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ILMOITUS JA ASIAN VIREILLETULO 

Hannukainen Mining Oy on 26.7.2022 jättänyt Pohjois-Suomen aluehal-

lintovirastoon ilmoituksen ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koe-

luonteisesta toiminnasta, jonka tarkoituksena on testata uusia materiaa-

leja kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallin-

nassa. 

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 

Koeluonteinen toiminta sijoittuu Kolarin Hannukaisen alueelle kiinteis-

tölle kiinteistötunnus 273-402-48-1 Hannukainen III, vanhalle maa-ai-

nesten ottoalueelle Laurinojan avolouhoksen länsipuolelle. Seuraa-

vassa kuvassa on esitetty koetoiminta-alueen sijainti. Kohde esitetty pu-

naisella ympyrällä. 

 

 

ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA 

Ympäristönsuojelulain 119 §:n (504/2019) mukaisesti lain 31 §:ssä tar-

koitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus lu-

paviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloitta-

mista. 

Ympäristönsuojelusta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin 7 a) kohdan 

(952/2020) mukaisesti valtion ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee 

kaivostoimintaa koskevat ympäristölupa-asiat. 
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TOIMINTAA KOSKEVAT HAKEMUKSET, SOPIMUS JA KAAVAT 

Toiminta-alue sijoittuu Hannukainen Mining Oy:n suunnittelemalle kai-

vosalueelle Kolarin Hannukaiseen. Hannukainen Mining Oy:n kaivoslu-

pahakemuksen mukaisella alueella ei ole nykytilanteessa toimintaa, 

mutta vanhan kaivoksen uudelleen avaamista koskeva ympäristö- ja ve-

sitalouslupahakemus on tullut Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon vi-

reille 10.12.2021. Lisäksi kaivoslupahakemus on tullut Turvallisuus- ja 

kemikaalivirastoon vireille huhtikuussa 2022.   

Hannukainen Mining Oy on tehnyt Rautaruukki Oyj:n kanssa vuokraso-

pimuksen Hannukainen III -kiinteistöstä (kiinteistunnus 273-402-48-1), 

jolle koetoiminta sijoittuu.  

Alueella on voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava (vahvistettu 

23.6.2010). Kaavassa toiminta-alue on osoitettu laajalla aluevarauksella 

kaivostoiminnan alueeksi (EK 1908). Kaavassa EK-merkinnällä on osoi-

tettu alueita, joilla jo on kaivostoimintaa tai joilla on todettu, arvioitu tai 

inventoitu sellaisia malmi- ja mineraaliesiintymiä, että kaivostoiminta on 

todennäköistä. Kaavamääräyksen mukaan alueet halutaan suojata sel-

laiselta rakentamisen, suojelun ja muun maankäytön pysyviltä muutok-

silta, jotka vaarantavat kaivostoiminnan harjoittamisen. Alueet sisältävät 

myös kaivostoiminnan kannalta tarpeelliset rikastuslaitokset, läjitys- ja 

rikastushiekka-alueet sekä liikenneväylät ja -alueet. Aluekohtaisena 

kaavamääräyksenä alueelle 1908 on määrätty, että alueen suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon lähialueen matkailu-, virkistys- ja luontoar-

vot. Lisäksi kaivostoiminta tulee suunnitella niin, että se ei Torniojoen-

Muonionjoen vesistöalueen Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella 

aiheuta merkittäviä päästöjä tai hydrologisia vaikutuksia tai muutenkaan 

merkittävästi heikennä alueen niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on 

sisällytetty Natura-verkostoon.   

Ylläksen osayleiskaava on vahvistettu vuonna 1993 ja siihen on tehty 

muutoksia vuosina 2002 ja 2008. Voimassa oleva Ylläksen osayleiskaa-

van muutos on hyväksytty Kolarin kunnanvaltuustossa 27.2.2008. Kaa-

vassa toiminta-alue on osoitettu pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja met-

sätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  

ILMOITUKSEN SISÄLTÖ 

Koeluonteisen toiminnan tavoite ja tarkoitus 

Koeluontoinen toiminta käsittää uusien materiaalien testaamista kaivos-

toiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hallinnassa. Toi-

minta liittyy TYPKI-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää ratkai-

suja typpi- ja sulfaattipitoisten kaivosvesien stabilointiin sivuvirtapohjais-

ten betoni- tai peiterakenteiden avulla. Hannukainen Mining Oy:n suun-

nitellulla Hannukaisen kaivoksella tulee muodostumaan rikastamon pro-

sessivesien käsittelyssä (käänteisosmoosilaitoksissa) konsentraattia 
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(väkeviä kaivosvesiä), joka vaatii käsittelyä. Koetoimintaa varten valmis-

tetaan konsentraattia vastaavaa synteettistä vettä, jota käytetään alka-

liaktivoidun kuonan valmistuksessa. Kuonaa hyödynnetään betonin val-

mistuksessa, jota käytetään läjitetyn sivukiven pinnan tiivistämisessä. 

Kaivosvettä käytettäessä kaivosvesi sitoutuu prosessissa kuonaan. Toi-

minta on siten samalla loppukäsittelyprosessi konsentroituneelle kaivos-

vedelle. 

Parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavan BAT-asiakirjan (Best 

Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management 

of Waste from Extractive Industries) päätelmän 38 mukaisesti ei-pysy-

vän kaivannaisjätteen ja sellaisen jätteen, josta voi liueta haitallisia ai-

neita, kuivapeittokerrosten tulee koostua useista toiminnallisista kerrok-

sista, jotka rajoittavat hapen virtauksen ja veden suotautumisen jättee-

seen. Peittokerroksen suunnittelun tulee aina perustua kokonaisvaltai-

seen ja kohdekohtaiseen ympäristöriskien ja vaikutusten arviointiin. 

Oleellisena osana läpäisemättömien peittokerrosten rakentamisessa on 

niiden monitorointi ja seuranta myös toiminnan loppumisen jälkeen. 

BAT-päätelmissä ei ole rajattu materiaaleja, joista peittokerrokset voi-

daan rakentaa. 

Sivukivialueen tiivistysrakenteella on siten BAT-asiakirjan mukaisesti 

tarkoitus rajoittaa veden ja hapen pääsyä sivukivimateriaaliin, jotta alu-

eella muodostuvien ja käsittelyä vaativien vesien määrä olisi mahdolli-

simman vähäinen ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman pieni. 

Tällä koetoiminnalla kerätään tietoja lopullisen peittorakenteen suunnit-

telua ja sen ympäristöriskien ja vaikutusten arviointia varten. Hannukai-

nen Mining Oy:n vesien käsittelyssä (käänteisosmoosilaitoksissa) synty-

välle konsentraatille pyritään löytämään hyötykäyttökohteita. Vesienkä-

sittelyssä syntyvä konsentraatti vaatii edelleen käsittelyä ja sen hyödyn-

tämisellä käsittelytarvetta voidaan vähentää. Samalla vaihtoehtoisilla 

materiaaleilla pyritään korvaamaan peittorakenteissa esimerkiksi ylei-

sesti käytettyjä kalvorakenteita. 

Koetoiminnan tavoitteena on testata teknisiä työmenetelmiä ja tässä 

koetoimintailmoituksessa esitellyn rakenteen toimivuutta käytännössä 

sivukivialueen peittämisessä. Varsinaista toteutusta varten testataan 

muun muassa materiaalin veden- ja hapenläpäisevyyttä, lujittumista, 

stabiiliutta, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä sekä muita työteknisiä 

seikkoja. Lisäksi testataan peittorakenteen vaikutusta sivukivialueelta 

tuleviin päästöihin seuraamalla koerakenteiden läpäisevän hapen mää-

rää sekä rakenteiden läpi suotautuvia ja pintavaluntana kulkeutuvia ve-

siä. 

Koeluonteisen toiminnan kuvaus  

Yleiskuvaus koerakenteista 

Koealue rakennetaan koealueella saatavilla olevasta moreenista pen-

gertämällä luiskan muotoon siten, että rakenne on yläreunastaan tasai-

nen noin 2,5 metrin korkeudella nykyisestä maanpinnasta ja jatkuu ny-
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kyisen maanpinnan tasoon kaltevuudeltaan 1:3 ja 1:1,5 luiskina. Koe-

alue jaetaan viiteen osa-alueeseen (koealueet 1–5), joille rakennetaan 

erilliset peittorakenteet. Peittorakenne ulotetaan sekä tasaiselle osalle ja 

1:3 luiskaan. Koerakenteiden tiivistysrakenteena hyödynnetään alkaliak-

tivoitua kuonaa, jonka valmistuksessa on hyödynnetty kaivosvesien kä-

sittelyssä muodostuvaa konsentraattia vastaavaa synteettistä liuosta. 

Koealueille 2–4 rakennetaan tasaiselle osalle sekä luiskaan lysimetrit, 

jotta rakennettavan tiivistyskerroksen vedenläpäisevyyttä sekä suotove-

sien laatua ja määrää voidaan luotettavasti seurata. Lisäksi rakenne-

taan jokaisen koerakenteen pintavalunnan näytteenottokaivot. Koealu-

eelle 5 lysimetri tulee vain tasaiselle osalle ja koealueelle 1 lysimetriä ei 

rakenneta ollenkaan. Seuraavassa kuvassa on esitetty koerakenteen 

asemakuva. 

 

Eri alueiden sivukiven peittorakenteet poikkeavat toisistaan seuraavasti: 

- Koealueelle nro 1 tiivistysrakenne tehdään juotosbetonilla, jolla sivu-

kiveä vastaava murske stabiloidaan tiiviiksi. Rakenne avataan 

juotosbetonin kovettumisen jälkeen ja tarkistetaan, kuinka syvälle 

juotosbetoni tunkeutuu läjitettyyn murskeeseen. 

- Koealueelle nro 2 tiivistysrakenne tehdään kuten alueelle 1, mutta 

rakennetta ei avata juotosbetonin kovettumisen jälkeen. 

