
 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Diaarinumero 00452/20/5105, 00517/20/5105 ja 00518/20/5105  

 

JULKINEN KUULUTUS 

 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa  

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

 2.6.2022 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 

seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.  

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 9.6.2022. 

Asia   

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.6.2022 nro 22/0006/3, valitus ympäristölupa-asiassa, 

Ympäristölupa rikastamon toimintaan, Sastamala.  

Luvan hakija  

 Dragon Mining Oy  

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 2.6.2022 – 11.7.2022 Vaasan hallinto-

oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet ja valitusaika 

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta 

osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 11.7.2022. 

 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html
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Päätös  
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  Diaarinumerot 

  00452/20/5105 

00517/20/5105 

00518/20/5105 

 

 

 

 

 

 

Asia Valitukset ympäristölupa-asiassa  

 

Muutoksenhakijat 1)  ja  

 

2) Dragon Mining Oy 

 

3) Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 

ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry 

 

Luvan hakija Dragon Mining Oy 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 12.3.2020 numero 50/2020  

 

Asian taustaa 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 19.3.2008 antamallaan päätöksellä nu-

mero 15/2008/2 myöntänyt Polar Mining Oy:lle (28.10.2011 alkaen Dragon 

Mining Oy) toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Vammalan rikasta-

mon toimintaan, kultarikastushiekan sijoittamiseen rikastushiekka-altaaseen 

sekä ylivuotovesien johtamiseen poikkeustilanteissa Ekojokeen Korvalam-

minojan kautta. Lupa on koskenut hakemuksen mukaista toimintaa, jossa pro-

sessoidaan vuosittain noin 200 000 tonnia kultamalmia. Päätöksen lupamää-

räys 3 on kuulunut seuraavasti: 

 

Selvitysvelvoite 

 

3. Luvan saajan on laadittava selvitys, aiheutuuko rikastushiekka-altaalta sul-

faatti- ja nikkelikuormitusta Kovero-ojaan ja tarvittaessa laadittava teknis-ta-

loudellinen ehdotus toimenpiteistä vuotojen tiivistämiseksi ja kuormituksen 

ehkäisemiseksi. Selvitys on toimitettava ympäristölupavirastoon viimeistään 
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1.6.2009 mennessä. Ympäristölupavirasto voi selvityksen johdosta antaa tar-

kentavia määräyksiä kuormituksen vähentämiseksi Kovero-ojaan. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 24.6.2014 antamallaan päätök-

sellä numero 124/2014/1 myöntänyt Dragon Mining Oy:lle ympäristöluvan 

Vammalan rikastamon toiminnan olennaiseen muuttamiseen sekä tarkistanut 

kokonaisuudessaan Polar Mining Oy:lle (nykyisin Dragon Mining Oy) 

19.3.2008 toistaiseksi voimassa olevaksi myönnetyn ympäristöluvan numero 

15/2008/2 lupamääräykset.  

 

Toiminnan olennainen muuttaminen on koskenut rikastamon tuotannon nosta-

mista noin 200 000 tonnista kultamalmia noin 300 000 tonniin kultamalmia 

vuodessa, kultarikastushiekan johtamista koko nykyisen rikastushiekka-altaan 

alueelle mukaan lukien A-allas, rikastettavan malmilajin tilapäistä muutosta 

sekä murskausajan muutosta. Ympäristölupapäätöksen numero 15/2008/2 lu-

pamääräyksen 3 mukaisen selvitysvelvoitteen tulokset on otettu huomioon lu-

pamääräyksissä. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 2.5.2016 antamallaan päätöksellä numero 16/0096/2 

kumonnut aluehallintoviraston päätöksen ja palauttanut asian aluehallintovi-

rastolle toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen ja Länsi-Suo-

men ympäristölupaviraston 19.3.2008 antaman lupapäätöksen numero 

15/2008/2 lupamääräyksessä 3 tarkoitetun selvityksen uudelleen käsittele-

miseksi ja lupamääräyksessä mainittujen tarkentavien määräysten antamiseksi. 

Hallinto-oikeus ei ole tutkinut  ja  esittämiä 

vahingonkorvausvaatimuksia siltä osin kuin ne ovat koskeneet toimintaan 

aiemmin myönnettyjen lupien nojalla tai mahdollisesti vastoin mainittuja lupia 

harjoitetusta toiminnasta johtuneen virkistyskäytölle aiheutuneen haitan ja 

kiinteistöjen arvon alenemisesta aiheutuneen haitan korvaamista, eikä 

 vaatimusta henkisen kärsimyksen korvaamisesta. 

 

Korkein hallinto-oikeus on 11.7.2017 antamallaan päätöksellä taltionumero 

3508 hylännyt  ja  valituksen Vaasan hallinto-

oikeuden 2.5.2016 antamasta päätöksestä sekä hakemuksen lainvoiman saa-

neen Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen 19.3.2008 numero 

15/2008/2 purkamiseksi. 

 

Päätös, johon on haettu muutosta 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 12.3.2020 numero 50/2020  

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt Dragon Mining Oy:lle ympäristöluvan Vam-

malan rikastamon toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Samalla aluehallinto-

virasto on tarkistanut kokonaisuudessaan Polar Mining Oy:lle (nykyisin Dra-

gon Mining Oy) 19.3.2008 toistaiseksi voimassa olevaksi myönnetyn ympäris-

töluvan numero 15/2008/2 lupamääräykset. 

 

Toiminnan olennainen muuttaminen koskee rikastamon tuotannon nostamista 

noin 200 000 tonnista kultamalmia noin 300 000 tonniin kultamalmia vuo-

dessa, kultarikastushiekan johtamista koko nykyisen rikastushiekka-altaan alu-

eelle mukaan lukien A-allas, rikastettavan malmilajin muutosta sekä murskaus-

ajan muutosta. 
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Aluehallintovirasto on hyväksynyt ympäristölupapäätöksen numero 15/2008/2 

lupamääräyksen 3 mukaisen selvityksen. Selvityksen tulokset on otettu huomi-

oon lupamääräyksissä. 

 

Aluehallintovirasto on hylännyt asiassa esitetyt korvausvaatimukset. 

 

Luvan saajan on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. 

 

Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi 

 

Päästöt vesiin  

 

1. Rikastushiekka-alueelle sijoitetun kaivannaisjätteen kanssa kosketuksiin 

joutuvat prosessi-, suoto- ja muut likaantuneet vedet on kerättävä ja ensisijai-

sesti palautettava rikastamon vesikiertoon. 

 

Luonnonvedet tulee eristää prosessivesistä hakemussuunnitelman mukaisesti. 

Suotovesien talteenotto ja kierrätys tulee tehdä siten, että niiden pääsyä Ko-

vero-ojaan ja sitä kautta Ekojokeen rajoitetaan ja hallitaan. Maanalaisen kai-

voksen pumppaustehoa on säädeltävä vesikierrossa kiertävän vesimäärän ta-

soittamiseksi ja Horveloon johdettavien ylivuotovesien minimoimiseksi. 

 

Eikan kaivon pumppaus on varustettava riippumattomalla ja riittävällä varajär-

jestelmällä, johon kuuluu varapumppu ja varavoimalähde siten, että ylivuoto-

vaara Kovero-ojaan pystytään minimoimaan. 

 

Rikastamon prosessivesikierron ylivuotovesiä saadaan johtaa Korvalam-

minojaan ja Kovero-ojaan runsasvetisinä aikoina hakemussuunnitelman mu-

kaisten purkupisteiden kautta. 

 

Prosessin ylivuotovedet tulee ensisijaisesti johtaa Horvelon kautta Korvalam-

minojaan ja toissijaisesti Kovero-ojan kautta Ekojokeen. 

 

Hakemussuunnitelman ja suunnitelman liitteen (Asemapiirros 1:6000/A2, 

23.4.2018, YL Täydennys liite 4_Horvelo) mukaiset vesien kierrätystä paranta-

vat sekä prosessivesien ja luonnonvesien erottamiseksi tehtävät ojitukset, put-

kitukset ja muut suunnitelman mukaiset parannustoimenpiteet tulee olla val-

miit hakemuksen mukaisesti 31.12.2020 mennessä. 

 

2. Kaikki vesistöön Korvalamminojan ja Kovero-ojan purkupisteiden kautta 

johdettavat lupamääräyksessä 1 tarkoitetut jätevedet on täytettävä seuraavat 

laatuvaatimukset: 

 

Korvalamminojan ja Kovero-ojan purkupisteiden kautta johdettavat lupamää-

räyksessä 1 tarkoitetut jätevedet on täytettävä seuraavat laatuvaatimukset: 

 

Päästöraja-arvot virtaamapainotteisena vuosikeskiarvona: 

 

Kadmium 10 µg/l 

Sulfaatti 2000 mg/l 

 

Kuormitusraja-arvot: 

Nikkeli 180 kg/a, Arseeni 5 kg/a, Kadmium 0,7 kg/a 
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Vesistöön johdettavan jäteveden pH:n on oltava jatkuvasti yli 6,0. 

 

3. Rikastushiekka-altaan ympärysojat ja muut ympäristönsuojelurakenteet on 

pidettävä kunnossa. 

 

4. Luvan saajan on otettava kaivoksella käyttöön vesitaseen hallintaan ja sen 

ennustamiseen liittyvä ohjelma ja hankittava tarkkailun ja muualta saatavilla 

olevan tiedon kautta tarvittavat lähtötiedot mahdollisimman luotettavan mal-

linnuksen kehittämiseen ja jatkuvaan ylläpitämiseen. 

 

Päästöt ilmaan 

 

5. Murskaamosta ja siihen liittyvistä kuljettimista aiheutuvaa pölyämistä on 

rajoitettava pölynpoistolaitteilla, kuljettimien koteloinnilla ja kiviaineksen 

pudotuskorkeuksia minimoimalla. Pölyntorjuntajärjestelmän jatkuvasta ylläpi-

dosta on huolehdittava ja havaitut epäkohdat on korjattava viipymättä. 

 

Toiminnasta aiheutuvia hajapäästöjä, kuten tiestön pölyämistä, on rajoitettava 

tarvittaessa pölynsidonnalla ja toimintatapoja kehittämällä. Rikastushiekka-

altaan pinta on pidettävä kosteana pölyämisen ehkäisemiseksi tai muulla kei-

noin rajoitettava rikastushiekan pölyämistä. 

 

Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä luvan saajan selvittämään ri-

kastamon toiminnasta aiheutuvat pölyhaitat ja ryhtymään toimiin pölyhaitan 

torjumiseksi. 

 

Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuojelun 

vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

 

Toiminta-ajat 

 

6. Rikastamotoimintaa, lukuun ottamatta murskauslaitoksen toimintaa, saa har-

joittaa vuoden ympäri kaikkina vuorokaudenaikoina. 

 

7. Malmia saa murskata arkipäivisin klo 7:00‒17:00 välisenä aikana. 

 

Erityisistä syistä, joista on ilmoitettava perusteluineen Pirkanmaan ELY-kes-

kukselle ja Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 

viikko etukäteen, alueella voi olla murskausta viikonloppuisin klo 7:00‒17:00, 

kuitenkin enintään 4 viikonloppuna vuodessa. 

 

Melu 

 

8. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää asumiseen tai vapaa-ajan-

asumiseen käytettävien rakennettujen kiinteistöjen piha-alueella päiväaikaista 

(klo 07‒22) A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 dB(A) eikä yöaikaista  

(klo 22‒07) A-painotettua ekvivalenttitasoa 50 dB(A). 

 

9. Luvan saajan tulee päivittää meluselvitys silloin, jos toiminnassa tapahtuu 

muutoksia, jotka saattavat lisätä melua lähimmissä melulle altistuvissa koh-

teissa. 

 



5 (79) 

   

Pirkanmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä luvan saajan selvittämään ri-

kastamon toiminnasta aiheutuvat meluhaitat ja ryhtymään toimiin meluhaitan 

torjumiseksi. 

 

Toteutetuista melun torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuojelun 

vuosiyhteenvedon yhteydessä. 

 

Rikastustoiminnassa syntyvä rikastushiekkajäte ja kaivannaisjätealue 

 

10. Rikastustoiminnassa syntyvä rikastushiekkajäte (jäteluokka 01 03 04) voi-

daan sijoittaa hakemuksen mukaisesti rikastushiekka-alueelle, mukaan lukien 

pohjoisin osa-allas (A). 

 

Rikastushiekka on tavanomaista jätettä. 

 

Kaivannaisjätealue (rikastushiekka-alue) luokitellaan muuksi kaivannaisjätteen 

jätealueeksi kaivannaisjäteasetuksen mukaan. 

 

11. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huolehdit-

tava hakemuksen mukaiselle toiminnalle laaditun kaivannaisjätesuunnitelman 

(Liite 1, Vammalan rikastamo -Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, Dra-

gon Mining Oy 19.9.2019) mukaisesti. Luvan saajan on pidettävä laatimansa 

kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ajan tasalla. Suunnitelman on katet-

tava kaikki alueella olevat ja muodostuvat kiviainekset ja kaivannaisjätteet. 

Tiedot on tallennettava siten, että loppusijoitettujen kaivannaisjätteiden ja kai-

vospiirin alueella hyödynnettyjen kiviainesten sijainti ja määrä on tiedossa 

toiminnan aikana ja sen loppumisen jälkeen. 

 

Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu tai jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen jär-

jestelyt muuttuvat merkittävästi, on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 

muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain  

114 §:n 4 momentissa säädetään. 

 

12. Kaivannaisjätteiden jätealueiden hoidosta vastaavalla henkilöllä ja hänen 

varahenkilöllään on oltava tehtävän asianmukaisen hoidon vaatima koulutus ja 

kokemus. Tehtävään nimettyjen henkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava kir-

jallisesti Pirkanmaan ELY-keskukselle sekä Sastamalan kaupungin ympäris-

tönsuojeluviranomaisille. 

 

13. A-altaan patorakenteet ja patojen korotukset on toteutettava patoturvalli-

suusviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) vaatimusten mukaisina. Patoja kos-

kevat suunnitelmat on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle hyvissä 

ajoin ennen rakentamisen aloittamista, patoturvallisuusviranomaisen kanssa 

erikseen sovittavana ajankohtana. Lopulliset suunnitelmat A-altaan käyttöön-

otosta ja tehostettu tarkkailuohjelma on esitettävä patoturvallisuusviranomai-

selle. Patojen käyttöönotosta päättää patoturvallisuusviranomainen. 

 

14. Tämän päätöksen toteuttamisen edellyttämien rakenteiden ympäristönsuo-

jelurakenteita koskevat rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmat ja työselos-

tukset sekä tiedot luvan saajan nimeämästä riippumattomasta laadunvalvojasta 

on toimitettava hyväksyttäväksi Pirkanmaan ELY-keskukselle ennen rakenta-

misen aloittamista. Ympäristönsuojelurakenteet voidaan ottaa käyttöön, kun 

Pirkanmaan ELY-keskus on riippumattoman laadunvalvojan yhteenvedon ja 
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laadunvalvontakokeiden tulosten perusteella todennut tehtyjen rakenteiden 

täyttävän niille asetetut vaatimukset ja kun padot täyttävät lupamääräyksen 11 

mukaiset patoturvallisuusviranomaisen vaatimukset. 

 

Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen 

 

15. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jätteitä syntyy mahdollisimman vä-

hän. Toiminnassa muodostuvat muut jätteet on ensisijaisesti pyrittävä toimitta-

maan hyötykäyttöön. Ne on säilytettävä toisistaan erillään siten, että jätteiden 

hyödyntämismahdollisuuksia ei jätteitä sekoittamalla heikennetä. Jätteet on 

kerättävä, lajiteltava, varastoitava ja käsiteltävä siten, että niistä ei aiheudu ros-

kaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyö-

tykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi ja muut jätteet lop-

pusijoitettavaksi laitokseen, käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäris-

töluvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen käsit-

tely. 

 

Kaikista toiminnassa syntyvistä jätteistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee jät-

teiden määrä, laatu, alkuperä sekä toimitusaika ja -paikka. Kirjanpitoa on säi-

lytettävä vähintään kuusi vuotta. 

 

16. Toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on lajiteltava erikseen ja varastoi-

tava niin, että niistä ei aiheudu vaaraa. Ne on toimitettava käsiteltäväksi toimi-

joille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovutettaessa vaaralli-

sia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla merkit-

tyyn pakkaukseen. Vaarallisten jätteiden siirroista on laadittava siirtoasiakirja, 

josta ilmenevät jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012)  

24 §:ssä velvoitetut tiedot. 

 

Varastointi 

 

17. Toiminnassa käytettävät raaka- ja tuotantoaineet, kemikaalit ja polttoaineet 

sekä muodostuvat jätteet on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu epäsiis-

teyttä, roskaantumista tai pilaantumisvaaraa maaperälle tai pinta- tai pohjave-

sille eikä muutakaan haittaa tai vaaraa ympäristölle. Erilaatuisia vaarallisia jät-

teitä ei saa sekoittaa keskenään. Samansisältöisiä vaarallisia jätteitä voidaan 

yhdistää, mutta ei kuitenkaan laimentaa. 

 

Vaarallisten jätteiden varastoinnissa on lisäksi noudatettava valtioneuvoston 

asetuksessa jätteistä (179/2012) annettuja määräyksiä. 

 

18. Työkoneissa käytettävät polttoaineet on varastoitava tiiviille alustalle sijoi-

tetuissa työmaakäyttöön tarkoitetuissa säiliöissä. Säiliöiden on oltava kaksois-

vaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Suoja-altaan tilavuu-

den on oltava vähintään suurimman altaaseen sijoitetun säiliön tilavuus. Säiliöt 

on varustettava laponestolla ja ylitäytön estimillä sekä tankkauslaitteistot lukit-

tavilla sulkuventtiileillä ja säiliöiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista 

rasitusta. Jakelulaitteiden läheisyydessä on oltava ohjeet asianmukaisine varus-

teineen vuotojen ja tulipalojen varalle. Säiliöt on pidettävä kunnossa ja ne on 

tarkastutettava määräajoin. Tarkastuspöytäkirjat on pyydettäessä esitettävä val-

vontaviranomaiselle. 
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Luvan saajan on varmistettava, että myös alueella toimivat urakoitsijat noudat-

tavat tämän määräyksen vaatimuksia. 

 

Malmin ja rikasteen kuljetuksessa käytettävän kaluston ja tieliikenteeseen tar-

koitettujen ajoneuvojen polttonesteen jakelu on toteutettava lainsäädännön mu-

kaisilla jakeluasemilla. 

 

Häiriö- ja poikkeustilanteet 

 

19. Vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita kuten öljyjä, polt-

toaineita ja kemikaaleja pääsee vuotamaan pintavesiin, pohjavesiin tai maape-

rään on viipymättä ilmoitettava Porin hätäkeskukseen (Pirkanmaa ja Sata-

kunta), Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pirkanmaan 

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

 

Luvan saajan on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen 

torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen  

estämiseksi ja tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi. Toiminta-alueelle tulee  

varata öljyntorjuntaan soveltuvaa imeyttämisainetta mahdollisten öljyvahinko-

jen torjumisen varalta. Materiaalien sijainti ja käyttöönotto tulee olla kaikkien  

alueella työskentelevien tiedossa ja saatavilla. Mahdollisen öljyvahingon tor-

junnassa tulee noudattaa Sastamalan kunnan öljyvahingontorjuntaviranomai-

sen määräyksiä. 

 

20. Luvan saajan on laadittava suunnitelma, joka koskee toimintaa häiriö- ja  

poikkeustilanteiden aikana, sekä pidettävä yllä toimintavalmiutta erityistilan-

teiden varalta.  

