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Kuulutuksen julkaisupäivä 

19.3.2020 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta, eli 26.3.2020. 

 

Hakija Terrafame Oy, Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä 

 
Asia Sotkamon kaivoksen kaivos- ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnan-

aloittaminen, Sotkamo 

 

 

Hakemuksen käsittelyn aikaisemmat vaiheet 
 

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosta koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut 

vireille 30.8.2017. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 31.12.2018–1.3.2019.  

 

Terrafame Oy on 26.7.2019 antanut selityksen ensimmäisessä kuulemisessa annetuista lau-

sunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä. Selityksessä hakija on esittänyt, että se tulee syk-

syn 2019 aikana täydentämään hakemustaan.  

 

Edellisen kuuluttamisen jälkeen toimitetut hakemuksen täydennykset ja muutokset 
 

Hakija on 22.1.2020 täydentänyt hakemustaan muun muassa tiedoilla vesienkäsittelysakko-

jen ja loppuneutralointisakkojen samankaltaisuudesta laatu- ja vaaraominaisuuksien osalta, 

kipsisakka-altaiden 1–2 jäljellä olevasta läjityskapasiteetista, kipsisakka-altaan 3 toteutuneilla 

rakennus- ja laadunvalvonta-aineistoilla, selvityksellä kipsisakan kiintoainespitoisuuden nos-

tamisvaihtoehdoista ja läjityksestä kipsisakka-altaille 1–2, olemassa olevan primääriliuotus-

alueen pohjarakenteen kunnostussuunnitelmalla ja suunniteltujen primääriliuotuslohkojen 5–

6 pohjarakenteiden päivitetyillä rakennesuunnitelmilla, sekundääriliuotuslohkojen 5–8 pohja-

rakenteiden päivitetyillä rakennesuunnitelmilla ja raportilla vuoden 2019 toteutetuista melun-

torjuntatoimenpiteistä.  

 

Lisäksi yhtiö on hakenut ympäristölupaa esikäsitellä sen omassa toiminnassa muodostuvia 

muovijakeita (putki- ja letkujäte). Prosessivaiheet ovat putki- ja letkujätteen pätkiminen, murs-
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kaus, kuivan hienoaineen erotus, rumpupesu, kiintoaine-erotus vesialtaassa, kitkapesu, lop-

puhuuhtelu ja kuivaus sekä puhtaan muovirouheen välivarastointi murskauskentälle. Hakija 

on 31.1.2020 täydentänyt hakemustaan päivitetyllä vesienhallintasuunnitelmalla. 

 

Hakija on 19.1.2020 täydentänyt hakemustaan SEM1 altaalla havaitun HDPE-kalvon alapuo-

listen bentoniittimattojen saumakohtien erkaantumista koskevalla korjaussuunnitelmalla ja 

arviolla vastaavien ongelmien esiintymisestä muilla altailla.   

 

Muilta osin toimintaan, sen päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia. Täydennyk-

sillä tarkentuneiden ja muuttuneiden toimintatietojen takia hakemuksesta tiedotetaan kuulut-

tamalla se kokonaisuudessaan uudelleen.  

 

Hakemusasioiden yhdistäminen 
Korkein hallinto-oikeus on 26.8.2019 antamallaan päätöksellä kumonnut keskuspuhdistamoa 

koskevien aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden päätösten määräykset vedenpuhdistus-

sakan ja loppuneutraloinnin sakan sijoittamista uudelle kaatopaikalle ja palauttanut asian 

aluehallintoviraston käsiteltäväksi tältä osin.  

 

Vaasan hallinto-oikeus on 16.12.2019 antamallaan päätöksellä 19/0251/2 muun ohella mää-

rännyt toiminnanharjoittajan selvittämään viimeistään 1.10.2020 mennessä KL2 sivukivialu-

een kallioperässä sijaitsevien mahdollisten pohjavettä johtavien kallioruhjeiden tarkempi si-

jainti ja antamaan selvitys mahdollisten ruhjeiden vaikutuksesta sivukivialueen KL2 pohjave-

sille aiheutuvaan pilaantumisriskiin. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 16.12.2019 antamallaan päätöksellä 19/0252/2 kumonnut aluehal-

lintoviraston päätöksen vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamisesta geotuubi-

kentille ja samalla muodostuville vaarallisen jätteen kaatopaikoille ja palauttanut asian alue-

hallintovirastoon uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Aluehallintovirasto on yhdistänyt hallinto-oikeuksien palauttamat asiat nyt uudelleen kuulu-

tettavaan hakemusasiaan (PSAVI/2461/2017). 

 
Samanaikainen kuuleminen 

Aluehallintovirastossa on samanaikaisesti vireillä Terrafame Oy:n ympäristölupahakemus 
nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoon kaivosalueella (Dnro PSAVI/3626/2019). Hakemus 
kuulutetaan samanaikaisesti ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen uudelleen kuuluttami-
sen kanssa.  
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 19.3.–27.4.2020 aluehallintovirasto-
jen verkkosivuilla osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.  
 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen 
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 

koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuk-

sen johdosta. 

 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti. 

 

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1413213
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Asiassa aiemman kuulemisen yhteydessä annettuja lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä 

ei tarvitse tässä yhteydessä uudistaa tai toistaa. 

 

Ohjeet muistutusten tekemiseen 

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat: 

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero  

- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero PSAVI/2461/2017 

- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekisteri-

kylä ja kunta (kiinteistötunnus) 

- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti, selvitys asia-

miehen toimivallasta. 
 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 27.4.2020 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaamo.poh-
jois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat,  
PL 293, 90101 Oulu). Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan 
lähettämään sähköpostitse niille muistutuksen/mielipiteen tehneille, joiden muistutuk-
sesta/mielipiteestä ilmenee sähköpostiosoite.  
 
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mah-
dollisille muille haltijoille. 
 

Lisätietoja antavat 

Ympäristöylitarkastaja Turkka Rekola, puh. 0295 017 669 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 

http://www.avi.fi/muistutus
mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi

