisesti viikonloppuina. Rajoitus on tarpeen ihmisten virkistäytymi-
sen ja levon vuoksi. Lisäksi räjäytysten oikealla ajoittamisella oikein ja niis-
tä tiedottamisella voidaan vähentää lähiasutuksen kokemaa haittaa. 

P. Tuuletusnousun yläpäässä sijaitsevat moottorit/tuulettimet on koteloita-
va melun leviämisen estämiseksi. 

Jätteet 

Q. Kaivoksen toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet on va-
rastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ter-
veydelle eikä ympäristölle. Jätteeksi luokiteltavat vaaralliset aineet on toi-
mitettava asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen sijoittamatta 
niitä kaivosalueelle. Sama koskee lietteitä, jollei niitä tutkimuksin voida luo-
kitella ei-vaarallisiksi.  

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

R. Poikkeuksellisia päästöjä ilmaan tai vesistöön aiheuttavista häiriötilan-
teista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita 
pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava myös terveydensuojeluvi-
ranomaiselle. Viranomaistiedottamisen ohella on huolehdittava riittävästä 
tiedottamisesta asukkaille ja lähitoiminnalle. Kaivoksen onnettomuus- ja 
häiriötilanteissa ihmisille saattaa aiheutua terveysriskejä.   

S. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimenpiteisiin, 
mikäli se on tarpeen esimerkiksi häiriötilanteiden tai tarkkailun tulosten pe-
rusteella, jotta toiminnan terveys- ja ympäristöhaitat jäävät vähäisiksi. 

T. Häiriöpäästöistä on laadittava kuukausittain yhteenveto, jossa on eritelty 
eri päästöt lähteittäin ja syyt päästöihin. Yhteenveto on toimitettava valvo-
valle viranomaiselle, Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 
sekä terveydensuojeluviranomaiselle tiedoksi. 

U. Lupapäätöksessä on annettava muun muassa poikkeustilanteita koske-
via määräyksiä erotinlaitteiden ohituksille ja muille häiriöille, kuten ohitus-
ten ja ylitysten lukumäärälle sekä haitta-ainepitoisuuksille. 

Tarkkailu ja tiedottaminen 

V. Tarkkailuohjelmaan on lisättävä kupari (Cu) ja mangaani (Mn) päästö-
tarkkailuanalyyseihin sekä happi (O), rauta (Fe) ja mangaani (Mn) pohja-
vesitarkkailuanalyyseihin.  

W. Näytteiden määritysrajojen on oltava sellaiset, että tutkimustulokset 
ovat suoraan verrattavissa ohje- ja raja-arvoihin. 

X. Tarkkailutulokset johtopäätöksineen on esitettävä selkeästi.  
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Y. Yhteenveto tarkkailutuloksista on vuosittain toimitettava tiedoksi Kai-
nuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, joka toimii 
terveydensuojeluviranomaisena kuntayhtymän toiminta-alueen kunnissa. 

Muuta 

Z. Bioindikaattori- ja kalojen haitta-ainepitoisuustutkimusten lisäksi tarkkai-
luohjelmaan on lisättävä marjojen ja sienien tutkimukset ja seuranta-
suunnitelma, josta ilmenevät tarkkailualueet sekä tehtävät määritykset. Ka-
lojen raskasmetallipitoisuudet on määritettävä myös hauesta, joka on erik-
seen mainittu luettelossa tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden 
enimmäismääristä (lyijy (Pb), kadmium (Cd), elohopea (Hg); EY 
1881/2006). 

Å. Toiminnanharjoittaja on velvoitettava jättämään lupaviranomaiselle ha-
kemus lupamääräysten tarkistamiseksi kolmen vuoden kuluttua lupapää-
töksen lainvoimaiseksi tulosta. 

5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  

Tukes on todennut, että sen toimialaa koskeviin kemikaali- ja kaivosalan 
säädöksiin voi tutustua sen verkkosivujen kautta. Tukes valvoo vaarallisten 
kemikaalien, mukaan luettuna räjähteet, varastointia ja käsittelyä Seveso-
direktiivin mukaisesti. Tukes on lisäksi viitannut vaarallisten kemikaalien 
teollista käsittelyä ja varastointia koskevaan asetukseen (59/1999) ja rä-
jähdeasetukseen (473/1993) sekä kaivostoimintaa koskevaan lainsäädän-
töön. Uuden kaivoslain (621/2011) mukaan Tukes toimii kaivosviranomai-
sena ottaen huomioon kaivoksen toiminnan koko elinkaaren, kaivosturval-
lisuuslupakäytännöt mukaan lukien.  

Kemikaalien luokitus on muuttumassa GHS-luokitukseksi (CLP-asetus) 
seostenkin osalta kesään 2015 mennessä. Tukesin toimialan säädökset 
uudistuvat lähivuosina ja osittain jo vuonna 2012: kemikaalit, mukaan luki-
en räjähteet ja nestekaasu. 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava kaivosturvallisuudesta ja muun 
ohella haettava Tukesilta kaivoslain (621/2011) 121–132 §:ssä säädetyn 
mukaisesti kaivosturvallisuuslupa. Toiminnanharjoittajan on osoitettava 
toimintaperiaatteensa (turvallisuusjohtamisjärjestelmä), mihin sisältyy 
muun muassa vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä varautuminen pelas-
tustoimenpiteisiin. 

Kaivoksella varastoitavista kemikaaleista ja niiden määristä riippuu, millai-
nen lupa niiden teolliseen käsittelyyn ja varastointiin tarvitaan. Toiminta 
vaikuttaa kaivosalueen päästöihin sekä jätteiden muodostumiseen kaivos-
alueella. Kaivostoiminnanharjoittajalta on syytä vaatia henkilö- ympäristö- 
ja omaisuusturvallisuuden kannalta parasta mahdollista tekniikkaa.  

Luvan hakija ei toistaiseksi ole ollut yhteydessä Tukesiin kaivosturvalli-
suuslupa-asioissa. 

6. Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Lausunto on annettu ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta GTK:n 
toimialaan kuuluvalta osalta ja keskittyen tarkastelemaan erityisesti louhit-
tavien malmien ja sivukivien sekä rikastushiekan käsittelyyn ja alueelle 
loppusijoittamiseen liittyviä ympäristögeologisia seikkoja. 
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Kaivoksen päätuotteita olisivat hopea(Ag)-lyijy(Pb)-kulta(Au)-rikaste, sinkki 
(Zn)-rikaste sekä pyriitti(FeS2)-rikaste. Arvioituna toiminta-aikana 7–10 
vuotta vuotunen malmin louhintamäärä olisi noin 350 000 t, jonka lisäksi 
louhittaisiin enintään 100 000–150 000 t sivukiveä. Malmia on tarkoitus 
louhia alkuvaiheessa avolouhoksesta ja siirtyä suhteellisen nopeasti koko-
naan maanalaiseen louhintaan. 

Kaivoksen prosesseissa syntyy erilaisia varastoitavia jakeita, joista määräl-
lisesti suurimmat ovat sivukivi ja rikastushiekat. Lisäksi markkinatilanteesta 
riippuen pyriittirikastetta saatetaan joutua varastoimaan pidempiä aikoja. 
Sivukivi on tarkoitus läjittää louhoksen välittömään läheisyyteen. Suuri osa 
sivukivestä käytetään maanalaisen louhoksen täyttöön. Rikastushiekan 
kokonaismääräksi on arvioitu 2,5 Mm3, joka on suunniteltu läjitettäväksi 
Koivumäen ja Hanhipetäikön väliselle suoalueelle rakennettavalle rikas-
tushiekka-alueelle. Osa rikastushiekasta pyritään hyödyntämään kaivos-
täytössä. 

Kommentit ja lisätutkimustarpeet 

Perustilaselvitys 

Tehty perustilaselvitys on puutteellinen muun muassa kaivosalueen hydro-
geologisen ja geokemiallisen perustilan osalta. Lupahakemuksen liitteen 1 
perusteella kyseiset tutkimukset on aiottu tehdä, mutta liitteen 2 perusteella 
ne ovat jääneet tekemättä ilman erityisiä perusteluja. Alueen hydrogeologi-
sen ja geokemiallisen perustilan tuntemus on ensiarvoisen tärkeää toimin-
nan ympäristövaikutusten arvioimiseksi, toimintojen sijoittamisen suunnitte-
lemiseksi ja tarkkailun kohdentamiseksi. Lisäksi perustilan selvittäminen 
palvelee myös toiminnanharjoittajan oikeusturvaa. Toiminnasta aiheutu-
neiden ympäristövaikutusten arvioiminen jälkikäteen on vaikeaa ja toimin-
nanharjoittajan on myös vaikea osoittaa, etteivät ympäristössä muista syis-
tä kuin kaivostoiminnasta aiheutuneet muutokset liity toimintaan, jos perus-
tilan tiedot ovat puutteelliset ennen toiminnan aloittamista.  

Ennen varsinaisen kaivostoiminnan aloittamista pitäisi vielä tutkia alueen 
pohjaveden pinnan korkeudet ja virtaussuunnat, pohjaveden laatu sekä 
maaperän ja humuksen geokemialliset taustapitoisuudet. Lisäksi kaivos-
alueen lähistön kaivojen vedenkorkeudet ja -laatu pitäisi selvittää. 

Perustilaselvityksessä tutkittavien parametrien pitäisi olla vähintään vas-
taavia kuin tarkkailuohjelmaan on esitetty. Perustilaselvityksessä on kui-
tenkin suositeltavaa tehdä tarkkailuohjelmaa laajempi analyysi alueen 
geokemiasta, sillä toiminnassa voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia. 

Vesien tarkkailu ja analyysit 

Tarkkailuehdotuksen mukaan (lupahakemuksen liite 11) malmion ympärille 
asennetaan neljä pohjavesiputkea pohjaveden korkeuden ja laadun tark-
kailemiseksi. Tämä ei mahdollista kattavaa kaivostoiminnan ympäristövai-
kutusten seurantaa, joten kaivosalueelle ja kaivokselta alavirtaan pitäisi 
asentaa enemmän pohjavesiputkia pohjavesivaikutusten seuraamiseksi ja 
mahdollisten pohjarakenteiden vuotojen havaitsemiseksi. Malmion lähei-
syyteen esitetyt pohjavesiputket on suunniteltu sijoitettavaksi kaivoksen ai-
heuttaman vedenpinnan aleneman vyöhykkeeseen. Aleneman syvyyttä ei 
ole hakemuksessa tarkemmin arvioitu, mutta muilla kaivoksilla kaivoksen 
kuivanapitopumppaus on saattanut kuivattaa maaperän pohjaveden laajal-
ta alueelta. Tämä on otettava huomioon putkien sijoittamisessa. Tarkkailu-
putkia on myös sijoitettava laajemmalle alueelle. 
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Metallipitoisuuksien tarkkailussa olisi hyvä määrittää sekä liukoiset metallit 
(suodatettu näyte) että kiintoainepartikkeleihin mahdollisesti sitoutuneet 
metallit (suodattamaton näyte), koska kaivostoiminnan vaikutuksesta kiin-
toainepitoisuudet saattavat merkittävästi kohota kaivoksen alapuolisissa 
vesistöissä. Hakemuksesta ei ilmene kumpia pitoisuuksia suunnitellaan 
tarkkailtavaksi. 

Antimonin (Sb) saostaminen 

Hakemuksen liitteiden perusteella kaivoksen sivukivistä ja rikastushiekasta 
liukenee yleisesti käytettyjen raja-arvojen (Euroopan Unionin Neuvoston di-
rektiivi kaatopaikoista 1999/31/EY 16 artikla ja valtioneuvoston asetus kaa-
topaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 202/2006) 
ylittäviä pitoisuuksia antimonia (Sb), jota oletetaan kulkeutuvan myös ym-
päristön vesiin. Tämän vuoksi antimonin määrää vesissä suunnitellaan vä-
hennettävän saostamalla sitä kemiallisesti.  

Antimoni on EU:n määrittelemä kriittinen raaka-aine. Kriittisten raaka-
aineiden saatavuuden turvaaminen on erittäin tärkeää, mutta siihen liittyy 
merkittäviä uhkatekijöitä. Suomen mineraalistrategian (2010) mukaan näi-
den raaka-aineiden kokonaiskäyttö on usein melko vähäistä, mutta tuotan-
to on erittäin keskittynyttä. Taivaljärvellä antimonin saostaminen tarjoaa 
mahdollisuuden tarkastella myös mahdollista antimonin talteenottoa ja 
hyödyntämistä. GTK on suositellut myös tämän näkökulman ottamista 
huomioon sekä tuotannossa että ympäristöluvassa. Talteenotto olisi kestä-
vän kaivostoiminnan periaatteiden ja niin sanotun Green Mining -ajattelun 
mukaista ja vähentäisi toiminnassa syntyviä jätevirtoja. 

Rikastushiekka-allas 

Pinta-alaltaan noin 27 ha:n suuruinen rikastushiekka-allas on suunniteltu 
rakennettavaksi Koivumäen ja Hanhipetäikön väliselle suoalueelle. Raken-
tamisessa käytetään hyväksi maaston muotoja ja luonnollista turvekerrosta 
pohjan tiivistysmateriaalina. Tiivistyvän turpeen on arvioitu riittävän pohjan 
tiivistyskerrokseksi, sillä rikastushiekasta tehtyjen tutkimusten perusteella 
rikastushiekka on happoa tuottamatonta, tavanomaiseksi jätteeksi luokitel-
tavaa kaivannaisjätettä.  

Lupahakemuksen liitteenä olevassa kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunni-
telmassa kuvatut karakterisointitutkimukset eivät kuitenkaan täytä rikastus-
hiekan osalta kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
tamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (717/2009) liitteestä 3 ilme-
neviä kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman vaatimuksia. Rikastus-
hiekan mineralogiaa ei ole kuvattu eikä arvioitu sen pitkäaikaiskäyttäyty-
mistä. Rikastushiekan mineralogia on yksi keskeisimpiä ominaisuuksia, 
kun arvioidaan kaivannaisjätteiden geokemiallista käyttäytymistä, ympäris-
tökelpoisuutta, tulkitaan karakterisointitestien tuloksia ja suunnitellaan läji-
tystä tai rikastushiekka-alueen jälkihoitoa. Pitkäaikaiskäyttäytymistä pitäisi 
arvioida mineralogiaan nojautuen käyttäen tarkoitukseen soveltuvia testi-
menetelmiä, ja sen pohjalta arvioida uudelleen rikastushiekka-altaan poh-
ja- ja patorakenteita sekä vesienkäsittelymenetelmiä. Hakemuksessa esite-
tyt menetelmät kuvaavat ainoastaan lyhyellä aikavälillä rikastushiekasta 
tapahtuvaa liukenemista ottamatta huomioon rikastushiekassa ajan mit-
taan tapahtuvaa mineraalien rapautumista ja siitä aiheutuvia olosuhteiden 
muutoksia, kuten pH-Eh, joilla on vaikutusta rikastushiekassa olevien hait-
ta-aineiden liikkuvuuteen ja jätteen pysyvyyteen. 
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Hakemuksessa rikastushiekan vesipäästöjä on arvioitu nojaten ainoastaan 
yhteen (mini)pilotkokeessa määritettyyn vesianalyysiin, joka on tehty tuo-
reesta rikastushiekasta, ja josta ei ole kuvattu pH:ta. Tämän perusteella ei 
voida arvioida rikastushiekasta pitkällä aikavälillä aiheutuvaa vesikuormi-
tusta eikä mitoittaa luotettavasti vesien käsittelyä. 

Hakemuksen mukaan (liite 17: Sotkamo Silver Oy – Allasjärjestelyjen ja 
patojen yleissuunnitelma) rikastushiekka-altaan pohjatutkimuksia ja maa-
massojen hyödyntämistä varten Koivumäen alueelta on otettu yksi mo-
reeninäyte ja Hanhipetäikön alueelta kolme näytettä rakeisuus- ja veden-
läpäisevyystutkimuksiin. Suunnitellun rikastushiekka-altaan eteläreunoilta 
ei esimerkiksi ole otettu yhtään näytettä. Altaan luontaisista reunaosista tu-
lisi ottaa lisää geoteknisiä näytteitä, jotta varmistetaan niiden alhainen ve-
denjohtokyky ja soveltuvuus reunapadoiksi. Jos maakerrokset eivät ole riit-
tävän tiiviitä, niin padot tulee tiivistää muualta tuotavilla materiaaleilla, ku-
ten savella, HDPE-kalvolla, kumibitumikermillä. Tiivismateriaalien käyttö on 
tarpeen myös, jos edellä esitetyt rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymisen 
testit osoittavat, että rikastushiekasta voi aiheutua ympäristökuormitusta 
pitkällä aikavälillä. Mikäli pohjaratkaisussa päädytään ainoastaan turveker-
rokseen, on syytä varmistaa turvekerroksen riittävä paksuus ja pidätyskyky 
vuotojen ehkäisemiseksi. Erityisen tärkeää on myös ottaa huomioon ojituk-
sen aikaansaamat ohentumat suoalueella, jotka voivat myöhemmin toimia 
kulkeutumisreitteinä rikastushiekka-altaan suotovesille.  

Pyriittiallas 

Pyriitin markkinatilanteesta riippuen pyriittirikastetta saatetaan joutua va-
rastoimaan pidempiä aikoja kaivosalueella. Se varastoitaisiin joko lietteenä 
tiivisrakenteella varustettuun varastoaltaaseen tai suodatettuna maanalai-
seen louhokseen. Kummassakin tapauksessa varaston tiiviyteen on kiinni-
tettävä erityistä huomiota, jotta rikaste ei hapetu ja aiheuta kuormitusta 
ympäristöön. Altaan rakennussuunnitelmassa patojen tiivisrakenne on ku-
vattu ristiriitaisesti. Kaaviokuvan perusteella patoihin ei tulisi lainkaan eril-
listä tiiviskerrosta, vaikka hakemustekstissä näin esitettiin. Padoissa on ol-
tava tiivisrakenne.  

Pyriittivaraston läheisyyteen pitäisi myös asentaa pohjavesiputkia suojara-
kenteiden toimivuuden tarkkailemiseksi. Hakemuksessa oletetaan, että py-
riittirikaste saadaan myytyä ennen kaivostoiminnan päättymistä. Markkina-
tilanteen vaihtelun ja kaivoksen sijainnin takia on kuitenkin tarpeen varau-
tua myös pitempään kestävään/lopulliseen sijoituttamiseen, mikäli ostajaa 
ei löytyisi. 

Sivukivien käyttö ja varastointi 

Kaivosalueen sivukivien hyötykäyttöä ja läjitystä varten on otettava huomi-
oon kivilajien kemiallisen ja mineralogisen koostumuksen vaikutus sivukivi-
en ympäristökelpoisuuteen. Aiemmin alueen sivukivistä tehtyjen liukoisuus-
testien mukaan pääosasta sivukiviä ei liukene haitallisia metalleja. Kuiten-
kin osa sivukivistä on kohtalaisen rikkipitoisia ja/tai jonkin alkuaineen pitoi-
suus ylittää maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 
annetun valtioneuvoston asetuksen (214/2007) raja-arvot, joten niistä voi 
liueta haitta-aineita pitkällä aikavälillä. Tästä johtuen sivukiven käyttö kai-
voksen rakennustöissä, kuten rikastushiekka-altaan patorakenteissa tai 
meluvalleissa, vaatii asiantuntevan arvion käytettävän sivukivimateriaalin 
ympäristökelpoisuudesta. 
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Lupahakemuksessa on suppea esitys (taulukko 2.) maaperään ja pohjave-
teen kohdistuvista päästöistä ja niiden estämisestä. Läjitettävien sivukivien 
pitkäaikaisessa varastoinnissa ympäristökuormitusta voi happamuuden 
ohella aiheutua myös liukenevista haitta-aineista. Myös rikastushiekan va-
rastoinnissa mahdolliset haitalliset vaikutukset eivät aiheudu yksinomaan 
metalleista, vaan mahdollisten haitta-aineiden määrä on usein laajempi. 
Taulukossa ei ole otettu huomioon myöskään pölyämistä, jonka leviämisen 
ehkäisemiseksi pitäisi kiinnittää huomiota myös suunnitelluissa suojausra-
kenteissa. 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman (hakemuksen liite 8) mukaan si-
vukivet eivät ole pitkällä aikavälillä happoa tuottavia, vaikka ABA-testin tu-
lokset näin osoittavat, ja sivukivet läjitetään maan päälle ainoastaan lyhy-
eksi ajaksi. Näillä perusteilla sivukivet on esitetty läjitettäväksi suoraan tur-
peen päälle ilman erillisiä tiivispohjarakenteita. Tulkinta perustuu siihen, et-
tä Taivaljärven kaivoksen koetoiminnan aikana 1988–1990 kaivosalueelle 
läjitettyjen sivukivien suotovesi on kymmenen vuoden kuluttua yhä neut-
raalia. Suotovedestä on otettu yksittäisellä kerralla ainoastaan kaksi näy-
tettä, joista ei ole analysoitu liuenneiden metallien pitoisuuksia. Tällaista 
yksittäiseen, puutteelliseen analyysiin perustuvaa arviota ei voida pitää riit-
tävänä jätteen pitkäaikaiskäyttäytymisen ja pohjarakenteiden mitoittamisen 
arvioimiseksi, sillä suotovesien laatu voi vaihdella ajallisesti ja pH ei ole yk-
sinään riittävä mittari sivukivistä aiheutuvan ympäristökuormituksen arvioi-
miseksi. Sivukivien mineralogian ja ABA-testin perusteella sivukivet olisivat 
happoa tuottavia, jolloin niiden läjittäminen edellyttäisi tiiviitä pohjarakentei-
ta. GTK on suositellut, että sivukivien pitkäaikaiskäyttäytymistä tutkitaan 
vielä tarkemmin ennen lopullista päätöstä niiden läjitysalueen pohjaraken-
teista tai jälkihoidosta. 

Pöly- ja melupäästöjen arviointi 

Lupahakemuksessa (liite 5: Taivaljärven kaivoshankkeen toiminnan kuva-
us) on käsitelty kaivostoiminnan aiheuttamaa pölyämistä hyödyntämällä 
kaivosten riskinarviointiin keskittyvän MINERA -tutkimushankkeen aikana 
kehitettyä työkalua. Työkalu on julkaistu internetissä vuoden 2012 alussa 
(HYPERLINK "http://fi.opasnet.org/fi"http://fi.opasnet.org/fi). MINERA  
-hankkeen on tarkoitus päättyä vuoden 2012 lopulla. Käytetty työkalu ei 
enää muuttune, mutta hankkeessa mukana ollut GTK on korostanut, että 
kysymyksessä on luonnosversio. 

Lupahakemuksessa todetaan (luku 14.1), että kaivostoiminnalla ei odoteta 
olevan haitallisia vaikutuksia alueen maaperään, mutta samassa yhtey-
dessä kerrotaan pölyhiukkasten leviämisestä ja laskeumasta. GTK on 
huomauttanut, että maahan laskeutuvat pölyhiukkaset voivat vaikuttaa hai-
tallisesti eliöiden ja kasvillisuuden lisäksi myös maaperän ja pohjavesien 
pitoisuuksiin. Hakemuksessa maaperän pilaantumisen riski on käsitelty 
puutteellisesti keskittyen tarkastelemaan ainoastaan maaperän rakentee-
seen kohdistuvia muutoksia. 

Melu todetaan lupahakemuksessa subjektiiviseksi, mutta se on myös ek-
saktisti mitattava suure. Räjähdyksistä aiheutuvan melun lisäksi pitäisi 
kiinnittää huomiota kaivosajoneuvojen peruutusääniin, koska ne aiheutta-
vat usein jatkuvaa meluhaittaa lähialueen asukkaille. Peruutusäänet ovat 
kaivoksilla pysyvä ja perusteltu turvallisuustekijä, mutta toimintojen sijain-
nin suunnittelulla voidaan mahdollisesti minimoida niistä aiheutuva vaiku-
tus elinympäristön viihtyvyyteen. 



126 
 

Räjähdeperäinen typpi 

Räjäytyksissä on tarkoitus käyttää pääasiassa perinteisesti käytettyjen 
ANFO-räjähdysaineiden sijaan veteen niukemmin liukenevia emulsiopoh-
jaisia räjähteitä. ANFO-räjähdysaineita käytettäisiin tarvittaessa, mutta esi-
tetyt päästöarviot perustuvat yksinomaan emulsiopohjaisiin räjähteiden 
käyttämiseen. Jos ANFO:ja käytetään, hakemuksessa pitäisi arvioida myös 
niiden käytön vaikutukset ympäristöön. 

Hakemukseen liitetyssä kaivoshankkeen toiminnan kuvauksessa (lupaha-
kemuksen liite 5) emulsiopohjaisista räjähdysaineista todetaan, että ”emul-
sio ei ole ekotoksinen eikä liukene veteen” (s. 20). Kuitenkin hakemuksen 
muissa osissa (esimerkiksi liite 7: Taivaljärven kaivoksen vesienhallinta- ja 
vesitaloussuunnitelma) todetaan, että räjähdeaineperäiset typen (N) eri 
olomuodot runsastuvat kaivostoiminnan yhteydessä. Niistä erityisesti nit-
raatti (NO3-) ja ammonium (NH4+) ovat ongelmallisia vesistössä, sillä ravin-
nevaikutusten lisäksi niistä aiheutuvat suurimmat haittavaikutukset ihmisille 
ja vesieliöille. Typen (N) poiston mahdollisuuksia pitäisi harkita esimerkiksi 
kosteikkopuhdistamon avulla. 

Sulkeminen ja jälkihoito 

Kaivoksen sulkemisen yleisenä tavoitteena on saattaa kaivosalue fysikaa-
lisesti, kemiallisesti ja biologisesti mahdollisimman stabiiliin tilaan, niin ettei 
siitä aiheudu ympäristölle tai ihmisten terveydelle haittaa.  

Sivukivet ja osa rikastushiekasta on tarkoitus läjittää maanalaiseen louhok-
seen. Louhostäytöstä voi aiheutua pohjavesien pilaantumista, jos sivukivis-
tä ja rikastushiekasta liukenee haitta-aineita. Pohjavesistä haitta-aineet 
voivat edelleen kulkeutua vastaanottaviin vesistöihin. Lupahakemuksessa 
pitäisi esitettyä tarkemmin kuvata varmistuminen siitä, että louhoksista ei 
niiden sulkemisen jälkeen aiheudu pohjavesien pilaantumisriskiä. 

Kaivoksen sulkemisen jälkeen vedet on suunniteltu käsiteltäväksi pintava-
lutuskentällä. Hakemuksessa on kuvattu pintavalutuskentän soveltuvuutta 
muun muassa kiintoaineen poistamiseen. Puhdistuksen riittävyyden var-
mistamiseksi pitäisi arvioida kentän puhdistuskapasiteetti myös mahdollis-
ten sivukivistä ja rikastushiekasta liukenevien haitta-aineiden osalta.  

Hankkeen rakentamisen, toiminnanaikaisten rakenteiden ja jälkihoidon ku-
vauksessa (hakemuksen liite 6) todetaan, että passiivista jälkihoitoa jatke-
taan varsinaisen kaivoksen sulkemisen ja jälkihoidon jälkeen arviolta noin 
5 vuotta. Tänä seuranta-aikana voidaan tarvittaessa tehdä myös korjaus-
töitä. Arvioitu ajanjakso on todennäköisesti aivan liian lyhyt kaivosalueen 
asianmukaiselle seurannalle ja mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten havait-
semiseksi. Kaivoksen jälkihoitosuunnitelmia pitäisi tarkentaa ja esimerkiksi 
kosteikkojen perustamista pitäisi harkita jo tuotantovaiheessa. 

Yhteenveto 

Ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on laadittu selkeästi. Kaivoksen ym-
päristövaikutuksia, päästöjä ja vaikutusten ja päästöjen vähentämiskeinoja 
on arvioitu suhteellisen kattavasti, myös sään ääri-ilmiöiden osalta. Hake-
muksessa on kuitenkin edellä yksilöityjä puutteita, jotka edellyttäisivät tar-
kennuksia tai lisäselvityksiä ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja mahdol-
listen riskien minimoimiseksi.  
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Kaivoksen vesistövaikutukset kohdistuvat pääasiassa Koivupuron purku-
reittiin, josta vedet kulkeutuvat lounaaseen Sapsojoen vesistöalueelle. Kai-
vosalueelta purkautuvan veden laatu on pyrittävä pitämään mahdollisim-
man hyvänä. Erilaisten passiivisten ja aktiivisten puhdistusmenetelmien 
käyttöä ja erilaisten haitallisten alkuaineiden, erityisesti antimonin (Sb), tal-
teenottoa pitää harkita kestävän kaivostoiminnan periaatteiden mukaisesti.  

Alueen vesiä on tarkkailtava useasta havaintopaikasta, jotta mahdolliset 
ongelmat havaitaan riittävän nopeasti ja voidaan ryhtyä korjaustoimenpi-
teisiin. Määritettävin aineiden määrän olisi toiminnan alkuvaiheessa oltava 
mahdollisimman laaja, jotta toiminnan vaikutuksista saataisiin mahdolli-
simman varma kuva. Myöhemmin analysoitavien aineiden määrä voi va-
kiintua tarkkailusuunnitelmassa ehdotettuihin perusteltuihin alkuaineisiin ja 
suureisiin. Myös toiminnan aikana olisi syytä esimerkiksi kerran vuodessa 
määrittää kattavasti eri alkuaineet.  

Sivukivien ja rikastushiekan pitkäaikaiskäyttäytymisen sekä läjittämis- ja 
sulkemisratkaisujen selvittämiseksi on syytä tehdä vielä lisätutkimuksia. 

Kaivosalueen sulkemiselle ja jälkihoidolle on tehtävä tarkat suunnitelmat jo 
kaivoksen suunnitteluvaiheessa ja pyriittirikasteen mahdolliseen loppusijoi-
tukseen on varauduttava.  

Lupahakemuksesta puuttuu selkeä ja informatiivinen kaivosalueen yleis-
kartta. 

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet 

7. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ liikenne- ja infrastruk-
tuuri -vastuualue 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, jäljem-
pänä ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on antanut lau-
sunnon hankkeen vaikutuksista maantieverkolle. Arvioidut materiaalikulje-
tusten liikennemäärät ovat 1–2 raskasta ajoneuvoa/vrk ja työmatkaliikenne 
100 henkilöautoa/vrk suuntaansa. 

Toiminta-alueelta yhdystielle nro 9005 johtava metsäautotie on tarkoitus 
kunnostaa raskaiden ajoneuvoyhdistelmien liikennöintiä varten. Lisäksi 
hanke edellyttää uuden liittymän rakentamista yhdystieltä alueelle. Yhdys-
tien alkuosa on päällystetty, mutta alueelle johtava loppuosa on päällystä-
mätön. Tien leveys on 6–6,9 m ja nopeus-rajoitus 80 km/h. Laskentapai-
kasta riippuen tien keskimääräinen vuorokausiliikenne oli 28–414 ajoneu-
voa ja 1–32 raskasta ajoneuvoa vuonna 2010.  

Rakentamisaikainen liikennöinti hankealueelle on merkittävää ja sen tur-
vaaminen edellyttää kunnostustoimenpiteitä yhdystiellä nro 9005. Kaivos-
toiminnan aikana liikennemäärää kasvattaa eniten työmatkaliikenne. Lii-
kennemäärät voivat paikoitellen kasvaa huomattavasti nykytilanteeseen 
verrattuna, mikä vaikuttaa koettuun liikenneturvallisuuteen sekä koulumat-
kojen turvallisuuteen. Lisäksi alueelle liikennöitäneen myös yhdystien nro 
5284 kautta, mikä voi aiheuttaa parantaa tien kuntoa. ELY-keskus on kes-
kustellut kaivosyhtiön kanssa teiden parantamistarpeista sekä mahdolli-
suuksista reagoida niihin. 

ELY-keskuksen mukaan tiettyihin tiealuetta koskeviin toimenpiteisiin tai ra-
kenteisiin vaaditaan lupa. Mikäli hanke edellyttää maanteihin liittyvien yksi-
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tyistieliittymien rakentamista tai parantamista, ELY-keskuksesta on haetta-
va liittymälupa. Hankkeen toteuttamisvaiheessa voidaan lisäksi tarvita eri-
koiskuljetuslupia sekä lupia tieltä käsin tehtävää työtä varten. Kaapelin, 
putken tai muun vastaavan rakenteen sijoittaminen tiealueelle taas edellyt-
tää ELY-keskuksen kanssa tehtävää sopimusta. 

Muutoin ELY-keskuksella ei ole ollut huomauttamista hakemuksesta. 

8. Metsähallitus Luontopalvelut 

Hiidenportin kansallispuistolle ja Teeri-Lososuon soidensuojelualueelle 
kaivoksen vaikutukset ovat epäsuoria. Merkittävin vaikutus aiheutuu melun 
lisääntymisestä. Hakemuksen mukaan päivittäiset räjäytykset jatkuvat vuo-
sikausia. Myös malmin murskauksesta ja kuljetuksista aiheutuu melua. 

Melu muuttaa edellä mainituilla alueilla kulkemisen äänimaailmaa, mistä 
alueella kulkijat antanevat kommentteja.  Räjähdysten jyly ei edistä luonto-
kokemusta. Hiidenportissa käy vuosittain noin 10 000 retkeilijää ja Teeri-
Lososuolla noin puolet mainitusta määrästä. Kainuun maakuntakaavaan ei 
ole merkitty hiljaisia alueita. Hiidenportin alue kolmen maakunnan raja-
maastossa on kuitenkin yksi Kainuun hiljaisimmista ja rauhallisimmista 
alueista. Vastaisuudessa Metsähallitus Luontopalvelut luonnonsuojelualu-
eiden hoitajana joutuu nykyistä enemmän ottamaan melutason nousun 
huomioon alueita koskevassa viestinnässä ja opastuksessa sekä selvittä-
mään ilmiön syitä.  

Kaivoksen toiminnassa pitäisi toteuttamaan kaikki mahdolliset keinot, joilla 
melutaso voidaan pysyttää ”käytännön minimissä”.  

Myös merkittävästi lisääntyvä liikenne on tekijä, joka muistuttajan hoidossa 
olevia alueita koskevassa viestinnässä pitää ottaa huomioon. 

Pölyn leviäminen ei hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ole mer-
kittävä uhka edellä mainituilla alueilla. 

9. Sotkamon kalastusalue 

Muistuttajan mukaan hakemuksessa kaivosvesien purkureitiltä esitetyt ka-
lasto-, rapu- ja kalastusselvitykset ovat puutteellisia. 

Hakijan ehdottamassa toiminnan vaikutusten tarkkailussa on otettava 
huomioon myös Taivaljärven luonnonravintolammikko. Vesistötarkkailun 
taulukkoon 4 lisättävä Taivaljärvi ja vesinäyte on otettava vuosittain heinä-
kuussa. 

Vesistötarkkailu on ulotettava koko purkureitille siten, että havaintopaikat 
ovat myös Honkajärvellä, Alajärvellä ja Sapsokoskella. 

Vesinäytteet on otettava metri pohjan yläpuolelta, vesipatsaan keskeltä ja 
metri pinnan alapuolelta. 

Päästötarkkailussa on seurattava pintavalutuskentän toimivuutta ottamalla 
vesinäytteet kentälle saapuvasta ja kentältä lähtevästä vedestä. Kaivosyh-
tiön on esitettävä myös muu suunnitelma poistovesien käsittelyyn eli puh-
distamo, mikäli hakemuksessa esitetty menetelmä ei toimi. 

Pienestä Tipasjärvestä pumpattavan prosessiveden määrä on minimoitava 
ja kaivoksella on käytettävä tehokkaammin hyväksi louhoksen ja kaivos-
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tunnelin kuivatusvesiä sekä alueelle satavaa vettä. Kaivoksella on pyrittävä 
mahdollisimman suureen vesienkierrätykseen alueelta poistuvan jäteveden 
vähentämiseksi. 

Kaivoksen ympäristölupa on päivitettävä kahden vuoden kuluttua toimin-
nan aloittamisesta. Lupahakemuksessa on useassa kohdassa esitetty vain 
arvioita ja todettu päästöjen tarkentuvan toiminnan alkamisen jälkeen. No-
pealla päivitysaikataululla todellisiin ympäristövaikutuksiin voidaan reagoi-
da ennen kuin peruuttamatonta ympäristövahinkoa ehtii tapahtua. 

Muistuttaja on vaatinut, että Tipasojan kalaveden osakaskunnalle ja muille 
kiinteistönomistajille kaivostoiminnasta aiheutuvat haitat korvataan täysi-
määräisinä. 

Vesistö- ja kalataloustarkkailutulokset on toimitettava tiedoksi Sotkamon 
kalastusalueelle. 

10. Tipasojan kalaveden osakaskunta  

Muistuttaja on johtokuntansa kokouksessa 18.5.2012 päättänyt hakemuk-
sen johdosta esitettävistä vaatimuksista. Hakijalle on asetettava kalojen is-
tutusvelvollisuus, joka on sidottava Pienestä Tipasjärvestä otettavan pro-
sessiveden määrään. Kaivoksen jätevesiä ei saa missään olosuhteissa 
päästää Tipasjärveen. Ennen tuotantoprosessin käynnistämisestä jäteve-
sien käsittelemiseksi on rakennettava puhdistamo ja vesistöön johdettavaa 
jätevettä on tarkkailtava. Muistuttaja on huolissaan jätevesien mukana kul-
keutuvan lyijyn määrästä. Lisäksi kivipölyn vaikutukset ja kaivosalueen vie-
ressä sijaitsevan Taivaljärven tyhjennys Tipasjärveen aiheuttavat huolta. 
Muistuttaja on tiedustellut, mitä kivipöly ja Taivaljärven vesi sisältävät. 

11. XX (Kytöranta RN:o 76:9 sekä Tipasojan kalaveden osakaskunnan hoitokunnan pu-
heenjohtaja) 

Muistuttaja on vaatinut, että kaivokselle rakennetaan jätevesien puhdistus-
laitos ennen toiminnan aloittamista, jotta ympäristöstä ja vesistöstä huo-
lehditaan parhaalla mahdollisella tavalla. Jätevesialtaat on mitoitettava pa-
himman tulvan ja sen kanssa yhtäaikaisen vesisateen varalle. Toiminnan-
harjoittajalle on asetettava Tipasjärven kalakannan ylläpitämiseksi kalojen 
istutusvelvollisuus, koska sanotusta järvestä otetaan prosessivettä. Ennal-
ta arvaamattomista tilanteista, kuten jätevesien karkaamisesta Tipasjär-
veen, on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaisille ja korvattava kala-
kannoille aiheutettu vahinko. Pienestä Tipasjärvestä ja muista jätevesille 
alttiina olevista vesistä, Hietanen mukaan lukien, on tehtävä laajat veden-
laadun määritykset ennen kaivostoiminnan aloittamista ja sen aikana niin, 
että vedenlaadun seuranta on jatkuvaa. 

Vaatimustensa perusteina muistuttaja on esittänyt seuraavaa:  

Kaivokselta on tarkoitus laskea vesistöön lyijy- ja sinkkisulfaatteja (PbSO4 
ja ZnSO4), jotka päätyvät Pieni-Hietaseen/Hietaseen. Molemmat rikkiha-
pon suolat ovat erittäin myrkyllisiä sekä karsinogeenisiä eli syöpää aiheut-
tavia yhdisteitä. Tällainen on etenkin lyijy (Pb), joka rikastuu kaloihin, ja ra-
vintona edelleen ihmisiin. Vaikka lyijypäästöt lopetetaan, kaloista sanottu 
metalli häviää noin kymmenen vuoden viiveellä. 

Puhdasvetisten Pieni-Hietasen ja Hietasen rannoilla on mökkejä ja mah-
dollisesti kaavoitettu 50 tonttia lisää. Järvillä harjoitetaan virkistyskalastus-
ta. Muistuttaja on vaatinut, että Pieni-Hietaseen/Hietaseen ei saa laskea 
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edellä mainittuja myrkkyjä ja tiedustellut, eikö Talvivaarasta ole opittu mi-
tään. 

Kaivoksen jätevesiä ei ole tarkoitus laskea Tipasjärven suuntaan, mistä 
syystä jätevesialtaat on mitoitettava pahimman tilanteen mukaan: keväälle 
lumien sulamisen aikaan, jolloin myös sataa, kuten vuonna 2012 tapahtui. 
Muistuttaja on tähän mitoitusvaatimukseen liittyen huomauttanut, että Jä-
käläsuon turvetuotantoalueelta karkasi jo kolmantena peräkkäisenä ke-
väänä ympäristöluvan vastaisesti sulamisvesiä ja tuotantoalueen vesiä Ti-
pasjärveen ja että asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. 

Muistutuksen täydennyksessä on vaadittu, että lupaviranomaisen on eh-
dottomasti hylättävä hakijan pyyntö määrätä Koivupuro ja sen suun ala-
puolinen osa Ollinjokea Pirttilampeen saakka vesipäästöjen sekoittumis-
vyöhykkeeksi, jolla ympäristönlaatunormi saa ylittyä. Pirttilampi on virkis-
tyskalastusalue, johon Tipasojan kalaveden osakaskunta on istuttanut ja 
istuttaa siikaa säännöllisesti. Muistuttaja on huomauttanut, että Kanadassa 
ja Pohjois-Amerikan Yhdysvalloissa vastaaville toiminnoille vaaditaan jo 
ennen toiminnan aloittamista jätevedenpuhdistamo. Pirttilammen veden 
mahdollinen pilaaminen tulee julkisuuteen.  

12. XX (Taivalniemi RN:o 56:3) 

XX on 19.4.2012 eli ennen hakemuksesta kuuluttamalla tiedottamista toi-
mittanut aluehallintoviraston tiedoksi muistuttajan ja hänen tyttärensä alle-
kirjoittaman, 5.11.2011 päivätyn kirjelmän, joka koskee asiassa suoritetus-
sa kaivospiiritoimituksessa ilmenneitä epäkohtia ja erityisesti siinä muistut-
tajan esittämän korvausvaatimuksen hylkäämistä ennenaikaisena koskien 
Pienen Tipasjärven rannalla sijaitsevaa muistuttajan kesäviettopaikkaa. 
Kirjelmän lopussa on myös pyydetty saada ohjeita ja opastuksia kaivosla-
kien soveltamisesta ja kokonaan keskeneräisen kaivostoiminnan vakuutte-
luihin perustuvan kaivospiiritoimituksen epätasa-arvosta ottaen huomioon, 
että korvausvaatimus hylättiin kaikilta osin. 

XX on hanketta koskevaan uutisointiin viitaten todennut, että toimintaa 
koskevat tiedot näyttävät muistuttajalla vuonna 2011 olleisiin tietoihin näh-
den muuttuneen niin, että toiminta-aika pidentyy 7–10 vuoteen ja puheet 
kaivoksen varannoista lisäävät koko ajan tuotannon kasvua. XX on huo-
mauttanut, että päätöstä tehtäessä on oltava tietoinen myös alueelle jää-
vistä ympäristövaikutuksista. Asianosaisille jäävät Talvivaaran tavoin hai-
tat, mutta kuka korjaa taloudellisen hyödyn? XX on lisäksi tiedustellut 
omasta ja edellä mainitun kirjelmän allekirjoittajien puolesta, mitkä ovat 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä esille nousseet vaikutukset ih-
misiin. 

Kuvaus korvausprosessin kulusta 

A. Suunniteltu kaivos ja sen avolouhos sijaitsivat XX omistaman kesäviet-
topaikan lähistöllä 400–600 m:n etäisyydellä tontin rajasta. Kaivos, avo-
louhos, vedenpuhdistamo, malmin käsittely ja lajitekasat muuttaisivat ke-
säviettopaikan erämaajärvimaiseman teollisuusympäristöksi ja aiheuttaisi-
vat melua, tärinää, pölyä, valosaastetta ja muita mahdollisia ympäristövai-
kutuksia. 

B. Toimitusmiesten 17.10.2011 tekemän päätöksen mukaan on ilmeistä, 
että tietyissä tuuliolosuhteissa kesänviettopaikalla voi olla ajoittaisia pöly- 
ja meluhaittoja ja että kallioräjäytykset ovat havaittavia ja niistä aiheutuu tä-
rinähaittaa. Vedenottamo on näköetäisyydellä kesänviettopaikasta. Toimi-
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tusmiehet ovat kuitenkin päätyneet hylkäämään kaikki vaatimukset ennen-
aikaisina. Korvauksen hakijan tytär on tiedustellut, miksi kaivospiiritoimi-
tuksessa on mahdollisuus jättää korvausvaatimushakemus, kun päätök-
sessä korvaukset kuitenkin hylätään ennenaikaisina? 

Prosessiin liittyi muitakin ongelmia. Kaivosyhtiö jätti hakemuksensa ennen 
uuden kaivoslain voimaantuloa ja kaivospiiritoimituksen alkukokouksessa 
16.6.2011 toimitusinsinööri ilmoitti että toimitaan vanhan kaivoslain mu-
kaan.  Myös katselmuksen aikana hän ilmoitti, että asiassa toimitaan van-
han lain mukaisesti, jonka mukaan korvausvaatimuksen esittäjällä ei ole 
oikeutta muun muassa matkakorvauksiin. 

Päätöksestä 17.10.2011 kuitenkin ilmenee, että uuden kaivoslain 97 §:n 
mukaan jatkossa voitaisiinkin soveltaa uutta kaivoslakia. Yksityinen henkilö 
ja kaivoslakiin perehtymätön kansalainen ei voi olla selvillä kaikista korva-
usvaatimuksiin ja päätöksiin perustuvissa kaivoslakien soveltamisen oi-
keellisuudesta ja tässä kaivoslakien muutosvaiheessa on epäselvää mitkä 
ovat yksityisen ihmisen oikeudet saada lakien määräämät korvaukset tai 
lunastuksen menettäessään rauhallisen kesänviettopaikan? 

Toimitusinsinöörin johdolla 19.9.2011 suoritetun katselmuksen jälkeen kir-
jelmän allekirjoittajat esittivät uskottujen miesten hankkimista, koska aikai-
semmin heille ei ollut informoitu tästä mahdollisuudesta. Toimitusinsinööri 
oli kuitenkin hankkinut uskotut miehet ja toiminut heidän kanssaan. Kirjel-
män allekirjoittajat eivät tavanneet uskottuja miehiä, jotka eivät kirjelmän 
allekirjoittajien läsnä ollessa ole käyneet muistuttajan tilalla eikä käynnistä 
ole myöskään ilmoitettu kirjelmän allekirjoittajille.  

Kaivospiiritoimituksen katselmuksessa 19.9.2011 olivat läsnä UPM Kym-
mene Oy:n edustaja, Sotkamo Silver Oy:n toimitusjohtaja ja tekninen johta-
ja, toimitusinsinööri ja muistuttaja XX ja hänen tyttärensä XX. Ilmapiiri oli 
kirjelmän allekirjoittajien mielestä korvausvaatimuksen esittäjiä kohtaan 
aliarvioivaa. UPM Kymmene Oy:n edustaja sekä toimitusjohtaja vitsailivat 
ja tytöttelivät. Toimitusinsinööri käyttäytyi, kuin naiset eivät tietäsi näistä 
asioista, eikä hän ottanut korvauksen hakijoita tosissaan. 

C. Toimitusmiesten tekemän, korvaukset hylkäävän, päätöksen mukaan 
kaivostoiminnan vaikutuksen arviointia vaikeutti se, että – työ- ja elinkei-
noministeriön sivuilta ilmoitetuista asioista poikkeavasti – kaivosyhtiö ei 
vielä ollut ratkaissut kaikkien toimintojen sijoittamispaikkoja sekä toteutta-
mismuotoja.  

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla kaivosyhtiö on ilmoittanut maajäteka-
san paikaksi päätien varren, josta kesänviettopaikkaan on matkaa noin 
400 m. Toimitusinsinöörin johtamassa katselmuksessa kaivosyhtiön edus-
tajat ilmoittivat, ettei jätekasa onkin suunniteltu rakennettavaksi muualle, 
mutta kyseinen paikka tien vieressä on silti varattu maajätekasalle. Kirjel-
män allekirjoittajien mukaan hakemuksessa periaatteessa kaunistellaan 
asioita, mutta luvan saamisen jälkeen maajätekasa kuitenkin rakennetaan 
varatulle alueelle tien viereen.  

D. Sotkamo Silver Oy on julkisesti ilmoittanut Kainuun Sanomissa, että 
maanomistajien kanssa kaikki on kunnossa. Näin lienee läheisen suur-
maaomistajan UPM Kymmene Oyj:n kanssa, jonka saman järven rannalle 
kaavoittamiin vapaa-ajanasuntojen tontteihin on sopimus myyntikiellosta 
kaivoksen toiminta-aikana. Huomattavaa on se, kaivokselta näille tonteille 
on matkaa noin kilometri, mutta muistuttajan tontille noin 500 metriä. 
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Toimitusinsinöörin johtamassa katselmuksessakin tuli esille UPM Kymme-
ne Oyj:n ja Sotkamo Silver Oy:n sopimus. UPM Kymmene Oyj myi maitaan 
kaivosyhtiölle: ne alueet, jotka kaivosyhtiö oli jo vallannut sekä lisäksi jon-
kin verran kaivospiirin ulkopuolisia maita. Kaivosyhtiö ei sopimuksen mu-
kaan valtaa Olkiniemen aluetta, jolla kaava sijaitsee. UPM Kymmene Oyj:n 
edustaja lausui katselmuksessa: "ei varmaan kukaan haluasikaan ostaa 
tonttia kaivoksen naapurista, sillä ihmisillä on erilaisia mielikuvia kaivoksen 
toimintaan nähden", ja siksi yhtiö nyt pidättäytyy myymästä tontteja. 

Isolla yhtiöllä on varaa pidättyä myynnistä 10–20 vuoden ajan, jota kaivos-
yhtiö pitää toiminta-aikanaan. Vielä katselmuksessa sekä toimitusinsinööri 
että kaivosyhtiön edustaja sanoivat toiminnan kestävän vain noin 7 vuotta, 
mutta nyt päätöksessä toiminnan arvioidaan kestävän jopa 20 vuotta. Yksi-
tyishenkilöllä ei ole varaa eikä mahdollisuutta pidättäytyä kesänviettopai-
kan käytöstä. Kesänviettopaikkaan liittyy myös paljon muita arvoja, mitkä 
tekevät siitä erittäin tärkeän sekä muistuttajalle että hänen perheelleen. Li-
säksi siihen on sidottu muistuttajan pääomaa.  

E. Kaivosyhtiö ja toimitusmiehet ovat hylänneet korvausvaatimushakemuk-
sen myös sillä perusteella, että olisi korvausvaatimuksen hakijalla olisi pi-
tänyt tietää kaivoksesta.  

Taivalniemen tilan nyt omistavalla korvauksen hakijalla ei aiemmin ollut tie-
toa kaivoksen olemassaolosta, eikä myöskään tilan ostamisen yhteydessä 
myyjä kertonut asiasta. Kauppahinta oli ostajalle sopiva. Mökin lämmityk-
seen käytettiin tuolloin avotakkaa ja öljykaminaa ja varusteluun kuuluivat li-
säksi kaasuliesi ja -jääkaappi mökin hinnoittelun mukaisesti. Kesämökki lii-
tettiin sähköverkkoon vuonna 2006. Kesämökkiä ympäristöineen on korjat-
tu ja kohennettu sekä tehty lisärakennus. Toimenpiteet osoittavat, että 
muistuttajalla ei aiemmin ollut tietoa kaivoksen tulosta naapuriin. Tieto saa-
tiin elokuussa 2006, jolloin sähkönverkkoon liittämistöitä viimeistellyt säh-
kömies kertoi asiasta. 

Toimitusmiehet eivät ole ottaneet huomioon asumisviihtyvyyttä parantavia 
korjauksia, vaan lausuneet päätöksessään, että mitään ei ole tehty. Naa-
puriin samaan aikaan rakennettua mökkiä ei ole kunnostettu: sen katto on 
valunut sisään ja ranta on hoitamatta.  

Kirjelmän allekirjoittajat ovat tiedustelleet, miksi UPM Kymmene Oyj on 
kaavoittanut useita kymmeniä vapa-ajantontteja Tipasjärven rannoille, 
vaikka kaivoksen läsnäolo lienee ollut sille päivänselvää? 

Kirjelmän allekirjoittajien mukaan tässä vaiheessa lopputulos on se, että 
kaivosyhtiö ei suorita tilan Taivalniemin omistajan vaatimia korvauksia. 
Toimitusmiesten päätöksen mukaan kaivoslaki ei ole korvauksenhakijan 
puolella, vaan päätös perustuu kaivosyhtiön lupauksiin asioiden hoitami-
sesta, vaikka sillä ei ole vielä tietoa ympäristö- ja vesialueiden järjestelyis-
tä. Sijoituspaikat tuntuvat vaihtelevan mielivaltaisesti työ- ja elinkeinominis-
teriöön toimitetusta hakemuksesta ja päätöksestä poikkeavasti. Koko kes-
keneräisen prosessin kaivospiiritoimituksessa toimitusmiehet kuitenkin voi-
vat tehdä päätöksen kesänviettopaikan omistajalle epäedullisesti. Kaivos-
toiminta vie noin puolen kilometrin päässä sijaitsevan kesänviettopaikan 
rauhan. 

Prosessi nostaa esille viranhaltijan, tässä tapauksessa toimitusinsinöörin 
toiminnasta nousevia kansalaisen oikeuksia polkevia toimintatapoja: 
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- Kansalaisen oikeudesta perustuslain mukaisesti tulla kuulluksi ja saada 
tietoa häntä koskevassa asiassa. 

- Hyvän ja läpinäkyvän hallinnon menettelytapa; toimitusinsinöörin ja toimi-
tusmiesten tehtävänä on tiedottaa tässä tapauksessa XX:lle ja kutsua hä-
net kaikkiin niihin tilaisuuksiin, jossa asiaa käsiteltiin. Tältä osin on viitattu 
hallintolain 4 ,6 ja 7 §:iin. 

- Viranomaista ja tässä tapauksessa toimitusinsinööriä velvoittavaan tasa-
arvolakiin kirjatun velvoitteen mukaisesti sukupuolten tasa-arvon edistämi-
nen omassa työssä on jokaisen viranomaisen velvollisuus. XX ja hänen tyt-
tärensä ovat kokeneet toimitusjohtajan ja toimitusinsinöörin vähätelleen 
heitä, minkä he arvelevat johtuvan heidän sukupuolestaan. Katselmukses-
sa heitä on myös tytötelty, jonkaXX ja hänen tyttärensä ovat kokeneet 
epämiellyttävänä ja vähättelynä. Tasa-arvolaissa on kielletty sukupuoleen 
perustuva häirintä, joksi tytöttely voidaan katsoa. 

Kirjelmän lopuksi on pyydetty saada ohjeita ja opasta kaivoslakien sovel-
tamisesta ja kokonaan keskeneräisen kaivostoiminnan vakuutteluihin pe-
rustuvan kaivospiiritoimituksen epätasa-arvosta - korvausvaatimus hylättiin 
kaikilta osin. 

Aluehallintovirastoon 7.6.2012 toimitetussa muistutuksessa on viitattu XX:n 
aluehallintovirastolle 19.4.2012 toimittamaan, kaivospiiritoimitusta koske-
vaan kirjelmään sekä lausuttu, että kaivostoiminnan käynnistäminen aihe-
uttaa kohtuutonta haittaa sen lähiympäristössä sekä sen välittömässä lä-
heisyydessä olevalle kiinteistölle ja sen käyttäjille. Muistutuksessa on esi-
tetty kiinteistön hankinnan ja käyttötarkoituksen perusteet, yksilöity kaivos-
toiminnan aiheuttamaa haittaa kiinteistölle, sen käyttäjille ja etenkin kiin-
teistöä ympäröivälle luonnolle sekä esitetty vaatimukset esitettyjen seikko-
jen perusteella sekä vaadittu, että vahingonaiheuttaja velvoitetaan kor-
vaamaan aiheuttamansa haitat. 

Vaatimukset 

Jäljempää tarkemmin ilmenevästi ja esitetyin perustein muistuttaja on vaa-
tinut kiinteistönsä myyntiarvon alenemisen perusteella kiinteistönsä lunas-
tamista tai haitankorvausta sekä korvausta kiinteistölleen ja/tai sen ympä-
ristössä toiminnasta aiheutuvasta melu-, pöly-, tärinä-, maisema- ja va-
losaastehaitasta sekä vedenlaadun heikkenemisestä      

Kiinteistön hankinnan syyt ja tavoitteet  

Kiinteistö on hankittu perheen virkistyskäyttöön tärkeimpinä syinä alueen 
puhtaus, luonnonrauha, luonnonkauneus sekä erinomaiset kalavedet ja 
marja- sekä sienimaastot. Tipasjärvi ympäristöineen on tarjonnut loistavat 
mahdollisuudet perheenjäsenten harrastuksille, joita ovat kalastuksen li-
säksi luontovalokuvaus, lintujen havainnointi sekä muiden luonnoneläinten, 
kuten hirvien elämäntapojen seuraaminen. Lähellä oleva Hiidenportin 
luonnonpuisto on myös tarjonnut ainutlaatuiset vaellusmahdollisuudet. 
Kiinteistöä käytetään yllämainittuihin tarkoituksiin keväisin, kesäisin ja syk-
syisin. 

Tärkein syy kiinteistön hankinnalle on ollut sen sijainti luonnon keskellä 
rauhallisella paikalla, jonne ei suunnitellun avolouhoksen ja jätemaakasan 
kohdalla Kissaniementiellä harvoin kulkevia autoja lukuun ottamatta kuulu 
häiritseviä ääniä. Kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä on voitu nauttia 
luonnonrauhasta ja raikkaasta ilmasta, mikä on vaativan ja rasittavan työn 
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jälkeen parasta mahdollista palautumista ja lepoa. Erittäin tärkeä syy ke-
sähuvilan hankinnalle oli puhdas Tipasjärvi kalavesineen ja sen mukanaan 
tuomat luonto- ja virkistysmahdollisuudet.  

Kiinteistöä ympäröivä luonto 

Kiinteistön vesistön käytön muodostavat toisiinsa yhteydessä olevat Iso Ti-
pasjärvi ja siihen kuuluva Pieni Tipasjärvi. Kiinteistöllä on osuus yhteisiin 
vesialueisiin, ja molemmilla järvillä voidaan kalastaa. Tipasjärvi on tunnettu 
kuhajärvi. Myös muikunpyynti on mahdollista järven syvyyden ja puhtau-
den ansiosta. Vesi on tummaa, mutta puhdasta.  

Tipasjärvi on tunnettu runsaasta lintukannastaan. Kiinteistöllä on useita 
vuosia pidetty lintupäiväkirjaa omalta tontilta havainnoiduista lajeista. Jout-
senet pesivät läheisen lahden pohjukassa. Kuikka on nykyisin yksinäisten 
salojen harvinainen lintu, joka pesii Tipasjärvellä ja on jokapäiväinen näky 
kesähuvilalla. Viime kesänä kuikalla oli seitsemän poikasta. Kuikan huuto 
järveltä on lähes jokailtaista kuultavaa. Käki kukkuu lähes taukoamatta lä-
himetsikössä. Muita vakituisia lintuvieraita ovat varpushaukka, kirjosieppo, 
rantasipi, telkkä, sinitiainen, lehtokerttu, pajusirkku, useita pääskylajeja, 
taivaanvuohi, lehtokurppa, viitakerttu sekä runsas lokkikanta sisältäen 
kaikki Suomen järvien tunnetut lokkilajit. Näistä lintuhavainnoista on annet-
tu tietoja muun muassa luontoliitolle sekä osallistuttu Birdlife-
lintuharrastajien tapahtumaan.  

Kiinteistön nykytilanne ja pitkän aikavälin suunnitelmat  

Kiinteistö on ostettu vuonna 2001 perheen tarpeisiin. Tuolloin ei kenellä-
kään ollut tietoa vanhasta käytöstä poistetusta kaivoksesta, jossa kaivos-
toiminta oli loppunut kauan sitten, eikä aavistustakaan kaivoshankkeen 
käynnistämisestä. Kiinteistön hankinnan jälkeen on tehty investointeja sen 
käytön parantamiseksi, joista suurin on ollut kiinteistön liittäminen sähkö-
verkkoon. Tiekunnan kokous on pidetty 21.3.2011 ja kiinteistölle johtaa ny-
kyään Taipaleen yksityistie, jonka toimitsijamiehen varamiehenä toimii kiin-
teistön omistaja. Tärkeä seikka on se, että kiinteistöä ei ole hankittu aino-
astaan nykyiseen käyttöön ja palvelemaan nykyisiä tarpeita, vaan myös 
perintökohteeksi tuleville sukupolville. Kiinteistölle on laadittu suunnitelmia 
vuosiksi eteenpäin koskien investointeja ja muita parannushankkeita, 
muun muassa porakaivon teettämiseksi. Nyt näyttää siltä, että porakaivon 
teettäminen on turhaa, sillä vanhan kaivostunnelin tyhjentäminen vedestä 
on jo nyt aiheuttanut useiden lähikaivojen kuivumista ja pintavesi alueella 
on laskenut, kuten kaivoshanketta koskevasta lupahakemuksesta ilmenee. 
Sen mukaan pohjaveden pinnan alenemisen vaikutuksen arvioidaan ulot-
tuvan noin 600 metrin etäisyydelle kaivostunnelista eli muistuttajan kiinteis-
tön ympäristöön.  

Kaivoksen haittavaikutukset ympäröivälle luonnolle ja kiinteistölle 

Edellä esitetyn mukaisesti kiinteistön arvo, sen hankinta ja käyttö perustu-
vat pitkälti Tipasjärven puhtaaseen ja mekaanisten äänien osalta lähes 
äänettömään luontoon. Kaivoksen aiheuttamat ainakin vuosikymmeniä 
kestävät ympäristöhaitat romuttavat kaikki nämä tärkeänä pidetyt asiat.  

Kaivos aiheuttaa hyvin suurta haittaa ympäristölle ja näin ollen lähiympäris-
tössä olevalle muistuttajan kiinteistölle tuottamalla melua, pölyä, hajua, 
maaperän tärinää, veden laadun huononemista, valosaastetta, muutoksia 
lintu- ja kalakannassa, huomattavasti lisääntyvää liikennettä ja siitä aiheu-
tuvaa melua sekä muutoksia luontomaisemassa.  
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Melu ja äänet  

Muistuttajan kiinteistöstä noin 600 m:n etäisyydelle sijoittuvasta avolouhos-
toiminnasta ja noin kilometrin päähän sijoittuvasta maanalaisesta kaivos-
toiminnasta aiheutuva voimakas, yötä päivää kantautuva ääni, raskaan lii-
kenteen tuntuva lisääntyminen ja avolouhoksen räjäytykset tekevät kiinteis-
töstä käyttökelvottoman. 

Kiinteistölle kuuluivat selvästi jo kaivoksen tyhjennysaikana veden pump-
paamisäänet. Myös noin 700 metrin päähän vastarannalle tuleva vedenot-
tamo aiheuttaa jatkuvaa meluhaittaa ja tekee erittäin suuren muutoksen 
verrattuna nykytilanteeseen, jossa on lomailtu mekaanisten äänien osalta 
lähes äänettömässä luonnossa. 

Kissaniementien liikennemelu kuuluu hyvin selvästi kiinteistölle, mutta vä-
häisestä liikennemäärästä, keskimäärin viisi henkilöautoa vuorokaudessa, 
johtuen se ei toistaiseksi ole ollut ongelma. Kaivoksen aiheuttama liiken-
teen lisäys, etenkin työkoneiden ja kaivosmateriaalin liikuttaminen raskailla 
kaivostyökoneilla ja sen jälkeen kaivosmateriaalin kuljettaminen jalostetta-
vaksi isoilla rekoilla aiheuttavat lähes jatkuvaa liikennemelua.  

Lupahakemuksesta ilmenevästi kaivoksesta irrotettu malmilouhe murska-
taan ainakin toiminnan ensimmäisinä vuosina maanpäällisellä siirrettävällä 
murskausyksilöllä. Hakemuksesta ei ilmene, millaista melusaastetta tästä 
aiheutuu ja millä ehdoilla murskauslaitos voidaan sijoittaa myöhemmin 
mahdollisesti maan alle. Hakijan on esitettävä tarkempi selvitys malmi-
louheen murskaamisen aiheuttamista melusta, melun leviämisen estämi-
sestä, melun asianmukaisesta mittaamisesta ja millä ehdoilla murskauslai-
tos mahdollisesti myöhemmin sijoitetaan maan alle. Lupahakemuksessa 
esitetyn mukaisesti kaivostoiminnasta aiheutuva melu ylittäisi keskiäänita-
son 50 dB noin 500 metrin etäisyydellä avolouhoksesta eli vielä muistutta-
jan kiinteistön alueella ja sen lähiympäristössä. 

Lupahakemuksesta ei ilmene, miten kaivosyhtiö aikoo estää kaivoksen ai-
heuttaman melusaasteen ja mitata kaivoksen aiheuttamaa melua tai rea-
goida siinä huomattuihin muutoksiin. Edellä lausutun perusteella muistutta-
ja on vaatinut esitettyä selkeämpää toimintasuunnitelmaa melusaasteen 
estämiseksi, melusaasteen asianmukaista mittaamista sekä asianmukaista 
korvausta kaivoksen aiheuttamasta melusaasteesta, minkä vuoksi kiinteis-
tö on käyttökelvoton hankintatarkoitukseensa. 

Pöly 

Lupahakemuksesta ilmenevästi kaivostoiminnasta aiheutuu valtavasti pö-
lyä, joka laskeutuu kaivoksen lähialuille eli myös muistuttajan kiinteistölle ja 
sen ympäristöön. Muistuttajan lähipiirissä on kolme astmaa sairastavaa 
henkilöä, joille pölyn aiheuttama lisärasite tekee olemisen kiinteistöllä lähes 
mahdottomaksi. Kaivostoiminnasta jatkuvasti leviävä pöly muistuttajan kiin-
teistön ympäristöön, pölyn kulkeutuminen kiinteistön rakenteisiin ja sisälle 
oleskelutiloihin vaikeuttaa sanottujen henkilöiden oleskelua kiinteistössä. 
Lisäksi pölyn puhdistaminen rakenteista on erittäin hankalaa.  

Lupahakemuksesta ei ilmene, miten toiminnanharjoittaja aikoo estää kai-
voksen aiheuttaman pölyn leviämistä ja mitata pölyn määrää ja laskeuma-
aluetta sekä haittavaikutuksia. Edellä kerrotun perustella muistuttaja on 
vaatinut hakemuksessa esitettyä selkeämpää toimintasuunnitelmaa pölyn 
leviämisen estämiseksi, pölyn määrän ja sen aiheuttamien haittavaikutuk-
sien asianmukaista mittaamista sekä asianmukaista korvausta kaivoksen 
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aiheuttamasta pölyhaitasta kiinteistölle, sen ympäristölle ja kiinteistön käy-
tölle.  

Tärinä  

Lupahakemuksen mukaan avolouhinnan räjäytysten tärinä voidaan aistia 
yli kilometrin etäisyydellä räjähdyspaikasta, mutta maanalaisen louhinnan 
aikana räjäytyksistä ei aiheutuisi merkittävää tärinää kaivosalueen ulko-
puolella. Tämä ei pidä muistuttajan kokemusten perusteella paikkaansa, 
sillä jo maanalaisten koeräjäytyksen aikana kesällä 2011 kiinteistön maa-
pinnassa tuntui selvää tärinää. Maan tärähtely aiheuttaa kiinteistön käyttä-
jille pelkoa ja epämukavuutta ja haittaa näin kiinteistön käyttämistä. Maan 
tärinä aiheuttaa haittaa ja vahinkoa myös kiinteistön rakenteille sekä esi-
neistölle.  

Lupahakemuksesta ei ilmene, millaisilla rakenteilla ja mittauksilla varmiste-
taan, että räjäytyksistä johtuva maan tärinä ei aiheuta kohtuutonta haittaa 
ihmisille ja ympäristössä sijaitsevien kohteiden rakenteille. Miten kohtuulli-
suus mitataan ja määritellään? Edellä lausutuilla perusteilla hakijan on esi-
tettävä hakemuksesta ilmenevää selkeämpi toimintasuunnitelma tärinän 
estämiseksi, mitattava tärinän määrä ja sen aiheuttamat haittavaikutukset 
asianmukaisesti sekä määriteltävä, mikä on kohtuullisuus tärinän määräs-
sä. Lisäksi kaivoksen toiminnan aiheuttamasta tärinähaitasta muistuttajan 
kiinteistöllä on määrättävä asianmukainen korvaus.   

Hajuhaitat  

Kaivoksen räjäytyksissä ja rikastamossa käytettävät erilaiset kemialliset ai-
neet eivät ole hajultaan ja terveellisyysvaikutuksiltaan luonnonmukaisia. 
Tämä vaikuttaa kiinteistön viihtyvyyteen ja sen arvoon.  Lisäksi maansiirto-
työt ja avolouhoksen läheisyyteen sijoittuvat pintamaa-ainekasat aiheutta-
va ympäristössä suurta hajuhaittaa. Tämä heikentää kiinteistön käyttöar-
voa sekä jälleenmyyntiarvoa.  

Lupahakemuksesta ei ilmene, miten kaivosyhtiö aikoo estää ja mitata ha-
juhaittojen syntymistä. Tästä syystä on laadittava asianmukainen selvitys 
hajuhaittojen mittaamisesta sekä toimista, joilla hajuhaittoja aiotaan estää. 
Muistuttajan kiinteistölle ja sen käytölle kaivoksen toiminnasta aiheutuvista 
hajuhaitoista on määrättävä asianmukaisen korvaus.  

Vedenlaadun huononeminen  

Kiinteistön yksi tärkeimmistä elementeistä on Tipasjärven puhdas vesi, jo-
ka soveltuu uimiseen, kalastukseen, muuhun virkistymiseen sekä talous- ja 
kylpyvedeksi. Etenkin Kainuussa on lukuisia esimerkkejä siitä, miten kai-
vostoiminta muuttaa ympäristössä olevan asukkaiden elämänlaatua ve-
denlaadun huononnuttua. Tällöin myös kiinteistön käyttöarvo menettää 
täysin merkityksensä puhumattakaan sen aiheuttamasta haitasta laajem-
malla alueella ympäristössä.   

Lupahakemuksen mukaan etenkin kaivoksen tuottaman jäteveden määrä 
on suuri kaivoksen kokoon ja tuotantomäärään verrattuna. Talvivaaran 
vuotuiset jätevesipäästöt ovat 1,3 miljoonaa kuutiota, ja Taivaljärvellä ne 
olisivat 0,5 miljoonaa kuutiota, vaikka viimeksi mainittu olisi huomattavan 
paljon Talvivaaraa pienempi kaivos. Lisäksi jätevesi olisi lupahakemukses-
ta ilmenevästi hyvin törkyistä: se sisältäisi lyijyä ja sulfaattia on 700 mg lit-
rassa eli noin neljä kertaa enemmän kuin Talvivaaran alkuperäisessä ym-
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päristölupahakemuksessa, jota Talvivaaran hankkeessa ei kuitenkaan ole 
noudatettu. 

Lupahakemuksesta ei ilmene, miten sade- ja sulamisvesien ja niihin sitou-
tuneiden saasteiden leviäminen estetään. Siitä ei myöskään ilmene, millai-
silla rakenteilla varmistetaan sade- ja sulamisvesien talteenotto, niin että 
ne eivät valu Tipasjärveen aiheuttaen järven veden ja eläimistön saastu-
mista. Hakemuksesta ei myöskään ilmene, kuinka vesistöön liittyvät asiat 
otetaan huomioon kaivoksen sulkemisen jälkeen.  

Muistuttaja on vaatinut hakemuksessa esitettyä huomattavasti selkeämpää 
selvitystä edellä kerrotuista vesistöihin liittyvistä seikoista. Etenkin synty-
vän jäteveden määrä on huomattavan suuri, kun sitä vertaa kaivoksen ko-
koon ja tuotantomäärään. Muistuttaja on vaatinut selvitettäväksi, mistä tä-
mä johtuu ja miten tämä vaikuttaa kaivoksen ympäristöön, etenkin Koivu-
puroon ja Ollinjokeen, millaisia haittavaikutuksia tällä on vesistölle sekä 
ympäristön eläinkannalle sekä miten sade- ja sulamisvesien ja niihin sitou-
tuneiden saasteiden leviäminen estetään. Lisäksi on vaadittu vedenlaadun 
tarkkaa mittaamista kaivoksen lähiympäristön vesistöistä sekä Pienestä 
Tipasjärvestä ja selvittämään, kuinka vesistöön liittyvät asiat otetaan huo-
mioon myös kaivoksen sulkemisen jälkeen, jotta kaivoksesta ei aiheudu 
vuosisatoja kestävää ympäristöhaittaa lähialueen vesistöille. Lisäksi kai-
voksen toiminnan aiheuttama vedenlaadun heikkeneminen ja sen vaiku-
tukset muistuttajan kiinteistölle ja sen käytölle on velvoitettava korvattavak-
si.  