 

Luvan haltijalla tulee olla valmiudet hankealueella tapahtuvien konevaurioiden  

tai onnettomuuksien aiheuttamien ympäristövahinkojen torjuntaan. Häiriö- ja  

poikkeustilanteiden syyt on välittömästi selvitettävä. Havaitut viat on korjat-

tava ja häiriötekijät poistettava viipymättä. 

 

Energiatehokkuus 

 

21. Toiminnan ja prosessien suunnittelu, siihen liittyvät hallintajärjestelmien 

valinta ja toteutus, kunnossapito, seuranta ja koneiden ja laitteiden valinta on 

toteutettava siten, että toiminnassa päästään kokonaisuutena katsoen mahdolli-

simman hyvään energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden toteuttamiseksi 

tehdyistä toimista ja muun ohella hankittavien sähkömoottorien ja pumppujen 

energiatehokkuudesta on raportoitava ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon 

yhteydessä. 

 

Tarkkailu ja raportointi 

 

22. Toimintaa ja sen vaikutuksia on tarkkailtava vuonna 2013 laaditun päivite-

tyn tarkkailuohjelman (KVVY kirjenumero 421/13) sekä hakijan esityksen 

Sastamalan Stormin rikastamon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelmaksi (ha-

kemuksen täydennys, liite 5, 10.10.2018) mukaisesti tässä lupamääräyksessä 

määrätyllä tavalla muutettuna ja täydennettynä: 

 

- Korvalammin mittakaivon (DRAGONVA/5) kautta juoksutettavan veden laa-

tua tulee tarkkailla toistaiseksi. 
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- Päästötarkkailun parametreihin tulee lisätä kokonaisfosfori. 

 

23. Luvan saajan on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle päivitetty 

käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailua koskeva ohjelma, johon on koottu ha-

kemuksessa esitetyn tarkkailusuunnitelman (Liite 5, 10.10.2018) sekä tarkkai-

luohjelman KVVY kirjenro 421/13 tarkkailua koskevat tiedot tässä päätök-

sessä määrätyllä tavalla täydennettynä ja muutettuna. Tarkkailuohjelma on toi-

mitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

tämä päätös on saanut lainvoiman. 

 

Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä  

tavalla edellyttäen, että muutokset eivät heikennä tulosten luotettavuutta ja 

tarkkailun kattavuutta tai lupamääräyksen valvottavuutta. 

 

Kirjanpito ja vuosiraportointi 

 

24. Luvan saajan on toimitettava ympäristönsuojelun vuosiraportti Pirkanmaan 

ELY-keskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiraportti on 

toimitettava tiedoksi myös Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviran-

omaiselle. Raportissa on esitettävä muun muassa seuraavat rikastamoa ja ri-

kastushiekka-aluetta koskevat asiat: 

 

- prosessoidun malmin määrä ja tuotantotiedot 

- murskaamon ja rikastamon käyntiajat 

- ilmaan johdetut laskennalliset hiukkaspäästöt 

- prosessissa kiertävän veden määrä 

- ylivuotoveden johtaminen Horvelosta Korvalamminojaan (ajankohta ja 

määrä) 

- ylivuotoveden johtaminen Kovero-ojaan (ajankohta ja määrä) 

- laskennallinen mittauksiin perustuva arvio vesistökuormituksesta (kg/a) 

- rikastushiekka-altaaseen sijoitetun rikastushiekan määrä 

- tiedot muista jätteistä ja vaarallisista jätteistä (määrät, toimituskohteet, kuljet-

tajat, kuljetusajankohdat) 

- energiankulutus (kWh/a) 

- käytettyjen kemikaalien ja polttoaineiden määrät 

- tulokset suoritetuista tarkkailuista 

- kuluneen vuoden aikana tehdyt toimet päästöjen pienentämiseksi 

 

Kuormitus- ja vesistötarkkailun tuloksista on laadittava vuosittain yhteenveto-

raportti, jossa tarkastellaan kuormitusta, vesistön tilaa ja kuormituksen vesistö-

vaikutuksia. Vuosiraportti on toimitettava tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskuk-

selle, Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, Hämeen ELY-

keskuksen kalatalousyksikölle ja Vammalan seudun kalastusalueelle tarkkailu-

vuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. 

 

Vuosiraportissa on lisäksi esitettävä tiedot ympäristönsuojelun kannalta mer-

kittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista (syy, kestoaika, arvio päästöistä 

vesiin tai maaperään ympäristövaikutuksineen, suoritetut toimenpiteet). 

 

25. Kaivoksen käytöstä ja käytön valvonnasta sekä häiriötilanteista on pidet-

tävä käyttöpäiväkirjaa tai muuta vastaavaa kirjallista tai tiedostoihin tallennet-

tavaa seurantaa. Kirjanpito on esitettävä valvontaviranomaiselle pyydettäessä. 
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Alueiden sulkeminen ja toiminnan lopettaminen 

 

26. Luvan saajan on laadittava tarkempi sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelma 

tämän luvan mukaisen toiminnan lopettamisesta, tehtävistä jälkihoitotöistä ja 

sulkemiseen liittyvistä ympäristöriskeistä ja niiden huomioimisesta ja toimitet-

tava se aluehallintoviraston hyväksyttäväksi viimeistään 12 kuukautta ennen 

toiminnan lopettamista. Sulkemissuunnitelman mukana tulee toimittaa päivi-

tetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Sulkemissuunnitelmassa on esi-

tettävä toiminnan lopettamisen vuoksi tarvittavat toimet, sisältäen esitykset 

kaivoksen ja läjitysalueiden jälkihoitotoimenpiteiksi, koko toiminta-alueen ve-

sien johtamisen ja käsittelyn järjestämiseksi ja jälkitarkkailusuunnitelmaksi. 

 

Suunnitelman tulee sisältää asiantuntijan laatima maisemointisuunnitelma, 

jonka perusteella kaivannaisjätealueiden käyttö, loppumuotoilu ja maisemointi 

toteutetaan. Suunnitelman on katettava kaikki sulkemis- ja jälkihoitotoimet. 

 

Luvan saajan on suunniteltava ja aloitettava jätealueiden sulkeminen tuotanto-

toiminnan aikana sitä mukaa kuin alueet saavuttavat lopullisen kokonsa ja 

muotonsa. 

 

Kaivos- ja patoturvallisuuden osalta on noudatettava Kainuun elinkeino-, lii-

kenne- ja ympäristökeskuksen (patoturvallisuusviranomainen) antamia ohjeita 

ja määräyksiä. 