- Koealueelle nro 3 tiivistysrakenne tiivistetään jyräbetonilla. Raken-

netta ei avata. 

- Koealueelle nro 4 tiivistysrakenne tiivistetään juotosbetonilla ja jyrä-

betonilla. Rakennetta ei avata. 
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- Koealue nro 5 rakennetaan samalla tavoin kuin muut osa-alueet, 

mutta sille ei rakenneta peittorakennetta, vaan se toimii vertailura-

kenteena koerakentamisessa käyttävän murskeen osalta. 

Koealueen koko on noin 595 m2 ja koerakenteen korkeus on enimmil-

lään noin 2,5 metriä. Koerakenteeseen tarvittavan moreenin määrä on 

noin 580 m3rtr. Seuraavana on esitetty koerakenteen leikkauskuvat. 

 

Tiivistysrakenteen toteutus 

Peittorakenne 

Koealueiden 1 ja 2 pinta tiivistetään juotosbetonilla. Juotosbetonilla täy-

tetään murskekerroksen kivien välinen tyhjätila juottamalla alustavasti 

noin 0,1–0,15 metrin syvyydeltä siten, että juotosbetoni ja murske muo-

dostavat yhdessä tiiviin pintakerroksen. Juotosbetonin levitys tehdään 

pumppaus/valutustekniikalla tai jyräämällä maakostea massa. 

Koealueen 3 pinta tiivistetään jyräbetonilla. Myös sen käytössä periaat-

teena on täyttää murskekerroksessa kivien välinen tyhjätila ja tiivistää 

pintakerros, jolloin jyräbetoni ja murske muodostavat yhdessä tiiviin pin-

takerroksen. 

Koerakenteen 4 tiivis pinta on yhdistelmä kahdesta edellä mainitusta, 

jolloin pinta tiivistetään juotos- ja jyräbetonilla. 
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Pinnan tiivistämisessä käytettävän materiaalin sekoitus tapahtuu koe-

alueella ja valmiit materiaalit sijoitetaan suoraan rakenteeseen. 

Lysimetrit 

Lysimetrejä sijoitetaan kaksi kappaletta koealueille 2–4. Toinen lysimet-

reistä asetetaan 1:3 luiskaan ja toinen tasaiselle osalle. Lysimetrit asen-

netaan tiiviisti peittokerroksiin, jotta niihin kertyy vain rakenteen mahdol-

lisesti läpäiseviä vesiä. Lysimetrit on valmistettu 2–4 millimetrin HDPE-

levyistä, jotka sisältävät valmiit läpivientikappaleet d160 putkiliitosta var-

ten. Lysimetrien sisälle asennetaan kunkin peittokerroksen alle pinta-

koerakenteen asennusalustana toimivaa karkeaa mursketta #0…200, 

n. 200 mm. Näiden alle sijoitetaan raekooltaan sivukiveä vastaavaa 

mursketta, esimerkiksi #8…16, n. 200 mm. Lopuksi lysimetrin pohjalle 

(ja salaojaputkien d160 ympärille) asetetaan salaojasoraa #8…16, 

n. 200 mm. Lysimetrien alapuolelle asetetaan asennusalusta kallio-

murskeesta, #0...16, 150 mm, erottamaan lysimetri maapenkereestä. 

Koealueelle 5 tullaan sijoittamaan d1000M lysimetrikaivo rakenteen ta-

saiselle osalle. Koealueen 5 lysimetrikaivo täytetään puhtaalla murs-

keella, esimerkiksi #8…16, ja pohjalle asennetaan salaojasoraa #8…16, 

n. 200 mm, samoin kuin muissa lysimetreissä. Tällä koealueen 5 lysi-

metrillä seurataan koerakenteissa käytettyjen materiaalien vaikutusta 

rakenteen läpäisevien vesien laatuun. 

Kaikista lysimetreistä vedet kerätään erillisiin näytteenottoastioihin (esi-

merkiksi IPC-kontti), joista otetaan vesinäytteitä lysimetreihin kertyvästä 

vedestä. 

Vesien johtaminen ja käsittely 

Koerakenteen pintakerroksen läpi suotautuvia vesiä kerätään lysimet-

reillä umpikaivoihin, joista vedet puretaan koerakennetta kiertäviin ojiin. 

Pintavalunta ohjataan koealueilta 2–4 näytteenottokaivoihin, jonka jäl-

keen näytteenottokaivon ylivalunta ohjataan ojiin. Pintavaluntavesien 

keräämistä varten koealueiden alareunaan tehdään valuntaa ohjaava 

reunavalli, johon kertyvät vedet kerätään salaojalla näytteenottokaivoon 

johtavaan putkeen. Koealueiden 3–4 pintavaluntavedet kerätään yhtei-

seen näytteenottokaivoon ja koealueen 2 erilliseen näytteenottokaivoon. 

Koerakenteen alueella syntyvät suoto-, pintavalunta- ja hulevedet joh-

detaan koerakennetta kiertäviin ojiin. Ojista vedet johdetaan koeraken-

nealueen eteläpuolella sijaitsevaan, vedellä täyttyneeseen painantee-

seen (oletuksena orsivesiallas), josta vedet vähitellen imeytyvät/sekoit-

tuvat alueen orsivesi/pohjavesikerrokseen.  

Koealueen eteläpuoleisesta altaasta vedet suotautuvat vähitellen alu-

een pohjaveteen. Altaan pinta-ala on noin 490 m2 ja tilavuus on nykyti-

lassaan arviolta noin 740 m3 (syvyys arviolta 1,5 metriä) ja altaassa on 

vettä. Koerakenteen alueelta tulevaa vesimäärää voidaan arvioida vuo-

sisadannan perusteella seuraavasti: (Sadantatiedot: Ilmatieteenlaitos, 

tilastoja vuodesta 1961 lähtien) 

- Keskisadanta 550 mm/a viimeisen 20 vuoden aikana: vesimäärä 

vuodessa keskimäärin 300 m3/a. 
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- Suurin sadanta 750 mm/a viimeisen 20 vuoden aikana: vesimäärä 

vuodessa enintään 400 m3/a. 

Koerakenteen alueelta tulevat vedet mahtuvat altaaseen tilavuuden 

puolesta. Altaasta ei lähde purkuojia tai purkuputkia eikä vesi nykyti-

lassa liiku altaassa. Altaan vesipinta on melko stabiili ja kuvaa todennä-

köisesti orsiveden pinnan tasoa alueella. 

Raaka-aineet ja materiaalit 

Koealueiden penkereen rakentamisessa käytetään puhdasta moreenia. 

Lähtökohtaisesti käytetään jo koealueella olevaa moreenia, mutta tarvit-

taessa lisämoreenia hankitaan Napapiirin kuljetukselta. Puhdasta mo-

reenia käytetään yhteensä noin 580 m3rtr. Lysimetrien sisäpuolella käy-

tetään salaojasoraa (#8…16 mm), joka hankitaan Napapiirin kuljetuk-

selta. Salaojasoraa tarvitaan koerakenteisiin noin 10 m3rtr. Eri laatuisia 

murskeita tarvitaan koerakenteisiin 80 m3rtr. Murskeet hankitaan Napa-

piirin kuljetukselta. 

Koealueiden pinnan tiivistyksessä käytettävän betonin valmistuksessa 

käytettävä materiaali on alkaliaktivoitu kuona (eli niin sanottu geopoly-

meerisideaine). Alkaliaktivoidun kuonan valmistuksessa puhdas vesi 

korvataan kaivosvesien käsittelyssä muodostuvalla konsentraatilla (vä-

kevä kaivosvesi). Koetoiminnassa konsentraatti tehdään synteettisesti. 

Pääraaka-aineena käytetään jauhettua masuunikuonaa. Vesienkäsitte-

lyn konsentraatti stabiloituu syntyvään materiaaliin ja osallistuu kuonan 

aktivointiin. Lisäksi aktivaattorina käytetään pientä määrää reaktiivista 

magnesiumoksidia (MgO). 

Juotosbetoni on juoksevahkoa massaa, jota voidaan injektoida läjitet-

tyyn sivukiveen. Maakostea betonimassa tiivistetään jyräämällä soran 

väliseen tyhjätilaan, jolloin se muodostaa yhtenäisen pintakerroksen. 

Juotos- ja jyräbetonia on arvioitu kuluvan koerakenteisiin noin 15–

25 m3. 

Ennakkotestausten perusteella kovettuneen alkaliaktivoidun betonin pu-

ristuslujuus on noin 20 MPa ja vedenläpäisevyys k<10-9 m/s. Ympäristö-

kelpoisuuden osalta aineiden liukoiset pitoisuudet täyttävät MARA-ase-

tuksen mukaiset raja-arvot. Ennakkoon materiaalista on tehty kaksivai-

heinen ravistelutesti ja diffuusiotestejä. Kaksivaiheisen ravistelutestin 

uuttosuhteessa L/S=10 suodoksen pH oli hyvin emäksinen (12,1–12,3), 

sähkönjohtavuus 2,8–4,5 mS/cm ja sulfaattipitoisuus oli 48,5–56,5 mg/l. 

Näytteille laskettu sulfaattipitoisuus oli 740–1 100 mg/kg ja kloridipitoi-

suus 376–570 mg/kg. Diffuusiotestien suodosten pH oli hyvin emäksi-

nen (noin 10–12,9), sulfaattipitoisuus noin 10–45 mg/l, sähkönjohtavuus 

11,3–87,4 mS/m ja raskasmetallien pitoisuudet hyvin pieniä.  