Lintu- ja kalakannan heikkeneminen  

Vedenottamon rakentamisen seurauksena noin 700 m:n päähän vastaran-
nalle alueen herkkä luonnon tasapaino järkkyy ja useat lintulajit katoavat 
alueelta. Näistä uhanalaisimmat linnut joutsenet ja kuikka vaativat pesimi-
seen täydellistä luonnonrauhaa. Tipasjärven runsas kalakanta muuttuu 
kaivostoiminnan alkamisen jälkeen, ja erityisesti kuha ja muikku todennä-
köisesti häviävät. Kalastus ei ole enää virkistävää kaivoksesta kuuluvien 
räjäytysten, äänien ja pölyn lomassa ilman kalansaaliita. 

Muistuttaja on vaatinut luontoarvojen huomioonottamista lupahakemuk-
sessa ja tarkkaa selvittämistä ja mittaamista siitä, kuinka kaivos vaikuttaa 
luonnon tasapainoon ja etenkin lintu- ja kalakantaan. 

Muutokset maisemassa  

Muistuttajan kiinteistöä ympäröivä kaunis ja hiljainen erämaamaisema 
muuttuu teollisuusmaisemaksi ja teolliseksi työmaa-alueeksi; maisemaksi, 
joka ei enää sovellu lomailuun. Muistuttaja on vaatinut asianmukaista kor-
vausta kaivoksen aiheuttamista muutoksista kiinteistöä ympäröivässä mai-
semassa ja sen vaikutuksista kiinteistölle, ja etenkin kiinteistöön arvoon 
sekä sen käyttöön hankintatarkoitukseensa.  

Kaivostoiminta vaatii kirkkaan teollisuusaluevalaistuksen. Se heijastuu tai-
vaalle ja muuttaa kiinteistön luonnonmukaisen valaistuksen kaupunkimai-
seksi ja poistaa muistuttajan kiinteistöltä erämaatunnelman.  Lisääntyvillä 
kaivoksen valoilla on myös haitallinen vaikutus alueen lintukantaan. Lupa-
hakemuksesta ei ilmene, miten hakija aikoo ottaa valosaasteen huomioon, 
mitata sitä ja estää sen syntymisen. Muistuttaja on vaatinut valosaasteesta 
asianmukaista selvitystä, kuinka sitä aiotaan mitata sekä selvitystä toimista 
valosaasteen estämiseksi. Lisäksi muistuttaja on vaatinut asianmukaista 
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korvausta kaivoksen aiheuttamasta valosaasteesta kiinteistölle ja sen käy-
tölle. 

Lupahakemuksesta ei myöskään riittävästi ilmene, kuinka kaivoksen ra-
kentamisessa muodostunut ylimääräinen pintajäte ja moreeni varastoi-
daan. Myöskään kaivostoiminnan lopettamisen jälkihoitoa ei ole selvitetty 
tarpeeksi perusteellisesti. Muistuttaja on vaatinut selvitettäväksi, kuinka 
kaivoksen rakentamisesta muodostunut ylimääräinen pintajäte ja moreeni 
varastoidaan sekä tarkempi selvitys menetelmistä ja tavoista, joita käyte-
tään kaivostoiminnan lopettamisen jälkihoidoissa. Lisäksi on selvitettävä, 
miksi kaivoshankkeesta ei ole käynnistetty ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä. 

Kiinteistön myyntiarvon aleneminen  

Muistuttajan mukaan hänen kiinteistönsä käypä myyntiarvo on nyt olema-
ton, sillä kukaan ei halunne ostaa kesähuvilaa kaivoksen lähinaapurista. 
Voidaankin todeta, että myynti on nyt ja vastaisuudessa mahdotonta. Näin 
ollen kaivos on tuhonnut omaisuuden arvoa pääoman ollessa kiinni kiin-
teistössä, ja uuden, korvaavan kiinteistön hankkiminen on mahdotonta. 
Muistuttaja ei koskaan ole halunnut muuttaa kaivoksen naapuriksi.  

Muistutuksessa esitettyihin perusteihin vedoton muistuttaja on vaatinut jo-
ko a) kiinteistön lunastamista tai b) asianmukaista korvausta kaivoksen ai-
heuttamista, vuosia kestävistä haitoista kiinteistölle. 

Lunastustapauksessa kiinteistön menettämisen aiheuttamasta haitasta tu-
lee korvauksen on oltava vähintään sen suuruinen, että on mahdollisuus 
käynnistää itse vastaavan kiinteistön etsiminen ja hankintaprosessi. Muis-
tuttaja on vaatinut, että kiinteistöstä suoritetaan täysi korvaus. 

Haitankorvauksen tapauksessa joudutaan ylläpitämään käyttämättömäksi 
jäävää kiinteistöä kymmeniä vuosia, koska kaivostoiminta estää kiinteistön 
käytön siihen tarkoitukseen, johon se on hankittu. Muistuttaja on vaatinut, 
että kiinteistöstä suoritetaan täysi korvaus. 

13. XX (Myllykangas RN:o 43:29 ja Hukkalampi RN:o 43:52 sekä osuudet yhteisiin vesi-
alueisiin) 

Muistuttaja on arvostellut menettelyä kaivoslupa-asioissa. Toiminta halut-
taisiin aloittaa ennen lupapäätösten lainvoimaiseksi tulemista. Jos pyyn-
töön suostutaan, ollaan jatkolupien suhteen puun ja kuoren välissä. Esi-
merkkinä tällaisesta menettelystä on Talvivaaran hanke, josta olisi pitänyt 
oppia. Muistuttajan mukaan menettelyn pitäisi olla sellainen, että ensin on 
kunnossa tarvittava jätteiden puhdistuslaitos ja suljettu vesikierto ja vasta 
sen jälkeen saadaan muut tarvittavat luvat.  

Muistuttaja on arvostellut kansainvälisten pörssiyhtiöiden toimintaa. Ne 
näyttävät saastuttavan maamme pohjavesiä ja muutakin. Toiminnassa vain 
voitot ovat tärkeitä ja veroja ei makseta toimintamaahan.  

Muistuttaja on tiedustellut, miten kysymyksessä oleva suoalue suodattaa 
saasteita. Suolla ei voi kulkea jalan eli se on jo täynnä vettä. 

Kaivoksen eteläpuolella oleva iso suoalue jakaa vesien luontaisen virtauk-
sen neljään eri suuntaan: Koivupuron kautta Hietaseen, Hanhilammen, 
Kangaslammen, Levälammen, Kolkkojärven Pohjoislammen ja Myllypuron 
kautta Tipasjärven Myllylahteen, Taivaljärven kautta Tipasjärveen sekä 
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suoraan kaivoksen kohdalta purossa Tipasjärveen. Muistuttaja on tiedus-
tellut, miten vedet käyttäytyvät lämpötilan ollessa - 30 ºC.  

Muistuttaja ei sinänsä ole vastustanut kaivostoimintaa, vaikka toiminnan 
hyödyt hänen mielestään eivät suuntaudu oikein eikä valtiovaltakaan toimi 
asianmukaisesti. Muistuttaja on huomauttanut, mitä toiminnasta ajattelevat 
tulevat sukupolvet. Lopuksi muistuttaja on huomauttanut, että lupaviran-
omaisten on otettava huomioon suunnitellulta kaivokselta johdettavien ve-
sien vaikutukset alavirtaan.   

14. XX ja XX (Pirttiniemi RN:o 17:30 sekä osuus Tipasojan jakokunnan yhteiseen aluee-
seen RN:o 876:2)  

Muistuttajat ovat vaatineet, että lupaa toiminnan aloittamiseen ei saa 
myöntää ennen kuin jäljempänä mainitut toimenpiteet on toteutettu. Toi-
minnan aloittamien hakemuksen mukaisesti aiheuttaisi ympäristönsuojelu-
lain 42 §:n vastaisesti merkittävää ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa 
sekä erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Se myös estäisi ve-
sienhoitolain 21 §:n mukaisen vesiensuojelutavoitteen saavuttamisen. 
Muistuttajat ovat viitanneet myös Kainuun maakuntakaavaan 2020 ja in-
ternetistä löytyvään karttaan (infokartta.fi/kainuunliitto/). Suunnitellun kai-
vosalueen viereen on maakuntakaavakarttaan merkitty sekä luonnonsuoje-
lualue että arvokas kallioalue. 

Lisäksi Ison ja Pienen Tipasjärven rannalla sijaitsevien vakinaisten ja loma-
asuntojen takia toiminnassa rikottaisiin naapuruussuhdelain 17 §:ää.  

Kaivostoiminta on viime aikoina saanut aiheellisesti negatiivista julkisuutta 
maassamme. Nyt olisi mahdollista toteuttaa hanke tavalla, joka ei aiheuta 
kohtuutonta haittaa luonnolle eikä ihmisille. Samalla voitaisiin osoittaa, että 
maassamme on osaamista ja asiantuntemusta tuotannon harjoittajilla että 
valvontaviranomaisilla.  

Muistuttajat ovat ympäristönsuojelulain ja naapuruussuhdelain mukaisen ti-
lanteen säilyttämiseksi vaatineet luvan myöntämisen ehdoiksi:   

1. Murskaamo on tehtävä heti maan alle tai muuhun suljettuun tilaan. 

2. Varmistetaan, että hakijan lupauksen mukaisesti kesälomakauden aika-
na louhinta tapahtuu tunnelissa, ei avolouhoksella. 

3. Hakijan on toteutettava alkuperäisen suunnitelman mukainen suljettu 
vesikierto.  

4. Poikkeustilanteiden varalle on rakennettava jätevesilaitos. 

5. Puolueettomien maanrakennusalan asiantuntijoiden hyväksymällä taval-
la estetään jätevesien pääsy Tipasjärveen kaikissa olosuhteissa. 

6. Melutasoa on tarkkailtava jatkuvasti eikä vain yhden kerran koko toimin-
nan aikana, kuten luvan hakija on ehdottanut.  

Muistuttajat ovat esittäneet vaatimuksilleen seuraavassa ilmenevät perus-
telut.   

 

Yleistä 
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Muistuttajat viettävät aikaa Pienen Tipasjärven rannalla Hankaniemessä 
omistamallaan loma-asunnolla kesäkuukaudet lähes kokonaan, syksyisin 
ja keväisin viikonloput sekä usein myös talvella. Kiinteistöllä on osuus Ti-
pasojan jakokunnan yhteiseen alueeseen.  

Pienellä Tipasjärvellä on useita muitakin mökkejä sekä entinen Tipasjärven 
koulu, nykyinen Tipastupa, jossa pidetään kesäisin muun muassa nuoriso-
leirejä.   

Muistuttajat ovat hankkineet loma-asuntonsa Tipasjärven jylhien maisemi-
en ja luonnonrauhan takia. Avolouhos ja maanpäällinen murskaamo hei-
kentäisivät ratkaisevasti näitä olosuhteita. On syytä olettaa, että myös lo-
ma-asuntojen ja tonttien arvo alenisi huomattavasti. Muistuttajat ovat tie-
dustelleet, sitoutuuko luvan hakija korvaamaan menetykset täysimääräi-
sesti. 

Melu ja pöly 

Muistuttajat ovat suunnitellun toiminnan melun ja pölyn osalta viitanneet 
naapuruussuhdelain 17 §:ään. Suunniteltu kaivosalue sijaitsisi vain parin 
kilometrin etäisyydellä muistuttajien loma-asunnosta. Varsinkin tyynellä 
säällä alueelta kuuluisi häiritsevää melua. Hakijan edustaja lupaili hank-
keen aiemmissa esittelyissä, että murskaamo sijoitetaan suljettuun tilaan, 
mutta 1.6.2012 Sotkamossa pidetyssä tiedotustilaisuudessa hankkeen 
emo- ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat kertoivat, että murskaus siirretään 
maan alle vasta toiminnan siirryttyä tuhannen metrin syvyyteen, mikäli niin 
syvällä olevat varannot kannattaa aikanaan vallitsevilla hinnoilla louhia. 
Toisin sanoen murskaus olisi koko ajan maan päällä, mikäli kaivos toimisi 
vain aluksi aiotun 10:n vuoden ajan. Kuitenkin aiemmin kerrotuin mukaan 
melu- ja pölyhaitat torjutaan suojaamalla murskaustoiminta esimerkiksi hal-
lin avulla. Murskaamon suojaamisesta aiheutuu tietenkin kustannuksia, 
mutta täytyykö ympäristön sietää melua, jotta hakijan voitot eivät vaaran-
tuisi? 

Vallitseva tuulensuunta on sellainen, että avolouhinnassa ja maanpäälli-
sessä murskaamossa syntyvä hienojakoinen pöly leviää tuulen mukana 
kauemmas Tipasjärven suuntaan. Hienojakoisista aineista järviveteen voi 
liueta odotettua enemmän rikasteen sisältämiä mineraaleja. Järviveden 
nykyinen tila eli sen tarkka koostumus pitäisi tutkia useammasta näyt-
teenottopaikasta ennen luvan myöntämistä, ja myöhemmin, mikäli kaivos-
toiminta alkaa, järven tilaa pitäisi seurata säännöllisesti. 

Vaikutukset vesistöissä 

Esitellessään kaivoshanketta ympäristön asukkaille kaivosyhtiön edustajat 
ilmoittivat toiminnan perustuvan suljettuun vesikiertoon. Tämä oli myöntei-
nen asia, mutta nyt haetaankin lupaa aivan toisenlaiselle menettelylle. 

Lähivesistöön aiotaan päästää jätevesiä, joissa esiintyy muun muassa lyi-
jyä (Pb) ja sinkkiä (Zn). Lyijy huolestuttaa erityisesti, sillä lyijy seuraa ih-
miselimistön aineenvaihdunnassa kalsiumia (Ca) luustoon, josta sen pois-
tumisen puoliintumisaika on noin 20 vuotta. Lyijy on vaarallinen lisäänty-
misterveydelle. Epäorgaanisten lyijy-yhdisteiden vaikutuksia ovat ääreis-
hermoston (polyneuropatia) ja keskushermoston (enkefalopatia) myrkytyk-
set. Lyijy-yhdisteet voivat aiheuttaa myös munuaisvaurioita ja ruoansula-
tuskanavan spasmeja (lyijykoliikki). Eräät lyijy-yhdisteet on luokiteltu syö-
pävaaraa aiheuttaviksi: lyijyasetaatti, -fosfaatti, -kromaatti, -ortofosfaatti ja -
subasetaatti. Edellä sanotuista ominaisuuksista on viitattu syöpää aiheut-
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tavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista 
kielloista ja rajoituksista annettuun valtioneuvoston päätökseen 858/1998. 

Virtaamamuutoksia ei liene myöskään perusteellisemmin arvioitu, maape-
rästä huuhtoutunee mangaania (Mn) ja fosforia (P), joka on nimenomaises-
ti potentti järvien rehevöittäjä epäorgaanisten typen (N) päästöjen ohella. 
Sulfaatin (SO4) päästöarvioksi on esitetty 262 t/v eli 2 620 tonnia oletetun 
10 vuoden toimintajakson aikana. 

Ainakin osa Ollinpuron virtaamasta suuntautuisi myös Hiidenportin kansal-
lispuiston suuntaan. Lupahakemuksessa Koivupuron alkupäätä ehdote-
taan kaivoksen vesipäästöjen sekoittumisalueeksi, toisin sanoen alueella 
päästörajat saisivat ylittyä.  Pirttilampi, Nimisenlampi, Kangaslampi, ja Sär-
kilampi, joista kaksi jälkimmäistä eivät suoranaisesti ole virtaaman piirissä, 
ovat karuja erälampia ja todennäköisesti eivät kestäisi esitettyjä päästö-
määriä. Ollinjoen varrella tiedetään asustavan muun muassa uhanalaisia 
saukkoja. Pieni-Hietanen ja Hietanen ovat myös ekosysteemeiltään kos-
kemattomia luonnontilaisia järviä, joihin maatalouden lannoitevaikutukset 
ja metsien ojitukset eivät ole vaikuttaneet eli ne ovat Tipasjärven ohella ai-
noita Sotkamon kunnassa jäljellä olevia luonnontilaisia järviä. 

Tipasjärven korkeus merenpinnasta on kartan mukaan noin 193 m ja Tai-
valjärven noin 200 m. Järvet on yhdistetty kanavalla. Ovatko patoraken-
nelmat riittäviä estämään jätevesien virtauksen suoraan Tipasjärveen esi-
merkiksi kevättulvien tai poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden aikana? 
Onkohan tarkoitus, että menetellään tarvittaessa kuten Raahen kulta-
kaivoksella: altaan täytyttyä pakotetaan lupaviranomaiset hyväksymään 
poikkeuksellinen menettely? Muistuttajat ovat viitanneet myös jäljempänä 
muistutuksessa mainittuihin tapahtumiin Jäkäläsuon turvealueella. 

Luontomatkailu 

Suunnitellun tuotantoalueen läheisyydessä on suosittuja luontomatkailu-
kohteita, kuten Hiidenportin kansallispuisto. Sieltä on retkeilyreitti Tipasjär-
ven viereiselle Teerisuon soidensuojelualueelle, joka on luontomatkailun 
kehittämiskohde Kainuun maakuntakaavassa.  

Tipasjärvestä alkaa Tipasjoen melontareitti Isolle Kiimaselle. Ei ole vaikea 
päätellä, millainen tyrmäysisku avolouhos ja maanpäällinen murskaamo 
lähialueella olisivat luontomatkailun kehittämiselle tällä alueella. 

Kokemuksia aiempien lupien vaikutuksista 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi Vapo Oy:lle luvan turvetuo-
tannon aloittamiseen Ison Tipasjärven lähellä sijaitsevalla Jäkäläsuolla 
vuonna 2007, vaikka lähiseudun asukkaat vastustivat luvan myöntämistä. 
Lupapäätöksessä edellytettiin, että valumavesiä ei missään vaiheessa joh-
deta Tipasjärveen. Kevättulvien aikana 2010 ja 2011 valumavedet oli kui-
tenkin päästetty Tipasjärveen. Tämän seurauksena Tipasjärvessä oli sini-
levää ensimmäisen kerran kesällä 2011. Lisäksi siian kutualueina toiminei-
ta hiekkapohjia oli peittynyt turpeella. Ranta-asukkaiden puututtua asiaan 
myös Kainuun ELY-keskus kävi toteamassa tilanteen. Vapo Oy lupasi es-
tää tapahtuman toistumisen pengerryksillä. Keväällä 2012 valumavedet 
pääsivät jälleen Tipasjärveen.  Penger, jonka piti estää tämä, oli tehty tur-
peesta! ELY-keskus ei tiettävästi edelleenkään vaadi mitään sanktioita Va-
po Oy:lle. 
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Kokemukset Talvivaarasta ja Raahen kultakaivoksesta ovat kaikkien tie-
dossa. Eikö kerrankin voitaisi myöntää tuotannon aloittamislupa vasta, kun 
tuotantoa voidaan harjoittaa vaurioittamatta ympäristöä ja valvovilla viran-
omaisilla on riittävästi resursseja ja ammattitaitoa? 

15. XX (Retula RN:o 17:27) 

Lupamääräyksissä on asetettava tiukat raja-arvot vesistöön joutuville ker-
tapäästöille ja päästöjen neljännesvuosi -keskiarvoille. Viranomaisvalvon-
nan lisäksi on oltava jatkuva omavalvonta ja dokumentointi.  

Kiertovesialtaiden mitoitus on varmistettava toimivaksi myös häiriötilantei-
den aikana. Toiminta-alueen ympäristön vedet on kaikissa tilanteissa ero-
tettava prosessivesistä.  

Vesistöstä, jota toiminta kuormittaa, on otettava näytteitä ennen toiminnan 
alkamista, jotta myöhemmin voidaan verrata lyijyn (Pb) ja sinkin (Zn) ker-
tymistä kaloihin. 

Vedenotto Tipasjärvestä ei saa aiheuttaa haittaa kalastukselle eikä ranta-
asutukselle. 

Sulfaatin (SO4) ja typen (N) päästöt vesistöön hoidettaneen ainakin osin 
neutraloimalla, mutta keinot lyijyn (Pb), sinkin (Zn) ja vaahdotuskemikaali-
en osalta lienevät hakijalle tuntemattomia. Tämä on huolestuttavaa, mikäli 
käy kuten Talvivaaran ympäristöluvan tapauksessa, jossa kukaan ei tunnu 
tietävän etukäteen haitoista mitään. 

Maassamme on toisenlaistakin kaivostoimintaa, esimerkiksi Yara Oy:llä 
Siilinjärvellä. Muikkua saadaan saaliiksi aivan tehtaiden rantavesistä ja 
kaivoksen rikastushiekka-altaat ovat Pohjois-Savon parhaita vesilintualuei-
ta. Toimintaa siellä on harjoitettu jo yli 40 vuotta. 

Kaikkien, luvan hakija mukaan lukien, etu on harjoittaa kaivostoimintaa 
vastuullisesti maassamme.  

16. XX (Peuraniemi RN:o 17:44) 

Muistuttajan mukaan suunniteltu kaivostoiminta aiheuttaisi vakavaa haittaa 
ympäristölle, vesistölle ja lähialueen vakituisille ja kesäasukkaille, mistä 
syystä ja myös nykykokemusten perusteella päätöstä tehtäessä on nouda-
tettava erityistä huolellisuutta ja harkintaa.  

Haitat ja vaatimus 1 

Kaivostoiminnasta, etenkin avolouhoksesta ja murskaamosta aiheutuu 
merkittävästi melua ja pölyä, joka kantautuu koko Tipasjärven yli sen vaki-
tuisten ja ranta-asukkaiden haitaksi. 

Murskaamo on sijoitettava pöly- ja meluhaittojen vuoksi maankuoren alle. 
Toimintaa ei saa harjoittaa avolouhoksella ranta-asukkaiden loma-aikaan 
1.5.–30.9. 

Haitat ja vaatimus 2 

Toiminnasta aiheutuu merkittäviä myrkky- ja jätevesipäästöjä Hiidenportin 
kansallispuiston luonnonsuojelualueella ja vesistöjen kautta Sotkan Hiukan 
hiekkarannoilla. 
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Ennen minkäänlaisten töiden aloittamista kaivosalueelle on rakennettava 
jäteveden ja myrkkyjen puhdistuslaitos ja kokonaan suljettu vesikierto. Tä-
män lisäksi on todistettavasti selvitettävä, että prosessivesistä ei missään 
olosuhteissa pääse Tipasjärveen. 

Haitat ja vaatimus 3 

Toiminnan aikana käsitellään valtavat määrät ympäristölle, ihmisille ja ve-
sibiologialle vaaralliseksi luokiteltuja myrkkyjä, joiden lopulliset vaikutukset 
nähdään vasta vuosien kuluttua. Haitat esimerkiksi alueen kalakantoihin ja 
muuhun elolliseen voivat olla huomattavan suuria. 

Hakijan on esitettävä luotettava taloudellinen takuu/ pantti ympäristölle ja 
alueen asukkaille/ mökkiläisille mahdollisesti aiheuttamistaan haitoista. 
Suuruudeltaan sen on vastattava toiminnassa olevan kaivoksen vuotuista 
liikevaihtoa 25–35 M€. 

Vaatimus 4 

Kaivostoiminta ei saa laajentua nykyisistä rajoista ja määristä, mitkä seikat 
on kirjattava lupamääräyksiin, jos lupa toiminnalle ylipäätään myönnetään. 
Jos toiminnassa katsotaan rikottavan ympäristö- tai vesitalousluvan mää-
räyksiä, lupa pitää voida heti kumota.   

17. XX,XX,XX ja XX (Pehkola RN:o 46:3) 

Muistuttajat ovat todenneet ympäristö- ja vesitalouslupa- sekä toiminnan- 
ja töidenaloittamislupahakemuksesta, että tietyllä tapaa työt on jo aloitettu-
kin silloin, kun 1980-luvulta peräisin oleva kaivoskuilu on tyhjennetty ve-
destä.  

Muistuttajat ovat vaatineet hylättäväksi hakijan pyyntö määrätä Koivupuro 
ja sen suun alapuolinen osa Ollinjoesta vesipäästöjen sekoittumisvyöhyk-
keeksi, jolla ympäristölaatunormi saisi ylittyä. Lisäksi on vaadittu, että kai-
voksen ylimäärävesille on toiminnan alusta lähtien oltava puhdistuslaitos, 
että Koivupuron latva-alueille on istutettava energiapajuviljelmä ja että toi-
minnalle asetetaan riittävän laajat tarkkailuvelvoitteet. 

Vaatimusten perustelut 

Hakijan käyttämä konsulttiyhtiö on tarkkaillut purkuvesien laatua useista 
näytteenottopisteistä, joista yksi on Koivupurossa muistuttajien suvun 
omistaman tilan Pehkola rajalla. Tyhjennysaikana otetut näytteet ja vuoden 
2008 perusselvitys muodostavat nyt hyvän vertailupohjan kaivostoiminnan 
ympäristövaikutuksia seurattaessa. Muistuttajat pystyvät osoittamaan, mil-
lainen Koivupuron tila on ollut. Tyhjennysvesien laatu poikkesi oleellisesti 
siitä vedestä, mitä kaivosyhtiö suunnittelee johtavansa luontoon. Näin on 
muun muassa räjähdejäämien osalta. 

Hakemuksessa esitetyn mukaan kaivoshankkeesta ei aiheudu haittaa 
muun muassa maa- ja vesialueiden käytölle. Muistuttajat ovat eri mieltä. 
Pehkolan pientila on vuodesta 1965 lähtien ollut koskematon. Ajan mittaan 
Koivupuron varren kosteikosta ja sen takaisesta pienestä metsäalueesta 
on muodostunut yksityinen luonnonsuojelualue, jossa luontotila on palau-
tunut. Puronotkelman kosteikko on ainutlaatuinen sammaleineen, lahoavi-
ne koivuineen, jäkälineen ja kääpineen. Puro on osittain sammaleen peit-
tämä, sillä sen reunamilla ei ole liikuttu vuosikymmeniin. 
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Perikuntaomistuksen purkauduttua puroon viettävän entisen pellon laidalle 
on suunniteltu ensin laavun ja myöhemmin eräsaunan rakentamista, luon-
non koskemattomuus säilyttäen.  

Virallisen statuksen hankkimista Pehkolan alueen suojelulle ei toistaiseksi 
ole nähty tarpeelliseksi.   

Muistuttajien mukaan kaivostoiminnan aloittamislupa ei saa sisältää suora-
naista oikeutta saastuttaa jokin maa-alue. Tästä poiketen hakija on pyytä-
nyt määräämään Koivupuro ja Koivupuron laskun alapuolinen osa Ollin-
joesta vesipäästöjen sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla ympäristölaatunormi 
saa ylittyä. Muistuttajat ovat vaatineet, että ympäristölaatunormia ei saa 
ylittää Koivupurossa, jolloin normi ei ylity sen alapuoleisissakaan vesistön 
osissa. 

Ruotsalaisilta Sotkamo Silver AB:n kotisivuilla ovat yhtiön osakkaille esitel-
tävät ympäristöpoliittiset periaatteet. Muistuttajien mielestä toiminnassa ei 
riitä, että ”pyritään jatkuvaan parantamiseen”, vaan alun alkaen on raken-
nettava ylimäärävesien puhdistuslaitos, jossa sekä räjähteiden jäämät että 
muut vesistöä myrkyttävät ja rikastuttavat ainesosat poistetaan. Viimeisek-
si, luonnonmukaiseksi ”suodattimeksi” yhtiö on velvoitettava istuttamaan 
energiapajuviljelmän Koivupuron latvan suoalueille.  

Kaivosten perustaminen on viime vuosina vilkastunut maassamme siinä 
määrin, että se kuormittaa viranomaistoimintaa. Talvivaaran kokemusten-
kin perusteella toiminnan perustamisvaiheessa on asetettava riittävän laa-
jat tarkkailuvelvoitteet, vaikka hakija pyrkii minimoimaan analysoitavien 
näytteiden määrää. Tämä ilmeni myös hakijan edustajien ja kunnan ympä-
ristö- ja teknisen lautakunnan keskustelussa. Viranomaisen velvollisuus on 
selvittää, onko tarkkailuvelvoitteen oltava laajempi kuin vuosien 2010–
2011 raportteja laajempaa. Suppeampaa se ei saa olla. 

Muistutuksen täydennys 

Muistuttajat ovat täydentäneet muistutustaan aluehallintoviraston 
25.6.2012 valokuvilla, jotka on otettu Pehkolan tilalta 27.5.2012 sekä Koi-
vupurolta 30.10.2010, 9.10.2011 ja 27.5.2012 ja Ollinjoelta 27.5.2012. 
Täydennyksen mukaan aluehallintoviraston 20.6.2012 suorittaman tarkas-
tuksen aikaan Pehkolan autiotilalla nähtiin sateiden jälkeen reunojaan 
myöten täysi ja vuolaasti virtaava Koivupuro. Muistuttajien mukaan kevät-
tulvien aikaan puro on jo 1950-luvulta lähtien levinnyt ympäröivään kos-
teikkoon. Täydennyksenä toimitetuista valokuvissa ilmenevät olosuhteet 
kevättulvan jälkeisenä aikana sekä syksyllä.  

Muistuttajat ovat uudistaneet aikeensa rakentaa Pehkola tilalle Koivupuron 
etelänpuoleiselle rinteelle ensin laavu ja tulevina vuosina myös sauna tule-
vien sukupolvien eräretkeilykäyttöön. Kylpyvesi on tarkoitus ottaa Koivupu-
rosta, mutta juomavesi tuodaan paikalle muualta. 

Muistuttajat ovat edelleen paheksuneet hakijan näkemystä, jonka mukaan 
vedenpuhdistamon rakentamistarve todettaisiin vasta vesinäytteiden pe-
rusteella tilanteessa, jossa Koivupuro jo olisi raskasmetallien saastuttama. 
Muistuttajat ovat painottaneet, että kysymyksessä on toimintaa lähin näyt-
teenottopaikka.     

Tulvavesien mukana saasteet leviäisivät purouomaa laajemmalle muistut-
tajien yksityisesti suojeleman kosteikon alueelle, joten muistuttajat ovat il-
moittaneet odottavansa todella huolellista harkintaa lupamääräysten aset-
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tamisessa. Muistuttajien mukaan asiassa suoritetun tarkastuksen perus-
teella toiminnanharjoittajalla on erinomaiset mahdollisuudet halutessaan 
profiloitua eettiseksi sijoituskohteeksi.   

18. XX (Pehkola RN:o 46:3)  

Mikäli kaivosyhtiölle annetaan lupa käyttää suoaluetta pintavalutuskenttä-
nä, vedet on puhdistettava nykyaikaisen teknologian mahdollistamalla ta-
valla varustetussa, kaivosalueelle rakennettavassa puhdistuslaitoksessa 
ennen maastoon laskemista.  Ei ole hyväksyttävää, että kaivosyhtiö aino-
astaan pyrkii jatkuvaan parantamiseen. Kaivos on otettava käyttöön siten 
varustettuna, että ympäristön luontoarvot säilyvät. 

Lisäksi kaivosyhtiö on velvoitettava kasvattamaan suoalueella energiapa-
jua, jotta viimeisetkin mahdolliset luontoa rehevöittävät jäämät poistuvat 
vesistöön johtuvasta vedestä. 

Vaatimusten perustelut 

Taivaljärven kaivosalueen käsiteltyjä jätevesiä johdetaan Hanhisuolle, jos-
ta vedet ohjautuvat olemassa olevaa ojaverkostoa pitkin Koivupuroon ja 
sieltä Ollinjoen kautta eteenpäin kohti Hietasta.  

Konsulttiyhtiö on tarkkailuohjelman mukaisesti ottanut näytteitä kaivoksen 
tyhjennysvaiheessa. Kyseiset tulokset verrattuna vuoden 2008 lähtötilakar-
toitukseen osoittavat muutosten olevan suhteellisen pieniä. Tämän aineis-
ton lukeminen Sotkamo Silver AB:n vuosikatsauksen rinnalla auttaa oival-
tamaan, millaisia uhkia erämaa-alueen vesistölle on odotettavissa. 

Sotkamo Silver AB on vuosikatsauksessaan (Årsredovisning för räkens-
kapsåret 1.1.2011–31.12.2011, s. 16) kuvannut yhtiön ennakko-oletusta 
kaivoksen vaikutuksista lähialueen vesistölle, jonka ruotsinkielinen teksti 
muun muassa lähtevän veden sisältämistä kemikaaleista kuuluu: 

Utsläpp i vatten kan vara i form av restkemikalier från våtanrikning, läckage 
av vatten från gruvgångar som innehåller rester av sprängämnen, sot, stoft 
och spillolja. Förorening av mark kan vara i form av spillolja och stoft som 
innehåller metaller. Långsiktig miljöpåverkan från gruvverksamhet uppstår i 
huvudsak på grund av sulfidoxidation i anrikningssand och i upplag av 
gråberg. Sulfidoxidationen kan ge upphov till surt och metallhaltigt lakvat-
ten. 

Samassa yhteydessä on todettu, että yhtiön ympäristöpolitiikkaan kuuluu 
ympäristöhaittojen minimoiminen seuraavia keinoja käyttäen:  

 Följa lagar och förordningar 

 Sträva efter ständiga förbättringar 

 Utbilda och engagera anställda och anlitade underentreprenörer i 
Sotkamo Silvers miljöarbete 

 Minimera användandet av energi och vatten 

 Använda teknologi som minska användandet av kemikalier och rå-
varor 

 Mäta och kontrollera påverkan på drabbade områden 

 Minska buller från verksamheten genom att förlägga bullerkällor 
under jord 
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Koivupuro on osin sammalreunainen erämaapuro, joka rantamineen muo-
dostaa arvokkaan kosteikkoalueen. Ollinjoki puolestaan saa alkunsa Kan-
toluomasta, noin kilometrin päässä siitä, missä Koivupuro yhtyy Ollinjo-
keen. Nämä tienoot ovat koskemattomina kosteikkoalueina muun muassa 
hanhien elinympäristöä. Kaivosyhtiön jättämän hakemuksen, konsulttiyhti-
ön päästö- ja vaikutusraporttien sekä kaivosyhtiön verkkosivuilta löytyvän 
aineiston pohjalta on ilmeistä, että Koivupuron ja Ollinjoen tienoiden erä-
maa-alueiden virkistyskäyttö käy mahdottomaksi, mikäli toimintaan myön-
netään lupa päätös kaivosyhtiön esittämin ehdoin. 
 

19. XX (Kaislaranta RN:o 9:15) 

Muistuttaja on vastustanut töidenaloittamisluvan myöntämistä ennen ym-
päristöluvan lainvoimaiseksi tulemista seuraavassa esitettyihin seikkojen 
perusteella.  

Olkilahdesta otettavan veden määräksi on ilmoitettu noin 210 000 m3 vuo-
dessa. Mitä tämä vaikuttaa järven vesitilanteeseen, vedenkorkeuteen ja 
kalakantoihin, ja onko asiasta tehty selvitystä?  

Prosessissa käytettäviä kemikaaleja ovat hakemuksen mukaan muun mu-
assa sinkkisulfaatti (ZnSO4), kuparisulfaatti (CuSO4) sammutettu kalkki 
Ca(OH)2 sekä Natrium-isobutyyliksantaatti. Nämä kaikki ovat myrkyllisiä 
vesieliöille ja näin ollen myös kaloille. Esimerkiksi kuparisulfaatti (CuSO4) 
kertyy ja siirtyy ravintoketjussa kaloista ihmiseen. 

Natrium-isobutyyliksantaatti hajoaa vedessä happamissa olosuhteissa rik-
kihiileksi (CS2), joka on erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

Vaahdotusprosessista jäävä ylimääräinen vesi on tarkoitus johtaa rikastus-
hiekka-altaasta ylivuotona alueen pohjoispuoliselle suoalueelle, joka toimi-
si pintavalutuskenttänä ja sieltä edelleen ojan kautta Ollinjokeen ja sitä 
kautta Ollinjoen alapuolisiin vesialueisiin. 

Miten on otettu huomioon jätevesien mahdollisesti sisältämien kemikaali-
jäämien reagointi happamassa suossa? Valuvatko kemikaaliylijäämät jäte-
veden mukana suon kautta alapuolisiin vesistöihin? Hakemuksessa ilmoi-
tetut päästöt vesistöön ovat arvioita eikä esimerkiksi prosessikemikaalien 
päästöistä ole mitään mainintaa. Tiedonannossa mainitut muut päästöt, 
kuten lyijy (Pb), ylittäisivät ympäristölaatunormit Koivupurossa koko vuo-
den ja Ollinjoessa talvella. Karttojen mukaan Ollinjoki on pohjavesialuetta, 
joten sinne pääsevät jäämät kulkeutuvat laajemmalle, kuin tiedonannossa 
mainitulle alueelle. Eikö tällaisella alueella päästöjen pitäisi reilusti alittaa 
ympäristölaatunormit? 

Huomioon on otettava myös käytettävien kemikaalien varastoinnin mahdol-
liset turvallisuusriskit ihmisille ja luonnolle. 

Muistuttaja on pitänyt alimitoitettuna hakijan pölypäästöarviota 8,4 tonnia ja 
pölyn kulkeutumista noin 1 000 m:n etäisyydelle louhoksesta. Sopivissa 
tuuliolosuhteissa pöly leviää varmasti laajemmallekin alueelle. 

Myös meluhaitat ja räjäytyksistä aiheutuva tärinä on arvioitu melko pienek-
si ja kuuluvan vain noin 500 m:n etäisyydellä avolouhoksesta. Muistuttajan 
Ison Tipasjärven kaakkoispäässä arviolta 10 km:n etäisyydellä sijaitsevalle 
mökille kuului jo viime kesänä jytke kaivokselta päin.  
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Muistuttajan kiinteistö ei sijaitse suunnitellun kaivoksen jätevesien valuma-
alueella. Kiinteistölle aiheutuisi kuitenkin varmasti ainakin melu- ja pölyhait-
taa.  

20. XX ja XX (Mehtola RN:o 61:4) 

Muistuttajat ovat vaatineet, että jätevesien asianmukaisen käsittelyn var-
mistamiseksi hakija on velvoitettava rakentamaan kunnollinen jäteveden-
käsittelylaitos heti toimintaa aloitettaessa. Myös pyyntö saada ylittää ympä-
ristönlaatunormi on hylättävä. 

Vaatimusten perustelut 

Hakemuksen mukaan jätevesi johdetaan ylivuotona suoalueelle ja edel-
leen ojassa vesistöön. Jätevesien määräksi on arvioitu 57 m3/h eli yli puo-
let rikastamon arvioidusta vedentarpeesta. 

Hakemuksessa jätevedessä lyijyn (Pb) pitoisuudeksi on arvioitu 100 ug/l. 
Hakemuksessa esitettyä pyyntöä saada ylittää ympäristönlaatunormi vesis-
tössä purkureitin yläosassa ei saa missään tapauksessa hyväksyä edes ti-
lapäisesti.  Myös hakijan tiedossa pitäisi olla lyijyn vaarallisuus ympäristöl-
le, eliöstölle ja ihmiselle muun muassa kumuloitumisriskin vuoksi.  Lyijy ai-
heuttaa vaurioita esimerkiksi hermostossa, lisääntymiselimissä, munuai-
sissa, verenkiertoelimistössä. 

Ei ole asiallista myöskään saastuttaa suoaluetta keräämällä siihen jäteve-
sien haitallisia aineita. Myrkyt eivät häviä sieltä itsekseen, vaan osin ke-
rääntyvät ja osin kulkeutuvat vesistöön. 

On vastuutonta väittää, että kaivoksen päästöt vaikuttaisivat vain purkurei-
tin yläosassa. Ajan mittaan haitallisia aineita kulkeutuu väistämättä myös 
pidemmälle vesistössä. 

Muistutuksessa on käsitelty tilannetta lähinnä lyijyn osalta. Vastaavantyyp-
pistä arviota täytyy tehdä kaikkien muidenkin haitallisten aineiden osalta. 

21. XX (Nurminiemi RN:o 5:22), XX ja XX (Kissantassu RN:o 5:29) sekä XX (Konkelo 
RN:o 128:43) 

Muistuttajat ovat vaatineet tutkittavaksi, edellyttääkö toiminta ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn soveltamista sekä joka tapauksessa hakijan velvoitta-
mista esittämään muistuttajien jäljempänä vaatimaa yksilöityä lisäselvitystä 
ja tarvittaessa myös suunnitelmineen ja asianosaisten kuulemisineen sekä 
kiinnittämään lupaa myönnettäessä huomiota muistutuksessa esitettyihin 
vaatimuksiin ja seikkoihin sekä niiltä osin riittävien lupamääräysten aset-
tamista toiminnalle  

Muistuttajat ovat vaatineet:  

 hakemuksessa esitettyä tarkemmin Hietanen ja Pieni-Hietanen -
järvien tilan, käytön, kaavoitustilanteen sekä toiminnan vaikutusten 
mainittuihin järviin huomioon ottamista lupamenettelyssä,  

 pöly-, melu ja tärinähaittojen minimoimista ympäristössä, lupamää-
räyksin niistä haitallisten vaikutuksen ja kohtuuttoman rasituksen 
estämiseksi sekä näiden haittojen – melun osalta myös lintujen pe-
sintään – selvittämistä hakemuksessa esitettyä tarkemmin,   
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 ainakin eniten melua ja muuta haittaa aiheuttavaan toimintaan tau-
koa kesäkuukausien loma-aikana  

 puhdistuslaitoksen rakentamista kierrätysvedelle ennen ympäristö- 
ja vesitalousluvan myöntämistä  

 kaivoksen vedet vastaan ottavan vesistön keskeisten ominaisuuk-
sien selvittämistä toiminnan päästöjen aiheuttamien vaikutusten 
vertaamisen mahdollistamiseksi, 

 riittävän tiukkoja lupamääräyksiä raja-arvoineen ja riittävän tiheää 
ja kattavaa vesistövaikutusten tarkkailua,   

 rikastushiekka- ja pyriittialtaan riskien minimoimista niin, että kaikis-
ta rakenteista esitetään kattava kuvaus koko suunnitellulle toiminta-
ajalle ja myös toiminnan päättymisen jälkeen selvityksineen mah-
dollisen vaaratilanteen minimoimisesta altaissa,  

 sekoittumisvyöhykkeeksi määräämistä koskevan pyynnön hylkää-
mistä ja erityisesti sen mahdollisen laajentamisen kieltämistä, 

 veden toksisuuden mittaamista useammin kuin kerran vuodessa, 

 vesistötarkkailupisteen lisäämistä Hietanen -järveen Lontanjoen 
suulle, 

 jätteiden käsittelystä ja varastoinnista riittävät määräykset, 

 täydentämään hakemuksen täydennyksen jälkeenkin puutteellista 
selvitystä rikastuskemikaalien kulkeutumisesta vesistöön, Koivupu-
roon johdettavasta vesimäärästä, tarkennusta jätevesipäästöjen 
vaikutusarviointiin, lyijyn osalta ympäristönlaatunormin ylittämisestä 
sekä selvitystä vesienhoitosuunnitelman huomioon ottamisesta, 

 hakemuksessa esitettyä tarkempaa jälkihoitosuunnitelmaa muun 
muassa vakuuden määrittelemiseksi,   

 toiminnanaloittamislupaa koskevan pyynnön hylkäämistä ja mikäli 
se myönnettäisiin, ainoastaan rajattuna valmisteleviin ja ennallistet-
taviin töihin vähintään 500 000 euron vakuutta vastaan, 

 määrättäväksi hakijan esittämää suurempi vakuus myös kaivan-
naisjätteen osalta   

 riittävää tiedottamista muun muassa pöly-, melu ja tärinämittauksis-
ta, vesistötarkkailusta sekä toiminnan etenemisestä säännöllisesti 
lähialueen asukkaille. 

Muistuttajat ovat perustelleet ja tarkentaneet vaatimuksiaan seuraavasti: 

Yleistä 

Kaivoksen suunniteltuun laajuuteen nähden toimintaa koskevat mene-
telmät ja erityisesti niiden haitalliset ympäristövaikutukset on kartoitettu ja 
kuvattu suppeasti. Kysymyksessä on ensimmäinen hopeakaivos, johon 
suoraan verrattavaa toimintaa ei maassamme aiemmin ole ollut. Kaivoksen 
vaikutusalueeseen kuuluva Tipasojan alue on pääosin maa- ja metsätalo-
uskäytössä, jolla on myös tiivis loma-alueen käyttö vakituisen asutuksen li-
säksi.  

Hakemuksen vesistöjä koskevassa selvityksissä on keskitytty erityisesti Ti-
pasjärvien alueeseen Pieni-Hietasen ja Hietasen alueen jäädessä vähem-
mälle huomiolle. Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös Tipasojan Hieta-
sen järvien alueeseen, joka myös on kasvavaa loma- ja virkistysaluetta se-
kä ahkerassa sienestys-, marjastus-, kalastus- sekä metsästyskäytössä. 

Hakemuksessa on toiminnan sijoittamispaikkaa koskien läheisten maa-
alueiden osalta puutteellista tietoa. Hietasen alueella on ranta-
asemakaava, jonka Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2011 
ja joka on astunut voimaan 30.12.2011. Uusia rantalomatontteja sanotussa 
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kaavassa on 64 edellä mainittujen vesistöjen alueella. Aluetta koskettavaa 
rantaviivaa edellä mainituissa järvissä on 17,9 km.  Alueella on jo entises-
tään Hietasen alueella virkistyskäytössä olevaa loma-asutusta. Kaava on 
otettava huomioon lupamenettelyssä. Alueelle on lisäksi suunnitelmissa 
merkittävä määrä lisää vapaa-ajan käyttöä palvelevia kiinteistöjä. 

Kaivoksen toiminta aiheuttaa merkittävää haittaa ja häiriötä alueen vir-
kistyskäytölle. Muistutukseen on liitetty kaksi karttaa Hietanen -järven voi-
maan tulleesta kaavasta.  

Lupa-asiaa käsiteltäessä ja toiminnalle asetettavissa lupamääräyksissä on 
otettava huomioon alueen kiinteistöjen käyttö virkistykseen ja vapaa-ajan 
viettoon. Eniten melua ja muuta haittaa aiheuttava toiminta on kokonaan 
kiellettävä kesälomakaudella eli juhannuksesta elokuun alkupuolelle saak-
ka. 

Hakija on velvoitettava tiedottamaan hankkeen etenemisestä lähialueen 
asukkaille säännöllisesti esimerkiksi kirjeitse.   

Pöly-, melu- ja tärinäpäästöt 

Kaivoksen toiminnasta aiheutuvat pöly-, melu- ja tärinähaitat ympäristössä 
on minimoitava. Lupamääräyksin on varmistettava, että haitallisia vaiku-
tuksia ei synny, että riskit ovat hallinnassa ja että pölystä, melusta ja täri-
nästä ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapurikiinteistöille ja alueen asuk-
kaille.  

Hakijan tekemät arviot toiminnan aiheuttaman pölyn, melun ja tärinän le-
viämisestä lähiympäristöön ovat riittämättömät. Hakijan olisi pitänyt laatia 
kattavat selvitykset nimenomaan tämän hankkeen osalta, ei ainoastaan vii-
tata esimerkiksi Kevitsan kaivoshankkeen aiheuttamiin vaikutuksiin. Haki-
jan pitäisi täydentää hakemustaan tältä osin. 

Hakijan on arvioitava häiriintyvät kohteet ja niille aiheutuva rasitus lupaha-
kemuksessa esitettyä yksityiskohtaisemmin.  

Hakija on lupamääräyksin velvoittava teettämään riittävä määrä melu-, pö-
ly- ja tärinämittauksia alueella. Mittaukset on tehtävä ympäristöviran-
omaisten ohjauksessa ja valvonnassa ja niiden tuloksista on tiedotettava 
alueen asukkaita.  

Pölyn pääseminen ympäristöön on estettävä kuljetuksissa ja prosessissa. 
Hankkeen toimenpiteet on tehtävä niin, että pölynsidonta on kiinteä ja 
normaali osa toimintaa.  

Kaivoksen työmenetelmiä ja työtapoja on kehitettävä melusta aiheutuvan 
haitan minimoimiseksi.  

Melun leviämisessä on otettava huomioon melun vaikutus lintujen pesin-
tään. Lisäksi on selvitettävä, miten meluhaitoissa on otettu huomioon ää-
nen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Melun aiheutumista on rajoitettava 
lupamääräyksin käyttäen virkistysalueille tarkoitettuja raja-arvoja. Räjäy-
tyksistä aiheutuvalle melulle on asetettava maksimimelutasoa koskevat ra-
ja-arvot.  
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Vesistöpäästöt 

Vesien yleiskuvauksessa on otettu pintapuolisesti kantaa haittoihin Hie-
tanen ja Pieni Hietanen -järvissä. Nämä järvet ovat välittömässä kosketuk-
sessa kaivoksesta lähteville vesille. Hakemussuunnitelman mukaan vesis-
tön käyttö liittyy kalastukseen mainitsematta loma-ajan virkistyskäyttöä. 
Vesien johtaminen kaivosalueelta Koivupuron ja Ollinjoen kautta Pieni-
Hietaseen ja Hietaseen on rasite vesistölle, kaloille ja sitä kautta myös ih-
miselle. Kaivoksessa käytettävien kemikaalien määrät lupahakemuksen 
mukaisilla määrillä ovat Pieni-Hietaselle ja Hietaselle liian suuria.  

Vesistön laadun turvaamiseksi tuotannonharjoittaja on velvoitettava raken-
tamaan jo aloitusvaiheessa purkuvesien puhdistuslaitos. Hakijan on esitet-
tävä tarkka suunnitelma laitoksen toimintaperiaatteista ja maanomistajille 
on varattava mahdollisuus lausua asiasta. Muistuttajien mukaan hakijan 
esittämät toimenpiteet kaivoksen jätevesien käsittelemiseksi ja haitallisten 
vesistöpäästöjen vähentämiseksi ovat riittämättömät.  

Lupaviranomaisen on varmistuttava, että hakijalla on kattava tieto toimin-
tansa aiheuttamista vesistöpäästöistä ja siitä, että hakija käyttää parasta 
teknologiaa päästöjen vähentämistä. Hakijan on kattavasti selvitettävä las-
kuvesistön keskeiset ominaisuudet ja verrattava toimintansa päästöjen vai-
kutuksia vesistön ominaisuuksiin. Kainuun ELY-keskuksen 8.6.2012 anta-
massa lausunnossa esitetyllä tavalla hakijan on selvitettävä parhaat toimin-
takeinot. Tarvittavista toimenpiteistä on annettava riittävät lupamääräykset. 

Jäteveden käsittelylle on asetettava riittävät lupamääräykset ja raja-arvot ja 
hakija on velvoitettava seuraamaan pitoisuuksia riittävän tiheään ja katta-
vasti. Tuloksista tulee raportoida säännöllisesti viranomaisille ja vaikutus-
alueella olevien rantakiinteistöjen omistajille.   

Hakemuksen (liite 7) selvitys ylivuotovesien rikastushiekka-altaasta on 
suppea ja vesimäärät tarkentuvat vasta hankesuunnitelman myötä. Muis-
tuttajat ovat pitäneet tätä riittämättömänä selvityksenä. Mahdollinen tuo-
tannon kasvu lisäisi myös purkuvesimääriä tulevina vuosina. Muistuttajat 
ovat pitäneet Ollinjokeen kuivana aikana joutuvaa kuormitusta huomatta-
van suurena. Rikastushiekka-altaan on arvioitu riittävän ainoastaan kol-
meksi vuodeksi, minkä jälkeen pitäisi varautua sen korottamiseen tai laa-
jennukseen Hanhisuolle. Hakijan on esitettävä kattava kuvaus toiminnan 
edellyttämistä rakenteista koko suunnitellulle toiminta-ajalle. Lupaa ei pidä 
myöntää ennen kuin koko laitoksen toiminnan kannalta riittävät rakenteet 
ja muut toiminnot on suunniteltu ja niiden rakentamiseen on varauduttu. 
Pyriitin (FeS2) varastointitiloja ei voida mitoittaa sen mukaisesti, että sille 
löydetään ostaja ja markkinat, joiden olemassaoloa ei voida tällä hetkellä 
riittävästi varmistaa. 

Muistuttajien mielestä liian pieni arvio altaiden osalta on luontoriski mah-
dollisen patosortuman sattuessa ja altaista purkautuvan veden päästessä 
laajoille suoalueille.  

Myös toiminnan päättymisen jälkeen tarvittavat toimenpiteet on varmistet-
tava riittävin lupamääräyksin.  

Muistuttajat ovat vaatineet, että suunnitelmassa otetaan kerralla huomioon 
kaikki mahdollisuudet, jotta onnettomuus- tai ylivuotoriskiä ei ole.  

Hakijan mukaan (liite 7) toiminnassa voitaisiin poiketa vesien hyvän tilan 
hallinnasta Ollinjoen ja Koivupuron osalta. Hakijan on huolehdittava, että 
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näilläkään alueilla ei minään aikana vuodesta ylitetä ympäristönsuojelussa 
asetettuja normeja. Edes 4 %:n haettu ylitys ei ole hyväksyttävä, joten ve-
siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (868/2010) 6 b §:n mukaista 
sekoittumisvyöhykkeen ympäristönlaatunormin mukaista ylitystä ei saa 
määrätä. Tähän liittyy myös mahdollinen Ollinjoen liittäminen sekoittumis-
vyöhykkeeseen. Toiminnanharjoittajan on vähintään laadittava pintavalu-
tuskentän toimivuuden tarkkailulle ohjelma ja suunnitelma myös poikkeusti-
lanteita varten. Toiminnanharjoittajan on myös selvitettävä aineiden liuke-
nemista tarkemmin esimerkiksi turpeeseen ja sitä kautta edelleen vesis-
töön ja järviin.  

Hakemuksessa mainittu veden toksisuuden mittaus kerran vuodessa on 
tehtävä useammin. Vedenkäsittelyaltaasta johdettavan veden raja-arvot 
ovat liian korkeat. Ehdotus tutkia vesien laatu vasta kahden vuoden kulut-
tua toiminnan aloittamisesta ei ole riittävä. Johdettavan veden raja-arvoja 
on seurattava säännöllisesti ja riittävän tiheästi ja samalla on myös seurat-
tava vesistövaikutuksia Hietasessa, Pieni-Hietasessa ja niihin johtavissa 
joissa.  Vesistötarkkailussa on oltava tiukempi seula ja tarkkailun on oltava 
jatkuvaa.   

Muistuttajat ovat vaatineet veden tarkkailupisteen lisäämistä Hietaseen 
Lontanjoen suulle, jossa seurannan on oltava säännöllistä ja siihen on si-
sällytettävä kaikki toiminnan aiheuttamat keskeiset vesistöpäästöt. Seu-
rannasta on raportoitava säännöllisesti viranomaisille ja alueen kiinteistön-
omistajille. Vesistön seuranta on aloitettava hyvissä ajoin ennen kaivostoi-
minnan aloittamista, jotta toiminnan alapuolisen vesistön luonnontilasta on 
riittävät taustatiedot. 

Jätteiden käsittelyä ja varastointia koskevilla lupamääräyksillä on varmis-
tuttava, että jätekasoista liukenevat päästöt eivät aiheuta haittaa ympäris-
tölle. 

Muistuttajat ovat huomauttaneet aluehallintoviraston pyytäneen 7.2.2012 
päivätyssä hakemuksen täydennyskehotuksessa (kohta 21) hakijalta tar-
kennusta rikastuskemikaalien kulkeutumisesta vesistöön, josta hakija ei 
täydennyksessä ole kuitenkaan esittänyt tarvittavia tietoja. Hakija on vel-
voitettava tekemään tältä osin riittävät selvitykset. Sama koskee täyden-
nyskehotuksen kohtaa 24, jossa käsitellään Koivupuroon johdettavaa ve-
simäärää. 

Täydennyskehotuksen 7.2.2012 kohdassa 25 hakijaa on pyydetty tarken-
tamaan ja täydentämään jätevesipäästöjen vaikutusarviointia. Muistuttajien 
mukaan hakijan esittämä selvitys ei ole riittävä. Sama koskee myös täy-
dennyskehotuksen kohtaa 26 ja erityistä huomiota on kiinnitettävä sekoit-
tumisvyöhykkeelle laskettavista lyijymääristä, jotka ovat huomattavat ver-
rattuna ympäristönlaatunormeihin.  

Myös selvitys vesienhoitosuunnitelmasta on puutteellinen (täydennyskohta 
27). 

Muistuttajat ovat katsoneet, että laitoksen jälkihoitosuunnitelma on puut-
teellinen. Lupakäsittelyssä jälkihoitotoimenpiteet on otettava huomioon 
esimerkiksi vakuuden määrittelyssä.  
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Töidenaloittamislupa 

Hakija on hakenut lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta 
huolimatta. Aloittamisoikeutta on haettu koko toiminnalle. Perusteluna on 
esitetty mahdollisesta muutoksenhausta aiheutuvaa taloudellista haittaa. 
Tämä ei ole lain mukainen perusteltu syy töidenaloittamisluvan myöntämi-
selle.  

Hakija ei ole esittänyt käytännössä mitään selvitystä siitä, miten toiminnan 
aiheuttamat muutokset ennallistetaan, jos lupaa muutetaan tai se kumo-
taan muutoksenhakumenettelyssä.  

Toiminnan aloittamisen aiheuttamat muutokset ympäristöön eivät ole ko-
konaisuudessaan ennallistettavissa ja töidenaloittamislupaa ei saa myön-
tää, koska se tekee mahdollisen muutoksenhaun merkityksettömäksi.  

Jos toiminnanaloittamislupa kuitenkin myönnettäisiin, se on rajattava kos-
kemaan ainoastaan valmistelevia töitä, joiden vaikutukset ovat ennallistet-
tavissa ja hakijan on lisäksi esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma ennal-
listamistoimenpiteistä. 

Hakijan esittämä vakuus toiminnan aloittamiseksi ennen päätöksen lain-
voimaiseksi tulemista on täysin riittämätön. Hakemuksesta ei ilmene, mitä 
mahdollisia toimenpiteitä vakuuden on oletettu mahdollisesti kattavan. Va-
kuuden on oltava vähintään 500 000 €.  

Johtopäätökset 

Muistuttajat ovat todenneet, että kaivos tulee herkälle luontoalueelle Kai-
nuuseen. Kaikissa sen vaiheissa on otettava huomioon kaivoksen vaiku-
tukset virkistys- ja lomakäytössä oleville kiinteistöille myös laajemmalla ve-
sistöalueella, ja laajemmalla säännöllisellä tarkistuksella, kuin hakemuk-
seen liitetyissä suunnitelmissa on nyt esitetty.  

Muistuttajat ovat pyytäneet saada tiedon, mikäli hakija toimittaa lisäselvi-
tystä annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella. Hakijat ovat pyy-
täneet saada postitse tiedon annettavasta päätöksestä. 

22. Karhunpesän metsästäjät ry (Karhunkolo RN:o 17:26) 

Muistuttajan kiinteistö sijaitsee Tipasjärven rannalla suunnitellun kaivoksen 
vaikutusalueella. Toiminnassa ei saa aiheuttaa mitään haittaa ympäristölle. 
Pieneen Tipasjärveen tai Isoon Tipasjärveen ei saa laskea kaivoksen jäte-
vesiä edes tulva-aikana. Melu- ja pölyhaitat on estettävä. Kaivokselta joh-
dettavat jätevedet on käsiteltävä niin hyvin, että päästöt eivät tulva-
aikanakaan vaikuta Koivupuron tai Ollinjoen vedenlaatuun. Koivupurosta ja 
Ollinjoesta on otettava vesinäytteet ennen toiminnan aloittamista.  

Toiminnanharjoittajan on jokaisena vuodenaikana eli neljä kertaa vuodes-
sa otettava näyte purkupaikan vedenlaadusta ja toimittaa se valvontavi-
ranomaiselle. Näytteiden tulosten on oltava julkisia ja kaikkien asianosais-
ten saatavilla. Korvauksena vedenotosta toiminnanharjoittajan on istutetta-
va kaloja Tipasjärveen. 
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23. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry  

Asianosaisuus 

Lupahanke koskee luonnonsuojelupiirin etua vesien tilan seurannassa ja 
hyvän tilan saavuttamisessa. Asia koskee yhdistyksen oikeutta ja etua 
myös siltä osin, että vesienhoitolain mukaisissa haittojen ennaltaehkäise-
misessä ja välttämisessä myös vapaa-ajan käyttäjät ovat oikeutettuja vaa-
timaan lupamääräyksiä, joilla tehokkaasti ja varovaisuusperiaate huomioi-
den ennakolta estetään haittoja.   

Vaatimukset 

Lupaviranomaisen pitää:  

1) selvityttää pohjavesioloja ja louhostoiminnan pohjavesivaikutusten ulot-
tuvuutta etelään ja lounaaseen ennen lupapäätöksen antamista, 

2) lykätä päätöstä, kunnes hankkeesta on tehty Natura-vaikutusten arvioin-
ti pohjavesien osalta ja maankäyttöselvitystä on täydennetty, 

3) selvityttää purkuvesien käsittelyn tiukennusvelvollisuuksia ja käsittelyn 
tiukennusmahdollisuuksia,  

4) antaa purkuvesiin joutuville päästöille tiukemmat raja-arvot, etenkin ala-
puolisten vesien käytön, rikastuskemikaalien, yhteisvaikutusten ja ekotok-
sisuuden vuoksi,  

5) edellisen kohdan perustelujen vuoksi pyytää selvitystä, miten a) raja-
arvot saavutettaisiin ja b) kuinka hiekka-allas rakennetaan vesitiiviiksi, 

6) edellyttää sivukivialueen eristämistä,  

7) perustella muistutusten johdosta, miten tarkkailuohjelmaa on täydennet-
tävä, 

8) asettaa lupamääräys, jonka mukaan päästöjen luparaja-arvot päivite-
tään kaksi vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. 

Vaatimusten perustelut 

Perusteluissa mainitut asetukset ovat vesiympäristölle vaarallisista ja hai-
tallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annet-
tu asetus (868/2010) ja ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta annet-
tu valtioneuvoston asetus (889/2006) 

1) Pohjavesivaikutuksista on esitettävä näyttöä sekä vesilain että luonnon-
suojelulain 10 luvun nojalla. Jälkimmäisen näyttötarpeen aiheuttaa Hiiden-
portin Natura-alue (FI 1200 625), joka sijaitsee kaivoskuilusta lähimmillään 
noin 2,5 km ja kaivospiiristä noin 0,5 km etelään. Pohjavesien ehdottoman 
pilaamiskiellon vuoksi pohjavesivaikutusten ja -virtaamarajojen dokumen-
toinnin on tapahduttava nimenomaan ennakolta. Haettua lupaa, joka pe-
rustuu väitteisiin todennäköisyyksistä ilman tieteellistä näyttöä pohjavesien 
kulkeutumisesta, ei voida myöntää  

2) Natura-arviointi tarvitaan, koska on perusteltu syy epäillä, että pohja-
vesivaikutuksia ulottuisi lounaaseen ja etelään päin. Lounaassa sijaitsee 
pohjavesialue, joka ulottuu myös Hiidenportin kansallispuistoon. Myöskään 
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etelän suunnan osalta ei ole tutkimusnäyttöä, kuinka pitkälle kaivoksen 
vaikutusalue pohjavesien osalta ulottuu. Asiaa ei voi osoittaa väitteellä, et-
tä ei ulotu. Todistamistaakka ja ennakoiva dokumentointivelvollisuus on 
hakijalla. 

Kaivoslain (621/2011) 47 §:n mukaan kaivosalueen ja kaivoksen apualu-
een suhde muuhun alueiden käyttöön pitää olla selvitettynä. Hakemukseen 
ei kuitenkaan sisälly riittävää selvitystä vaikutusalueen kaavoituksella tur-
vatuista maankäyttömuodoista. Tämä on este ympäristö- ja vesitalouslu-
van myöntämiselle. Mainitussa lainkohdassa säädetään edelleen: "Kaivos-
toiminnan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeus-
vaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset huomioon otta-
en asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, maa-
kunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa." 

3) Purkuvesien käsittelyn tehostamismahdollisuuksia ei ole esitelty alaa 
koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen. Tältä osin on viitattu kaivosluvan 
myöntämisen esteitä koskevan kaivoslain (621/2011) 48 §:n toiseen mo-
menttiin.   

Tavanomaiset raja-arvot tekisivät turhaksi muiden rahoittaman vesiensuo-
jelutyön, kuten Sotkamon kunta on osoittanut. Päästöjä on rajoitettava ot-
taen huomioon vesienkäyttö ja vesien tilatavoite. Asiaa ei voida ratkaista 
maakuntakaavoitetun ja rantakaavoitetun alueen vuoksi vakiolupamäärä-
yksillä. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen, lupaviranomainen ei voi 
ratkaista asiaa lainmukaisesti ilman merkittäviä lisäselvityksiä.  

Tehokas vedenpuhdistamo on paras saatavilla oleva teknologia (BAT) ve-
sipäästöihin. 

Lupaviranomainen saattaa laiminlyödä BAT:n soveltamisen, jos lupapää-
töksessä ei aseta mielipiteen esittäjän vaatimia tiukennuksia päästöarvoille 
ja täydennyksiä ainelistaan.  

Kaivoksella tarvitaan kunnollinen vedenpuhdistus.  Kiintoaineen, arseenin 
(As) ja raskasmetallit poistava (95–99 %) vedenpuhdistamo tulisi todennä-
köisesti paljon halvemmaksi, kuin esimerkiksi koko sedimentti-kiintoaine- ja 
muun päästöalueen kemiallinen seuranta laajalla luvanvaraisten alkuainei-
den joukolla toiminnan aikana ja suotovesistä vuosikymmenien tai -satojen 
aikana. Vedenpuhdistamoa tarvitaan vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja 
sivukivi- ja rikastusjätesuotovesien puhdistuksessa. Tämä perustuu van-
hoista suotovesistä esitettyyn tietoon sekä aikaisemman koetoiminnan ai-
heuttamiin sedimenteissä näkyviin päästöihin. Jos alkuvaiheessa suotove-
siä lasketaan louhokseen, ongelmia aiheutuu jälkihoitovaiheessa.  

Jätevesiongelmaa voidaan pienentää puhdistamalla erikseen kuivatusve-
siä, suotovesiä ja rikastusprosessin jätevesiä niin, ettei rikastushiekka tai 
kaivosalue pääse saastumaan. ”Paras saatavilla oleva teknologia”-normi 
(BAT) edellyttää hakemuksen päästötiedoilla tehokasta vedenpuhdistusta. 
Tämä ei ole ongelma, koska puhdistamon kustannukset ovat prosentti-
luokkaa oletetuista voitoista. Kaivoksen toiminnan uskottavuuden, jul-
kisuuskuvan ja rahoitusmahdollisuuksien takia kestävällä tavalla järjestetty 
jätehuolto ja vedenpuhdistus ovat välttämättömiä. 

4) Purkuvesien käsittelyä on tehostettava, koska ilman tiukempia päästö-
määräyksiä aiheutuisi ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin vastaista 
vesien pilaantumista, ja siten ”erityisten luonnonolosuhteiden huonontu-
mista” eli vesistöreitin vedenlaadun heikkenemistä. Ei ole toisten vesien-
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käyttäjien kannalta kohtuullista, eikä ympäristönsuojelulain ja vesilain mu-
kaista, että teolliseen toimintaan sovellettaisiin väljiä raja-arvoja. Kiintoai-
neen ja humuksen kasvua ei edes voida hillitä muiden toimia rajoittamalla. 
Vesien kuormitus tarkoittaisi soveltuvuuden vähentymistä yleiseen virkis-
tyskäyttöön ja virtavesikaloille. Tältä osin on viitattu ympäristönsuojelulain 
3 §:n 1 momenttiin. 

Vaarallisten aineiden vesipäästöjen osalta on viitattu asetuksen muutok-
seen 868/2010. Hakemuksessa ei ole esitetty tai todistettu, että toiminnan 
päästöt alittaisivat sanotussa asetuksessa elohopealle (Hg), kadmiumille 
(Cd) ja nikkelille (Ni) asetetut raja-arvot. Hakemuksen tiedot malmikoostu-
muksista ja aikaisemmasta toiminnasta aiheutuneista päästöistä osoittavat, 
että raja-arvot todennäköisesti ylitetään. Lyijyn (Pb) osalta esitetyt ylitykset 
ovat kohtuuttomia ja aiheuttavat sedimentoitumisen takia vesistöjen pysy-
vän pilaantumisen. Hakijan on myös todistettava, että suotovesipäästöt 
pintavesiin sivukivikasoista ja kaatopaikalta toiminnan päätyttyä ovat pysy-
västi alle sanotussa asetuksessa elohopealle (Hg), kadmiumille (Cd), nik-
kelille (Ni) ja lyijylle (Pb) asetetut raja-arvot. Käyttäessään vanhojen sivuki-
vikasojen suotovesitietoja hakija on uskottavasti todistanut, ettei näin ole, 
joten suotovesien hallinta edellyttää pitkäaikaista vedenpuhdistusta. 

Asetuksen muutokseen (889/2006) viitaten on huomautettu, että hakijan 
on uskottavasti osoitettava, ettei a) toiminnan aikaisissa vesipäästöissä ja 
b) myöhemmissä sivukivikasojen ja kaatopaikan suotovesien päästöissä, 
esiinny sanotussa asetuksessa luvanvaraisiksi määriteltyjä aineita, erityi-
sesti metalleja, seleeniä (Se) ja arseenia (As). Koska lupadokumenttien 
perusteella aivan ilmeisesti useita ympäristölle vaarallisia metalleja esiintyy 
vesissä haitallisessa määrin, niille täytyy määrittää sanotun asetuksen pe-
rusteella raja-arvot. Tämä koskee myös antimonia (Sb), jonka pitoisuudet 
on prosessikuvauksen perusteella suurella todennäköisyydellä aliarvioitu.  

Vaarallisten aineiden ja raja-arvojen osalta todettu, että lyijyn (Pb) raja-
arvo 100 µg/l on määritetty kohtuuttoman suureksi ja ylittää asetuksen 
868/2010 normin yli 13 -kertaisesti. Sekoitusvyöhyke on laaja, ja jätteen 
määrä pilaa myös alapuoliset vesistöt kohtuuttomilla pitoisuuksilla. Esitetty 
valvonta ei estä, eikä rajaa suurempien lyhytaikaisten päästöjen tekemistä, 
millä Talvivaarassa on saastutettu laajasti alapuolisia järvivesistöjä. Seu-
rannasta puuttuu tehokas kumulatiivisen päästön seuranta. 

Tämän lisäksi raja-arvo ylittyy annetulla prosessikuvauksella erittäin to-
dennäköisesti, koska laskeutus ei vähennä liukoisen lyijyn (Pb) määrää. 
Hakemuksen kohdassa "Esitys vesipäästön lupamääräyksiksi" (liite 7, s. 
28 kohta 10) lyijyn (Pb) raja-arvo olisi 0,8 mg/l eli 800 µg/l, mikä on ristirii-
dassa kuulutuksessa esitetyn rajan kanssa. Koska prosessia ei ole kuulu-
tuksessa muutettu, kuulutuksen raja-arvokaan ei ole realistinen.   

Myös muut hakemuksen liitteen 7 kohdassa 10 esitetyt päästöt vesistöön 
olisivat kohtuuttomia: sinkki (Zn) 0,8 mg/l, sulfaatti (SO4) 1 000 mg/l ja kiin-
toaine 20 mg/l. Sinkki (Zn) on vesistöissä erittäin myrkyllinen metalli. Sen 
suomalainen vesistöstandardiarvo on 25 µg/l. Sulfaattiin (SO4) liittyy syvän-
teiden kertymis- ja pelkistymisriskejä ja se voi raskasmetallien yhteydessä 
olla erityisen haitallinen. Tämä on jo havaittu esimerkiksi Talvivaaran sy-
vänteisiin päätyneissä päästöissä.  

Kiintoaineen määrä on kohtuuton erityisesti, koska se sisältää raskasme-
talleja ja arseenia (As). Esitetyllä prosessilla ei todennäköisesti saavutet-
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taisi edes kiintoainespitoisuutta 20 mg/l edellyttämättä kohtuutonta flokku-
lanttien käyttöä, mihin puolestaan liittyy ympäristövaaroja. 