 

Kalatalousmaksu 

 

27. Luvan saajan on maksettava Pohjois-Savon ELY-keskukselle (kalatalousvi-

ranomainen) vuosittain 750 euron suuruinen kalatalousmaksu ylijuoksutusten 

kalastolle ja kalastukselle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Maksu tulee 

suorittaa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa seuraavan vuoden alusta lu-

kien vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 

 

Kaivannaisjätteen jätealueita koskeva ja jätehuollon varmistamiseksi annet-

tava vakuus  

 

Luvan saajan on asetettava kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lain-

voimaiseksi tulosta 1 422 900 € (alv 24 %) suuruinen vakuus 35 ha:n rikastus-

hiekka-alueen (kaivannaisjätealue) kaivannaisjätteiden jätehuollon ja kaivan-

naisjätealueen vesienkäsittelyn varmistamiseen, kaivannaisjätealueiden käy-

töstä poistamiseen ja jälkihoidon toteuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin sekä 

toiminnan päättymisen jälkeiseen tarkkailuun.  

 

Määrätyt vakuudet on asetettava Pirkanmaan ELY-keskuksen eduksi sen hy-

väksymällä tavalla joko  

 

a) omavelkaisena pankkitakauksena, jonka edunsaajana on Pirkanmaan ELY- 

keskus,  

 

b) takausvakuutuksena, jonka on oltava sellainen niin sanottu on first demand  

-takuu, jonka yksilöidyn euromäärän takuun antaja on velvollinen suoritta-

maan edunsaajalle sen ensimmäisestä vaatimuksesta tai 
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c) pankkitalletuksena, josta on toimitettava Pirkanmaan ELY-keskukselle talle-

tustodistus kuittaamattomuussitoumuksella ELY-keskuksen hyväksi.   

 

Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoi-

tuslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.   

 

Muutoksia vakuusjärjestelyihin ei saa tehdä ilman Pirkanmaan ELY-keskuksen  

hyväksyntää.   

 

Vakuutta voi hakea palautettavaksi lupaviranomaiselta, kun toiminnanharjoit-

taja on täyttänyt sille säädetyt ja määrätyt velvoitteet.  

 

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle  

 

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta vesis-

tön pilaantumista koskevasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä aluehallintovi-

rastolle. Ennakoimatonta vahinkoa koskevan korvaushakemuksen yhteydessä 

voi esittää myös luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista koskevan 

vaatimuksen.  

 

Aluehallintoviraston ratkaisun perusteluja 

 

Luvan myöntämisen edellytykset    

 

Luvan saajan 9.10.2012 esittämä suotovesiselvitys on täyttänyt ympäristöluvan  

lupamääräyksen 3 velvoitteen nikkeli- ja sulfaattikuormituksen selvittämisen 

osalta. Selvityksen tuloksena hakemusasiakirjoissa on esitetty useita suunnitel-

tuja vesienhallinnan parannustoimenpiteitä, joista osa on jo tehty. Toteutetuilla 

toimenpiteillä on pystytty vähentämään rikastamon aiheuttamaa kuormitusta 

alapuoliseen vesistöön. Hakemussuunnitelman täydennyksessä esitetyillä lisä-

toimenpiteillä pyritään ulkopuolisia vesiä erottamaan vielä tehokkaammin pois 

rikastamon vesikierrosta ja vähentämään siten juoksutustarvetta.  

 

Vuonna 2008 myönnetyn ympäristöluvan toiminnan kuvauksen mukaan tuo-

tannon volyymi oli noin 200 000 tonnia vuodessa. Vammalan rikastamon ri-

kastusmäärä on jo usean vuoden ajan ollut noin 300 000 tonnia vuodessa, mikä  

määrä on myös hakemuksessa esitetty toiminnan volyymiksi. Pirkanmaan 

ELY-keskus on muun muassa vuoden 2018 syyskuussa antanut yhtiön tuotan-

tomääräilmoituksen johdosta lausunnon, jossa se on useita vuosia kattavien 

tarkkailutietojen perusteella todennut, että kasvaneen rikastettavan malmimää-

rän ei toistaiseksi voida todeta lisänneen kuormitusta alapuoliseen vesistöön.   

 

Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut päätöksellään 6.6.2019 taltionumero 

2675 Oriveden kaivoksen ympäristölupa-asian ja saattanut lainvoimaiseksi 

aluehallintoviraston päätöksen, jolla ympäristölupahakemus on hylätty. Orive-

den kaivoksen malmia ei siten vuoden 2019 syksystä lähtien ole enää rikastettu 

Vammalan rikastamolla. Oriveden, Jokisivun ja Kaapelinkulman kaivosten 

malmien rikastamisesta syntyvä rikastushiekka poikkeaa toisistaan koostu-

mukseltaan joiltakin osin, mikä on otettu huomioon hakemukseen liitetyssä 

kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013) mukaisessa 

kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa (10.10.2018, rev. 19.9.2019). 

Suunnitelman sisällössä on otettu huomioon myös kaivannaisjätteen jätehuol-
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tosuunnitelmalle asetetut täydennystarpeet Vaasan hallinto-oikeuden päätök-

sessä 2.5.2016 numero 16/0096/2 ja se on laadittu rikastamon toiminnalle, 

jossa malmia käsitellään vuosittain noin 300 000 tonnia. Rikastamolla muo-

dostuneita ja muodostuvia kaivannaisjätteitä eli kultamalmien ja Ni-rikastus-

hiekkoja sekä liuotusprosessin jätelietettä ei luokitella pysyväksi jätteeksi. 

Luokittelu perustuu kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 

(190/2013) liitteen 1 mukaisiin perusteisiin.  

 

Kaivannaisjätealue eli rikastushiekka-allas on voimassa olevassa ympäristölu-

papäätöksessä luokiteltu tavanomaisen jätteen jätealueeksi. Kaivannaisjäte-

suunnitelmassa esitettyjen tutkimustulosten perusteella Kaapelinkulman kulta-

malmin rikastaminen Vammalan rikastamolla ja Oriveden kultamalmin poistu-

minen prosessista eivät vaikuta rikastushiekka-alueen luokitukseen. Voimassa 

olevan ympäristölupapäätöksen mukaan rikastushiekkaa ei saa sijoittaa rikas-

tushiekka-altaaseen A. Lupa A-altaan käyttöönottoon on voitu myöntää sillä 

edellytyksellä, että patoturvallisuus on asianmukaisesti varmistettu. Lisäksi 

Au-rikastushiekalla peittäminen vähentää vanhan Ni-Cu-rikastushiekan hapet-

tumista. 

 

Ekojoki on mukana Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalu-

een vesienhoitosuunnitelman toisen vaiheen päivityksessä vuosille 2016‒2021. 