Koerakenteeseen sen rakentamisvaiheessa tehdyt muutokset 

Koerakenne on rakennettu syksyllä 2022 ja sen suunnitelmiin on raken-

nusvaiheessa tehty seuraavat muutokset/lisäykset: 

- Koerakenteen pintaan levitettiin 400–500 mm paksu moreenikerros 

massan kovettumisen ja säänkestävyyden varmistamiseksi. 
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- Koerakenteessa oli tarkoitus käyttää juotosmassaa, mutta sekoitus-

aseman teknisten rajoitteiden vuoksi tästä luovuttiin. Kosteamman 

massan käyttöä testattiin koelohkon 4 alempana kerroksena. Tämän 

kerroksen vahvuus oli tällöin 75 mm. Tämän juoksevamman kerrok-

sen päälle levitettiin 75 mm kerros jyräbetonia. 

- Pintarakenteen runkoaineena käytettiin koelohkoissa 2–4 kivituhkaa. 

Massan paremman jyrättävyyden testaamiseksi haluttiin testata 

myös karkeamman kiviaineksen käyttöä runkoaineena. Lohkoon 1 

levitettyyn massaan sekoitettiin runkoaineeksi 1/1 suhteella kivituh-

kaa ja salaojasepeliä. Tällä havaittiin olevan positiivinen vaikutus 

massan jyrättävyyteen. 

- Koerakenteen takareuna oli alun perin suunniteltu 1:1,5 kaltevuu-

teen. Tämä päätettiin loiventaa 1:3 kaltevuuteen, jotta pohjaraken-

teet saatiin jyrättyä tiiviimmäksi. Jyrkempi kaltevuus olisi voinut ai-

heuttaa myös eroosio-ongelmia rakenteen takareunalla. 

- Lysimetrien sisälle oli alun perin suunniteltu 200 mm:n vahvuinen 

kerros salaojasepeliä. Pintarakenteen tiiveyden ja riittävien kerros-

vahvuuksien varmistamiseksi tämän kerroksen vahvuutta lisättiin 

400 mm:iin. 

- Tiettyjen kiviaineslaatujen saatavuudessa on Kolarin alueella hanka-

luuksia. Tämän vuoksi aiemmin suunnitelmissa olleet 0–200 ja 0–64 

murskekerrokset korvattiin 0–90 ja 0–56 kerroksilla, koska alkupe-

räisen suunnitelman mukaisia kiviaineslaatuja ei ollut saatavilla. Ker-

rosten vahvuudet pysyivät samana. 

Toiminnan monitorointi 

Koerakenteen toimivuutta hapen ja veden läpäisevyydessä sekä mah-

dollisia päästöjä seurataan suoraan rakenteesta erillisillä antureilla sekä 

koealueiden pintavaluntavesistä näytteenottokaivoista, purkuojasta ja 

tiivistysrakenteen läpäisevistä vesistä lysimetreistä. 

Koerakenteen pintavaluntaa suunniteltiin ensin seurattavan kahdesta 

erillisestä näytteenottokaivosta. Koerakenteen pintamateriaalin vaihdut-

tua yhtenäiseksi päädyttiin pintavalunta ohjaamaan salaojarakenteella 

yhteen näytteenottokaivoon. 

Vesien seuranta 

Lysimetrien kaivoihin ja pintavalunnan näytteenottokaivoihin kertyvästä 

vedestä seurataan veden määrää sekä seuraavia parametrejä: lämpö-

tila, sähkönjohtavuus, happi (O2), SS, EC, alkaliniteetti, pH, CODMn, ko-

konaistyppi, NO4-N, NO2-N, NO3-N, kokonaisfosfori, PO4-P, Fe, DOC, 

SO4, Cl, Ca, Mg, K, Na, Co, Cu, Zn, Sb, Ni, Sr, Al, S, Si, As, Ba, Cd, Cr, 

Mn, Mo, U, Hg ja Pb. Raskasmetalleista Cu, Pb, Ni ja Zn analysoidaan 

liukoiset pitoisuudet sekä lasketaan biosaatavat pitoisuudet. Sen vuoksi 

vesinäytteistä analysoidaan jokaisella näytteenottokerralla biosaatavien 

pitoisuuksien laskentaan tarvittavat muuttujat (pH, DOC, Ca).   

Lysimetrien vesien näytteenottoastioista otetaan vesinäytteitä kerran 

kuukaudessa ensimmäisen kuuden kuukauden ajan rakenteiden valmis-

tumisesta ja sen jälkeen neljä kertaa vuodessa. Näytteenottoastiat tyh-
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jennetään jokaisen näytteenottokerran jälkeen. Kaivojen vedet tyhjenne-

tään koealueen ojiin esimerkiksi ylivuotona. Koealueen 5 lysimetriin ker-

tyy oletettavasti runsaasti vesiä. Sitä seurataan yllä esitetyn mukaisesti 

ensimmäisen kuuden kuukauden ajan, jonka jälkeen seurantatarve jat-

kossa ratkaistaan. Mikäli veden laadussa ei todeta suuria eroja eri näyt-

teenottokertojen välillä, seurantaa jatketaan esimerkiksi vain rankka-

sateiden aikana/jälkeen.   

Lisäksi koealueen eteläpuolella sijaitsevasta, Laurinojaan laskevasta 

norosta on otettu vesinäyte ennen koerakenteen rakentamista sekä jat-

kossa kolme kertaa vuodessa touko-lokakuun aikana. Noron vedestä 

tullaan seuramaan samoja parametrejä kuin näytteenottokaivoista. En-

simmäisen näytteenoton yhteydessä havaittiin, että noro laskee Lau-

rinojaan eri kohdassa kuin maastokarttaan on merkitty. Näytteenottopis-

teen sijainti koordinaatteineen on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

 

Rakenteen seuranta 

Tiivistyskerroksen rakentamisen tai juotosbetonin juottamisen aikana 

seurataan käytettävän materiaalin laadunvaihteluita ja kelpoisuutta. 

Koerakenteen instrumentoinnilla seurataan muun muassa peiteraken-

teen veden- ja hapenläpäisevyyttä, haihduntaa, sadantaa ja lämpötilan 

vaihtelua. Koerakenteisiin 2–4 asennetaan tiivistysrakenteen alapuolelle 

kosteuden mittausanturit (4 anturia/koerakenne), joilla mitataan kos-

teustila, suotoveden sähkönjohtokyky ja lämpötila jatkuvatoimisesti. 

Kohteeseen asennetaan myös sääasema. Peiterakenteen hapenlä-

päisykyky mitataan kertaluontoisina mittauksina määrittämällä hapen 

diffuusiokerroin eri vuodenaikoina. Mittausta varten koerakenteen tiivis-

tyskerroksen alapuolelle asennetaan mittauskammio. Lisäksi koeraken-

teen kerrospaksuudet mitataan ja koerakenteen pintaa, mahdollisia pai-

numia ja siirtymiä seurataan säännöllisesti visuaalisesti koetoiminnan 

aikana. 
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Koeluonteisen toiminnan kesto 

Valmiin koerakenteen monitorointia (muun muassa rakenteen pinnan 

silmämääräinen tarkastus, vesinäytteet ja analyysit lysimetreistä ja pin-

tavaluntavesistä) tehdään kerran kuukaudessa ensimmäisen kuuden 

kuukauden ajan rakenteiden valmistumisesta ja sen jälkeen neljä kertaa 

vuodessa. Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella suunnitellaan koe-

rakenteen jatkotarkkailu ja sen tiheys. Monitorointia jatketaan noin vii-

den vuoden ajan koerakenteen valmistumisesta. Tulevan kaivoksen ra-

kentamisen aikataulu vaikuttaa monitoroinnin kestoon. Monitoroinnin 

kestoa ja laajuutta arvioidaan vuosittain vuosiraportoinnin yhteydessä. 

Koetoiminta käsittää koeluontoisen peiterakennekentän rakentamisen 

sekä valmiin peiterakennekentän seurannan. Peiterakennekentän ra-

kentaminen aloitetaan 5.9.2022 ja rakentamisen on arvioitu kestävän 2–

3 viikkoa. Rakentamisen lopullinen kesto riippuu vallitsevista sääolosuh-

teista. Valmistumisen jälkeen kentän eri lohkojen käyttäytymistä sekä 

kentällä muodostuvien vesien laatua ja määrää seurataan koko koetoi-

minnan ajan.   

Koetoiminta päättyy, kun koerakenteet puretaan. Rakenteet puretaan, 

kun Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen toiminta ja louhoksen maan-

poistotyöt käynnistyvät tai viimeistään 30.9.2032 mennessä. Koetoi-

minta kestää näin ollen pisimmillään noin kymmenen vuotta.  

Koetoiminnassa testattavia rakenteita vastaavien peiterakenteiden on 

varsinaisessa käytössä kestettävä satoja tai tuhansia vuosia. Koetoi-

minnassa rakennettavan kentän koko (noin 595 m2) on pieni verrattuna 

tyypillisiin sivukiven läjitysalueisiin.   

Koetoiminnan kentän rakentamisessa käytettävä kiviaines on luonnonki-

veä. Kentän peiterakenteessa käytettävässä betonissa käytetään sul-

faattipitoista synteettistä konsentraattia, joka stabiloidaan haitta-ainei-

neen betoniin. Konsentraatti on valmistettu puhtaasta vedestä, jonka 

sulfaattipitoisuus on nostettu barium-, kalium- ja natriumsulfaatin avulla 

vastaamaan Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen RO-laitoksella synty-

vää konsentraattia. Veteen ei ole lisätty muita aineita.   

Betonille on tehty laboratoriomittakaavassa sekä kaksivaiheinen raviste-

lutesti että diffuusiokoe, joissa toisen vaiheen uuttoveden ja suodoksen 

sulfaattipitoisuus on ollut tasolla 10–60 mg/l. Peiterakennekentän muo-

toilusta johtuen vesi pääsee valumaan vapaasti betonisen peiteraken-

teen pinnasta ympärysojiin, jolloin veden kontaktiaika betonin kanssa 

jää lyhyeksi. Tällöin valumavesien sulfaattipitoisuus jää suurella toden-

näköisyydellä alhaisemmaksi kuin testeissä on havaittu. Laurinojan avo-

louhoksesta on otettu vesinäytteet edellisen kerran kesäkuussa 2022, 

jolloin louhosveden sulfaattipitoisuus oli tasolla 30–70 mg/l. Edellä mai-

nittujen kokeiden tulosten ja arvioiden perusteella peiterakennekentällä 

muodostuvien valumavesien sulfaattipitoisuuden arvioidaan jäävän Lau-

rinojan avolouhoksen louhosvettä alhaisemmaksi.  