Antimonille (Sb) pitää määrittää ekotoksisuuteen perustuva raja-arvo. Kai-
voksen toiminnassa antimonimäärät ylittynevät 10–100 -kertaisesti anne-
tulla prosessikuvauksella. Tarkastelusta puuttuu arseenin (As) ja monien 
ympäristölle erityisesti vaarallisten, kuten raskasmetallien tiedot ja vaiku-
tusten arviointi tai ne ovat puutteelliset. Silti hakemustiedoissa on viitteitä 
niiden esiintymisestä: arseeni (As), hopea (Ag), kadmium (Cd), elohopea 
(Hg), nikkeli (Ni), sinkki (Zn), kupari (Cu), koboltti (Co), kromi (Cr (VI) ja Cr 
(III)) ja seleeni (Se). 

Mielipiteen esittäjä on asetuksen muutokseen 889/2006 viitaten huomaut-
tanut, että esitetyt tiedot ovat oleellisesti puutteellisia myös radioaktiivisten 
ja myrkyllisten raskasmetallien osalta, kuten torium (Th) ja uraani (U), kos-
ka näiden esiintyminen on oletettavaa hakemuksen perusteella. Uraania 
(U) voi esitetyn tiedon perusteella vapautua liukoisena tai esiintyä kiintoai-
neessa. Hakemusasiakirjojen mukaan radioaktiivisista uraania (U) suu-
rempana pitoisuutena on toriumia (Th). Vaarallisille ja luvanvaraisille aineil-
le pitää olla asetuksen 889/2006 mukaisesti määritetyt raja-arvot. Esitetyt 
LD (lethal dosis eli koe-eläimiä tappava annos), LC (lethal concentration eli 
koe-eläimiä tappava konsentraatio), ja LOEC (lowest observed effect con-
cetration eli alhaisin pitoisuus, jolla vaikutus on havaittu) -arvot ovat har-
haanjohtavia ekosysteemin suhteen. 

Kadmiumista (Cd) esitetyt liukoisuusarvot voivat indikoida asetuksen muu-
toksen 868/2010 mukaisten raja-arvojen ylittymistä ja/tai sedimenttiongel-
maa (kadmiumdirektiivi). Nikkelistä esitetyt tiedot voivat indikoida sanotun 
asetuksen raja-arvojen ylittymistä, ja/tai sedimenttiongelmaa. Elohopea 
esiintyy parissa erillisessä taulukossa. Niiden tulos voi indikoida sanotun 
asetuksen raja-arvojen ylittymistä ja/tai sedimenttiongelmaa (elohopeadi-
rektiivi). Lisäksi mahdollisesti suurista pitoisuuksista johtuen pitäisi selvittää 
uskottavasti rauta (Fe), alumiini (Al), boori (B), bariumi (Ba), molybdeeni 
(Mo), vanadiini (V) sekä muut asetuksessa 889/2006 mainitut raskasmetal-
lit kuten tallium (Tl) ja rubidium (Rb) . 

Flokkulanteille ja muille rikastuskemikaaleille on tarpeen määrätä raja-arvot 
ja selvitys yhteisvaikutuksista metallien kanssa sekä tarkkailu. Ympäristön-
suojelulain mukaisella luvituksella on tarkoitus estää ennakolta haittoja, jo-
ten raskasmetallien kertyminen, vaikutus ja kemikaalien yhteisvaikutus on 
oleellinen osa lupaharkintaa.  

Kalamittausten suhde aiemman toiminnan vaikutuksiin on selvitettävä. Täl-
tä osin viitattu hakemuksen liitteen 3 sivulla 2 olevaan taulukkoon 1. Kala-
mittaukset ovat kaivoksen aikaisempien päästöjen vaikutusalueilta, joten 
ahventen kadmium (Cd) -pitoisuus 0,04 mg/kg on mahdollisesti aikaisem-
mista päästöistä johtuen noussut lähelle ilmoitettua raja-arvoa 0,05 mg/kg. 
Elohopean (Hg) pitoisuudet ovat ilmeisesti myös koholla: ahven 0.12 
mg/kg ja hauki 0.54 mg/kg. Näitä pitoisuuksia pitää verrata asetuksen 
muutoksen 868/2010 raja-arvoihin. Edellä mainitussa taulukossa esiintyy 
vanadiini (V) ja koboltti (Co), joiden pitoisuudet ovat mahdollisesti koholla 
aikaisemman, vähäisemmän toiminnan pitkäaikaisista vaikutuksista. Ylei-
sesti pitäisi selvittää, ovatko raskasmetallit nousseet kaloissa aikaisemman 
koeluontoisen kaivostoiminnan seurauksena. 

5) Lupaviranomainen on velvollinen mielipiteen esittäjän lausumin perus-
tein edellyttämään edellä vaaditut lisäselvitykset. Lisäksi rikastushiekka-
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altaalla esimerkiksi antimonin (Sb) pitoisuus ylittää kaatopaikka-asetuksen 
raja-arvot. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EYTI) päätösten perus-
teella on selvää, että esimerkiksi hiekka-altaaseen on sovellettava jäteki-
viainesta ja kaatopaikkoja koskevia direktiivejä, kun asia ratkaistaan ympä-
ristönsuojelulain ja vesilain nojalla. Antimonin (Sb) osaltakaan kysymys ei 
ole vain ympäristöluvan lupamääräyksestä, vaan lupaharkintaan kuuluu 
kaatopaikkamääräysten ennakointi. Koska päästöjen laatua ei voida vielä 
ennakoida, vaatimus hiekka-altaan vesitiiviydestä on välttämätön. 

6) Samoin sivukivialueen eristämisen osalta on otettava huomioon, että 
kansallisesti on noudatettava aiempia tulkintoja jätekivipäätöksistä. Kysy-
mys ei ole kivestä, vaan kivijätteestä, johon sovelletaan puhdasta kiviai-
nesta tiukempaa lainsäädäntöä. 

7) Hakemuksessa esitetyn kohtuuttoman korkean pitoisuuden sijaan sul-
faatin (SO4) pitoisuusraja-arvon on oltava alle 100 mg/l, mieluummin alle 
50 mg/l. Sulfaatti (SO4) on erityinen ongelma, koska osa metalleista voi 
myös esiintyä kiintoaineessa niukkaliukoisina sulfaattisuoloina, joista ne 
vapautuvat pitkään. Tästä syystä vesistöjen tarkkailun pitää ulottua koko 
kiintoaineen ja liukenevan/liukoisen aineen sedimentoitumisen vaikutus-
alueelle. 

Sedimenttien tarkkailuohjelma puuttuu hakemuksesta. Aikaisemman toi-
minnan perusteella vesistöjä kuormitetaan jopa ongelmajätekaatopaikka-
tasolle menevällä sedimenttikuormituksella. Alueella harjoitetun koeluon-
toisen kaivostoiminnan seurauksista voi mahdollisesti päätellä lupahake-
muksessa esitettyjä arvioita paremmin saastuttavia aineita. Hakemuksen 
liitteenä 3 olevan perustilaselvityksen loppuun liitettyjen, 9.4.2008 otettujen 
sedimenttinäytteiden taulukoissa esitettyjen tulosten mukaan:   

-Naurislahden sedimentissä hopeaa (Ag) oli 10 ja 2 mg/kg sekä  seleeniä 
(Se) 120 mg/kg.   

- Arseenin (As) pitoisuudet Taivaljärven (7,7.–16 mg/kg), Naurislahden 
(50–85 mg/kg) ja Olkilahden (20–27 mg/kg) sedimentissä olivat korkeam-
pia kuin muualla.  

-Taivaljärven, Naurislahden ja Olkilahden sedimentissä kadmiumin (Cd) pi-
toisuudet olivat korkeampia kuin muualla; suurin pitoisuus oli Naurislahden 
2,5 mg/kg, kun pienimmät pitoisuudet olivat 0,1 mg/kg. 

-Lyijyn (Pb) suurimmat pitoisuudet olivat Naurislahdessa 100–140 mg/kg, 
ja Olkilahdessa 44–54 mg/kg, joiden perusteella mielipiteen esittäjä on tie-
dustellut, ovatko muutkaan pitoisuudet luonnontilaa kuvaavia. 

-Sinkin (Zn) pitoisuus Naurislahdessa oli 140–290 mg/kg ja Olkilahdessa 
100–150 mg/kg. 

-Nikkeliä (Ni) Naurislahden sedimentissä oli 26–54 mg/kg ja Olkilahden 
sedimentissä 14–24 mg/kg, ja muissa näytteenottopaikoissa vaihtelevia, 
Olkilahden luokkaa olevia pitoisuuksia. 

Lisäksi aikaisempi toiminta näyttäisi nostaneen sedimenttien kromin (Cr), 
kuparin (Cu), raudan (Fe), alumiinin (Al), boorin (B), bariumin (Ba) ja mo-
lybdeenin (Mo) pitoisuuksia. Näistä ainakin kromi (Cr) - erityisesti kromi 
(VI) ja kromi (III), koboltti (Co), kupari (Cu), ja alumiini (Al) ovat erityisen 
tärkeitä vaarallisina aineina ja muidenkin luvanvaraisten metallien pitoi-
suudet pitäisi tietää sekä liukoisina että sedimentoituvana kiintoaineena.  
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Uraanin (U) pitoisuudet 0,1–1.9 mg/kg indikoivat mahdollisesti aikaisempia 
päästöjä kaivoksen vaikutusalueella. 

8) päästöjen luparaja-arvojen pikainen päivitys on välttämätöntä, jotta ei 
aiheuteta haittoja, joiden poistaminen vesistöistä on mahdotonta. 

Muilta osin Luonnonsuojelupiiri ry on puoltanut ainepäästöjen ottamista 
huomioon Sotkamon Luonto ry:n yksilöimällä tavalla.  

24. Sotkamon luonto ry 

Mielipiteen esittäjä on edellyttänyt kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan 
käsittelyssä erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, koska suunnitellussa mit-
tavassa kaivoshankkeessa ei ole tehty ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. 
Tästä syystä kaikki kuviteltavissa olevat kaivoksen päästölähteet on tunnis-
tettava ja ehkäistävä mahdollisimman tehokkaasti ympäristölupavaiheessa. 

Vesipäästöt 

Tuotannon vedenkulutus on suuri ja kaivosalueelta luontoon johdettava 
vesimäärä 57 m3 tunnissa on mitattava. Veden kierrätysaste, 75 %, rikas-
tushiekka-altaasta takaisin rikastamolle tuntuu vähäiseltä. Ympäristöluvas-
sa tulisi asettaa määräaika tehostaa kierrätysastetta merkittävästi.  

Luontoon johdettavan jäteveden pitoisuudet lyijylle (Pb) 100 µg/l, sinkille 
(Zn) 50 µg/l ja sulfaatille (So4) 700 µg/l ovat korkeita. Myös vuosittainen 
kokonaiskuormitus 45 kg lyijyä (Pb), 29 kg sinkkiä (Zn) ja 272 tonnia sul-
faattia (SO4) ovat suuria. Toiminnanharjoittajalle voidaan antaa kaksi vuot-
ta aikaa ratkaista vesitalouteen liittyvät ongelmat ja toteuttaa kaivoksella 
tehostettu vedenkierrätys sekä vähentää luontoon laskettavan jäteveden 
määrää.  

Rikastushiekka-allas 

Kaivoksen koko vedenkierto toteutetaan rikastushiekka-altaan kautta. Tä-
hän yli 27 ha:n suuruiseen ja tilavuudeltaan 100 000 m3:n vesialtaaseen 
kertyy muun muassa rikkiä (S), rautaa (Fe), kaliumia (K), mangaania (Mn), 
magnesiumia (Mg), lyijyä (Pb), sinkkiä (Zn), alumiinia (Al), nikkeliä (Ni), 
elohopeaa (Hg), uraania (U), toriumia (Th), kadmiumia (Cd), arseenia (As), 
bariumia (Ba), titaania (Ti), kuparia (Cu), kromia (Cr), sulfaatteja (SO4). 
Ympäristölupahakemuksen mukaan altaan sakassa antimonin (Sb) pitoi-
suus ylittää kaatopaikka-asetusten vaatimukset. Mielipiteen esittäjän mu-
kaan pitäisi vakavasti harkita rikastushiekka-altaan rakentamista ympäris-
töstään vesitiiviiksi. Altaan pohjalle suunniteltu turvekerros ei takaa turvalli-
suutta ympäristön kannalta. 

Sivukivialueet 

Kaivostoiminnassa syntyvät sivukivet on suunniteltu sijoitettavaksi louhok-
sen täytemateriaaliksi. Sivukivien loppusijoituksesta ei kuitenkaan ole täyt-
tä varmuutta. Tästä syystä mielipiteen esittäjä on ehdottanut, että myös 
kahden hehtaarin suuruisen sivukivialueen pohjustus tehdään vesitiiviiksi 
esimerkiksi maa-ainesten, bentoniitin ja pohjamuovien avulla. Kaivoksen 
pyriittialtaan vedeneristys ympäröivästä maastosta on lupahakemuksen 
mukaan riittävällä tasolla. Pohjamuovien alle on altaan rakennusvaiheessa 
asennettava kosteustunnistimet mahdollisten vuotojen nopeasti havaitse-
miseksi. 
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Ympäristö- ja vesitalousluvan luparajat 

Hakija on pyytänyt päästörajoja vain kiintoaineille, sulfaatille (SO4), sinkille 
(Zn), lyijylle (Pb) ja epäorgaaniselle typelle (N). Päästörajat ovat melko 
korkeita kaivoksesta johdettavan jäteveden suureen määrään nähden. Lu-
parajat on lisäksi asetettava magnesiumille (Mg), alumiinille (Al), antimonil-
le (Sb), kadmiumille (Cd), nikkelille (Ni), uraanille (U), toriumille (Th), man-
gaanille (Mn), bariumille (Ba), arseenille (As) ja titaanille (Ti), mahdollisesti 
myös kuparille (Cu) ja raudalle (Fe). Kaikki luparajat on arvioitava uudel-
leen kahden vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta tehtävässä ympäris-
tö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä. Luparajo-
jen määrittelyssä on hyödynnettävä kaivoksen päästövesi- ja vesitarkkailun 
sekä ennen lupamääräysten tarkistamista tehdyn kaivoksen valuma-
alueen eliöstö- ja vesien pohjasedimenttitutkimusten tuloksia. 

Kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailu 

Hakemukseen liitetty toiminnan vaikutusten tarkkailusuunnitelma on puut-
teellinen. Kaivoksen vedenkulutus on suurta, joten vesistötarkkailussa pi-
täisi seurata kahden viikon välein kiintoainepitoisuuksien, sulfaatin (SO4), 
sinkin (Zn), lyijyn (Pb), ja typen (N) lisäksi ainakin antimonia (Sb), kad-
miumia (Cd), nikkeliä (Ni), elohopeaa (Hg) ja uraania (U) sekä kerran kuu-
kaudessa tehtävin mittauksin esimerkiksi kadmium (Cd), antimoni (Sb), to-
rium (Th), uraani (U), tina (Sn), hopea (Ag), alumiini (Al), arseeni (As), ko-
boltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), magnesium (Mg), mangaani 
(Mn), nikkeli (Ni), fosfori (P), lyijy (Pb), strontium (Sr), barium (Ba), titaani 
(Ti), sinkki (Zn), kalsium (Ca), kalium (K), rikki (S) ja sulfaatti (SO4). 

Kaivoksen alapuolisissa vesistön osissa on erityisesti tarkkailtava korkean 
päästötason eli lyijyn (Pb), sinkin (Zn), typen (N), ja sulfaattien (SO4) lisäksi 
vesistöön kertyviä muita metalleja. Toksisuus on määritettävä kerran vuo-
dessa. 

Pohjavesitarkkailua on tehostettava hakemuksessa esitetystä. Louhoksen 
kuivatusvesistä, ottaen huomioon kaivoksen suuri vedenkulutus, on mitat-
tava mineraalien sisältämät päämetallit vähintään kerran kuukaudessa. 
Vesistötarkkailun on ulotuttava myös alueen luonnonvesiin. 

Yleistä 

Paljon vettä kuluttava suunniteltu kaivos sijaitsee vedenjakaja-alueella. 
Kaivospiirin alueen vedet päätyvät joko Kiimasjärven tai Sapsojärven kaut-
ta Nuasjärveen, joka toiminnan aloittamisen jälkeen on kolmen kaivoksen 
valumavesien vaikutusalueella. Analyysien mukaan kaivoksen purku-
vesireitin puskurikyky on osin jo heikentynyt. Hiidenportin kansallispuisto 
sijoittuu aivan kaivospiirin naapuriin. Näin ollen ei ole kohtuutonta vaatia 
kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaan hiukan kaivannaisteollisuudessa 
yleisti käytettyjä normeja tiukempia ehtoja vesien hallintaan liittyen. Kai-
vospiirin sijaitessa Tipasojan herkällä vedenjakaja-alueella ei voida sallia 
ladattavan ”raskasmetallipommia”, joka tihkuttaa myrkyllisiä aineita vesi-
kiertoon jopa vuosikymmenten ajan.  

Hakijan kuuleminen ja selitys 

Hakija on 18.6.2012, 21.8.2012 ja 8.11.2012 antanut selityksen esitettyihin 
muistutuksiin ja mielipiteisiin sekä 30.10.2012 selityksen Geologian tutki-
muskeskuksen lausuntoon.  Hakijan 21.8.2012 antamaan selitykseen on 
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hakemuksen täydennykseksi liitetty toimintaa varten tarvittava Sotkamon 
kunnan suunnittelutarveratkaisupäätös ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen liittymälupapäätös kaivoksen tulotien ja Olkilahden pumppaa-
molle menevän tien rakentamiseksi.  

Selityksessä lausutun lisäksi hakija on varannut tilaisuuden tarvittaessa 
täydentää selitystä ja esittää lupa-asian ratkaisemiseksi tarvittavaa lisäsel-
vitystä.  

Yhteenveto 

Hakija on uudistanut töiden aloittamislupaa ja toiminnanaloittamislupaa 
koskevat pyyntönsä.  

Vesilain (264/61) 2 luvun 26 §:n mukaan aluehallintovirasto voi lupapää-
töksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätöksen lainvoimai-
seksi tulemista yrityksen toteuttamista tarkoittaviin töihin ja työn suorittami-
seksi tarpeellisiin toimenpiteisiin (töidenaloittamislupa). Tällainen lupa voi-
daan myöntää, jos 1) töiden kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä 
pitkäaikaisen, hakemuksen perustana olevan rakentamissuunnitelmaan si-
sältyvän työn aloittamiseksi tai valmistamiseksi; tai 2) töiden aloittamisen 
lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa vahinkoa ja sen aloitta-
minen voi tapahtua tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle 
ja sen toiminnalle huomattavaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun 
johdosta evätään tai sen ehtoja muutetaan; taikka 3) kysymys on hank-
keesta, johon aluehallintovirasto on antanut luvan tämän luvun 6 §:n 1 tai 3 
momentin nojalla ja joka ei sanottavasti vaikuta vesioloihin. 

Töiden aloittamisluvassa voidaan myöntää oikeus vain sellaisiin töihin ja 
toimenpiteisiin, joiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin 
palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen 
ehtoja muutetaan.  

Hakija on katsonut, että töidenaloittamislupa voidaan tässä tapauksessa 
myöntää erityisesti vesilain (264/1961) 2 luvun 26 §:n 2) kohdan perusteel-
la, sillä töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle huomatta-
vaa vahinkoa. Lisäksi töiden aloittaminen voi hakijan käsityksen mukaan 
tapahtua tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toi-
minnalle huomattavaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun johdosta 
evätään tai sen ehtoja muutetaan. 

Hakija on lisäksi viitannut Kainuun ELY-keskuksen 8.6.2012 päivättyyn 
lausuntoon, jonka mukaan evättäessä lupa valitusasteessa, alue voitaisiin 
saattaa lähes nykyiselleen ottaen huomioon, että alueella on jo aiemmin 
suoritettu koelouhintaa.  

Vesilain (264/1961) 2 luvun 26 §:n 3 momentin mukaan töiden aloittamis-
lupaa koskevassa päätöksessä hakija on velvoitettava asettamaan ennen 
töihin ryhtymistä hyväksyttävä vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kus-
tannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen 
muuttaminen voi aiheuttaa. Hakija on katsonut, että se on hakemukses-
saan tarkemmin yksilöidyllä tavalla esittänyt hyväksyttävän ja riittävän va-
kuuden. 

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta 
syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttö-
mäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta 
voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos 
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hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennal-
leen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle. 
Hakija on edellisessä kappaleessa kerrotulla tavalla asettanut ympäristön-
suojelulain 101 §:ssä tarkoitetun riittävän ja hyväksyttävän vakuuden. 

Edellä kerrottujen ja jäljempänä kunkin lausunnon, muistutuksen tai mielipi-
teen kohdalla ilmenevien perusteiden nojalla hakija on katsonut, että Tai-
valjärven, nykyisin Tipaksen, hopeakaivoksen ympäristö- ja vesitalouslu-
valle sekä toiminnan- ja töidenaloittamisluvalle on vesilain (264/1961) 2 lu-
vun 26 §:ssä ja ympäristönsuojelulain 101 §:ssä tarkoitetut perusteet.  

Hakija on jäljempänä selityksessä lausutun lisäksi todennut, että lausun-
not, muistutukset, lausunnot tai mielipiteet eivät anna aihetta arvioida luvan 
myöntämisen edellytyksiä hakemuksesta ja tästä selityksestä poikkeavalla 
tavalla. Lausunnoista, muistutuksista tai mielipiteistä ei ilmene perusteita, 
joiden nojalla hakijan hakemus pitäisi hylätä. Näin ollen hakemuksen mu-
kainen ympäristö- ja vesitalouslupa sekä toiminnan- ja töidenaloittamislupa 
voidaan myöntää. 

 Lausunnot 

1 a. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualue  

Vaatimuksesta täydentää hakemusta tiedoilla, mitä ennallistamistoimenpi-
teitä ehdotettu hakija ehdottama 50 000 euron suuruinen töidenaloittamis- 
ja toiminnanaloittamisluvan edellyttämä vakuus kattaisi sekä korottaa va-
kuutta hakija on katsonut, että sen ehdottama töiden- ja toiminnanaloitta-
misluvan vakuus on riittävä. Alkuvaiheen työt ovat rakentamisen aloittami-
seen tähtäävää maan muokkaamista ja kaivostunnelin varustelua. Työt to-
teutetaan hakijan kaivospiirissä, jossa jo aiemmin on tehty kaivostoimin-
taan tähtääviä töitä, joten muutos nykyiseen tilaan ei ole suuri. Näin ollen 
vaatimus korottaa sanottua vakuutta ja esittää  

ELY-keskus on pitänyt alimitoitettuna myös hakijan ehdottamaa kaivan-
naisjätteen jätealuetta koskevaa ja jätehuollon varmistamiseksi asetetta-
vaa vakuutta (0,35€/käsitelty malmitonni) sekä vaatinut, että laskentape-
rusteena käytettäisiin jälkihoidettavien jätealueiden pinta-alaan ja läjitettä-
vien materiaalin hapontuotto-ominaisuuksiin perustuvaa maksua lisättynä 
vesienkäsittelyn kustannuksilla. Vakuuksista ELY-keskus on lisäksi lausu-
nut, että aluehallintovirastolla on niiden määrän arviointiin paras tietämys. 

Hakijan mukaan hakemuksessa ehdotetulla tavalla laskettu jälkihoidon ko-
konaisvakuus vastaa kustannusarvion mukaisia jälkihoitokustannuksia. 

ELY-keskuksen mukaan hakemuksen tiedoksiantokuulutuksessa on vir-
heellistä maakuntakaavoitusta koskevaa tietoa kohdassa ”Toiminnan sijoit-
tamispaikka”, mutta ympäristölupahakemussuunnitelmassa maakuntakaa-
vatilanne on kuvattu asiallisesti. Lisäksi lupahakemuksessa olisi syytä ku-
vata myös vireillä olevaa kaavoitustilannetta, sillä kaivospiiri ulottuu ranta-
asemakaava-alueelle. Isolle Tipasjärvelle on vireillä Tipasjärven ranta-
asemakaavan laatiminen, joka ulottuu myös toisille järvialueille. 

Hakijan mukaan ympäröivät toiminnot ja maankäyttö on esitetty hakemuk-
sessa riittävällä tarkkuudella ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi. 
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Linnustoon kohdistuvien vaikutusten pintapuolisesta arvioinnista hakija on 
todennut, että hakemuksessa linnustoon kohdistuvat vaikutuset on arvoitu 
riittävällä tarkkuudella ympäristölupahakemuksen ratkaisemiseksi. 

Lausunnon mukaan selvityksestä pitäisi ilmetä, millä perusteella selvitys on 
kohdistettu vain hakemuksen liitteessä 4 sivulla 1 lueteltuihin, luontodirek-
tiivin liitteen IV(a) tiukasti suojeltuihin lajeihin. Mainittujen luontodirektiivin 
liitteessä on näiden lisäksi eräitä selkärangattomia lajeja, joiden levinnei-
syysalue ulottuu Kainuuseen, kuten luhtakultasiipi, eräät sudenkorentolajit, 
sukeltajalajit. Raportista pitäisi vähintään käydä ilmi, onko nämä lajit otettu 
huomioon tarkastelussa, onko hankealueella niiden potentiaalisia elinym-
päristöjä ja millä perusteella ne on rajattu selvityksen ulkopuolelle. 

Hakijan mukaan luontodirektiivin mukaisia suojeltuja lajeja on tarkasteltu 
riittävällä tarkkuudella ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi. Hakija voi täy-
dentää selvitystä muistutuksessa esitetyiltä osin, jos viranomainen katsoo 
sen tarpeelliseksi. 

Lisäksi on vaadittu, että Jäkäläsuon itäosassa ja Hanhikankaan eteläpuo-
leisella suolla sijaitsevilla vetisillä rimmillä ja suolampareilla tulisi maastos-
sa kutuaikana selvittää viitasammakkotilanne, ennen kuin niiden lähiympä-
ristöön tehdään muutoksia. Lisäksi pitäisi tarkentaa, voiko hankkeen ve-
denotosta aiheutua sellaisia vedenkorkeuden vaihteluita, jotka voivat hei-
kentää potentiaalisia viitasammakon habitaatteja Olkilahdessa. 

Hakijan mukaan täydentäviä selvityksiä muun muassa viitasammakon 
osalta voidaan tehdä ennen toiminnan aloittamista, jos aluehallintovirasto 
tai ELY-keskus katsoo sen tarpeelliseksi. Hakijan arvion mukaan ve-
denotosta ei aiheudu sellaista vedenkorkeuden vaihtelua, jolla olisi heiken-
tävä vaikutus mahdollisiin viitasammakon habitaatteihin Olkilahdessa. 

Rakentamisen aikaista melupäästöä on vaadittu rajoitettavaksi muun mu-
assa sopivalla ajoituksella, meluvalleilla ja melukohteiden eristyksellä. Pö-
lypäästöjä on ehkäistävä esimerkiksi pölynsidonnalla ja porauskaluston pö-
lynpoistolla. Alueen ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitovedet on käsitel-
tävä ohjaamalla ne altaisiin ja/tai pintavalutuskentälle, kunnes jätevesien 
kierrätysrakenteet ovat valmistuneet. Pohjaveden tarkkaileminen on aloitet-
tava ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla hyvissä ajoin ennen louhinnan 
aloitusta.  

Hakijan mukaan meluun liittyvät seikat otetaan huomioon myös kaivoksen 
rakentamisvaiheessa. Rakentamisvaiheessa suurimmat melulähteet ovat 
rikastushiekka-altaan padon sekä rikastamoalueen rakentamistyöt. Nämä 
kohteet sijoittuvat kuitenkin noin 1–2 km:n etäisyydelle Olkilahden vapaa-
ajan asunnoista, joten melun ei arvioida olevan merkittävää. 

Rakentamisvaiheessa melua voi lähinnä aiheutua avolouhoksen maan-
poistotöistä. Kaivoksen toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään tarkemmat 
suunnitelmat rakentamisvaiheen vesienkäsittelyjärjestelyistä, jossa otetaan 
huomioon myös kuivanapitovesien johtaminen ja käsittely. 

Hakijan mukaan pohjaveden tarkkailu louhosalueen läheisyydessä on aloi-
tettu vuonna 2011. Pohjaveden tarkkailu koko kaivosalueella aloitetaan si-
ten, että tärkeimpien toiminta-alueiden vaikutusta pohjavesiin seurataan 
sekä ennen toiminnan aloittamista että toiminnan aikana. Pohjaveden tark-
kailusta sovitaan Kainuun ELY-keskuksen kanssa. 
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Muistutuksen mukaan rakentamisen aikana käyttö-, päästö- ja vaikutus-
tarkkailu voidaan toteuttaa soveltuvilta osin hakemuksessa esitetyn tarkkai-
lusuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on kuitenkin saatettava Kainuun 
ELY -keskuksen hyväksyttäväksi ennen rakentamisen aloittamista. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa tarkkailusuunnitelmaa koskevista vaa-
timuksista. 

Kainuun ELY-keskuksen mukaan kaivoksen toiminnan alettua on laaditta-
va meluselvitys, jota on tarvittaessa täydennettävä. Murskauksesta aiheu-
tuvaan meluun ja pölyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja pölyn leviä-
mistä, koostumusta ja vaikutuksia on seurattava. 

Hakijan mukaan melun ja pölypäästöjen tarkkailu sisällytetään kaivoksen 
toiminta- ja rakentamisvaiheen tarkkailuohjelmaan. Lisäksi melun ja pö-
lyämisen hallintaan kiinnitetään huomiota työterveysasiana. 

Vaatimuksesta selvittää veden pääsyn estämistä kaivokseen esimerkiksi 
pumppauksella siten, että veden käsittelytarve vähenisi ja käytettävyys 
esimerkiksi prosessivedeksi voisi parantua, hakija on todennut, että pinta-
vesien pääsyä kaivokseen pyritään estämään vesien keräämisellä ja 
pumppauksella pois kaivosalueelta. Kaivoksessa vedet otetaan hallintaan 
ja poistetaan mahdollisimman lähellä pintaa ja estetään niiden kontaminoi-
tuminen kaivoksessa. Näitä toimintoja kehitetään toiminnan aikana. 

Edelleen on vaadittu rikastuskemikaalien, melun ja pölyn leviämisen rajoit-
tamista ympäristöön teknisin keinoin ja päästöjen tarkkailemista sekä tar-
vittaessa toimenpiteisiin ryhtymistä. Rikastamon prosessien käyntiinajoa 
on tarkkailtava rikastuskemikaalijäämien, rikkivedyn (H2S), rikkihiilen (CS2), 
tiosulfaatin (S2O3

2-) ja malmista irtoavien ainesosien osalta rikastamolta 
lähtevässä rikastushiekkalietteessä ja altailla sekä pintavalutuskentillä se-
kä luontoon purettavassa vedessä Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä 
tavalla. 

Hakijan mukaan ennen toiminnan aloittamista laaditaan yksityiskohtainen 
toimintavaiheen tarkkailuohjelma, johon sisältyy muun muassa melun, pö-
lyn, rikastushiekan ja päästöveden tarkkailu. Tarkkailuohjelma toimitetaan 
Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 

Jäteveden kemikaalikäsittelyvalmiuden on vaadittu olevan käytettävissä 
heti rikastustoiminnan alusta alkaen. Lisäksi toiminnanharjoittajan tulee 
laatia pintavalutuskentän toimivuuden tarkkailulle ohjelma ja suunnitelma, 
kuinka toimitaan, mikäli pintavalutuskenttä ei toimi suunnitellusti. Pintavalu-
tuskentän turpeen ominaisuudet on selvitettävä ja arvioitava mahdollisia 
kemiallisia ja fysikaalisia reaktioita, joita kentällä voi tapahtua prosessi-
vesien laskun seurauksena. 

Hakijan mukaan mahdollinen jätevesien kemikalointi suunnitellaan proses-
sisuunnittelusta saatavan tiedon perusteella. Pintavalutuskentän puhdis-
tusteho puolestaan sisältyy jo laadittuun tarkkailuohjelmaan. Lisäselvityksiä 
pintavalutuskentän osalta voidaan tehdä, jos viranomainen katsoo tarpeel-
liseksi. Hakija on kuitenkin huomauttanut, että päästöveden laatuvaati-
mukset tullaan täyttämään jo ennen pintavalutuskenttää. 

Vaatimuksesta esittää ja toteuttaa suunnitelma tilanteissa, joissa vesien 
varastointitilavuus käy riittämättömäksi hakija on todennut, että rikastus-
hiekka-altaan ja selkeytysaltaiden tarkemmassa suunnittelussa otetaan 
huomioon myös häiriötilanteisiin varautuminen. 
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Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on vaadittu täydennettäviksi jä-
tealueiden rakentamissuunnitelmien yhteydessä seuraavasti:  

Kaikki läjitysalueille sijoitettava ja maarakenteissa hyödynnettävä sivukivi 
on luokiteltava typologian, mineralogian ja kemiallisen koostumuksen mu-
kaan. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä myös rikastamon käynnis-
tysvaiheen jälkeen syntyvän, läjitettävän rikastushiekan mineralogian ku-
vaus. Kaivannaisjätteiden hyötykäyttö eri käyttötarkoituksiin on kuvattava 
siten, että suunnitelmasta käy ilmi hyödynnettävän jätemäärän % -osuus 
koko jätejakeen syntymäärästä. 

Olemassa olevien sivukivikasojen suotovesistä on tarpeen analysoida sul-
fidiset metallit ja rikki (S) sekä keskeiset silikaattiset ja karbonaattiset alku-
aineet: rikki (S), rauta (Fe), alumiini (Al), arseeni (As), kadmium (Cd), ko-
boltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), mangaani (Mn), nikkeli (Ni), lyijy (Pb), 
antimoni (Sb), sinkki (Zn) ja pääalkuaineet kalsium (Ca), magnesium (Mg), 
kalium (K), ja natrium (Na). Tulosten perusteella on arvioitava sivukivien 
metallien ja metalloidien liukenevuutta. 

Myös jätealueiden maapohjakuvausta on täydennettävä kuvauksilla maa-
perän maalajirakenteesta, irtomaapaksuudesta ja pohjavesien virtaus-
suunnista (kalliotopografian kuvaus). 

Hakijan mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa on esitetty riit-
tävät tiedot ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi ja että tuotantoon suh-
teutettuna tässä hankkeessa varastoitavan sivukiven määrä on varsin pieni 
ja varastointiaika lyhyt. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelmaa voidaan kuiten-
kin täydentää siltä osin, kuin aluehallintovirasto katsoo sen tarpeelliseksi. 

Pyriittialtaan patojen osalta on vaadittu, että ennen padon rakentamista on 
laadittava tarkemmat rakennussuunnitelmat, laadittava padon stabiliteetti-
laskelmat ja tarkistettava padon routamitoitus. Suunnitelmat on toimitettava 
patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen rakennustöiden käyn-
nistämistä. Lisäksi ennen padon käyttöönottoa on laadittava padolle pato-
turvallisuuslaissa esitetyt asiakirjat. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa sanotuista vaatimuksista. 

Rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan padoista lausunnossa on todettu, 
että hakemuksessa esitetyt ratkaisut täyttävät patoturvallisuusoppaan oh-
jearvovaatimukset. Yleissuunnitelma on täydennettävä rakennussuunni-
telmatasoiseksi ja se on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä 
ajoin ennen rakennustöiden käynnistämistä. Patosuunnitelmassa olisi kui-
tenkin hyvä olla jo hakemusvaiheessa yleissuunnitelmatasoinen poikkileik-
kaus korottamisperiaatteesta sekä kuvaus, miten allasalueita käytetään ko-
rotustyön aikana. Lisäksi patomateriaalien ympäristökelpoisuus pitäisi sel-
vittää ennen rakentamista sekä esittää se yleissuunnitelmassa. 

Hakija on ilmoittanut esittävänsä kaikki tarvittavat suunnitelmat patoviran-
omaiselle heti niiden valmistuttua, kuitenkin hyvissä ajoin ennen rakenta-
misen aloittamista. 

Ennen padon käyttöönottoa ja luokittelua padon omistajan on tarkennetta-
va vahingonvaara-arviota kartalla, jossa on esitetty arvio sekä veden että 
rikastushiekan leviämisestä ja mahdollisesti vaarantuvat kohteet. Lisäksi 
ennen padon käyttöönottoa on laadittava padolle patoturvallisuuslaissa 
esitetyt asiakirjat. 
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Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa viimeksi mainituista vaatimuksista. 

Lausunnon mukaan sekoittumisvyöhykkeestä voidaan määrätä hakemuk-
sessa esitetyn mukaisesti, mutta vesistön tarkkailupisteistä Tipasjoen piste 
pitäisi korvata Alajärven pisteellä. 

Hakijan mukaan tarkkailuohjelmat hyväksytetään Kainuun ELY-
keskuksessa, jolloin voidaan tarkentaa myös vesistön tarkkailupisteitä. 

Vaatimuksista lisätä päästötarkkailuun rikastushiekka-altaasta pintavalu-
tuskentälle johdettavan veden jatkuvatoiminen sähkönjohtokyvyn ja pH:n 
mittaus tai päivittäinen manuaalinen in situ -mittaus veden koostumuksen 
mahdollisten muutosten nopeasti ennakoimiseksi hakija on ilmoittanut sel-
vittävänsä mahdollisuuksia jatkuvatoimisiin mittauksiin tarkkailussa. 

Vesistötarkkailussa on otettava huomioon valtioneuvoston asetus vesiym-
päristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetus (2006/1022) siten, että 
liukoiset kadmium- (Cd), nikkeli- (Ni), lyijy- (Pb) ja elohopea (Hg)  
-pitoisuudet mitataan sanotun asetuksen mukaisesti vesistöpisteistä en-
simmäisenä toimintavuotena kuukausittain ja arvioidaan mittaustarve ja  
-tiheys tulosten perusteella. Elohopea (Hg) on vaadittu mitattavaksi Pirtti-
lammen ja Pieni-Hietasen ahvenista mainitun asetuksen mukaisesti kalata-
loustarkkailun yhteydessä.  

Hakija on ilmoittanut ottaneensa huomioon sanotun asetuksen 
(2006/1022) ja että siinä mainitut kadmium (Cd), nikkeli (Ni), lyijy (Pb) ja 
elohopea (Hg) on otettu huomioon jo nyt tehtävässä tarkkailussa. Näin 
saadaan tietoa tilanteesta ennen kaivostoiminnan käynnistymistä. Yksityis-
kohtaiseen tarkkailuohjelmaan lisätään myös asetuksen mukaisten ainei-
den seuranta.  

Vesistötarkkailuohjelmaan on vaadittu lisättäväksi kuusi kertaa vuodessa 
mitattavaksi suolaisuus ja Pirttilammesta ja Pieni-Hietasesta neljä kertaa 
vuodessa in situ mittaukset (lämpötila, pH, redox, sähkönjohtokyky, happi-
pitoisuus ja hapen kyllästysaste). Esitettyä vesistön tarkkailuohjelmaa on 
vaadittu täydennettäväksi ja tarkennettavaksi Kainuun ELY-keskuksen hy-
väksymällä tavalla. 

Hakija on todennut aiemmin selityksessään lausumaansa viitaten, että en-
nen rakentamisen aloittamista laaditaan rakentamisvaiheen tarkkailuohjel-
ma, jonka yhteydessä voidaan myös täydentää vesistötarkkailupisteitä ja 
niistä tehtäviä määrityksiä. Myös toimintavaiheen tarkkailuohjelmaa laadit-
taessa tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarkentaa.   

Hakijan esittämiä lyijyn (Pb), sinkin (Zn) ja kiintoaineen hehkutushäviön 
päästörajoja muistutuksessa lausunnossa on pidetty korkeina. Hakijan esi-
tystä selvityksestä kaivoksen vesipäästön laadusta, kuormituksesta ja sen 
aiheuttamista vesistövaikutuksista ja luparajojen tarkastamisesta melko 
pian tuotannon aloittamisesta on puollettu. Kainuun ELY-keskuksen mu-
kaan luparajat on tarkistettava aluehallintovirastossa. 

Hakijan mukaan esitetyt luparajat vesipäästön laadulle ovat riittävät, joten 
luparajat pitäisi asettaa haetun mukaisina. 

Alustavaa jälkihoitosuunnitelmaa on vaadittu tarkennettavaksi ja esittä-
mään se hyvissä ajoin ennen jälkihoitotöiden aloittamista. Jälkihoitosuunni-
telmassa on arvioitava vesien puhdistustarve, ja toimintojen suunnittelussa 
ja käytön aikana on jatkuvasti otettava huomioon jälkihoito. 
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Hakijan mukaan kaivoksen jälkihoitosuunnitelmaa päivitetään säännölli-
sesti suunnitelmien etenemisen ja kaivoksesta saatavien kokemusten myö-
tä.  

1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ kalatalouden ryhmä  

Yleisen kalatalousedun valvontaviranomainen on katsonut suunnitellun 
raakavedenoton olevan virtaamiin nähden siinä määrin vähäistä, ettei sitä 
aiheutune haittaa kalastolle Tipasjärvissä tai Tipasjoessa. Vaatimuksesta 
rajoittaa raakavedenotto vain tarvittavalle määrälle ottaen huomioon, että 
hakemuksesta ei ilmene, miksi vedenotto järvestä on tarpeellista hakija on 
todennut, että haetulle, enintään tarvittavalle raakavedenotolle pitäisi 
myöntää lupa. Raakavettä otetaan niissä tilanteissa, jolloin sitä ei saada 
kierrätysvedestä tai prosessi, esimerkiksi laitteet, sitä vaatii. 

Huomauksesta, jonka mukaan hakemuksessa ei ole arvioitu alumiinin (Hg) 
mahdollisia vaikutuksia, vaikka sen pitoisuus on vesieliöille haitallisen kor-
kea vesistöön johdettavassa vedessä ja jäteveden koostumuksesta johtu-
en se voi kerrostua purkuvesistön järvien syvänteiden pohjalle estäen ve-
simassan normaalin kierron hakija on lausunut käsityksenään, että päästö-
veden vaikutusta vesistöön ja vesieliöille on selvitetty riittävällä tarkkuudel-
la asian ratkaisemiseksi. Vedenlaatua tarkkaillaan ja jos tarkkailutuloksissa 
havaitaan ympäristölle haitallisia pitoisuuksia, ryhdytään välittömiin käsitte-
lytoimenpiteisiin. Hakijan arvion mukaan päästövedet eivät kerrostu purku-
vesistön järvien pohjalle, mutta tätä kuitenkin tarkkaillaan päästövesien 
johtamisen aikana. 

Huomautuksesta, jonka mukaan hakemus on jätevesien purkureitin kalas-
tus- ja kalastotietojen osalta puutteellinen, hakija on todennut, että lupaha-
kemuksessa on esitetty riittävät tiedot selvitykset kalastuksesta ja kalastos-
ta asian ratkaisemiseksi. Selvityksiä voidaan täydentää, jos aluehallintovi-
rasto katsoo sen tarpeelliseksi. 

Vaatimuksesta myöntää töiden- ja toiminnanaloittamislupa rajattuna niin, 
että jätevesien johtaminen saadaan aloittaa vasta päätöksen tultua lain-
voimaiseksi hakija on lausunut, että töiden- ja toiminnanaloittamislupa lupa 
tulisi myöntää haetun mukaisena. 

Vaatimuksesta selvittää ennen jätevesien johtamista aloittamista Nimisen-
joen, Sapsokosken ja niiden välisen alueen kalastusta ja kalastoa Kainuun 
ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti mukaan lukien NORDIC-
koeverkkokalastus Hietasen ja Pieni-Hietasen alueella hakija on ilmoittanut 
tekevänsä vaaditut kalastus- ja kalastoselvitykset, jos lupaviranomainen 
katsoo sen tarpeelliseksi.  

Hakijalla ei ole ollut huomauttamista vaatimuksesta tehdä kalataloudellinen 
tarkkailu Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Hakijan mukaan 
kalataloudellisesta tarkkailusta sovitaan Kainuun ELY-keskuksen kanssa. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vaatimuksista myöntää lupa toistai-
seksi voimassa olevana niin, että hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 
on jätettävä kahden vuoden kuluessa jätevesien johtamisen aloittamisesta. 

2. Sotkamon kunta  

Sotkamon kunnan kunnanhallitus on edellyttänyt luvan sekä töidenaloitta-
mis- ja toiminnanaloittamisluvan myöntämisen ehtona riittävän suuren va-
kuuden asettamista ja lupamääräysten tarkistamista viimeistään kolmen 
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vuoden kuluessa. Hakijalla ei ollut huomautettavaa näistä vaatimuksista ja 
katsonut, että hakemuksessa on esitetty riittävät vakuudet.  

Vaatimuksesta toteuttaa riittävän tehokkaat melun ja ilmapäästöjen rajoit-
tamis- ja tarkkailutoimet hakija on ilmoittanut toteuttavansa hakemuksen 
mukaiset ympäristöpäästöjen rajoittamistoimet. Hakemuksessa esitettyä 
melu- ja ilmapäästöjen tarkkailusuunnitelmaa tarkennetaan lupapäätöksen 
määräysten mukaisesti ja ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Vesistön ja pohjaveden suojelemiseksi esitetyistä useista näkemyksistä 
hakija on todennut, että lupahakemuksen suunnitteluvaiheessa on kiinni-
tetty, ja hankkeen myöhemmässä suunnittelussa kiinnitetään vesistön ja 
pohjaveden suojeluun erityistä huomiota. Vesistön ja pohjaveden suojelu-
toimet toteutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ympäristölupapäätök-
sen määräyksiä noudattaen. 

Hakijalla ei ole huomauttamista vaatimukseen toimittaa tarkkailutulokset 
myös Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Poikkeuksellisia tilanteita varten on edellytetty riittäviä varautumissuunni-
telmia sekä kunnalle, asukkaille ja mökkiläisille tiedottamista poikkeustilan-
teiden tapahtuessa. Hakija on ilmoittanut laativansa yksityiskohtaiset va-
rautumissuunnitelmat kaivoksen toteutussuunnittelun yhteydessä ja että 
sillä ei ole huomauttamista poikkeustilanteista tiedottamista koskevaan 
vaatimukseen. 

Lausunnossa Hiidenportin kansallispuiston luonnonarvojen säilyttämisestä 
lausutun osalta hakija on todennut tiedostavansa Hiidenportin alueen lä-
heisyyden ja varmistavansa osaltaan, ettei sen toiminta heikennä kansal-
lispuiston luonnonarvoja. 

3. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta  

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Sotkamon kunnan 
tavoin katsonut, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa sekä ja 
toiminnan- ja töiden aloittamisluvat ympäristönsuojelulain ja vesilain mu-
kaisesti. Rakentamisen, melun, ilma- ja vesipäästöjen, tarkkailun ja poik-
keustilanteiden sekä Hiidenportin kansallispuistoa koskevilta osin kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto on pääpiirteissään yhteneväinen 
Sotkamon kunnan muistutuksen esitetyn kanssa.  

Hakija on edellä sanotuilta osin viitannut asiassa edellä Sotkamon kunnan 
muistutuksen johdosta antamaansa lausuntoon.  

4. Kainuun maakunta -kuntayhtymä, sosiaali- ja terveyslautakunta 

Hakija on lausunut kunnan terveydensuojeluviranomaisen vaatimuksista 
seuraavaa: 

A. Kaivostoiminta lisää raskaan liikenteen määrää ja näin ollen melu- ja pö-
lypäästöjä. Liikenteen aiheuttamia haittoja on ehkäistävä sorateiden pölyn-
sidonnalla sekä ajoittamalla liikenne päiväaikaan. Yöaikaan raskasta lii-
kennöintiä on vältettävä. 

Hakija on ilmoittanut ottavansa huomioon pölyn ja melun rajoittamistoimet 
toimintojen suunnittelussa.  

B. Toiminnassa käytettävät kemikaalit ja polttoaineet on varastoitava siten, 
ettei varastoinnista aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ym-
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päristölle. Varastoinnissa on otettava huomioon kemikaalien keskinäinen 
reagoivuus. 

Hakijan mukaan kemikaalien ja polttoaineiden varastointi suunnitellaan ja 
toteutetaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti, joten niistä ei 
aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. 

C. Nestemäisten kemikaalien säiliöt tai säiliöalueet on varustettava riittävin 
suoja-altain. 

Hakija on vaatimuksen johdosta viitannut kohdassa 2 lausumaansa.  

D. Toiminnanharjoittajan tulee varmistua siitä, ettei mahdollisen polttoaine- 
tai kemikaalivuodon sattuessa maaperä tai pinta- ja pohjavedet pilaannu. 

Hakija on viitannut vaatimuksen johdosta kohdassa 2 lausumaansa.  

E. Kemikaalijäämien analysointi jätevesistä on liitettävä mukaan laitoksen 
tarkkailuohjelmaan ja pitoisuuksille on asetettava raja-arvot. Näin voidaan 
seurata muun muassa rikastuskemikaalien pääsyä rikastushiekka-altaalta 
eteenpäin sekä ehkäistä ympäristö- ja terveyshaittoja. 

Hakijan mukaan jätevesien kemikaalijäämien tarkkailu voidaan sisällyttää 
kaivoksen sisäiseen tarkkailuun. Olennaisia ovat rikastushiekka-altaan ve-
teen mahdollisesti kertyvät malmi- ja kemikaaliperäiset aineet. Osa käytet-
tävistä kemikaaleista voidaan havaita jo nykyisen tarkkailuohjelman mukai-
silla päästövedestä tehtävillä analyyseillä. Kemikaalijäämien analysointia 
selvitetään tarkemmin prosessisuunnittelun edetessä. 

F. Pölyhaittojen ehkäisemisessä toiminta-aikarajoitusten lisäksi pölypääs-
töille on asetettava tarkkailuvelvoite ja päästöraja-arvo. Myös hengitettävät 
hiukkaset on selvitettävä kokonaisleijuman lisäksi. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa pölypäästöihin liittyvistä vaatimuksis-
ta. Pölypäästöjen tarkkailu voidaan lisätä tarvittaessa tarkkailuohjelmaan 
ohjelman päivitysvaiheessa. Hakija on kuitenkin huomauttanut, että koko-
naisleijuman tarkkailu on yleisesti käytössä oleva menetelmä. 

G. Liikenneväylien, louhos- ja läjitysalueiden, murskauksen ja siihen liitty-
vien kuljettimien pölyämistä tulee estää pölynsidonnalla ja koteloinnilla. 

Hakijan mukaan kaivosalueella syntyvän pölyn muodostumista tarkkaillaan 
ja tarvittaessa tehdään erilaisia toimenpiteitä pölyämisen estämiseksi. Kul-
jettimet koteloidaan ja murskaamolla on omat pölynpoistojärjestelmät. 
Aluepölyä vähennetään tarvittaessa kastelulla ja käyttämällä pölynsidonta-
aineita.  

H. Toiminnassa syntyvät kaasumaiset päästöt ja niiden määrät on selvitet-
tävä tarkemmin, koska ne eivät ilmene lupahakemuksesta. 

Hakijan arvion mukaan rikastusprosessissa ei murskauksessa syntyvän 
pölyn lisäksi aiheudu merkittäviä määriä muita ilmapäästöjä, mutta myös 
prosessissa muodostuvia kaasumaisia päästöjä seurataan osana velvoite-
tarkkailua. 

I. Vesistöön johdettavia jätevesiä on tarkkailtava laadittavan tarkkailuoh-
jelman mukaisesti säännöllisesti. Haitta-ainepitoisuuksille on asetettava ra-
ja-arvot: muun muassa läjitysalueilta lähteville vesille, rikastushiekka-
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altaalta lähtevälle vedelle esimerkiksi lyijyn (Pb), sinkin (Zn), kuparin (Cu) 
ja sulfaatin (SO4) pitoisuudet sekä suotovesille mukaan lukien pyriittialtaan 
suotovedet. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vesiin joutuvia päästöjä koskevaan 
tarkkailuun liittyvistä vaatimuksista. 

J. Vesistöön johdettavat vedet on käsiteltävä asianmukaisesti jäteveden 
puhdistamossa siten, ettei niistä aiheudu pohja- eikä pintavesien pilaantu-
misvaaraa eikä näin ollen haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

Hakija on todennut, että prosessivedet käsitellään ennen rikastushiekka-
altaalle johtamista.  

Prosessista tuleva vesi laskeutetaan rikastushiekka-altaalla sekä selkey-
tysaltaalla, mikä poistaa muun muassa kiintoainetta ja sen sisältämiä me-
talleja. Sekä rikastushiekka-altaalle tulevaa että altaalta lähtevää vettä 
tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti, jolloin voidaan havaita mahdolli-
set poikkeamat ja ryhtyä viipymättä lisäkäsittelytoimenpiteisiin.  

Hakijan mukaan veden johtamisesta rikastushiekka-altaalta ja edelleen 
selkeytysaltaalta vesistöön ei aiheudu pohja- tai pintavesien pilaantumis-
vaaraa. 

K. Sivukivi- ja rikastushiekka-alueilta johdettava suotovesi on käsiteltävä, 
mikäli siitä voi aiheutua haittaa tai vaaraa pohja- tai pintavesille tai tervey-
delle ja ympäristölle. 

Hakijan mukaan myös sivukivi- ja rikastushiekka-alueiden suotovesi kerä-
tään kaivoksen vesikiertoon, mistä syystä ympäristö- tai terveyshaittoja ei 
aiheudu. Myös suotovesien määrää myös tarkkaillaan, jolloin voidaan ha-
vaita mahdolliset poikkeamat ja ryhtyä viipymättä lisäkäsittelytoimenpitei-
siin. 

L. Pohjavesitarkkailuun on sisällytettävä talousvesikäytössä olevia kaivoja 
ja lähteitä niin, että hankkeessa vedenlaatua seurataan ennen toiminnan 
alkua ja sen aikana. Pohjavesitarkkailuun on sisällytettävä myös uraanin 
(U) ja radonin (Rn) tutkimukset. 

Hakija on todennut, että pohjaveden tarkkailua louhosalueen läheisyydes-
sä sijaitsevista pohjavesiputkista ja kairarei’istä on toteutettu vuodesta 
2011 alkaen. Lisäksi kaivoksen tärkeimpien toiminta-alueiden läheisyyteen 
asennetaan lisäputkia, joiden avulla voidaan tarkkailla pohjaveden korkeut-
ta ja laatua ennen toiminnan alkamista sekä toimintavaiheessa. 

Pohjavesitarkkailuun lisätään myös uraani (U). Tarkkailusta sovitaan Kai-
nuun ELY-keskuksen kanssa. 

M. Pinta- ja pohjavesiä on tarkkailtava myös rakentamisen aikana. Haitta-
aineille on asetettava päästöraja-arvot. 

Hakijan mukaan rakentamisvaihetta varten laaditaan oma tarkkailuohjelma, 
johon sisältyy sekä pinta- että pohjavesien tarkkailu. Pohjavesitarkkailuput-
ket asennetaan jo ennen rakentamisen aloittamista. 

N. Toiminnanharjoittajan on selvitettävä toiminnasta aiheutuva melutaso ja 
melun leviäminen toiminnan alettua. 
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Hakija on todennut, että melun tarkkailu sisältyy kaivoksen velvoitetarkkai-
luun. 

O. Kaivos- ja rikastustoimintaa on harjoitettava siten, että siitä ei aiheudu 
tarpeetonta melua. Toiminta-ajaksi hakemuksessa on esitetty ma–la klo 6–
22. Toiminta-aikaa on rajoitettava siten, että myöhään iltaisin ja varsinkin 
viikonloppuisin ei melua aiheuttavia toimenpiteitä sallittaisi ihmisten virkis-
täytymisen ja levon vuoksi. Räjäytyksien ajoittaminen oikein ja niistä tiedot-
taminen vähentävät lähiasutuksen kokemaa haittaa. 

Hakija on ilmoittanut ottavansa huomioon toiminnastaan aiheutuvan melun 
ja muun muassa räjäytyksistä tiedotetaan lähiasutukselle. 

P. Tuuletusnousun yläosassa sijaitsevat moottorit/tuulettimet on koteloitava 
melun leviämisen estämiseksi. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vaatimuksesta. 

Q. Kaivoksen toiminnassa mahdollisesti syntyvät vaaralliset jätteet on va-
rastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa tervey-
delle eikä ympäristölle. Jätteeksi luokiteltavat vaaralliset aineet on toimitet-
tava asianmukaiset luvat omaavaan käsittelylaitokseen. Niitä ja lietteitä ei 
pidä sijoittaa kaivosalueelle, ellei niitä voida tutkimuksin osoittaa luokitelta-
van ei-vaaralliseksi. 

Hakijan mukaan sekä kaivannaisjätteiden että tavanomaisen teollisuusjät-
teen varastointi ja käsittely toteutetaan niitä koskevien säädösten mukai-
sesti. 

R. Poikkeuksellisia päästöjä ilmaan tai vesistöön aiheuttavista häiriötilan-
teista sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita 
pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava muiden viranomaisten li-
säksi myös terveydensuojeluviranomaiselle. Viranomaistiedottamisen li-
säksi on myös huolehdittava riittävästä tiedottamisesta asukkaille ja lähi-
toiminnalle. Onnettomuus- ja häiriötilanteissa laitoksen toiminnasta saattaa 
aiheutua terveysriskejä ihmisille. 

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa näistä vaatimuksista. Hakija tiedottaa 
mahdollisista poikkeustilanteista sekä valvovia viranomaisia että lähiasu-
tusta. 

S. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi riittäviin toimiin, mikäli 
aihetta ilmenee muun muassa häiriötilanteiden tai tarkkailun tulosten pe-
rusteella siten, että terveys- ja ympäristöhaitat jäävät vähäisiksi. 

Hakija on todennut, että poikkeustilanteissa tehtävistä toimenpiteistä ja 
tarkkailusta neuvotellaan ja sovitaan valvovan viranomaisen kanssa. 

T. Häiriöpäästöistä on laadittava kuukausittain yhteenveto, jossa on eritelty 
eri päästöt lähteittäin ja syyt päästöihin. Yhteenveto on toimitettava valvo-
valle viranomaiselle, Sotkamon ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä ter-
veydensuojeluviranomaiselle tiedoksi. 

Hakijan mukaan poikkeustilanteista ilmoitetaan viipymättä valvovalle ympä-
ristöviranomaiselle sekä muille asianosaisille viranomaisille. Yhteenveto 
poikkeustilanteista raportoidaan puolivuosittain. 
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U. Lupapäätöksessä on tarpeen antaa määräyksiä muun muassa poikke-
ustilanteihin liittyen erotinlaitteiden ohituksiin ja muihin häiriöihin, esimer-
kiksi ohitusten ja ylitysten lukumäärälle sekä haitta-ainepitoisuuksille. 

Hakijan mukaan ympäristöluvassa ei ole tarkoituksenmukaista antaa mää-
räyksiä poikkeustilanteista, koska ne johtuvat yleensä laiteviasta tai muus-
ta ennakoimattomasta toimintahäiriöstä. Poikkeustilanteessa sovitaan ta-
pauskohtaisesti toimenpiteistä ja tarkkailusta valvovan viranomaisen ja 
muiden asianosaisten kanssa. 

V. Tarkkailuohjelmaan on lisättävä kupari (Cu) ja mangaani (Mn) päästö-
tarkkailuanalyyseihin sekä happi (O), rauta (Fe) ja mangaani (Mn) pohja-
vesitarkkailuanalyyseihin. 

Hakijan mukaan tarkkailuohjelmaa voidaan täydentää edellä mainittujen 
aineiden osalta. 

W. Näytteiden määritysrajojen on oltava sellaiset, että tutkimustulokset 
ovat suoraan verrattavissa ohje- ja raja-arvoihin. 

Hakija mukaan tehtävät analyysimenetelmät valitaan siten, että tuloksia 
voidaan verrata suoraan annettuihin ohje- ja raja-arvoihin. 

X. Tarkkailutulokset johtopäätöksineen on esitettävä selkeästi.  

Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vaatimuksesta. 

Y. Yhteenveto tarkkailutuloksista on vuosittain toimitettava tiedoksi Kai-
nuun maakuntakuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunnalle, joka toimii 
terveydensuojeluviranomaisena kuntayhtymän toiminta-alueen kunnissa. 

Hakijan mukaan tarkkailuohjelmaa voidaan päivittää myös raporttien toimi-
tuksen osalta. 

Z. Bioindikaattori- ja kalojen haitta-ainepitoisuustutkimusten lisäksi tarkkai-
luohjelmaan on lisättävä marjojen ja sienien tutkimukset ja seurantasuunni-
telma, josta ilmenee tarkkailualueet sekä tehtävät määritykset. Kalojen 
raskasmetallipitoisuudet on määritettävä myös hauesta, joka on erikseen 
mainittu luettelossa tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enim-
mäismääristä (lyijy (Pb), kadmium (Cd), elohopea (Hg); EY 1881/2006. 

Hakijan käsityksen mukaan tarkkailuohjelmassa esitetty biologinen seuran-
ta on riittävä. Tarkkailua voidaan kuitenkin täydentää, jos lupaviranomai-
nen katsoo sen tarpeelliseksi. 

Å. Hakijalla ei ole ollut huomautettavaa vaatimuksesta toimittaa lupaviran-
omaiselle hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi kolmen vuoden kulut-
tua lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Hakija on todennut lausunnosta, että ennen kaivoksen toiminnan alkamista 
luodaan kaivoksen toiminnan turvallisuusasioihin liittyvät järjestelmät, joista 
neuvotellaan Tukesin kanssa.  
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6. Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Kaivosalueella tehdyn hydrogeologisen ja geokemiallisen perustilan selvi-
tyksen puutteellisuudesta sekä tarpeesta ennen kaivostoiminnan aloitta-
mista tutkia pohjaveden korkeudet ja virtaussuunnat (myös lähistön kai-
voista), pohjaveden laatu sekä maaperän ja humuksen geokemialliset 
taustapitoisuudet hakija on todennut, että ennen kaivoksen rakentamista 
toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään tarkentavia selvityksiä toiminta-
alueiden sijoituksesta ja toteutuksesta. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
tarkemmin muun muassa alueen geokemiallista perustilaa. Pohjaveden 
perustilan tarkkailu on aloitettu alueella sijaitsevista pohjavesiputkista ja 
kairarei’istä, myös lähimpien kiinteistöjen kaivot ovat olleet mukana tarkkai-
lussa. Pohjaveden tarkkailua täydennetään toiminta-alueiden läheisyyteen 
sijoitettavilla pohjavesiputkilla, joista tarkkaillaan pohjaveden korkeutta ja 
laatua. Putket asennetaan hyvissä ajoina ennen rakentamisen aloittamista. 
Myös maaperän ja humuksen geokemiallisia taustapitoisuuksia selvitetään 

Tarkkailusuunnitelmaan liittyvistä pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkai-
lua koskevista vaatimuksista hakija on lausunut, että malmion ympärille 
asennettavien tarkkailuputkien lisäksi putkia asennetaan muun muassa ri-
kastushiekka-altaan ja läjitysalueiden sekä rikastamoalueen ja mahdollisen 
pyriittialtaan ympäristöön. Putkista seurataan pohjaveden virtaussuuntia ja 
pohjaveden laatua. Putket asennetaan ennen rakentamisen aloittamista.       

Vaatimuksesta, jonka mukaan metallipitoisuuksien tarkkailussa olisi hyvä 
analysoida sekä liukoiset että kiintoainepartikkeleihin mahdollisesti sitoutu-
neet metallit hakija on lausunut pitävänsä riittävänä, että velvoitetarkkailus-
sa päästövesistä analysoidaan metallien kokonaispitoisuuksia. Kaivoksen 
omassa tarkkailussa kaivoksen sisäisistä vesistä voidaan analysoida myös 
metallien liukoisia pitoisuuksia, mutta niiden sisällyttäminen velvoitetarkkai-
luun ei hakijan mukaan ole tarpeen. Pintavesien vedenlaadun tarkkailuun 
lisätään vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun val-
tioneuvoston asetuksen (1022/2006) mukaiset liukoinen nikkeli (Ni), kad-
mium (Cd), lyijy (Pb) ja elohopea (Hg). Liukoisten pitoisuuksien määrittä-
miseksi näytteet suodatetaan maastossa. Ennen kaivostoiminnan aloitta-
mista toimitetaan Kainuun ELY-keskuksen hyväksyttäväksi kokonaisvaltai-
nen tarkkailuohjelma, minkä yhteydessä edellä mainittuja asioita tarkenne-
taan. 

Antimonin saostamista ja talteenottoa koskevasta vaatimuksesta hakija on 
todennut, että mahdollisessa antimonin saostamisessa voidaan tarkastella 
myös sen talteenottoa, mutta sen sisällyttäminen lupapäätökseen ei ole 
tarpeen. 

Jätehuoltosuunnitelmassa kuvattuja karakterisointi-tutkimuksia ei ole pidet-
ty riittävinä muun muassa rikastushiekan mineralogian ja käytettyjen mene-
telmien osalta. Hakija on ilmoittanut pitävänsä jätehuoltosuunnitelmassa 
esitettyjä tietoja riittävinä ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi. Rikastus-
hiekan laatua ja käyttäytymistä tarkastellaan tarkemmin varsinaisen rikas-
tushiekkajakeen muodostuessa.   

Vesipäästöjen arvioinnin on huomautettu perustuvan ainoastaan yhteen 
minipilotista määritettyyn vesianalyysiin, jonka perusteella ei voida arvioida 
rikastushiekasta pitkällä aikavälillä aiheutuvaa vesikuormitusta eikä mitoit-
taa luotettavasti vesien käsittelyä. Tältä osin hakija on todennut, että toteu-
tussuunnitteluun liittyen on aloitettu pienimuotoiset rikastuskokeet eri vesi-
jakeilla, joiden tarkoituksena on saada lisätietoa niiden soveltuvuudesta 
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prosessivedeksi ja kaivoksen vesitaseesta. Rikastuskokeiden avulla voi-
daan myös ennakoida rikastusprosessissa muodostuvien vesien laatua ja 
mahdollista tarvetta vesien lisäkäsittelylle. Lisätietoa kaivoksella muodos-
tuvien vesien laadusta hankitaan myös analysoimalla laajemmin olemassa 
olevalla sivukivikasalla muodostuvia suotovesiä. 

Rikastushiekka-altaan alueella tehtyjä pohjatutkimuksia ja tutkimuksia 
muun muassa geoteknisten ominaisuuksista ei ole pidetty riittävinä. Altaan 
luontaisista reunaosista pitäisi ottaa lisää geoteknisiä näytteitä ja pohjarat-
kaisun osalta on syytä varmistaa turvekerroksen riittävä paksuus ja pidä-
tyskyky. 

Hakijan mukaan allassuunnitelmia on päivitetty, suunniteltujen altaiden 
alueilla tehty geoteknisiä selvityksiä ja otettu näytteitä tutkittavaksi. Näiden 
tutkimusten tulosten valmistuttua toteutussuunnitelmia tarkennetaan ja 
varmistetaan suunniteltujen ratkaisujen soveltuvuus altaan reunapatojen 
sekä pohjarakenteiden osalta. Tarvittaessa tarkennetut suunnitelmat esite-
tään Kainuun ELY-keskuksen patovastaavan hyväksyttäväksi. 

Huomautuksesta, jonka mukaan pyriittialtaan tiivisrakenteesta hakemuk-
sessa on ollut ristiriitaisuutta ja vaatimuksesta asentaa pyriittivaraston lä-
heisyyteen pohjavesiputkia suojarakenteiden toimivuuden tarkkailemiseksi 
hakija on lausunut, että pyriittialtaaseen on suunniteltu tiivisrakenne, joka 
toteutetaan bentoniittimaton ja bitumipohjaisen geomembraanin/HDPE-
kalvon rakenteena. Edellä selityksessä lausutun mukaisesti mahdollisen 
pyriittialtaan läheisyyteen asennetaan pohjaveden tarkkailuputkia. Pyriitti 
pyritään kuitenkin ensisijaisesti myymään tuotteena. 

Lausunnon mukaan sivukiven käyttö kaivoksen rakennustöissä vaatii asi-
antuntevan arvion käytettävän sivukivimateriaalin ympäristökelpoisuudes-
ta. Lisäksi sivukiven läjityksessä ja pitkäaikaisessa varastoinnissa happa-
muus ja liukenevat haitta-aineet voivat aiheuttaa ympäristökuormitusta. 
GTK:n mukaan vanhan sivukivialueen suotovedestä tehtyä analysointia ei 
voida pitää riittävänä sivukiven pitkäaikaiskäyttäytymisen ja pohjarakentei-
den mitoittamisen arvioimiseksi, mistä syystä pitkäaikaiskäyttäytymistä pi-
täisi tutkia vielä tarkemmin ennen lopullista päätöstä läjitysalueen pohjara-
kenteista tai jälkihoidosta.      

Hakijan mukaan käytännössä kaikki sivukivi sijoitetaan maanalaisten lou-
hosten täytteeksi. Matalarikkistä sivukiveä on tarkoitus käyttää maaraken-
teisiin veden pinnan alapuolelle jäävissä kohteissa. Sivukiven ympäristö-
kelpoisuutta tutkitaan ennen sen hyödyntämistä maanrakentamisessa, ja 
vanhalla sivukivikasalla muodostuvia suotovesiä analysoidaan vielä laa-
jemmin. Hakija on kuitenkin katsonut, että hakemuksessa esitetty turveker-
roksen käyttäminen sivukivialueen tiivistysmateriaalina riittää ympäristövai-
kutusten estämiseksi. Täytöstä johtuen sivukivien viipymä läjitysalueella ei 
ole pitkä.      

Väitteestä, jonka mukaan hakemuksessa esitetty arvio maaperän pilaan-
tumisen riskistä on käsitelty puutteellisesti, hakija on todennut pitävänsä 
arviota riittävänä lupa-asian ratkaisemiseksi.   

Räjähdyksistä aiheutuvan melun lisäksi huomiota on vaadittu kiinnitettävän 
kaivosajoneuvojen peruutusääniin, joista aiheutuvaa vaikutusta elinympä-
ristön viihtyvyyteen voidaan mahdollisesti minimoida toimintojen sijainnin 
suunnittelulla.  



174 
 

Hakijan mukaan ajoneuvojen aiheuttamaan meluun kiinnitetään huomiota 
toimintojen suunnittelussa sekä toiminnan aikana.  

Asiassa esittämiinsä asiakirjoihin ja muualla vastineessa lausuttuun viita-
ten hakija on ilmoittanut tarkastelevansa jatkosuunnittelussa meluvallien 
maa-aineksesta rakentamista melun leviämisen estämiseksi kesämökki-
asutuksen suuntaan.   

Rikastamo toimii jatkuvassa kolmivuorotyössä, joten malmin murskausta 
tehdään ympärivuotisesti. Murskausta tehdään pääosin maanantaista per-
jantaihin aikavälillä klo 6–22, poikkeustapauksissa voidaan murskausta tai 
malmin syöttöä välivarastokasalta tehdä kaivinkoneella tai vastaavalla 
myös lauantaina tai sunnuntaina tuotannon jatkumisen varmistamiseksi. 
Mahdollinen tuotantokatkos aiheuttaa rikastamon alasajoa ja uudelleen-
käynnistämistä, mitkä toimet rasittavat ympäristöä. Murskausurakoitsija 
velvoitetaan järjestämään murskaamolle lupamääräysten edellyttämä pö-
lyn- ja melunhallintajärjestelmä; murskauslinjan kuljettimet ja murskatun 
malmin välivarastoalue koteloidaan tai katetaan. Murskausyksikkö sijoite-
taan painanteeseen ja Tipasjärven puolelle rakennetaan maavalli estä-
mään pölyn ja melun leviämistä.  

Räjähdysaineina käytetään pääasiassa emulsiopohjaisia räjähteitä, mutta 
lisäksi voidaan käyttää myös ANFO-räjähdysaineita. GTK on vaatinut esit-
tämään arvion myös ANFO:jen käytön vaikutuksista ympäristöön. Lisäksi 
typenpoiston mahdollisuuksia pitäisi harkita esimerkiksi kosteikkopuhdis-
tamon avulla.     

Hakijan näkemyksen mukaan esitetty vaikutusten arviointi on riittävä lupa-
asian ratkaisemiseksi. Typenpoiston tehokkuutta tarkastellaan muun mu-
assa seuraamalla pintavalutuskentän toimintaa. Louhinnassa kiinnitetään 
huomiota räjähdysaineiden valintaan ja käsittelyyn sekä seurataan typpi-
päästöjä ja niiden hallintaa 

Vaatimuksesta kuvata tarkemmin sen varmistaminen, ettei louhoksista ai-
heudu sulkemisen jälkeen pohjavesien pilaantumisriskiä, kun läjitettävä si-
vukivi ja rikastushiekka sijoitetaan louhostäyttönä hakija on todennut, että 
sivukiven ja rikastushiekan sijoittaminen maanalaiseen louhokseen, veden 
alle hapettomaan tilaan on BAT-tekniikkaa kaivostoiminnan lopettamises-
sa. Sivukivi ja rikastushiekka sijoitetaan selvästi ympäristön vesistöjen ala-
puolelle, joten pintavesien pilaantumista ei arvioida aiheutuvan. Hakija tut-
kii tarkemmin sulkemisratkaisuja muun muassa sivukiven ja rikastushiekan 
ominaisuudet huomioon ottaen toteutussuunnitteluvaiheessa, yksityiskoh-
taisen sulkemissuunnitelman laatimisen yhteydessä.   