Joen tyyppi on pienet kangasmaiden joet. Joki on luokiteltu kemialliselta tilal-

taan hyvää huonommaksi ja biologiselta tilaltaan välttäväksi. Hakemuksen 

mukainen toiminta ei heikennä joen kemiallista tai biologista tilaa eikä myös-

kään alapuolisen Rautaveden vesimuodostuman ekologista ja kemiallista tilaa. 

 

Rikastamoalue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella 

tai sellaisen läheisyydessä. Alueen lähistöllä ei ole erityisiä luonnonsuojelu-

kohteita. 

 

Toiminta on voimassa olevan maakuntakaavan mukaista. 

 

Rikastamon kapasiteetin nostosta ja rikastushiekka-alueen toiminnan muutok-

sesta ei asetetut lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu yksinään eikä yh-

dessä alueen muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ym-

päristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista 

tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä 

kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaiku-

tusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuu-

tonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toimin-

nan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski. 

 

Korvausvaatimukset 

 

 sekä  ja  on katsottava vaatineen kor-

vauksia, jotka perustuvat väitettyyn vesistön pilaantumiseen ainakin 30 vuoden 

ajalta. Vaatimukset voidaan tutkia ympäristönsuojelulain 129 ja 130 §:ien pe-

rusteella vesiylioikeuden vuonna 1996 antaman päätöksen jälkeiseltä ajalta. 

Tätä aikaisemmalta ajalta aiheutuneet edunmenetykset on lainvoimaisesti rat-

kaistu.  korvausvaatimukset vesiylioikeus on hylännyt. Asiakirjoista 

saatavan selvityksen mukaan  ei vaatimuksistaan huolimatta ole saanut 

korvausta väittämästään kaivostoiminnan aiheuttamasta pilaantumisesta muil-

lakaan vanhoilla lupapäätöksillä. 
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Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa kumota tai purkaa vuoden 2008 ympä-

ristölupapäätöstä tai Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä, mutta asiassa on kui-

tenkin edellä mainittujen lainkohtien nojalla tutkittu saatavilla olevien tietojen 

perusteella vesiylioikeuden vuoden 1996 päätöksen jälkeen mahdollisesti ai-

heutuneet vesistön pilaantumisesta aiheutuneet edunmenetykset. Länsi-Suo-

men ympäristölupavirasto on vuoden 2008 lupapäätöksessään todennut muun 

muassa, että rikastamon toiminnasta ei lupapäätöstä noudattaen ennalta arvioi-

den aiheudu ympäristönsuojelulain mukaisessa ympäristölupamenettelyssä kä-

siteltäviä vesistön pilaantumisesta aiheutuvia korvattavia vahinkoja. Lupavi-

rastolla oli päätöstä tehdessään tiedot kaivos- ja rikastamotoiminnan vaikutuk-

sista pintavesiin vuosilta 1996‒2008. Korvauksia ei tuolloin vaadittu eikä mää-

rätty. Asiassa ei ole nytkään ilmennyt perusteita määrätä korvauksia väitetystä 

pilaantumisesta vuosilta 1996‒2008. 

 

Hakemusasiakirjojen vesistötarkkailutietojen ja asiassa annettujen lausuntojen 

perusteella kaivostoiminnasta ei ole aiheutunut vuoden 2008 jälkeen Evonlah-

della sellaista vesistön pilaantumista, jonka aiheuttamasta edunmenetyksestä 

olisi määrättävä rannanomistajille korvausta. Myöskään kyseessä olevan pää-

töksen mukaisesta toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristönsuoje-

lulain 13 luvun säännösten mukaisesti korvattavaa vesistön pilaantumisesta 

aiheutuvaa vahinkoa. Päätöksessä määrätty kalatalousvelvoite kattaa toimin-

nasta aiheutuvat yleiset ja yksityiset kalakannoille ja kalastukselle aiheutuneet 

vahingot. Lisäksi aluehallintovirasto on viitannut luvan myöntämisen edelly-

tysten ja lupamääräysten perusteluissa esitettyyn. 

 

Lupamääräysten perustelut 

 

Lupamääräys 1 (Päästöt vesiin). Hakemussuunnitelmassa on esitetty suotove-

siselvityksen tulosten perusteella laadittu rikastamon vesienhallinnan koko-

naisvaltainen parantamissuunnitelma. Hakemussuunnitelman ja suunnitelmaa 

havainnollistavan liitteen (Asemapiirros 1:6000/A2, 23.4.2018) mukaisesti ri-

kastamon prosessiveden kierrätystä parannetaan sekä vesikierrosta eristetään 

puhtaat luonnonvedet, jotka syntyvät Miljoonaojan ja Korvalammin valuma-

alueella. Prosessivesien pääsy ylivuotona Horvelosta Korvalammiin estetään ja 

suotovesien pääsy Kovero-ojaan ja sitä kautta edelleen Ekojokeen pyritään es-

tämään. Jo toteutetuilla vesienhallinnan tehostamistoimenpiteillä on pystytty 

vähentämään rikastamon aiheuttamaa kuormitusta alapuoliseen vesistöön ja 

vielä toteutettavat, hakemussuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat tarpeelli-

sia kuormituksen edelleen pienentämiseksi. 

 

Mahdollisimman suljetulla vesikierrolla voidaan hallita ylivuotoja, mutta niitä 

ei kuitenkaan voida runsasvetisinä aikoina kokonaan estää. Etenkään rikastus-

hiekka-alueelle ei voida kerätä ylimääräisiä vesiä patoturvallisuuden vaarantu-

matta. Runsasvetisinä aikoina Korvalamminojaan ja Kovero-ojaan voidaan 

johtaa vesienhallinnan kannalta tarvittava määrä vettä edellyttäen, että vesi-

kierron parantamistoimenpiteillä erotetaan mahdollisimman hyvin juoksutus-

pisteiltä pois ympäristöstä tulevat vedet, kaivoksen vinotunnelin veden pump-

paus vesikiertoon tehdään optimaaliselta syvyydeltä, jotta hapen pääsy ja nik-

kelin liukeneminen vanhassa kaivoksessa olisi mahdollisimman vähäistä, ja 

että lupamääräyksessä 2 määrätyt raja-arvot alittuvat ja johdettava vesi on 

muutenkin laadultaan hakemuksessa esitetyn mukainen. Ylivuotovedet johde-

taan Korvalamminojaan hakemussuunnitelman mukaisesti mittakaivon  

DRAGONVA/20 ja Kovero-ojaan mittakaivon DRAGONVA/4 kautta. 
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Kovero-ojan tarkkailupisteellä pystytään varmistamaan, että ojaan ei kulkeudu 

suotovesiä tavanomaiseen toiminta-aikaan, koska ne on johdettu ojituksilla 

hallitusti prosessikiertoon. 