Peiterakennekentällä muodostuva valumavesi johdetaan ojaa pitkin ve-

sialtaaseen, jossa se sekoittuu edelleen altaassa luonnostaan olevaan 
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veteen. Altaasta vesi päätyy todennäköisesti hitaasti suotautumalla poh-

javeteen ja altaan länsipuolella olevalle kosteikkoalueelle, mistä edel-

leen kosteikon kautta Laurinojaan tai Laurinojaan laskevaan noroon. 

Pohjavesien pinnankorkeusmittausten ja vesipintojen korkomittausten 

perusteella noro muodostuu alueen luontaisista valumavesistä ja pohja-

vedestä sekä todennäköisesti myös Laurinojan avolouhoksesta suotau-

tuvasta vedestä. Peiterakennekentän pinta-alan osuus koko alueen 

pinta-alasta, Laurinojan avolouhos mukaan luettuna, on hyvin pieni ja 

näin ollen myös valumavesimäärän osuus suhteessa alueen muihin 

luontaisiin valuma- sekä pohjavesiin arvioidaan hyvin pieneksi.   

Peiterakenteen elinkaari sen varsinaisessa käyttötarkoituksessa, peite-

rakennekentän koko sekä se, ettei koetoiminnassa käytetä sivukiveä, 

huomioiden esitettyä enintään noin kymmenen vuoden toimintaa voi-

daan pitää koeluontoisena ja lyhytaikaisena. Koetoiminnasta ei arvioida 

olevan havaittavia vaikutuksia sen lähialueen vesistöihin, eikä siitä arvi-

oida aiheutuvan muitakaan ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisia seu-

rauksia. Näin ollen Hannukainen Mining Oy:n näkemys on, että kyse on 

ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaisesta koetoiminnasta, eikä koetoi-

mintailmoituksen mukaiselle toiminnalle tarvita ympäristölupaa.   

Koetoiminta-alueen ympäristö 

Toiminta sijoittuu Hannukainen Mining Oy:n kaivoslupahakemuksen 

mukaiselle alueelle Kolarin kunnassa. Koetoiminta toteutetaan kaivok-

sen vanhan avolouhoksen länsipuolelle sijoittuvalla entisellä maa-aines-

ten ottoalueella, joka on nykytilassaan loivasti avolouhokseen viettävä, 

hiekkapintainen kenttä. 

Hannukaisen-Rautuvaaran kaivosalue on erityistä poronhoitoaluetta. 

Koetoiminnasta on alustavasti keskusteltu paikallisen paliskunnan 

kanssa. Aikataulun tarkentuessa keskustelua paliskunnan kanssa jatke-

taan. Hannukaisen itäpuolella, noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä, 

on Ylläksen matkailualue ja Pallas-Yllästunturin kansallispuiston alue, 

jotka ovat matkailun vetovoima-alueita. 

Pintavedet 

Hannukaisen kaivosalue sijoittuu Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalu-

een Kolarin-Äkäsjoen alueen (67.3) Äkäsjoen alaosan (67.34) ja Niesa-

joen (67.36) valuma-alueille. Koetoiminta-alueen läheisyydessä on pää-

osin avolouhoksiin muodostuneita tekojärviä. Noin 100 metrin päässä 

kohteesta länteen/lounaaseen kulkee Laurinoja, joka viettää suurem-

paan Äkäsjokeen 1,2 kilometrin päässä kohteesta etelään. Äkäsjoki al-

kaa Äkäslompolossa olevasta Äkäsjärvestä. 

Koetoiminnan vedet johdatetaan koetoiminta-alueen eteläpuolella ole-

vaan pienempään altaaseen, josta vedet suotautuvat vähitellen alueen 

pohjaveteen. Altaat ovat todennäköisesti orsivesialtaita. Seuraavassa 

on esitetty koetoiminta-alueen lähimmät pintavedet ja kohde on esitetty 

punaisella ympyrällä.  
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Alueella on tehty vedenpintojen korkomittauksia 23.8.2022. Mittaukset 

tehtiin suunnitellun koetoimintakentän lähellä sijaitsevista vesialtaista, 

Laurinojan avolouhoksesta sekä kentän lounais-eteläpuolella Lau-

rinojaan laskevan noron alkupään kahdesta lähdemäisestä alkupis-

teestä (L1 ja L2). Mittausten perusteella edellä mainitut altaat ovat sel-

västi välittömästi niiden alapuolisia vesistöjä (noro) korkeammalla, joten 

ne ovat orsivesialtaita. Seuraavassa on esitetty taulukossa vesipintojen 

korkomittaukset. 

 Korko 

Pohjoinen allas 194,51 

Eteläinen allas 192,74 

Laurinojan avolouhos 195,03 

Lähde (L1) 190,84 

Lähde (L2) 190,53 

Pohjavedet 

Koetoiminta-alueen välittömässä läheisyydessä on kaksi kolmannen 

luokan pohjavesialuetta. Läheisin näistä, Kivivuopionvaaran pohjavesi-

alue (12273124), sijaitsee noin 200 metriä kohteesta lounaaseen. Toi-

nen näistä, Kuervaaran pohjavesialue (12273123), sijaitsee noin 

700 metriä kohteesta kaakkoon. Läheisimmät toisen luokan pohjavesi-

alueet ovat yli 2 kilometrin päässä kohteesta.  

Hannukaisen alueen maaperä on kerrostunutta, jonka vuoksi pohjavesi 

on kahdessa tai kolmessa kerroksessa, joita erottavat huonosti vettä lä-

päisevät maakerrokset. Lähellä maanpintaa esiintyy orsivesialtaita eten-

kin louhoksen länsipuolella. Pohjaveden syvyys maanpinnasta vaihtelee 

välillä –0,02 m (arteesinen) –27 m, ollen keskimäärin 5,3 m ja yleensä 
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välillä 5–10 m. Maanpintaa lähinnä pohjavesi on soisessa painanteessa 

avolouhoksen länsipuolella.  

Kaivosalueella pohjaveden virtaussuunta on nykytilassa pääasiassa 

kohti Äkäsjokea ja kaivoksen länsiosissa länteen kohti Valkeajokea 

sekä kaivosta ympäröiviä suoalueita. Hannukaisen alueen maaperän 

keskimääräinen vedenjohtavuus on määritelty olevan 0,18 m/d 

(0,000002 m/s). Koetoiminta-alueen pohjavesien virtaussuunta on to-

dennäköisesti länteen tai lounaaseen, kohti Laurinojaa. 

Koetoiminta-alueen länsi-eteläpuolella on havaittavissa useita 

lähdemäisiä pohjaveden purkautumispisteitä. Tämän sekä edellä 

Pintavedet-otsikon alla taulukossa esitettyjen vedenpintojen 

korkeusmittausten sekä alueen topografian perusteella pohjaveden 

virtaussuunta on koetoiminta-alueella Laurinojan avolouhoksesta 

Laurinojaan päin. Tätä tukevat myös alueen kairarei’istä 24.8.2022 

tehtyjen pohjaveden pinnankorkeusmittausten tulokset. Seuraavassa 

taulukossa on esitetty pohjaveden pinnankorkeuksia. 

Piste Koordinaatit (KKJ2) Pv-pinnan 
korkeus (mmp) 

P I 

LAU11MET09  7496550  2498742 191,89 

LAU11MET04 7496600 2498734 192,48 

LAU11MET05 7496651 2498704 192,97 

LAU11MET07 7496701 2498756 193,88 

LAU11MET11 7496700 2498790 194,18 

LAU11MET38 7496750 2498759 194,65 

LAU11MET33 7496790 2498661 194,57 

LAU11MET06 7496700 2498670 192,17 

HAN08MET17 7496651 2498772 193,53 

HAN07009B 7496748 2498619 192,69 

HAN-071 7496790 2498640 194,73 

HAN06013 7496649 2498630 192,78 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kohdealueen lähimmät pohjavesialu-

eet. Kohde esitetty punaisella ympyrällä.  
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Pohjaveden laatua on seurattu alueen pohjavesiputkista. Hannukai-

sessa pohjaveden pH on ollut hapan (< 6,5), ollen alhaisimmillaan 5. 

Sulfaattipitoisuus on ollut korkeimmillaan 564 mg/l. Kaikkien näytteiden 

kuparipitoisuudet alittivat talousvesinormin 2 000 µg/l. Suurin osa näyt-

teiden nikkelipitoisuuksista alitti nikkelille asetetun laatunormin (raja 

20 µg/l), poikkeuksena kaksi tason ylittävää havaintoa (97 µg/l ja 

34 µg/l). Pohjavesi on ollut suomalaisille pohjavesille tyypillisesti elektro-

lyyttiköyhää. Vanha kaivostoiminta näkyy lähinnä kohonneina liuennei-

den aineiden pitoisuuksina Hannukaisen vanhasta kaivosalueesta ete-

lään sijaitsevissa pohjavesiputkissa. Alueen pohjaveden laatua heiken-

tävät myös luontainen maa- ja kallioperä (sulfidimalmialue).  

Maa- ja kallioperä 

Koetoiminta-alue sijoittuu sekalajitteiselle maalle, jonka päälajia ei ole 

selvitetty. Kohteen läheisyydessä on lisäksi kalliomaata, paikoin kal-

liopaljastumia ja karkearakeista maata, jonka päälajia ei ole selvitetty. 

Kuitenkin vuosien 2007–2008 aikana tehtyjen perustilaselvitysten pe-

rusteella Hannukaisen alueen maaperä on lähinnä hiekkamoreenia 

maakerrosten keskipaksuuden ollessa 13,6 metriä.  