Pintavalutuskentän puhdistuskapasiteettia on vaadittu arvioitavaksi myös 
mahdollisten sivukivistä ja rikastushiekasta liukenevien haitta-aineiden 
osalta, jotta voidaan varmistua puhdistuksen riittävyydestä. Hakijan mu-
kaan päästövesi täyttää lupapäätöksen laatuvaatimukset jo ennen pintava-
lutuskentälle johtamista. Pintavalutuskentän puhdistustehoa kuitenkin seu-
rataan tarkkailemalla säännöllisesti kentälle ja kentältä vesistöön johdetta-
vaa vettä.  

Vaatimuksista tehdä tarkat suunnitelmat kaivosalueen sulkemista ja jälki-
hoitoa varten jo kaivoksen suunnitteluvaiheessa ja varautua pyriittirikas-
teen mahdolliseen loppusijoitukseen hakija on todennut, että yksityiskoh-
tainen sulkemissuunnitelma laaditaan ennen kaivoksen toiminnan aloitta-
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mista ja suunnitelman hyväksyy Kainuun ELY-keskus. Kaivoksen jälkihoi-
tosuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti hankkeen edetessä.       

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet 

7. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- 
ja infrastruktuuri -vastuualue  

Hakija on ilmoittanut jättäneensä liittymälupaa kaivoksen yhdystielle kos-
kevan hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen 12.6.2012. 

8. Metsähallitus Luontopalvelut 

Muistutuksen mukaan kaivoksen vaikutukset Hiidenportin kansallispuistolle 
sekä Teeri-Lososuon soidensuojelualueelle ovat epäsuoria merkittävim-
män vaikutuksen aiheutuessa melusta. Pölyn leviäminen ei ole hakemuk-
sen tietojen perusteella mainituille alueille merkittävä uhka. Vaatimuksesta 
tehdä kaivoksella kaikki mahdollinen sen suhteen, että melutaso pystyttäi-
siin pitämään ”käytännön minimissä” hakija on ilmoittanut tiedostavansa 
läheisten alueiden erämaisen luonteen ja Hiidenportin kansallispuiston lä-
heisyyden ja ottavansa toiminnassaan meluntorjunnan huomioon siten, et-
tä kaivoksen toiminnasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa muistu-
tuksissa mainituille alueille. 

9. Sotkamon kalastusalue  

Muistuttaja on pitänyt lupahakemukseen liitettyjä kaivosvesien purkureitillä 
suoritettuja kalasto-, rapu- ja kalastusselvityksiä puutteellisina ja vaatinut 
päivittämään tarkkailusuunnitelmaa niin, että vesistötarkkailun taulukkoon 
4 on lisättävä Taivallampi ja että vesinäyte on otettava vuosittain heinä-
kuussa. Myös Honkajärvelle, Alajärvelle ja Sapsokoskelle on lisättävä ve-
sistötarkkailun havaintopisteet. Vesinäytteet on otettava 1 m pohjan ylä-
puolelta, vesipatsaan keskeltä sekä 1 m pinnan alapuolelta. Lisäksi pinta-
valutuskentän toimivuutta on tarkkailtava kentälle saapuvasta ja siitä pois-
tuvasta vedestä otettavin vesinäyttein. Vesistö- ja kalataloustarkkailutulok-
set on muistuttajan mukaan toimitettava tiedoksi Sotkamon kalastusalueel-
le. 

Hakijan käsityksen mukaan hakemukseen liitetyt selvitykset ovat riittävät 
ympäristölupa-asian ratkaisemiseksi. Tarkkailuohjelmaa voidaan päivittää 
muistutuksessa esitettyjen asioiden osalta, jos lupaviranomainen katsoo 
sen tarpeelliseksi. 

Vaatimuksista esittää vaihtoehtoinen suunnitelma poistovesien käsittelyyn, 
mikäli hakemuksessa esitetty menetelmä ei toimi ja pyrkiä kaivoksella 
mahdollisimman suureen vesienkierrätykseen alueelta poistuvan jäteveden 
vähentämiseksi ja Tipasjärvestä pumpattavan prosessiveden määrän mi-
nimoimiseksi hakija on todennut, että prosessin osalta tehdään jo nyt ja 
koko toiminta-ajan suunnittelu- ja kehitystyötä, jossa otetaan huomioon 
myös vesi- ja muiden päästöjen käsittely. Hakijan käsityksen mukaan tässä 
vaiheessa ei ole tarkoituksenmukaista esittää vaihtoehtoista vesienkäsitte-
lyn suunnitelmaa. 

Vaatimuksesta päivittää ympäristölupa kahden vuoden kuluttua toiminnan 
aloittamisesta hakijalla ei ole ollut huomautettavaa.  Vaatimuksesta korvata 
kaivostoiminnasta aiheutuvat haitat täysimääräisinä Tipasojan kalaveden 
osakaskunnalle ja muille kiinteistönomistajille hakija on todennut, että sen 
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käsityksen mukaan hankkeesta ei aiheudu korvattavaa haittaa elinkeinoil-
le, asumiselle, maa- ja vesialueiden käytölle tai kalastukselle. 

10. Tipasojan kalaveden osakaskunta  

Vaatimuksesta hylätä hakijan pyyntö määrätä sekoittumisvyöhyke, jolla ve-
sistön ympäristönlaatunormi saa ylittyä perusteluna Ollinjoen alapuoliseen 
Pirttilampeen tehdyt ja tehtävät siikaistutukset hakija on todennut, että Ti-
pasojan kalastuskunnan istutustaulukon mukaan Pirttilampeen on istutettu 
500 siikaa vuonna 2010. Vastaavia kertaluonteisia istutuksia on tehty usei-
siin muihinkin lampiin kalastuskunnan alueella, Pirttilampeen istutettu mää-
rä on selvästi pienin suoritetuista istutuksista, eikä siikojen karkaamista 
lammesta ole yritetty estää esimerkiksi esteverkolla. Haetun sekoittumis-
vyöhykkeen määräämisestä huolimatta toiminnasta ei hakijan käsityksen 
mukaan aiheudu merkittävää haittaa istutuksille. Mikäli kaivostoiminnan 
kuitenkin katsotaan aiheuttaneen haittoja istutetulle siikakannalle, hakija on 
valmis neuvottelemaan istutuksiin käytettyjen kustannusten korvaamisesta. 
Hakijan käsityksen mukaan kyseisellä vesistöalueella olisi todennäköisesti 
löydettävissä siikaistutusten kannalta Pirttilampea edullisempia kohteita, 
jonne istutukset olisi kannattavaa jatkossa suunnata, johtuen muun muas-
sa Pirttilammen haukikannasta, joka todennäköisesti heikentää istutusten 
tehoa. 

11. XX   

Vaatimuksista rakentaa kaivokselle ennen toiminnan aloittamista jäteve-
denpuhdistamo ja mitoittaa jätevesialtaat yhtäaikaisen kevätylivaluman ja 
vesisateen mukaan hakija on todennut, että kaivoksen vesipäästöjen käsit-
telyssä käytetään yleisesti tunnettua ja parasta käytettävissä olevaa tek-
niikkaa ja että rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan mitoitusperusteissa 
on otettu huomioon altaisiin vuoden aikana tuleva vesimäärä. Vaatimukset 
jätevedenpuhdistamon rakentamisesta ja jätevesialtaiden uudelleenmitoi-
tuksesta ovat aiheettomia. 

Vaatimuksesta velvoittaa hakija istuttamaan kalaa Tipasjärveen kalakan-
nan ylläpitämiseksi hakija on huomauttanut, että Kainuun ELY-keskuksen 
kalatalouden ryhmän lausunnon mukaan suunniteltu raakavedenotto Pie-
nestä Tipasjärvestä on virtaamiin nähden siinä määrin vähäistä, ettei sitä 
aiheutune haittaa kalastolle Tipasjärvissä tai Tipasjoessa. Siten vaatimus 
kalan istuttamisesta on aiheeton. 

Vaatimuksesta arvaamattomissa tilanteissa, esimerkiksi jätevesien pääs-
tessä Tipasjärveen, välittömästi informoida valvovaa viranomaista ja korva-
ta kalakannoille aiheutuneet vahingot hakija on ympäristönsuojelulain 62 
§:ään viitaten huomauttanut, että poikkeuksellisista tilanteista, joista voi ai-
heutua odottamattomia ympäristövaikutuksia, ilmoitetaan viipymättä val-
vontaviranomaiselle. Tämän jälkeen valvontaviranomainen ratkaisee asian 
ympäristönsuojelulain 64 §:ssä säädetyllä tavalla. Hakija kuitenkin pyrkii 
toiminnassaan siihen, että tämän kaltaisia poikkeuksellisia tilanteita ei syn-
ny. 

Muistuttaja on vaatinut jätevesipäästöille alttiina olevien järvien, Hietanen 
mukaan lukien, vesien laajaa analysointia ennen kaivostoiminnan aloitta-
mista ja sen jälkeen, sekä jatkuvaa seurantaa kaivostoiminnan aikana. 

Hakijan käsityksen mukaan kaivospiirin ja kaivostoiminnan vaikutusalueen 
ympäristön perustila on selvitetty riittävällä tarkkuudella ja laajuudella en-
nen ympäristölupahakemuksen laatimista. Selvitysten tulokset on tuotu 
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esille ympäristölupahakemuksessa. Lisäksi hakija on todennut, että kaivos-
toiminnan päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan Kainuun ELY-keskuksen 
kanssa sovittavalla tavalla. 

Aluehallintovirastoon 27.6.2012 saapuneen muistutuksen täydennyksen 
osalta hakija on viitannut edellä 10. Tipasojan kalaveden osakaskunnan 
muistutuksen johdosta lausuttuun. 

12. XX  

Muistuttajan lausumiin Tipasjärven rannalla sijaitsevan kiinteistön hankki-
misesta luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet huomi-
oon ottaen tietämättä tulevasta kaivoshankkeesta sekä kiinteistössä vuosi-
en kuluessa toteutetut investoinnit hakija on lausunut, että kaivostoiminnal-
la ei ole vaikutusta muistuttajan kiinteistön virkistyskäyttöön. Kaivostoimin-
noista kiinteistöä lähimmäksi sijoittuu avolouhos, jossa ei kesäaikaan louhi-
ta. Hakija on huomauttanut, että alueella on ollut kaivostoimintaa ja kai-
vosoikeuksia taukoamatta 1950-luvulta lähtien.  

Muistutuksessa yksilöityihin kaivostoiminnan aiheuttamiin haittoihin, kuten 
melu, pöly, tärinä, hajuhaitat, veden laadun huononeminen, lintu- ja kala-
kannan heikkeneminen sekä muutokset maisemassa, perustuen muistutta-
ja on vaatinut joko kiinteistönsä lunastamista vähintään sen suuruisella 
summalla, että muistuttajalla on mahdollisuus itse käynnistää vastaavan 
kiinteistön etsiminen ja hankintaprosessi, tai asianmukaista korvausta kai-
voksen aiheuttamista haitoista, joka kattaa käyttämättömäksi jäävän kiin-
teistön ylläpidon kymmenien vuosien ajan. 

Hakija on huomauttanut, että korvausasiat eivät liity ympäristölupa-asiaan, 
joten muistutus on tältä osin jätettävä huomioon ottamatta. 

Muistuttaja on vaatinut selkeämpää toimintasuunnitelmaa kaivoksen aihe-
uttaman melusaasteen, pölyn, tärinän ja hajuhaittojen estämiseksi, edellä 
mainittujen päästöjen ja niiden haittavaikutusten asianmukaista mittaamis-
ta sekä asianmukaista korvausta kaivoksen edellä mainittujen päästöjen 
kiinteistölle, sen käyttäjille ja sen ympäristölle aiheuttamista haitoista. Li-
säksi meluhaittoihin liittyen on vaadittu selvitystä siitä, millä ehdoin murs-
kaamo mahdollisesti myöhemmin sijoitetaan maan alle. Lisäksi on vaadittu 
tärinän kohtuullisen määrän määrittelemistä. 

Hakijan näkemyksen mukaan muistuttajan esiintuomat asiat on käsitelty 
ympäristölupahakemuksessa riittävällä tarkkuudella lupa-asian ratkaisemi-
seksi. Hakija on myös huomauttanut, että korvausasiat eivät liity ympäristö-
lupa-asiaan, joten tältä osin muistutus on jätettävä huomioon ottamatta. 

Edelleen muistuttaja on vaatinut selkeämpää selvitystä seuraavista kaivok-
sen vesipäästöihin ja vesienhallintaan liittyvästä seikoista. Kaivoksen tuot-
taman jäteveden määrä on suuri suhteutettuna sen kokoon ja tuotanto-
määrään. Muistuttaja on vaatinut selvitystä siitä, mistä tämä johtuu ja miten 
tämä vaikuttaa kaivoksen ympäristöön, kuten kaivoksen purkuvesistöihin ja 
niiden ympäristön eläinkantoihin. Lisäksi on vaadittu selvitystä siitä, miten 
sade- ja sulamisvesien leviäminen ympäristöön estetään ja kuinka vesis-
töön liittyvät asiat otetaan huomioon kaivoksen sulkemisen jälkeen, veden 
laadun tarkkaa mittaamista kaivoksen lähiympäristön vesistöistä mukaan 
lukien Pieni Tipasjärvi sekä asianmukaista korvausta kaivoksen aiheutta-
masta veden laadun heikkenemisestä ja sen vaikutuksista kiinteistölle ja 
sen käytölle. 
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Hakijan mukaan kaivoksen vesienhallintasuunnitelma, päästöveden laatu 
ja vaikutukset kaivoksen ympäristöön on käsitelty ympäristölupahakemuk-
sessa riittävällä tarkkuudella lupa-asian ratkaisemiseksi. Vesienhallinta 
kaivoksen sulkemisen jälkeen suunnitellaan tarkemmin kaivoksen jälkihoi-
tosuunnitelman laadinnan yhteydessä. Hakijan mukaan kaivoksen toimin-
nasta ei arvioida aiheutuvan korvattavaa haittaa liittyen vedenlaadun heik-
kenemiseen, kiinteistöihin tai niiden käytölle. 

Muistuttaja on vaatinut myös luonnonarvojen huomioonottamista lupaha-
kemuksessa ja tarkkaa selvitystä siitä, miten kaivos vaikuttaa luonnon ta-
sapainoon ja erityisesti lintu- ja kalakantoihin. 

Hakijan mukaan muistuttajan tarkoittamat luonnonarvot on tarkasteltu ym-
päristölupahakemuksessa riittävällä tarkkuudella lupa-asian ratkaisemisek-
si. 

Muistuttaja on vaatinut asianmukaista korvausta kaivoksen aiheuttamista 
muutoksista kiinteistöä ympäröivässä maisemassa ja sen vaikutuksista 
kiinteistölle, etenkin sen arvoon ja sen käytölle siihen tarkoitukseen, mihin 
se on hankittu. Lisäksi on vaadittu selvitystä, kuinka kaivostoiminnan ai-
heuttamaa valosaastetta mitataan ja millä toimilla sitä aiotaan estää. Kai-
vostoiminnoissa muodostuneen pintamaan ja moreenin varastoinnista se-
kä niiden käyttämisestä jälkihoidossa on myös vaadittu myös selvitystä. 

Hakijan mukaan kiinteistöiltä ei ole näköyhteyttä kaivosalueella ja että tie-
dot pintamaan ja moreenin varastoinnista on esitetty riittävällä tarkkuudella 
kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa. Suunnitelmat tar-
kentuvat hankkeen edetessä. 

Muistuttaja on myös tiedustellut, miksi hankkeesta ei ole käynnistetty ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyä. 

Hakija on tältä viitannut Kainuun ELY-keskuksen asiaa koskevaan päätök-
seen, jonka mukaan kaivoshankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyä perustuen hankkeen ominaisuuksiin ja sijaintiin sekä 
ympäristövaikutusten luonteeseen. 

XX:n, XX:n ja XX:n 7.6.2012 päivättyyn muistutuskirjelmän johdosta on 
annettu seuraava selitys: 

XX on liittänyt lähettämäänsä muistutukseen XX:n ja XX:n 5.11.2011 laa-
timan kuvauksen kaivospiiritoimitukseen liittyvän korvausprosessin kulusta. 
XX on hakenut korvausta kaivoksen aiheuttamista haitoista kesänvietto-
paikkaansa, joka sijaitsee kaivoksen naapurissa Pienen Tipasjärven ran-
nalla. XX on muistutuksessaan tuonut esille, että tiedot kaivoksen toiminta-
ajasta ja malmipotentiaalista ovat muuttuneet sitten vuoden 2011, jolloin 
XXja XX ovat voineet hakea korvausta kaivoksen aiheuttamista haitoista. 

Hakijan mukaan kysymyksessä oleva korvaushakemus ei liity käsiteltä-
vään ympäristölupa-asiaan. Hakija on lisäksi todennut, että tieto kaivoksen 
malmivaroista on lisääntynyt tutkimusten myötä, ja ne voivat edelleen 
muuttua suunnitelmien tarkentuessa ja tutkimustiedon päivittyessä. 

XX:n ja XX:n mukaan kaivostoimintojen seurauksena heidän kesänvietto-
paikkansa muuttuu erämaajärvimaisemasta teollisuusympäristöksi ja että 
kaivos aiheuttaa melua, tärinää, pölyä, valosaastetta ja muita mahdollisia 
ympäristövaikutuksia. Tämän johdosta XX on jättänyt kaivospiiritoimituksen 
yhteydessä korvausvaatimuksen. Toimitusmiehet ovat päätyneet hylkää-
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mään vaatimukset ennenaikaisina. XX on tiedustellut, miksi kaivospiiritoi-
mituksen yhteydessä on mahdollisuus jättää korvausvaatimushakemus, jos 
vaatimukset ovat ennenaikaisia. 

Hakijan käsityksen mukaan kaivostoiminnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia 
Tipasjärven ympäristöön. Myöskään Ison ja Pienen Tipasjärven rannalla si-
jaitseviin vakinaisiin ja loma-asuntoihin ei arvioida kohdistuvan merkittävää 
haittaa. 

Lisäksi XXja XX ovat tuoneet esille muita kaivospiiritoimitukseen ja luvitus-
prosessiin liittyviä ongelmia. Kaivoksen toiminnan suunnittelujakso on ajoit-
tunut ajankohtaan, jossa uusi kaivoslaki on tullut voimaan, mutta kaivospii-
ritoimituksessa on sovellettu uuden lain nojalla kumoutuvaa vanhaa kai-
voslakia. Kuitenkin jatkossa voitaisiin soveltaa uutta kaivoslakia. 

Kaivoslain muutostilanteen seurauksena XX:n ja XX:n mielestä yksityisen 
henkilön oikeudet korvauksiin tai kesäpaikan lunastukseen ovat jääneet 
epäselviksi. Tämän johdosta XX ja XX ovat pyytäneet saada opastusta ja 
ohjeita kaivoslakien soveltamisesta korvausvaatimusasiassa. 

Hakija on näiden vaatimusten osalta todennut, että korvausasia ei liity nyt 
käsiteltävään ympäristölupahakemukseen. Hakija on kuitenkin huomautta-
nut toimineensa kaivostoimintaan liittyvien lakien ja asetusten mukaisesti. 

XX ja XX ovat lisäksi tuoneet esille kesämökin ostamisen jälkeen tehtyjä 
korjaustöitä ja että he eivät ole tienneet kaivosta koskevista suunnitelmista 
ennen edellä mainittuja korjaustoimenpiteitä. He ovat viitanneet toimitus-
miesten päätökseen, jossa korvausvaatimus on hylätty muun muassa sillä 
perusteella, että kaivossuunnitelmista olisi pitänyt olla tietoa. XX:n ja XX:n 
mukaan toimitusmiehet eivät päätöksessään ole ottaneet huomioon myös-
kään mökillä tehtyjä remontteja. 

Hakijan mukaan sanottu korvausasia ei liity kaivoksen ympäristölupa-
asiaan. Lisäksi Taivaljärven alueella on ollut kaivostoimintaa jo 1950-
luvulta lähtien, ja valtaus tai kaivospiiri vuodesta 1980 lähtien. 

XX:n aluehallintovirastoon toimittamassa kirjelmässä esitetyistä väitteistä 
hakija on todennut, että niillä ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevan 
lupa-asian kannalta. Kirjelmä on jätettävä lupa-asian käsittelyssä huomioi-
matta. 

13. XX  

Vaatimuksista, joka koskevat jätteiden puhdistuslaitoksen käytettävissä 
oloa ja suljettua vesikiertoa ennen lupien myöntämistä sekä pintavalutus-
kentän toimivuutta koskevasta epäilystä sekä tiedustelusta, miten vesi-
päästön ja luonnonvesien käyttäytymistä purkuvesistöissä, kun lämpötila 
on – 30 °C hakija on lausunut, että ympäristö- ja vesitalouslupa pitäisi 
myöntää haetun mukaisesti. Kaivoksen jätteet puhdistetaan voimassa ole-
vien lakien ja säädösten mukaisesti. Täysin suljettu vesikierto ei ole toteu-
tettavissa, koska vesikierrossa olevan veden määrä kasvaa koko ajan 
muun muassa sadevesistä johtuen.  
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14. XX ja XX 

Muistuttajien mukaan töidenaloittamislupaa ei saa myöntää ennen kuin 
seuraavat toimenpiteet on toteutettu tai ehdot täyttyvät: murskaamo on ra-
kennettu maan alle tai muuhun suljettuun tilaan, kesälomakauden aikana 
louhintaa saa tapahtua vain tunnelissa, kaivoksella on toteutettu suljettu 
vesikierto ja poikkeustilanteiden varalta on rakennettu jätevedenpuhdista-
mo, puolueettomien maanrakennusalan asiantuntijoiden hyväksymällä ta-
valla on estetty jätevesien pääsy Tipasjärveen sekä melutasoa tarkkaillaan 
jatkuvasti eikä vain yhden kerran koko toiminnan aikana. 

Hakijan mukaan töiden- ja toiminnanaloittamislupa pitäisi myöntää haetun 
mukaisena. Kaivoksella muodostuvia päästövesiä ei johdeta Tipasjärveen. 
Melutarkkailua voidaan täydentää, jos viranomainen katsoo sen tarpeelli-
seksi.  

Muistuttajien perustelujen viittauksista ympäristönsuojelulain 42 §:ään, ve-
sienhoitolain 21 §:ään, Kainuun maakuntakaavaan 2020, jossa kaivosalu-
een viereen on merkitty luonnonsuojelualue ja arvokas kallioalue sekä 
naapuruussuhdelain 17 §:ään ja huomautuksesta, että Ison ja Pienen Ti-
pasjärven rannalla on vakinaisia ja loma-asuntoja hakija on lausunut, että 
kaivostoiminnalla ei ole vaikutuksia kaivoksen läheisyydessä sijaitsevaan 
luonnonsuojelualueeseen tai arvokkaaseen kallioalueeseen. Myöskään 
Ison ja Pienen Tipasjärven rannalla sijaitseviin vakinaisiin ja loma-
asuntoihin ei ole arvioitu kohdistuvan merkittävää haittaa. 

Muistuttajien huolesta Tipasjärven jylhien maisemien ja luonnonrauhan 
heikentymisestä avolouhoksen ja maanpäällisen murskaamon tuotantotoi-
minnan seurauksena sekä tiedustelusta, suostuuko hakija korvaamaan 
loma-asuntojen ja tonttien arvon alenemat täysimääräisesti hakija on huo-
mauttanut, että loma-asuntojen ja tonttien korvausasiat eivät liity ympäris-
tölupa-asiaan, joten muistutus on tältä osin jätettävä huomioon ottamatta.  

Avolouhinnan ja maanpäällisen murskaamon toiminnan synnyttämän pölyn 
leviämisestä Tipasjärven suuntaan, vaatimuksesta selvittää järviveden ny-
kytila useasta näytteenottopaikasta ennen luvan myöntämistä, vaatimuk-
sesta seurata järviveden tilaa säännöllisesti sekä huoleen kaivoksen vesi-
päästöjen vaikutuksista lähialueen järviin hakija on todennut, että Tipasjär-
ven perustilaa on jo tarkkailtu, joten järven nykytilasta on tietoa. Tarkkai-
luohjelmassa on myös esitetty Tipasjärven ja Olkilahden tarkkailuun kolme 
näytepistettä.  

Tiedusteluun Taivaljärven ja Tipasjärven välisen kanavan patorakennelmi-
en riittävyydestä estää jätevesien virtaus Tipasjärveen esimerkiksi tulvati-
lanteiden aikana hakija on todennut, että kaivostoiminnassa muodostuvia 
päästövesiä ei johdeta Taivaljärveen tai Tipasjärveen, joten muistuttajien 
huoli Taivaljärven padoista on aiheeton. 

Väitetystä avolouhoksen ja maanpäällisen murskaamon toiminnan luonto-
matkailun kehittämismahdollisuuksia heikentävistä vaikutuksista kaivoksen 
lähialueilla hakija on lausunut, että kaivostoiminnalla ei heikennetä luonto-
matkailun kehittämistä. 

15. XX  

Vaatimuksesta asettaa lupamääräyksiin tiukkoja raja-arvoja vesipäästöille, 
sekä kertapäästöille että neljännesvuosittain määritettäville keskiarvoille 
hakija on todennut, että hakijan mukaan hakemuksessa esitetyt raja-arvot 
ovat riittävät ja lupamääräykset pitäisi antaa haetun mukaisina. 
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Vaatimuksista suorittaa viranomaisvalvonnan lisäksi kaivoksen jatkuvaa 
omavalvontaa ja dokumentointia, ottaa toiminnan kuormittamista vesistöis-
tä näytteitä ennen toiminnan alkamista vesien lyijy- ja sinkkikertymien arvi-
oimiseksi sekä huolesta luvan hakijan osaamiseen liittyen lyijyn (Pb), sinkin 
(Zn) ja vaahdotuskemikaalien poistamiseen jätevesistä hakija on todennut, 
että kaivoksen toimintaa ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä vaikutuksia seu-
rataan jatkuvasti kaivoksen omalla sisäisellä tarkkailulla sekä velvoitetark-
kailulla. Tarkkailu on osin jo aloitettu, jotta saadaan perustilatietoa kaivos-
toimintaa edeltävältä ajalta. Prosessin suunnittelun ja tarkkailun avulla 
saadaan lisätietoa siitä, onko suunniteltuja käsittelytoimenpiteitä tarpeen li-
sätä.  

Vaatimuksista mitoittaa ja varmistaa kiertovesialtaat toimiviksi myös häiriö-
tilanteiden aikana ja erottaa toiminta-alueiden ympäristön vedet prosessi-
vesistä kaikissa tilanteissa hakija on lausunut, että toiminta-alueiden ympä-
ristön puhtaat vedet pidetään eristysojin erillään kaivoksen toiminnan vai-
kutuksesta mahdollisesti likaantuneiden vesien kanssa. Rikastushiekka-
altaan ja selkeytysaltaiden tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon 
myös häiriötilanteisiin varautuminen.  

Vaatimuksesta ottaa vettä Tipasjärvestä aiheuttamatta haittaa kalastuksel-
le eikä ranta-asutukselle hakija on lausunut, että Tipasjärven vedenotosta 
ei aiheudu haittaa kalastukselle tai ranta-asutukselle.  

16. XX  

Vaatimuksista noudattaa lupaharkinnassa erityistä huolellisuutta ja harkin-
taa, sijoittaa murskaamo pöly- ja meluhaittojen takia maan alle ja kieltää 
toiminta avolouhoksella ranta-asukkaiden loma-aikaan 1.5.–30.9, jotta me-
lu ja pöly eivät kantaudu avolouhokselta ja murskaamolta Tipasjärven yli 
koko järven vakituisten ja loma-asukkaiden haitaksi hakija on lausunut, et-
tä Pienen Tipasjärven alueella pölylaskeuman arvioidaan jäävän yleisesti 
likaavan ja viihtyisyyttä haittaavana pidetyn laskeuman raja-arvoa vähäi-
semmäksi. Vaatimukset murskaamon sijoittamisesta maan alle ja louhok-
sen toiminnan rajoittamisesta kesäaikana ovat aiheettomia. 

Hiidenportin kansallispuistoon ja Sotkan Hiukan hiekkarantoihin aiheutuvi-
en seurausten perusteella esitetyistä vaatimuksista ennen töiden aloitta-
mista rakentaa kaivosalueelle jätevedenpuhdistamo ja kokonaan suljettu 
vesikierto ja lisäksi todistaa, ettei prosessivesiä pääse missään olosuhteis-
sa Tipasjärveen hakija on todennut, että kaivoksen vesipäästöt käsitellään 
yleisesti tunnetulla ja parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla, joten vaa-
timus jätevedenpuhdistamon rakentamisesta ennen töiden aloittamista on 
aiheeton. Täysin suljettu vesikierto ei ole toteutettavissa muun muassa sen 
vuoksi, että kaivosalueelle kertyy enemmän vesiä kuin niitä poistuu sieltä. 
Hankesuunnitelmien mukaan Pienen Tipasjärven suuntaan ei johdeta pro-
sessivesiä, ja kaivostoiminnan vaikutuksia sanottuun järveen seurataan 
tarkkailusuunnitelman mukaisesti Kainuun ELY-keskuksen kanssa sovitta-
valla tavalla. 

Vaatimuksesta velvoittaa hakija asettamaan luotettava, taloudellinen ja 
toiminnassa olevan kaivoksen vuotuista liikevaihtoa vastaava takuu kaivos-
toiminnasta ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti aiheutuvien haittojen 
korvaamiseksi sillä perusteella, että kaivostoiminnan lopulliset vaikutukset 
nähdään vasta vuosien kuluttua ja että ne voivat olla huomattavan suuret 
hakija on todennut, että toiminnanharjoittaja asettaa vakuuden kaivannais-
jätealueiden jälkihoidon osalta sekä töiden- ja toiminnanaloittamisluvan 
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osalta. Vakuus asetetaan ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdol-
listen vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamää-
räysten muuttamisen varalta. Näiden lisäksi toiminnalle ei hakijan mukaan 
ole tarpeen asettaa muita vakuuksia. 

Vaatimuksista kirjata mahdollisesti myönnettävän luvan lupamääräyksiin, 
että kaivostoiminta ei saa laajentua nykyisestä suunnitelmasta, mikä tulee 
kirjata myös mahdollisesti myönnettävän luvan määräyksiin sekä ympäris-
tö- ja vesiluvan heti kumottavissa olemisesta lupamääräyksiä rikottaessa 
hakija on pitänyt aiheettomia. Lupa myönnetään vain hakemusta koskeval-
le toiminnalle, ja toiminnan muuttuessa muutoksille haetaan lupa. 

17. XX, XX, XX ja XX 

Koivupuron ympäristön koskemattomuudella perustelluista vaatimuksista 
myöntää kaivostoiminnan aloittamislupa ilman oikeutta saastuttaa jokin 
tietty maa-alue ja hylätä ympäristönlaatunormin ylittämistä koskeva pyyntö 
hakija on lausunut, että Koivupuron hyödyntämiseen kaivoksen vesipääs-
töjen sekoittumisvyöhykkeenä tulee myöntää haetun mukaisena. Myös 
Kainuun ELY-keskus on todennut, että sekoittumisvyöhykkeestä voidaan 
määrätä esitetyn mukaisesti. 

Vaatimuksesta edellyttää riittävän tarkan tarkkailuvelvoitteen asettamista 
kaivokselle jo sen perustamisvaiheessa hakija on todennut, että ennen ra-
kentamisen käynnistymistä laaditaan rakentamisvaiheen tarkkailuohjelma, 
jonka hyväksyy Kainuun ELY-keskus. Ennen toiminnan aloittamista laadi-
taan ja hyväksytetään myös yksityiskohtainen toimintavaiheen tarkkailuoh-
jelma, joka otetaan käyttöön heti kaivoksen toiminnan käynnistyttyä. 

Vaatimuksesta velvoittaa toiminnanharjoittaja rakentamaan ylimääräisille 
vesille puhdistuslaitos räjähdeainejäämien ja muiden haitallisten aineiden 
puhdistamiseksi vesistä ja istuttamaan luonnonmukaiseksi suodattimeksi 
energiapajuviljelmän Koivupuron latvan suoalueille hakija on lausunut, että 
kaivoksen vesipäästöjen käsittelyssä käytetään yleisesti tunnettua ja pa-
rasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Näin ollen vaatimukset puhdistuslai-
toksen rakentamisesta ja energiapajuviljelmän istuttamisesta ovat aiheet-
tomina jätettävä huomioon ottamatta.  

Aluehallintovirastoon 25.6.2012 saapuneen muistutuksen täydennyksen 
osalta hakija on lausunut seuraavaa: 

Muistutuksessa on tuotu esille Koivupuron tulva-aikainen leviäminen uo-
mansa ulkopuolelle, ja vastaavasti purossa olevien saasteiden leviäminen 
uomaa laajemmalle. Lisäksi on mainittu muistuttajien aikomus käyttää 
omistamansa tilan Koivupuron töyräitä eräretkeilytarkoituksiin suunnitelluil-
la laavulla ja saunamajalla. Hakijan käsityksen mukaan uoman leviäminen 
tulvavesien vaikutuksesta ei lisää kaivoksen päästöjä eikä vesistövaikutuk-
sia. Lisäksi kaivokselta johdettavan veden määrä on suhteellisen vähäinen 
verrattuna tulva-aikaiseen virtaamaan, joten kaivoksen vesimäärä ei mer-
kittävästi lisää tulvimista. 

Muistuttajan mukaan raskasmetallien mahdollinen leviäminen voidaan to-
deta vasta hänen omistamansa tilan kohdalla, jossa on ensimmäinen ve-
sistönäytepiste Koivupurossa. Hakija on tältä osin huomauttanut, että kai-
voksen päästöveden laatua tarkkaillaan useissa pisteissä kaivoksella ja lo-
puksi kaivokselta pois johdettavasta vedestä. Näin ollen mahdolliset poik-
keamat vedenlaadussa havaitaan jo ennen vesistöä. 
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18. XX  

Huomautuksesta, jonka mukaan myönnettäessä haettu ympäristö- ja vesi-
talouslupa sekä töiden- ja toiminnanaloittamislupa hakijan esittämin ehdoin 
Koivupuron ja Ollinjoen ympäristön erämaa-alueiden virkistyskäyttö käy 
mahdottomaksi hakija on todennut, että mainitut luvat pitäisi myöntää hae-
tun mukaisina. Kaivostoiminta ei haittaa Koivupuron tai Ollinjoen ympäris-
tön erämaa-alueiden virkistyskäyttöä. 

Vaatimuksesta puhdistaa vedet nykyaikaisella teknologialla kaivosalueelle 
rakennettavalla puhdistamolla ennen maastoon laskemista, mikäli lupa 
myönnetään suoalueen käyttämiseen pintavalutuskenttänä hakija on to-
dennut, että kaivostoiminnassa muodostuvat vedet käsitellään ennen pin-
tavalutuskentälle johtamista sekä prosessissa että laskeuttamalla rikastus- 
ja selkeytysaltailla ja että päästöveden on täytettävä asetettavat luparajat 
ennen pintavalutuskentälle johtamista. Hakijan mukaan erillisen puhdista-
mon rakentaminen ympäristön kannalta hyvän vedenlaadun saavuttami-
seksi ei ole tarpeen. 

Vaatimuksesta toteuttaa kaivostoiminta siten, että ympäristön luontoarvot 
säilyvät hakija on todennut, että ympäristön luontoarvoille ei arvioida ai-
heutuvan merkittävää haittaa. 

Vaatimuksesta velvoittaa hakija kasvattamaan suoalueella energiapajuja 
mahdollisten ravinnejäämien poistamiseksi päästövesistä ennen vesistöön 
johtamista hakija on todennut, että päästöveden käsittelyssä käytettävät 
menetelmät ovat testattuja ja yleisesti tunnettuja tekniikoita. Energiapaju-
jen kasvattamista koskeva vaatimus on perusteeton. 

19. XX  

Muistuttajan vaatimuksesta hylätä töidenaloittamislupaa koskeva hakemus 
hakija on todennut, että töidenaloittamislupa pitää myöntää haetun mukai-
sena. 

Vedenoton Olkilahdesta vaikutuksista Pienen Tipasjärven vesitilanteeseen, 
pinnankorkeuteen ja kalakantoihin hakija on lausunut, että Tipasjärven ve-
denotosta ei aiheudu kalastukselle tai ranta-asutukselle haittaa. Myös Kai-
nuun ELY-keskus on katsonut lausunnossaan, että suunniteltu raakave-
denotto on virtaamiin nähden siinä määrin vähäistä, ettei sitä aiheutune 
haittaa kalastolle Tipasjärvissä tai Tipasjoessa. 

Muistuttajan kysymyksestä, miten on otettu huomioon jätevesien mahdol-
listen kemikaalijäämien reagointi happamassa suossa (pintavalutuskentäl-
lä), hakija on todennut, että kaivoksen vesikierron vesijakeiden laatua seu-
rataan sisäisen tarkkailun keinoin, ja vedenlaatuvaatimukset saavutetaan 
jo ennen veden pintavalutuskentälle johtamista. Mikäli vedessä havaitaan 
kemikaalijäämiä, se käsitellään tarkoitukseen sopivilla tekniikoilla ennen 
pintavalutuskentälle johtamista. 

Vaatimuksesta alittaa reilusti jätevesipäästöjen pitoisuuksissa ympäristö-
laatunormit Koivupurossa ja Ollinjoessa hakija on todennut, että lupa Koi-
vupuron hyödyntämiseen vesipäästön sekoitusvyöhykkeenä pitäisi myön-
tää haetun mukaisena. 

Vaatimuksesta ottaa huomioon mahdolliset ihmisiin ja luontoon kohdistuvat 
turvallisuusriskit kemikaalien varastoinnissa hakija on todennut, että ennen 
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kaivoksen toiminnan alkamista luodaan kaivoksen toiminnan turvallisuus-
asioihin liittyvät järjestelmät, joista neuvotellaan Tukesin kanssa. 

Muistuttajan väitteestä, jonka mukaan kaivoksen pölypäästöt leviävät sopi-
vissa tuuliolosuhteissa ympäristölupahakemuksessa esitettyä laajemmalle 
alueelle hakija on lausunut, että arvio pölyn leviämissuunnasta ja las-
keuman laajuudesta on laadittu käytettävissä olevan nykytiedon perusteel-
la. 

20. XX ja XX 

Vaatimuksesta velvoittaa hakija rakentamaan jätevesien asianmukaisen 
käsittelyn varmistamiseksi kunnollinen jätevedenkäsittelylaitos heti toimin-
taa aloitettaessa, koska ei ole asiallista saastuttaa suoaluetta keräämällä 
siihen haitallisia aineita hakija on todennut, että kaivostoiminnassa muo-
dostuvat vedet käsitellään ennen pintavalutuskentälle johtamista sekä pro-
sessissa että laskeuttamalla rikastus- ja selkeytysaltailla ja että päästöve-
den on täytettävä asetettavat luparajat ennen pintavalutuskentälle johta-
mista.  Erillisen puhdistamon rakentaminen ympäristön kannalta hyvän ve-
denlaadun saavuttamiseksi ei nykyisen käsityksen mukaan ole tarpeen. 
Ympäristön luontoarvoihin ei myöskään arvioida aiheutuvan merkittävää 
haittaa. 

Vaatimuksista hylätä hakemus ympäristölaatunormien ylitykseen purku-
vesistössä purkureitin alkuosassa edes tilapäisesti, koska ajan mittaan hai-
tallisia aineita kulkeutuu pidemmälle vesistöön ja koska hakijan tiedossa pi-
täisi olla lyijyn (Pb) vaarallisuus ympäristölle, eliöstölle ja ihmisille muun 
muassa kumuloitumisriskin vuoksi sekä ottaa huomioon muidenkin purku-
vesien sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ja vaikutukset ympäris-
töön hakija on lausunut, että lupa Koivupuron hyödyntämiseen sekoittu-
misvyöhykkeenä on myönnettävä haetun mukaisena. Kaivoksen päästöjen 
vaikutukset ovat suurimmillaan purkuvesistön latvaosilla, ja laimenemisen 
seurauksena vaikutukset muuttuvat vähäisemmiksi alavirtaan edetessä. 
Arvio vesipäästöjen vaikutuksesta purkuvesistöön perustuu nykyisen 
suunnittelutilanteen pohjalta tehtyyn kaivoksen vesipäästön laatuarvioon, 
eikä sitä ole hakijan mukaan nyt tarpeen päivittää. 

21. XX, XX ja XX sekä XX 

Muistuttajat ovat esittäneet näkemyksiä hakemuksessa pölyä, melua ja tä-
rinää käsittelevistä tiedoista ja vaatineet hakemusta täydennettäväksi useil-
ta osin.  

Hakijan mukaan mainitut vaatimukset ovat perusteettomia. Hakemuksessa 
esitetyt tiedot ja selvitykset ovat riittävät ympäristölupa-asian ratkaisemi-
seksi. 

Muistutuksen mukaan Hietasen ja Pieni-Hietasen osalta vesistöä koskevat 
tiedot on esitetty liian yleispiirteisesti, ja vedenkäsittelyä koskevia toimenpi-
teitä on pidetty riittämättöminä. Muistuttajat ovat vaatineet nähtäväksi ve-
denkäsittelyä koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja asiaa koskevia maan-
omistajien lausuntoja pyydettäväksi jo toiminnan aloittamisvaiheessa. Edel-
leen on edellytetty vesiensuojelun kannalta riittäviä lupamääräyksiä.  

Hakija on todennut sanotuista vaatimuksista, että hakemuksessa ja sen 
täydennyksissä esitetyt tiedot ovat riittävät ympäristölupa-asian ratkaisemi-
seksi. Myöhempää lausuntokierrosta hakija ei ole katsonut tarpeelliseksi. 
Lupapäätöksessä asetetaan tarkoituksenmukaiset lupamääräykset.  
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Suunniteltua rikastushiekka-allasta on pidetty liian pienenä, vedenkäsitte-
lyä koskevia selvityksiä riittämättöminä ja vaadittu lisäsuunnitelmia ennen 
luvan myöntämistä.  

Hakijan mukaan rikastushiekka-allasta, samoin kuin muitakin kaivoksen 
toimintoja koskevat suunnitelmat ovat riittävät ympäristölupa-asian ratkai-
semiseksi, eikä lisäsuunnitelmia tarvita. 

Muistuttajien vaatimuksesta hylätä hakemuksessa esitetty vesistön sekoit-
tumisvyöhyke ja ympäristönlaatunormin ylitys hakija on todennut, että esi-
tys on perusteltu ja että lupa pitää tältä osin myöntää haetun kaltaisena. 

Ympäristötarkkailua koskevista vaatimuksista hakija on todennut, että tark-
kailusuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa aluehallintoviraston ja ELY-
keskuksen edellyttämin tavoin. Hakijan ehdotus tarkkailuksi on kuitenkin 
pääsääntöisesti riittävä. 

Muistuttajien väitteestä, jonka mukaan useat lupahakemuksen liitedoku-
mentit ovat puutteellisia hakija on todennut, että esitetyt dokumentit ovat 
riittävät lupa-asian ratkaisemiseksi.  

Muistuttajien mukaan hakemuksen mukaista töiden- ja toiminnanaloittamis-
lupaa ei pidä myöntää, tai vaihtoehtoisesti se tulee rajata ainoastaan val-
misteleviin töihin. Lisäksi hakijan esitystä töiden- ja toiminnanaloittamislu-
van vakuudeksi on pidetty riittämättömänä.  

Hakijan käsityksen mukaan töiden- ja toiminnanaloittamislupa pitäisi myön-
tää hakemuksen mukaisena ja esitetty vakuus on riittävä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista koskevasta vaati-
muksesta hakijan on huomauttanut, että ELY-keskuksen päätöksen mu-
kaan YVA-menettelyn toteuttaminen ei ole tarpeen, mikä on myös hakijan 
kanta.  

Muilta osin hakija on viitannut aiemmin lausumaansa ja todennut, että ym-
päristölupa pitäisi myöntää haetun kaltaisena. 

22. Karhunpesän metsästäjät ry 

Muistuttaja on vaatinut, että kaivos ei saa aiheuttaa ympäristölle minkään-
laisia haittoja, melu ja pöly mukaan lukien, ja että jätevedet on käsiteltävä 
siten, etteivät ne vaikuta Koivupuron ja Ollinjoen veden laatuun tulva-
aikanakaan. Pieneen tai Isoon Tipasjärveen ei saa laskea kaivoksen jäte-
vesiä. 

Hakijan mukaan melu-, pöly- ja vesipäästöjen rajoittamistoimet on otettu 
huomioon kaivoksen ja sen prosessien suunnittelussa. Edellä mainituista 
päästöistä ei arvioida aiheutuvan merkittävää ympäristöön tai ihmisten ter-
veyteen kohdistuvaa haittaa. Hakija on lisäksi todennut, että Pieneen tai 
Isoon Tipasjärveen ei johdeta kaivoksen vesipäästöjä. 

Muistuttaja on vaatinut vesinäytteiden ottamista Koivupurosta ja Ollinjoesta 
ennen toiminnan aloittamista ja näytteiden ottamista purkupaikan veden-
laadusta neljästi vuodessa valvovalle instanssille toimitettavaksi. Näyttei-
den tulosten tulee olla julkisia ja kaikkien asianomaisten saatavilla.  
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Hakijan mukaan kaivoksen päästöveden purkureitin vesistöjä on tarkkailtu 
ja tarkkaillaan jo ennen kaivoksen toiminnan käynnistymistä, jotta saadaan 
vedenlaatutietoa kaivostoimintaa edeltävältä ajalta. 

Vaatimuksesta velvoittaa hakija korvaukseksi vedenotosta istuttamaan ka-
loja Tipasjärveen hakija on Kainuun ELY-keskusken kalatalousviranomai-
sen muistutuksessa lausuttuun viitaten katsonut suunnitellun raakave-
denoton olevan virtaamiin nähden siinä määrin vähäistä, ettei siitä aiheu-
tune haittaa kalastolle Tipasjärvissä tai Tipasjoessa. Näin ollen korvaus-
vaatimus on hakijan käsityksen mukaan perusteeton. 

23. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry 

Mielipiteen esittäjä on vaatinut, että lupaviranomaisen on selvitytettävä 
pohjavesioloja ja louhostoiminnan prosessivesien vaikutusten ulottuvuutta 
etelään ja lounaaseen, teetättää Natura-vaikutusten arviointi pohjavesien 
osalta sekä täydennyttää maankäyttöselvitystä ennen lupapäätöksen an-
tamista. Vaatimusten perusteluina on viitattu vesilakiin, luonnonsuojelulain 
10. lukuun sekä kaivoslain 47 §:ään. Lisäksi mainittujen selvitysten tarvetta 
on perusteltu Hiidenportin kansallispuiston ja Natura-alueen läheisellä si-
jainnilla. 

Hakijan käsityksen mukaan vaaditut asiat on tarkasteltu hakemuksessa riit-
tävällä tarkkuudella. Hakijan arvion mukaan kaivostoiminnasta ei aiheudu 
Hiidenportin kansallispuistoon tai Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuk-
sia. 

Lisäksi lupaviranomaisen pitäisi mielipiteen mukaan selvityttää purkuvesi-
en käsittelyn tiukennusvelvollisuuksia ja -mahdollisuuksia, antaa purkuve-
siin joutuville päästöille tiukemmat raja-arvot sekä pyytää selvittämään, mi-
ten raja-arvot saavutettaisiin ja kuinka rikastushiekka-altaan rakentaminen 
vesitiiviiksi toteutettaisiin. Näitä vaatimuksia on perusteltu purkupisteen 
alapuolisen vesistön käytöllä sekä rikastuskemikaalien keskinäisillä yhteis-
vaikutuksilla ja ekotoksisuudella. Mielipiteen mukaan purkuvesien käsitte-
lyn tiukennusmahdollisuuksia ei ole esitelty alaa koskeva lainsäädäntö, 
esimerkiksi kaivoslain 48 § ja ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 
BAT-periaate, huomioon ottaen. Lisäksi on vaadittu ottamaan huomioon 
huomioimaan valtioneuvoston asetukset 868/2010 ja 889/2006 vesipäästö-
jen raja-arvoja annettaessa. Hakijan pitäisi mielipiteen mukaan todistaa, et-
tä edellä mainittujen asetusten raja-arvoja noudatetaan toiminnan aikaisis-
sa ja sen jälkeisissä vesipäästöissä. 

Hakijan käsityksen mukaan hakemuksessa esitetyt päästörajat ovat riittä-
vät. Selityksessä edellä esitetyn mukaisesti rikastushiekan laatu huomioon 
ottaen vaatimukselle rakentaa rikastushiekka-allas vesitiiviiksi ei ole perus-
teita. Myös vesienkäsittelyssä käytetään parasta käytössä olevaa tekniik-
kaa eikä hakijan käsityksen mukaan siihen liittyviä vaatimuksia ole tarpeen 
tiukentaa.  

Edelleen mielipiteen mukaan lupaviranomaisen pitäisi edellyttää sivukivi-
alueen eristämistä ja perustella muistutusten johdosta, miten tarkkailuoh-
jelmaa on päivitettävä sekä asettaa lupamääräys, jonka mukaan päästöjen 
raja-arvot päivitetään kaksi vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. 

Hakija on todennut näistä vaatimuksista, että sivukivialueelle, kuten myös 
muille toiminta-alueille, toteutetaan suoto- ja valumavesien keruuojat, joi-
den avulla suoto- ja valumavedet johdetaan kaivoksen vesikiertoon. Lisäk-
si toiminta-alueiden ympärille rakennetaan eristysojat, joilla estetään puh-
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taiden, ympäristön luonnonvesien sekoittuminen kaivostoiminnassa muo-
dostuvien vesien kanssa. 

Muilta osin Kainuun luonnonsuojelupiiri ry on todennut puoltavansa aine-
päästöjen huomioon ottamista Sotkamon Luonto ry:n yksilöimällä tavalla. 

Tämän vaatimuksen osalta hakija on viitannut Sotkamon Luonto ry:n mieli-
piteen johdosta antamaansa selitykseen. 

24. Sotkamon Luonto ry  

Mielipiteen esittäjä on edellyttänyt, että kaikki kuviteltavissa olevat kaivok-
sen päästölähteet tunnistetaan, ja päästöjen syntymistä ehkäistään mah-
dollisimman tehokkaasti ympäristölupavaiheessa. 

Hakijan mukaan kaivostoiminnan päästölähteet ja päästöjen laatu on arvi-
oitu parhaan nykytiedon perusteella. Toiminnan alkaessa saadaan lisätie-
toa muun muassa prosessista ja siinä syntyvistä päästöistä, joiden perus-
teella voidaan suunnitella myös päästöjen rajoittamiseksi tarvittavia toi-
menpiteitä ja järjestelmiä. 

Sotkamon Luonto ry:n näkemyksen mukaan rikastamon veden kierrätysas-
te (75 %) on vähäinen, ja jäteveden lyijyn (Pb), sinkin (Zn)- ja sulfaatin 
(SO4) pitoisuudet ovat korkeat sekä mainittujen aineiden kuormitukset 
luontoon suuret. Tähän perustuen on vaadittu, että toiminnanharjoittajalle 
voidaan antaa kaksi vuotta aikaa ratkaista tehostettuun vesikiertoon liitty-
vät ongelmat ja vähentää luontoon laskettavan jäteveden määrää. 

Hakijan käsityksen mukaan rikastamon vedenkierrätysaste on varsin kor-
kea eikä sen merkittävä lisääminen ole mahdollista. Muilta osin hakija on 
viitannut terveydensuojeluviranomaisena toimivan 4. Kainuun maakunta  
-kuntayhtymän, sosiaali- ja terveyslautakunnan vaatimusten johdosta an-
nettuun selitykseen. 

Mielipiteessä on esitetty vakavasti harkittavaksi, että rikastushiekka-allas 
rakennettaisiin vesitiiviiksi, koska turvekerros ei ole riittävän toimintavarma 
rakenne ympäristön turvallisuuden kannalta. 

Hakijan mukaan rikastushiekan ja sen sisältämän veden laatu huomioon 
ottaen vaatimus rikastushiekka-altaan rakentamisesta vesitiiviiksi on perus-
teeton. Turvekerroksen käytöstä tiivistysrakenteena on paljon tutkimuksia 
ja kokemuksia, ja näiden perusteella se on riittävä ympäristövaikutusten 
kannalta. 

Koska sivukiven loppusijoituksesta louhoksen täytemateriaaliksi ei ole täyt-
tä varmuutta, mielipiteen esittäjä on vaatinut myös sivukivialueen pohjus-
tusta vesitiiviiksi. 

Mielipiteen mukaan pyriittialtaan vedeneristys on riittävällä tasolla, mutta 
kaikkien edellä mainittujen alueiden pohjamuovien alle on altaan raken-
nusvaiheessa asennettava kosteusmittarit, jotta mahdolliset vuodot pysty-
tään havaitsemaan nopeasti. 

Hakijan käsityksen mukaan turvekerroksen käyttö sivukivialueen tiivistyk-
sessä on riittävä estämään suotovesien kulkeutumisen ympäristöön. Näin 
ollen vaatimus sivukivialueen pohjustuksesta vesitiiviiksi on perusteeton. 
Hakija on lisäksi huomauttanut, että pyriittialtaan vaikutuksia tarkkaillaan 
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muun muassa sen läheisyyteen asennettavin pohjavesiputkin. Mielipiteen 
esittäjän vaatimat kosteusmittarit eivät ole toteutettavissa oleva ratkaisu. 

Mielipiteessä on vaadittu kaivoksen vesipäästöjä koskien luparajoja myös 
magnesiumille (Mg), alumiinille (Hg), antimonille (Sb), kadmiumille (Cd), 
nikkelille (Ni), uraanille (U), toriumille (Th), mangaanille (Mn), bariumille 
(Ba), arseenille (As), titaanille (Ti), kuparille (Cu) ja raudalle (Fe). Lisäksi 
haetut päästörajat ovat mielipiteen mukaan melko korkeita, ja kaikki lupa-
rajat on arvioitava uudelleen toiminnan aloittamisesta kahden vuoden ku-
luttua tehtävässä ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamisessa. Luparajo-
jen määrittämisessä on mielipiteen mukaan hyödynnettävä kaivoksen 
päästövesi- ja vesistötarkkailun sekä ennen lupamääräysten päivitystä 
tehdyn kaivoksen valuma-alueen eliöstö- ja vesien pohjasedimenttitutki-
musten tuloksia.  

Hakija on ilmoittanut käsityksenään, että hakemuksessa ehdotetut lupara-
jat ovat riittävät. 

Mielipiteen mukaan kaivoksen tarkkailusuunnitelma on puutteellinen, ja 
vesistötarkkailussa pitäisi seurata kahden viikon välein kiintoainepitoisuuk-
sien, sulfaatin (SO4), sinkin (Zn), lyijyn (Pb) ja typen (N) lisäksi antimonia 
(Sb), kadmiumia (Cd), nikkeliä (Ni), elohopeaa (Hg), uraania (U) ja kerran 
kuussa seuraavia aineita: kadmium (Cd), antimoni (Sb), torium (Th), uraani 
(U), Tina (Sn), hopea (Ag), alumiini (Al), arseeni (As), koboltti (Co), kromi 
(Cr), kupari (Cu), rauta (Fe), magnesium (Mg), mangaani (Mn), nikkeli (Ni), 
fosfori (P), lyijy (Pb), strontium (Sr), barium (Ba), titaani (Ti), sinkki (Zn), 
kalsium (Ca), kalium (K), rikki (S) ja sulfaatti (SO4). Lisäksi kaivoksen ala-
puolisista vesistöistä on seurattava lyijyn (Pb), sinkin (Zn), typen (N) ja sul-
faatin (SO4) lisäksi muita vesistöön kertyviä metalleja, ja toksisuus on mää-
ritettävä kerran vuodessa. Myös pohjavesitarkkailua on tehostettava ha-
kemuksessa esitetystä, louhoksen kuivatusvesistä on mitattava mineraali-
en päämetallit vähintään kerran kuukaudessa, ja vesistötarkkailun on ulo-
tuttava myös alueen luonnonvesiin. 

Hakijan mukaan ennen toiminnan käynnistymistä tarkkailuohjelmaa päivite-
tään Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Tässä yhteydessä 
voidaan myös tarkistaa päästö- ja pintavesistä määritettäviä aineita. Haki-
jan käsityksen mukaan sen ehdottama tarkkailusuunnitelma on pääpiirteis-
sään riittävä.  

Aluehallintoviraston tarkastus 19.–20.6.2012 

Tarkastuksessa keskusteltiin rakentamisvaiheen vesienhallintasuunnitel-
mista sekä vesien varastointikapasiteetin riittävyydestä. Rakentamisvai-
heessa muodostuvien vesien – pääasiassa aluekuivatusvesien – selkey-
tykseen rakennetaan allas suunnitelman mukaiselle vesienkäsittelyalueel-
le. Altaan sijainti suunnitellaan siten, että allas voi toimia kaivoksen toimin-
tavaiheessa osana vesienkäsittelyjärjestelmää tai varoaltaana, ja altaalta 
johdettavat vedet kulkeutuvat painovoimaisesti hakemuksen mukaista pur-
kureittiä pitkin.  Rakentamisvaiheen vesienhallintasuunnitelma mukaan lu-
kien edellä mainitun altaan tarkempi suunnittelu ja sijaintipaikan valinta 
tehdään hyvissä ajoin ennen rakentamisen käynnistymistä. Tämän lisäksi 
hakija on varautunut toisen altaan rakentamiseen, jolla varmistetaan lisä-
varastointitilaa ja ongelmatilanteisiin varautumista. Tarvetta altaan toteut-
tamiseen tarkastellaan tarkemmin rakentamisvaiheen aikana. Näiden altai-
den rakentamisessa käytetään samoja rakentamisperiaatteita, kuin hake-
muksessa esitetyn selkeytysaltaan rakentamisessa, ja suunnitelmat toimi-
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tetaan ELY-keskukselle hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen altaiden ra-
kentamisen aloittamista. 

Hakija on myös aloittanut pienimuotoiset rikastuskokeet eri vesijakeilla, 
tarkoituksena saada lisätietoa niiden soveltuvuudesta prosessivedeksi ja 
kaivoksen vesitaseesta. Näiden rikastuskokeiden avulla voidaan myös en-
nakoida rikastusprosessissa muodostuvien vesien laatua ja mahdollista 
tarvetta vesien lisäkäsittelylle. Lisätietoa kaivoksella muodostuvien vesien 
laadusta hankitaan myös analysoimalla laajemmin olemassa olevalla sivu-
kivikasalla muodostuvia suotovesiä.   

Tarkastuksessa todettiin, että selkeytysaltaan toimintaan liittyen on ole-
massa riski altaan pohjalle jätettävän turpeen nousemisesta pintaan, joka 
voi heikentää altaan selkeytysominaisuuksia. Hakijan mukaan mahdolli-
suuksia turpeen nousun estämiseksi selvitetään ja tarvittaessa turve pois-
tetaan altaan alueelta.  

Hakija on liittänyt vastineeseen rikastushiekka-altaan poikkileikkauspiirus-
tukset Hanhipetäikön harjanteen kohdalta (liite 1).  

Tarkastuksessa keskusteltiin myös Taivaljärven, Pienen Tipasjärven Nau-
rislahden ja Olkilahden pohjasedimentin kohonneista metallipitoisuuksista. 
Hakija on tältä osin todennut, että sedimentin laatua on tutkittu perusti-
laselvitysvaiheessa ja sedimentin laatua selvitetään tarkemmin myös en-
nen kaivoksen rakentamisen käynnistymistä. Sedimentin laadun tarkkailu 
lisätään myös kaivoksen tarkkailuohjelmaan. Hakijan käsityksen mukaan 
havaitut kohonneet pitoisuudet johtuvat kuitenkin luontaisista tekijöistä, ku-
ten Taivaljärven hopeamalmiesiintymän ja alueen muiden mineraalisaatioi-
den vaikutuksesta, eikä kaivoksen tähänastisesta toiminnasta.   

Tipasjärven alueesta 

Tipasjärven liuskejakso on tunnetusti malmikriittistä aluetta, minkä seikan 
johdosta alueen kallioperän, maaperämuodostumien ja myös pohja- ja pin-
tavesien metallipitoisuudet ovat luonnostaan anomaalisen korkeita. Tipas-
järven Vuoriniemessä on toiminut 1950-luvulla rikkikiisukaivos. Rautaruukki 
Oy teki kairaustutkimuksia nykyisen kaivospiirin länsiosassa sijainneella 
valtauksellaan 1950-luvun lopulla.  Nyt vireillä oleva kaivospiiritoimitus ei 
myöskään ole ensimmäinen kysymyksessä olevalla alueella.  Taivaljärven 
hopeaesiintymä on ollut aktiivisena tutkimuskohteena vuosina 1980–1991 
ja jälleen vuodesta 2006 lähtien. Taivaljärven alueella on ollut valtaus- tai 
kaivospiiri jatkuvasti vuodesta 1980 lähtien.  Merkittävää on, että alue on 
ollut kaivospiirissä vuodesta 1991 aina vuoteen 2005, jolloin aiempi kai-
vospiiri raukesi ja nykyinen haltija hankki esiintymän oikeudet.  

Vesien hallinta 

Hakija on esittänyt lupahakemuksessa käsityksensä kaivosintegraatin vesi-
taseesta ja arvioinut myös poistovesimäärän ja sen laadun. Prosessivesien 
korkeasta kierrätysasteesta huolimatta vettä joudutaan poistamaan alueel-
ta, koska suuri määrä kaivoksen ja teollisuusalueen kuivatusvesiä kerätään 
rikastushiekka-altaalle.  

Rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan yhteenlaskettu tilavuus on yli  
700 000 m3. Toiminnan alettua niiden täyttyminen kaivosvedellä ja muilla 
vesijakeilla kestää 1,5–2 vuotta, jona aikana ei ole tarvetta poistovesien 
juoksutukseen. Täyttövaiheen aikana määritetään eri kohteista tulevien 
vesijakeiden (avolouhos, maanalainen kaivos, läjitysalue, teollisuusalue, ri-



190 
 

kastusprosessi) määrät ja ominaisuudet sekä kierrätettävän prosessiveden 
koostumus. Samoin tulevan poistoveden koostumus ja määrä tarkentuu ja 
voidaan määrittää poistovesien käsittelytarve siten, että se vastaa lupa-
määräyksiä. Selkeytyksen vaikutus nähdään veden kertyessä altaille ja 
mahdollisten liuenneiden metallien poistamismenetelmät voidaan testata ja 
kehittää; alustavia testejä hyvin tuloksin tehtiin jo pilottirikastusvaiheen ai-
kana. Mahdollisesti tarvittavan vesienkäsittely-/kierrätysjärjestelmä raken-
netaan tarvittaessa ennen juoksutuksen aloittamista.  

Selityksessä 20.8.2012 on todettu, että muilta kuin tässä mainituilta osin 
hakija on viitannut aiemmin lausumaansa. Sanottuun selitykseen on liitetty 
20.8.2012 päivätyt Hanhipetäikön rikastushiekka-altaan poikkileikkauspii-
rustukset, Sotkamon kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 29.6.2012 
antama päätös suunnittelutarveratkaisusta Sotkamo Silver Oy:lle, Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskuksen 9.7.2012 antama lupapäätös liittymän raken-
tamiseen Tipasoja–Kissaniemi yhdystielle nro 9005 Sotkamon kunnassa 
sekä tarkastuksessa 19.–20.6.2012 esitettyä materiaalia.  

Muistutuksen täydennys 12. XX  

Aluehallintovirastoon 29.6.2012 saapuneessa muistutuksen täydennyk-
sessä XX on tiedustellut, viitataanko hakijan selityksessä 15.6.2012 viimei-
sellä sivulla olevasta tekstissä XX:n viime vuonna tekemään kirjelmään vai 
johonkin muuhun? Sanottu selityksen kohta kuuluu: ”XX, kirje hakija tote-
aa, että XX:n Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle toimittamalla kirjelmäl-
lä ja siinä esitetyillä väitteillä ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevan lu-
pa-asian kannalta. XX:n kirjelmä tulee jättää lupa-asian käsittelyssä huo-
mioimatta”. 

Tilaisuus selityksen täydentämiseen 

Hakija on 8.11.2012 aluehallintovirastoon toimittamansa selityksen täy-
dennyksen mukaan selityksen 15.6.2012 viimeisellä sivulla vastannut XX:n 
19.4.2012 sähköpostitse toimittamaan muistutukseen. Muistutus sekä sen 
liitteenä toimitettu XX:n ja XX:n kirje on otettu huomioon samassa vasti-
neessa myös sivuilla 25–26. Sanotussa kohdassa XX:n aluehallintoviras-
toon toimittamassa kirjelmässä esitetyistä väitteistä hakija on todennut, et-
tä niillä ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevan lupa-asian kannalta. Kir-
jelmä on jätettävä lupa-asian käsittelyssä huomioimatta. 

Tarkastus  

Aluehallintovirasto on 19.6.2012 ja 20.6.2012 suorittanut asiassa tarkas-
tuksen, josta laaditut pöytäkirjat on liitetty asiakirjoihin. 

Tarkastuspöytäkirjat on lähetetty tiedoksi tarkastukseen kutsutuille ja läs-
näolleille viranomaisille ja asianosaisille mahdollisten huomautusten teke-
mistä varten.   

Huomautus tarkastuspöytäkirjasta ja vaatimusten täydentäminen    

Muistuttaja 12. XX on 21.8.2012 aluehallintovirastoon saapuneessa kirjel-
mässä lausunut, että tarkastuspöytäkirjan 20.6.2012 mukaan hänet oli yri-
tetty tavoittaa puhelimitse ja jätettiin viesti kiinteistöllä käymisestä. Muistut-
tajan mukaan työstä johtuen hänen ei tuolloin ollut mahdollista pitää puhe-
linta auki tai katsoa viestejä eikä hän myöskään tiennyt, mihin aikaan kiin-
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teistökäynti toteutuisi. Muistuttaja on kertonut huomanneensa puhelinsoi-
ton vasta myöhemmin. 

Muistuttajan mukaan on hyvä, että nyt on todettu vihdoinkin avolouhoksen 
paikka ja 475 m:n etäisyys hänen kiinteistöltään avolouhoksen reunaan. 
Avolouhoksen sijainti kaivosalueella sekä murskaamon paikka ovat vaih-
delleet eri suunnitelmissa ja puheissa - viimeksi toimitusinsinöörin vierail-
lessa kiinteistöllä vuonna 2011. Avolouhoksen reunaan on hyvin lyhyt mat-
ka varsinkin, kun vallitsevat tuulet ovat sen suunnasta.   

Muistuttaja on toivonut aluehallintoviraston kiinnittävän huomiota ja velvoit-
tavan nyt entistä tarkemmin kaivoksen mittaamaan säännöllisesti pöly-, 
melu-, tärinä- ja muut mahdolliset saasteet.  

Huomiotta ei voida jättää myöskään aiemmin muistutuksessa kerrotusta tä-
rinästä. Muistuttaja on tiedustellut, mitä jatkuvat poraukset aiheuttavat kiin-
teistöllä ja sen ympäristössä, jos jo koeporaukset aiheuttivat tärinää kiin-
teistön pihalla sekä kuinka niiden haittavaikutukset mitataan? Maan tärinä 
ja värähtely eivät muistuttajan mukaan ole luonnollisia kesänviettopaikan 
ilmiöitä.  

Toiminnanharjoittaja pitäisi velvoittaa melutason mittaamiseen. Mitä mer-
kitsee avolouhoksen töiden mahdollinen pysäyttäminen kesä–heinäkuun 
aikana ja mitä se tarkoittaa tuon ajan ulkopuolella? Mittausten pitäisi muis-
tuttajan mielestä ulottua kevät–, kesä–, syys- ja talviaikojen viettoon kiin-
teistöllä. 

Hakijan selitys täydennetyistä vaatimuksista 

Muistuttajan viittauksesta kaivoksen ympäristössä pidetystä tarkastuksesta 
laadittuun pöytäkirjaan hakija on todennut, että tarkastuksen järjesti Poh-
jois-Suomen aluehallintovirasto, ei hakija. Hakijan käsityksen mukaan tar-
kastus suoritettiin asianmukaisesti. 

Muistuttajan mukaan etäisyys avolouhoksen reunasta hänen omistamal-
leen kiinteistölle on lyhyt varsinkin vallitseva tuulen suunta huomioon otta-
en. Tästä syystä muistuttaja on toivonut, että ympäristölupaviranomainen 
kiinnittää tähän asiaan huomiota ja velvoittaa entistä tarkemmin mittaa-
maan kaivoksen aiheuttamat ympäristövaikutukset.  

Muistuttaja on lisäksi kysynyt, miten tärinän haittavaikutukset mitataan ja 
vaatinut, että toiminnanharjoittaja pitäisi lisäksi velvoittaa melutason mit-
taamiseen ympärivuotisesti. 

Muutoin muistuttajan 12. tiedusteluista ja vaatimuksista hakija on todennut 
toimittaneensa ympäristölupahakemuksen liitteenä ehdotuksen tarkkai-
luohjelmaksi, jota tarkennetaan lupapäätöksen määräysten mukaisesti 
Kainuun ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Melun ja tärinän osalta 
tarkkailuohjelmassa on esitetty, että ympäristön melutasot mitataan toimin-
nan alkuvaiheessa kertaluontoisesti louhinta- ja rikastustoiminnan ollessa 
normaalilla tasolla, ja suurimman kerralla käytettävän räjähdeainemäärän 
aiheuttaman tärinän mittaa ulkopuolinen konsultti lähimmillä kiinteistöillä 
toiminnan alkuvaiheessa. Ennen mittausten suorittamista ja räjäytystoimin-
nan aloittamista ulkopuolinen asiantuntija katselmoi kiinteistöjen kunnon. 
Hakijan käsityksen mukaan tehty esitys on riittävä ympäristölupa-asian rat-
kaisemiseksi. 
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Neuvottelut 

Asiassa on pidetty neuvottelut aluehallintovirastossa 4.4.2012, 19.9.2012, 
14.11.2012, 14.1.2013 ja 28.2.2013. Näissä tilaisuuksissa hakija on esitel-
lyt hakemustaan, hankkeen kulloistakin suunnittelutilannetta, hakemuk-
seen toimitettuja teknisiä täydennyksiä sekä hakemukseen vielä toimitetta-
via teknisiä täydennyksiä. Neuvotteluista ei ole laadittu erillisiä pöytäkirjoja.  

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 

KÄSITTELYRATKAISUT 

1. Aluehallintovirasto jättää tutkimatta 12. XX:n ne vaatimukset, jotka ovat 
kaivoslain mukaisessa menettelyssä käsiteltäviä asioita. 

2. Aluehallintovirasto jättää tutkimatta 12. XX:n vaatimukset korvata ympä-
ristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuvat vahingot siltä osin, kuin va-
hingot johtuvat muusta kuin vesistön pilaantumisesta. 

Perustelut 

1. Kaivoslain mukaiseen menettelyyn kuuluvien asioiden käsittely ei kuulu 
aluehallintoviraston toimivaltaan.   

2. Ympäristönsuojelulain 67 §:n mukaan ympäristöluvan myöntämisen yh-
teydessä lupaviranomaisen on, jollei 68 §:stä muuta johdu, viran puolesta 
määrättävä toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat va-
hingot korvattavaksi. Muista vahingoista, kuten ilman, maaperän tai pohja-
vesien pilaantumisesta sekä melusta tai tärinästä aiheutuvista vahingoista 
korvausta on vaadittava erikseen kanteella käräjäoikeudessa.   

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU 

Aluehallintovirasto myöntää Sotkamo Silver Oy:lle ympäristöluvan Sotka-
mon kunnassa sijaitsevan Tipaksen hopeakaivoksen toimintaan. Ympäris-
tölupa koskee, niiltä osin kuin tällä päätöksellä ei toisin määrätä, hakemuk-
sen mukaista ja laajuista, kokonaislouhintana enintään 500 000 t/v moni-
metallimalmin ja sivukiven louhintaa avolouhoksesta ja maanalaisesta kai-
voksesta sekä tarvittaessa kaivoksen rakentamisessa tarvittavan tarveki-
ven louhintaa kaivospiirin alueelta, malmin, sivukiven ja tarvekiven murs-
kausta, malmin rikastusta, metalli- ja pyriittirikasteiden tuottamista, käsitel-
lyn jäteveden johtamista ojan ja Koivupuron kautta Ollinjokeen, kaivannais-
jätteiden käsittelyä ja läjitystä jätealueille sekä niihin liittyviä aputoimintoja.  