 

Poikkeustilanteissa aiheutuvan kuormituksen hallitsemiseksi ja määrittä-

miseksi on määrätty Eikan kaivolle riippumaton varajärjestelmä, jolla pysty-

tään minimoimaan tai estämään kuormitus Kovero-ojaan. 

 

Hakemussuunnitelmassa esitetyt vesienhallinnan parantamiseksi tehtävät työt 

tulee olla valmiit suunnitelman mukaisesti vuoden 2020 loppuun mennessä. 

 

Lupamääräykset 2 ja 3 (Päästöt vesiin). Vesikiertojen tehostaminen on pienen-

tänyt selvästi nikkelin ja sulfaatin pitoisuuksia Kovero-ojassa vuosina 2017 ja 

2018. Viime vuosina nikkelikuormitus on ollut alle 160 kg/a. Ekojoessa ha-

vaintopaikoilla Ekojoki Turku-Tampere mts (Ekojoki 3) ja Ekojoki Eko mts 

(Ekojoki 2) biosaatavan nikkelin pitoisuuden ympäristönlaatunormiksi asetettu 

4 µg Nibio/l ei ole ylittynyt vuosina 2016‒2018. Myöskään kadmiumin ja lyi-

jyn ympäristölaatunormit eivät ole ylittyneet. Nikkelin kuormitusraja-arvolla 

180 kg/a nikkelin laskennallinen ympäristölaatunormi alittuu Ekojoessa. Myös 

kadmiumin ja arseenin kuormitusraja-arvoilla niiden pitoisuudet Ekojoessa 

ovat hakemuksen selvitysten mukaan vesieliöstölle haitattomia. 

 

Rikastamoalueen purkuojien vaikutus näkyy Ekojoen sulfaattipitoisuuksissa. 

Ekojoessa sulfaatin pitoisuudet ovat olleet vesieliöille haitattomalla tasolla 

koko tarkastelujaksolla vuosina 1990‒2017. Alapuolisen järven, Rautaveden 

pohjanläheisessä vedessä on havaittu sulfaattia. Koska Ekojoessa vesi laime-

nee merkittävästi, rikastusprosessivesien suolapitoisuudesta johtuva pysyvä 

kerrostuneisuus alapuolisessa Rautavedessä ei ole uhkana havaituissa pitoi-

suuksissa nykyisellä kuormituksella. Suomessa sulfaatille ei ole annettu oh-

jearvoa pintavedessä. Sulfaattipitoisuuden raja-arvolla 2 000 mg/l Ekojoessa 

keskialivirtaamatilanteessa sulfaattipitoisuus on alle NOEC tason 750 mg/l, 

joka on pitoisuus, jossa vesieliöstössä ei ole havaittu haittavaikutuksia. Ko-

vero-ojassa pH-arvo on ajoittain laskenut jopa alle viiden, mikä vaikuttaa 

muun muassa metallien liukenemiseen vedestä. Tästä syystä purkuvesistöön 

johdettavan veden on oltava jatkuvasti yli pH 6,0. Ympäristönsuojelurakentei-

den mukaan lukien rikastushiekka-alueen ympärysojien kunnossapito on oleel-

linen osa vesien kierrätyksen tehostamista. 

 

Lupamääräys 4 (Päästöt vesiin). Vesitaseen hallinta on keskeinen osa kaivos-

toiminnan päästöjen rajoittamisessa ja varautumissuunnittelussa. Vesitaseen 

hallinnan on perustuttava mahdollisimman luotettavaan tietoon vesitaseen ny-

kytilasta ja kehittymisestä. 

 

Lupamääräys 5 (Päästöt ilmaan). Pölyhaittojen torjunta on välttämätöntä pö-

lystä mahdollisesti aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. 

Rikastushiekka-alueelta on aiheutunut joitakin lähiympäristöä haitanneita pö-

lyämistapauksia, jotka ovat edellyttäneet valvontatoimia. Rikastushiekka-alue 

on kohonnut käytön myötä korkeammaksi suhteessa ympäröivään maastoon, 

jolloin se on herkempi pölyämiselle. Etenkin kesäaikaan jatkuva pölyntorjun-

tavalmius ja pölyämisen ennakointi ovat tarpeen. Lupamääräys sisältää vel-

voitteen pölyntorjuntavalmiuden jatkuvasta ylläpidosta. Raportointivelvoit-

teella ohjataan toiminnan järjestämistä siten, että hajapölypäästöjä ja niiden 

leviämistä ympäristöön rajoitetaan tehokkain toimenpitein. 
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Lupamääräykset 6 ja 7 (Toiminta-ajat). Lupamääräyksillä on asetettu rikasta-

mon ja murskauksen päivittäinen toiminta-aika. Murskausajan määrääminen 

on tarpeen eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n tarkoittamien haital-

listen vaikutusten rajoittamiseksi. Murskauksen toiminta-aikaa on rajoitettava 

hakijan esittämästä toiminta-ajasta kello 6‒22 päätöksessä esitetyllä tavalla 

naapurustolle ympärivuotisesta toiminnasta aiheutuvan kohtuuttoman viihty-

vyyshaitan välttämiseksi. 

 

Poikkeustilanteilla tarkoitetaan lupamääräyksessä esimerkiksi konerikoista, 

sääoloista tai tieliikenteen onnettomuustilanteista johtuvia tuotantokatkoksia. 

Myös perättäiset juhlapyhät voivat aiheuttaa tarpeen viikonlopputyölle. Tällai-

sista luvan saajan arvion mukaan korkeintaan neljä kertaa vuodessa tapahtu-

vista poikkeuksellisista tapahtumista, jotka aiheuttavat tarpeen työskennellä 

myös viikonloppuna kello 7‒17 välisenä aikana, on aina ilmoitettava peruste-

luineen ELY-keskukselle ennen kyseistä työskentelyviikonloppua. Lupamää-

räyksillä 19 ja 20 määrätään erikseen häiriö- ja poikkeustilanteista, mukaan 

lukien murskauksen häiriö- ja poikkeustilanteet. 

 

Lupamääräykset 8 ja 9 (Melu). Rikastustoiminnasta asumiseen käytettävien 

rakennettujen kiinteistöjen piha-alueelle kohdistuvalle ympäristömelulle on 

määrätty raja-arvona päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot (LAeq), jotta kohteissa 

ei aiheudu ympäristöluvan myöntämisen esteenä olevaa terveyshaittaa tai 

eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua koh-

tuutonta rasitusta. Melutasoja on rajoitettu valtioneuvoston melutason ohjear-

voista antaman päätöksen (993/1992) mukaisesti. Suunnitelmallisella melun-

torjunnalla ja toteutuksella voidaan vähentää toiminnassa syntyvän melun 

määrää. 