Hannukaisen suunniteltu kaivoshanke sijoittuu Keski-Lapin vihreäkivi-

vyöhykkeelle, joka on kerrostunut 2,5–1,9 miljardia vuotta sitten. Koetoi-

minta-alueen kallioperä koostuu dioriitistä. Noin 50 metrin päässä län-

teen esiintyy myös kvartsimonzoniittiä. Alueella esiintyy myös karsia, 

amfiboliittia ja kvartsiittia. 

Luonto ja suojelualueet 

Hannukaisen-Rautuvaaran alue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvilli-

suusvyöhykkeeseen, jossa puusto on pääasiassa karua havu- ja lehti-

metsää. Kaivosaluetta ympäröi laajat maa- ja metsätalousalueet. Han-

nukaisen alueen länsipuolella, samoin kuin Rautuvaaran kaivosalueen 
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kaakkoispuolella, on muun muassa vanhojen metsien suojelualueita. 

Niesaselän Natura-alue sijaitsee Rautuvaaran kaakkoispuolella lähim-

millään noin 1,5 kilometrin etäisyydellä. Tornionjoki-Muonionjoki vesistö-

alue on Natura 2000 -verkoston alue (FI301912, SCI). 

Lähialueen rekisteröidyt muinaisjäännökset keskittyvät Äkäsjokilaak-

soon sekä Valkeajoen ja Kuerjoen tuntumaan. Kaivosalueen koilliskul-

mauksen tuntumassa on Aavahelukan eteläpään muinaisjäännös. 

Vuonna 2011 Hannukaisen kaivosalueelta löydettiin Kivivuopionojalla 

tervahaudan perustukset ja Lamunjänkällä sekä Hirvasjänkällä raken-

nuksen perustukset. Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas Pakasaivon 

palvontapaikka ja Kirkkopahta sijaitsevat noin 4–6 kilometrin etäisyy-

dellä kaivosalueesta.  

Suoraan koetoiminta-alueelle ei sijoitu luontokohteita, suojelualueita tai 

arvokkaita kohteita tai elinympäristöjä. 

Arvio koeluonteisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön ja vaikutusten vähentäminen 

Toiminnan tarkoitus on estää sadevesien pääsy rakenteeseen. Koera-

kenne tehdään siten vettä läpäisemättömäksi. Ennakkokokeissa tutkittu 

materiaali täyttää MARA-asetuksen mukaiset vaatimukset maanraken-

tamisessa hyödynnettävälle materiaalille ja sen vedenläpäisevyys on 

hyvin pieni. Siksi tiivistysrakenteessa käytettävästä betonista ei arvioida 

aiheutuvan erityisiä päästöjä ympäristöön. 

Melu ja pöly 

Tiivistysrakenteessa käytettävä materiaali ei pölyä. Tiivistysrakenteessa 

käytettävä massa jyrätään sivukiven pintaan maakosteana. Valmis ra-

kenne ei pölyä. Toiminnasta aiheutuva melu on normaaliin maanraken-

tamiseen verrattavaa melua, joka havaitaan pääasiassa koetoiminta-

alueella. Toiminnasta aiheutuva melu kestää vain aktiivisen rakentami-

sen ajan. 

Vaikutukset pintavesiin 

Koetoiminta-alueen maaperän (hiekkamoreeni) vedenjohtavuus on ylei-

sesti pieni ja pohja- ja orsiveden virtaus siten hidasta. Laurinojassa 

sinne hitaasti purkautuvat pohja/orsivedet sekoittuvat virtaavaan veteen. 

Vaikutuksia Laurinojaan ei arvioida aiheutuvan. 

Hannukainen Mining Oy:llä on kauempana, noin 2,7 kilometrin etäisyy-

dellä koetoiminta-alueen länsipuolella sijaitsevassa Valkeajoessa jatku-

vatoiminen vedenlaadun mittausasema, jolla mitataan jatkuvatoimisesti 

pH:ta, sähkönjohtokykyä, lämpötilaa, sameutta ja vedenkorkeutta myös 

koetoiminnan aikana. Vaikutuksia Valkeajokeen saakka ei arvioida ai-

heutuvan. 

Vaikutukset pohjaveteen 

Koerakenteen tiivistyskerroksen läpäisevät vedet johdetaan lysimetrien 

kautta umpikaivoihin, joista vedet johdetaan hallitusti koerakennetta 
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kiertäviin ojiin. Koerakenteen pintavaluntavedet kerätään näytteenoton 

jälkeen hulevesien ja sadevesien kanssa koealueen eteläpuoleiseen al-

taaseen. Allas on todennäköisesti orsivesiallas, josta vedet vähitellen 

imeytyvät/sekoittuvat alueen orsivesi/pohjavesikerrokseen. 

Altaasta pohjaveteen/orsiveteen purkautuvien/sekoittuvien vesien vir-

taussuunta on todennäköisesti länteen kohti Laurinojaa. Joki kulkee pit-

kin Kivivuopionvaaran pohjavesialueen rajaa, joten se katkaisee koetoi-

minta-alueen pohja- ja orsivesien suoran virtauksen pohjavesialueelle. 

Näin ollen lähimmälle pohjavesialueelle ei arvioida aiheutuvan vaikutuk-

sia. 

Mikäli altaan veden tarkkailussa todetaan koetoiminnan aikana merkittä-

vää kasvua tarkkailtavissa parametreissa (esimerkiksi sähköjohtavuus 

ja sulfaatti), voidaan koerakennetta ympäröiviin ojiin asentaa kalvoker-

ros ja ohjata koerakenteen alueella syntyvät vedet passiiviseen vesien-

käsittelyyn. Mikäli koerakenteesta aiheutuu merkittäviä vaikutuksia alu-

een pohjavesiin/orsivesiin, joita ei voida hallita passiivisella vesienkäsit-

telyllä, voidaan koerakenne purkaa ennen koetoiminnan loppumista. 

Koetoiminta-alueella käytetään puhtaita kiviaineksia sekä koealueella jo 

olevia maa- ja kiviaineksia, joista ei aiheudu vaikutuksia alueen pohja-

veteen. Koetoiminnassa käytettävien materiaalien sisältämien aineiden 

liukoisuudet ovat hyvin pieniä laboratoriossa tehtyjen ennakkokokeiden 

perusteella. Alueelta tulevien suoto- ja valumavesien laatua ja määrää 

seurataan säännöllisesti. Merkittäviä vaikutuksia alueen pohjaveteen tai 

orsiveteen ei arvioida aiheutuvan. 

Koeluonteisen toiminnan raportointi 

Koetoiminnan ympäristötarkkailusta ja monitoroinnista sekä niiden tu-

loksista laaditaan vuosittain tarkkailuraportti. Koetoiminnan ja sen moni-

toroinnin ja ympäristötarkkailun päätyttyä laaditaan loppuraportti, jossa 

esitetään kootusti koetoiminnan ja tarkkailun tulokset. Raportti toimite-

taan kuuden kuukauden sisällä kokeen päätymisestä Lapin ELY-kes-

kukselle ja Kolarin ympäristösuojeluviranomaiselle sekä Lapin aluehal-

lintovirastolle tiedoksi. 

ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

Ilmoituksen täydennykset  

Ilmoituksen tekijä on täydentänyt ilmoitusta 30.8.2022, 5.9.2022, 

14.10.2022, 31.10.2022, 11.11.2022 ja 14.11.2022. Täydennysten si-

sältö käy oleellisin osin ilmi edellä olevasta ”Ilmoituksen sisältö” -osasta, 

jossa on esitetty ajantasainen tieto asiasta. 

Täydennyksinä on toimitettu muun ohella seuraavat tiedot: 

- Koetoiminta-alueen kiinteistön omistajan ja rajanaapurikiinteistöjen 

omistajien nimet ja yhteystiedot. 
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- Ajantasainen tieto siitä, milloin koetoiminta on tarkoitus aloittaa ja 

lopettaa.  

- Selvitys siitä, ovatko vesialtaat, joista pienempään koetoiminnan ve-

det johdetaan, orsivesialtaita. 

- Selvitys koetoiminta-alueen pohjavesien virtaussuunnasta. 

- Tarkkailuesitys noron suulle ennen sen laskua Laurinojaan (ennen 

koetoiminnan aloittamista, koetoiminnan aikana ja sen lopettamisen 

jälkeen).  

- Ajantasaiset tiedot siltä osin, kun hanke- ja tarkkailusuunnitelmat oli-

vat muuttuneet. Tarkkailusuunnitelmassa yksilöitiin myös vedenotto-

pisteen sijainti. 

Ilmoituksesta tiedottaminen 

Ilmoituksesta on ensimmäisen kerran tiedotettu julkaisemalla kuulutus 

ja ilmoitusasiakirjat lupaviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa 

https://ylupa.avi.fi 7.9.–14.10.2022. Aluehallintovirasto on tiedottanut il-

moituksesta uudelleen ilmoituksen täydennysten vuoksi 23.11.–

30.12.2022 vastaavalla tavalla kuin ensimmäisellä kuulemiskerralla. 

Molemmilla kuulemiskerroilla tieto kuulutuksesta on julkaistu myös Kola-

rin kunnan verkkosivuilla ja ilmoitusta koskeva ilmoitus on julkaistu Luo-

teis-Lappi-paikallislehdessä 14.9.2022 ja 30.11.2022.  

Ilmoituksesta on lisäksi erikseen annettu molemmilla kerroilla tieto niille 

asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.   

Aluehallintovirasto on pyytänyt ilmoituksen ja sen täydennysten joh-

dosta lausunnot Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-

keskus) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Lapin ELY-keskuk-

sen kalatalousviranomaiselta (Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut), Ko-

larin kunnalta, Kolarin kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluvi-

ranomaisilta ja suomalais-ruotsalaiselta rajajokikomissiolta.  