Luvan saajalle myönnetään oikeus kaivoksen puhdistettujen jätevesien 
johtamiseen pintavalutuskentän alapuoliseen ojaan ja edelleen Koivupu-
roon.    

Ollinjoen alapuolisessa Pirttilammessa kalastolle ja kalastukselle aiheutuva 
vahinko velvoitetaan korvattavaksi vesialueen omistajalle lupamääräykses-
tä 102 ilmenevästi. 
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Muutoin toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa vesis-
tösidonnaista toimenpitein hyvitettävää tai korvattavaa vahinkoa. 

Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamää-
räyksiä. 

POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNLAATUNORMISTA SEKOITTUMISVYÖHYKKEELLÄ   

Aluehallintovirasto määrää kaivosalueen puhdistettujen jätevesien purku-
reitillä Koivupuron alapuolisen Ollinjoen Pirttilampeen saakka vesiympäris-
tölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuk-
sen (1022/2006) 6 b §:n tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi, jolla ve-
den liukoinen lyijypitoisuus saa ylittää jäljempää perusteluista ilmenevästi 
määritellyn ympäristönlaatunormin 7,7 µg/l.  

VESITALOUSLUPARATKAISU 

Aluehallintovirasto myöntää Sotkamo Silver Oy:lle luvan veden johtami-
seen Pienen Tipasjärven Olkilahdesta, veden johtamiseen tarvittavien ra-
kenteiden tekemiseen sekä pohjaveden pumppaamiseen avolouhoksesta 
ja maanalaisesta kaivoksesta Sotkamon kunnassa.  

Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu korvattavaa tai toimenpitein hyvi-
tettävää vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. 

Toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä annettuja lupamää-
räyksiä. 

LUPAMÄÄRÄYKSET 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

Yleiset määräykset 

1. Luvan saajan on oltava jatkuvasti riittävästi selvillä toimintansa ympä-
ristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähen-
tämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Tässä päätöksessä 
määrätyn käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun lisäksi luvan saajan on 
mm. tuotantoprosessia ja sen tarkkailua jatkuvasti kehittämällä, mal-
min, sivukiven ja rikastushiekan sekä kemikaalien ominaisuuksia kos-
kevaa tietoa lisäämällä sekä toimialakohtaista tietoa ja alan teknistä 
kehitystä hyödyntämällä varmistettava, etteivät toiminnan päästöt ja 
haitalliset vaikutukset poikkea siitä, mitä lupahakemuksessa on esitet-
ty ja mille lupa on myönnetty.  

Kaivoksen ja rikastamon prosessien ohjaus- ja seurantajärjestelmät 
on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne tuottavat luvan saajalle 
sellaista reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella pystytään arvioimaan 
myös tällä päätöksellä asetettujen toiminnan ympäristönsuojeluvaati-
musten täyttyminen. 
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Jos toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua sellaisia päästöjä tai ym-
päristövaikutuksia, joita ympäristölupahakemuksen päästö- tai vaiku-
tusarvioissa ei ole ennakoitu eikä niihin siten tällä päätöksellä ole lu-
paa myönnetty, on asiasta viipymättä ilmoitettava ELY-keskukselle 
sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviran-
omaisille.  

Luvan saajan on lisäksi viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-
siin pilaantumisen ehkäisemiseksi tai jos pilaantumista on jo aiheutu-
nut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi (pilaantumisen 
torjuntavelvollisuus). Mikäli päästöjen tai niiden vaikutusten muutos 
on merkittävä lupahakemukseen ja tähän lupapäätökseen nähden, on 
luvan saajan lisäksi laitettava tältä osin aluehallintovirastossa vireille 
luvan muuttamista koskeva hakemus.  

2. Luvan saajan on toimitettava ELY-keskuksen hyväksyttäväksi suunni-
teltuja ympäristönsuojelurakenteita (esim. kaivannaisjätteen jätealu-
eiden sekä varastoalueiden pohja-, pinta- ja tiivistysrakenteet, vesien 
käsittely-yksiköt, rikastamon varoallasjärjestely ja meluvallit sekä 
muut rakenteet, joilla estetään tai vähennetään päästöjen muodostu-
mista ja leviämistä ympäristöön) koskevat, tämän päätöksen määrä-
ysten mukaisiksi tarkistetut ja päivitetyt yksityiskohtaiset rakennus- ja 
laadunvalvontasuunnitelmat ja työselostukset viimeistään kolme kuu-
kautta ennen niiden rakentamisen aloittamista.  

Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun ELY-keskus 
on riippumattoman valvojan yhteenvedon ja laadunvalvontakokeiden 
tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden täyttävän niille täs-
sä lupapäätöksessä asetetut vaatimukset.  

3. Tämän päätöksen mukaisen toiminnan edellyttämät rakennesuunni-
telmat, mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä 
pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.   

4. Rakentamisessa ja ympäristönsuojelurakenteiden toteutuksessa on 
noudatettava rakentamista ja käytettyjä materiaaleja koskevia stan-
dardeja sekä yleisesti käytettyjä ja hyväksyttäjä rakennus- ja työtapo-
ja niin, että laadukkaan rakentamisen ja hyvän rakentamiskäytännön 
vaatimukset täyttyvät.  Rakentamiseen vaadittavan ammattitaidon, 
työmaajärjestelyjen sekä rakentamisen osalta on noudatettava sovel-
tuvin osin kaatopaikkojen tiivistysrakenteista annetun Suomen ympä-
ristökeskuksen ympäristöoppaan 36/2002 periaatteita ja muita alaa 
koskevia yleisiä hyväksyttyjä menetelmiä, standardeja tai normeja. 

5. Luvan saajan on järjestettävä ympäristönsuojelurakenteiden oikean 
toteuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadun-
valvojan on oltava ELY-keskuksen hyväksymä asiantuntijataho, joka 
ei ole kyseisen kohteen suunnittelija tai toteuttaja ja jonka asiantun-
temus ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamisessa tai niiden val-
vonnassa on yleisesti tunnustettu vai osoitettu.  

Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla jatkuvasti tai 
käytävä rakennuskohteissa vähintään ELY-keskuksen hyväksymän 
laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla niin, että hänen on mahdollista todeta keskeis-
ten työvaiheiden toteutuminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaises-
ti ja niiden laadunvarmennuksen toimivuus, tarkastaa laadunvalvon-
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nan tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että to-
detut puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti.  

Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava 
viipymättä ELY-keskukselle.    

Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen laadun-
valvonnasta yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan tulok-
set. Raportista on käytävä ilmi muun muassa todetut poikkeamiset 
asetetuista vaatimuksista ja laadunvalvontasuunnitelmasta sekä to-
teutetut toimenpiteet puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.  

Laadunvarmistuksen ja laadunvalvonnan osalta on noudatettava so-
veltuvin osin kaatopaikkojen tiivistysrakenteista annetun Suomen ym-
päristökeskuksen ympäristöoppaan 36/2002 periaatteita. 

6. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluun liittyvien asioiden ja 
kaivannaisjätteiden jätealueiden vastaava hoitaja ja ilmoitettava hä-
nen yhteystietonsa ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomaiselle ja Sotkamon kunnan terveydensuojeluviran-
omaiselle. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että ympäristönsuoje-
lulain 103 b §:n mukaisesti suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavalla 
kaivannaisjätteen jätealueella toimitaan toimintaperiaateasiakirjan, 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja sisäisen pelastussuunnitelman 
mukaisesti. Luvan saajan on huolehdittava jätealueen henkilökunnan 
riittävästä kouluttamisesta ja pätevyyden ylläpitämisestä.  

7. Luvan saajan on ilmoitettava viimeistään kuukautta aikaisemmin kai-
voshankkeeseen liittyvien rakentamistöiden aloittamisesta ELY-
keskukselle, Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, 
Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä Pohjois-
Suomen aluehallintovirastolle. 

Varsinaisen kaivostoiminnan aloittamisesta (malmin louhinnan alka-
minen) on ilmoitettava ELY-keskukselle, kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomaiselle, kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sekä aluehal-
lintovirastolle.  

8. Kaikista toiminnan muutoksista on ilmoitettava ELY-keskukselle ja 
annettava tiedoksi Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisel-
le ja kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksiin on liitettävä 
arvio muutoksen vaikutuksista päästöihin ja niiden ympäristövaiku-
tuksiin tarkasteltuna kaikkien päästöelementtien osalta sekä luvan 
saajan oma arvio siitä, edellyttääkö muutos ympäristöluvan muutta-
mista tai tarkkailun tarkentamista.  

Päästöt vesiin 

9. Toimintaa on harjoitettava siten, että kaivosalueen likaantuneita vesiä 
johdetaan sellaisenaan tai käsiteltyinä ensisijaisesti rikastusproses-
sissa käytettäväksi niin, että vesien kierrätysaste on korkea, ja niin, 
että Pienestä Tipasjärvestä otetaan raakavettä vain kulloisenkin tar-
peen mukaan.   

Kaivostoiminnassa ja kaivosalueella muodostuvat prosessi-, läjitys-
alueiden suoto- ja valumavedet, louhosten kuivanapitovedet, piha-
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alueiden sade- ja pesuvedet ym. likaantuneet vedet on käsiteltävä si-
ten, että jäljempänä olevat lupamääräykset täyttyvät. 

10. Kaivoksen rakentamisvaiheessa eri rakentamisalueilla ja mahdollisilla 
turpeenottoalueilla muodostuva kiintoainepitoinen valumavesi on joh-
dettava rakentamisen aikaisen selkeytysaltaan (jäljempänä selkey-
tysallas 3) ja pintavalutuskentän kautta Koivupuroon.  

Rakentamisalueilta (esimerkiksi rikastushiekka-altaan eteläpuolinen 
alue), joilta vesiä ei ole mahdollista johtaa ilman pumppausta selkey-
tysaltaaseen 3 ja paikallinen käsittely on tehokkaasti toteutettavissa, 
on vedet johdettava valuma-alueen koon mukaan mitoitetun pintava-
lutuskentän tai pelkkiä kiviainesmaita käsiteltäessä laskeutusaltaan 
kautta maastoon tai ojiin Koivupuron valuma-alueelle. Näiden paikal-
listenvesien johtamisjärjestelyjen rakentamissuunnitelmat on toimitet-
tava kolme kuukautta ennen niiden toteuttamista ELY-keskukselle. 

Rakentamisaikana maastoon johdettavien vesien kiintoainepitoisuus 
saa olla enintään 30 mg/l.   

Siihen asti kunnes kaivoksen vesienkäsittelyjärjestelmä on valmis ei-
kä maanalaista louhintaa tai sen valmistelutöitä ole aloitettu, on 
maanalaisesta kaivoksesta pumpattavat kuivatusvedet johdettava 
aluehallintoviraston päätöksen nro 62/10/2 mukaisesti Jäkäläsuolle 
edellyttäen, että mainitulla suoalueella kuivatusvesien valumisreitillä 
Koivupuroon ei tänä aikana tehdä maanrakennustöitä tai muita vesis-
töpäästöjä aiheuttavia töitä. Kuivatusvesien laadun on kuitenkin täy-
tettävä lupamääräyksen 11 vaatimukset. 

11. Malmin ja kaivosalueelle sijoitetun kaivannaisjätteen kanssa koske-
tuksiin joutuvat prosessi-, kuivatus-, suoto-, valuma-, sade- ja muut li-
kaantuneet vedet on kerättävä ja ensisijaisesti palautettava kaivoksen 
ja rikastamon vesikiertoon tai johdettava puhdistuksen ja pintavalu-
tuskentän kautta Koivupuroon.  

Ennen selkeytysaltaasta (jäljempänä selkeytysallas 1), varaselkey-
tysaltaasta (selkeytysallas 2) tai rakentamisaikaisesta selkeytysal-
taasta (selkeytysallas 3) jälkikäsittely-yksikkönä toimivalle pintavalu-
tuskentälle johtamista jätevesi on käsiteltävä siten, että sen haitta-
aineiden kokonaispitoisuudet kuukausikeskiarvona alittavat seuraavat 
päästöraja-arvot: 

lyijy 0,20 mg/l 

sinkki 0,50 mg/l 

antimoni 0,50 mg/l 

sulfaatti 1 000 mg/l 

alumiini 2,0 mg/L 

NH4-N ja NO2-N+NO3-N yhteenlaskettuna 20 mg/l 

 
Yksittäisen näytteen lyijypitoisuus ei saa olla yli 0,30 mg/l, sinkkipitoi-
suus yli 0,75 mg/l eikä antimonipitoisuus yli 0,75 mg/l.  

Selkeytysaltaista pintavalutuskentälle johdettavan käsitellyn jäteve-
den pH:n on oltava jatkuvasti 6–9,5 ja kiintoaineen hehkutusjäännök-
sen johtamisvuorokausien virtaamapainotteisena neljännesvuosikes-
kiarvona alle 10 mg/l. 
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Selkeytysaltaista pintavalutuskentälle johdettavan käsitellyn jäteve-
den aiheuttama vuotuinen kokonaiskuormitus saa olla enintään 75 kg 
lyijyä. Lisäksi pintavalutuskentältä Koivupuroon johdettavan veden 
ammonium-, nitriitti- ja nitraattitypen (NH4-N ja NO2-N+NO3-N) yh-
teenlaskettu vuotuinen kokonaiskuormitus saa olla enintään 6 500 kg.  

Selkeytysaltaista pintavalutuskentälle johdettavan veden elohopea- ja 
kadmiumpitoisuutta koskevat lisäksi seuraavat vesiympäristölle vaa-
rallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1022/2006) liitteessä 1 B) määrätyt raja-arvot: 

liukoinen elohopea   5,0 µg/l 

liukoinen kadmium  10,0 µg/l    

12. Veden liukoinen kadmium- ja nikkelipitoisuus sekä ahvenen (lihak-
sen) elohopeapitoisuus eivät luontaiset taustapitoisuudet huomioon 
ottaen saa ylittää Ollinjoessa ja alempanakaan vesistössä vesiympä-
ristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen liitteessä 1 C) sisämaan pintavesille säädettyjä ympäris-
tönlaatunormeja (AA–EQS).   
 
Veden liukoinen lyijypitoisuus ei luontainen taustapitoisuus huomioon 
ottaen saa ylittää edellä ratkaisuosassa määrätyn sekoittumisvyöhyk-
keen ulkopuolella Pirttilammessa ja alempanakaan vesistössä ve-
siympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneu-
voston asetuksen liitteessä 1 C) sisämaan pintavesille säädettyä ym-
päristönlaatunormia (AA–EQS).  
 

13. Luvan saajan on pidettävä jätevesien puhdistusteho jatkuvasti sellai-
sella tasolla, että käsiteltyjen vesien johtamisesta ei aiheudu muun 
muassa purkuvesistöstä saatavan virtaamatiedon ja pintavalutusken-
tän toimintatietojen perusteella arvioiden lyijyn ympäristölaatunormin 
ylittymistä määrättyä sekoittumisvyöhykettä laajemmalla alueella tai 
muutenkaan olennaisesti hakemuksessa arvioiduista poikkeavia ve-
den laadun muutoksia alapuolisessa vesistössä.  
 

14. Puhtaat sade-, sulamis- ja valumavedet voidaan johtaa pintavalutus-
kentän kautta Koivupuroon tai suoraan maastoon. Kaivospiirin poh-
joisosassa kaivostoimintojen ulkopuolisia puhtaita sade- ja valumave-
siä saa johtaa Pienen Tipasjärven Olkilahteen. Ojat on varustettava 
kiintoainepäästöjä vähentävillä selkeytysaltailla.  

Luvan saajan on hyvissä ajoin ja vähintään kuukausi ennen toimenpi-
teisiin ryhtymistä tehtävä ojituksesta ilmoitus ELY-keskukselle, joka 
vesilain mukaisena valvontaviranomaisena voi edellyttää esitettyä yk-
sityiskohtaisemman suunnitelman esittämistä toimenpiteen suoritta-
miseen.  

15. Louhinnassa on käytettävä pääsääntöisesti räjähdysaineita, joissa 
typpi on niukkaliukoisessa muodossa. Reikien panostus ja kenttien 
räjäytys on tehtävä siten, että sivukiven tai malmin sekaan jäävän rä-
jähtämättömän räjähdysaineen määrä on mahdollisimman pieni.  

Käytettäviä räjähdysaineita, räjähdysaineiden käytön optimointia ja 
räjähdysaineperäisen typen vesistöön kohdistuvien päästöjen vähen-
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tämistä koskeva suunnitelma on toimitettava ELY-keskuksen hyväk-
syttäväksi ennen louhinnan aloittamista. 

16. Yhdyskuntajäteveden puhdistamossa käsitellyn jäteveden BHK7- 
poistoteho on oltava vähintään 90 % ja kokonaisfosforin poistoteho 
vähintään 90 %. Puhdistusvaatimukset tulee saavuttaa vuosikeskiar-
vona laskettuna mukaan lukien mahdolliset poikkeustilanteet sekä 
puhdistamon ohijuoksutukset. 

Lisäksi jätevedenpuhdistamon toiminnan ja tarkkailun osalta on nou-
datettava yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen 
nro 888/2006 vaatimuksia.    

Puhdistetut talousjätevedet saadaan johtaa pintavalutuskentän kautta 
Koivupuroon tai rikastamon vesikiertoon, mikäli tälle ei ole työsuoje-
lullista estettä.  

17. Luvan saajan on tarvittaessa osallistuttava pintavalutuskentältä vesi-
en johtamiseen käytettävän ojan ja sen suun alapuolisen Koivupuron 
kunnossapitoon siltä osin kuin kunnostustarve johtuu kaivosalueen 
vesien johtamisesta.  

Vesienkäsittelyrakenteita koskevat määräykset 

18. Toimintaa on harjoitettava siten, että vesienkäsittelyrakenteissa on 
aina riittävästi vesivarastotilaa ja puhdistusjärjestelmässä käsittelyka-
pasiteettia tilastollisesti ennakoitavien 1/20 vuodessa sattuvien rank-
kasateiden, sateisten jaksojen tai kevään sulamisvesien varalle. 

19. Kaivoksen vesien käsittelyyn liittyvistä rakenteista avolouhoksen ete-
läpuolinen vesivarastoallas (selkeytysallas 4), selkeytysallas 3, pinta-
valutuskenttä sekä järjestelyt käsiteltyjen jätevesien Koivupuroon joh-
tamiseen on toteutettava ja otettava käyttöön ennen kaivoksen laa-
jamittaisen rakentamistoiminnan aloittamista. 

Pintavalutuskentällä mahdollisesti olevat ojat on tukittava ennen ken-
tän käyttöönottoa ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Käyttö-
tarkkailussa pintavalutuskentillä havaitut mahdolliset oikovirtaukset on 
estettävä padotuksin tai muilla toimenpiteillä ja penkereiden vuodot 
on tukittava.  

20. Rikastushiekka-allas ja sen viereiset selkeytysaltaat 1 ja 2 on raken-
nettava valmiiksi ennen rikastamotoiminnan aloittamista.   

21. Selkeytysallas 3 saadaan rakentaa siten, että altaan pohjan tiivistys-
rakenteena toimii alueella oleva luontainen moreenikerros. Altaan pa-
doissa käytettävän moreenin veden läpäisyys saa olla enintään vas-
taava kuin alueen pohjamoreenilla. Patojen suotovedet on kerättävä 
kuivalta puolelta käsittelyyn tai palautettava prosessiin. 

Altaaseen johdettavien vesien kokonaislyijypitoisuus saa olla enin-
tään 1,0 mg/l.  

Mikäli altaaseen johdettavia vesiä tarvitsee käsitellä kemikaloinnilla 
tai vastaavasti lupamääräyksen 11 vaatimusten täyttämiseksi, on al-
taaseen rakennettava tähän tarkoitukseen soveltuvat osastoinnit tai 
muut vastaavat rakenteet. Tältä osin altaan rakentamista koskeva 
täydennetty suunnitelma on jätettävä erillisellä hakemuksella aluehal-
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lintovirastoon. Suunnitelmassa on muun ohella tehtävä esitys altaan 
pohjarakenteesta ja sen vedenläpäisevyydestä sekä muodostuvien 
lietteiden määrästä ja käsittelystä ottaen huomioon tarvittavat kemika-
lointijärjestelyt. Suunnitelman perusteella aluehallintovirasto voi täs-
mentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. 

22. Avolouhoksen eteläpuolinen selkeytysallas 4 saadaan rakentaa maa-
pohjaisena. 

23. Selkeytysaltaan 1 pohjan alueelta on poistettava pohjamoreenin pääl-
lä oleva ohut turvekerros. Moreenikerroksen päälle ja padon sisäluis-
kiin on asennettava täydentäväksi tiivistysrakenteeksi bentoniittomat-
to, jonka vedenläpäisevyys vastaa 1 metrin kerrosta maa-ainesta, 
jonka vedenläpäisevyys on enintään1*10-9 m/s.  

24. Selkeytysaltaan 2 pohjan tiivistysrakenteena voidaan hyödyntää alu-
eella oleva luontainen turvekerros. Turve on painotettava sen liikku-
misen/nousemisen estämiseksi esimerkiksi murskatulla sivukivellä. 
Murske ja turvekerros on erotettava toisistaan tarkoitukseen soveltu-
valla geotekstiilillä. Tarvittaessa altaan pohjarakenne voidaan toteut-
taa myös vastaavasti kuin selkeytysaltaan 1 pohjarakenne.  Selkey-
tysaltaan 2 padon sisäluiskiin on asennettava vastaava tiivistysraken-
ne kuin selkeytysaltaan 1 patoluiskiin. 

25. Kaikkien selkeytysaltaiden patorakenteet on toteutettava patoturvalli-
suusviranomaisen vaatimusten mukaisena ja niiden on täytettävä ve-
sistöpadoille asetetut vaatimukset. Patorakenteet on rakennettava 
ulottumaan tiiviiseen pohjamoreeniin tai kallioon asti. 

26. Selkeytysaltaiden 1, 2 ja 3 patojen ja pohjan tiivistysrakenteen yhty-
mäkohta on suunniteltava siten, että tiivistysrakenne ja pato toimivat 
yhtenäisenä tiiviinä rakenteena.  

Yksityiskohtaiset patosuunnitelmat on toimitettava hyväksyttäväksi 
patoturvallisuusviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle. 
Tarkemmat suunnitelmat pohjarakenteen ja patorakenteen yhdistämi-
sestä on toimitettava hyväksyttäväksi patoturvallisuusviranomaisen li-
säksi ELY-keskuksen ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

27. Tiivistysrakenteissa käytettävien rakenneratkaisujen ja keinotekoisten 
eristeiden asentamisessa, painottamisessa ja muissa teknisissä yksi-
tyiskohdissa on noudatettava päätöksen antamisen jälkeen tehtävissä 
tarkentavissa rakennesuunnitelmissa, työselostuksissa ja laadunval-
vontasuunnitelmissa asetettuja, kunkin tuotteen ominaisuuksiin pe-
rustuvia tarkempia vaatimuksia. 

Määräysten mukaiset rakenteet voidaan korvata muilla ympäristön-
suojelullisesti vastaavan suojatason antavilla rakenneratkaisuilla. Yk-
sityiskohtainen suunnitelma vaihtoehtoisesta rakenteesta ja sen omi-
naisuuksista on toimitettava aluehallintoviraston hyväksyttäväksi vä-
hintään kolme kuukautta ennen suojarakenteiden rakentamisen aloit-
tamista.  

28. Mikäli määräysten 23–24 mukainen bentoniittimattorakenne ei ole 
padon teknisen toimivuuden kannalta toteutettavissa, voidaan padon 
rakennetta muuttaa patoturvallisuusviranomaisen hyväksynnällä kui-
tenkin siten, että muutettunakin patorakenteen ympäristönsuoje-
luominaisuudet vastaavat pohjarakenteelle asetettuja vaatimuksia ja 
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pato toimii pohjarakenteen kanssa yhtenäisenä ympäristönsuojelura-
kenteena.  

Päästöt ilmaan 

29. Murskaamon ja rikastamon pölypäästöjä aiheuttavat kohteet on va-
rustettava kohdepoistoin ja poistoilma on johdettava pölynpoisto-
laitteistojen kautta ulkoilmaan. Pölynpoistolaitteistojen jälkeen ulkoil-
maan johdettavan poistoilman hiukkaspitoisuus saa olla enintään 10 
mg/m3(n).  

Ulkona olevat murskatun malmin kuljettimet on koteloitava ja varus-
tettava pölynpoistolaitteistoin. Talviaikaa lukuun ottamatta on käytet-
tävä tarvittaessa malmin kastelua. 

Jos avolouhoksessa on lyhytaikaisesti käytössä liikuteltava kiven-
murskaamo tarvekiven murskaamiseksi, on pölyn joutumista ympäris-
töön estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja 
tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on 
tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-
alueen ulkopuolella on estettävä. 

30. Kuljettimet on toteuttava siten, että hihnoihin tarttuva hienojakoinen 
malmiripe ei leviä kuljetinlinjastojen alle vaan saadaan mahdollisim-
man tehokkaasti talteen esimerkiksi kuljettimien kääntökohtiin toteu-
tettavin puhdistinjärjestelmin. 

Käytettävät poravaunut on varustettava pölynkeräysjärjestelmällä.  

31. Toiminnasta (mukaan lukien kaivoksen rakentaminen) muodostuvia 
hajapölypäästöjä, kuten louhinnasta ja lastauksesta aiheutuvaa pö-
lyämistä sekä tiestön ja varasto- ja jätealueiden pölyämistä on rajoi-
tettava suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutetulla pölynsidonnalla 
ja toimintatapoja kehittämällä. Suunnitelma on toimitettava ELY-
keskukselle ennen kaivoksen rakentamisen aloittamista. Suunnitel-
maa on jatkuvasti päivitettävä toiminnasta saadun kokemuksen mu-
kaan. 

Rikastushiekka-altaan pinta on pidettävä jatkuvasti kauttaaltaan kos-
teana tai muulla tavoin, esimerkiksi kalkkimaitokäsittelyllä, enna-
koivasti estettävä altaan pölyäminen. Yksityiskohtainen jätealueiden 
hajapölypäästöjen rajoittamissuunnitelma toimintaohjeineen on yhdis-
tettävä kaivannaisjätealueiden jätehuoltosuunnitelmaan. 

Pyriittialtaassa on lupamääräyksen 69 mukaisesti oltava vesipeitto.  

32. Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristön-
suojelun vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

Melu ja tärinä 

33. Kaivostoiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen tai 
vapaa-ajan asumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-
alueella päiväaikaista (klo 07–22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 
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dB(A), eikä yöaikaista (klo 22–07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 50 
dB(A).  

Tavoitteena on, ettei toiminnasta aiheutuva melutaso ylity kesällä 1.5. 
–31.8. välisenä aikana lähimpien loma-asuntojen piha-alueella päiväl-
lä (klo 07–22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 45 dB(A) ja yöllä (klo 
22–07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 40 dB(A). Luvan saajan tulee 
ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla raportoida näiden tavoite-
tasojen ylitykset sekä arvioida mahdollisuudet niiden saavuttamiseksi. 

34. Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden 
suunnittelussa, valinnassa, käytössä ja kunnossapidossa. Puhaltimet, 
tuulettimet ja muut vastaavat pistemäiset melun päästölähteet on ko-
teloitava melun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi.  
Toteutetuista meluntorjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristön-
suojelun vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

35. Malmin murskaamo on rakennettava siten, että melua aiheuttavat 
murskaustoiminnot sijoittuvat maanpinnan tason alapuolelle ja niistä 
aiheutuva melu suuntautuu pääosin ylöspäin tai muussa tapauksessa 
poispäin häiriintyvistä asuin- tai lomakiinteistöistä ja Hiidenportin kan-
sallispuistosta. Murskausaseman rakentamissuunnitelma on hyvissä 
ajoin ennen rakentamiseen ryhtymistä toimitettava ELY-keskukseen 
yhdessä muiden ympäristönsuojelurakenteiden suunnitelmien kans-
sa.  

Avolouhoksen pohjoispuolelle on rakennettava meluvalli, jolla rajoite-
taan avolouhostoiminnasta lähimpien häiriintyvien asuin- ja lomara-
kennusten sekä Pienen Tipasjärven suuntaan aiheutuvaa melua. Val-
lin rakenteissa voidaan käyttää kaivospiirin alueen rakennuskohteista 
poistettavia tai muita pilaantumattomia pintamaita tai lupamääräyksen 
44 mukaista sivukiveä. 

Meluvalli on rakennettava ennen avolouhostoiminnan aloittamista.  
Vallin korkeus, sijainti ja pintamateriaali on määritettävä melun le-
viämislaskelmien perusteella siten, että vallilla rajoitetaan teknis-
taloudelliset ja maisemalliset seikat huomioon ottaen mahdollisimman 
tehokkaasti melun leviämistä. Meluvallin rakentamista koskeva suun-
nitelma on toimitettava ELY-keskukselle yhdessä muiden ympäristön-
suojelurakenteiden suunnitelmien kanssa. 

Tarvekiven murskaamisessa käytettävässä liikuteltavassa kivenmurs-
kaamossa on melua torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vas-
taavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla sekä sijoittamalla 
murskaamo louhokseen siten, että melun leviäminen häiriintyvien 
kohteiden suuntaan vaimenee tehokkaasti. 

36. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on ehkäistävä räjäytysteknisin toi-
menpitein, kuten käyttämällä aikahidastenalleja ja rajoittamalla rä-
jäytettävien kenttien kokoa sekä kehittämällä ja ottamalla käyttöön 
muita työ- ja toimintatapoja. Räjäytykset on suunniteltava ja toteutet-
tava siten, että niistä ei aiheudu heilahdusnopeuksia, jotka voivat va-
hingoittaa kaivosalueen ulkopuolella olevia rakennuksia.  

Räjäytyksistä aiheutuvan tärinän heilahdusnopeus ei saa ylittää yöai-
kana klo 22 - 07 ohjearvoa 2 mm/s lähimmällä nykyisin asuinkäyttöön 
käytettävällä kiinteistöllä. 
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37. Tarvekiveä voidaan louhia ja murskata hakemuksessa esitetyistä kai-
vospiirin alueella sijaitsevista mahdollisista tarvekivilouhoksista raken-
tamisaikana 1.9.–30.4. kaikkina viikonpäivinä ja 1.5.–31.8. vain arki-
päivisin (ma–pe). 

Välittömästi hyödynnettävän tarvekiven louhintaa ja murskausta avo-
louhoksella saadaan kaivoksen rakentamisaikana harjoittaa 1.9.–
31.5. arkipäivisin (ma–pe) klo 7–22.  

Malmia ja sivukiveä saadaan louhia avolouhoksesta rikastamon toi-
minnan käynnistyttyä kolmena peräkkäisenä vuotena 1.9.–30.4. arki-
päivisin (ma–pe). 

Avolouhoksen ja mahdollisen tarvekivilouhoksen räjäytykset tulee 
pääsääntöisesti suorittaa päivällä ennalta ilmoitettuina aikoina, joista 
on tiedotettu vaikutusalueen asukkaille. Räjäytyksiä ei saa normaaliti-
lanteissa tehdä klo 22–07. Maanalaisessa kaivoksessa saa tehdä rä-
jäytyksiä kaikkina vuorokaudenaikoina. 

Rikastamotoimintaa saadaan harjoittaa kaikkina vuorokaudenaikoina. 
Malmia saadaan murskata rikastamon yhteydessä olevassa murs-
kaamossa arkipäivisin (ma–pe) klo 6–22.  

Raskaan liikenteen kuljetukset kaivosalueelle tai sieltä pois on 1.6.–
31.8. tehtävä pääsääntöisesti klo 7–22.  

38. Tarvekiven louhintasuunnitelma on ennen toimenpiteeseen ryhtymis-
tä toimitettava ELY-keskukselle. 

Jätteet sekä niiden haitallisuuden vähentäminen, käsittely ja hyödyntäminen 

39. Toiminnassa muodostuvien ympäristönsuojelulain 45 a §:ssä tarkoi-
tettujen kaivannaisjätteiden nimikkeet ovat jätteistä annetun valtio-
neuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti: 

Jae Jäteluokitus Jätteen luokitus 

Sivukivi 01 01 01 jäte 
Rikastushiekka 01 03 06 jäte 
Loppusijoitettu pyriitti 01 03 04* vaarallinen jäte 
Pintamaat 01 01 01 jäte 

 

40. Rikastushiekan ympäristökelpoisuuden parantamiseksi ja sen loppu-
sijoituksen riskien vähentämiseksi toiminnassa on vaahdotusproses-
silla erotettava rikastushiekasta siinä oleva pyriitti ja muut rikkipitoiset 
mineraalit omaksi jakeeksi. Prosesseja on ajettava siten, että rikas-
tushiekan rikkipitoisuus on mahdollisimman alhainen ja vuosikeskiar-
vona alle 0,3 %.   

41. Maanalaiseen kaivokseen ja pyriittialtaaseen sijoitettu pyriitti on vaa-
rallista jätettä. Pyriitin sijoittaminen maanalaiseen kaivokseen ja pyriit-
tialtaaseen on tehtävä siten, että materiaali on mahdollista myöhem-
min toimittaa hyötykäyttöön. Mikäli jätteenä sijoitetulle pyriitille ilme-
nee myöhemmin kaupallista kysyntää, on luvan saajan mahdollista 
hakea luvan muuttamista siten, että loppusijoitettu pyriitti katsottaisiin 
toiminnan sivutuotteeksi.  
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42. Rikastushiekka ja muodostuva sivukivi on ensisijaisesti hyödynnettä-
vä, mikäli niiden tekniset ja ympäristöominaisuudet hyötykäytön mah-
dollistavat. 

43. Rikastushiekka, josta on poistettu vaahdotusprosessissa pääosa py-
riitistä ja hyödynnetään maanalaisen kaivoksen kovettuvissa tai muis-
sa täytöissä, ei ole jätettä. 

44. Louhittava sivukivi ei ole jätettä, jos,  

 se välittömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen toimitetaan ra-
kennus- tai muussa toiminnassa käytettäväksi, 

 sen sulfidisen rikin pitoisuus on alle 0,3 %,  

 se ei omaa haponmuodostuspotentiaalia ja jos 

 se täyttää muutoinkin rakennuskivelle asetettavat vaatimukset. 
 

45. Sivukivi, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,8 %, voidaan hyödyntää 
kaivoksen rakentamiseen liittyvissä täytöissä edellyttäen, että ki-
viaines sijoitetaan pysyvästi maavesi- ja/tai pohjavesipinnan alapuo-
lelle.  

Sivukivi, jonka rikkipitoisuus on yli 0,8 %, on kolmen vuoden kuluessa 
sivukivialueelle läjittämisestä hyödynnettävä maanalaisen kaivoksen 
täytöissä.  

Sivukivialueelle läjitetty sivukivi, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,8 
%, on sijoitettava maanalaiseen kaivokseen seitsemän vuoden kulu-
essa läjittämisestä.  

Tässä lupamääräyksessä tarkoitetut vaatimukset täyttävää sivukiveä 
saadaan hyödyntää vain kaivospiirin sisällä tapahtuvassa rakentami-
sessa. 

46. Lupamääräykset 44 ja 45 koskevat myös alueella jo nykyisin sijoitet-
tua aiemman toiminnan aikana louhittua sivukiveä.  

47. Poistettavat kivennäismaat eivät ole jätettä, jos  

 ne toimitetaan välittömästi tai lyhyen varastointiajan jälkeen ra-
kennus- tai muussa toiminnassa käytettäväksi ja 

 niiden metallipitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa 
nro 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista annettua alempaa ohjearvoa.  

 
Tässä tarkoitetut vaatimukset täyttävää kivennäismaata saadaan 
hyödyntää kaivospiirin sisällä tapahtuvassa rakentamisessa. 

Kivennäismaat, joiden metallipitoisuudet ylittävät alemman ohjearvon, 
mutta eivät ylempää ohjearvoa, voidaan hyödyntää kaivannaissjäte-
alueiden pohjarakenteissa tiivistyskerroksen yläpuolisissa kerroksissa 
tai rakenteissa, joissa materiaali jää pysyvästi maavesi- tai pohja-
vesipinnan alapuolelle. 

48. Kaikista muodostuvista kaivannaisjätejakeista on tehtävä niiden omi-
naisuuksien määrittely kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen nro 379/2008 mukaisesti ja muista luokitelluista jätteistä 
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen nro 861/1997 mu-
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kaisesti. Määrittely on tehtävä mahdollisuuksien mukaan ennen kai-
vostoiminnan aloittamista, mutta kuitenkin viimeistään kyseisten jäte-
lajien muodostumisen alkaessa. Ominaisuuksien määrittelyn tulokset 
on toimitettava niiden valmistuttua ELY-keskukselle. 

49. Lupamääräysten tarkistamishakemuksessa on esitettävä tiedot eri al-
taisiin vesien käsittelyssä muodostuneiden lietteiden sekä sakkojen 
määrästä, laadusta ja käsittelystä. Lisäksi on tehtävä esitys näiden 
jätteiden luokittelusta. 

50. Luvan saajan on laadittava yksityiskohtainen kaivannaisjätteiden ja ki-
viaineksen hallintasuunnitelma, jossa esitetään toimet, joilla varmis-
tetaan kiviainesten ominaisuuksien tunnistaminen ja kaivannaisjättei-
den sijoittaminen tai hyödyntäminen tämän päätöksen tarkoittamalla 
tavalla. Suunnitelman on katettava kaikki alueella muodostuvat ki-
viainekset ja kaivannaisjätteet. Tiedot on tallennettava siten, että lop-
pusijoitettujen kaivannaisjätteiden ja kaivospiirin alueella hyödyksi-
käytettyjen kiviainesten sijainti ja määrä on tiedossa toiminnan aikana 
ja sen loppumisen jälkeen. 

Suunnitelma on toimitettava ELY-keskukselle viimeistään kolme kuu-
kautta ennen kaivostoiminnan aloittamista. ELY-keskus voi tarkentaa 
suunnitelman sisältöä. Hallintasuunnitelma on liitettävä kaivannaisjät-
teiden jätehuoltosuunnitelmaan. 

51. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huo-
lehdittava toiminnalle laaditun jätehuoltosuunnitelman ja tässä pää-
töksessä määrätyn mukaisesti.  

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on päivitettävä vastaamaan 
tämän päätöksen ja lainsäädännön vaatimuksia. Päivitetty jätehuolto-
suunnitelma on toimitettava aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi 
30.6.2014 mennessä. 

Jätehuoltosuunnitelmaa päivitettäessä on otettava huomioon ELY-
keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen lausunnoissa esitetyt nä-
kökohdat. Päivitettyyn jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä kai-
vannaisjäteasetuksen liitteen 5 mukaisesti tarkennettu suunnitelma 
kustannusarvioineen etenkin jätealueiden pintarakenteista ja toimin-
nan lopettamisen jälkeisestä vesien käsittelystä sekä esitys vakuuden 
määrän tarkistamiseksi.  

Lisäksi jätehuoltosuunnitelmaan on liitettävä tässä päätöksessä suur-
onnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueeksi 
luokitellun pyriittialtaan ja maanalaiseen kaivokseen sijoitettavan pyrii-
tin jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma toimintaperiaateasiakir-
joineen ja turvallisuusjohtamisjärjestelmineen. Päivitetty jätehuolto-
suunnitelma on laadittava ottaen muun ohella huomioon ympäristön-
suojelulain 103 a §:n ja 103 b §:n sekä kaivannaisjätteistä annetun 
valtioneuvoston asetuksen säännökset.  

Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyö-
dyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi, on kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmaa muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten 
kuin ympäristönsuojelulain 103 a §:n 4 momentissa säädetään. 

52. Toiminnassa muodostuvat jätteet, joiden käsittelystä ei ole erikseen 
määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään siten, että jät-
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teiden hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikenne-
tä. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu 
roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi 
ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai 
kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa päätök-
sessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely. 

Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltä-
väksi toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luo-
vutettaessa vaaralliset jätteet ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen 
vaaraominaisuuksilla merkittyyn pakkaukseen sekä on laadittava siir-
toasiakirja.  

Räjähdysainejäämiä sisältävien jätteiden käsittelyssä on muutoin 
noudatettava räjähdysaineita koskevia säädöksiä. 

Talousjätevesien puhdistamolta muodostuvat lietteet on toimitettava 
käsiteltäväksi siihen ympäristöluvan saaneelle toimijalle. 

Kaivannaisjätteen jätealueita sekä malmin ja marginaalimalmin varas-
tointialuetta koskevat yleiset määräykset 

53. Kaivannaisjätteen jätealueiden (sivukiven läjitysalue, rikastushiekka-
allas ja pyriittiallas) sekä malmin ja marginaalimalmin varastointialu-
een pohjamaan kantavuus on oltava luontaisesti tai rakennusteknisin 
toimin vahvistettuna sellainen, että alueella on sille tulevalla enim-
mäiskuormituksella riittävä varmuus maapohjan sortumista vastaan.  

Kaikki jätealueet on toteutettava siten, että myös niille sijoitetuilla jät-
teillä ja niihin liittyvillä rakenteilla on kaikissa olosuhteissa riittävä 
varmuus jätealueen sisäistä sortumista vastaan. 

Jäte- ja varastointialueilta ja niihin liittyvien rakenteiden alta on pois-
tettava puusto. 

54. Pohjantiivistysrakenteissa käytettävien rakenneratkaisujen ja keinote-
koisten eristeiden asentamisessa, painottamisessa ja muissa tekni-
sissä yksityiskohdissa on noudatettava päätöksen antamisen jälkeen 
tehtävissä tarkentavissa rakennesuunnitelmissa, työselostuksissa ja 
laadunvalvontasuunnitelmissa asetettuja, kunkin tuotteen ominai-
suuksiin perustuvia tarkempia vaatimuksia. 

55. Kaikkien jätealueiden ja marginaalimalmin varastoalueen ympärille on 
kaivettava tarvittavat ympärys- ja niskaojat, joilla kerätään likaantu-
neet suoto- ja valumavedet ja ohjataan ulkopuoliset puhtaat valuma-
vedet jätealueiden ohitse.  

56. Määräysten mukaiset rakenteet voidaan korvata muilla ympäristön-
suojelullisesti vastaavan suojatason antavilla rakenneratkaisuilla. Yk-
sityiskohtainen suunnitelma vaihtoehtoisesta rakenteesta ja sen omi-
naisuuksista on toimitettava aluehallintoviraston hyväksyttäväksi vä-
hintään kolme kuukautta ennen suojarakenteiden rakentamisen aloit-
tamista. 

57. Luvan saaja vastaa alueella olevien kaivannaisjätteen jätealueiden 
jälkihoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin 
on tarpeen sen varmistamiseksi, että jätealueista ei aiheudu ympäris-
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tön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä päästöjä ja niiden vaikutuksia 
ole tarpeen tarkkailla. Mainittujen vastuiden loppumisesta päättää 
ympäristölupaviranomainen. 

Rikastushiekka-allas 

58. Rikastushiekka-allas luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi, jon-
ne saa sijoittaa rikastamolla muodostuvaa, määräyksen 40 tarkoitta-
maa rikastushiekkaa (kaivannaisjäte).  

59. Rikastushiekka-altaan pohjarakenteen on muodostuttava mahdolli-
simman laajalta osin luontaisesta tai rakennetusta turvekerroksesta. 
Tiivistyneen turvekerroksen paksuus on oltava vähintään 0,4 m ja tii-
vistyneen turpeen laskennallinen vedenläpäisevyys enintään 10-10 
m/s. 

 
Jos pohjarakenne tehdään osin kaivospiirin alueelta tai muualta tuo-
tavalla turpeella, on käytettävän turpeen laadusta, otosta, käsittelystä 
ja tehtävän tiivisturvekerroksen rakentamisesta laadittava oma suun-
nitelma työohjeineen. Suunnitelmassa on esitettävä ne laatukriteerit, 
työtekniset toimet ja laadunvalvontamenettelyt, joilla varmistetaan, et-
tä tehtävällä tiivistyskerroksella saavutetaan edellä tässä määräyk-
sessä asetettu ympäristönsuojelun vaatimustaso. 

Mikäli rakentamiseen soveltuvaa turvetta ei ole riittävästi tai turvera-
kenne osoittautuu muista syistä teknisesti huonosti toteutettavaksi, 
voidaan vaihtoehtoisena tiivistysrakenteena käyttää luontaisen poh-
jamoreenin päälle asennettua bentoniittimattoa. Bentoniittimaton ve-
denläpäisevyys on oltava kuormitetussa tilassa vähintään vastaava 
kuin 1 metrin paksuisen, vedenläpäisevyysarvoltaan 1*10-9 m/s ole-
van luonnonmaakerroksen.  

Rikastushiekka-altaan patojen sisäluiskiin ja Hanhipetäikön harjannet-
ta vasten olevaan allasosaan on asennettava tiivistysrakenteena ben-
toniittimatto. Bentoniittimaton vedenläpäisevyys on oltava kuormite-
tussa tilassa vähintään vastaava kuin 1 metrin paksuisen, vedenlä-
päisevyysarvoltaan 1*10-9 m/s olevan luonnonmaakerroksen. 

Rikastushiekka-altaan lopullisiksi jäävät reunapadot ja -luiskat on 
muotoiltava ulkoluiskaltaan keskimäärin kaltevuuteen 1:3 tai loivem-
miksi.  

60. Rikastushiekka-altaan patorakenteet on toteutettava patoturvallisuus-
viranomaisen vaatimusten mukaisena. Patoja koskevat suunnitelmat 
on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen ra-
kentamisen aloittamista, patoturvallisuusviranomaisen kanssa sovit-
tavana ajankohtana.  

Patojen on täytettävä vesistöpadoille asetetut vaatimukset ja patora-
kenteet on rakennettava ulottumaan tiiviiseen pohjamoreeniin tai kal-
lioon asti. Padot on toteutettava siten, että suotovedet saadaan pa-
don kuivalta puolelta kerättyä tehokkaasti käsittelyyn tai palautettua 
prosessiin.  

Padon sisäluiskan rakennetta voidaan muuttaa patoturvallisuusviran-
omaisen hyväksynnällä kuitenkin siten, että muutettunakin patoraken-
teen ympäristönsuojeluominaisuudet vastaavat pohjarakenteelle ase-
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tettuja vaatimuksia ja pato toimi pohjarakenteen kanssa yhtenäisenä 
ympäristönsuojelurakenteena. 

Hanhipetäikön alueella, patorakenteena tai sen osana voidaan käyt-
tää hakemuksen mukaisesti luontaista moreeniharjannetta, mikäli pa-
toturvallisuusviranomaisena toimiva ELY-keskus hyväksyy sen vaati-
mien lisäselvitysten perusteella Hanhipetäikön toiminnan osana rikas-
tushiekka-altaan patorakennetta. Lisäselvitysten yhteydessä on tutkit-
tava patoturvallisuusviranomaisen vaatimien tietojen lisäksi myös riit-
tävän kattavin kairauksin, onko Hanhipetäikköön rajautuvalla alueella 
rikastushiekka-altaan ulkopuolelle vettä hyvin johtavia lajittuneita ja 
alle 0,5 metrin turvekerroksen peittämiä kivennäismaakerroksia.  

Hanhipetäikössä mahdolliset vettä hyvin rikastushiekka-altaan ulko-
puolelle johtavat kerrokset on rakentamisen aikana poistettava ja kor-
vattava tai peitettävä vähintään metrin paksuisella heikosti vettä lä-
päisevällä (enintään 1*10-8 m/s) hienoainesmoreenikerroksella. 

61. Rikastushiekka-altaan luontaisen tai rakennetun turvekerroksen taik-
ka bentoniittimattorakenteen päälle rikastushiekan täyttö on tehtävä 
siten, että rikastushiekka leviää kerroksittain koko pohjan alueelle, ei-
kä rikastushiekan johtamisella vaurioiteta tiivistysrakenteita. Rikas-
tushiekan johtaminen on toteutettava siten, että altaaseen muodostu-
va vapaa vesipinta jää altaan keskelle tai rajoittuu selkeytysaltaiden 1 
tai 2 patoihin.  

Sivukivialue ja marginaalimalmin varastoalue    

62. Sivukivialue ja sen yhteyteen sijoitettava marginaalimalmin varasto-
alue luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueeksi. Sinne saa sijoittaa 
louhinnassa muodostuvaa sivukiveä (kaivannaisjäte) ja pintamaita, 
joiden metallipitoisuudet ylittävät maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista annetussa valtioneuvoston asetukses-
sa nro 214/2007 säädetyn alemman ohjearvon (kaivannaisjäte). Li-
säksi alueella saa varastoida marginaalimalmia. Jätejakeet on sijoitet-
tava ja marginaalimalmi varastoitava erillään siten, ettei niiden hyöty-
käyttö vaikeudu. 

Sivukivialueen ja marginaalimalmin varastoalueen ylin täyttötaso saa 
olla kahdeksan metriä maanpinnasta. 

63. Sivukivialueen ja marginaalimalmialueen pohjarakenteiden on muo-
dostuttava luontaisesta tai rakennetusta turvekerroksesta, jonka pak-
suus on tiivistettynä vähintään 0,4 m ja tiivistyneen turpeen laskennal-
linen vedenläpäisevyys pääosin enintään 10-10 m /s.    

Rakentamisalueella olevat ojat on peitettävä.  

Jos pohjarakenne tehdään osin kaivospiirin alueelta tai muualta tuo-
tavalla turpeella, on käytettävän turpeen laadusta, otosta, käsittelystä 
ja tehtävän tiivisturvekerroksen rakentamisesta laadittava oma suun-
nitelma työohjeineen. Suunnitelmassa on esitettävä ne laatukriteerit, 
työtekniset toimet ja laadunvalvontamenettelyt, joilla varmistetaan, et-
tä tehtävällä tiivistyskerroksella saavutetaan edellä tässä määräyk-
sessä asetettu ympäristönsuojelun vaatimustaso. 

Sivukivialueelle ja marginaalimalmin varastoalueelle turvekerroksen 
päälle tapahtuva täyttötoiminta on suunniteltava ja tehtävä kerroksit-
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taisena siten, että ei aiheuteta turvekerrosten tai muun toteutetun ra-
kenteen olennaista syrjäytymistä tai liikkumista.  

64. Sivukivialueelta ja marginaalimalmin varastoalueelta muodostuvat 
vedet on kerättävä hallitusti talteen ja johdettava avolouhoksen etelä-
puoliseen selkeytysaltaaseen 4.    

Pyriitin maanalainen loppusijoitus  

65. Hakemuksen mukaiset pyriitin (kaivannaisjäte) maanalaisina loppusi-
joitusalueina käytettävät louhosperät luokitellaan suuronnettomuuden 
vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueiksi, joihin saa sijoittaa 
vain pyriitin varastohallista poistettavaa pyriittirikastetta (kaivannaisjä-
te). 

Louhosperät on betonoitava tiiviiksi ennen loppusijoituksen aloittamis-
ta.  

Pyriittiallas  

66. Maanpäällinen pyriittiallas luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa ai-
heuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi, jonne saa sijoittaa vain 
pyriitin varastohallista poistettavaa pyriittirikastetta (kaivannaisjäte). 

Maanpäällisen pyriittialtaan ylin täyttötaso saa olla enintään kahdek-
san metriä (8 m) maanpinnan yläpuolella. Altaan lopullisiksi jäävät 
reunapadot ja ulkoluiskat on muotoiltava keskimäärin kaltevuuteen 
1:3 tai loivemmiksi.  

67. Pyriittialtaan pohjarakenteen ja patojen sisäluiskien on muodostuttava 
alhaalta lukien seuraavista rakennekerroksista: 

vähintään metrin paksuinen pohjamoreenikerros ja padossa 
patomoreenikerros, jotka on tasattu ja tiivistetty ja joiden pin-
takerroksesta on poistettu kivet  

bentoniittimatto, joka vedenläpäisevyys vastaa 5 metrin ker-
rosta 10-9 m/s maakerrosta 

2,0 mm:n HDPE-muovi, joka on asennettu saumoiltaan tiivii-
nä  

Mikäli muovikalvon päällä on tarve tehdä asennus- tai muita koneka-
lustoa vaativia töitä tai pyriitin läjitys edellyttää muovin suojaamista, 
on muovikalvo suojattava siihen mahdollisesti kohdistuvilta haitallisilta 
pistemäisiltä kuormilta joko geotekstiilistä tai hienojakoisesta ki-
viaineksesta muodostuvalla suojakerroksella ja sen päälle asennetta-
valla lisäsuojakerroksella.  

Käytettävän geotekstiilin painon on oltava vähintään 1 200 g/m2. Jos 
suojakerros tehdään hienojakoisesta kiviaineksesta, on sen oltava 
vähintään 100 mm paksu tasarakeinen kerros, jossa käytettävä mate-
riaali täyttää muovikalvon toimittajan vaatimukset.   

Suojakerroksen päällä saa liikkua koneilla vasta, kun alueelle on levi-
tetty lisäksi vähintään 300 mm:n lisäsuojakerros.  
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68. Tilanteet, joissa pyriittialtaan pohjan eristerakenteen alle voi syntyä 
rakenteen toimivuutta vaarantava pohjaveden aiheuttama noste, on 
estettävä pohjaveden pintaa alentamalla tai muilla kuivatusjärjestelyil-
lä. Nämä toimet on suunniteltava ja toteutettava siten, ettei niillä hei-
kennetä tiivistysrakenteen toimintaa kokonaisuutena. 

69. Pyriittialtaan täyttö on tehtävä siten, että pyriitti leviää kerroksittain 
koko pohja alueelle, eikä pyriitin täytöllä vaurioiteta tiivistysrakenteita. 
Pyriittialtaassa on pyriitin hapettumisen estämiseksi oltava jatkuvasti 
vesipeitto.  

70. Pyriittialtaan tiivistysrakenteeseen tehtävät putkien yms. läpiviennit on 
tehtävä kyseiseen rakenteeseen tarkoitetuilla menetelmillä, kuten 
HDPE-muoviin hitsattavilla putkiläpivienneillä, joita käyttäen läpivien-
nin tiiveys vastaa keinotekoisen eristeen tiiveyttä. 

71. Pyriittialtaan patorakenteet on toteutettava patoturvallisuusviranomai-
sen vaatimusten mukaisena. Patoja koskevat suunnitelmat on toimi-
tettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen rakentami-
sen aloittamista, patoturvallisuusviranomaisen kanssa sovittavana 
ajankohtana.  

Patojen on täytettävä vesistöpadoille asetetut vaatimukset ja patora-
kenteet on rakennettava ulottumaan tiiviiseen pohjamoreeniin tai kal-
lioon asti. Padot on toteutettava siten, että suotovedet saadaan pa-
don kuivalta puolelta kerättyä tehokkaasti käsittelyyn tai palautettua 
prosessiin.  

Varastointi ja huoltotoiminta 

72. Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja poltto-
aineet sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, että varastoin-
nista ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 

Nestemäiset kemikaalit on varastoitava kullekin kemikaalityypille tar-
koitetuissa, asianmukaisesti merkityissä säiliöissä. Ympäristölle hai-
tallisia nestemäisiä kemikaaleja tai polttoaineita sisältävät säiliöt on 
ympäröitävä säiliön tilavuuden suuruisella varoaltaalla. Säiliöryhmien 
osalta varoallastilavuuden on oltava vähintään 110 % altaan sisällä 
olevan suurimman säiliön tilavuudesta. Samaan säiliöryhmään ei saa 
sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja tai kemikaale-
ja, jotka syövyttävät muun varoallastilassa olevan säiliön rakennema-
teriaalia, perustusta, vallitilan suojakalvoa tai muuta rakennetta. 

Varo- ja suoja-altaat on varustettava tyhjennysventtiilein, joiden kaut-
ta pilaantumattomat vedet voidaan johtaa kaivoksen käyttövedeksi tai 
maastoon. Venttiilit on pidettävä normaalisti suljettuna ja avattava 
vain esimerkiksi sadevesien poistamiseksi varoaltaista. 

73. Polttoaineen, kemikaalien ja rikasteen lastaus- ja purkupaikat ja niihin 
välittömästi liittyvät piha-alueet on rakennettava tiivispintaisina ja vie-
märöityinä niin, että mahdolliset vuodot eivät pääse maaperään ja et-
tä likaantuneet vedet johdetaan käsittelyyn tai prosessivedeksi.   

74. Kaikki tehdasalueella varastoitavat kiinteät raaka-aineet, murskattu 
malmi ja rikasteet, pyriittirikaste mukaan lukien, on sijoitettava varas-
tohalleihin tai muihin katettuihin varastoihin. Rikaste- ja malmihallien 
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pohjat on tehtävä betonirakenteisina vesitiiviiksi siten, että konekalus-
ton käyttö hallissa ei vaurioita tiivistystä. Varastotilojen ympäristö on 
muotoiltava siten, että valuma- ja sadevedet eivät kulkeudu varas-
toon. Varastohallin lattiavedet on kerättävä lattian kallistuksin ja vie-
märöinneillä ja johdettava prosessivedeksi.  

75. Pyriittirikasteen varastohalli on rakennettava käyttöönottovalmiiksi 
ennen rikastamotoiminnan aloittamista. Pyriittihalli on mitoitettava si-
ten, että siihen voidaan sijoittaa puolen vuoden tuotantoa vastaava 
määrä pyriittirikastetta. Mikäli pyriittirikastetta on tarpeen loppusijoit-
taa maanalaiseen kaivokseen tai maanpäälliseen pyriittialtaaseen, on 
toimittava lupamääräysten 65–71 mukaisesti.   

76. Kaivospiirin alueella oleva vanha malmivarasto on syötettävä rikas-
tusprosessiin kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.   

77. Rikastamoalueella saadaan varastoida malmia ennen murskausta ul-
kona malmin varastoalueella kerralla enintään 40 000 t. Malmin va-
rastoalueen pohjarakenteeseen on tehtävä vähintään 1,5 mm:n 
HDPE-muovista tai vastaavasta tiivistysrakenne, jonka yläpuolelta 
muodostuvat valumavedet kerätään talteen salaojituksin tai muilla jär-
jestelyin ja johdetaan käsittelyyn tai prosessivesikiertoon.  

Muovikalvo suojattava siihen mahdollisesti kohdistuvilta haitallisilta 
pistemäisiltä kuormilta ylä- ja alapuolelta joko geotekstiilistä tai hieno-
jakoisesta kiviaineksesta muodostuvalla suojakerroksella. Käytettä-
vän geotekstiilin painon on oltava vähintään 1 200 g/m2. Jos suoja-
kerros tehdään hienojakoisesta kiviaineksesta, on sen oltava vähin-
tään 100 mm paksu tasarakeinen kerros, jossa käytettävä materiaali 
täyttää muovikalvon toimittajan vaatimukset.   

Muovikalvon päällä saa liikkua koneilla vasta, kun alueelle on levitetty 
suojakerroksen lisäksi vähintään 300 mm:n lisäsuojakerros. Tämän 
päälle on levitettävä karkeammasta kiviaineksesta muodostuva lii-
kennöinti- ja kantava kerros siten, että ennen malmin varastointitoi-
minnan aloittamista muovin päällä on vähintään yhden metrin paksui-
nen kerros kiviainesta.  

Muovikalvon ja sen alapuolisen suojakerroksen alla olevan kerroksen 
on muodostettava muovikalvon toimittajan vaatimukset täyttävä 
asennusalusta yläpuolisille kerroksille. 

Muovikalvoon tehtävät tarvittavat putkien yms. läpiviennit on tehtävä 
kyseiseen rakenteeseen tarkoitetuilla menetelmillä, kuten HDPE-
muoviin hitsattavilla putkiläpivienneillä, joita käyttäen läpiviennin tiive-
ys vastaa keinotekoisen eristeen tiiveyttä. 

78. Sivukivialueen yhteydessä olevalla marginaalimalmin varastoalueella 
saadaan varastoida marginaalimalmia yhteensä enintään 100 000 t. 
Marginaalimalmi on varastoitava erillään sivukivestä. Marginaalimalmi 
on rikastettava kahden vuoden kuluessa louhimisesta.  

Marginaalimalmialueelta muodostuvat vedet on kerättävä hallitusti tal-
teen ja johdettava selkeytysaltaaseen 4.  

Marginaalimalmin varastointialueen pohjarakenne on toteutettava 
määräyksen 63 mukaisesti. 
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79. Malmin ja sivukiven kuljetuksessa käytettävän kaluston ja tieliikentee-
seen tarkoitettujen ajoneuvojen polttonesteen jakelu on toteutettava 
lainsäädännön mukaisilla jakeluasemilla. Kaivosalueelle toteutettaville 
polttonesteen jakeluasemille on haettava erillisellä hakemuksella lupa 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta, mikäli jakeluaseman säiliötila-
vuus on yli 10 m3.  

Poravaunujen, kaivinkoneiden ja muiden vastaavien laitteiden, joiden 
siirto jakeluasemalle ei ole helposti toteutettavissa, polttoainehuolto 
voidaan toteuttaa säiliöautoilla tai vastaavilla. Tankkaus on tällöin 
pääsääntöisesti suoritettava ylitäytöt ja letkujen irtoamiset kesken 
tankkauksen estävillä järjestelmillä. Tankkaustoiminnan aikana on ai-
na oltava välittömästi saatavilla imeytysturvetta tai vastaavaa poltto-
nesteen sitomiseen soveltuvaa ainetta. 

80. Kaivospiirin alueelle voidaan tarvittaessa perustaa luvan saajan omia 
tai urakoitsijoiden tukitoiminta-alueita, joissa säilytetään, huolletaan ja 
tankataan kuljetuskalustoa sekä käsitellään ja varastoidaan polttones-
teitä, öljyjä ja kemikaaleja ja harjoitetaan jätehuoltotoimintoja. Niiden 
ympäristönsuojelutoimien on vastattava valtioneuvoston asetuksessa 
nro 800/2010 määrättyjä kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen tuki-
toiminta-alueiden ympäristönsuojeluvaatimuksia. 

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että poltto-
aineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien ai-
neiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voitelu-
aineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava 
nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. 

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi va-
luma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemial-
lista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslait-
teistot lukittavilla sulkuventtiileillä. 

Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava sii-
tä, 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 vaati-
muksia.  

81. Rakentamisen aikana muodostuvat pilaantumattomat maamassat ja 
kaivannaisjäteasetuksen tarkoittamat pilaantumattomat maa-ainekset 
(pysyvä kaivannaisjäte) on varastoitava avolouhoksen viereiselle pin-
tamaiden läjitysalueelle tai muualle kaivosalueelle siten, että ne ovat 
helposti hyödynnettävissä lopulliseen tasoon täytettyjen jätealueiden 
sulkemis- ja maisemointitöissä. Kivennäismaat on varastoitava eril-
leen kasvukerrokseksi soveltuvista turpeista ja humusmaista. Varas-
tokasat on muotoiltava mahdollisimman hyvin maastoon sopeutuviksi. 
Eroosion rajoittamiseksi luiskat on tehtävä riittävän loiviksi ja tarpeen 
mukaan kasvitettava.  

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet sekä niihin varautuminen  

82. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista 
vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ym-
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päristöön, on viipymättä ilmoitettava ELY-keskukselle ja Sotkamon 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. Poikkeuksellisista tilanteista, 
joista voi aiheutua terveyshaittaa, on ilmoitettava lisäksi Sotkamon 
kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on vii-
pymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, 
tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen es-
tämiseksi ja tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi. 

83. Rikastamolla on oltava käytössä tiivis varoallas tai muu vastaava jär-
jestely niin, että poikkeus- tai häiriötilanteissa rikastamolla muodostu-
vat likaantuneet vedet saadaan varastoiduksi, kunnes niiden asian-
mukainen käsittely voidaan järjestää tai vedet palauttaa prosessiin. 

84. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava ai-
na saatavilla riittävä määrä kemikaalien imeytysmateriaalia. Vuotoina 
ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet sekä 
niiden mahdollisesti pilaama maaperä on kerättävä välittömästi tal-
teen, varastoitava tiiviissä suljetussa varastossa tai säiliössä sekä 
toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn ennen varastotilan täyttymis-
tä. 

85. Kaivoksen ympäristönsuojelurakenteiden ja muiden rakenteiden, joi-
den vauriot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa 
(mm. padot, läjitysalueet, altaiden tiivistysrakenteet, putkilinjat, vesien 
käsittelyjärjestelmät, kemikaalien ja tuotteiden täyttö- ja tyhjennyspai-
kat), kunto on tarkastettava päivittäin. Todettujen vaurioiden korjaus 
on aloitettava viipymättä.  

86. Kaikkien piha-, varasto- ja varikkoalueiden sekä pysyvien tukitoimin-
ta-alueiden, joilla käsitellään, varastoidaan tai siirretään polttonestei-
tä, voiteluöljyjä tai muita kemikaaleja, jotka ovat erotettavissa vedestä 
ominaispainoeron avulla, valumavedet on johdettava valuma-alueen 
pinta-alan mukaisesti mitoitettujen öljynerotuskaivojen kautta.  

Öljynerotuskaivojen on täytettävä standardin EN 858 I-luokan vaati-
mustaso. Öljynerotuskaivojen sijoitus- ja mitoitussuunnitelma on toi-
mitettava ELY-keskukselle hyvissä ajoin ennen rikastamoalueen ra-
kentamisen aloittamista, ja suunnitelmien mukaiset rakenteet on teh-
tävä ympäristökeskuksen kanssa sovitulla tavalla.  

87. Toimintaan liittyviin keskeisiin prosesseihin ja nestemäisten kemikaa-
lien ja polttonesteiden säiliöihin on asennettava varo-, hälytys- ja mit-
tausjärjestelmät. Viemärijärjestelmät on varustettava riittävin sulkulait-
tein siten, että ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaale-
ja, jätteitä tai prosessi- ja jätevesiä. Tuotantoprosessit ja niiden varo-
järjestelmät on pidettävä ajan tasalla, ja niitä käyttävän henkilöstön 
tulee olla riittävästi perehtynyt niiden käyttöön. Prosessien yms. häly-
tykset on ohjattava paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen valvonta.  

88. Luvan saajan on päivitettävä toimintaa koskeva ympäristöriskin-
arviointi vuoden kuluttua varsinaisen kaivostoiminnan aloittamisesta 
(malmin louhinnan alkaminen). Riskinarvioinnin tulee sisältää toimin-
taohjeet ympäristövahinkojen minimoimiseksi ja aikataulu mahdollis-
ten havaittujen merkittävien riskien pienentämistoimenpiteiden toteut-
tamiseksi. Päivitetty riskinarviointi on toimitettava sen valmistuttua 
ELY-keskukselle. Riskinarvioinnissa tunnistettujen poikkeustilantei-
den varalta on oltava toimintasuunnitelma ja -valmius.  
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Riskinarviointi on päivitettävä seuraavan kerran niin, että päivitetty 
versio voidaan liittää lupamääräysten tarkistamishakemukseen. Sen 
jälkeen riskinarviointi on päivitettävä neljän vuoden välein. 

Energiatehokkuus 

89. Toiminnan ja prosessien suunnittelu, siihen liittyvät hallintajärjestel-
mien valinta ja toteutus, kunnossapito, seuranta ja koneiden ja laittei-
den valinta on toteutettava siten, että toiminnassa päästään kokonai-
suutena katsoen mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. 
Energiatehokkuuden toteuttamiseksi tehdyistä toimista ja muun ohella 
hankittavien sähkömoottorien ja pumppujen energiatehokkuudesta on 
raportoitava ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

Vesitalousluvan lupamääräykset 

90. Luvan saaja saa johtaa Pienen Tipasjärven Olkilahdesta kaivokselle 
käyttövettä enintään 23 m3 tunnissa (noin 6,4 l/s). Pienestä Tipasjär-
vestä otettavan veden määrä on minimoitava siten, että puhdasta 
raakavettä käytetään vain kohteissa, joissa ei voida hyödyntää kai-
vosalueelta saatavia vesijakeita. Talviaikana vedenotto saadaan tästä 
poiketen pitää kuitenkin tasolla, jolla varmistetaan putkilinjan pysymi-
nen sulana. Vedenottolaitteet on rakennettava siten, että toiminnasta 
aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle ja sen käytölle. 
Imuputki on varustettava kalojen siihen joutumista vähentävällä välp-
pärakenteella tai muulla tarkoituksenmukaisella laitteella. 

91. Luvan saaja saa pumpata maanalaisen kaivokseen ja avolouhokseen 
kertyviä pohja- ja pintavesiä siinä määrin kuin niiden kuivanapito sitä 
edellyttää. 

92. Pienen Tipasjärven Olkilahdesta tapahtuvan raakaveden oton edellyt-
tämät putkilinjat ja rakenteet on tehtävä aluehallintovirastoon 
21.8.2012 toimitetun hakijan selityksen liitteenä olevan Sotkamon 
kunnan ympäristö- ja teknisen lautakunnan 29.6.2012 tekemän suun-
nittelutarveratkaisupäätöksen (§ 106) ratkaisuaineistoon sisältynee-
seen piirustuksen ”Sotkamo Silver Oy. Taivaljärvi. Hopeakaivos. 
Asemapiirustus. Piirt AJH. Suunn. Antti Haataja. Tark. Seppo Haata-
ja. Piirustuksen N:o 1. 23.3.2012” MK 1:2 000 osoittamaan paikkaan, 
tämän päätöksen kertoelmaosan sivuilla 20–30 kuvatulla tavalla ja 
hakemuksen liitteessä 7 olevien piirustusten ”Periaatepiirros. Ranta-
pumppaamo. 28.2.2012. Piirt. MTe: Työn ja piir. nro 20396 - 2” ja 
”Suunnitemakartta. Rantapumppaamo. 28.2.2012. Piirt MTe. Työn ja 
piir. nro 20396 - 1” osoittamalla tavalla.  

Raakaveden ottoputken rakentamiseen maantien nro 9005 alitse on 
erikseen haettava tarvittava lupa tienpitäjänä toimivalta Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskukselta.  

Pienen Tipasjärven pohjaan vedenottoputki on sijoitettava kokonaan 
pohjan alapuolelle kaivettuun kaivantoon ja peitettävä tai muutoin si-
joitettava niin, ettei se pääse liikkumaan eikä vaikeuta alueen käyttöä.  

Vedenottoputken paikka on merkittävä rannalle asetettavalla selvästi 
näkyvällä taululla, johon on merkittävä putken suunta, pään etäisyys 
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taulusta ja tieto putken omistajasta. Talvisin imuputken pään kohta on 
tarvittaessa merkittävä heikon jään aiheuttaman vaaran välttämiseksi.  

93. Raakaveden johtamiseen liittyvät rakennustyöt on tehtävä siten, ettei 
niistä aiheudu sellaista veden samentumista tai muuta vahingollista 
seurausta, joka kohtuullisin kustannuksin on estettävissä. Luvan saa-
jan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön tai rannan käyt-
töä vaikeuteta enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä.  

Töiden valmistuttua rakennustelineet ja -jätteet on poistettava vesis-
töstä ja rakennuspaikoilta. Rakentamisalueet on siistittävä ja saatet-
tava maisemallisesti asianmukaiseen kuntoon.  

94. Luvan saajan on pidettävä rakenteet ja laitteet kunnossa. 

95. Vesitalousrakenteisiin saa tehdä sellaisia ELY-keskuksen hyväksymiä 
muutoksia tai lisäyksiä, joilla ei ole haitallista vaikutusta rakenteiden 
toimintaan suunnitellulla tavalla tai haitallisia vaikutuksia yksityisen tai 
yleisen edun kannalta. 

96. Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän 
vuoden kuluessa ja rakennustyöt on tehtävä kymmenen vuoden kulu-
essa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että lupa on 
muutoin katsottava rauenneeksi. Luvan saajan on ilmoitettava töiden 
aloittamisesta ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Töiden 
valmistumisesta on ilmoitettava kohteittain kirjallisesti aluehallintovi-
rastolle ja ELY-keskukselle 60 päivän kuluessa töiden päättymisestä 
lukien. 

97. Luvan saajan on haettava töiden vuoksi tarpeelliset rajamerkkien siir-
toa ja rajankäyntiä koskevat toimitukset ja maksettava niistä aiheutu-
vat kulut. 

Alueiden sulkeminen ja toiminnan lopettaminen 

98. Luvan saajan on laadittava yksityiskohtainen sulkemis- ja jälkihoito-
suunnitelma tämän luvan mukaisen toiminnan lopettamisesta, tehtä-
vistä jälkihoitotöistä ja sulkemiseen liittyvistä ympäristöriskeistä ja nii-
den huomioimisesta ja toimitettava se aluehallintoviraston hyväksyt-
täväksi lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä. Sulke-
missuunnitelman on katettava sekä ympäristönsuojelulain että vesi-
lain nojalla toteutettavat toimet.  

Suunnitelman on katettava kaikkien kaivannaisjätteiden jätealueiden, 
mukaan lukien pyriitin maanalaiset ja -päällinen jätealue, sulkeminen. 

