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Paikka ja aika

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, neuvotteluhuone Kivijalka, 1.6.2018
klo 9.30–11.15

Läsnä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue:
Erkki Kantola
Sami Koivula
Anna-Maria Juntunen
Tarja Savela
Lapin ELY-keskus
Eira Luokkanen (videoyhteydellä)
Marko Kiviniemi (videoyhteydellä)
Liisa Viitala (videoyhteydellä)
Timo Alaraudanjoki (videoyhteydellä)
Hannukainen Mining Oy:
Jaana Koivumaa
Maria Mäntylä
Vesa Pieskä
Pöyry Finland Oy:
Elin Siggberg
Kaisa Vähänen (videoyhteydellä)
Teollisuuden Vesi:
Maija Vidqvist
Ville Rantanen

Asia

Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja
vesitalouslupa, Kolari

Tapaaminen

Kantola avasi tilaisuuden ja osallistujat esittäytyivät. Tilaisuudessa on kyse
ympäristönsuojelulain 39 a §:n mukaisesta lupa-asiaan liittyvästä
tapaamisesta, jonka aluehallintovirasto järjesti hakijan pyynnöstä
neuvonnan järjestämiseksi.
Siggberg esitti katsauksen Hannukaisen kaivoshankkeen lupaprosessin eri
vaiheiden vesistövaikutusarvioista.
Vidqvist esitti päivitettyjä laskelmia kaivoshankkeen vesistökuormituksista,
joissa on otettu entistä paremmin huomioon kokonaisuus, esimerkiksi
prosessin suljettu vesikierto ja sadannan ääriolosuhteet. Koerikastuksen
tuloksia ei pystytty hyödyntämään päästöarviossa siinä määrin kuin hakija
oli ennakoinut. Laskennan perusteella vesien käsittelyä ja päästöjä vesiin
koskevat tiedot ovat täsmentyneet ja osin muuttuneet aiemmasta. Hakija
tulee toimittamaan tätä koskevat tiedot lupahakemuksen täydennyksen
yhteydessä. Keskustelussa kävi ilmi, että laskelmissa on otettava
huomioon myös olosuhteet, joissa lumien sulamisen aikaan myös sataa
vettä paljon.
Tapaamisessa keskusteltiin hakemuksen täydennyksen sisällöstä
(määräpäivä 8.6.2018). Hakijan mukaan siinä on mukana perusteltu esitys

vesistökuormituksesta. Keskustelussa esille tuli vesien puhdistuksesta
syntyvä kipsijäte. Jos prosessivesien käsittelystä syntyy kipsijätettä,
täydennyksessä on esitettävä kipsijätteen karakterisointi ja käsittely niin,
ettei pitkälläkään ajanjaksolla aiheudu metallipäästöjä ympäristöön.
Todettiin, että täydennyksessä esitettäviä vesistökuormitus- ja jätetietoja
on vertailtava YVA-menettelyssä esitettyihin arvioihin.
Sovittiin, että hakija toimittaa täydennyksen vesistövaikutuksia koskevan
osan myös ruotsiksi käännettynä mahdollisimman pian varsinaisen
täydentämismääräpäivän jälkeen.
Sivukivien kosteuskammiokokeet on lopetettu ja tuloksia on viikolle 175
saakka. Testit rikastushiekan sakeuttamisesta ovat meneillään.
Natura-kuuleminen on nyt menossa. Viitala totesi, että se pyytää hakijalta
lisätietoja lausunnon antamista varten; Natura-selvityksestä on käytävä
selvästi ilmi, miten hanke ja sen vaikutukset Natura-alueisiin ovat
muuttuneet alkuperäisestä. Keskusteltiin luonnonsuojelulain mukaisesta
lajien suojelusta, johon vaaditaan ELY-keskuksen poikkeamislupa. Hakija
ja ELY-keskus sopivat neuvotteluajankohdasta (Viitala ilmoitti myöhemmin,
että se on 21.6.2018).
Todettiin, että Lupa-Tietopalvelussa on vanhentuneita tietoja hankkeesta.
Tiedot päivitetään ajantasaisiksi.
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