Lapin ELY-keskuksen muistio valvontakäynnistä 

Lapin ELY-keskus on tehnyt 7.10.2022 valvontakäynnin Hannukainen 

Mining Oy:n rakentamaan sivukiven koepeittorakenteeseen liittyen. 

Myös aluehallintovirastosta on osallistuttu valvontakäyntiin.  

Lapin ELY-keskus on 10.10.2022 päivätyssä muistiossaan todennut, 

että valvontakäynnillä esiteltiin koerakenne ja sen toimintaa sekä koera-

kenteen mittausjärjestelmiä. Koerakennetta oli muutettu koetoimintail-

moituksen jättämisen jälkeen lisäämällä siihen moreenikerros betonira-

kenteen päälle. Lisäksi koerakennetta oli siirretty hieman työteknisistä 

syistä. Koerakenne oli valmistunut ennen valvontakäyntiä.  

Lapin ELY-keskus on lisäksi muistiossaan todennut, että se toimittaa 

aluehallintovirastolle lausuntopyynnön mukaisen lausunnon erikseen.   
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Lapin ELY-keskuksen kirjelmä lausunnon antamisesta 

Lapin ELY-keskus on lausunnon antamista koskevassa kirjelmässään 

4.1.2023 todennut, että Lapin ELY-keskuksen ja aluehallintoviraston lo-

kakuussa 2022 tekemän tarkastuskäynnin jälkeen Lapin ELY-keskuk-

sen antamat kommentit on otettu huomioon uudelleenkuulutuksen yh-

teydessä. Edellisen johdosta Lapin ELY-keskus ei anna lausuntoa uu-

delleen kuuluttamisesta.  

Ilmoituksen tekijän kuuleminen ja vastine 

Ilmoituksen tekijälle on 3.2.2023 varattu tilaisuus vastineen antamiseen 

Lapin ELY-keskuksen 4.1.2023 päivätyn kirjelmän ja siinä viitatun 

10.10.2022 päivätyn valvontakäynnistä laaditun muistion johdosta.  

Ilmoituksen tekijä on vastineessaan todennut, että Lapin ELY-keskuk-

sen valvontakäynnillä 7.10.2022 totesimme, että jouduimme koeraken-

teen rakentamisen aikana, eli koetoimintailmoituksen jättämisen jäl-

keen, tekemään rakenteeseen muutamia muutoksia: 

- Koerakenteen sijaintia jouduttiin hieman siirtämään työteknisistä 

syistä. 

• Tarkemmat perustelut: Koerakennetta siirrettiin kohti orsive-

siallasta, jotta rakenne voitiin toteuttaa pienemmin maansiir-

roin. Nyt valitulla kohdalla sijaitsi jo valmis kumpare, jota voi-

tiin hyödyntää rakenteen pohjia tehtäessä. Lisäksi tällöin voi-

tiin rakenteen ympärille tehtävää ojitusta lyhentää. 

- Jouduimme lisäämään moreenikerroksen betonirakenteen päälle. 

• Tarkemmat perustelut: Moreenikerroksen tarkoituksena on 

suojata betonirakennetta ilkivallalta ja sääolosuhteilta. Li-

säksi moreenikerroksen avulla voidaan tutkia paremmin täy-

den mittakaavan rakenteen toimintaa. On tärkeää saada tie-

toa myös rakenteen pinnalla valuvasta vedestä täyttä mitta-

kaavaa vastaavissa olosuhteissa.  

Ilmoituksen tekijä on lisäksi vastineessaan todennut, että edellä mainitut 

muutokset on päivitetty 31.10.2022 laadittuihin ja viranomaiselle toimi-

tettuihin kuviin koerakenteen sijainnista ja leikkauksista. Täydennetyt 

kuvat ovat olleet mukana ilmoituksen uudelleen kuulutuksessa.   

MERKINTÄ 

Aluehallintovirastolla on ollut tätä asiaa ratkaistaessa käytössään vireillä 

olevan Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuk-

sen hakemusasiakirjat (dnro PSAVI/11154/2021). Hakemuksen tietoja 

kaavoituksen osalta esitetty tämän päätöksen kertoelmaosassa. 
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ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU 

Hannukainen Mining Oy voi toteuttaa ilmoituksen mukaisen koeluontei-

sen toiminnan Hannukaisen alueella siltä osin kuin sitä ei ole jäljem-

pänä määräyksistä ilmenevällä tavalla muutettu tai rajoitettu.  

Koeluonteisessa toiminnassa on noudatettava tässä päätöksessä an-

nettuja määräyksiä. 

KOELUONTEISTA TOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Määräykset haittojen ja pilaantumisen ehkäisemiseksi 

1. Ilmoituksen mukaista koeluonteista toimintaa saa harjoittaa 

31.8.2028 saakka. Määräyksen 7. mukaiset koerakenteen purka-

mista ja toiminta-alueen siistimistä koskevat työt on tehtävä kuukau-

den sisällä varsinaisen koeluonteisen toiminnan lopettamisesta, eli 

30.9.2028 mennessä.   

 

2. Koeluonteisesta toiminnasta ja sen lopettamisesta vastaavan henki-

lön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Ko-

larin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viivytyksettä tämän 

päätöksen antamisen jälkeen. Lapin ELY-keskukselle ja Kolarin kun-

nan ympäristönsuojeluviranomaiselle on ilmoitettava myös koeluon-

teisen toiminnan lopettamisajankohta ja koerakenteen purkamisen 

sekä alueen siistimisen ajankohta heti, kun ne ovat ilmoituksen teki-

jän tiedossa. 

 

3. Vesien johtaminen ja käsittely on tehtävä ilmoituksessa esitetyllä ta-

valla. 

 

4. Koerakenteen purkamiseen ja toiminta-alueen siistimiseen liittyviä 

toimenpiteitä saa tehdä arkisin klo 7.00–22.00. 

 

5. Toiminnasta muodostuvat jätteet on lajiteltava ja säilytettävä toisis-

taan erillään ja niitä on varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei 

aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pi-

laantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava 

hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen, 

käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä 

vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntä-

minen tai käsittely.  

 

Muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi toimi-

joille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovutetta-

essa vaaralliset jätteet on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraomi-

naisuuksilla merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden kuljetuk-

sesta on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden 

siirron aikana ja luovutetaan vastaanottajalle. 
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6. Poikkeuksellisia päästöjä ympäristöön aiheuttavista häiriötilanteista 

sekä muista vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia ai-

neita pääsee ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-

keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä 

tarpeen mukaan alueelliselle pelastusviranomaiselle. Toiminnanhar-

joittajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinko-

jen torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen ja tapahtuneen 

toistumisen estämiseksi ja järjestettävä tarpeellinen tarkkailu pääs-

töjen selvittämiseksi. 

Koeluonteisen toiminnan lopettaminen 

7. Koerakenne on koeluonteisen toiminnan lopettamisen jälkeen puret-

tava ja toiminta-alue on siistittävä niin, että se vastaa ennen koera-

kenteen rakentamista vallinnutta tilaa maastossa. Toimenpiteet on 

tehtävä määräyksessä 1. yksilöidyssä määräajassa.  

 

8. Koerakenteen purkamisesta ja alueen siistimisestä on vähintään 

kolme kuukautta ennen purkamistoimenpiteiden aloittamista esitet-

tävä Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi suunnitelma, missä on 

eritelty ainakin purkamisesta aiheutuvien materiaalien laatu ja sijoi-

tuspaikat.  

Tarkkailu- ja raportointimääräykset 

9. Koeluonteisen toiminnan aikana tehtävät mittaukset ja tarkkailut on 

vesien seurannan osalta toteutettava vähintään 14.11.2022 aluehal-

lintovirastoon toimitetussa ilmoituksen täydennyksessä esitetyssä 

laajuudessa ja koerakenteen seurannan osalta vähintään alkuperäi-

sessä ilmoituksessa esitetyssä laajuudessa. 

 

Päästö- ja vesistötarkkailun näytteiden ottajan on oltava ympäristö-

näytteenottajan pätevyyden omaava tai muutoin hyvin näytteenot-

toon koulutettu ja riippumaton näytteenottaja. Analyysit on tehtävä 

sertifioidussa laboratoriossa akkreditoiduilla menetelmillä kansainvä-

lisiä tai kansallisia menetelmästandardeja noudattaen tai soveltaen. 

Mittausepävarmuus on otettava huomioon tulosten tulkinnassa. 

Tarkkailuraporteissa on esitettävä käytetyt laskentamenetelmät.  

 

10. Koe- ja mittausjärjestelyihin voidaan tehdä Lapin ELY-keskuksen 

kanssa erikseen sovittavalla tavalla muutoksia, jotka ovat perustel-

tuja koeluonteisen toiminnan tarkoituksenmukaisen toteuttamisen 

kannalta sekä tulosten käyttökelpoisuuden ja luotettavuuden lisää-

miseksi. 

 

Lapin ELY-keskus voi lisäksi tarkentaa päästö- ja vesistötarkkailua.  
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11. Koeluonteisesta toiminnasta on laadittava loppuraportti Lapin ELY-

keskukselle ja Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kol-

men kuukauden kuluessa sen lopettamisesta. Raportti on toimitet-

tava tiedoksi myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. 

 

Raporttiin tulee sisällyttää yksityiskohtaiset tiedot koeluonteisesta 

toiminnasta ja sen tuloksista sekä toiminnan päästöistä ja arvio nii-

den merkityksestä. Raportissa on esitettävä ainakin seuraavat tie-

dot: 

- Koeluonteisen toiminnan aloitus- ja lopetuspäivämäärä sekä 

koerakenteen purkamis- ja toiminta-alueen siistimisajankohdat, 

- yhteenveto toteutetuista rakenteista sekä mittauksista ja tarkkai-

luista, 

- yhteenveto mittausten ja tarkkailujen tuloksista, 

- arvio käytettyjen menetelmien soveltuvuudesta suunniteltuun 

käyttötarkoitukseen, 

- ilmoituksen tekijän näkemys rakenteiden toteuttamiskelpoisuu-

desta ja huoltovapaudesta ja 

- yhteenveto purkutoimenpiteistä ja siitä mihin purkumateriaalit on 

toimitettu sekä valokuvia toiminta-alueesta purkutoimenpiteiden 

jälkeen.  