Suunnitelman tulee sisältää asiantuntijan (maisema-arkkitehti tms.) 
laatima maisemointisuunnitelma, jonka perusteella kaivannaisjäte-
alueiden käyttö, loppumuotoilu ja maisemointi toteutetaan. Suunni-
telman on katettava kaikki sulkemis- ja jälkihoitotoimet.  

99. Luvan saajan on aloitettava jätealueiden sulkeminen tuotantotoimin-
nan aikana sitä mukaa kuin alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja 
muotonsa ja jatkettava sitä vuosittain täyttötoiminnan edetessä.  
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Suotovesien muodostumisen estämiseksi muotoillun rikastushiekka-
altaan päälle on tehtävä vähentämiseksi 0,5 m paksu moreenista 
muodostuva tiivistyskerros, jonka yläosa on laadultaan sellainen, että 
se mahdollistaa alueen kasvittamisen. Käytettävän moreenin veden-
läpäisevyys saa olla enintään 10-8 m/s.  

Suljetun pyriittialtaan pintarakenne on tehtävä vaarallisen jätteen (on-
gelmajätteen) kaatopaikalle asetettujen (VNp 861/1997) vaatimusten 
mukaisesti. 

Pintarakennevaatimukset tarkistetaan lupamääräyksessä 51 määrä-
tyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman käsittelyn yhteydessä 
tai lupamääräysten tarkistamisen yhteydessä mm. rikastushiekan 
laadun ja toiminnasta saatavan muun tiedon perusteella.   

100. Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet 
ja jätteet, lukuun ottamatta alueelle loppusijoitettuja jätteitä. Maan-
alainen kaivos, avolouhos ja jätteiden läjitysalueet on saatettava ylei-
sen ympäristöturvallisuuden edellyttämään kuntoon. 

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan lopettami-
sen jälkeenkin kaivannaisjätealueista ja muista kohteista aiheutuvien 
päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ovat käytössä ja pysy-
vät toimintakuntoisina siihen asti kunnes ympäristölupaviranomainen 
jälkihoitovaiheen päästö- ja vaikutustarkkailutietojen perusteella päät-
tää, että järjestelmät eivät ole tarpeen. 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

101. Luvan saajan on hyvissä ajoin ennen kaivoksen rakentamisen käyn-
nistämistä aloitettava toiminnan (ml. rakentamisvaihe) käyttö-, pääs-
tö- ja vaikutustarkkailu tämän päätöksen liitteessä 2 esitetyt vaati-
mukset täyttävän yksityiskohtaisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti. 
Nykytilaselvitysten täydentämistä (ennakkotarkkailu) sekä hankkeen 
rakennusvaihetta ja toimintavaihetta koskevat yksityiskohtaiset tark-
kailusuunnitelmat voidaan laatia erillisinä. 

Yksityiskohtaiset tarkkailusuunnitelmat on toimitettava ELY-
keskuksen hyväksyttäväksi sen määrääminä ajankohtina. 

ELY-keskus voi tarvittaessa laajentaa tarkkailuohjelmien sisältöä. 

Korvaus kalastuksen tuoton alenemisesta 

102. Luvan saajan on maksettava Tipasojan kalaveden osakaskunnalle 
Pirttilammen kalastuksen tuoton alenemista 250 euroa vuodessa. 
Korvaus on suoritettava Tipasojan kalaveden osakaskunnalle ensim-
mäisen kerran siltä vuodelta, jona varsinaisen kaivostoiminnan vesien 
johtaminen Koivupuroon on aloitettu. Sanottua vuodelta korvaus on 
suoritettava kuukauden kuluessa vesien johtamisen aloittamisesta ja 
seuraavilta vuosilta asianomaisen vuoden tammikuun loppuun men-
nessä (eräpäivä). Eräpäivän jälkeen suoritetulle korvaukselle on 
maksettava vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyk-
sikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä 
tarkoitettu viitekorko. 



216 
 

Selvitysvelvoitteet 

103. Luvan saajan on selvitettävä luonnonsuojeluasetuksen liitteen 5 lajei-
hin sisältyvän viitasammakon mahdolliset lisääntymis- ja levähdys-
paikat Pienen Tipasjärven ranta-alueella, jossa suoritetaan raakave-
denottoon liittyvää rakentamista ja pyriittialtaan länsipuolisella suo-
alueella, johon rakentaminen voi aiheuttaa kuivatusvaikutuksia. Li-
säksi luvan saajan on tarvittavilta osin selvitettävä hanke- ja vaikutus-
alueella muutkin luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5 mainittujen la-
jien (mm. saukko) lisääntymis- ja levähdyspaikat.  

Selvitykset on tehtävä ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla en-
nen rakentamistoimiin ryhtymistä sanotuilla alueilla. Tarvittavat selvi-
tykset ja mahdollisesti tarvittavat luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset 
lainvoimaiset poikkeusluvat on oltava ennen rakentamistoimiin asian-
omaisissa kohteissa ryhtymistä ja saukon osalta ennen käsiteltyjen 
jätevesien johtamista Koivupuroon.   

104. Pyriittialtaaseen muodostuvan veden laatua ja sen muuttumista toi-
minnan jatkuessa on selvitettävä pyriittirikasteen altaaseen sijoittami-
sen alettua. Mikäli veden laadun perusteella vesille on tarpeen toteut-
taa erilliskäsittely, on sitä koskeva suunnitelma toimitettava aluehallin-
tovirastoon hakemusasiana.    

105. Luvan saajan on selvitettävä mahdollisuuksia vähentää kuivatusvesi-
en määrää käytettävissä olevin teknisin keinoin esimerkiksi pump-
paamalla vesiä ennen niiden joutumista louhokseen tai maanalaiseen 
kaivokseen ruhjevyöhykkeistä tai injektoimalla ruhjevyöhykkeitä. Teh-
dyistä selvityksistä on raportoitava vuosittain ELY-keskukselle.  

106. Luvan saajan on rikastustoiminnan käynnistämisen ja vesienkäsittely-
järjestelmien käyttöönoton jälkeen ELY-keskuksen kanssa sovittaval-
la tavalla ja ajanjaksona varsinaisen käyttö-, päästö- ja vaikutustark-
kailun lisäksi selvitettävä kattavasti eri vesijakeiden veden määrä (ve-
sitase) ja laatu sekä vertailtava tuloksia lupahakemuksessa esitettyi-
hin arvioihin vesijakeiden määrästä ja laadusta. Selvitykseen tulee si-
sällyttää laaja-alaisesti kiviaineksesta lähtöisin olevien haitta-aineiden 
(mm. Ag, Pb, Zn, Ni, Cu, Co, Cr, Sb, As, Al, Mn, Fe ja S), pääasiallis-
ten kationien ja anionien (mm. Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl- ja SO4

2-), ravin-
teiden (typen ja fosforin eri jakeet) sekä rikastuskemikaalijäämien se-
kä rikkivedyn (H2S), rikkihiilen (CS2), tiosulfaatin (S2O3

2-) pitoisuuksien 
mittaukset. Lisäksi selvitykseen tulee sisällyttää vesissä olevien luon-
non radioaktiivisten aineiden mittaukset Säteilyturvakeskuksen ohjei-
den mukaisesti.  

Mikäli eri vesijakeiden veden määrä tai laatu poikkeaa selvästi lupa-
hakemuksessa arvioidusta, on luvan saajan arvioitava poikkeamisen 
merkitys ja ympäristön pilaantumisen vaara sekä ryhdyttävä lupamää-
räyksessä 1 määrättyihin toimenpiteisiin ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. 

Selvityksestä on laadittava viipymättä raportti, jossa esitetään käytetyt 
menetelmät, tulokset ja selvityksen johtopäätökset sekä tarvittaessa 
toimenpiteet päästöjen pienentämiseksi ja tarkkailun muuttamiseksi. 
Raportti on toimitettava ELY-keskukselle, Sotkamon kunnan ympäris-
tönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille sekä Säteilyturvakes-
kukselle. 
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Selvitys on toistettava riittävässä laajuudessa myöhemmin siten, että 
sitä koskeva raportti toimenpide-esityksineen voidaan liittää lupamää-
räysten tarkistamista koskevan hakemukseen.   

107. Luvan saajan on ennen malmin louhinnan ja rikastamon toiminnan 
käynnistymistä laadittava jätevesien käsittelyn tehostamista koskeva 
varautumis- ja toimenpidesuunnitelma, jota on jatkuvasti päivitettävä 
tässä päätöksessä määrätyn ja hakijan oman käyttö- ja päästötarkkai-
lun tulosten tai edellä lupamääräyksessä 106 määrätyn selvityksen 
tulosten perusteella. Mainittu suunnitelma on esitettävä sen valmistut-
tua ja kunkin päivityksen jälkeen ELY-keskukselle. 

108. Luvan saajan on ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla selvitettävä 
avolouhosalueen kallioperän päältä ja rakennuskohteista poistettavi-
en kivennäismaiden metallipitoisuudet ennen niiden hyödyntämistä tai 
loppusijoittamista. 

VAKUUS 

Kaivannaisjätealueita koskeva vakuus  

Luvan saajan on asetettava kaivannaisjätealueilla muodostuvien li-
kaantuneiden vesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen varmistami-
seksi 200 000 euron suuruinen vakuus. Vesien johtamisen, käsittelyn 
ja tarkkailun järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi tarpeellisen ajan toi-
minnan loppumisen jälkeen on asetettava lisäksi 500 000 euron suu-
ruinen vakuus. 

Luvan saajan on kaivannaisjätealueiden jälkihoidon varmistamiseksi 
asetettava vakuus.  Sen suuruuden määrittämiseksi luvan saajan on 
esitettävä Kainuun ELY-keskukselle kolme kuukautta ennen kaivan-
naisjätteiden sijoittamisen aloittamista 1. toimintavuoden louhinta- ja 
läjityssuunnitelma, jonka mukaisesti vakuus asetetaan vastaamaan 
käyttöön otettavaa kaivannaisjätealueen pinta-alaa ja määrättyä yk-
sikkökustannusta (€/m2). 

Tämä vakuus on vuosittain tammikuun aikana tarkistettava seuraavan 
taulukon mukaisesti siten, vakuus vastaa kyseisen toimintavuoden ai-
kana suunnitelmien mukaan käyttöön otettavien jätealueiden jälkihoi-
tokustannuksia (pinta-ala* yksikkökustannus). Kunkin toimintavuoden 
jälkeen on lisäksi tehtävä tarpeellinen lisäys vakuuden arvoon, mikäli 
käyttöön otettujen alueiden pinta-ala on ylittänyt suunnitelman mukai-
sen pinta-alan. 

Kaivannaisjätteen jätealue Yksikkökustannus 
 €/m2 

Sivukiven läjitysalue 2 

malmi- ja marginaalimalmivarasto 4 

Rikastushiekka-allas 4 

Pyriittiallas 15 
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Pyriitin maanalaisten sijoituspaikkojen (louhosperät) sulkemisen varmista-
miseksi on asetettava 50 000 euron vakuus. 

Määrätyt vakuudet on asetettava ennen toiminnan aloittamista, kaivannais-
jätteen jätealueiden osalta kuitenkin ennen jätteiden jätealueille sijoittamis-
ta Kainuun ELY-keskuksen eduksi sen hyväksymällä tavalla joko  

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Kainuun ELY-
keskus,  

b) takausvakuutuksena, jonka on oltava sellainen niin sanottu on first  
demand -takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen 
suorittamaan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta tai  

c) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Kainuun ELY-keskukselle talle-
tustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hyväksi 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen ra-
hoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa.  

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 pyriit-
tialtaan (kaivannaisjätealue) vakuuden on oltava voimassa jätealueen sul-
kemisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka. 

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Kainuun ELY-keskuksen 
hyväksyntää.  

Luvan saaja voi hakea vakuuden vapauttamista aluehallintovirastolta ym-
päristönsuojelulain 43 c §:ssä säädetyin edellytyksin. 

TOIMINNANALOITTAMISLUPA JA SITÄ KOSKEVA VAKUUS  

Aluehallintovirasto määrää hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muu-
toksenhausta huolimatta aloittaa tätä lupapäätöstä noudattaen. 

Toiminnanaloittamisluvan nojalla ei kuitenkaan saada ryhtyä toimenpiteisiin 
lupamääräyksessä 103 tarkoitetuilla alueilla ennen sanotussa lupamäärä-
yksessä tarkoitetun selvityksen tekemistä.  

Luvan saajan on ennen toiminnanaloittamisluvan nojalla tehtävien toimen-
piteiden aloittamista asetettava 200 000 euron suuruinen vakuus ympäris-
tön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen 
varalle. 

Määrätty vakuus on asetettava joko 

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto tai  
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b) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rastolle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston hyväksi. 

Päätöksen saatua lainvoiman luvan saaja voi hakea erillisellä hakemuksel-
la Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vakuutta palautettavaksi. 

TÖIDENALOITTAMISLUPA JA SITÄ KOSKEVA VAKUUS 

Aluehallintovirasto oikeuttaa Sotkamo Silver Oy:n ryhtymään tämän pää-
töksen tarkoittamiin vesilain (264/1961) mukaisiin toimenpiteisiin jo ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista tätä lupapäätöstä noudattaen. 

Töidenaloittamisluvan nojalla ei kuitenkaan saada ryhtyä toimenpiteisiin 
lupamääräyksessä 103 tarkoitetuilla alueilla ennen sanotussa lupamäärä-
yksessä tarkoitetun selvityksen tekemistä.  

Luvan saajan on ennen töidenaloittamisluvan nojalla tehtävien toimenpitei-
den aloittamista asetettava Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle 10 000 
euron suuruinen vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten kor-
vaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamääräysten muuttami-
nen voivat aiheuttaa. 

Määrätty vakuus on asetettava joko 

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Pohjois-
Suomen aluehallintovirasto tai  

b) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rastolle talletustodistus kuittaamattomuussitoumuksella Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston hyväksi. 

Päätöksen saatua lainvoiman luvan saaja voi hakea erillisellä hakemuksel-
la Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vakuutta palautettavaksi. 

Päätöksen saatua lainvoiman luvan saaja voi hakea erillisellä hakemuksel-
la Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta vakuutta palautettavaksi. 

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle 

Ympäristölupahanke 

Korvausta sellaisesta vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta vahingosta, 
jota nyt ei ole ennakoitu aiheutuvan, voidaan päätöksen lainvoiman estä-
mättä vaatia ympäristönsuojelulain 72 §:n mukaisesti aluehallintovirastolle 
tehtävällä hakemuksella. Samassa yhteydessä voi esittää myös luvasta 
poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskevan vaatimuksen. 

Vesitaloushanke 

Jos tässä päätöksessä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuu vesilain mu-
kaan vahingollinen seuraus, jota nyt ei ole edellytetty, voi edunmenetyksen 
kärsinyt tai yleisen edun vaatiessa asianomainen viranomainen saattaa 
asian vesilain (264/1961) 2 luvun 27 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa 
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lupapäätöksen lainvoiman estämättä aluehallintoviraston käsiteltäväksi sii-
nä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. 

RATKAISUN PERUSTELUT 

Ympäristölupa 

Ympäristölupaharkinnan perusteet ja myöntämisen edellytykset 

Uuden kaivoshankkeen päästöjen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa on 
aina epävarmuutta. Tässä tapauksessa merkittävin epävarmuus liittyy ve-
sipäästöjen sekä kaivannaisjätteiden ominaisuuksien arviointiin.  Epävar-
muutta ja siitä aiheutuvia riskejä on vähennetty muun muassa lukuisin lu-
pamääräyksin, jotka velvoitettavat luvan saajan huolehtimaan hankkeen 
asianmukaisesta toteuttamisesta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
päästöjen pienentämiseksi ja tilanteen korjaamiseksi, jos päästöt tai ympä-
ristövaikutukset poikkeavat ennalta arvioidusta tai jos asetut luparajat uh-
kaavat ylittyä.   

Lupamääräysten saavuttamiseksi mahdollisesti tarvittavat vesienkäsittelyn 
lisätoimenpiteet on velvoitettu selvitettäväksi toiminnan alussa, jolloin voi-
daan saada hakemuksessa esitettyjä laboratorio -tason mittakaavassa teh-
tyjä selvityksiä tarkempia tietoja toiminnassa syntyvien jätevesien määräs-
tä ja laadusta. Selvitysten perusteella vesienkäsittelyä koskevia lupamää-
räyksiä voidaan tarvittaessa täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 
mahdollisimman pian lupapäätöksen antamisen jälkeen. Lisäksi lupamää-
räysten tarkistaminen lyhyen toiminta-ajan jälkeen ja mahdolliset uudet 
ympäristölupakäsittelyt toiminnan muutosten seurauksena samoin kuin 
määrätty intensiivinen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailu varmistavat ym-
päristönsuojelun hyvän tason toteutumisen sekä toiminnan päästöjen ja 
vaikutusten pysymisen ennalta arvioidulla tasolla. 

Toiminnalle on asetettu lupamääräykset, jotka perustuvat parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan käyttämiseen (BAT) sekä kaivostoiminnassa parhaiden 
ympäristökäytäntöjen soveltamiseen (BEP) päästöjen ja ympäristövaiku-
tusten vähentämisessä. Esimerkiksi vesistöön johdettaville lyijypäästöille 
asetettu, hakemuksessa esitettyä tiukempi raja-arvo perustuu parhaalla 
käytettävissä olevalla tekniikalla saavutettavaan raja-arvoon. 

Kaivosalueelta johdettavien käsiteltyjen jätevesien vaikutukset ilmenevät 
hakemuksen mukaan veden laadun selvänä heikkenemisenä ensisijaisesti 
Koivupurossa ja sen alapuolisessa Ollinjoessa, missä laimenemisolosuh-
teet ovat huonot. Veden sulfaattipitoisuus ja siihen liittyen sähkönjohtavuus 
kasvavat Koivupurossa monikymmenkertaisiksi ja Ollinjoessakin hyvin 
huomattavasti nykyiseen verrattuna ts. vesi muuttuu selvästi nykyistä suo-
laisemmaksi. Muutos on todennäköisesti haitallinen kalojen ja muiden ve-
sieliöiden viihtyvyyden ja lisääntymisen kannalta. Esimerkiksi pohjaeläimis-
tön ja päällyslevästön lajistomuutokset ovat todennäköisiä.  Myös ravinne-
pitoisuudet kasvavat selvästi, minkä vuoksi Koivupuron ja Ollinjoen perus-
tuotanto lisääntyy eli ne rehevöityvät. Veden lyijypitoisuus nousee ympäris-
tölaatunormia 7,7 ug/l suuremmaksi, muuten metallipitoisuuksien kasvun 
ennakoidaan olevan vähäistä.  Koivupuro on vielä alajuoksullaankin noro 
ja Ollinjoki pieni puro. Niillä ei ole erityistä virkistys- tai muuta käyttöä.   
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Pirttilammessa muutoksen ovat hyvin samantapaisia kuin Ollinjoen ala-
juoksulla. Pirttilammen alapuolella jätevesipäästöjen vaikutukset vaimene-
vat vähitellen laimenemisolosuhteiden parantuessa virtaaman kasvun myö-
tä niin, että Nimisenjoen alajuoksulla ja Pieni-Hietasessa veden sulfaattipi-
toisuus, sähkönjohtavuus ja ravinnepitoisuudet kohoavat lievästi nykytilaan 
verrattuna.  Nimisenjoki saattaa muuttua lievästi rehevästä reheväksi ja re-
hevöittävä vaikutus voi ulottua Pieni-Hietaseen asti. Sähkönjohtavuuden 
(suolapitoisuuden) kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Pieni-
Hietasen veden talvi- ja kesäkerrostumisen tai kevät- ja syyskiertojen kan-
nalta.  

Toiminnasta aiheutuvaa pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa on otet-
tava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun 
lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja siihen liittyvässä toimenpi-
deohjelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen vesien tilaan ja käyt-
töön liittyvistä seikoista. Vesienhoidon ympäristötavoitteena on, että vesien 
tilan heikkeneminen estetään ja vuoteen 2015 mennessä saavutetaan vä-
hintään hyvä tila.   

Iijoen–Oulujoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän toi-
menpideohjelman 2010–2015 (osa 3 ) mukaan Sotkamon reitillä keskeiset 
lisätoimenpidetarpeet kohdentuvat vesistöalueen latvoilla olevien pienten 
järvien ja jokien metsätalouden kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähen-
tämiseen, ja lisäksi pienissä järvissä on paikoin tarvetta sisäisen kuormi-
tuksen vähentämiseen tähtääville toimenpiteille. 

Toimenpideohjelman mukaan kaivoksen vesien purkureitillä lähin luokiteltu 
vesistön osa on Lontanjoki, jonka ekologinen tila on hyvä. Lisäksi Lontan-
joki on nimetty hydrologis-morfologisesti muuttuneeksi vesistön osaksi. 
Sen koko uoman pituudesta nousuesteen yläpuolella on 99 %, perattujen, 
pengerrettyjen ja uusien uomien osuus koko uoman pituudesta on alle 10 
% ja muutos kevään ylivirtaamassa on alle 10 %.  Lisäksi toimenpideoh-
jelman mukaan Hiidenportin alueet on valittu Oulujoen vesistöalueen Natu-
ra-alueiden suojelurekisteriin perusteena luontotyypit. Kaivosalueen vesiä 
ei johdeta Hiidenportin Natura 2000 –verkostoon sisällytetylle alueelle.  

Toiminnan päästöistä vesiin, ottaen huomioon myös edellä Iijoen–Oulujoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta vuoteen 2015 ja siihen liitty-
västä toimenpideohjelmasta vuosille 2010–2015 ilmenevät seikat ja toimit-
taessa tämän lupapäätöksen lupamääräyksineen mukaisesti, ei ennalta 
arvioiden aiheudu luvan myöntämisen esteenä olevaa merkittävää vesis-
tön pilaantumista.   

Lupamääräykset on asetettu siten, että toiminnasta ei ennalta arvioiden lu-
van mukaisella tuotantokapasiteetilla aiheudu muutenkaan merkittävää 
ympäristön pilaantumista, terveyshaittaa tai kohtuutonta rasitusta kaivok-
sen läheiselle vakituiselle tai loma-asutukselle, vaikka toiminta jatkuisi pi-
dempään, kuin mitä hakemuksessa on ennakoitu.  

Määräykset huomioon ottaen toiminta ei aiheuta luvan myöntämisen es-
teenä olevaa terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa, maan tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden 
huononemista, yleiseltä kannalta tärkeän virkistys- tai muun käyttömahdol-
lisuuden vaarantumista ympäristössä tai eräistä naapuruussuhteista anne-
tun lain 17 §:n mukaista kohtuutonta rasitusta toiminnan vaikutusalueella.  
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Suunnitellulla kaivosalueella ei ole havaittu rauhoitettuja kasvilajeja tai suo-
jeltuja luontotyyppejä. Hankealueella tavattujen eläinlajien osalta ei ole il-
mennyt luvan myöntämisen estettä.  Eläinlajien osalta on kuitenkin määrät-
ty lupamääräyksestä 103 ilmenevä lisäselvitysvelvoite. Selvityksen perus-
teella tehtävät mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset poikkeuslupaha-
kemukset käsittelee ELY-keskus 

Suunniteltua kaivostoimintaa lähimmät suojelualueet ovat alle kilometrin 
etäisyydellä koilliseen Pienen Tipasjärven ja Ison Tipasjärven välisessä 
niemessä sijaitsevat Vuoriniemen ja Kalliolammen Natura 2000 -
verkostoon sisällytetyt alueet sekä etelään alle kilometrin etäisyydellä si-
jaitseva Hiidenportin kansallispuisto, joka on sisällytetty myös Natura 2000 
– verkostoon. Noudatettaessa tässä päätöksessä asetettuja lupamääräyk-
siä ja ottaen lisäksi huomioon sen, että kaivosalueelta vesiä ei johdeta sa-
notuille suojelualueille, suunniteltu kaivostoiminta ei todennäköisesti mer-
kittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi sanotut alu-
eet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. 

Hankkeen toteuttaminen ei ole asemakaavan vastainen.  

Todetun perusteella hakemuksen mukainen ja lupamääräyksiä noudattava 
toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain (1072/1993) sekä niiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä sen, mitä luonnonsuojelu-
laissa ja sen nojalla on säädetty.  

Toimintaan liittyville, myöhemmin rakennettaville ympäristö- tai vesitalous-
lupaa edellyttäville toiminnoille tai toimenpiteille on haettava luvat erikseen. 

Kaivosalueella olevien patojen osalta toimivaltainen viranomainen on pato-
turvallisuusviranomainen (Kainuun ELY-keskus). Patoja ja niiden rakenta-
mista koskevat määräykset on annettu päästöjen ja niistä aiheutuvan pi-
laantumisen ehkäisemiseksi. 

Korvaukset 

Kaivosalueen alapuolisen Koivupuron ja sen alapuolisessa Ollinjoen yh-
teenlaskettu pinta-ala on hakijan mukaan noin 1,5 ha. Näillä vesialueilla ei 
asiassa saadun selvityksen mukaan ole sanottavaa kalastollista tai kalas-
tuksellista merkitystä yleisen tai yksityisen kalatalousedun kannalta, eikä 
niiden varrella sijaitsevien kiinteistöjen nykyinen käyttö huomioon ottaen 
aiheudu kiinteistökohtaisesti korvattavaa vesistösidonnaisen käytön vai-
keutumista tai estymistä. Ollinjoen alapuolisella Pirttilammella on kalastol-
lista ja kalastuksellista merkitystä. Lammella kalastetaan ainakin verkoilla. 
Pirttilammen kalastuksen tuoton alenemisesta määrätään korvaus vesialu-
een omistajalle lupamääräyksestä 102 ilmenevästi.  

Tipasojan kalaveden osakaskunta on istuttanut Ollinjoen alapuoliseen Pirt-
tilampeen siikaa ja lammella kalastetaan, mikä todettiin myös aluehallinto-
viraston tarkastuksessa 19.6.2012. Näiden seikkojen perusteella aluehal-
lintovirasto katsoo, että Pirttilammella kalastollista ja kalastuksellista merki-
tystä yksityisen kalatalousedun kannalta ja että lupamääräyksestä 102 pe-
rusteluineen ilmenevästi kaivosalueelta johdettavista puhdistetuista jäteve-
sistä aiheutuu osakaskunnalle korvattavaa kalastuksen tuoton alenemista. 
Edellä mainitut olosuhteet huomioon ottaen aluehallintovirasto arvioi, että 
toiminnasta ei kuitenkaan aiheudu sellaista ympäristönsuojelulain 44 §:ssä 
tarkoitettua vahinkoa kalastolle tai kalastukselle (yleinen kalatalousetu) 
Pirttilammessa, että määräykset kalatalousvelvoitteesta tai kalatalousmak-
susta olisivat tarpeen. Pirttilammen alapuolisessa vesistössä kaivosalueel-
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ta johdettavista puhdistetuista jätevesistä ei ennalta arvioiden aiheudu toi-
menpitein tai maksuin hyvitettävää vahinkoa yleiselle kalatalousedulle tai 
korvattavaa vahinkoa yksityiselle kalatalousedulle. 

Veden johtaminen Koivupuroon 

Kaivoksen puhdistetut jätevedet johdetaan ojassa noin metrin leveään Koi-
vupuroon. Vesilain (264/1961) 1 luvun 2 §:n mukaisesti vesistön uomana 
ei pidetä vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa vettä, eikä runsasvetisim-
pänäkään aikana ole riittävästi vettä veneellä kulkua varten ja jota kala-
kaan ei voi sanottavasti kulkea. Noin metrin leveä Koivupuro ei täytä sanot-
tua ehtoja, joten sitä ei voida pitää vesistön osana. Lisäksi jäljempänä pää-
töksen perusteluosan kohdassa ”Poikkeaminen ympäristönlaatunormista 
sekoittumisvyöhykkeellä” ilmenevästi on katsottu, että Koivupuro ei ole 
myöskään vesilain (687/2011) mukainen virtaavan vesistön osa. 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n (588/2011) mukaan ympäristöluvassa voi-
daan myöntää oikeus jäteveden johtamiseen toisen maalla olevaan ojaan 
tai noroon, jos johtamisesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa muille ja johta-
minen on teknisesti ja taloudellisesti perusteltua. Oikeutta ei kuitenkaan 
voida myöntää erityiseen käyttöön otetun alueen välittömässä läheisyy-
dessä. 

Aluehallintovirasto katsoo, että oikeus kaivoksen jäteveden johtamiseen 
ojassa Koivupuroon voidaan myöntää ottaen huomioon, että sanottujen 
uomien välittömässä läheisyydessä ei ole erityiseen käyttöön otettuja aluei-
ta, Koivupuron käyttö on muutoinkin vähäistä ja se, että kaivostunnelin kui-
vatusvesiä on jo aiemmin johdettu Koivupuroon. 

Poikkeaminen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä  

Hakija on pyytänyt, että kaivoksen puhdistettujen jätevesien johtamisreitillä 
Koivupurossa ja sen suun alapuolisessa Ollinjoessa lyijyn ympäristönlaa-
tunormiksi määritettäisiin 7,8 µg/l ja että se saataisiin ylittää sanotulla alu-
eella (sekoittumisvyöhyke). 

Vesiympäristölle vaarallista ja haitallisista aineista annettua asetusta sovel-
letaan sen 2 §:n (1562/2011) mukaan vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun 
vesistöön, noroon ja ojaan, mutta noroon ja ojaan ei sovelleta asetuksen 6 
§:ssä (868/2010) tarkoitettua ympäristönlaatunormia koskevia säännöksiä. 
Vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n mukaan virtaavan vesistön osaksi katso-
taan puro, jonka valuma-alue on vähintään vähintään 10 km2. Koivupuron 
valuma-alue noin 7 km2 ja Ollinjoen yli 10 km2. Valuma-alueen suuruuden 
perusteella Koivupuro ei ole virtaavan vesistön osa, mutta Ollinjoki on. 
Näin ollen vain Ollinjoen osalta sovelletaan ympäristönlaatunormia koske-
via säännöksiä.   

Sekoittumisvyöhykkeen määräämisestä säädetään vesiympäristölle vaaral-
lisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1022/2006) 6 b §:ssä (868/2010), jonka 1 momentin mukaan ympäristölu-
vassa voidaan toiminnanharjoittajan hakemuksesta määrätä sekoittumis-
vyöhykkeestä, jolla sanotun asetuksen liitteen 1 C kohdassa tarkoitetun 
yhden tai useamman aineen pitoisuus voi ylittyä mainitussa kohdassa esi-
tetyn ympäristönlaatunormin, jos muu osa pintavesimuodostumasta on ky-
seisten normien mukainen. Sekoittumisvyöhykkeen laajuus on rajattava 
ympäristöluvassa päästölähteen läheisyyteen siten, että se on oikeassa 
suhteessa pilaavien aineiden pitoisuuksiin päästölähteen kohdalla ja että 
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noudatetaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan 
sovellettavia ympäristönsuojelulain 4 §:n yleisiä periaatteita.  

Ympäristöministeriön raportin 15/2012 ”Vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen - Kuvaus hyvistä 
menettelytavoista” mukaan (s. 59–60) sekoittumisvyöhykkeen hyväksyttä-
vyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat: 

- haitta haitta-aineen pitoisuuksien vaihtelu tilassa ja ajassa, 

- vaikutuksille alttiiden toimintojen ja kohteiden määrittäminen alueen käy-
tön mukaan, kuten uinti, veneily, suojelualue sekä nykyiset ja vesienhoito-
suunnitelman tavoitteiden mukaiset lajit,  

- vaikutusten määrittäminen: yhdistetään pitoisuustiedot kohderyhmän 
herkkyys- ja levinneisyystietoihin ja arvioidaan esimerkiksi toksisuusvaiku-
tukset ja elinympäristön hylkääminen,  

- vaikutusten merkittävyyden arviointi ottaen huomioon kohteiden suojelua 
koskevat lainsäädännön vaikutukset, kuten suojeltujen lajien turvaaminen 
ja juomavedenottopaikat, Natura-alueet, jolloin  sekoittumisvyöhykkeellä 
sallitaan kuitenkin tietyt ekologiset vaikutukset, 

- oikeasuhteisuus: jos pitoisuudet aiheuttavat letaaleja (kuolettavia) vaiku-
tuksia, voidaan hyväksyä vain pieni vyöhyke; jos aiheutuu vain ei-kriittisiä 
ympäristön välttelyreaktioita  voidaan hyväksyä laajempi vyöhyke ja 

- laajuuden hyväksyttävyys ottaen huomioon laajuuden vaihtelu tilassa ja 
ajassa, ympäristönlaatunormien ylittävien pitoisuuksien kasvu sekä haitta-
vaikutusten luonne ja laajuus. 

Aluehallintovirasto toteaa lyijyn ympäristönlaatunormin määrittämisestä, et-
tä vesiympäristölle vaarallisista aineista ja haitallisista aineista annetun 
asetuksen (1022/2006) liitteessä C) sisämaan pintavesille säädetty lyijyn 
ympäristölaatunormi (AA–EQS) on 7,2 µg/l ja sanotun liitteen mukaisesti 
turvemailla (veden väriluku > 90 mg Pt/l) sijaitsevien jokien luontaiseksi 
taustapitoisuudeksi oletetaan 0,5 µg/l. Hakijan esittämästä 4 %:n suurui-
sesta lisäyksestä ympäristönlaatunormin määrittämisessä julkaisun EU 
EQSD CIS Technical Guidance Document -Mixing Zones Annexes (s. 10) 
perusteella aluehallintovirasto toteaa, että mainittu julkaisu on luonteeltaan 
opas, joka otetaan huomioon selvitysaineistona ympäristönlaatunormia 
määritettäessä. Aluehallintovirasto katsoo, että julkaisussa esitettyjen seik-
kojen perusteella ei tässä tapauksessa ole syytä poiketa vesiympäristölle 
vaarallisista aineista ja haitallisista aineista annetun asetuksen 
(1022/2006) mukaisista ympäristönlaatunormin määritysperusteista. Näillä 
perusteilla Koivupuron alapuolisessa Ollinjoessa lyijyn ympäristönlaa-
tunormi on 7,7 µg/l.  

Ympäristönlaatunormista poikkeamista koskevaa pyyntöä harkitessaan 
aluehallintovirasto on ottanut huomioon, että tämän päätöksen mukaiset 
lupamääräykset edellyttävät toiminnassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa 
ja parhaita käytäntöjä ja että vesistöön johdettavan veden lyijypitoisuudelle 
määrätty raja-arvo on niin alhainen, kuin toiminnassa voidaan ennalta arvi-
oiden kohtuudella saavuttaa. Kun lisäksi huomioon otetaan ympäristönsuo-
jelulain 4 §:n muut yleiset periaatteet, kaivoksen puhdistetut jätevedet vas-
taan ottavan vesistön koko, tila ja nykyinen käyttö, aluehallintovirasto kat-
soo, että hakemuksen mukainen sekoittumisvyöhyke lyijyn osalta voidaan 
määrätä niin, että lyijyn liukoinen pitoisuus vedessä saa ylittää edellä mää-
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ritellyn ympäristönlaatunormin 7,7 µg/l Koivupuron alapuolisessa Ollinjoes-
sa. Sekoittumisvyöhykkeen pinta-ala on noin 1,05 ha ja pituus noin 3,5 km.  

Vesitalouslupa 

Suunnitellulla kaivosalueella ei asiassa saadun selvityksen mukaan ole 
muinaismuistolaissa tarkoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai irtaimia 
muinaisesineitä. 

Suunnitellulla kaivosalueella ei ole havaittu rauhoitettuja kasvilajeja tai suo-
jeltuja luontotyyppejä. Hankealueella tavattujen eläinlajien osalta ei ole il-
mennyt luvan myöntämisen estettä.  Eläinlajien osalta on kuitenkin määrät-
ty lupamääräyksestä 103 ilmenevä lisäselvitysvelvoite. Selvityksen perus-
teella tehtävät mahdolliset luonnonsuojelulain mukaiset poikkeuslupaha-
kemukset käsittelee ELY-keskus. 

Vesitalousluvan mukainen rakentaminen eli raakavedenotto Pienen Tipas-
järven Olkilahdesta ja veden johtaminen putkessa rikastamolle sijoittuvat 
kaivospiirin alueelle. Tällä alueella ei ole asemakaavaa, eikä sanottu vesi-
talousrakentamien myöskään merkittävästi vaikeuta Pienen Tipasjärven 
alueella vireillä olevan ranta-asemakaavan laatimista. Hanke ei myöskään 
vaikeuta maakuntakaavan toteuttamista.  

Raakaveden johtamisella Pienen Tipasjärven Olkilahdesta, ottamista ja 
johtamista varten rakennettavilla laitteilla sekä putkilinjalla ja jätevesien 
johtamista varten tarvittavilla järjestelyillä rakennettavilla laitteilla ja putkilin-
jalla) sekä pohjaveden pumppaamisella louhoksista ja näihin toimintoihin 
liittyvillä rakennustöillä on haitallisia vaikutuksia yleisiin ja yksityisiin etuihin, 
joten luvan myöntämisen edellytyksiä on arvioitava vesilain (264/1961) 2 
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun intressivertailun perusteella.  

Hakemukseen liittyvä vesitaloushanke on tarpeen alueella olevien metalli-
malmiesiintymien hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Asiassa on kysymys 
keskisuuresta kaivostoiminnasta, jonka toiminta-ajaksi on arvioitu vähin-
tään 9 vuotta. Hankkeen luvan saajalle tuottama suora taloudellinen hyöty 
on merkittävä, mutta se riippuu monista vaihtuvista tekijöistä, kuten metal-
lien maailmanmarkkinahinnoista ja valuuttakursseista. Aluehallintovirasto 
toteaa, että toteutuessaan hankkeen tuottamat hyödyt ovat merkittävät.  

Raakavedenoton järjestelyistä kaivospiirin alueella aiheutuu ennalta arvioi-
den haittaa vain rakentamisen aikana. Tällöin aiheutuvat samentumis- tai 
muut haitat Pienessä Tipasjärvessä ovat todennäköisesti vähäisiä eivätkä 
ilmene laajalle alueelle, kun otetaan huomioon toimenpiteen laajuus sekä 
rakentamisesta annetut lupamääräykset. 

Louhoksista pumpattavat kuivanapitovedet on lupamääräysten mukaan 
ensisijaisesti pyrittävä hyödyntämään Pienen Tipasjärvestä otettavan raa-
kaveden tavoin kaivoksen rikastusprosessissa. Vesien suljettu kierto ei ai-
nakaan toiminnan alkuvaiheessa ole mahdollisesta, mistä syystä myös 
louhosten kuivatusvesiä ja Pienestä Tipasjärvestä otettua, rikastusproses-
sissa käytettyä raakavettä johdetaan Koivupuroon. Ympäristöluparatkai-
sussa on ratkaistu Koivupuroon johdettavien vesien päästöt sekä niistä ai-
heutuvat vaikutukset sekä niiden korvattavuus, joihin osaltaan vaikuttavat 
edellä mainitut kuivanapitojärjestelyt ja raakavedenotto, joista ei kuiten-
kaan vesilain säännösten perusteella aiheudu merkittäviä vahingollisia vai-
kutuksia, kuten virtaaman vaihteluja Koivupurossa tai alempana vesien 
purkureitillä.   
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Vesitalousluvan mukaisista toimenpiteistä ei ennalta arvioiden aiheudu sel-
laista vahinkoa tai haittaa, joka olisi otettava huomioon vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunni-
telman tai sen nojalla annetun toimenpideohjelman perusteella erityisesti 
huomioon rakentamisesta aiheutuvaa hyötyä, vahinkoa ja haittaa arvioita-
essa.  

Hankkeen toteuttamistapa on lupamääräykset huomioon ottaen sellainen, 
että haitat jäävät hankkeen laajuuteen verrattuna vähäisiksi. Hankkeesta 
saatava hyöty on edellä sanotun perusteella siitä johtuvaan vahinkoon, 
haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Vesilain 
(264/1961) 2 luvun 6 §:n 2 momentin edellytys luvan myöntämiseksi täyt-
tyy. 

Pohjaveden pumppaaminen louhoksista ei ennalta arvioiden vaikeuta poh-
javeden käyttöä suunnitellun kaivospiirin ulkopuolella. Pumppauksesta ei 
aiheudu vesilain (264/1961) 9 luvun 8 §:n 2 momentissa mainittuja luvan 
myöntämisen ehdottomana esteenä olevia seurauksia.  

Lupamääräysten perustelut 

1. Toiminta on järjestettävä niin, että tässä päätöksessä asetettujen ympä-
ristönsuojeluvaatimusten täyttyminen voidaan arvioida. Luvan saajan sel-
villäolovelvollisuus ja pilaantumisen torjuntavelvollisuus perustuvat ympä-
ristönsuojelulain 5 §:ään. Lupamääräyksessä asetetut velvoitteet tarkenta-
vat näiden velvollisuuksien noudattamista mukaan lukien poikkeuksellisista 
tilanteista ilmoittaminen ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. 

2. Hakemuksessa on esitetty yleissuunnitelmatasolla kaivoksen ympäris-
tönsuojeluratkaisujen toteuttaminen. Lupamääräyksissä on annettu mm. 
näitä suunnitelmia täsmentäviä määräyksiä ja kokonaan uusia määräyksiä 
ympäristönsuojelurakenteille. Luvan saajan on tehtävä ennen hankkeen 
päätöksen mukaista toteuttamisvaihetta rakentamis- ja laadunvalvonta-
suunnitelmat ja niihin liittyvät työselostukset kullekin ympäristönsuojelura-
kenteelle ja ratkaisulle sekä rakennuskohteelle.  Suunnitelmien hyväksyt-
tämisellä ELY-keskuksella varmistetaan, että hanke toteutetaan ja ympä-
ristönsuojelurakenteet ja -ratkaisut otetaan käyttöön lupamääräysten mu-
kaisena. 

3. Velvoite on annettu ympäristönsuojelulain 108 §:n nojalla.  

4. Ympäristönsuojelurakenteet on toteutettava laadukkaasti ja siten, että 
ne täyttävät niille asetetut vaatimukset. Yleismääräyksellä korostetaan lu-
van saajan velvollisuutta huolehtia, että vaatimukset täyttyvät ja rakentami-
sessa noudatetaan alan yleisiä vaatimuksia. 

5. Päätöksessä on määrätty tehtäväksi runsaasti paikan päällä tapahtu-
vaan rakentamiseen perustuvia ympäristönsuojelurakenteita. Niiden toi-
minnan sekä ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran estämisen kannalta 
on tärkeää, että rakentaminen tapahtuu laadukkaasti, hyväksyttyjen suun-
nitelmien mukaan. Rakenteiden toteuttaminen luvan mukaisesti on luvan 
saajan velvollisuus. Tämän noudattamista valvoo ELY-keskus.  

Kaivoksen rakentamisvaihe on kohtuullisen nopea ja kiivaimmassa raken-
tamisvaiheessa alueella on käynnissä useita rakentamiskohteita yhtä ai-
kaa. Ympäristönsuojelurakenteiden asianmukaisen rakentamisen varmis-
taminen edellyttää erityiskalustoa, syvällistä osaamista ympäristönsuojelu-
rakenteiden rakentamistekniikoista ja lähes päivittäistä ja ajoittain jatkuvaa 
paikan päällä olemista. Tämä ei ole mahdollista pelkkänä viranomaisval-
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vontana. ELY-keskuksen suorittamaan valvontaa täydentämään on annet-
tu määräys käyttää lisäksi ulkopuolista ja riippumatonta laadunvalvojaa.  
Laadunvalvojan tulee tuottaa tietoa ELY:lle siitä, että rakenteet tehdään oi-
kein. Laadunvalvoja toimii myös luvan saajan hyväksi varmistaessaan, että 
rakenteet tehdään määräysten mukaisina. Laadunvalvontataho on määrät-
ty hyväksyttäväksi ELY-keskuksella, joka voi tässä yhteydessä tarkistaa 
valvojan resurssien ja osaamisen riittävyyden. 

Laadunvalvontaan liittyvällä raportointivelvollisuudella varmistetaan, että 
ELY-keskus saa ajantasaista tietoa rakentamiskohteiden etenemisestä ja 
mahdollisista puutteista. 

6. Määräyksellä varmistetaan, että luvan saaja on järjestänyt omassa or-
ganisaatiossaan tehtävät siten, että jätehuoltoon liittyvät vastuut on koh-
dennettu osaavalle henkilölle ja valvontaviranomaisilla on henkilön yhteys-
tiedot.  

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien kaivannaisjätteiden jätealueiden 
osalta on velvoitettu tekemään kaivannaisjäteasetuksen mukaiset suunni-
telmat. 

7. Ilmoitusvelvollisuudella rakentamisen ja toiminnan aloittamisesta varmis-
tetaan, että valvontaviranomaiset saavat tiedon rakentamisen aloittamises-
ta ja että lupamääräysten tarkistamisajankohta tulee selvästi kaikkien tie-
toon. 

8. Toiminnan muutoksiin liittyvällä ilmoitusvelvollisuudella varmistetaan, et-
tä valvontaviranomaiset saavat tiedon toiminnan muutoksista ja että tässä 
yhteydessä luvan saaja arvioi aina itse kattavasti mitä vaikutuksia muutok-
sella on mahdollisesti päästöihin ja niistä aiheutuvaan pilaantumisen tai 
sen vaaraan. Määräyksellä vähennetään sen riskiä, että toiminnan muu-
toksilla lisättäisiin päästöjä sitä tiedostamatta. Ilmoituksen perusteella ELY-
keskus voi velvoittaa luvan saajan laittamaan vireille toiminnan muuttamis-
ta koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastoon tai tarkentaa omana 
toimenaan toiminnan tarkkailua siten, että se vastaa paremmin muuttuvan 
toiminnan tarpeita. 

9. Kaivos- ja rikastamotoiminnassa muodostuvia korkeita kiintoaine-, me-
talli-, typpi- ym. pitoisuuksia sisältävistä vesistä aiheutuvaa ympäristön pi-
laantumista vähennetään tehokkaimmin johtamalla kyseiset vedet ensisi-
jaisesti takaisin prosessivedeksi tai jos kaikkea vettä ei voida kierrättää, 
niin käsittelemällä vedet tehokkaasti. 

Suomessa vuosittainen sadanta on poikkeuksetta haihduntaa selvästi suu-
rempi. Lisäksi avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivanapito lisää 
merkittävästi prosessiin tulevan veden määrää. Näin ollen täysin suljetun 
vesikierron toteuttaminen on Suomessa perinteisessä kaivostoiminnassa 
erittäin vaikeaa, eikä siihen BAT-periaatteenkaan mukaisesti voida luvan 
saajaa velvoittaa. Määräyksellä toimintaa ohjataan kuitenkin siten, että 
puhdasta raakavettä olisi tarve ottaa mahdollisimman vähän. 

10. Toiminnassa tehdään laajoja maanrakennustöitä, joista voi aiheutua 
erityisesti kiintoaineen kulkeutumista vesistöön. Malmion päällä tehtävät 
maanrakennustyöt ja pintamaiden poistot voivat aiheuttaa myös metallien 
liukenemista vesiin. Kiintoainepäästöjä rajoittavat vesienkäsittelyrakenteet 
onkin tarpeen toteuttaa heti rakentamisen alkuvaiheessa. Selkeytysallas 3 
ja sen alapuolinen pintavalutuskenttä määrätään toteutettavaksi ja otetta-
vaksi käyttöön heti rakentamisen alkuvaiheessa.  

Raja-arvon mukaisiin kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan päästävän pelkällä 
selkeytyksellä hakemuksen mukaisella allastilavuudella. Tarvittaessa kiin-
toaineen poistoa voidaan tehostaa kemikaalein. 
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Tietyissä kohteissa, kuten esimerkiksi rikastushiekka-altaan eteläreunan 
padon alueella, vesien johtaminen vesivarastoaltaalle edellyttäisi pump-
pausjärjestelyjä. Tämä ei ole tarpeen, mikäli muodostuvien likaantuneiden 
vesien käsittely pystytään asianmukaisesti hoitamaan paikallisella käsitte-
lyllä. Koska paikallisen käsittelyn toteuttamismahdollisuuksia tai suunnitel-
mia ei ole esitetty hakemuksessa, on ne määrätty toimitettavaksi ELY-
keskukselle hyväksyttäväksi. Tällä varmistetaan, että paikallisilla käsittely-
järjestelmillä saavutetaan keskitetyn käsittelyn tasoinen puhdistustulos. 

Maanalaisen kaivoksen kuivatus on käynnissä. Päätöksellä on hyväksytty 
rakentamisvaiheessa näiden vesien nykyinen johtamisjärjestely, jossa ve-
det pumpataan pintavalutukseen Jäkäläsuolle. Kuivatusvesien osalta on 
määrätty noudatettavaksi kuitenkin määräyksen 11 raja-arvoja. 

11. Kaikki alueella muodostuvat likaantuneet vedet on määrätty käsiteltä-
väksi ennen johtamista Koivupuroon, joka toimii kaivoksen käsiteltyjen ve-
sien purkuvesistönä. 

Vesistöön johdettavan käsitellyn jäteveden metalli- ja kiintoainepitoisuuksil-
le, sulfaatille, typpiyhdisteille sekä pH:lle on asetettu raja-arvot. Raja-arvot 
on annettu niille aineille ja yhdisteille, joista ennalta arvioiden aiheutuu 
merkittävin pilaantumisen riski purkuvesistössä. Lisäksi luvan saaja on 
määrätty kattavasti selvittämään (tarkkailumääräykset ja lupamääräyksen 
106 mukainen selvitys) toiminnassa muodostuvien jätevesien laatua mui-
denkin aineiden osalta. Tarvittaessa päätöstä on mahdollista tältä osin 
muuttaa. Metalleille ja kiintoaineelle annettujen raja-arvojen saavuttaminen 
edellyttää todennäköisesti selkeytyksen täydentämistä kemikaloinnilla ja 
siihen liittyvillä järjestelyillä. 

Raja-arvot on asetettu tasolle, jossa toiminnasta ei aiheudu olennaista pi-
laantumista Pirttilammen alapuolisilla vesialueilla. Raja-arvot on uuden 
toiminnan osalta saavutettavissa parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttä-
en. Määräysten mukaan käsiteltynä puhdistetut jätevedet eivät ennalta ar-
vioiden estä vesistön virkistyskäyttöä tai kalojen hyödyntämistä ravintona 
Pirttilammen alapuolella. Raja-arvoja noudatettaessa päästöistä aiheudu 
pitkään kestävänkään kuormituksen aikana Pirttilammen alapuolella ennal-
ta arvioituna merkittäviä haittavaikutuksia vesieliöille. 

Käsitellyt jätevedet johdetaan Koivupuroon, joka sijaitsee vesistöalueen 
latva-alueella. Käsiteltyjen vesien laimenemisolosuhteet ovat tästä johtuen 
koko Koivupurossa ja osin sen alapuolisessa Ollinjoessa huonot. Vaikka 
kaivoksen päästöt käsitellään BAT-tekniikoin, aiheutuu niistä etenkin Koi-
vupurossa ja osin Ollinjoessa veden laadun heikkenemistä ja siitä johtuvaa 
pilaantumista. Tämän seurauksena mm. lyijyn ympäristölaatunormi ylittyy 
useamman kilometrin matkalla purkureitillä ja asiassa on annettu erillinen 
ratkaisu sekoittumisvyöhykkeestä.  

Koivupuron ja Ollinjoen valuma-alueet ovat pääosin ojitettuja ja metsätalo-
uskäytössä, eikä niiden varrella ole asutusta. Selvitysten mukaan Koivupu-
roon tai Ollinjokeen ei kohdistu virkistys- tai muutakaan käyttöä. Koivupu-
rossa ei harjoiteta kalastusta. Purkureittiin on vaikuttanut myös aiemman 
kaivostoiminnan päästöt. Koivupurossa on maastokäynnillä tehtyjen ha-
vaintojen mukaan tehty perkauksia, eikä uoma siten ole enää luonnontilai-
nen.  

Otettaessa huomioon Koivupuron ja Ollinjoen edellä kuvattu tila ja käyttö, 
ei pilaantuminen ole niin merkittävää, etteikö lupaa käsiteltyjen jätevesien 
johtamiseen Koivupuroon ja Ollinjokeen voisi myöntää.  

Raja-arvot on määrätty koskemaan selkeytysaltaista pintavalutuskentälle 
johdettavia vesiä, lukuun ottamatta typpipäästöille asetettua vuotuista ko-
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konaispäästörajaa. Tällöin luvan saaja pystyy omilla toimillaan aktiivisesti 
vaikuttamaan vesien puhdistamiseen ja raja-arvojen saavuttamiseen. Hy-
vin toimiessaan myös pintavalutuskenttä poistaa vesistä kiintoainetta, me-
talleja ja ravinteita. Kentän toiminta ei kuitenkaan ole kaikkina vuodenai-
koina tehokasta, eikä luvan saaja pysty merkittävästi vaikuttamaan kentän 
puhdistustehokkuuteen ja sieltä poistuvan veden laatuun. Näin ollen kenttä 
on katsottu vesienkäsittelyä täydentäväksi rakenteeksi. Asetettu pH-raja 
turvaa osaltaan myös pintavalutuskentän toimivuutta. 

Metallien saostuksessa veden pH nostetaan melko korkealle, jolloin ajoit-
tain voi aiheutua ongelmia pH-tason 9,5 alittamisessa. Tarvittaessa käsitte-
lystä lähtevän ts. pintavalutuskentälle johdettavan veden pH:ta voidaan 
alentaa esim. ilmastamalla, laimentamalla puhtailla vesillä tai pH:n säädöl-
lä hapolla.  

Päätöksellä ei ole suoraan rajoitettu Koivupuroon johdettavan käsitellyn jä-
teveden määrää. Ensisijaisesti vedet on määrätty kierrätettäväksi proses-
sivesiksi. Koivupuroon voidaan kuitenkin johtaa vesihallinnan kannalta tar-
vittava määrä vettä edellyttäen, että määrätyt raja-arvot alittuvat ja johdet-
tava vesi on muutenkin laadultaan hakemuksessa esitetyn mukainen. Ve-
sien johtamista voi ennalta arvioiden rajoittaa lyijylle määrätty ympäristö-
laatunormi, joka ei saa ylittyä Pirttilammen alapuolella. Mikäli lyijyn poisto 
ei toimi tehokkaasti, voi laatunormin ylittymisen estäminen tarkoittaa joh-
dettavan käsitellyn jäteveden määrän rajoittamista. 

Lyijy on arvioitu vesiin johdettavien päästöjen osalta haitallisimmaksi ai-
neeksi. Kokonaiskuormituksen rajoittamiseksi on lyijylle annettu pitoisuus-
raja-arvon lisäksi myös vuosikuormitusraja-arvo. 

12. Lupamääräys on annettu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annetussa asetuksessa (1022/2006) säädettyjen ympäristönlaa-
tunormien noudattamiseksi. Ennalta arvioiden sanotun asetuksen mukaiset 
metallit ovat ainoita aineita, joista voi aiheutua ympäristönlaatunormin ylit-
tyminen. Muiden kuin lyijyn osalta ylitystä pidetään ennalta arvioiden epä-
todennäköisenä.  

Kadmiumin ja nikkelin ympäristönlaatunormi määritellään asetuksen 
(1022/2006) liitteen 1 C) ensimmäisen taulukon kohtien (6) ja (23) mukaan.    

Elohopean ympäristönlaatunormi määritellään asetuksen (1022/2006) liit-
teen 1 C) ensimmäisen taulukon kohdan (21) mukaan ahvenesta mg/kg 
tuorepainoa kohti.  

Lyijyn ympäristönlaatunormi on määritelty päätöksen ratkaisuosassa koh-
dassa ”Poikkeaminen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä” ja 
sen perusteluista ilmenevästi. Selvyyden vuoksi lupamääräyksessä tode-
taan, että määritetty lyijyn ympäristönlaatunormi ei saa ylittyä sekoittumis-
vyöhykettä kauempana eli Pirttilammessa tai sen alapuolisessa vesistössä.    

13. Käsitellyt jätevedet johdetaan vesistön latvaosiin, joissa laimenemis-
olosuhteet ovat heikot. Ajoittain käsiteltyjen jätevesien osuus voi olla hy-
vinkin suuri Koivupuron ja Ollinjoen virtaamasta. Määräyksellä varmiste-
taan, että luvan saaja hyödyntää tarkkailussa kertyvää tietoa mm. alapuoli-
sen vesistön virtaamista, pintavalutuskentän toiminnasta ja sedimentoitu-
misesta jätevesien puhdistusprosessien ohjauksessa. Tällöin vesien käsit-
tely ja johtaminen pystytään jatkuvasti hoitamaan siten, että haitallisten ai-
neiden tai ravinteiden pitoisuudet eivät tilapäisestikään nouse esimerkiksi 
vesieliöiden kannalta haitallisen korkeiksi arvioitu laajemmalla alueella.   

14. Ympäristöhaittojen vähentämiseksi kaivostoiminnan kanssa kosketuk-
siin joutuvat on mahdollisuuksien mukaan erotettava alueen muista vesistä 
lupamääräyksen mukaisin toimin. Kaivospiirin pohjoisosan osalta suunni-
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tellusta ojituksesta on valvonnallisista syistä tarpeen ilmoittaa ELY-
keskukselle.  

15. Sellaisten räjähdysaineiden käyttäminen, josta liukenee vesiin mahdol-
lisimman vähän typpeä, sekä huolellinen panostus ja räjäytyskenttien 
suunnittelu yhdessä vesien käsittelyä koskevien määräysten sekä ammo-
nium-, nitraatti- ja nitriittitypen päästöille asetettujen raja-arvojen kanssa 
ovat tässä vaiheessa riittävät määräykset vesistöön johdettavien, lähinnä 
rehevöitymishaittoja aiheuttavien, typpipäästöjen vähentämiseksi. Erilli-
seen typen poistoon velvoittavan määräykseen ei ole tarvetta ottaen huo-
mioon ympäristön tila ja hakemuksessa esitetyt päästötasot sekä niiden 
arvioidut vaikutukset. Hakemuksen mukaan emulsiopohjaisten räjähteiden 
ohella räjäytyksissä voidaan joutua käyttämään myös ANFOja, joiden käyt-
töä on mahdollisuuksien mukaan vältettävä vesiin joutuvan typpipäästön 
minimoimiseksi.  Myös käytettävien räjähteiden määrän optimoinnilla voi-
daan vähentää typpipäästöjä. Näin ollen luvan saaja on tarpeen velvoittaa 
esittämään räjähdysaineperäisen typen vesistöön kohdistuvien päästöjen 
vähentämistä koskeva suunnitelma ELY-keskuksen hyväksyttäväksi ennen 
louhinnan aloittamista. 

16. Yhdyskuntajätevesien käsittelyvaatimukset on asetettu tasolle, jotka 
ovat saavutettavissa parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukai-
silla biologis-kemiallisilla puhdistamoilla ja otteen huomioon yhdyskunta 
vesistä annetun valtioneuvoston asetuksen (888/2006) puhdistusteho- ja 
tarkkailuvaatimukset. 

Laitoksen vesikierron tehostamiseksi puhdistetut talousjätevedet voidaan 
hyödyntää rikastamon vesikierrossa tai vaihtoehtoisesti johtaa pintavalu-
tuskentän kautta Koivupuroon.  

17. Luvan saaja on velvollinen osallistumaan kaivoksen puhdistusreitillä 
vesistön osaa pienemmiksi katsottujen pintavalutuskentän alapuolisen ojan 
ja Koivupuron kunnostukseen siltä osin kuin kunnostustarve johtuu kaivos-
alueen vesien johtamisesta.  

18. Vuotuinen sadanta ja valunta vaikuttavat olennaisesti käsiteltävän jäte-
veden määrään. Määräyksellä varmistetaan, että järjestelmät mitoitetaan 
siten, että esimerkiksi normaalia suurempi sadanta ei vaikeuta vesien kä-
sittelyä siten, että päästöraja-arvoja ei voitaisi saavuttaa. Puhdistusjärjes-
telmien mitoittaminen kerran 20 vuodessa tapahtuvan sadannan tai lu-
miensulamisen kautta tulevan virtaaman käsittelyyn on riittävää. Tätä arvi-
oitaessa on otettu huomioon kaivoksen suunniteltu käyttöikä (9-10 vuotta), 
päätöksen mukainen vesienkäsittelyjärjestelmä, sadannan vaikutukset sen 
toimintaan sekä prosessissa kiertävän veden laatu ja arvio sen vaikutuksis-
ta vesistössä, mikäli vesiä jouduttaisiin johtamaan runsaiden virtaamien ai-
kana heikommin puhdistettuna ympäristöön. 

19. Hakemuksen mukaiset vesienkäsittelyratkaisut on nimetty päätöksessä 
uudelleen päätöksen selkeyttämiseksi ja lupamääräysten yksiselitteisen 
tulkinnan helpottamiseksi. Pintavalutuskenttää koskevalla määräyksellä 
varmistetaan, että kenttä toimii kaivoksella puhdistetuille jätevesille mah-
dollisimman tehokkaan jälkikäsittely-yksikkönä.  

20. Määräyksellä varmistetaan, että puhdistusjärjestelmän keskeisenä 
osana olevat selkeytysaltaat on rakennettu valmiiksi ennen kuin toiminnas-
sa muodostuu ennalta arvioiden vesien käsittelyä vaativia vesijakeita.  

21. Selkeytysallas 3 on esitetty tehtäväksi rakentamisen aikaiseksi selkey-
tysaltaaksi, mutta sen on esitetty hakemuksessa toimivan myös toiminnan 
aikana osana vesienkäsittely- ja kierrätysjärjestelmää. Rakentamisen aika-
na alueelta vesiin kohdistuva kuormitus on pääasiassa sade- ja valuma-
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vesien mukana tulevaa kiintoainetta. Määräyksen mukainen allas on kool-
taan niin suuri, että ennalta arvioiden sen käytöllä voidaan tehokkaasti 
alentaa rakentamisvaiheen kiintoainekuormitusta. Kiintoaineen poistami-
nen vesistä rakentamisvaiheessa on parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
(BAT) mukaista toimintaa. Allas on sallittu toteuttaa maapohjaisena altaa-
na. Alueella moreenin on osin hiekkamoreenia, eikä sen vedenläpäisevyys 
ole yhtä pieni kuin hienoainesmoreeneilla. Näin ollen osa altaan vesistä 
suotautuu maaperään ennen altaan pohjan tiivistymistä vesien mukana 
sinne tulevilla ja laskeutuvilla hienoaineksilla. Tämän takia altaaseen joh-
dettavien vesien laadulle (kokonaislyijypitoisuudelle) on annettu raja-arvo, 
jolla varmistetaan, että altaan käytöstä ei ennalta arvioiden aiheudu kaivo-
toiminnan käytössä olevalla alueella maaperän tai pohjaveden pilaantumis-
ta. Allas sijoittuu osin maanalaisen kaivoksen kuivatuskartion alueelle, jo-
ten mahdollisesti maaperään pääsevät aineet kulkeutuvat ainakin osin 
maanalaiseen kaivokseen ja sitä kautta kaivoksen vesikiertoon. 

Mikäli altaaseen tai siitä johdettavien vesien laatu edellyttää kemikalointia 
tai muuta käsittelyä, on siitä tehtävä erillinen suunnitelma, joka käsitellään 
hakemuksena aluehallintovirastossa (AVI). Mikäli altaan käyttö toiminnan 
aikana edellyttää sen tiivistysrakenteen parantamista, on vesienkäsittely-
prosessia mahdollista muuttaa siten, että kaikki likaantuneet vedet johde-
taan tiiviiksi määrätyille selkeytysaltaille 1 ja 2. 

22. Selkeytysallas 4 sijaitsee avolouhoksen vieressä ja maanalaisen kai-
voksen yläpuolella. Allas on sallittu rakennettavaksi maapohjaisena. Mah-
dolliset suotovedet kulkeutuvat maanalaiseen kaivokseen ja edelleen kai-
voksen vesikiertoon. Altaan alapuolinen maa-aines ja osin kallioperä on 
malmivaikutuksen kautta ympäröivästä maa- ja kallioperästä poikkeavaa. 
Näin ollen toiminnasta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa. 

23. Selkeytysallas 1 on hakemuksen mukaan pääasiallinen allasyksikkö 
kaivoksen vesien käsittelyssä. Käytettävissä olevien maaperätietojen pe-
rusteella altaan alueella oleva pohjamoreeni on kohtuullisen hyvin vettä lä-
päisevää. Koska altaan kautta johdetaan käytännössä pääosa kaivoksen 
vesikierrosta ja se toimii mahdollisesti kemikaloinnin jälkeisenä selkeytysal-
taana, on altaan pohjaa ja patoluiskia tiivistettävä rakennetulla tiivistysker-
roksella maaperän pilaantumisen estämiseksi. Tiivistysrakenteeksi on hy-
väksytty bentoniittimatto, joka vedenläpäisevyysarvoltaan vastaa tavan-
omaisen jätteen kaatopaikan mineraaliselle tiivistyskerrokselle asetettua 
vaatimustasoa. 

24. Selkeytysallas 2 toimii myös vesienkäsittely-yksikkönä. Altaan alueella 
oleva luontainen turvekerros on hyväksytty altaan pohjantiivistysraken-
teeksi. Turve muodostaa hyvin haitta-aineita pidättävän kerroksen, jonka 
vedenläpäisevyys on kuormitettuna heikko. Turve on määrätty painotetta-
vaksi kiviaineksella, jottei mahdollinen metaanikäyminen nosta turvetta pin-
taan ja samalla heikennä altaan toimintaa. Altaaseen on hyväksytty tehtä-
väksi myös selkeytysaltaassa 1 hyväksytty bentoniittimattorakenne, mikäli 
turveratkaisua ei voida toteuttaa. Turverakennetta ei voida toteuttaa padon 
sisäluiskiin, joten sinne on määrätty asennettavaksi vastaava tiivistysra-
kenne kuin selkeytysaltaan 1 patoluiskiin.  

25 ja 26. Vesienkäsittely-yksiköt tehdään patoamalla. Patorakenteiden hy-
väksyntä kuuluu patoturvallisuusviranomaiselle. Padot ovat myös osa ym-
päristönsuojelurakennetta.  Määräyksellä varmistetaan, että patorakenteet 
täydentävät pohjan ja patoluiskan tiivistysrakenteita siten, että mahdolli-
sessa vuototilanteessa vesi ei pääse hallitsemattomasti kulkeutumaan ym-
päristöön, vaan suotautuminen jää vähäiseksi. Patorakenteiden ja niihin 
liittyvien pohjan- ja luiskan tiivistysrakenteiden määräysten mukaisen to-
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teuttamisen varmistamiseksi suunnitelmat on vaadittu toimitettavaksi vi-
ranomaisille. 

27 ja 28. Selkeytysaltaiden 1, 2 ja 3 rakenteet on mahdollista toteuttaa 
myös muilla soveltuvilla rakenneratkaisuilla.  Korvaavat rakenteet on esitet-
tävä lupahakemuksena aluehallintovirastolle. Mikäli muutosta esitetään pa-
torakenteeseen, on vaihtoehtoinen ratkaisu hyväksytettävä patoturvalli-
suusviranomaisella, joka varmistaa, että patoturvallisuusasioiden ohella 
myös padon ympäristönsuojeluominaisuudet täyttyvät esitetyllä vaihtoeh-
toisella rakenteella. 

29 ja 30. Murskauksen ja rikastamon osalta on annettu määräykset, joilla 
varmistetaan BAT ja parhaiden ympäristökäytäntöjen (BEP) vaatimusten 
täyttyminen pölypäästöjen rajoittamisessa. 

Tarvekiven murskaukselle asetetut vaatimukset vastaavat kivenlouhimo-
jen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta an-
netussa valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) säädettyjä vaatimuksia. 

31 ja 32. Määräyksen mukaisella pölyntorjuntasuunnitelmalla ja sen jatku-
valla päivittämisellä sekä toimenpiteistä annetulla raportointivelvoitteella 
ohjataan toiminnan järjestämistä siten, että hajapölypäästöjä ja niiden le-
viämistä ympäristöön rajoitetaan tehokkain toimenpitein.  

33. Tämän luvan mukaisesta kaivostoiminnasta asumiseen tai vapaa-ajan 
asumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-alueella aiheutu-
valle melulle on määrätty päivä- ja yöaikaiset enimmäistasot, jotta sano-
tuissa kohteissa ei aiheudu ympäristöluvan myöntämisen esteenä olevaa 
terveyshaittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Enimmäistasojen lisäksi toiminnasta loma-asuntojen piha-alueilla loma-
kaudella aiheutuvalle melulle on annettu tavoitteelliset melun päivä- ja yö-
aikaiset tavoitetasot lomakaudella 1.5.–31.8, jolloin loma-asuntoja yleisesti 
käytetään hankittuun tarkoitukseensa. Tavoitetasojen ylittyminen johtaa 
niiden raportointiin ELY-keskukselle sekä mahdollisten melua vähentävien 
toimenpiteiden tarkasteluun.  

34. Määräys on annettu erityisesti ottaen huomioon, että kysymyksessä on 
uusi toiminta, jossa suunnittelulla ja toteutuksella voidaan vähentää toi-
minnassa syntyvän melun määrää. 

35. Melua aiheuttavaa malmin murskausta koskeva määräys on annettu 
lupamääräyksen 33 noudattamiseksi sekä meluhaittojen rajoittamiseksi 
muuallakin, erityisesti lähistön Natura 2000 -verkostoon sisältyvillä alueilla. 
Määräys on kaivostoiminnassa parhaan ympäristökäytännön mukainen. 

Meluvalli on tarpeen rakentaa lupamääräyksen 33 noudattamiseksi.   

Tarvekiven murskauksessa mahdollisesti käytettävälle liikuteltavan murs-
kaamon käytölle on annettu melun torjuntamääräykset lupamääräyksen 33 
noudattamiseksi. Määräykset vastaavat kivenlouhimojen, muun kiven-
louhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa (800/2010) säädettyjä vaatimuksia. 

36. Räjäytyksistä aiheutuvaa tärinää on määrätty ehkäistäväksi räjäytys-
teknisin toimenpitein sekä kehittämällä ja ottamalla käyttöön kaivostoimin-
nassa parhaan ympäristökäytännön mukaisia työ- ja toimintatapoja. 

Räjäytystyöt on toteutettava siten, että niillä ei vaurioiteta kaivospiirin ulko-
puolella olevia rakenteita. Avolouhos sijoittuu osin lähemmäksi lähimpiä 
loma-asuntoja kuin kaivoksen omia rakenteita. Määräyksellä varmistetaan 
tärinän huomioonottaminen louhinnan suunnittelussa.  Yksityiskohtaista ra-



233 
 

ja-arvoa avolouhinnan tärinälle ei ole voitu antaa, koska tärinän vaikutuk-
set riippuvat myös muun muassa mahdollisen vaikutuksille altistuvan ra-
kennuksen rakentamistavasta ja rakennusmateriaaleista. Avolouhinta on 
kielletty yöaikana. Maanalaisen kaivoksen yöaikaiset räjäytykset voivat ai-
heuttaa ihmisten viihtyvyyshaitaksi (esim. unen keskeytyminen) kokemaa 
tärinää. Haittojen rajoittamiseksi on yöaikaisille räjäytyksille annettu tärinää 
koskeva raja-arvo.  Se on asetettu tasolle, jolla tärinä ei ennalta arvioiden 
aiheuta viihtyvyyshaittoja. Tärinän todentamiseksi on annettu mittaus- ja 
seurantavelvoite. 

37. Tarvekiven louhintaa ja murskausta mahdollisilta tarvekivilouhoksilta ja 
avolouhokselta koskevat ajalliset rajoitukset on annettu ottaen huomioon 
sanottujen alueiden etäisyys asutuksesta ja loma-asutuksesta sekä lupa-
määräys 33. 

Malmin ja sivukiven louhinta avolouhoksella on määrätty tehtäviksi loma-
kauden ulkopuolella hakemuksen mukaisesti kolmena peräkkäisenä vuo-
tena.  

Avolouksen ja mahdollisen tarvekivilouhoksen räjäytykset on mahdollisten 
tärinähaittojen ehkäisemikseksi syytä pääsääntöisesti tehdä päiväaikaan ja 
vaikutusalueen asukkaille ennalta ilmoitettuina ajankohtina. Maanalaisista 
räjäytyksistä ei ennalta arvioiden aiheudu sellaista tärinähaittaa ympäris-
tössä, että räjäytyksiä olisi syytä rajoittaa. 

Rikastamotoiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu niin häiritsevää melua, 
että sen toiminta-aikoja olisi tarpeen rajoittaa. 

