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YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN JA VESILAIN MUKAISEN LUPAHAKEMUKSEN UUDELLEEN 

KUULUTUS  

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 

21.4.2021 

 

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen 

julkaisemisajankohdasta, eli 28.4.2021. 

 

Hakija Terrafame Oy, Malmitie 66, 88120 Tuhkakylä 

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

aloittaminen, Sotkamo 

 

Edellisen kuulemisen jälkeen tulleet täydennykset 
 

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivosta koskeva ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut 
vireille 30.8.2017. Aluehallintovirasto on yhdistänyt hallinto-oikeuksien palauttamat asiat 
(keskuspuhdistamon sakan ja loppuneutraloinnin sakkojen sijoittaminen, sivukivialueen KL2 
ruhjeselvitys) tähän hakemusasiaan. Hakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla 31.12.2018–
1.3.2019. Hakemuksen muutosten ja täydennysten johdosta hakemus on kuulutettu uudel-
leen 19.3.–27.4.2020. 
 
Toisen kuuluttamisen jälkeen hakija on täydentänyt hakemusta seuraavasti: 
 
Hakija on 26.5.2020 täydentänyt hakemustaan selvityksellä kipsisakka-allas 3:n käyttöön-
oton tarpeellisuudesta. 
 
Hakija on 26.10.2020 täydentänyt hakemustaan vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen 
vesitase-ennusteella. 
 
Hakija on 10.11.2020 täydentänyt hakemustaan sivukivialueen KL2 hydrogeologisella selvi-
tyksellä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen nro 19/0251/2 (dnro 01387/17/5105; 
16.12.2019) määräyksessä 5a edellytetyllä tavalla. 
 
Hakija on 7.12.2020 täydentänyt hakemustaan selvityksellä Latomäki-Rahvaanmäki -alueelle 
suunnitellun tarvekivilouhoksen toteuttamisesta. 
 
Hakija on 19.1.2021 täydentänyt hakemustaan yksilöidyillä ja perustelluilla toimenpiteillä, 
joille haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:ssä sekä vesilain 3 luvun 16-17 §:ssä tarkoitettuja 
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toiminnanaloittamis- ja valmistelulupia sekä niitä koskevilla vakuuksilla. Lisäksi hakemusta 
on täydennetty samassa yhteydessä toimintakohtaisella elinkaarimallipiirustuksella sekä sii-
hen liittyvällä valuma-aluemuutostarkastelulla. 
 
Hakija on 22.1.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla vuoden 2014 jälkeen rakennetuista 
ympäristönsuojelurakenteista. 
 
Hakija on 12.2.2021 täydentänyt hakemustaan 8.12.2019 päivätyllä kaivoksen voimassa ole-
valla tarkkailuohjelmalla sekä 5.2.2021 päivätyllä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmalla. 
 
Hakija on 3.3.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla suunniteltujen sekundääriliuotusloh-
kojen 5–8 alle jäävien vesialueiden kuivatuksesta ja täytöstä. 
 
Hakija on 12.3.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla hakemuksen mukaista toimintaa kos-
kevista vakuuksista. 
 
Hakija on 7.4.2021 täydentänyt hakemustaan tiedoilla Latosuon uuden patoaltaan ja Lato-
suon viereisen läjitysalueen sijoittumisesta sekä padon rakenteista. Samalla hakija on pyytä-
nyt tilapäistä käyttöoikeutta Salmisen kaivospiirin ulkopuoliseen vesialueeseen sen kunnos-
tamista varten. 
 
Täydennyksillä tarkentuneiden toimintatietojen takia hakemuksesta tiedotetaan kuulutta-
malla se kokonaisuudessaan uudelleen.  
 
Muilta osin toimintaan, sen riskeihin, päästöihin tai vaikutuksiin ei ole esitetty muutoksia.  
 

Hakijan toisen hakemusasian samanaikainen kuuleminen 
 

Hakijalla on aluehallintovirastossa vireillä hakemusasia koskien uuden sivukivialueen KL 1 
ympäristölupaa (Dnro PSAVI/4347/2020). Hakemus on tullut vireille 2.6.2020. Hakemusasi-
oiden yhteisvaikutusten takia ne kuulutetaan samanaikaisesti erillisillä tiedoksiantokuulutuk-
silla. 
 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 21.4.–28.5.2021 aluehallintovirasto-
jen verkkosivuilla osoitteessa https://ylupa.avi.fi.  
 

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. 

 

Asiassa aiempien kuulemisten yhteydessä annettuja lausuntoja, muistutuksia ja mie-
lipiteitä ei tarvitse tässä yhteydessä uudistaa tai toistaa. 
 

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.  
 

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) 

https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1413213
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- 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 28.5.2021 ensisijaisesti säh-
köistä muistutuslomaketta käyttäen avi.fi/sahkoiset-lomakkeet tai sähköpostilla (kir-
jaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristö-
luvat, 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 Päivi Määttä, puh. 029 5016 929 

Ympäristöylitarkastaja Turkka Rekola, puh. 0295 017 669 

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi 

 
 
 
 
Postiosoitteemme 1.5.2021 alkaen 
 
Kun lähetätte meille postia, niin huomioittehan, että postiosoitteemme on 1.5.2021 alkaen PL 6, 13035 AVI.  
 
Pyydämme osoittamaan kirjekuoren Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kirjekuoreen ei laiteta virkamiehen 
nimeä.  
 
Vastauksissanne pyydämme mainitsemaan asiaanne liittyvän diaarinumeron PSAVI/2461/2017. 

mailto:etunimi.sukunimi@avi.fi