RATKAISUN PERUSTELUT 

Päätösharkinnan perustelut 

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupaa ei 

tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on 

kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttome-

netelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammatti-

maisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun 

näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. 

Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaan viranomaisen on ilmoituksen 

johdosta annettava päätös, jossa on tarpeelliset määräykset toimin-

nasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toimin-

nan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttä-

miseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tark-

kailusta ja tiedottamisesta asukkaille. 

Ympäristönsuojelulain 31 §:n yksityiskohtaisten hallituksen esityksen 

perustelujen (HE 214/2013) mukaan pykälässä säädettäisiin koetoimin-

taa koskevasta poikkeuksesta luvanvaraisuuteen. Sen mukaan lyhytai-

kainen koetoiminta ei edellyttäisi ympäristölupaa. Pykälä vastaisi voi-

massa olevan lain 30 §:ää, eroten siitä kuitenkin niin, että rekisteröinti-

menettelyn käyttöönoton yhteydessä vuonna 2010 pykälään tehdyt re-

kisteröintiä koskevat muutokset poistettaisiin, koska rekisteröitävästä 

toiminnasta säädettäisiin jäljempänä erikseen. Pykälään lisättäisiin uu-

den tekniikan käsite, jolloin ilmoitusmenettelyä voitaisiin käyttää uuden 

tekniikan lyhytaikaiseen testaamiseen. Uusi tekniikka on määritelty lain 



24 

 

5 §:ssä. Pykälän 1 momentin loppuun lisättäisiin informatiivinen viittaus 

koetoimintaa koskevaan ilmoitusvelvollisuuteen.   

Aikaisemmin voimassa olleen, nyt jo kumotun ympäristönsuojelulain 

(86/2000) 30 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 84/1999) on to-

dettu muun muassa, että kokeilutoimintana ei pidettäisi toimintaa, joka 

olisi alalla jo vakiintunutta. Koetoiminnan tulisi myös olla luonteeltaan 

rajattua ja lyhytaikaista ottaen huomioon toiminnan ja kokeilun tarkoitus.  

Ilmoituksen mukaan koetoiminnan tarkoituksena on testata uusia mate-

riaaleja kaivostoiminnasta syntyvän sivukiven ympäristövaikutusten hal-

linnassa. Sivukivialueen tiivistysrakenteella on BAT-asiakirjan mukai-

sesti tarkoitus rajoittaa veden ja hapen pääsyä sivukivimateriaaliin, jotta 

alueella muodostuvien ja käsittelyä vaativien vesien määrä olisi mahdol-

lisimman vähäinen ja niistä aiheutuva kuormitus mahdollisimman pieni. 

Ilmoituksen mukaan tällä koetoiminnalla kerätään tietoja lopullisen peit-

torakenteen suunnittelua ja sen ympäristöriskien ja vaikutusten arvioin-

tia varten. Koetoiminnan tavoitteena on testata teknisiä työmenetelmiä 

ja tässä koetoimintailmoituksessa esitellyn rakenteen toimivuutta käy-

tännössä sivukivialueen peittämisessä. Varsinaista toteutusta varten 

testataan muun muassa materiaalin veden- ja hapenläpäisevyyttä, lujit-

tumista, stabiiliutta, säänkestävyyttä ja työstettävyyttä sekä muita työ-

teknisiä seikkoja. Lisäksi testataan peittorakenteen vaikutusta sivuki-

vialueelta tuleviin päästöihin seuraamalla koerakenteiden läpäisevän 

hapen määrää sekä rakenteiden läpi suotautuvia ja pintavaluntana kul-

keutuvia vesiä.  

Koeluonteinen toiminta käsittää edellä mainitulla tavalla peiterakenne-

kentän rakentamisen sekä valmiin peiterakennekentän seurannan. Eri 

lohkojen käyttäytymistä ja kentällä muodostuvien vesien laatua ja mää-

rää seurataan koko koetoiminnan ajan. Ilmoituksen täydennyksessä on 

todettu, että koerakenteen seurantaa jatketaan noin viiden vuoden ajan 

koerakenteen valmistumisesta ja että tulevan kaivoksen rakentamisen 

aikataulu vaikuttaa seurannan kestoon. Koeluonteisen toiminnan on to-

dettu päättyvän, kun rakenteet puretaan, ja rakenteet puolestaan puret-

tavan, kun Hannukaiseen suunnitellun kaivoksen toiminta ja louhoksen 

maanpoistotyöt käynnistyvät tai viimeistään 30.9.2032 mennessä. Ilmoi-

tuksen mukaan koetoiminta kestäisi pisimmillään noin kymmenen 

vuotta. 

Aluehallintovirasto toteaa, että ilmoituksen mukaisessa toiminnassa on 

kysymys kaivostoiminnan valmisteluun ja sulkemistoimenpiteisiin liitty-

västä tarpeellisesta tutkimustyöstä. Koeluonteisen toiminnan avulla saa-

daan hyödyllistä lisätietoa tutkittavien pintarakenteiden toteuttamisesta 

sekä toimivuudesta kaivannaisjätteen jätealueen sulkemisessa. Koe-

luonteisen toiminnan luonteen vuoksi sen kestoaika on suhteellisen 

pitkä. Valittavan peiterakenteen on toimittava huomattavan pitkään, sa-

toja ja jopa tuhansia vuosia. Tähän nähden koeluonteisen toiminnan 

useamman vuoden kesto on välttämätöntä, jotta tietoa rakenteen toi-

minnasta saadaan pidemmältä ajalta. Aluehallintovirasto on rajoittanut 

koeluonteisen toiminnan kestoajan noin viiteen vuoteen, joka vastaa il-

moituksen täydennyksessä arvioitua koerakenteen monitoroinnin eli 
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seurannan kestoa. Aluehallintovirasto arvioi, että koeluonteisen toimin-

nan tarkoituksen ja tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta on asian-

mukaista, että koerakenne puretaan heti sen seurannan päätyttyä. 

Peiterakenteelta vaadittava erittäin pitkäaikainen kesto sekä koeluontei-

sen toiminnan ja kokeilun tarkoitus kokonaisuudessaan huomioon ot-

taen noin viiden vuoden ajan kestävää toimintaa voidaan pitää ympäris-

tönsuojelulain 31 §:n 1 momentin mukaisesti lyhytaikaisena, mikä on 

yksi koeluonteisen toiminnan hyväksyttävyyden edellytyksistä. Näin ra-

joitettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelulain mukaisen koeluontei-

sen toiminnan ajallisen keston edellytyksen. 

Koeluonteisesta toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää 

ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän, pohja- tai 

pintaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista 

taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 

käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai 

eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa 

tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

Koeluonteiselle toiminnalle ei ole kaavasta johtuvaa estettä. Alue on 

Tunturi-Lapin maakuntakaava-alueella ja merkitty kaivostoiminnan alu-

eeksi (EK 1908). Ylläksen osayleiskaavassa alue on osoitettu pääkäyt-

tötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Kaavat 

eivät rajoita ilmoituksen kaltaista koeluonteista toimintaa eikä koeluon-

teisen toiminnan sijoittaminen alueelle vaikeuta alueen käyttämistä 

yleiskaavassa varattuun tarkoitukseen. 

Hannukainen Mining Oy on tehnyt ilmoituksen kysymyksessä olevasta 

koeluonteisesta toiminnasta aluehallintovirastoon 26.7.2022. Koera-

kenne on jo ollut rakennettuna syksyllä, kun Lapin ELY-keskus on teh-

nyt alueelle valvontakäynnin 7.10.2022, mihin aluehallintovirastostakin 

on osallistuttu. Tästä syystä aluehallintovirasto ei päätöksessä anna ra-

kentamiseen liittyviä määräyksiä.  

Kokonaisuutena arvioiden toteutettaessa koeluonteinen toiminta ilmoi-

tuksen mukaisesti sekä tätä päätöstä ja annettuja määräyksiä noudat-

taen se täyttää ympäristönsuojelulain mukaiset koeluonteisen toiminnan 

edellytykset ja ympäristönsuojelulain nojalla annettujen asetusten vaati-

mukset. Ilmoituksessa esitetty koerakenteen ja sen ympäristövaikutus-

ten tarkkailusuunnitelma on ennalta arvioiden riittävää rakenteen toimi-

vuuden ja päästöjen selvittämiseksi. 

Määräysten perustelut 

1. Koeluonteisen toiminnan harjoittamisen enimmäisaikaa ja koera-

kenteen purkamisen sekä toiminta-alueen siistimisen ajankohtaa on 

rajoitettu ilmoituksen tekijän esittämästä, enintään kymmenen vuo-

den kestosta, jotta toimintaa voidaan pitää laissa tarkoitettuna lyhyt-

aikaisena koeluonteisena toimintana. Koerakenteen purkamista ja 

alueen siistimisen ajankohtaa rajoittava määräys on annettu myös 

toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja sillä 

tavoin, että toimenpiteet ehditään tehdä ennen talven tuloa. 
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2. Määräyksellä varmistetaan, että valvontaviranomaisilla on tieto 

koeluonteisen toiminnan harjoittamisesta, sen lopettamisesta ja 

näistä vastaavan henkilön yhteystiedot. 

4. Koerakenteen purkamisesta aiheutuu melua ja tästä syystä toi-

minta-aikaa on tarpeen rajata. Toimenpiteet voidaan ennalta arvioi-

den vaivatta toteuttaa määrätyn kellonajan sisällä. 

 

5. Jätehuoltoa koskeva määräys on tarpeen jätteistä aiheutuvan ym-

päristön pilaantumisen ja roskaantumisen estämiseksi. 

 

6. Häiriö- ja poikkeuksellisia tilanteita koskevalla määräyksellä pie-

nennetään häiriöistä aiheutuvia riskejä ja varmistetaan oikea ja te-

hokas toiminta kyseisissä tilanteissa. 

 

7. Toiminta-alue on ennallistettava ja koerakenteen purkamisesta 

aiheutuvat materiaalit on toimitettava käsiteltäväksi määräyksen 5. 

mukaisesti. Jos kaivostoiminta ei toteudu, alueelle ei jää ylimääräi-

siä koerakenteen rakentamiseen liittyviä massoja ja muita jakeita. 

 

8. Purkamissuunnitelman esittämistä koskevalla määräyksellä var-

mistetaan, että valvova viranomainen on selvillä toiminnan ympäris-

tövaikutuksista ja ympäristöasioiden hoidosta sekä pystyy tarvitta-

essa ohjaamaan ilmoituksen tekijää. 

 

9.–11. Tarkkailu- ja raportointimääräyksillä varmistetaan, että val-

vova viranomainen on selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ym-

päristöasioiden hoidosta ja koeluonteisen toiminnan tuloksista. Ym-

päristönsuojelulain 209 §:n (384/2016) 1 momentin mukaan mittauk-

set, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luo-

tettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Tämän vuoksi mää-

räyksessä 9 on määrätty muun muassa näytteenottajan pätevyy-

destä.  

 

Ympäristönsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomai-

nen voi tarvittaessa muuttaa antamiaan tarkkailumääräyksiä. Mää-

räyksessä 10. on todettu, että Lapin ELY-keskus voi tarkentaa 

päästö- ja vesistötarkkailua. Ilmoituksen tekijä on ilmoituksessa 

muun ohella todennut, että ensimmäisen vuoden tarkkailutulosten 

perusteella suunnitellaan koerakenteen jatkotarkkailu ja sen tiheys. 

ELY-keskus voi joko hyväksyä jatkotarkkailun tai ympäristönsuojelu-

lain 65 §:n perusteella edellyttää tarkkailumääräysten muuttamista. 

 

Ilmoituksen tekijällä on tämän päätöksen antohetkellä vireillä alue-

hallintovirastossa Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja vesi-

talouslupahakemus, jonka vuoksi myös aluehallintoviraston on oleel-

lista saada tietoonsa koeluonteisen toiminnan tulokset.  
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VASTAUS ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN 

Lapin ELY-keskuksen 7.10.2022 valvontakäynnistä laaditussa muisti-

ossa mainitut asiat on otettu huomioon ilmoituksen tekijälle tehdyssä 

täydennyspyynnössä ennen asian uudelleen kuuluttamista. 

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET 

Ympäristönsuojelulaki 31 § 1 momentti, 65 §, 122 § 1 momentti 

(490/2022), 200 § (490/2022) ja 209 § (384/2016). 

Jätelaki 12 §, 16 § ja 29 §. 

TÄYTÄNTÖÖNPANORATKAISU 

Koeluonteisessa toiminnassa on noudatettava tätä päätöstä muutok-

senhausta huolimatta. 

Perustelut 

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaisesti viranomainen voi määrätä 

122 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta annettavan päätöksen osalta, 

että sitä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Kyseessä on 

koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus, jossa toiminta saadaan aloit-

taa ilmoituksen mukaisena 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemi-

sestä riippumatta siitä, onko asiaa koskevaa päätöstä annettu tai onko 

se lainvoimainen. Ilmoituksen tekijä on jo syyskuussa 2022 rakentanut 

koerakenteen ja aloittanut koeluonteisen toiminnan. 

Jotta tällä päätöksellä annetut ympäristön pilaantumisen estämiseksi 

tarpeelliset määräykset ja tarkkailua koskevat määräykset tulevat heti 

voimaan, päätös on määrätty täytäntöönpantavaksi muutoksenhausta 

huolimatta. 

KÄSITTELYMAKSU 

Ratkaisu 

Asian käsittelymaksu on 6 303 euroa. 

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelu-

keskuksesta Joensuusta. 

Perustelut 

Maksun määräämisessä sovelletaan ilmoituksen vireilletuloajankohtana 

voimassa ollutta valtioneuvoston asetusta aluehallintovirastojen mak-

suista (201/2021). 
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Valtioneuvoston asetuksen (201/2022) liitteenä olevan maksutaulukon 

mukainen koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen käsittelymaksu 

on 4 202 euroa. Maksutaulukon kohdan 5 mukaan maksu voidaan periä 

taulukon mukaista maksua suurempana, jos asian käsittelyn vaatima 

työmäärä on taulukossa mainittua suurempi. Tässä tapauksessa työ-

määrä on ollut tavanomaiseen koeluonteista toimintaa koskevaan ilmoi-

tukseen verrattuna suurempi useiden ilmoituksen täydennyspyyntöker-

tojen, koetoimintasuunnitelmien muuttumisen ja niistä aiheutuneen uu-

delleen kuulemisen sekä valvontakäynnin vuoksi, minkä johdosta käsit-

telymaksu peritään 50 prosenttia suurempana. Käsittelymaksu on näin 

olleen 6 303 euroa.  

Oikeusohjeet 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2022 

(201/2022) 

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista tammi-kesä-

kuussa vuonna 2023 (1396/2022) 8 § 

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN 

Päätös 

Ilmoituksen tekijä 

Päätös tiedoksi sähköpostitse 

Kolarin kunta 

Kolarin kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

Kolarin kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonva-

rat -vastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Suomen kalata-

louspalvelut 

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio 

Suomen ympäristökeskus 

Ilmoitus päätöksestä 

Asianosaiset 

Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa ja lehdessä 

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulu-

tuksen ja päätöksen lupaviranomaisen verkkosivuilla https://ylupa.avi.fi.  

Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Kolarin kunnan verkkosivuilla ja 

päätöstä koskeva ilmoitus julkaistaan Luoteis-Lappi-paikallislehdessä.  

  

https://ylupa.avi.fi/
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MUUTOKSENHAKU 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valitta-

malla. 

 

 

Tarja Savela Laura Lindström 

 

Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tarja Savela ja esitellyt ympäristö-

lakimies Laura Lindström. 

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 672 tai 0295 017 500. 

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymi-

sestä on asiakirjan viimeisellä sivulla. 

 

Liite Valitusosoitus 
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VALITUSOSOITUS        

Tähän aluehallintoviraston päätökseen tai siitä perittävään maksuun voi hakea muutosta kirjallisella valituk-
sella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun 
tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja 
vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.  

Asian käsittelystä hallinto-oikeudessa voidaan periä oikeudenkäyntimaksu siten kuin tuomioistuinmaksu-
laissa (1455/2015) ja oikeusministeriön asetuksessa tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen 
tarkistamisesta (1122/2021) säädetään. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomioistuinmaksulaissa on erik-
seen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä. Tarkempia tietoja maksuista saa hallinto-oikeudesta.  

Toimi näin  

Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan hallinto-oikeuteen ennen 

valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 20.4.2023. 

Valitusaika määräytyy seuraavasti: 

− Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. 

− Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

− Kun määräaikaa lasketaan, sitä päivää, kun päätös on saatu tiedoksi, ei oteta lukuun.  

− Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto, juhannus-
aatto tai arkilauantai, määräaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Ilmoita valituksessa  

− valittajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite. 
Jos valittajana on yhteisö, ilmoita sen nimi ja yhteystiedot. 

− laillisen edustajan, asiamiehen tai muun valituksen laatineen henkilön nimi ja postiosoite, puhelinnu-
mero ja muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite 

− sellainen postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan 
lähettää (prosessiosoite). Hallinto-oikeus voi valita, mihin osoitteeseen se toimittaa asiakirjat, jos sille 
on ilmoitettu useampia prosessiosoitteita tai jos yhtäkään ilmoitettua yhteystietoa ei ole nimetty pro-
sessiosoitteeksi.  

− päätös, johon haetaan muutosta  

− päätöksen kohta, johon haetaan muutosta  

− mitä muutoksia päätökseen vaaditaan 

− perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

− mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 
 
Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle valituksen vireillä olon ai-
kana.  

Valituksen liitteet 

− aluehallintoviraston päätös, johon muutosta haetaan (alkuperäisenä tai jäljennöksenä) 

− asiakirjat, joita käytetään vaatimusten tukena (jollei niitä ole toimitettu jo aiemmin aluehallintoviras-
toon) 

− valtakirja 
 

o asiamiehen on liitettävä valitukseen valittajalta saatu valtakirja − ellei hän ole asianajaja, jul-
kinen oikeusavustaja tai sellainen oikeudenkäyntiavustaja, joka määritellään luvan saaneista 
oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011).  
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o asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa, jos hallinto-oikeuteen toimitetaan sellainen säh-
köinen asiakirja, jossa on selvitys asiamiehen toimivallasta. Asiamiehen ei myöskään tar-
vitse esittää valtakirjaa, jos valittaja on antanut valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa tai 
jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. 
 

Lähetä valitus hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot ovat: 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs (käyntiosoite) 
PL 204, 65101 Vaasa (postiosoite) 

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

puhelinvaihde: 029 56 42 611 
asiakaspalvelu: 029 56 42 780 (avoinna ma−pe kello 8.00−16.15) 
telekopio (fax): 029 56 42 760 

 

Valituksen saapuminen määräajassa on valittajan vastuulla, kun se lähetetään postitse, sähköpostitse, tele-
kopiona tai lähetin välityksellä. Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan ku-
luessa myös sille henkilölle, joka on määrätty laitoksessa tätä tehtävää hoitamaan tai laitoksen johtajalle.  

Valituksen on oltava perillä hallinto-oikeuden kirjaamossa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä.  

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Tämä asiakirja PSAVI/8514/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/8514/2022  har 
godkänts elektroniskt

 Lindström Laura 13.03.2023 09:57

 Savela Tarja H 13.03.2023 10:11