Malmia voidaan murskata hakemussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti 
ympärivuotisesti kahdessa vuorossa viitenä päivänä viikossa ottaen huo-
mioon, että hakija on velvollinen noudattamaan toiminnassa muun ohella 
lupamääräyksiä 33.–35. 

Raskaan liikenteen kuljetuksia koskeva määräys on annettu meluhaitan 
minimoimiseksi kesälomakaudella.     

38. Tarvekiven louhintasuunnitelman toimittaminen ELY-keskukselle ennen 
toimenpiteeseen on tarpeen valvonnallisista syistä.  

39. Määräyksessä on luokiteltu kaivostoiminnassa muodostuvat ja alueelle 
loppusijoitettavat jätejakeet. 

40. Määräyksen mukaisilla toimilla vähennetään merkittävästi toiminnassa 
muodostuvan rikastushiekan haitallisuutta ja sitä kautta rikastushiekka-
altaasta aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa. Rikkipitoisuuden jäädessä alla 
0,3 %:n ei läjitettävällä rikastushiekalla arvioida olevan mm. altaan vesien 
laatua pitkällä ajanjaksolla tarkasteltuna heikentävää haponmuodostuspo-
tentiaalia. Pyriitin erillisvaahdotuksessa myös pääosa muista rikastushie-
kan haitta-aineista siirtyy pyriittituotteeseen, eikä jää siten kuormittamaan 
kaivosaluetta. 

41. Rikastamon tuotteena tulevaa pyriittiä ei ole luokiteltu jätteeksi. Mikäli 
se toimitetaan edelleen raaka-aineena sulatoille, on pyriittirikaste rinnastet-
tavissa muihin tuotettaviin rikasteisiin. Jos pyriitti sen sijaan joudutaan si-
joittamaan pyriittialtaaseen tai maanalaisiin louhosperiin, on epävarmuus 
pyriitin hyödyntämiselle tämän jälkeen suuri. Näin ollen tällainen pyriittijae 
on luokiteltu jätteeksi. Pyriitti sisältää runsaasti rikkiä sekä ympäristölle hai-
tallisia metalleja. Näin ollen se on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi.  
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42. Määräys on annettu jätteiden määrän vähentämiseksi. 

43 ja 44. Rikastushiekan hyödyntäminen maanalaisissa täytöissä on tar-
peen louhinnan teknisen suorittamisen kannalta. Sille on toiminnan aikana 
jatkuva kysyntä ja hyödyntäminen voidaan tehdä ilman ympäristön pilaan-
tumisen vaaraa. Käyttämällä soveltuva osa rikastushiekasta täytöissä vä-
hennetään lisäksi luonnonkiviainesten tarvetta. Näin ollen tämä osa rikas-
tushiekasta ei ole jätettä, eikä maanalainen sijoituspaikka ole myöskään 
kaivannaisjätteen jätealue. Myös sivukivelle on annettu, kuten määräyk-
sessä 43. rikastushiekalle, määrittely, missä tilanteessa sivukivi ei ole jätet-
tä. Osaltaan määräyksillä varmistetaan myös määräyksen 42. tavoitetta 
jätteiden määrän vähentämiseksi. 

45. Jätteeksi luokiteltavan sivukiven hyödyntämiselle kaivosaleen raken-
nuskohteissa on annettu määräys, jolla rajoitetaan hyödyntämisestä mah-
dollisesti aiheutuva ympäristön pilaantumisen riski pieneksi. Kaikki sivuki-
vialueelle sijoitettava sivukivi on määrätty hyödynnettäväksi maanalaisen 
kaivoksen täytöissä. Näin estetään pysyvän sivukiven jätealueen muodos-
tuminen ja saadaan runsasrikkisemmät sivukivet sijoitettua ympäristöön, 
jossa haponmuodostusta ja siitä johtuvaa metallien liukenemista voidaan 
toiminnan aikana tehokkaasti rajoittaa. Näin voidaan myös jo toiminnan ai-
kana varmistaa, ettei haponmuodostus ja metallien liukeneminen käynnisty 
toiminnan jälkeisenäkään aikana, jolloin maanalainen kaivos täyttyy vedel-
lä. 

46. Alueella on varastoituna aiemman toiminnan aikana vinotunnelin lou-
hinnassa muodostunutta sivukiveä. Määräyksellä varmistetaan, että kysei-
sellä alueella oleva kivi tulee toiminnan aikana hyödynnettyä kaivoksen 
alueella haitattomasti. 

47. Määräyksellä ohjataan toiminnan alkuvaiheen rakentamisessa muo-
dostuvat pintamaat hyötykäyttöön siten, että siitä ei aiheudu ympäristön pi-
laantumisen vaaraa. 

48. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan alkuvaiheessa saadaan 
mahdollisimman luotettavaa tietoa muodostuvien kaivannaisjätteiden omi-
naisuuksista. Tietojen perusteella voidaan arvioida esimerkiksi kaivannais-
jätteiden läjitysalueilla muodostuvien suoto- ja valumavesien laatua sekä 
tarvittavia toimenpiteitä päästöjen rajoittamiseksi ja läjitysalueiden sulkemi-
seksi.  

49. Vesienkäsittelyssä muodostuvista sakoista ei ole tässä vaiheessa tark-
koja laatutietoja. Sakat ja lietteet kerrostuvat tiivisrakenteisiin selkeytysal-
taisiin 1 ja 2. Niiden määrä on arvioitu vähäiseksi. Näin ollen näiden jäteja-
keiden käsittelystä on mahdollista antaa ratkaisu lupamääräysten tarkista-
mishakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

50. Hallintasuunnitelma on osa kaivoksella louhittavan ja käsiteltävän ki-
viaineksen aineksen kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista hallintaa. Suun-
nitelma mahdollistaa osaltaan sen, että toiminnassa tiedetään kyseisestä 
kohteesta louhittavan kiviaineksen ominaisuudet, ominaisuuksiltaan erilai-
set kiviainekset (malmi/sivukivi, ongelmallinen sivukivi/muu sivukivi) erote-
taan tarvittaessa tehokkaasti ja toimitetaan oikeaan paikkaan ja että lopulta 
tiedetään, mihin eri kivianekset ovat kaivoaslueella päätyneet. Suunnitelma 
varmistaa osaltaan sen, että toiminnan aikana ja jälkeen tiedetään muun 
muassa se, minne ja miten ympäristön kannalta ongelmallinen kiviaines on 
sijoitettu.  

51. Kaivannaisjätehuoltosuunnitelma on tehty lupahakemuksen laatimis-
vaiheessa. Suunnitelman sisältö muuttuu tällä päätöksellä ja sen mukai-
sesti tehtävällä tarkemmalla suunnittelulla. Näin ollen suunnitelma on tarve 
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päivittää vastaamaan luvan mukaista toimintaa. Kaivannaisjätealueille 
määrätty vakuus on poikennut hakijan esityksestä. Näin ollen jätehuolto-
suunnitelman yhteydessä myös sulkemistoimenpiteiden kustannusarvio on 
päivitettävä. 

52. Määräyksellä varmistetaan jätehuollon toteutuminen asianmukaisesti. 

53–55. Määräyksillä varmistetaan, että jätealueiden perusrakenteet toteu-
tetaan oikein. Kullakin teknisellä rakenneratkaisulla ja siinä käytettävillä 
tuotteilla ja materiaaleilla on omat rakentamisvaatimukset. Ympä-
ristölupapäätöksessä annetaan keskeiset vaatimukset rakenteiden toteut-
tamiseen. Yksityiskohtaisemmat vaatimukset tarkentuvat päätöksen anta-
misen jälkeen tehtävässä rakennesuunnittelussa ja siihen liittyvissä työta-
paohjeissa. Niistä määrääminen ympäristöluvassa täysin kattavasti ei ole 
mahdollista. Rakenteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa pitää määrä-
yksen mukaan noudattaa rakentamistapa- ja asennusohjeita, joilla saavu-
tetaan teknisesti kestävät ja toimivat rakenteet. 

Puhtaiden ja likaantuneiden vesien erottamisella estetään jätevesien lai-
mentaminen ennen käsittelyä. 

56. Jätealueiden rakenteet on mahdollista toteuttaa myös muilla soveltuvil-
la rakenneratkaisuilla.  Korvaavat rakenteet on esitettävä lupahakemukse-
na aluehallintovirastolle. 

57. Määräyksellä varmistetaan riittävän pitkä jälkihoitovaihe ja sen aikainen 
tarkkailu. 

58–61. Rikastushiekka-allas toimii kaivannaisjätteen jätealueena ja rikas-
tushiekan lopullisena sijoituspaikkana. Altaaseen johdetaan rikastamolta 
vesilietteenä rikastushiekkaa, jota ei voida hyödyntää maanalaisissa kovet-
tuvissa täytöissä. Altaassa hiekan mukana tuleva vesi pääosin erottuu hie-
kasta ja palautetaan prosessivedeksi tai käsitellään siten, että se voidaan 
johtaa ympäristöön. Osa vedestä sitoutuu hiekan huokosvedeksi. Altaan 
käyttötavasta johtuen siellä on aina myös jonkin verran vapaata vettä. Al-
taan ja sen patojen rakenne mahdollistaa altaan toimimisen myös tilapäi-
sesti vesien varastointiin esimerkiksi poikkeuksellisissa tilanteissa.  

Rikastushiekka-altaan kautta kulkee iso osa prosessin vesikierrosta. Vaik-
ka rikastushiekasta vaahdotetaan erilleen pyriitti, jää siihen vielä jonkin 
esimerkiksi verran haitallisia metalleja. Myös kiertävän prosessiveden laa-
dun arvioidaan muuttuvan toiminnan edetessä siten, että haitta-aineiden ja 
suolojen pitoisuudet vedessä kasvavat. Näin ollen altaan vesien merkittä-
vämpi kulkeutuminen maaperän kautta ympäristöön voi aiheuttaa pilaan-
tumista. Alueen luontaisen pohjamoreenin vedenläpäisevyys on kaivospii-
rin alueella tehtyjen analyysien mukaan keskimäärin noin 4*10-7 m/s. Ve-
denläpäisevyys on niin suuri, että ilman erillistä tiivistysrakennetta ei rikas-
tushiekka-allasta saada riittävän tiiviiksi ympäristön pilaantumisen estämi-
sen kannalta. 

Määräyksillä varmistetaan, ettei rikastushiekan pysyvästä sijoittamisesta 
alueelle aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumista ja että altaaseen 
hiekan mukana tuleva vesi ei suotaudu ympäristöön, vaan se saadaan pa-
lautettua prosessiin. Hyväksytty pohjarakenne perustuu pääosin turpeesta 
muodostuvaan kerrokseen. Turve tiivistyy kuormituksen alla erittäin heikos-
ti vettä läpäiseväksi ja se sitoo myös tehokkaasti haitta-aineita. Kaikilta 
osin alueella ei ole luontaista, riittävän paksua turvekerrosta. Näille alueille 
on määrätty tehtäväksi ensisijaisesti muualta kaivospiirin sisältä tai sen ul-
kopuolelta tuotavasta turpeesta määräyksen vaatimukset täyttävä pohjan 
tiivistysrakenne. Rikastushiekka-altaan pohjan tiivistäminen on hyväksytty 
tehtäväksi myös bentoniittimattorakenteella, mikäli turverakenteen toteut-
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taminen ei ole teknisesti mahdollista. Rikastushiekka-altaan tiiveyden var-
mistamiseksi myös patojen luiskiin on määrätty asennettavaksi bentoniitti-
mattoon perustuva tiivistysrakenne.  

Rikastushiekka-allas perustuu pääosin patorakenteisiin. Patorakenteiden 
hyväksyntä kuuluu patoturvallisuusviranomaiselle. Padot ovat myös osa 
ympäristönsuojelurakennetta. Määräyksellä varmistetaan, että patoraken-
teet täydentävät pohjan ja patoluiskan tiivistysrakenteita siten, että mahdol-
lisessa vuototilanteessa vesi ei pääse hallitsemattomasti kulkeutumaan 
ympäristöön, vaan suotautuminen jää vähäiseksi. Patorakenteiden ja niihin 
liittyvien pohjan- ja luiskan tiivistysrakenteiden määräysten mukaisen to-
teuttamisen varmistamiseksi suunnitelmat on vaadittu toimitettavaksi vi-
ranomaisille. 

Rikastushiekka-allas rajautuu osin muuta aluetta korkeampaan Hanhipe-
täikön moreeniharjanteeseen, jonka on esitetty toimivan myös patoraken-
teen osana. Kyseisellä alueella ei ole tehty kuin yksittäisiä kairauksia, joten 
Hanhiipetäikön soveltuvuus toimimaan osana patorakennetta edellyttää 
erillistä patoturvallisuusviranomaisen hyväksyntää tarpeellisten lisätutki-
musten jälkeen. Tässä yhteydessä on määrätty myös selvittämään onko 
Hanhipetäikön alueella lajittuneita maakerroksia, jotka voivat johtaa altaan 
vesiä sen ulkopuolelle ja tarvittaessa poistamaan tai peittämään nämä ker-
rokset. 

61. Määräyksellä varmistetaan, että altaan täyttö toteutetaan siten, että to-
teutetut pohjarakenteet eivät vaurioidu. Altaan käytölle on annettu määrä-
ys, jolla edelleen vähennetään altaan käytöstä aiheutuvaa onnettomuus-
riskiä. 

62–64. Sivukivi ja marginaalimalmi on määrätty hyödynnettäväksi erillisillä 
lupamääräyksillä. Niitä joudutaan kuitenkin varastoimaan alueella niin pit-
kään, että varastointialue katsotaan kaivannaisjätteen jätealueeksi. Etenkin 
runsasrikkisen sivukiven ja marginaalimalmin varastointialueen suotovesis-
tä voi aiheutua päästöjä jo varastoinnin aikana. Kiviaineksen rikki hapettuu 
ja muodostuva happo liuottaa kiven metalleja. Tästä aiheutuvan pilaantu-
misen estämiseksi alueelle on määrätty tehtäväksi turpeeseen perustuva 
pohjan tiivistysrakenne ja muodostuvat vedet on määrätty kerättäväksi kä-
sittelyyn. 

65. Hakemuksen mukainen pyriittirikasteen sijoittaminen maanalaiseen 
louhosperään tilanteissa, joissa pyriittiä ei saada hyödynnettyä, on hyväk-
sytty vaihtoehtoisena sijoituspaikkana. Pyriitti on luokiteltu vaaralliseksi jät-
teeksi, minkä perusteella maanalainen sijoituspaikka luokitellaan suuron-
nettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen jätealueeksi. Beto-
nointimääräyksellä varmistetaan, että louhosperästä muodostuvan suoto-
veden määrä on mahdollisimman vähäinen. Muodostuvat vedet johdetaan 
maanalaisen kaivoksen kuivatusvesien mukana prosessivedeksi. 

66.–71. Maanpäällinen pyriittiallas on luokiteltu vastaavasti kuin maanalai-
nen sijoitusalue. Pyriittialtaan pohjarakenne on määrätty tehtäväksi veden-
läpäisevyysvaatimusten osalta vastaamaan vaarallisen jätteen kaatopaikal-
le valtioneuvoston päätöksessä kaatopaikoista asetettuja vaatimuksia. Mi-
neraalisen tiivistysrakenteen haitta-aineiden pidätyskyvyn osalta on määrä-
tyn rakenteen katsottu olevan riittävä, otettaessa huomioon, että altaan 
käyttöikä on lyhyt ja se suljetaan toiminnan loppumisen jälkeen tiiviillä pin-
tarakenteella, joka vähentää suotovesien määrää merkittävästi.  

HDPE-muovista tehtävän ensisijaisen vesieristeen osalta on annettu mää-
räys sen suojaamisesta yläpuolisilta mahdollisesti rakennetta vaurioittavilta 
kuormilta. Mikäli muovin päällä ei tarvitse asennusvaiheessa tai sen jäl-
keen liikkua konekalustolla ja pyriitin sijoittaminen altaaseen toteutetaan si-
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ten, että muoviin ei kohdistu haitallisia kuormia, ei määräyksen mukaisia 
suojakerroksia tarvitse tehdä. 

Pyriittiallas rakennetaan patoamalla tasaiselle maalle. Patorakenteiden hy-
väksyntä kuuluu patoturvallisuusviranomaiselle. Padot ovat myös osa ym-
päristönsuojelurakennetta.  Niitä koskevalla määräyksellä varmistetaan, et-
tä patorakenteet täydentävät pohjan ja patoluiskan tiivistysrakenteita siten, 
että mahdollisessa vuototilanteessa vesi ei pääse hallitsemattomasti kul-
keutumaan ympäristöön, vaan suotautuminen jää vähäiseksi. Patoraken-
teiden ja niihin liittyvien pohjan- ja luiskan tiivistysrakenteiden määräysten 
mukaisen toteuttamisen varmistamiseksi suunnitelmat on vaadittu toimitet-
tavaksi viranomaisille. 

72.–75. Varastointimääräyksillä varmistetaan, että toiminnan raaka- ja tar-
veaineiden tai tuotteiden varastoinnista ei aiheudu ympäristön pilaantumis-
ta tai sen vaaraa. 

76. Kaivosalueella on varastoituna aiemman toiminnan aikana louhittua 
malmia. Varastointialueella ei ole maaperän tai pohjaveden pilaantumisen 
estämiseksi tehtyjä suojarakenteita. Pilaantumisen estämiseksi tämä mal-
mi on määrätty rikastettavaksi heti toiminnan alkuvaiheessa. 

77. Määräyksellä mahdollistetaan, että alueella on reilun kuukauden toi-
minnan ajaksi louhittua malmia varastoituna. Tällä mahdollistetaan rikas-
tamon toiminta mahdollisen louhintakatkon aikana. Koska malmista liuke-
nee varastoinnin aikana haitallisia aineita, on varastointialueelle määrätty 
tehtäväksi tiivis suotovedet keräävä pohjarakenne. Määräyksellä varmiste-
taan rakenteen oikea toteuttamistapa. 

78. Marginaalimalmia on sallittu varastoitavaksi sivukivialueen yhteydessä. 
Varastointialueella on noudatettava vastaavia pohjan tiivistysrakennevaa-
timuksia kuin sivukivialueella. Likaantuneiden suotovesien määrän ja ym-
päristöhaittojen rajoittamiseksi marginaalimalmi on määrätty syötettäväksi 
rikastusprosessiin kahden vuoden kuluessa varastoinnista. 

79–80. Määräyksillä varmistetaan, että polttoainehuolto ja urakoitsijoiden 
tukitoiminnot suunnitellaan ja toteutetaan asianmukaisesti. 

81.  Alueen rakentamistoiminnassa muodostuu paljon mm. sulkemistoi-
minnoissa hyödynnettäväksi kelpaavia pilaantumattomia maamassoja. Nii-
den varastointia koskevalla määräyksellä varmistetaan, että massat ovat 
helposti hyödynnettävissä sulkemisvaiheessa. 

82.–88. Määräyksillä varmistetaan, että toiminnassa pyritään systemaatti-
sella ja huolellisella toiminnalla estämään häiriö- ja poikkeustilanteita, va-
raudutaan asianmukaisesti tällaisiin tilanteisiin ja että tarvittaessa toimitaan 
tilanteiden edellyttämällä tavalla.  

Rikastamon vesikierron eri vaiheissa on kennoja, säilöitä jne., joissa veden 
laatu voi olla mm. kemikaalipitoisuuksien suhteen huomattavasti haitalli-
sempaa, kuin kaivoksen selkeytys- ja rikastushiekka-altaissa. Tämän 
vuoksi rikastamon yhteydessä tulee olla riittävä määrä varoallastilavuutta, 
johon ympäristölle haitalliset vesijakeet voidaan häiriötilanteissa tilapäisesti 
varastoida.  

88. Määräyksellä varmistetaan, että toimintaan liittyvät riskit arvioidaan ja 
tunnistetaan asianmukaisin ja systemaattisin riskinarvioinnein ja että todet-
tujen riskien pienentämiseksi toteutetaan tarvittavat toimenpiteet.   

89. Energiatehokkuutta koskeva lupamääräys on annettu ympäristönsuoje-
lulain 43 §:n 3 momentin nojalla toiminnasta aiheutuvien päästöjen mini-
moimiseksi.  
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90. Kaivoksen sisäisen vesikierron tehostamiseksi ja veden otosta aiheu-
tuvien haittojen estämiseksi Pienen Tipasjärven Olkilahdesta kaivokselle 
otettavalle raakavedelle on asetettu enimmäismäärä, joka vastaa hake-
muksessa esitettyä.   Lisäksi on asetettu velvoite rajoittaa raakaveden otto 
ja käyttö kulloistakin todellista tarvetta vastaavaksi. Talvella vettä voidaan 
kuitenkin ottaa määrä, joka on tarpeen putkilinjan jäätymisen estämiseksi. 
Imuputkea koskeva määräys on annettu kalastolle aiheutuvan vahingon 
estämiseksi. 

91. Vesien pumppaaminen maanalaisesta kaivoksesta ja avolouhoksesta 
on välttämätöntä kaivostoiminnan harjoittamiseksi.  

92. Raakavedenottoon liittyvät rakenteet on määrätty tehtäväksi hakemuk-
sen mukaisesti ja mukaisiin paikkoihin lupamääräyksestä ilmenevin tar-
kennuksin niin, että rakenteista ei aiheudu haittaa tai vaaraa. Raakave-
denottoputken rakentamiseen maantien alitse on annettu ohjaus. 

93.–96. Määräyksillä varmistetaan raakaveden ottoputken rakentamistöi-
den asianmukainen ja mahdollisimman haitaton toteuttaminen, tarpeellis-
ten ilmoitusten tekeminen sekä rakenteiden ja laitteiden kunnossapito. 
Määräykset on annettu myös toiminnan valvomiseksi sekä yleisten ja yksi-
tyisten etujen turvaamiseksi. 

97. Määräys on annettu sen varalta, että rakentaminen edellyttää raja-
merkkien siirtoa tai rajankäyntiä.  

98.–100. Päätöksessä on annettu toimintaa koskevat alustavat sulkemis-
määräykset. Tarkempi sulkemissuunnitelma on määrätty liitettäväksi lupa-
määräysten tarkistamishakemukseen, jonka yhteydessä määräyksiä voi-
daan muuttaa. Kaivannaisjätealuiden pintarakenteita koskevat määräykset 
voidaan tarkistaa myös lupamääräyksessä 51 määrätyn kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 

101. Määräyksessä 101 ja tämän päätöksen liitteessä 2 on annettu tar-
peelliset määräykset toiminnan (ml. rakennusvaihe) käyttö-, päästö- ja vai-
kutustarkkailun ja sitä edeltävän ennakkotarkkailun toteuttamiseksi. Hake-
muksessa esitetty tarkkailusuunnitelma edellyttää täydentämistä ja tarken-
tamista eikä sitä ole voitu tällä päätöksellä hyväksyä.  Luvan saaja on vel-
voitettu laatimaan yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi hakemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman (hakemuk-
sen liite 11) pohjalta niin, että tämän päätöksen liitteessä 2 esitetyt vaati-
mukset ja näkökohdat otetaan huomioon. Yksityiskohtaista tarkkailusuunni-
telmaan koskevaan ELY keskuksen päätökseen voidaan hakea oikaisua 
aluehallintovirastolta ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaisesti.   

102. Aluehallintovirasto katsoo ympäristöluparatkaisun perusteluista ilme-
nevästi, että kaivosalueen puhdistettujen jätevesien johtamisesta ei aiheu-
du vahinkoa yleiselle tai yksityiselle kalatalousedulle vesienjohtamisreitillä 
Koivupurossa tai Ollinjoessa taikka Pirttilammen alapuolisessa vesistössä. 
Myöskään Pirttilammessa ei aiheudu ympäristönsuojelulan 44 §:ssä tarkoi-
tettua vahinkoa yleiselle kalatalousedulle, vaan ainoastaan yksityiselle ka-
latalousedulle. 

Aluehallintovirasto on käynyt Pirttilammella tarkastuksessa 19.6.2012, jol-
loin lammella havaittiin kalanpyydysten polia. Tarkastuspäivänä 20.6.2012 
Tipasojan kalaveden osakaskunnan edustaja ilmoitti, että Pirttilammessa 
suunnitellusta toiminnasta aiheutuisi kalastolle ja kalastukselle haittoja, jot-
ka toiminnanharjoittaja tulisi velvoittaa hyvittämään kalanistutuksilla sekä 
korvaamaan aiheuttamansa vahingot. 
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Aluehallintovirasto toteaa, että tietoja kaivosalueen puhdistettujen vesien 
johtamisesta aiheutuvista mahdollisista vaikutuksista Pirttilammen veden-
laatuun sekä kalastoon ja kalastukseen saadaan toiminnanaikaisten vaiku-
tustarkkailutietietojen perusteella. Kuitenkin jo tietoisuus kaivosalueelta 
johdettavien käsiteltyjen jätevesien johtamisesta Pirttilammen kautta voi 
ohjata kalastusta ja istutustoimintaa kalaveden osakaskunnan muille vesi-
alueille.  

Sanotun perusteella aluehallintovirasto arvioi, että Tipasojan kalaveden 
osakaskunnalle aiheutuu kaivosalueelta johdettavista puhdistetuista jäte-
vesistä Pirttilammen kalastuksen tuoton alenemista. Hakijan selityksessä 
lausutun mukaan Pirttilampeen on Tipasojan kalaveden osakaskunnan is-
tutustaulukon mukaan istutettu 500 siikaa vuonna 2010. Tipasojan kalave-
den osakaskunnan edustajan mukaan osakaskunta on istuttanut Pirttilam-
peen siikaa ja istuttaa säännöllisesti myös vastaisuudessa. Korvauksen 
määrittämisessä arvioidun saaliin arvosta vähennetään istutuksista aiheu-
tuvat kulut ja pyynnistä aiheutuvat kulut. Edellä mainituilla perusteilla ja 
tarkemman selvityksen puuttuessa aluehallintovirasto arvioi kalastuksen 
tuoton alenemaksi 250 euroa vuodessa.  

Ympäristönsuojelulain 67 §:n mukaisesti korvaus on määrätty ottaen huo-
mioon mahdollisuus tarkistaa toistaiseksi myönnetyn luvan määräyksiä. 
Korvauksen määrä ja peruste arvioidaan uudelleen vaikutustarkkailusta 
saatujen tai muiden tietojen perusteella lupamääräysten tarkistamishake-
muksen yhteydessä tai erikseen vireillle pantavassa hakemusasiassa.  

103. Selvitysvelvoite on annettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulain 41 
§:n 3 momentin säännös, jonka mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on nou-
datettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Aluehallin-
tovirasto katsoo, että hakemukseen on liitetty riittävät luontoselvitykset 
muiden kuin luontodirektiivin IV (a) lajien, joista Suomessa esiintyvät lajit 
on lueteltu luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 5, osalta. 

Hakemuksen liitteen 4 mukaan luonnonsuojeluasetuksen 5 lajeista selvitys 
on koskenut seuraavia lajeja: naali, susi, Euroopan majava, saukko, ilves, 
liito-orava, koivuhiiri, karhu, viitasammakko, lepakot (pohjanlepakko). Kai-
nuun ELY-keskus on vaatinut, että hakijan pitäisi selvittää sanotuista lajeis-
ta tarkemmin viitasammakon mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat 
vesitaloushankkeen rakentamisalueella Pienen Tipasjärven rannassa sekä 
pyriittialtaan rakentamisalueella. ELY-keskus on myös vaatinut, että luon-
nonsuojeluasetuksen liitteen 5 selvittämättä jääneistä lajeista pitäisi vielä 
selvittää ainakin luhtakultasiiven, eräiden sudenkorentolajien ja sukeltajala-
jien mahdolliset lisääntymis- tai levähdyspaikat. Muistutuksessa (14) on li-
säksi tuotu esiin saukon mahdollinen esiintyminen Ollinjoessa.   

Selityksessään hakija on katsonut, että luonnonsuojeluasetuksen liitteen 5 
lajeja on tarkasteltu riittävällä tarkkuudella hakemuksen ratkaisemiseksi, 
mutta selvitystä voidaan täydentää Kainuun ELY-keskuksen vaatimusten 
mukaisesti, mikäli lupaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.   

Aluehallintovirasto määrää selvitykset tehtäväksi luonnonsuojelulain 6 §:n 
mukaisen valtion luonnonsuojeluvalvontaviranomaisen, tässä tapauksessa 
Kainuun ELY-keskuksen, hyväksymällä tavalla ja laajuudessa. Sanottu vi-
ranomainen käsittelee selvitysten perusteella mahdollisesti tarvittavat 
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset poikkeuslupahakemukset. 

104. Vaarallisen jätteen jätealueeksi luokiteltuun pyriittialtaaseen muodos-
tuu mm. sade- ja sulamisvesiä. Altaaseen on lisäksi määrätty vesipeitto 
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hakijan esityksen mukaisesti. Altaan täyttyessä vesiä joudutaan johtamaan 
pois. Tästä syystä altaan veden laadun selvittäminen ja laadun muutokset 
on tarpeen selvittää mahdollisesti tarvittavan veden erilliskäsittelyn totea-
miseksi ja toteuttamiseksi.  

105. Maanalaiseen kaivokseen ja avolouhokseen joutuvien kuivatusvesien 
määrän vähentämistä on tarpeen selvittää kaivostoiminnan likaamien vesi-
en vähentämiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi ja kaivoksen 
sisäisen vesikierron tehostamiseksi. 

106. Määräyksen mukaisella selvityksellä varmistetaan, että hakemukses-
sa arviodut vesijakeiden määrä ja laatu ovat hakemuksen mukaiset, eikä 
niissä ole ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita. Tulosten 
perusteella on luvan saajan tarvittaessa ryhdyttävä tämän määräyksen ja 
lupamääräyksen 1 mukaisiin toimiin. 

Määrätty menettely on tarpeen toistaa niin, että sitä koskevat tiedot mah-
dollinen toimenpide-esityksineen voidaan esittää lupamääräysten tarkista-
mishakemuksessa.  

107. Määräys on tarpeen lupamääräyksessä 11 asetettujen päästöraja-
arvojen noudattamiseksi toiminnassa.  

108. Määräys on tarpeen lupamääräyksen 47 noudattamiseksi.  

Vakuuden arvioinnin perustelut 

Vakuus on asetettu ottaen huomioon, että ympäristönsuojelulain 43 a §:n 
mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus 
asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen 
jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Lisäksi ympäristönsuojelulain 
43 b §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on katettava 
myös kustannukset, jotka aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella olevan, 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin määritetyn maa-
alueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. 

Kaivoksella muodostuvat kaivannaisjätteet loppusijoitetaan kaivosalueelle 
tai niitä hyödynnetään kaivoksen rakenteissa. Ympäristönsuojelulain 43 c 
§:n mukaan kaivannaisjätteen jätealueen toiminnanharjoittajan on asetet-
tava vakuutena takaus, vakuutus tai pantattu talletus, jonka antajan on ol-
tava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on koti-
paikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Kaivannaisjätteen 
jätealuetta koskeva vakuus on asetettava ennen kuin jätealueelle ryhdy-
tään sijoittamaan kaivannaisjätettä.  

Alueella toiminnan loputtua muodostuvien jätevesien yksityiskohtaisem-
masta laadusta ja käsittelytarpeesta sekä -menetelmästä voi toiminnan 
suunnitteluvaiheessa esittää vain suuntaa antavia arvioita. Alueella tullaan 
louhimaan ja loppusijoittamaan metallipitoista kiviainesta, joka osin omaa 
haponmuodostuspotentiaalia. Jätealueiden suotovesien laatu voi muuttua 
pitkän ajan kuluttua ympäristön kannalta haitalliseksi ja kuormitus jatkua 
vuosikymmeniä. Lisäksi rikastushiekka-altaan huokosvesi voi sisältää run-
saasti liuenneita metalleja, vaikka itse rikastushiekka olisi heikosti liukene-
vaa. Näiden vesien käsittely edellyttää tehokasta ja laitosmaista käsittelyä. 
Yleisesti suotovesien käsittelymenetelmänä käytetään pH:n nostoa kalkilla 
ja sitä kautta metallien saostusta.  Vakuus on määrätty siten, että se mah-
dollistaa kyseisen käsittelyjärjestelmän rakentamisen tilanteessa, jossa lu-
van saaja ei ole sitä alueelle rakentanut.  
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Alueella muodostuvien vesien johtaminen em. käsittelyyn ja käsittely edel-
lyttää mm. pumppaamista, kemikaalien käyttöä, jätteiden käsittelyä ja ko-
neiden ja laitteiden kunnossapitoa. Vakuus on määrätty kattamaan käyttö-
kustannukset riittävän pitkän ajan, jonka jälkeen alueelle on arvioitu saata-
van riittävän tehokkaasti toimiva passiivinen käsittelyjärjestelmä. Tämän 
jälkeenkin alueella voi olla tarpeen vakuuden avulla jatkaa tarkkailua ja yl-
läpitää passiivisia käsittelyjärjestelmiä vielä vuosikymmeniä. Varovaisuus-
periaatetta noudattaen suotovesien käsittelyn vaatima vakuus on siten 
asetettu varsin suureksi. 

Kaikki sivukivi ja marginaalimalmi on määrätty hyödynnettäväksi kaivoksen 
täytöissä tai rikastettavaksi. Rikastushiekka loppusijoitetaan pysyvästi. Läji-
tysalueita koskevan vakuuden suuruus on määrätty siten, että se kattaa jä-
tealueiden muotoilu- ja sulkemiskustannukset sekä jälkihoidon aikaisen 
tarkkailun, vesien käsittelyn ja seurannan kustannukset tilanteessa, jossa 
toiminnanharjoittaja ei itse pysty vastaamaan velvoitteistaan ja jätteet jää-
vät maanpinnalle. Vakuuden suuruuden arvioinnissa on otettu huomioon, 
että jätealueille ei tehdä toiminnan aikana muotoiluja, jotka mahdollistaisi-
vat lopullisten pintarakenteiden tekemisen helposti toiminnan loppuessa. 
Vakuutta on korotettu luvan saajan esityksestä. Jätealueiden arvioitujen 
sulkemiskustannusten osalta on päädytty korkeampiin kustannuksiin kuin 
luvan saaja on arvioinut. Tässä on otettu huomioon tämän päätöksen sul-
kemista koskevat määräykset. 

Vakuuden vuosittaisella tarkistamisella varmistetaan, että vakuus vastaa 
joka vaiheessa tekemättä olevia todellisia sulkemiskustannuksia. Ympäris-
tönsuojelulain 43 c §:n mukaiset vaihtoehtoiset vakuuslajit on hyväksytty 
asetettavaksi niin tarkennettuna, että ne ovat asianmukaisesti realisoitavis-
sa ja valvottavissa. Lisäksi vakuusmääräyksessä on otettu huomioon sano-
tun lainkohdan säännökset vakuuden voimassaolosta.  

Toiminnanaloittamisluvan ja siihen liittyvän vakuuden perustelut  

Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaan ympäristöluvassa voidaan hakijan 
pyynnöstä perustellusta syystä määrätä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpa-
no tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, että toiminta voidaan muutoksen-
hausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hy-
väksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen 
kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.   Lupaviranomainen 
voi tarvittaessa määrätä täytäntöönpanon lupapäätöstä suppeammaksi se-
kä määrätä täytäntöönpanon ajankohdasta. 

Tarve toiminnan aloittamisluvalle  

Hakemuksen mukaisen kaivoshankkeen toteuttaminen edellyttää moni-
mutkaisten laitetoimitusten, käytettävän erityisen konekaluston ja mittavien 
maanrakennus- ja ympäristönsuojelutöiden vuoksi tarkoin suunniteltua to-
teutusaikataulua, jossa otetaan huomioon rakentamisen eri vaiheiden ryt-
mittäminen vuodenaikojen mukaan sekä koneiden ja laitteiden pitkät toimi-
tusajat.  

Luvassa on määrätty tehtäväksi kaivannaisjätteen jätealueille ja vesienkä-
sittelyaltaille tiivistysrakenteita, joiden rakentaminen on mahdollista vain 
tiettyjen sääolosuhteiden aikana. Lisäksi kaivos- ja rikastamo-toiminnan 
teknisen henkilökunnan työhönotto ja koulutus on aloitettava hyvissä ajoin 
ennen laiteasennusten aloitusta. Ennen tuotantovaiheeseen pääsyä suori-
tettavien rakentamistoimintojen kesto on yli vuoden. Pitkäkestoisen raken-
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tamisen jatkamiseksi ja tuotantoprosessin käyntiin saamiseksi töiden no-
pea aloittaminen on luvan saajan kannalta tärkeää ja aloittamisen viiväs-
tyminen aiheuttaa toiminnan harjoittajalle taloudellista vahinkoa. Näin ollen 
päätöksen täytäntöönpanolle muutoksenhausta huolimatta on ympäristön-
suojelulain tarkoittama perusteltu syy.  

Täytäntöönpanon vaikutus muutoksenhakuun ja ympäristön saatta-
minen ennalleen 

Kaivos- ja rikastustoimintaan liittyvien rakennusten ja koneiden ja laitteiden 
rakentamis- ja asennustyöt on mahdollista aloittaa kaivospiirin alueella 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen luvalla.  

Kaikilla kaivospiirin rakentamiskohteilla on tarkastuksella tehtyjen havainto-
jen ja hakemuksessa olleiden ilmakuvien perusteella kaadettu puusto. 
Karttatietojen mukaan alueet ovat lisäksi voimakkaasti ojitettuja. Alueella 
on mm. rakennettu yli 300 m:n syvyyteen ulottuva maanalaisen kaivoksen 
vinotunneli, jonka kuivatusvaikutukset ovat muuttaneet alueen luonnontilaa 
samoin kuin alueella oleva sivukivikasa. Alueiden luonnontila on siten jo 
merkittävästi muuttunut. 

Avolouhoksen avaamiseen tähtäävän louhinnan aloittamisesta ja alueen 
rakentamisesta aiheutuu lisää maiseman ja luonnon fyysisten olosuhteiden 
muuttumista. Avolouhoksen osalta on kysymys suhteellisen pienialaisesta 
avolouhoksesta, jonka louhinta tehdään kolmen peräkkäisen vuoden aika-
na. Myös muu rakentamistoiminta kohdistuu pinta-alaltaan rajatuille, jo sel-
västi luonnonolosuhteiltaan muuttuneille alueille. Rakentamis- ja louhinta-
toiminnan maisemavaikutukset rajoittuvat lähinnä lähimaisemaan, pääosin 
kaivospiirin alueelle.  

Louhinnasta, murskauksesta, rikastamosta ja muusta malmin ja sivukiven 
käsittelystä aiheutuvat melu-, pöly- ja tärinähaitat voidaan lopettaa välittö-
mästi, mikäli muutoksenhaun johdosta lupa evätään. Rikastamon alueelle 
varastoidut kemikaalit ja jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen käsitte-
lyyn tai uusiokäyttöön. Kaivosalueelle sijoitetaan toiminnan alettua pysy-
västi rikastushiekkaa ja tilapäisesti ennen maanalaiseen kaivokseen sijoit-
tamista sivukiviä. Näiden kaivannaisjätteiden sijoittamisesta on annettu lu-
pamääräykset, joita noudattaen ne voidaan pysyvästi sijoittaa kaivosalu-
eelle ilman ympäristön pilaantumisen merkittävää vaaraa. Lupamääräysten 
mukaisesti tehdyillä pintarakenteilla läjitysalueet saadaan suljettua siten, 
että päästöt ympäristöön jäävät vähäisiksi. Toiminnasta vesistöön kohdis-
tuvat päästöt eivät aiheuta palautumattomia muutoksia vesien tilassa. Ri-
kastamon toiminnan loppumisen, läjitysalueiden pintarakenteiden tekemi-
sen, avolouhoksen vesittämisen ja vesienkäsittelyjärjestelmien toiminnan 
varmistamisen jälkeen toiminnasta aiheutuva kuormitus vesistöön piene-
nee varsin nopeasti lähelle alueella aiemmin vallinnutta tilaa, eikä kuormi-
tuksesta aiheudu olennaista ympäristön pilaantumista.  

Näin ollen lupamääräysten mukaisesta kaivostoiminnasta ei ole sellaisia 
vaikutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, 
mikäli lupa evätään tai sen määräyksiä muutetaan. 

Lisäksi on otettava huomioon se, että ympäristönsuojelulain 101 a §:n mu-
kaisesti muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota 101 §:ssä tar-
koitetun määräyksen (toiminnanaloittamislupa) tai muuttaa sitä tai muu-
toinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Tämä varmistaa osaltaan 
sen, ettei lupamääräysten mukaisesta kaivostoiminnasta ole sellaisia vai-
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kutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, 
mikäli lupa evätään tai sen määräyksiä muutetaan. Toiminnan aloittamislu-
van myöntäminen ei siten tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. 

Vakuuden määrä ja laji 

Asetettava 200 000 euron vakuus on riittävä niiden vahinkojen, haittojen ja 
kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai lupamäärä-
ysten muuttaminen voi aiheuttaa.  

Asetettu vakuus on määrätty riittäväksi ympäristön saattamiseksi ennalleen 
ympäristönsuojelulain soveltamisalan osalta. Vakuus ei koske ympäristön 
saattamista ennalleen niiltä osin kuin kyseessä on muulla kuin ympäristö-
luvan nojalla toteutettava toiminta. Näin ollen esimerkiksi rikastamoraken-
nusten, teiden, varastojen ja muiden kiinteiden rakenteiden poistamista 
koskevaa vakuutta ei voida asettaa ympäristöluvassa. Asetettu vakuus kat-
taa ympäristön saattamisen ennalleen niiltä osin kuin kyseessä on mm. 
prosessivesikierron ja muiden likaantuneiden vesien käsittely, ympäristön-
suojelulain tarkoittaman ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien ra-
kenteiden, aineiden ja jätteiden poisto (esim. polttoöljy- ja kemikaalisäiliöt) 
sekä ympäristön kunnostaminen tai sen tilan tarkkailu. Vakuus ei kata niitä 
toiminnan osia, joita koskee kaivannaisjätteen jätealueille ja jätteiden hyö-
dyntämiskohteille määrätty erillinen vakuus. Tämä vakuus mahdollistaa 
alueella muodostuvien metallipitoisten vesien, myös avolouhoksen yli-
vuotovesien, käsittelyn tarpeen mukaan. 

Vakuus velvoitetaan sen mahdollisen realisoimisen turvaamiseksi asetta-
maan omavelkaisena pankkitakauksena tai -talletuksena.  

Töidenaloittamisluvan ja siihen liittyvän vakuuden perustelut 

Töidenaloittamislupaa koskeva pyyntö on ratkaistu vesilain (264/1961) 2 
luvun 26 §:n 2 momentin 2) kohdan nojalla. 

Töiden aloittamisen viivästymisestä aiheutuisi luvan saajalle huomattavaa 
taloudellista vahinkoa. 

Töidenaloittamiseen oikeuttamista ennen päätöksen lainvoimaiseksi tule-
mista harkitessaan aluehallintovirasto on ottanut huomioon, että maanalai-
sesta kaivoksesta johdetaan jo nykyisin kuivatusvesiä, että sekä maanalai-
sesta kaivoksesta ja avolouhoksesta tulevat vedet on pyrittävä hyödyntä-
mään kaivoksen rikastusprosessissa ja joka tapauksessa käsittelemään 
asianmukaisesti muiden kaivosvesien tavoin ennen vesistöön johtamista 
sekä se, että raakavedenoton rakentamisjärjestelyistä aiheutuu lähinnä 
vain rakentamisen aikana ja lyhytaikaisesti haitallisia vaikutuksia rakenta-
mispaikan läheisyydessä. 

Edellä sanotun perustella raakavedenotto ja kuivatusjärjestelyt voivat ta-
pahtua tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toi-
minnalle huomattavaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun johdosta 
evätään tai sen ehtoja muutetaan. Sanotut toimenpiteet ovat lisäksi sellai-
sia, että niiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palaut-
taa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen 
määräyksiä muutetaan. 
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Aluehallintovirasto arvioi, että asetettava 10 000 euron vakuus on riittävä 
niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätök-
sen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.  

Vakuus velvoitetaan sen mahdollisen realisoimisen turvaamiseksi asetta-
maan omavelkaisena pankkitakauksena tai -talletuksena. 

LAUSUNTO YKSILÖIDYISTÄ VAATIMUKSISTA 

1 a. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ ympäristö ja luon-
nonvarat -vastuualue  

Vakuuden määräämistä koskevat vaatimukset on otettu huomioon edellä 
kohdissa Vakuus, Toiminnanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus ja Töi-
denaloittamislupa ja sitä koskevista vakuus sekä niiden perusteluista ilme-
nevästi.  

Kaavoitustilanteen osalta aluehallintovirasto viittaa ympäristöluparatkaisun 
ja vesitalousluparatkaisun perusteluihin.  

Vaatimus luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien selvittämisestä on otettu 
huomioon lupamääräyksestä 103 ja sen perusteluista ilmenevästi. 

Jäteveden kemikaalikäsittelyä koskevasta vaatimuksesta aluehallintoviras-
to toteaa, että lupamääräysten 10–12 noudattamiseksi luvan saajan on 
tarvittaessa tehostettava vesienkäsittelyä ja että luvan saajalle on tähän 
liittyen asetettu lupamääräyksistä 104, 106 ja 107 ilmenevät selvitysvelvoit-
teet.  

Pintavalutuskentän toimivuutta velvoitetaan tarkkailemaan lupamääräyk-
sestä 19 ja päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä, jäljempänä 
tarkkailumääräykset, ilmenevästi. Vaatimuksesta laatia toimintasuunnitel-
ma siltä varalta, että pintavalutuskenttä ei toimi suunnitellusti aluehallintovi-
rasto toteaa, että kentän teholle ei tässä päätöksessä ole asetettu puhdis-
tustehovaatimuksia, koska asetetut raja-arvot on määrätty koskemaan jo 
pintavalutuskentälle johdettavaa vettä. Pintavalutuskenttä on siten katsottu 
varsinaista vesienkäsittelyä täydentäväksi yksiköksi. Mikäli tarkkailutulos-
ten perusteella todetaan, että pintavalutuskenttä ei toimi hakemuksessa 
esitetyllä tavalla vesienkäsittelyrakenteena, asia voidaan saattaa luvan 
muuttamista koskevana asiana aluehallintoviraston ratkaistavaksi. 

Rikastushiekka-altaan korottamista tai laajentamista koskevan lausuman 
osalta aluehallintovirasto toteaa, että asia on ratkaistu hakijan hakemuksen 
mukaisesti ja että tarvittaessa hakijan on hyvissä ajoin tarvittavilta osin ha-
ettava muutosta ympäristölupaan. 

Muutoin vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä perusteluineen 
ja tarkkailumääräyksistä ilmenevästi.  

1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kalatalouden ryhmä  

Vaatimus rajoittaa vedenotto Pienestä Tipasjärvestä mahdollisimman vä-
häiseksi on otettu huomioon lupamääräyksestä 90 ilmenevästi. 

Luvan saaja velvoitetaan lupamääräyksestä 101 ja päätöksen liitteenä 2 
olevista tarkkailumääräyksistä ilmenevästi selvittämään ennakolta ja toi-
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minnan aikana kalastoa ja kalastusta Kainuun ELY-keskuksen hyväksy-
mällä tavalla.  

Aluehallintovirasto velvoittaa kalatalousviranomaisen vaatimuksesta poike-
ten toimittamaan lupamääräysten tarkistamishakemuksen kolmen vuoden 
kuluessa varsinaisen kaivostoiminnan aloittamisesta (malmin louhinnan 
aloittaminen). Lupamääräysten tarkistaminen tätä aiemmin ei ole tarpeen 
ottaen huomioon tässä päätöksessä toiminnalle asetetut lupamääräykset 
selvitysvelvoitteineen sekä muun muassa kalastoa ja kalastusta koskevat 
tarkkailumääräykset. Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että tarvittaessa lu-
van saaja on velvollinen hakemaan lupaa toiminnan muutoksiin jo ennen 
lupamääräysten tarkistamista.   

2. Sotkamon kunta 

Aluehallintovirasto viittaa Sotkamon kunnan vaatimuksista Sotkamon kun-
nan ympäristö- ja teknisen lautakunnan vaatimusten johdosta lausuttuun. 

3. Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta 

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vaatimus velvoittaa lu-
van saaja rakentamaan lasketusallas tai lasketusaltaita Koivupuroon hylä-
tään. Aluehallintovirasto toteaa, että sanotulle toimenpiteelle ei ole haettu 
lupaa ja että kaivosalueelta johdettavien puhdistettujen jätevesien osalta 
lupamääräyksissä 10 ja 11 annetut päästöraja-arvot on saavutettava en-
nen vesien pintavalutuskentälle johtamista. Lisäksi aluehallintovirasto tote-
aa, että hakemussuunnitelmassa esitetyn perusteella vesien johtaminen ei 
ennalta arvioiden aiheuta sellaista Koivupuron tulvimisesta, että laskeu-
tusaltaiden rakentamien tällä perusteella olisi tarpeen. 

Alueen asukkaille ja mökkiläisille tiedottamista koskevasta vaatimuksesta 
aluehallintovirasto viittaa pelastuslain 48 §:ään ja siinä tarkoitetun pelas-
tussuunnitelman laatimiseen. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että luvan 
saaja on ilmoittanut aikovansa perustaa ympäristöseurantatyöryhmän, jo-
hon jäseniksi tulisi hakijan edustuksen lisäksi paikallisia ihmisiä ja viran-
omaisten edustus. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lausuman osalta alue-
hallintovirasto toteaa, että ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 
17 §:n 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen 
valittamalla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, että arviointime-
nettelyä ei ole suoritettu. 

Lupamääräysten tarkistamisajankohtaa koskevan vaatimuksen osalta 
aluehallintovirasto viittaa edellä 1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, kalatalouden ryhmän vaatimusten johdosta lausuttuun.  

Muutoin vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä perusteluineen 
sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä ilmenevästi.  

4. Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveyslautakunta 

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen vaatimus määrätä haitta-
ainepitoisuuksille raja-arvot on otettu huomioon lupamääräyksistä 10 ja 11 
ilmenevästi. Kuparin osalta raja-arvon määrittäminen ei ennalta arvioiden 
ole tarpeen. Asia voidaan kuitenkin arvioida uudelleen lupamääräyksen 
106 tarkoitetun selvityksen tai tarkkailutulosten perusteella, mikäli kupari-
päästöt poikkeavat hakemuksesta esitetystä.  Pyriittialtaan suotovesiä kos-
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kevan vaatimuksen osalta aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksessä 104 
olevaan selvitysvelvoitteeseen.  

Raja-arvojen asettamista pohjavesille koskevasta vaatimuksesta aluehal-
lintovirasto toteaa, että niiden asettaminen ei ennalta arvioiden ole tar-
peen, kun huomioon otetaan asiassa pohjavesioloista saatu selvitys, eri 
toimintojen sijoittuminen kaivospiirin alueella sekä niille asetetut rakenne-
vaatimukset. Lisäksi aluehallintovirasto toteaa, että vesiympäristölle vaaral-
lisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1022/2006) liitteen 1 E) mukaisia aineita ei saa päästää pohjaveteen. 

Lupamääräysten tarkistamisajankohtaa koskevan vaatimuksen osalta 
aluehallintovirasto viittaa edellä 1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, kalatalouden ryhmän vaatimusten johdosta lausuttuun.  

Muutoin vaatimukset on otettu huomioon päätöksen lupamääräyksistä pe-
rusteluineen sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä il-
menevästi.  

5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Tukesin lausumien seikkojen osalta aluehallintovirasto viittaa hakijan an-
tamaan selitykseen. 

6. Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Lausunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon lupamääräyksistä peruste-
luineen sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä ilmene-
västi. GTK:n asiantuntemuksen huomioon ottamista on korostettu muun 
muassa lupamääräyksessä 51. 

7. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ liikenne- 
ja infrastruktuuri -vastuualue 

Muistuttajan edellyttämää liittymälupaa koskeva lupapäätös (9.7.2012, 
513/2012/POP/2) on liitetty hakijan 18.6.2012 antamaan selitykseen. 

8. Metsähallitus 

Muistuttajan vaatimukset rajoittaa toiminnasta aiheutuvaa melua on otettu 
huomioon lupamääräyksistä 33–38 ja päätöksen liitteenä 2 olevista tark-
kailumääräyksistä ilmenevästi. 

9. Sotkamon kalastusalue 

Lupamääräysten tarkistamisajankohtaa koskevan vaatimuksen osalta 
aluehallintovirasto viittaa edellä 1 b. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, kalatalouden ryhmän vaatimusten johdosta lausuttuun. 

Haittojen korvaamisen osalta aluehallintovirasto viittaa lupamääräykseen 
102. 

Muutoin muistuttajan vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 
perusteluineen sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä 
ilmenevästi. 
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10. Tipasojan kalaveden osakaskunta 

Luvan saaja velvoitetaan korvaamaan lupamääräyksestä 102 ja sen perus-
teluista ilmenevästi Pirttilammen kalastuksen tuoton aleneminen. Aluehal-
lintovirasto hylkää muistuttajan vaatimuksen asettaa luvan saajalle kalojen 
istutusvelvoite, joka määräytyy Pienestä Tipasjärvestä otettavan raakave-
den määrän perusteella. Ennalta arvioiden raakavedenotosta ei aiheudu 
kalastolle tai kalastukselle toimenpitein hyvitettävää vahinkoa.  

Tarkkailua koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamääräyksestä 101 ja 
päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä, jäljempänä tarkkailu-
määräykset, ilmenevästi. 

Puhdistamon rakentamista koskevasta vaatimuksesta aluehallintovirasto 
toteaa, että lupamääräysten 10–12 noudattamiseksi luvan saajan on tarvit-
taessa otettava käyttöön riittävä vesienkäsittelymenetelmä.   

Lyijypäästöä koskevan vaatimuksen osalta aluehallintovirasto viittaa lupa-
määräykseen 11, jossa lyijypäästölle on asetettu raja-arvo, yksittäisen 
näytteen enimmäispitoisuus ja vuotuinen enimmäiskuormitus.  

Kivipölyn vaikutusten osalta aluehallintovirasto viittaa ympäristöluparatkai-
suun perusteluineen, joista ilmenevästi toiminnassa ei ennalta arvioiden 
synny luvan myöntämisen esteenä olevia pölypäästöjä, kun noudatetaan 
muun ohella ilmaan joutuvia päästöjä koskevia lupamääräyksiä 29–32. Pö-
lypäästöjä tarkkaillaan tarkkailumääräyksistä ilmenevästi. 

Taivaljärveä koskevan tiedustelun osalta aluehallintovirasto toteaa, että 
kaivostoiminnan vesiä ei johdeta Taivaljärveen. 

11. XX 

Puhdistamon rakentamista ja istutusvelvoitteen määräämistä Pienestä Ti-
pasjärvestä otettavan raakaveden määrän mukaisesti määrättävää istutus-
velvoitetta koskevista vaatimuksista aluehallintovirasto viittaa edellä koh-
dassa 10. Tipasojan kalaveden osakaskunnan muistutuksen johdosta lau-
suttuun. 

Jätevesialtaiden mitoitusta koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamää-
räyksestä 18 ilmenevästi 

Ennalta arvaamattomista tilanteista, kuten jätevesien karkaamisesta Tipas-
järveen, ilmoittamista koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamääräyk-
sistä 1 ja 82 ilmenevästi. Päästöjen korvaamista koskevan vaatimuksen 
osalta aluehallintovirasto viittaa ympäristönsuojelulain 11 luvun korvauksia 
koskeviin säännöksiin. 

Vaatimuksesta hylätä hakemus siltä osin kuin kysymys on Koivupuron ja 
sen suun alapuolisen Ollinjoen määräämisestä vesipäästöjen sekoittumis-
vyöhykkeeksi, jolla ympäristönlaatunormi saa ylittyä aluehallintovirasto viit-
taa päätöksen kohtaan Poikkeaminen ympäristönlaatunormista sekoittu-
misvyöhykkeellä ja sen perusteluihin sekä lupamääräykseen 12 peruste-
luineen, joista ilmenevästi lyijyn ympäristönlaatunormi saa ylittyä Koivupu-
ron suun alapuolisessa Ollinjoessa, mutta ei Pirttilammessa. Lupamäärä-
yksestä 102 ja sen perusteluista ilmenevästi Pirttilammen kalastuksen tuo-
ton alenemisesta määrätään korvaus. 
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Tarkkailua ennen toiminnan aloittamista ja sen aikana koskeva vaatimus 
on otettu huomioon lupamääräyksestä 101 ja päätöksen liitteenä 2 olevista 
tarkkailumääräyksistä ilmenevästi. 

12. XX 

Siltä osin kuin muistuttajan vaatimukset koskevat kaivoslain mukaista me-
nettelyä ja siinä käsiteltäviä korvausasioita sekä ympäristölupamenettelys-
sä muita kuin vesistön pilaantumista (esimerkiksi melu, tärinä, pöly ja valo) 
koskevien vahinkojen tai haittojen korvaamista aluehallintovirasto viittaa 
edellä olevaan käsittelyratkaisuun. 

Vaatimuksista, jotka koskevat tämän lupapäätöksen mukaista vesita-
loushanketta, aluehallintovirasto viittaa vesitalousluparatkaisuun ja sen pe-
rusteluihin, joista ilmenevästi lupa raakavedenottoon Pienestä Tipasjärves-
tä voidaan myöntää eikä tästä toimenpiteestä ennalta arvioiden aiheudu 
korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. 

Muistuttajan tilan porakaivon osalta lausutun osalta aluehallintovirasto to-
teaa, että tämän lupapäätöksen mukaisella toiminnalla ei ennalta arvioiden 
ole vaikutuksia pohjavesioloihin muistuttajan tilalla. 

Toiminnasta aiheutuvan melun tarkempaa selvittämistä koskevasta vaati-
muksesta aluehallintovirasto toteaa, että hakemusasiakirjoissa on esitetty 
riittävät selvitykset asian hakemuksen ratkaisemiseksi. Toiminnasta aiheu-
tuvan melun rajoittamisen sekä sen tarkkailun osalta aluehallintovirasto 
viittaa lupamääräyksiin 33–38 ja 101 sekä päätöksen liitteenä 2 oleviin 
tarkkailumääräyksiin, jäljempänä tarkkailumääräykset. 

Pölyn leviämisen estämistä ja pölytarkkailua koskevista vaatimuksista 
aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin 29–32 ja tarkkailumääräyksiin. 

Toiminnasta aiheutuvan tärinän hakemuksessa esitettyä tarkemman selvi-
tyksen tekemistä koskevasta vaatimuksesta aluehallintovirasto toteaa, että 
hakemusasiakirjoissa on esitetty riittävät tiedot asian ratkaisemiseksi. Toi-
minnasta aiheutuvan tärinän ehkäisemisen ja tärinän tarkkailun osalta 
aluehallinvirasto viittaa lupamääräykseen 36 ja tarkkailumääräyksiin.  

Toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen selvittämistä mittauksin ja toimista 
niiden vähentämiseksi koskevista vaatimuksista aluehallintovirasto toteaa, 
että ennalta arvioiden tämän päätöksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu 
sellaisia hajuhaittoja, että niiden selvittäminen ja rajoittamistoimet olisivat 
tarpeen. Näin ollen sanotut vaatimukset hylätään. 

Vaatimuksesta selvittää toiminnan vaikutukset vesistöön hakemuksessa 
esitettyä tarkemmin aluehallintovirasto toteaa, että hakemusasiakirjoissa 
on esitetty riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi. Pienen Tipasjärven 
vedenlaadun heikkenemistä koskevasta huomautuksesta aluehallintoviras-
to toteaa, että kaivostoiminnan puhdistetut jätevedet johdetaan lupamää-
räyksestä 11 ilmenevästi Koivupuroon, joten tämän päätöksen mukaisesta 
kaivostoiminnan puhdistettujen jätevesien johtamisesta ei aiheudu Pienen 
Tipasjärven vedenlaadun heikkenemistä. Sanotuista syistä muistuttajan 
vaatimus määrätä korvaus Pienen Tipasjärven vedenlaadun heikkenemistä 
hylätään.  

Vedenlaadun tarkkailua koskevat vaatimukset on otettu huomioon tarkkai-
lumääräyksistä ilmenevästi.  
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Vaatimuksesta selvittää ottaa huomioon toiminnan vaikutukset luonnon ta-
sapainoon ja etenkin lintu- ja kalakantaan aluehallintovirasto viittaa edellä 
Pienen Tipasjärven vedenlaadun muutoksesta lausuttuun. Tämän päätök-
sen mukaisesta toiminnasta, raakavedenotto Pienestä Tipasjärvestä mu-
kaan lukien, ei ennalta arvioiden aiheudu vahingollisia vaikutuksia Pienen 
Tipasjärven kalastolle tai kalastukselle. Linnuston osalta aluehallintovirasto 
katsoo, että asiassa on esitetty riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi. 
Sanotut seikat huomioon ottaen muistuttajan vaatimukset selvittää Pienen 
Tipasjärven kalakantaa ja luontoarvoja hakemuksessa esitettyä tarkemmin 
hylätään lukuun ottamatta lupamääräyksen 103 mukaista selvitysvelvoitet-
ta. Aluehallintovirasto toteaa lisäksi tarkkailumääräyksiin viitaten, että Kai-
nuun ELY-keskus kalatalousviranomaisena voi harkitessaan vaatia luvan 
saajaa täydentämään Pienen Tipasjärven kalastoa ja kalastusta koskevia 
nykytilaselvityksiä.  

Maisemahaitan korvaamista koskevista vaatimuksista aluehallintovirasto 
viittaa, siltä osin kuin vaatimus perustuu tämän päätöksen mukaiseen ym-
päristöluvan nojalla harjoitettavaan toimintaan, käsittelyratkaisussa lausut-
tuun. Siltä osin kuin vaatimus perustuu tämän päätöksen vesitalousluvan 
mukaiseen raakavedenottoon Pienestä Tipasjärvestä, aluehallintovirasto 
katsoo, että vedenottojärjestelyistä ei aiheudu muistuttajan tilalla sanotta-
vaa maisemahaittaa, ja vaatimus hylätään.  

Kaivosalueen valopäästöjen selvittämistä mittauksin, valopäästön vähen-
tämistä sekä valopäästön vaikutusten selvittämistä koskevasta vaatimuk-
sesta aluehallintovirasto toteaa, että toiminnan järjestäminen asianmukai-
sesti muun muassa työturvallisuuden näkökulmasta edellyttää kaivosalu-
een riittävää valaistusta. Muistuttajan kiinteistön ja kaivostoimintojen väli-
nen etäisyys huomioon ottaen kaivosalueen valoista ei ennalta arvioiden 
aiheudu sellaista haittaa, että valaistusta olisi tarpeen selvittää ja selvityk-
sen perusteella valaistusta mahdollisesti rajoittaa. Näin ollen edellä maini-
tut vaatimukset hylätään. 

Vaatimuksista selvittää kaivoksen rakentamisessa syntyvän ylimääräisen 
pintamaajätteen ja moreenin varastoiminen aluehallintovirasto toteaa, että 
lupamääräyksistä ilmenevästi moreenia voidaan hyödyntää kaivoksen ra-
kenteissa. Pintamaiden osalta aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin 
47, 62, 81 ja 108. 

Vaatimus selvittää hakemuksessa esitettyä tarkemmin menetelmät ja ta-
vat, joita käytetään kaivostoiminnan lopettamisen jälkihoidossa, on otettu 
huomioon lupamääräyksistä 98–100 ilmenevästi.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan vaatimuksen osalta 
aluehallintovirasto viittaa edellä päätöksen kertoelmaosan kohdassa YVA 
lausuttuun ja toteaa, että ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 17 
§:n 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen va-
littamalla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, että arviointimenette-
lyä ei ole suoritettu. 

13. XX 

Toiminnan aloittamista ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista 
koskevasta lausumasta aluehallintovirasto viittaa edellä kohdissa Toimin-
nanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus sekä Töidenaloittamislupa ja sitä 
koskeva vakuus sekä niiden perusteluissa lausuttuun. 
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Pintavalutuskentän toiminnan osalta aluehallintovirasto toteaa, että lupa-
määräyksessä 11 asetetut päästöraja-arvot on saavutettava ennen vesien 
pintavalutuskentälle johtamista. 

Hankealueen valumaolosuhteista koskevan huomautuksen ja veden läm-
pötilaa koskevan tiedustelun osalta aluehallintovirasto toteaa, että tämän 
päätöksen mukaisesti toimittaessa kaivostoiminnan puhdistetut jätevedet 
johdetaan Koivupuroon.  

14. XX ja XX 

Vaatimus evätä toiminnanaloittamista koskeva hakemus hylätään. Edellä 
kohdista Toiminnanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus sekä Töidenaloit-
tamislupa ja sitä koskeva vakuus sekä niiden perusteluista ilmenevästi 
toiminnanaloittamislupa ja töidenaloittamislupa voidaan myöntää. 

Maakuntakaavaa ja siihen merkittyjen suojelualueiden koskevan huomau-
tuksen osalta aluehallintovirasto viittaa ympäristöluparatkaisun ja vesitalo-
usluparatkaisun perusteluihin, joista ilmenevästi hanke ei ole kaavoituksen 
vastainen. 

Toiminnan melu- ja pölypäästöistä muistutuksessa esitetyn osalta aluehal-
lintovirasto viittaa ympäristöluparatkaisun perusteluihin ja lupamääräyksiin 
29–38. Toimittaessa sanottujen lupamääräysten mukaisesti toiminnasta ei 
ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tar-
koitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Vaa-
timus tarkkailla toiminnasta aiheutuvan pölyn leviämistä Tipasjärveen on 
otettu huomioon lupamääräyksestä 101 ja päätöksen liitteenä 2 olevista 
tarkkailumääräyksistä, jäljempänä tarkkailumääräykset, ilmenevästi     

Murskaamon sijoittamista koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamää-
räyksessä 35, jossa on annettu määräykset myös liikuteltavan kivenmurs-
kaamon käytöstä.  

Vaatimus kieltää louhinta avolouhoksella kesälomakaudella on otettu 
huomioon lupamääräyksestä 37 ilmenevästi. 

Vaatimus toteuttaa toiminnassa suljettu vesikierto hylätään. Asiassa saa-
dun selvityksen mukaan suljettu vesikierto ei ole mahdollista, mutta lupa-
määräyksestä 9 ilmenevästi toiminnassa on pyrittävä vesien korkeaan kier-
rätysasteeseen.   

Vaatimuksesta rakentaa poikkeustilanteiden varalle jätevesilaitos on otettu 
huomioon lupamääräyksistä 83, 106 ja 107 ilmenevästi,  

Vaatimus estää jätevesien pääsy Tipasjärveen puolueettomien maanra-
kennusalan asiantuntijoiden hyväksymällä tavalla on otettu huomioon lu-
pamääräyksessä 11, jonka mukaisesti kaivosjätteen kanssa kosketuksiin 
joutuvat vedet ja muut likaantuneet vedet on kerättävä ja ensisijaisesti kai-
voksen tai rikastamon vesikiertoon tai johdettava puhdistuksen ja pintava-
lutuskentän kautta Koivupuroon. 

Melun tarkkailua koskeva vaatimus on otettu huomioon tarkkailumää-
räyksistä ilmenevästi. 

Tiedusteluun muistuttajille erityisesti avolouhoksen ja murskaamon toimin-
nasta aiheutuvien menetysten korvaamisesta aluehallintovirasto viittaa 
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edellä olevaan käsittelyratkaisuun ja sen perusteluihin. Lisäksi aluehallin-
tovirasto toteaa, että edellä muistuttajien vaatimuksiin vastatun mukaisesti 
kaivostoiminnan puhdistettuja jätevesiä ei tämän lupapäätöksen mukaises-
ti toimittaessa johdeta Tipasjärveen. 

Lyijy- ja sinkki- ja sulfaattipäästöjen osalta aluehallintovirasto viittaa lupa-
määräykseen 11 sekä lyijyn ja sinkin osalta lisäksi lupamääräykseen 12. 
Räjähdysaineperäisen typen osalta on annettu lupamääräys 15.  

Mangaani-. ja fosfori- ja typpipäästöjä koskevan lausuman osalta aluehal-
lintovirasto viittaa tarkkailumääräyksiin ja toteaa, että asiassa saadun selvi-
tyksen perusteella niiden osalta ei nyt ole syytä määrätä päästöraja-arvoja. 
Päästöjen selvittämiseksi toiminnan aikana on tarkkailumääräysten lisäksi 
annettu lupamääräyksen 106 mukaisen selvitysvelvoite.  

Vesistöpäästöjä koskevan lausuman osalta aluehallintovirasto viittaa edel-
lä kohtaan Poikkeaminen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeel-
lä ja sen perusteluihin sekä lupamääräykseen 12 ja sen perusteluihin. 

Saukkoja koskevan lausuma otetaan huomioon lupamääräyksestä 103 ja 
sen perusteluista ilmenevästi.  

Taivaljärveä ja sen patoa koskevasta lausumasta aluehallintovirasto tote-
aa, että tämän lupapäätöksen mukaisessa toiminnassa kaivoksen vesiä ei 
johdeta Taivaljärveen. 

Luontomatkailua koskevan lausuman osalta aluehallintovirasto toteaa, että 
lupamääräysten mukaisesta toiminnasta ei aiheudu ympäristöluvan myön-
tämisen esteenä olevaa, ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tar-
koitettua erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista hankkeen vaiku-
tusalueella taikka hanke luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
merkittävästi heikentäisi niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Hiiden-
portin kansallispuisto tai muut lähiseudun suojelualueet on sisällytetty Na-
tura 2000-verkostoon.  

15. XX 

Päästöraja-arvoja koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyk-
sistä 10 ja 11 ilmenevästi. Typen osalta on annettu räjähdysaineiden käyt-
töä koskeva lupamääräys 15. Vaahdotuskemikaalien osalta aluehallintovi-
rasto viittaa lupamääräyksen 106 mukaiseen selvitysvelvoitteeseen. 

Jatkuvaa omavalvontaa ja dokumentointia koskeva vaatimus on otettu 
huomioon lupamääräyksistä 1 ja 106 sekä lupamääräyksestä 101 ja tämän 
päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä, jäljempänä tarkkailu-
määräykset, ilmenevästi. 

Altaiden mitoitusta koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamääräykses-
tä 18 ilmenevästi. 

Vaatimus erottaa toiminta-alueen ympäristön vesistä on otettu huomioon 
lupamääräyksistä 9–11 ja 14 ilmenevästi. 

Vaatimus ottaa näytteitä kaivosalueelta johdettavien vesien purkureitillä jo 
ennen toiminnan aloittamista on otettu huomioon tarkkailumääräyksistä il-
menevästi. 
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Vaatimuksesta toteuttaa vedenotto kaivokselle aiheuttamatta haittaa kalas-
tukselle tai ranta-asutukselle aluehallintovirasto toteaa, että vedenottojär-
jestelyistä ei ennalta arvioiden aiheudu haittaa Pienen Tipasjärven kalas-
tolle ja että vedenotto sijoittuu kaivospiirin alueelle.   

16. XX 

Murskaamon sijoittamista ja avolouhoksen toiminta-aikaa koskevat vaati-
mukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 35 ja 37 ilmenevästi. 

Puhdistuslaitoksen rakentamista koskeva vaatimus on otettu huomioon lu-
pamääräyksistä 106 ja 107 ilmenevästi.  

Vaatimus toteuttaa toiminnassa suljettu vesikierto hylätään. Asiassa saa-
dun selvityksen mukaan suljettu vesikierto ei ole mahdollista, mutta lupa-
määräyksestä 9 ilmenevästi toiminnassa on pyrittävä vesien korkeaan kier-
rätysasteeseen.  

Vaatimus todistettavasti selvittää, että prosessivesiä ei missään olosuh-
teissa pääse Tipasjärveen on otettu huomioon lupamääräyksestä 11 ilme-
nevästi. 

Vaatimuksesta velvoittaa luvan hakija asettamaan vakuutena takuu tai 
pantti toiminnasta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvien haittojen varalle 
aluehallintovirasto viittaa päätöksen kohtiin Kaivannaisjätealueita koskeva 
vakuus, Toiminnanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus sekä Töidenaloit-
tamislupa ja sitä koskeva vakuus sekä niiden perusteluihin. 

Vaatimuksesta velvoittaa luvan hakija asettamaan vakuutena takuu tai 
pantti toiminnasta alueen asukkaille ja mökkiläisille mahdollisesti aiheutu-
vien haittojen varalle aluehallintovirasto viittaa ympäristönsuojelulain 68 ja 
69 §:n ja vesilain (264/1961) 16 luvun 24 §:n säännöksiin, joiden mukaan 
hakija on siinä tapauksessa, että korvauksista päätetään erikseen myö-
hemmin, velvoitettava asettamaan hyväksyttävä vakuus toiminnasta aiheu-
tuvien vahinkojen ja edunmenetysten korvaamisesta. Päätöksen kohdasta 
ympäristöluparatkaisu ja sen perusteluista sekä lupamääräyksen 102 ja 
sen perusteluista ilmenevästi Pirttilammen kalastuksen tuoton alenemises-
ta määrätään korvaus vesialueen omistajalle. Muutoin tämän päätöksen 
mukaisesta ympäristöluvan tai vesitalousluvan mukaisesta toiminnasta ei 
arvioida aiheutuvan korvattavaa vahinkoa tai edunmenetystä. Näin ollen 
vaatimus asettaa korvausten varalle vakuus hylätään. 

Vaatimuksesta estää kaivostoiminnan laajentuminen aluehallintovirasto to-
teaa, että tämä päätös koskee hakemuksen mukaista ja laajuista toimintaa. 
Mikäli toimintaa on tarkoitus laajentaa, asia ratkaistaan erillisenä toiminnan 
muutosta koskevana hakemusasiana. 

Vaatimuksesta voida kumota lupa heti, jos toiminnassa rikotaan ympäristö- 
tai vesitalousluvan määräyksiä, aluehallintovirasto toteaa ympäristöluvan 
osalta, että lupa voidaan peruuttaa ympäristönsuojelulain 59 §:ssä sääde-
tyin edellytyksin ja että valvonnasta ja hallintopakosta säädetään ympäris-
tönsuojelulain 13 luvussa. Vesitalousluvan osalta aluehallintovirasto viittaa 
vesilain (587/2011) valvontaa ja hallintopakkoa koskeviin 14 luvun sään-
nöksiin. 
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17. XX, XX, XX ja 

Muistuttajien vaatimuksesta hylätä hakemus sekoittumisvyöhykkeen mää-
räämisen osalta aluehallintovirasto viittaa päätöksen kohtaan Poikkeami-
nen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä, joista ilmenevästi 
lyijypäästön osalta Koivupuron alapuolinen Ollinjoki on määrätty sekoittu-
misvyöhykkeeksi, jolla lyijyn ympäristönlaatunormi saa ylittyä. Sanotun 
päätöksen kohdan perusteluista ilmenevistä syistä Koivupuroa ei ole mää-
rätty sekoittumisvyöhykkeeksi. 

Vaatimus velvoittaa rakentamaan kaivoksen ylijäämävesien käsittelemi-
seksi vesien puhdistamo on otettu huomioon lupamääräyksistä 106 ja 107 
ilmenevästi. 

Vaatimus velvoittaa luvan saaja istuttamaan energiapajuviljelmiä Koivupu-
ron latva-alueille hylätään. Aluehallintovirasto toteaa, että tämän päätök-
sen mukaiset päästöraja-arvot on alitettava ennen vesien pintavalutusken-
tälle johtamista. Hakija ei ole esittänyt mainittua toimenpidettä, eikä sitä 
voitaisi siihen myöskään siihen velvoittaa ottaen huomioon, että Koivupuro 
ei sijaitse kaivospiirin alueella tai muutoinkaan siltä osin, kuin vaadittuihin 
toimenpiteisiin tarvittava alue ei ole hakijan hallinnassa.  

Kaivosalueelta johdettavien käsiteltyjen jätevesien leviämisestä tulva-
aikana Koivupuron uomasta muistuttajan tilan alueelle ja siitä aiheutuvista 
vaikutuksista aluehallintovirasto toteaa, että asiassa saadun selvityksen 
perusteella kaivosalueelta johdettavien käsiteltyjen jätevesien osuus on 
tulva-aikaisesta virtaamasta on verrattain vähäinen ja laimenemisolosuh-
teet sellaiset, että Koivupuron uoman ulkopuolella ei ennalta arvioiden ai-
heudu muistuttajien esittämiä seurauksia. 

Tarkkailuvelvoitteita koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamääräyk-
sestä 106 sekä lupamääräyksestä 101 ja päätöksen liitteessä 2 olevista 
tarkkailumääräyksistä ilmenevästi. 

18. XX 

Vaatimuksista rakentaa puhdistuslaitos ja istuttaa suoalueella energiapa-
jua viitataan edellä muistuttajien 17. Annikki Hakkarainen ym. vaatimuksis-
ta lausuttuihin seikkoihin. 

19. XX 

Muistuttajan tila sijaitsee noin 10 km:n etäisyydellä kaivosalueelta. 

Muistuttajan vaatimuksesta poiketen päätöksen kohdista toiminnanaloitta-
mislupa ja sitä koskeva vakuus sekä töidenaloittamislupa ja sitä koskeva 
vakuus sekä niiden perusteluista ilmenevästi toiminnanaloittamislupa ja 
töidenaloittamislupa voidaan myöntää. 

Vedenotosta Olkilahdesta ei ennalta arvioiden aiheudu haitallisia vaikutuk-
sia Pienessä Tipasjärven vedenkorkeudelle tai kalakannoille.   

Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu muistuttajan esittämää pöly- tai 
meluhaittaa muistuttajan tilalla. 

Muutoin muistutuksessa esitetyillä seikoilla ei ole vaikutusta muistuttajan 
kiinteistöllä. 
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20. XX ja XX 

Vaatimus velvoittaa luvan saaja rakentamaan kunnollinen jätevedenpuh-
distamo heti toimintaa aloitettaessa on otettu huomioon lupamääräyksistä 
106 ja 107 ilmenevästi.  

Vaatimuksesta evätä hakijan pyyntö saada ylittää ympäristönlaatunormi lyi-
jypäästön osalta aluehallintovirasto viittaa päätöksen kohtaan Poikkeami-
nen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä, joista ilmenevästi 
lyijypäästön osalta Koivupuron alapuolinen Ollinjoki on määrätty sekoittu-
misvyöhykkeeksi, jolla lyijyn ympäristönlaatunormi saa ylittyä. Sanotun 
päätöksen kohdan perusteluista ilmenevistä syistä Koivupuroa ei ole mää-
rätty sekoittumisvyöhykkeeksi. 

Lyijy- ja muiden päästöjen sekä ympäristönlaatunormien osalta aluehallin-
tovirasto viittaa lisäksi lupamääräyksiin 10–12 ja 106 sekä lupamääräyk-
seen 101 ja päätöksen liitteenä 2 oleviin tarkkailumääräyksiin. 

21. XX, XX ja XX sekä XX  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan vaatimuksen osalta 
aluehallintovirasto viittaa edellä päätöksen kertoelmaosan kohdassa YVA 
lausuttuun ja toteaa, että ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 17 
§:n 2 momentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea päätökseen va-
littamalla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, että arviointimenette-
lyä ei ole suoritettu. 

Muistuttajien vaatimuksista täydentää hakemukseen liitettyjä selvityksiä tai 
esittää uusia selvityksiä aluehallintovirasto toteaa, että asiassa on hake-
muksen kuuluttamalla tiedoksiantamiseen mennessä liitetty viranomaisten, 
asianosaisten ja mielipiteen esittäjien kuulemiseksi riittävät selvitykset.  

Muistuttajat ovat pyytäneet saada tiedon, mikäli hakija toimittaa lisäselvi-
tystä annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella. Aluehallintoviras-
to toteaa tältä osin, että hakija on hakemuksen tiedoksiantamisen kuulut-
tamalla jälkeen täydentänyt hakemustaan useita kertoja. Täydennykset 
ovat edellä kohdassa Lupahakemuksen täydennykset ilmenevästi koske-
neet toiminnan järjestämistä hankealueella tai hakemuksessa esitettyjen 
tietojen tarkentamista. Täydennysten johdosta hankkeen päästöt tai haital-
liset vaikutukset ympäristössä eivät olennaisesti muutu, mistä syystä alue-
hallintovirasto katsoo, että sanottujen täydennysten johdosta ei ole ollut 
tarpeen kuulla viranomaisia, asianosaisia tai mielipiteen esittäjiä uudelleen. 

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että luvan saajalle on asetettu lupamää-
räyksistä 103–107 ilmenevät selvitysvelvoitteet. 

Toiminnan tarkkailua koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamää-
räyksistä 101 ja 106 sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyk-
sistä ilmenevästi. 

Pöly-, melu-, ja tärinähaittojen minimoimista koskeva vaatimus on otettu 
huomioon lupamääräyksistä 29–38 ilmenevästi. 

Puhdistuslaitoksen rakentamista koskeva vaatimus on otettu huomioon lu-
pamääräyksestä 107 ilmenevästi. 

Raja-arvojen määräämistä koskeva vaatimus on otettu huomioon lupamää-
räyksistä 10 ja 11 ilmenevästi. 
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Rikastushiekka-altaan ja pyriittialtaan riskien minimoimista koskeva vaati-
mus on otettu huomioon lupamääräyksistä 53–61 ja 66–71 ilmenevästi. 

Vaatimuksesta evätä hakijan pyyntö saada ylittää ympäristönlaatunormi lyi-
jypäästön osalta aluehallintovirasto viittaa päätöksen kohtaan Poikkeami-
nen ympäristönlaatunormista sekoittumisvyöhykkeellä, joista ilmenevästi 
lyijypäästön osalta Koivupuron suun alapuolinen Ollinjoki on määrätty se-
koittumisvyöhykkeeksi, jolla lyijyn ympäristönlaatunormi saa ylittyä. Sano-
tun päätöksen kohdan perusteluista ilmenevistä syistä Koivupuroa ei ole 
määrätty sekoittumisvyöhykkeeksi. 

Vaatimuksesta kieltää erityisesti sekoittumisvyöhykkeen laajentaminen 
aluehallintovirasto toteaa, että tämän päätöksen mukainen sekoittumis-
vyöhyke ei ulotu Ollinjokea kauemmas. 

Vaatimuksesta antaa jätteiden käsittelystä ja varastoinnista riittävät määrä-
ykset aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin 39–81, 98–100 ja 108. 

Vaatimus evätä toiminnanaloittamislupaa koskeva hakemus tai vaihtoeh-
toisesti myöntää se ainoastaan rajattuna valmisteleviin töihin hylätään. 
Edellä kohdista Toiminnanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus ja sen pe-
rusteluista ilmenevästi toiminnanaloittamislupa voidaan myöntää rajaamat-
ta sitä tiettyihin toimenpiteisiin. Sanotuista kohdista ilmenevästi aluehallin-
tovirasto on myös arvioinut, että 200 000 euron vakuus on riittävä niiden 
vahinkojen, haittojen ja kustannusten varalle, jotka päätöksen kumoaminen 
tai lupamääräysten muuttaminen voi aiheuttaa. Näin ollen vaatimus aset-
taa sanottu vakuus vähintään 500 000 euron suuruisena hylätään. 

Vaatimus toimittaa hakemuksessa esitettyä tarkempi jälkihoitosuunnitelma 
muun muassa vakuuden määrittelemiseksi on otettu huomioon lupamäärä-
yksestä 98 ilmenevästi. 

Vaatimus hakijan esittämää suurempi vakuus myös kaivannaisjätteiden 
osalta on otettu huomioon päätöksen kohdassa Kaivannaisjätealueita kos-
keva vakuus ja sen perusteluista ilmenevästi. 

Vaatimuksesta tiedottaa toiminnan etenemisestä säännöllisesti lähialueen 
asukkaille aluehallintovirasto toteaa, että luvan saaja on ilmoittanut aiko-
vansa perustaa ympäristöseurantatyöryhmän, johon jäseniksi tulisi hakijan 
edustuksen lisäksi paikallisia ihmisiä ja viranomaisten edustus.   

22. Karhunpesän metsästäjät ry 

Vaatimus kieltää kaivoksen jätevesien johtaminen sekä Pieneen Tipasjär-
veen että Isoon Tipasjärveen on otettu huomioon lupamääräyksestä 11 il-
menevästi. 

Pöly- ja meluhaittojen estämistä koskeva vaatimus on otettu huomioon lu-
pamääräyksistä 29–38 ilmenevästi. 

Jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamää-
räyksistä 10–11 ja 107 ilmenevästi. 

Tarkkailua koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 
101 ja 106 sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä ilme-
nevästi. 
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Aluehallintovirasto hylkää muistuttajan vaatimuksen asettaa luvan saajalle 
kalojen istutusvelvoite korvaukseksi vedenotosta Pienestä Tipasjärvestä. 
Ennalta arvioiden raakavedenotosta ei aiheudu kalastolle tai kalastukselle 
toimenpitein hyvitettävää vahinkoa.  

23. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry 

Mielipiteen esittäjän vaatimuksista täydentää hakemukseen liitettyjä selvi-
tyksiä tai esittää uusia selvityksiä aluehallintovirasto toteaa, että asiassa on 
hakemuksen kuuluttamalla tiedoksiantamiseen mennessä liitetty viran-
omaisten, asianosaisten ja mielipiteen esittäjien kuulemiseksi riittävät selvi-
tykset.  

Hakija on hakemuksen tiedoksiantamisen kuuluttamalla jälkeen useita ker-
toja täydentänyt hakemustaan. Täydennykset ovat edellä kohdassa Lupa-
hakemuksen täydennykset ilmenevästi koskeneet toiminnan järjestämistä 
hankealueella tai hakemuksessa esitettyjen tietojen tarkentamista. Täy-
dennysten johdosta hankkeen päästöt tai haitalliset vaikutukset ympäris-
tössä eivät olenanisesti muutu, mistä syystä aluehallintovirasto katsoo, että 
sanottujen täydennysten johdosta ei ole ollut tarpeen kuulla viranomaisia, 
asianosaisia tai mielipiteen esittäjiä uudelleen. 

Aluehallintovirasto toteaa lisäksi, että luvan saajalle on asetettu lupamää-
räyksistä 103–107 ilmenevät selvitysvelvoitteet. 

Vaatimuksesta selvityttää pohjavesioloja ja louhostoiminnan pohjavesivai-
kutusten ulottuvuutta etelään ja lounaaseen ennen päätöksen antamisesta 
aluehallintovirasto toteaa, että asiassa on esitetty riittävät tiedot pohja-
vesioloista asian ratkaisemiseksi. Asiassa ei ole ilmennyt, että toiminta 
pohjavesiolojen muuttumisen perusteella merkittävästi heikentäisi niitä 
luonnonarvoja, joiden perusteella Hiidenportin kansallispuisto on sisällytet-
ty Natura 2000 -verkostoon. Näin ollen sanotut vaatimukset hylätään. 

Vaatimuksesta täydentää maankäyttöselvitystä (kaavoitus) hylätään. Ym-
päristöluparatkaisun ja vesitalousluparatkaisun perusteluista ilmenevästi 
hanke ei ole kaavoituksen vastainen.    

Vaatimus asettaa kaivokselta johdettavien vesien sisältämille aineille raja-
arvoja on otettu huomioon lupamääräyksistä 10 ja 11 ilmenevästi, ja lisäksi 
luvan saajalle on asetettu lupamääräyksistä 104 ja 106 ilmenevät selvitys-
velvoitteet.  

Kaivoksen jätevesien käsittelyn tehostamista koskeva vaatimus on otettu 
huomioon lupamääräyksestä 107 ilmenevästi.   

Rikastushiekka-altaan ja sivukivialueen rakentamista koskevat vaatimukset 
on otettu huomioon lupamääräyksistä 53–64 ilmenevästi. 

Tarkkailua koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksestä 
101 ja päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä ilmenevästi. 

Aluehallintovirasto velvoittaa mielipiteen esittäjän vaatimuksesta poiketen 
toimittamaan lupamääräysten tarkistamishakemuksen kolmen vuoden ku-
luessa varsinaisen kaivostoiminnan aloittamisesta (malmin louhinnan aloit-
taminen). Lupamääräysten tarkistaminen tätä aiemmin ei ole tarpeen otta-
en huomioon tässä päätöksessä toiminnalle asetetut lupamääräykset selvi-
tysvelvoitteineen sekä asetetut tarkkailumääräykset. Lisäksi aluehallintovi-
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rasto toteaa, että tarvittaessa luvan saaja on velvollinen hakemaan lupaa 
toiminnan muutoksiin jo ennen lupamääräysten tarkistamista.   

24. Sotkamon luonto ry 

Vaatimus tehostaa prosessin kierrätysastetta on otettu huomioon lupamää-
räyksessä 9, jonka mukaan toiminnassa on pyrittävä vesien korkeaan kier-
rätysasteeseen.   

Rikastushiekka-altaan ja sivukivialtaan rakenteita koskevan vaatimuksen 
osalta aluehallintovirasto viittaa edellä 23. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n 
mielipiteestä lausuttuun. 

Sivukiven sijoittamisen osalta aluehallintovirasto viittaa lupamääräyksiin 
42, 44–46, 48, 50 ja 51. 

Kaivokselta johdettavien puhdistettujen jätevesien sisältämien aineiden pi-
toisuuksille asetettavista raja-arvoista aluehallintovirasto viittaa edellä 23. 
Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n mielipiteestä lausuttuun. Asiassa saadun 
selvityksen mukaan muille aineille ei nyt ole arvioitu olevan tarpeen asettaa 
raja-arvoja. 

Vaatimukset toteuttaa kaivoksella tehostettu vedenkierrätys ja vähentää 
luontoon johdettavan käsitellyn jäteveden määrää on otettu huomioon lu-
pamääräyksistä 9, 13 ja 90 ilmenevästi.  

Lupamääräysten tarkistamisajankohdan osalta aluehallintovirasto viittaa 
edellä 23. Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n mielipiteestä lausuttuun. 

Tarkkailua koskevat vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä 
101, 104 ja 106 sekä päätöksen liitteenä 2 olevista tarkkailumääräyksistä 
ilmenevästi.  

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN 

Päätöksen voimassaolo 

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi.  

Tarvittaessa ympäristölupavirasto voi ympäristönsuojelulain 58 §:ssä sää-
dettyjen edellytysten täyttyessä muuttaa aikaisempaa lupaa tai ympäris-
tönsuojelulain 59 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä peruuttaa lu-
van. 

Lupamääräysten tarkistaminen 

Luvan saajan on toimitettava hakemus ympäristöluvan määräysten sekä 
vedenottoa Pienestä Tipasjärvestä koskevien vesitalouslupamääräysten 
tarkistamiseksi aluehallintovirastoon kolmen vuoden kuluttua siitä, kun var-
sinainen kaivostoiminta (malmin louhinnan alkaminen) alueella on alkanut.  

Hakemuksessa tulee lupamääräyksen 106 velvoitteiden lisäksi esittää se, 
mitä ympäristönsuojeluasetuksessa hakemuksen sisällöstä määrätään se-
kä kattava yhteenveto toiminnan päästö- ja vaikutustarkkailusta.  
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Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen 

Jos asetuksella annetaan tämän luvan määräyksiä ankarampia säännök-
siä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistami-
sesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava ympäristönsuojelulain 56 
§:n nojalla. 

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätöksen yleinen täytäntöönpanokelpoisuus  

Päätös saadaan panna täytäntöön sen saatua lainvoiman. 

Valitus korvauksesta ei estä toiminnan aloittamista. 

Ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta 

Ympäristöluvan mukainen toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta 
aloittaa edellä kohdassa ”Toiminnanaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus” 
ilmenevästi lupapäätöstä noudattaen.  

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

Vesitaloushankkeen töidenaloittamislupa 

Luvan saaja voi muutoksenhausta huolimatta ryhtyä tässä päätöksessä 
tarkoitettujen, edellä kohdan ”Töidenaloittamislupa ja sitä koskeva vakuus” 
mukaisiin vedenottoa koskeviin töihin. 

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET  

Ympäristönsuojelulaki 4 §, 5 §, 6 §, 35 § 4 momentti, 41 §, 42 §, 43 § 1 ja 
3 momentit, 43 a §, 43 b § 1 ja 2 momentti, 43 c §, 45 § 1 momentti, 45 a 
§, 46 § 1, 2 ja 4 momentit, 48 § 1 momentti, 50 § 2 momentti, 52 § 1–3 
momentit, 55 § 2 ja 3 momentit, 66 §, 67 §, 74 § 3 momentti, 90 § 1 mo-
mentti, 101 § 1 momentti, 103 a §, 103 b §, 103 b § 1–4 momentti, 103 c § 
1 ja 3 momentti  

Vesilaki (587/2011) 1 luku 3 §, 19 luku 3 § 1 momentti ja 14 § 

Vesilaki (264/1961) 1 luku 2 §, 18 §, 23 c §, 2 luku 4 §, 6 § 2 momentti, 11 
§, 11 a §, 12 §, 14 a § 1 ja 2 momentti, 15 §, 22 a § 1 momentti, 26 § 1 
momentti 2) kohta sekä 2, 3 ja 6 momentit, 9 luku 2 §, 7 § ja 8 §, 11 luku 
14 §, 16 luku 2 § 1 momentti, 21 § 1 ja 2 momentti  

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 5 § 2 momentti ja 7 § 1 momentti 

Korkolaki 4 § 1 momentti 
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Jätelaki (646/2011) 149 § 1 momentti ja 150 § 

Jätelaki (1072/1993) 3, 4, 6 ja 15 §  

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4 §, 7 §, 8 § ja 9 § 

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista (214/2007) 

KÄSITTELYMAKSU JA SEN PERUSTELUT 

Ratkaisu 

Lupa-asian käsittelymaksu on 61 809,75 euroa. 

Perustelut 

Kyseessä on uusi toiminta, jolloin peritään ympäristönsuojelulain mu-
kaisten toimintojen käsittelymaksuna alla mainittujen valtioneuvoston ase-
tusten mukaan asetuksen 1145/2009 taulukkojen mukainen yhdistetty 
maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsitte-
lymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 % niiden maksuista.   

Päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä 
vesitalousasioita koskevia päätöksiä. Koska kyseessä on ympäristön-
suojelulain 39 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään 
asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittely-
maksun suuruinen maksu. Vesitalousluparatkaisuista suurin maksu-
taulukon mukainen lupamaksu, 1 740 euroa, koskee muuta vedenottoa.  

Ympäristölupapäätöksen käsittelystä perittävä maksu on alla olevan taulu-
kon mukainen.  
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Toiminta Perusmaksu 
€ 

Perittävä 
osuus % 

Yhteensä 
€ 

YMPÄRISTÖLUPA    
Kaivostoiminta 19 150 100 19 150 
(louhintamäärä 350 000– 
500 000 t/v) 
Malmin rikastamo 

 
 

19 150 

   
 

50 

 
 

9 575 
Suuronnettomuuden vaaraa    
aiheuttava kaivannaisjätteen 
jätealue (pyriittiallas ja pyriitin 
maanalainen louhostäyttö)    
Kaivannaisjätteen jätealue 
(rikastushiekka-allas)           

 
11 480 

 
9 580 

 

 
50 

 
50 

 
5 740 

 
4790 

Muut kaivannaisjätteen jäte-
alueet            
(sivukivialue, pintamaiden 
läjitysalue) 
Jäteveden puhdistamo 
(AVL vähintään 100) 

 
9 580 

 
 

3 480 
 

 
50 

 
 

50 

 
4 790 

 
 

1 740 

yhteensä   45 785 
 

Taulukon mukaista yhteensä perittävää maksua on korotettu 35 %, koska 
asian vaatima työmäärä on ollut taulukon mukaisesti perittäviä maksuja 
korkeampi. Näin ollen ympäristöluvasta perittävä maksu on yhteensä 
61 809,75 euroa. 

Ympäristöluvasta perittävä maksu on suurempi kuin vesitalouslupaan sisäl-
tyvä korkein käsittelymaksu. Näin ollen käsittelymaksu peritään ympä-
ristölupamaksun mukaisena. 

Oikeusohjeet 

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista vuosina 2012 ja 
2013 (1572/2011) 
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. 

 

 

  Sami Koivula 

 

 

Juhani Itkonen   Valtteri Niskanen 

 

 

Päätöksen ovat tehneet puheenjohtajana johtaja Sami Koivula, ympäristö-
neuvos Juhani Itkonen ja ympäristölakimies Valtteri Niskanen. Asian on 
esitellyt ympäristölakimies Valtteri Niskanen. 

Tiedustelut; asian esittelijä, puh. 0295 017 659 tai 0295 017 500 

VN/am 

Liitteet  Valitusosoitus 
Tarkkailuohjelma 
Kartta 
 
 

Päätös  Hakija 

Tiedoksi  Kainuun ELY-keskus / Ympäristö ja luonnonvarat 
  Kainuun ELY-keskus / Kalatalous 
  Sotkamon kunta 
  Sotkamon kunta / Kaavoitusviranomainen 
  Sotkamon kunta / Ympäristönsuojeluviranomainen 
  Sotkamon kunta / Terveydensuojeluviranomainen 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 
  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES / Tihinen Taimo 
  Geologian tutkimuskeskus 
  Säteilyturvakeskus 
  Suomen ympäristökeskus 
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Liite 1 
VALITUSOSOITUS 

 
Valitusviranomainen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muu-

tosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava liitteineen 
Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. 
 

Valitusoikeus  Valituksia päätöksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia 
saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuo-
jelun tai viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai sääti-
öt, asianomaiset kunnat, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomai-
set ja muut yleistä etua valvovat viranomaiset. 

 
Valitusaika  Valitusaika päättyy 16.5.2013, jolloin valituksen on viimeistään oltava perillä 

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.  
 

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

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

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

toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) 
 

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

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

tys asiamiehen toimivallasta 
- jäljennös valituskirjelmästä (jos valituskirjelmä toimitetaan postitse) 
 

Valituksen toimittaminen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon  
 
Valituskirjelmä on toimitettava Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kir-
jaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä voidaan myös lähettää postitse, 
telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimi-
tetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen 
virka-ajan päättymistä. 

 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot 

käyntiosoite: Linnankatu 1–3 
postiosoite:  PL 293, 90101 Oulu 
puhelin:  vaihde 029 501 7500 
telekopio: 08 - 3140 110 
sähköposti: kirjaamo.pohjois@avi.fi 
aukioloaika:  klo 8–16.15 
 

Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeuden-
käyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 
suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräis-
tä tapauksista, joissa maksua ei peritä. 
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Liite 2 
 

TIPAKSEN HOPEAKAIVOKSEN TARKKAILU 
 
TARKKAILUN PERIAATTEET  

Kaivoksen tarkkailu on toteutettava siten, että kaivoksen toiminnasta, 
päästöistä ja ympäristövaikutuksista saadaan luotettava ja kattava tieto.  
Luvan saajan tulee tarkkailla muun muassa tuotantoprosesseja, louhitta-
van malmin ja sivukiven määrää ja laatua, veden, energian, räjähdysainei-
den, polttoaineiden ja kemikaalien kulutusta, muodostuvien kaivannaisjät-
teiden ja muiden jätteiden määrä, laatua ja ominaisuuksia, toiminnan pääs-
töjä ja niiden muodostumista, puhdistuslaitteiden ja -menetelmien toimi-
vuutta ja tehoa sekä päästöjen ympäristövaikutuksia niin, että ne voidaan 
joko suoraan mitata taikka laskea tai arvioida riittävällä tarkkuudella.  

Käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailut on aloitettava kattavina heti, kun kai-
voksen rakentamisvaihe käynnistyy. Niitä on laajennettava ja täydennettä-
vä varsinaisen kaivostoiminnan käynnistyttyä ja aina heti toiminnan, pääs-
töjen tai niiden vaikutusten laajetessa tai muuttuessa. Tarkkailuja on muu-
tenkin jatkuvasti kehitettävä toiminnasta, sen päästöistä ja niiden vaikutuk-
sesta sekä tarkkailumenetelmistä karttuvan tiedon ja muun käytettävissä 
olevan tiedon perusteella.  

Tarkkailu on tehtävä siten, kuin tämän päätöksen kohdassa "Hankkeen ja 
sen vaikutusten tarkkailu", ja hakemuksen liitteessä 11 "Taivaljärven kai-
voksen tarkkailusuunnitelma” on esitetty, ottaen lisäksi huomioon lupamää-
räyksissä ja tässä liitteessä määrätyt asiat sekä ELY-keskuksen tarkkailu-
suunnitelman hyväksymisen yhteydessä tarkkailuun määräämät tarken-
nukset ja täydennykset.  

Hankkeen vaikutusalueen nykytilasta (perustila) tulee olla riittävän moni-
puolinen ja luotettava tietoa ennen toiminnan käynnistymistä, jotta vaiku-
tustarkkailun tuloksia voidaan verrata monipuolisesti ja luotettavasti nykyti-
laselvitysten tuloksiin ja hankkeen ympäristövaikutukset voidaan luotetta-
vasti todentaa ja selvittää. Tässä tarkoituksessa lupahakemuksessa esitet-
tyä ja muuta saatavilla olevaa tietoa hankkeen vaikutusalueen nykytilasta 
on täydennettävä vähintään jäljempänä esitetyssä laajuudessa ennen var-
sinaisen toiminnan aloittamista.  

TÄYDENNYKSET LUVAN SAAJAN ESITTÄMÄÄN TARKKAILU-
SUUNNITELMAAN  

 KÄYTTÖTARKKAILU 

Luvan saajan on toteutettava kaivoksen rakentamistyömaalla ja toimivalla 
kaivoksella kattavaa käyttötarkkailua.  

Rakennus- ja toimintavaiheen käyttötarkkailun tulee tuottaa käyttökelpoista 
tietoa päästöjä ja ympäristön muutoksia aiheuttavasta toiminnasta, päästö-
jen muodostumisesta ja päästökohteista, päästöistä (ml. jätteet) sekä 
päästöjen käsittelyjärjestelmien muiden päästöjä pienentävien toimenpitei-
den tehokkuudesta ja toimivuudesta. Sen tulee palvella osaltaan myös kai-
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voksen infrastruktuurin rakentamista sekä louhinnan, rikastusprosessin, 
päästöjen käsittelyjärjestelmien ja muun toiminnan ohjausta.  

Käyttötarkkailun tiedot ja havainnot on kirjattava käyttöpäiväkirjaan tai 
muuhun soveltuvaan tietojen tallennusjärjestelmään (kirjanpito). Siihen tu-
lee kirjata kaikki tiedot ja tapahtumat, jotka voivat aiheuttaa päästöjä tai 
haitallisia ympäristövaikutuksia tai lisätä toiminnasta aiheutuvia terveys- ja 
ympäristöriskejä. 

Käyttötarkkailun kirjanpitoon tulee myös kirjata muun muassa keskeiset 
tiedot: 

 Päästöjä ja ympäristön muutoksia aiheuttavasta infrastruktuurin 
rakentamisesta sekä kaivostoiminnan valmistelusta. 

 Tuotannosta, päästökohteista, päästöistä (ml. melu ja tärinä) ja 
kaivannais- ja muista jätteistä sekä poltto- ja voiteluaineista, rä-
jähdysaineista ja kemikaaleista yms. aineista tai tekijöistä, joista 
aiheutuu tai voi aiheutua päästöjä ympäristöön tai ympäristön 
pilaantumisen vaaraa.  

 Poikkeus- ja häiriötilanteista ja onnettomuuksista sekä toimen-
piteistä, joihin on ryhdytty päästöjen ja ympäristöön kohdistuvi-
en haitallisten vaikutusten estämiseksi, rajoittamiseksi ja tark-
kailemiseksi.   
 

Käyttötarkkailun kirjanpito on oltava kaivoksella saatavilla koko toiminnan 
ajan ja sen ylläpidosta vastuullisen henkilön yhteystiedot on ilmoitettava 
Kainuun ELY-keskukselle. Käyttötarkkailusta on laadittava ELY-keskuksen 
kanssa sovittavalla tavalla vuosittain yhteenveto, joka voidaan liittää ympä-
ristönsuojelun vuosi-ilmoitukseen ja lupamääräysten tarkistamis-
hakemuksen asiakirjoihin.  

Toiminnan (ml. rakentamisvaihe) käyttötarkkailuun on sisällytettävä ja kir-
janpitoon on lisättävä hakemuksen liitteen 11 tarkkailusuunnitelman koh-
dassa 3 esitetyn lisäksi ainakin seuraavat toimenpiteet ja tiedot: 

 Eri toimintojen tarkat toiminta-ajat.  

 Kaivoksen toiminta-alueen ja prosessien vesitaseen tarkkailu 
siten, että vesitaseeseen vaikuttavia keskeisiä vesimääriä mita-
taan ja tarkkaillaan jatkuvasti ja että vesitase on jatkuvasti sel-
villä. 

 Aistinvaraiset havainnot tiestön ym. kohteiden pölyämisestä, 
poikkeavista tai häiritsevistä melupäästöistä, vesienkäsittely-
laitteiden ohi menevien vesien samentumisesta yms. asioista, 
joilla on merkitystä päästöjen ja niiden toistuvuuden tarkastelun 
kannalta. 

 Maanalaisen kaivoksen louhosperiin ja pyriittialtaaseen sijoitet-
tavan pyriitin sijoitusajankohdat ja määrät. 
 

Erityisesti rakentamisvaihetta koskien käyttötarkkailuun tulee sisällyttää ja 
kirjanpitoon merkitä hakemuksen liitteen 11 tarkkailusuunnitelman kohdas-
sa 3 esitetyn lisäksi ainakin seuraavat toimenpiteet ja tiedot: 
 

 Tiedot vedenotto- ja vesienkäsittelyrakenteiden, meluvallin, si-
vukiven läjitysalueen, malmin ja marginaalimalmin varastointi-
alueiden, rikastushiekka-altaan ym. ympäristönsuojeluraken-
teiden rakentamisen vaiheista ja käyttöönotosta.  
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 Ojitusten ja uomien kaivujen ja siirtojen yhteydessä tarkat kai-
vuajat ja -paikat sekä uomiin toteutetut kiintoainepäästöjä rajoit-
tavat toimenpiteet.  

 Tiedot kaivostoimintojen ulkopuolisten vesien johtamisjärjeste-
lyjen rakentamisesta ja käyttöönotosta. 

 Eri kohteista poistetut kivennäis- ja turvemaat sekä niiden mää-
rät ja sijoituskohteet. 

 Tiedot tiivisturpeeksi otettavan lisäturpeen poistosta ja sen ete-
nemisestä (mm. ottoalueet, otetun ja kohteeseen levitetyn ja tii-
visturpeen massamäärät, toimenpiteet tiivisturpeen laadun 
varmistamiseksi). 

 Tiedot kaivospiirin alueelta louhittavan ja muualta tuotavan tar-
vekiven määrästä, laadusta ja käyttökohteesta. 

PÄÄSTÖTARKKAILU JA KAIVANNAISJÄTTEIDEN OMINAISUUKSIEN 
TARKKAILU 

Hakemuksen liitteenä 11 esitetyn tarkkailusuunnitelman (jäljempänä tark-
kailusuunnitelma) kohdassa 4 esitettyä päästötarkkailua tulee täydentää ja 
tarkentaa lupamääräyksessä 101 määrättyyn yksityiskohtaiseen tarkkailu-
suunnitelmaan ottaen huomioon seuraavissa kohdissa esitetyt asiat.  

 Jätevesipäästöt   

Tarkkailusuunnitelman kohdassa 4.1 esitettyä eri vesijakeiden ja päästöjen 
muodostumisen tarkkailua sekä päästötarkkailua täydennetään ja tarken-
netaan ainakin seuraavasti: 

Eri vesijakeiden määrän mittaus 

Selkeytysaltaista 1–3 pintavalutuskentälle johdettavien käsiteltyjen jäteve-
sien määrää mitataan jatkuvatoimisesti ELY-keskuksen hyväksymän 
suunnitelman mukaisesti. 

Pienestä Tipasjärvestä otettavan veden, avolouhoksen ja maanalaisen 
kaivoksen kuivanapitovesien, rikastamolta rikastushiekka-altaaseen johdet-
tavan veden, rikastamolle palautettavan veden yms. vesitaseen kannalta 
keskeisten vesijakeiden määrää mitataan jatkuvatoimisesti, pumppujen 
käyntiaikojen perusteella tai muulla luotettavalla tavalla ELY-keskuksen 
hyväksymän suunnitelman mukaisesti, niin että vesitase saadaan luotetta-
vasti selville.  

Sivukivien läjitysalueen ja marginaalimalmin varastointialueen sekä malmin 
varastointialueen suoto- ja valumavesien samoin kuin rikastushiekka-
altaan ja selkeytysaltaiden 1-3, patojen suotovesien määrää tarkkaillaan 
tarkoitukseen soveltuvien menetelmin ELY-keskuksen hyväksymän suun-
nitelman mukaisesti.  

Eri vesijakeiden ja vesistöön johdettavien vesien laadun tarkkailu 

Likaantuneiden vesijakeiden laatua tarkkaillaan niin tiheästi ja monipuoli-
sesti, että laadun vaihteluista ja päästöistä saadaan luotettava tieto. Ha-
kemuksen tarkkailusuunnitelman kohdassa 4.1 esitettyä jätevesitarkkailua 
täydennetään ottaen huomioon seuraavat asiat:  
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 Lupamääräyksessä 10 tarkoitetun kiintoainepitoisuudelle asete-
tun raja-arvon alittumista sekä selkeytysaltaan 3 ja paikallisten 
vesien johtamisjärjestelmien toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti 
aistinvaraisesti sekä säännöllisesti otettavilla vesinäytteillä en-
nen näiden vesien maastoon tai vesistöön johtamista. Raken-
tamisvaiheen jätevesitarkkailusta esitetään yksityiskohtainen 
suunnitelma lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityiskohtai-
sessa tarkkailusuunnitelmassa.  

 Kaivoksen toimintavaiheessa selkeytysaltaista 1–3 pintavalu-
tuskentälle johdettavan veden pH, sähkönjohtavuus ja kiinto-
ainepitoisuus mitataan jatkuvatoimisesti ELY-keskuksen hyväk-
symän suunnitelman mukaisesti. 

 Kaivos- ja rikastamotoiminnan käynnistyttyä selkeytysaltaista 
1–3 pintavalutuskentälle johdettavan veden lyijypitoisuutta tark-
kaillaan päivittäin ja muuta veden laatua viikoittain siihen asti, 
kunnes veden laatu ja sen vaihtelu on saatu luotettavasti selvil-
le. Näytteenottoa voidaan harventaa tai tihentää ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla alkuvaiheen tarkkailun tulosten 
sekä lupamääräyksessä 106 määrätyn selvityksen tulosten pe-
rusteella.  

 Kaivos- ja rikastamotoiminnan käynnistyttyä selkeytysaltaista 
1–3 pintavalutuskentälle johdettavan käsitellyn jäteveden veden 
toksisuus selvitetään kolmen kuukauden kuluessa johtamisen 
alkamisesta vähintään kahdella eri testimenetelmällä ELY-
keskuksen hyväksymän testaussuunnitelman mukaisesti. Sa-
massa yhteydessä selvitetään käsitellyn jäteveden mahdollinen 
vesistön perustuotantoa (leväntuotantoa) lisäävä vaikutus. Sen 
jälkeen vastaavat testit tehdään vähintään kerran ennen lupa-
määräysten tarkistamista. Tulosten raportoinnin yhteydessä 
ELY-keskukselle tehdään esitys testauksen jatkamisesta.  

 Avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesien, ri-
kastamolta rikastushiekka-altaalle johdettavan veden, rikastus-
hiekka-altaasta selkeytysaltaisiin johdettavan veden sekä pinta-
valutuskentältä Koivupuroon johdettavan veden laatua sekä 
pintavalutuskentän toimintaa tarkkaillaan toimintavaiheessa vä-
hintään kuukausittain. Tarkkailua voidaan harventaa tai tihentää 
ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla alkuvaiheen tarkkailun tu-
losten sekä lupamääräyksessä 106 määrätyn selvityksen tulos-
ten perusteella. 

 Sivukiven läjitysalueen ja marginaalimalmin varastointialueen ja 
malmin varastointialueen suoto- ja valumavesistä samoin kuin 
rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaiden 1-3, patojen suotove-
sistä otetaan näytteet heti, kun suotovesiä alkaa muodostua ja 
sen jälkeen vähintään kuusi kertaa vuodessa. Näytteenottoa 
voidaan harventaa tai tihentää ELY-keskuksen hyväksymällä 
tavalla alkuvaiheen tarkkailun tulosten sekä lupamääräyksessä 
106 määrätyn selvityksen tulosten perusteella.  

 Eri vesijakeiden vesinäytteistä tehdään eri aineiden pitoisuus- 
ja muut veden laatua kuvaavat määritykset (analyysit) kattavas-
ti. Tarkennettu ja perusteltu luettelo tehtävistä määrityksistä esi-
tetään lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityiskohtaisessa 
tarkkailusuunnitelmassa. Määrityksiä lisätään tai vähennetään 
lupamääräyksessä 106 määrätyn selvityksen tulosten, malmin, 
sivukiven tai rikastushiekan ominaisuuksista saatavan tiedon tai 
muun tarkkailutiedon perusteella.  
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 Yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toiminnan, tehon ja päästö-
jen tarkkailusuunnitelma esitetään lupamääräyksessä 101 mää-
rätyssä yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa. Sitä laadit-
taessa otetaan huomioon mm. lupamääräyksen 16 tarkkailua 
koskevat vaatimukset.   

 Kaivannaisjätteiden hyödyntämiskohteissa tarkkaillaan muo-
dostuvan suoto- tai valumaveden laatua ELY-keskuksen kans-
sa sovittavalla tavalla, jos näiden vesien arvioidaan olevan li-
kaantuneita ja edellyttävän käsittelyä lupamääräyksen 9 mukai-
sesti. 

 Öljynerotuslaitteisiin kertyneiden öljypitoisen veden määrä ja  
öljyhiilivetyjen pitoisuus analysoidaan tai arvioidaan kulloinkin 
ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla.   

 Päästöt ilmaan 

Hakemuksen liitteen 11 tarkkailusuunnitelman kohdassa 4.3 tarkoitetuista 
pistemäisten päästölähteiden hiukkaspitoisuusmittauksista laaditaan yksi-
tyiskohtainen mittaussuunnitelma, joka toimitetaan ELY-keskukselle. Li-
säksi kaivosalueella muodostuvia pölypäästöjä tarkkaillaan seuraavasti: 
 

 Avolouhoksen räjäytysten pölypäästöjä ja niiden kulkeutumista 
sekä tiestön, läjitysalueiden ja muiden hajapäästölähteiden pö-
lyämistä tarkkaillaan aistinvaraisesti ja kaivosalueella olevan 
tuulimittarin tietoihin perustuen. Lisäksi räjäytykset videokuva-
taan ainakin toiminnan alkuvaiheessa.  
 

Esitys räjäytysten ja hajapölypäästöjen tarkkailusta tehdään lupamääräyk-
sessä 31 määrätyssä suunnitelmassa. 

 Melupäästöt 

Melupäästölähteiden aiheuttama melu (äänitehotaso) mitataan normaalis-
sa tuotantotilanteessa ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukai-
sesti rakentamisvaiheen aikana vähintään kertaalleen toiminnan ollessa 
laajimmillaan, varsinaisen kaivos- ja rikastamotoiminnan käynnistyttyä ja 
aina, kun alueelle muodostuu uusi merkittävä melupäästölähde. Lisäksi 
päästökohteiden äänitehotasot mitataan merkittävien meluntorjuntatoi-
menpiteiden toteuttamisen jälkeen. 

Mitattuja melupäästöjä (äänitehotasoja) käytetään arvioitaessa las-
kennallisesti (melumalli) melun leviämistä ympäristöön ja melutasoja häi-
riintyvissä kohteissa.  

 Kaivannaisjätteiden tarkkailu 

Kaivannaisjätteiden määrää, laatua ja ominaisuuksia koskeva yksityiskoh-
tainen tarkkailusuunnitelma liitetään lupamääräyksessä 51 tarkoitettuun 
päivitettyyn kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaan. Sen laadinnassa 
otetaan huomioon lupamääräykset 48 ja 51, ELY-keskuksen ja Geologian 
tutkimuskeskuksen lausunnoissa esitetyt näkökohdat sekä seuraavat asiat: 

 Avolouhoksesta louhittavan sivukiven eri sivukivijakeiden rikki-, 
metalli- ja muiden ympäristön pilaantumista aiheuttavien ainei-
den pitoisuuksia, haponmuodostusta ja liukoisuuksia tarkkail-
laan edustavista näytteistä tarkkailusuunnitelman kohdassa 6.1 
esitettyjä toimintatapoja noudattaen niin, että eri sivukivijakei-



6(13) 
 

den määristä sekä ominaisuuksista ja niiden vaihteluista saa-
daan luotettava tieto.   

 Kaivosalueella olevan sivukiven läjitysalueen suotovesistä ote-
taan edustava näyte, josta määritetään sähkönjohtavuus, pH 
sulfidi ja sulfaattipitoisuus sekä metallien, puolimetallien alkali-
metallien ja maa-alkalimetallien pitoisuudet kattavasti ELY-
keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

 Rikastamotoiminnan käynnistyttyä selvitetään ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla muodostuvan rikastushiekan mineralogia, 
haponmuodostusominaisuudet rikki-, metalli- ja muiden ympä-
ristön pilaantumista aiheuttavien aineiden pitoisuudet sekä liu-
koisuudet. Tällöin selvitetään myös rikastuskemikaalijäämien, 
rikkivedyn (H2S), rikkihiilen (CS2), tiosulfaatin (S2O3

2-) pitoisuu-
det rikastushiekassa sekä rikastushiekan huokosveden laatu. 
Tämän jälkeen rikastushiekan pitoisuuksia ja aineiden liukoi-
suutta jne. tarkkaillaan edustavista näytteistä säännöllisesti 
tarkkailusuunnitelman kohdassa 6.2 esitetyn mukaisesti niin, et-
tä rikastushiekan ominaisuuksista ja niiden vaihteluista saa-
daan luotettava tieto. 

 Maanalaiseen louhokseen tai pyriittialtaaseen läjitettävän pyrii-
tin ominaisuuksia tarkkaillaan vastaavalla tavalla kuin muitakin 
kaivannaisjätteitä. Maanalaisessa louhinnassa muodostuvan 
sivukiven ominaisuuksia tarkkaillaan niiltä osin kuin se on tar-
peen maanalaisen louhoksen kuivanpitovesien laadun ja kai-
voksen jälkihoidon kannalta. Tarkkailusta tehdään esitys yksi-
tyiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa.  

 Luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet mitataan malmis-
ta, sivukivestä, rikastushiekasta ja rikasteista Säteilyturvakes-
kuksen ohjeiden mukaisesti vuoden kuluessa kaivos- ja rikas-
tamotoiminnan käynnistämisestä.  

VAIKUTUSTARKKAILU JA SIIHEN LIITTYEN NYKYTILASEVITYSTEN 
TÄYDENTÄMINEN (ENNAKKOTARKKAILU)  

Hakemuksen liitteenä 11 esitetyn tarkkailusuunnitelman kohdassa 5 esitet-
tyä vaikutustarkkailua tulee täydentää ja tarkentaa seuraavissa kohdissa 
esitetyn mukaisesti.  

 Hydrologinen tarkkailu 

Hakemuksen tarkkailusuunnitelmaa täydennetään vesistöjen virtaamien ja 
vedenkorkeuksien tarkkailun osalta vähintään seuraavasti: 

 Koivupuron virtaamaa mitataan jatkuvatoimisesti ELY-
keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

 Pienen Tipasjärven veden korkeutta tarkkaillaan ELY-
keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. 

 Luonnonravintolammikkona käytettävän Taivaljärven vedenkor-
keutta mitataan touko–lokakuussa säännöllisesti luonnonravin-
tolammikon toiminnasta vastaavan kanssa sovittavalla tavalla.  

 Vesistötarkkailu/veden laadun tarkkailu 

Vesistötarkkailun tarkkailupisteet ja perustelut niiden valinnalle, tarkkailuti-
heys, näytteenottomenetelmät ja näytteistä tehtävät analyysit ja muut kes-
keiset asiat esitetään lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityiskohtai-
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sessa tarkkailusuunnitelmassa. Hakemuksen tarkkailu-suunnitelman koh-
dassa 5.3 esitettyä vesistötarkkailusuunnitelmaa täydennetään ainakin 
seuraavasti: 

Ennakkotarkkailu (nykytilaselvitysten täydentäminen) 

Koivupuron, Ollinjoen, Pirttilammen, Pirttijoen, Nimisenjoen ja Hietasen 
alapuolisen Lontanjoen veden laatua koskevia nykytilaselvityksiä täyden-
netään ennakkotarkkailulla ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla niin, että 
niiden veden laadusta (mm. metalli-, ravinne- ja sulfaattipitoisuudet) ja sen 
vuodenaikaisvaihteluista saadaan edustava vertailuaineisto toimintaa edel-
tävältä ajalta. Lyijyn, kadmiumin ja nikkelin osalta kokonaispitoisuuksien li-
säksi selvitetään myös liukoiset pitoisuudet. 

Pieni-Hietasen ja Hietasen veden laatua (mm. metalli-, ravinne- ja sulfaat-
tipitoisuudet) ja perustuotantoa (mm. kasviplanktonin määrä ja lajisto, klo-
rofyllipitoisuus) nykytilaselvityksiä täydennetään ennakkotarkkailulla ELY-
keskuksen hyväksymällä tavalla niin, että niistä saadaan edustava vertai-
luaineisto toimintaa edeltävältä ajalta.  

  Tarkkailuvesistöt ja -paikat 

Toiminnan vaikutuksia veden laatuun tarkkaillaan erityisesti jätevesien pur-
kuvesistössä Koivupuron, Ollinjoen, Pirttilammen, Nimisenjoen, Pieni-
Hietasen alueella. Tarkkailua laajennetaan viipymättä Hietaseen ja Lontan-
jokeen ja tarpeen mukaan kauemmaksikin alavirtaan, jos jätevesien vaiku-
tukset ilmenevät havaittavina tai mitattavina Pieni-Hietasessa asti. Lisäksi 
veden laatua tarkkaillaan Taivaljärvessä, kaivosalueelta Pieneen Tipasjär-
veen ja Isoon Tipasjärveen virtaavissa ojissa ja puroissa sekä Pienessä 
Tipasjärvessä sen varmistamiseksi, ettei kaivosalueelta tule haitallisia 
päästöjä näihin vesistöihin eikä niissä ilmene haitallisia vesistövaikutuksia 
kaivostoiminnan seurauksena.  

Tarkkailupaikkoja valittaessa: 

 pyritään siihen, että tarkkailupaikat ovat samat kuin edellä koh-
dassa tarkoitetun ennakkotarkkailun ja alueella jo aiemmin to-
teutetun veden laadun tarkkailun/seurannan tarkkailupaikat, ell-
ei niistä ole perusteltua syytä poiketa.  

 otetaan huomioon vesienhoidon ja merienhoidon järjestämises-
tä annetussa laissa tarkoitetussa vesien tai meriympäristön tilaa 
koskevassa seurantaohjelmassa esitetyt näkökohdat seuran-
nan järjestämisestä.  

 otetaan huomioon vaarallisista ja haitallisista aineista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 8 §:n 1 momentin 
säännökset tarkkailupaikoista erityisesti veden lyijypitoisuuden 
tarkkailun osalta. 

Raakavedenottoon liittyvän vesistörakentamisen ja kaivospiirin pohjois-
osan kaivostoimintojen ulkopuolisten kuivatusvesien johtamis-järjestelyjen 
aiheuttamaa mahdollista veden samentumista Pienen Tipasjärven Olkilah-
dessa tarkkaillaan, niin että vaikutusalueen laajuus ja ajallinen kesto saa-
daan selville. 
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Tarkkailutiheys  

Toiminnan vaikutuksia vedessä liuenneena olevan lyijyn pitoisuuksiin tark-
kaillaan tässä päätöksessä määrätyllä sekoittumisvyöhykkeellä (Ollinjoki 
Pirttilampeen saakka) sekä sekoittumisvyöhykkeen alapuolella Pirttilam-
men ja Pieni-Hietanen välisellä alueella vähintään 12 kertaa vuodessa ot-
taen huomioon vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista anne-
tun asetuksen liitteen 1 C kohta ja 9 §:n 2 momentin säännös tarkkailuti-
heydestä. Tarkkailutiheyttä voidaan muuttaa 9 §:n 3 momentissa säädetyin 
edellytyksin.  

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti myös vedessä liuenneena olevan 
kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksia tarkkaillaan toiminnan alkuvaiheessa 
vastaavalla tavalla ja vastaavilla alueilla kuin veden lyijypitoisuutta sen 
varmistamiseksi, etteivät näiden metallien ympäristölaatunormit ylity toi-
minnan vaikutuksesta. 

Muilta osin toiminnan vaikutuksia vedenlaatuun tarkkaillaan jätevesien 
purkupaikan alapuolisessa vesistössä tarkkailusuunnitelman kohdassa 5.3 
esitetystä poiketen vähintään kahdeksan kertaa vuodessa ELY-keskuksen 
kanssa sovittavina ajankohtina. Näytteenottoa voidaan harventaa tai tihen-
tää ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla alkuvaiheen tarkkailun tulosten 
perusteella. Tipasjoen vesistön latvaosan tarkkailupaikoilla tarkkailutiheys 
määritellään mainitun kohdan 5.3 pohjalta perustellun tarpeen mukaan ta-
pauskohtaisesti.  

Näytteenottosyvyydet ja näytteistä tehtävät analyysit 

Vesinäytteet otetaan eri tarkkailupaikoilla yleisesti käytössä olevia ohjeita 
noudattaen.  Tarkkailupaikoilla kenttähavainnot tehdään ja näytteet ote-
taan niin, että mm. veden näkösyvyys, lämpötilakerrostuneisuus, happiti-
lanne ja siihen liittyen hapetus-pelkistys -potentiaali sekä mahdollinen ker-
rostuneisuus sähkönjohtavuuden (suolapitoisuuden) suhteen saadaan sel-
vitetyksi.   

Vesinäytteistä tehdään metallien ja muiden aineiden pitoisuus- ja muut ve-
den laatua kuvaavat määritykset laaja-alaisesti tarkkailun alkuvaiheessa. 
Määrityksiä lisätään tai vähennetään tarkkailun tulosten sekä lupamäärä-
yksessä 106 määrätyn selvityksen tulosten perusteella. Vedessä liuennee-
na olevan lyijyn, kadmiumin ja nikkelin näytteenoton ja analysoinnin osalta 
noudatetaan lisäksi, mitä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-
neista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteessä 1 C) säädetään. 

Sedimentin laatu 

Toiminnan vaikutuksia vesistöjen sedimenttien laatuun tarkkaillaan erityi-
sesti jätevesien purkuvesistössä Koivupuron, Ollinjoen, Pirttilammen Ni-
misenjoen, Pieni-Hietasen alueella tarkoitukseen sopivista kohteista. Jär-
vimäisistä altaista sedimentin laatua tarkkaillaan ainakin Pieni-Hietasessa 
ja mahdollisuuksien mukaan myös Pirttilammessa. Tarkkailua laajennetaan 
Hietaseen ja Lontanjokeen sekä tarpeen mukaan kauemmaksikin alavir-
taan, jos jätevesien vaikutukset ilmenevät Pieni-Hietasen sedimentissä ha-
vaittavina tai mitattavina. Lisäksi sedimentin laatua tarkkaillaan Tipasjoen 
vesistöalueella Pienessä Tipasjärvessä.  
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Sedimenttitarkkailun toteutusta koskevat tiedot ja menetelmäkuvaukset 
(mm. sedimenttinäytteiden otto eri kohteista) esitetään ELY-keskuksen 
kanssa sovittavassa laajuudessa lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksi-
tyiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa. Yksityiskohtaista tarkkailu-
suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon mm. seuraavat asiat: 

 Havaintopaikkoja valittaessa otetaan huomioon alueella jo to-
teutetun (2008) sedimenttitutkimuksen tulokset. 

 Virtavesissä ja järvisyvänteillä tarkkailupaikat valitaan alueilta, 
joilla pohjasedimentti kerrostuu pysyvästi (akkumulaatiopohjat).   

 Sedimenttinäytteet otetaan niin, että sedimentti ei sekoitu eikä 
sen kerrostuneisuus häiriinny. Määritykset tehdään sedimentin 
pintaosasta niin, että näyte kuvaa muutamana viime vuotena 
sedimentoitunutta ainesta.  

 Sedimentin ylimmästä kerroksesta määritetään vähintään kui-
va-aine, hehkutusjäännös, pH, hapetus-pelkistyspotentiaali ja 
metallit laaja-alaisesti ELY-keskuksen kanssa sovittavalla taval-
la. 

 Näytteenotto on toiminnan alkuvaiheessa ajoitettava siten, että 
lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä on käytet-
tävissä ennen kaivoksen toiminnan aloittamista otettu vertailu-
näyte ja vähintään yhdet näytteet kaivostoiminnan ajalta. Vaih-
toehtoisesti voidaan ottaa vain yhdet sedimentti-näytteet, joista 
ajoitetaan eri kerrokset ja analysoidaan niiden laatu.  

 Tulosten perusteella päätetään tarkkailun jatkamisesta. 

 Pohjaeläintarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman kohdassa 5.4.2 tarkoitettu pohjaeläintarkkailu teh-
dään keskittyen erityisesti jätevesien purkuvesistössä eli Koivupuron, Ni-
misenjoen ja Pieni-Hietasen alueella pohjaeläimistön tarkkailuun. Tarkkai-
lua laajennetaan Hietaseen ja Lontanjokeen sekä tarpeen mukaan kau-
emmaksikin alavirtaan, jos jätevesien vaikutukset ilmenevät pohjaeläimis-
tössä havaittavina tai mitattavina Pieni-Hietasessa asti.  

Tipasjoen vesistöalueella vaikutuksia pohjaeläimistöön tarkkaillaan ainakin 
Pienessä Tipasjärvessä siinä laajuudessa kuin ELY-keskus katsoo tarpeel-
liseksi.  

Tarkkailupaikkoja valittaessa otetaan huomioon alueella jo toteutettu 
(2007) pohjaeläinselvitys ja sen tulokset. Vertailuaineiston lisäämiseksi ai-
nakin Hietasen pohjaeläimistö selvitetään ennen kuin jätevesiä aletaan 
johtaa Koivupuroon. 

Pohjaeläintarkkailun toteutusta koskevat tiedot ja menetelmäkuvaukset 
(mm. järvisyvänteiden pohjaeläinnäytteiden otto) esitetään ELY-keskuksen 
kanssa sovittavassa laajuudessa lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksi-
tyiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa. 
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Vesisammalten metallipitoisuuden tarkkailu 

Tarkkailusuunnitelman kohdassa 5.4.3 tarkoitettu vesisammalten metallipi-
toisuustutkimus toteutetaan ensimmäisen kerran ennen toiminnan käynnis-
tymistä nykytilan selvittämiseksi ja vertailuaineiston saamiseksi. Tarkkailu-
paikat, tehtävät määritykset, menetelmäkuvaukset ja muut tarkkailun toteu-
tusta koskevat tiedot esitetään ELY-keskuksen kanssa sovittavassa laa-
juudessa lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityiskohtaisessa tarkkai-
lusuunnitelmassa. 

 Kalojen raskasmetallipitoisuuksien tarkkailu 
 
Tarkkailusuunnitelman kohdassa 5.4.4 mainittua kalojen (kivisimppujen) 
metallipitoisuuksien tarkkailua täydennetään ottaen huomioon seuraavat 
asiat: 

 

 Kalojen raskasmetallipitoisuuksien tarkkailuun sisällytetään ai-
nakin Pirttilampeen istutettujen siikojen sekä Ollinjoen, Pirttijoen 
tai Nimisenjoen tai (jos näistä joista ei saada näytekaloja) vaih-
toehtoisesti Pieni-Hietasen haukien raskasmetallipitoisuuksien 
(ainakin Hg, Cd, Pb ja Ni) tarkkailu.  

 Mainittujen vesistöjen siikojen ja haukien raskasmetallipitoi-
suuksien tarkkailu toteutetaan kahden vuoden kuluessa siitä, 
kun käsiteltyjä jätevesiä on alettu johtaa Koivupuroon. Tarkkai-
luraportissa tehdään ELY-keskukselle tuloksiin ja kaivoksen 
päästötietoihin perustuva esitys tarkkailun jatkamisesta.  

 Myös edellä mainittujen vesistöjen ahventen elohopeapitoisuut-
ta ryhdytään tarkkailemaan, jos vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista annetun asetuksen 9 §:n 2 momentin liit-
teessä 1 C ahvenen elohopeapitoisuudelle asetettu ympäristö-
laatunormi uhkaa perustellun syyn (esimerkiksi, jos haukien 
elohopeapitoisuus on tarkkailutulosten mukaan kohonnut) 
vuoksi ylittyä kaivostoiminnan seurauksena. Tällöin ahventen 
elohopeapitoisuuden tarkkailu tehdään vuosittain, jollei mainitun 
asetuksen 9 §:n 3 momentista perusteella muuhun päädytä. 

 Tarkkailu edellyttää edustavan vertailuaineiston kokoamista 
mainittujen vesistöjen siikojen ja haukien raskasmetallipitoi-
suuksista toimintaa edeltävältä ajalta. Myös edellä mainittuun 
ahventen elohopeapitoisuuden tarkkailuun on aiheellista varau-
tua selvittämällä ahventen elohopeapitoisuudet ennen toimin-
nan aloittamista. 

 Yksityiskohtainen tarkkailusuunnitelma esitetään ELY-
keskuksen ympäristönsuojelu- ja kalatalousviranomaisen hy-
väksyttäväksi lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityiskoh-
taisessa tarkkailusuunnitelmassa. Siinä esitetään myös, miten 
asetuksen 1022/2006 mukaisen ahvenen elohopeatarkkailun 
osalta tarvittaessa menetellään.   

 Kalataloustarkkailu 

Toiminnan vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen (kalataloustarkkailu) tark-
kaillaan ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. 

Vaikutusalueen kalastoa ja kalastusta koskevia nykytilaselvityksiä täyden-
netään ennakkotarkkailulla ainakin Ollinjoen, Pirttilammen, Nimisenjoen, 
Pieni-Hietasen, Hietasen ja Lontanjoen osalta ja lisäksi ottaen huomioon 
kalatalousviranomaisen muistutuksessa lausutut vaatimukset niin, että toi-
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mintaa edeltävältä ajalta saadaan edustava vertailuaineisto. Ennakkotark-
kailuun sisällytetään muun muassa hakemuksen liitteen 11 tarkkailusuun-
nitelman kohdassa 5.4.1 mainittu edustava kalastustiedustelu.  

 Pohjavesitarkkailu 

Pohjavesiputkien paikat ja lukumäärät, tarkkailtavat talousvesikaivot ja 
muut pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailupisteet valitaan perustuen 
maaperäkartoituksiin ja muihin selvityksiin muun muassa pohjaveden vir-
taussuunnista, maakerrosten paksuudesta ja kalliopinnan korkeustasoista 
sekä alueen ruhjevyöhykkeistä ym. hyvin pohjavettä johtavista kerroksista. 
Pohjavesiputket asennetaan kohteisiin, jossa vaikutukset alueen pohja-
vesioloihin ovat todennäköisimmin nopeimmin havaittavissa. Pohjavesiput-
kia ja muita tarkkailupisteitä asennetaan ja valitaan niin paljon, että kai-
vannaisjätealueiden ja muiden mahdollista pohjaveden pilaantumista aihe-
uttavien kohteiden vaikutukset sekä maanalaisen kaivoksen ja avolouhok-
sen kuivatusvaikutuksen laajuus saadaan kattavasti selville.  

Pohjavesitarkkailu aloitetaan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. 

Pohjavesinäytteistä tehdään metallianalyysit laaja-alaisesti tarkkailun alku-
vaiheessa. Tarkkailusuunnitelman kohdassa 4.2 esitetyn lisäksi näytteistä 
analysoidaan mm. antimoni, rauta ja mangaani.  Analyysejä lisätään tai 
vähennetään tarkkailun tulosten perusteella.  

Pohjavesinäytteistä mitataan luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuudet 
Säteilyturvakeskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Pohjavesiputket ja muut tarkkailupisteet toteutetaan ja valitaan niin, että 
otettavat näytteet kuvaavat pohjaveden laatua ko. kohteessa. Pohja-
vesiputkien ja muiden tarkkailupisteiden määrä ja sijainti sekä niiden valin-
taperusteet, pohjavesiputkien rakenne, asennussyvyys ja asennustapa, 
näytteenottomenetelmät, tarkkailutiheydet sekä näytteistä tehtävät määri-
tykset esitetään ELY-keskuksen hyväksyttäväksi lupamääräyksessä 101 
määrätyssä yksityiskohtaisessa tarkkailu-suunnitelmassa.  

Ilmanlaadun tarkkailu (leijumatarkkailu) 

Ulkoilman hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia (hakemuksen liit-
teen 11 kohdassa 5.1 kokonaisleijuman tarkkailu) mitataan kampanjaluon-
teisesti vähintään kahdessa tarkkailupisteessä jatkuva-toimisilla analysaat-
toreilla vähintään 6 kuukauden jaksolla. Hiukkasmittaukset tehdään kol-
men vuoden kuluessa kaivostoiminnan aloittamisajankohdasta ajanjakso-
na, jolloin korkeimpien pitoisuuksien muodostuminen on todennäköisintä. 
Mittausasemien paikat valitaan ilmanlaatuasetuksessa (38/2011) mainitut 
mittauspaikkojen sijoittamista ja väestön altistumista koskevat kriteerit 
huomioiden siten, että toinen mittauspaikka on läheinen altistuva kohde 
(lähin asutus) ja toinen kaivosalueella yleisen pölyämisen arvioimiseksi. 
Mittaus/tarkkailuasemien paikat ja tarkkailun ajankohta hyväksytetään 
ELY-keskuksella. Tuloksia verrataan voimassa oleviin hengitettävien hiuk-
kasten pitoisuuksia koskeviin raja-arvoihin (valtioneuvoston asetus 
38/2011) ja hengitettävien hiukkasten pitoisuutta koskevaan ohjearvoon 
(valtioneuvoston asetus 480/1996).  

Hengitettävien (PM10) hiukkasten arseeni- nikkeli- ja lyijypitoisuus määrite-
tään siten, että tuloksia voidaan verrata valtioneuvoston asetuksessa il-
massa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja poly-
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syklisistä aromaattisista hiilivedyistä (164/2007) annettuihin tavoitearvoihin. 
Lyijyn osalta vertailu tehdään hengitysilman lyijyn htp-arvoihin. Hiukkas-
näytteistä tehtävät ainemääritykset tehdään niin herkin menetelmin, että 
todelliset (pienetkin) pitoisuudet saadaan luotettavasti selville. 

Lupamääräysten tarkistamiseksi tehtävään hakemukseen liitetään jatkuva-
toimisten hiukkasmittausten tuloksiin perustuva esitys tarkkailun jatkami-
sesta.  

 Pölylaskeuman tarkkailu 

Kaivosalueelta kantautuvan pölyn laskeumaa tarkkaillaan kaivoksen lähi-
alueelle aistinvaraisesti tarkkailemalla pölyn kertymistä lumen pinnalle, eri-
laisille alustoille jne. erityisesti häiriintyvien kohteiden läheisyydessä. Ha-
vainnot poikkeuksellisista pölylaskeumista ja niiden sijainnista kirjataan se-
kä ilmoitetaan ELY-keskukselle sen kanssa sovittavalla tavalla. Tulosten 
perusteella käynnistetään tarvittaessa pölylaskeuman mittaukset. 

Esitys pölylaskeuman tarkkailusta tehdään lupamääräyksessä 101 määrä-
tyssä yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa. 

Melun tarkkailu häiriintyvissä kohteissa 

Ympäristön melutaso arvioidaan laskennallisesti (melumalli) edellä koh-
dassa ”Melupäästöt” mukaisesti mitattuihin päästölähteiden melupäästöihin 
(äänitehotasot) perustuen. Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai ka-
peakaistaista, laskentamallin mukaisiin ympäristömelutasoihin lisätään 5 
dB. Mittauksia ja laskentamallia päivitetään toiminnan laajenemisen ja 
muuttumisen mukaan. 

Lisäksi melu mitataan ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla lähim-
missä häiriintyvissä kohteissa ja Hiidenportin kansallispuiston alueella teh-
tävin ympäristömelumittauksin  

 kaivoksen rakentamisvaiheessa vähintään kertaalleen meluval-
lin rakentamisen jälkeen silloin, kun melupäästöt ovat häiriinty-
vien kohteiden kannalta suurimmillaan.  

 varsinaisen kaivostoiminnan aikana avolouhostoiminnan aika-
na, avolouhostoiminnan päättymisen jälkeen normaalitoiminnan 
aikana, aina melupäästöjen muuttuessa sekä meluntorjuntatoi-
menpiteiden toteuttamisen jälkeen.  

 Tärinä 

Kaivoksen lähialueella (vähintään kilometrin säteellä) sijaitsevien asuin- ja 
vapaa-ajan käytössä olevien kiinteistöjen perustusten ja muiden tärinälle 
alttiiden rakenteiden (esim. uunit) kunto selvitetään kiinteistön omistajien 
suostumuksen mukaisesti ja etukäteen sovittavalla tavalla ennen räjäytys-
toiminnan aloittamista.  

Räjähdyksistä aiheutuvan tärinän tarkkailemiseksi vähintään kahteen lä-
himpään asuin- tai lomarakennukseen asennetaan tärinämittarit, joilla mita-
taan tärinää (heilahdusnopeus) niin kauan, että toiminnan tärinävaikutus 
saadaan luotettavasti selville. Mittausjakson aikana tehdään ennalta arvi-
oiden suurimman tärinävaikutuksen aiheuttama räjäytys sekä räjäytys, jos-
sa käytetään suurin räjähdysainemäärä. ELY-keskus päättää mittaustulok-
sen perusteella tärinämittauksen jatkamisen tarpeellisuudesta. 
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 Biologinen tarkkailu maa-alueilla 

Hakemuksen liitteen 11 tarkkailusuunnitelman kohdassa 5.5. esitettyjä 
metsäsammalien ja männynneulasten metallipitoisuuksien (5.51) sekä 
männyn runkojäkälälajiston (5.5.2) tarkkailujen menetelmäkuvaukset ja 
muut käytännön toteutusta koskevat tiedot esitetään ELY-keskuksen kans-
sa sovittavassa laajuudessa lupamääräyksessä 101 määrätyssä yksityis-
kohtaisessa tarkkailusuunnitelmassa. Siihen sisällytetään myös suunnitel-
ma tarpeellisista ennakkotarkkailuista vertailuaineiston keräämiseksi sekä 
tehdään tarkennettu esitys metsäsammalista ja männyn neulasista mitatta-
vista metalleista. 

Liitteen 11 kohdassa 5.5. esitetyn lisäksi selvitään mahdollisuus tarkkailla 
metallien kertymistä maaeliöstöön ja rikastumista ravintoketjussa tarkoituk-
seen soveltuvalla menetelmällä. Esitys soveltuvasta tarkkailumenetelmästä 
ja tarkkailun toteutuksesta tehdään yksityiskohtaisessa tarkkailusuunnitel-
massa.  

Jos leijuma- tai pölylaskeumatarkkailu tai tässä kohdassa mainitun maa-
alueilla tapahtuvan biologisen tarkkailun tulokset osoittavat kaivosalueelta 
tulevan lähiympäristöön selvästi havaittavia määriä pölyä ja/tai ympäristölle 
haitallisia metalleja, tarkkailuun sisällytetään myös marjojen ja sienten me-
tallipitoisuuksien tarkkailu. 

Kaivosalueella ja sen lähiympäristössä esiintyvien rauhoitettujen ja uhan-
alaisten eliölajien ja esiintymien elinvoimaisuuden muutosten tarkkailu si-
sällytetään tarkkailusuunnitelmaan, mikäli ELY-keskus luonnonsuojeluvi-
ranomaisena katsoo sen tarpeelliseksi. 

Raportointi ja laadunvarmistus  

Tarkkailujen raportointi tehdään tarkkailusuunnitelman kohdassa 8 sekä 
laadunvarmistus kohdissa 9 ja 5.3 esitetyn mukaisesti ottaen huomioon 
ympäristösuojelulain 108 § vaatimukset sekä mm. seuraavat asiat: 

Tarkkailujen tulokset ja vuosiraportit toimitetaan ELY-keskuksen ja Sotka-
mon kunnan ympäristösuojeluviranomaisen lisäksi myös Sotkamon kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle sen kanssa sovittavalla tavalla.   Vesistö-
vaikutustarkkailun sekä kalasto- ja kalastustarkkailun vuosiraportti toimite-
taan mainittujen tahojen lisäksi myös Sotkamon kalastusalueelle ja hank-
keen vaikutusalueella toimiville osakaskunnille sekä Metsä-hallitukselle.  

Kaikista tarkkailutuloksista esitetään niiden kokonaisepävarmuus. 

Kaikista raja-arvot ylittävistä mittaustuloksista ja lupamääräyksistä poik-
keavista seikoista sekä poikkeamiset ELY-keskuksen hyväksymistä käyttö 
tarkkailusuunnitelmista sekä niiden syyt ilmoitetaan viipymättä ELY-
keskukselle.  
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