 

Lupamääräykset 10 ja 11 (Rikastustoiminnassa syntyvä rikastushiekkajäte ja 

kaivannaisjätealue). A-altaan käyttöönotto ei aiheuta muutoksia patoturvalli-

suudessa, mikäli korotukset tehdään suunnitelmallisesti ja asianmukaisella ta-

valla. A-altaan turvallinen käyttöönotto edellyttää lupamääräysten 11 ja 12 

noudattamista. Kaapelinkulman kultamalmin rikastaminen Vammalan rikasta-

molla ja Oriveden malmin poistuminen rikastettavasta materiaalista ei kaivan-

naisjätesuunnitelmassa esitettyjen tulosten perusteella vaikuta kaivannaisjät-

teen eikä rikastushiekka-alueen luokitukseen. Rikastushiekka-alue luokitellaan 

kaivannaisjäteasetuksen mukaan muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi ja jäte-

asetuksen mukaan tavanomaisen jätteen jätealueeksi. Mikäli toiminnan aikana 

havaitaan tarvetta muuttaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa lupamää-

räyksessä mainituista syistä johtuen, suunnitelma tulee päivittää vastaamaan 

luvan mukaista toimintaa. 

 

Lupamääräys 12 (Rikastustoiminnassa syntyvä rikastushiekkajäte ja kaivan-

naisjätealue). Ympäristönsuojelusta vastaavan henkilön ja varahenkilön nimeä-

minen ovat tarpeen valvonnan kannalta ja toiminnan ympäristönsuojeluun liit-

tyvien tehtävien asianmukaisen hoidon varmistamiseksi. 

 

Lupamääräykset 13 ja 14 (Rikastustoiminnassa syntyvä rikastushiekkajäte ja 

kaivannaisjätealue). Luvan saajan on tehtävä riittävät rakentamis- ja laadunval-

vontasuunnitelmat ja niihin liittyvät työselostukset patorakenteille sen varmis-

tamiseksi, että padot toteutetaan asianmukaisesti. Ympäristön pilaantumisen ja 

sen vaaran estämisen kannalta on tärkeää, että rakentaminen tapahtuu laaduk-
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kaasti ja hyväksyttyjen suunnitelmien mukaan. Patorakenteiden osalta patotur-

vallisuusviranomaisella ei ole varsinaista rakentamisen hyväksymismenettelyä. 

Rakenteiden toteuttaminen luvan mukaisesti ja laadukkaasti on lähtökohtai-

sesti luvan saajan velvollisuus. Tämän noudattamista valvoo ELY-keskus. 

ELY-keskuksen suorittamaa valvontaa täydentämään on annettu määräys käyt-

tää lisäksi ulkopuolista ja riippumatonta laadunvalvojaa.   

 

Laadunvalvontaan liittyvällä raportointivelvollisuudella varmistetaan, että 

ELY-keskus saa ajantasaista tietoa rakentamiskohteiden etenemisestä ja mah-

dollisista puutteista. 

 

Lupamääräykset 15–16 (Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen). Lupamää-

räykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Jätehuolto on 

järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu haittaa tai vaaraa ter-

veydelle tai ympäristölle. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa ja kuljetettaessa on 

laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjamenettelystä ja siirtoasiakirjaan merkit-

tävistä tiedoista on säädetty jätelain (646/2011) 121 §:ssä ja jätteistä annetun 

valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 24 §:ssä. Jätteen saa luovuttaa vain sille, 

jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä.   

 

Lupamääräykset 17–18 (Varastointi). Jätteiden, kemikaalien tai polttoaineiden 

varastoinnista ei saa aiheutua maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumis-

vaaraa. Haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemiseen on varauduttava en-

nakolta, mikä edellyttää varovaisuutta ja huolellisuutta varastoinnissa. Vaaral-

listen jätteiden pakkaaminen ja merkitseminen on tehtävä siten kuin on sää-

detty jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012) 8 ja 9 §:ssä vaa-

rallisia jätteitä koskien. Valtioneuvoston öljyjätehuollosta antaman päätöksen 

(101/1997) mukaan öljyjätteeseen ei saa sekoittaa muuta jätettä eikä ainetta 

niin, että siitä voi aiheutua haittaa terveydelle, ympäristölle tai öljyjätehuol-

lolle. Luvan saajalla on vastuu kaikesta kaivosalueella tapahtuvasta toimin-

nasta.  

 

Lupamääräykset 19–20 (Häiriö- ja poikkeustilanteet). Haitallisten ympäristö-

vaikutusten ennaltaehkäisy edellyttää varautumista mahdollisiin häiriö- ja on-

nettomuustilanteisiin. Vahinkojen rajoittaminen sekä ajallisesti että määrälli-

sesti edellyttää ympäristövahinkojen torjuntaan tarkoitettua kalustoa ja toimin-

tasuunnitelmaa. Tiedottamisen sekä ympäristöhaittojen vähentämistoimien oh-

jaamisen ja valvonnan vuoksi ympäristönsuojelun valvontaviranomaisten on 

saatava tiedot häiriö- ja poikkeustilanteista viivytyksettä. 

 

Lupamääräys 21 (Energiatehokkuus). Energiatehokkuutta koskeva lupamää-

räys on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin nojalla toiminnasta 

aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi. 

 

Lupamääräykset 22 ja 23 (Tarkkailu ja raportointi). Ympäristönsuojelulain  

7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa 

ympäristövaikutuksista ja ympäristöriskeistä. Tarkkailuohjelman tarkennuk-

sissa ja lisäyksissä aluehallintovirasto on ottanut huomioon hakijan esityksen 

tarkkailusuunnitelmaksi, tarkkailuohjelman 421/13 sekä asiasta saadut lausun-

not, erityisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon. Korvalammin mittakai-

von (DRAGONVA/5) kautta juoksutettavan veden laatua tulee tarkkailla tois-

taiseksi sen varmistamiseksi, että ulkopuoliset vedet on saatu pysymään eril-
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lään rikastamon vesistä. Päästötarkkailun parametreihin on lisätty kokonaisfos-

fori.  

 

Tarkkailutulosten mukaan Kovero-ojan kokonaisvirtaamasta vuonna 2017 noin 

12 prosenttia tuli Miljoonaojan mittapadon kautta pumppauksen häiriön, huol-

lon tai pumppauskapasiteetin ylityksen vuoksi. Kovero-ojan tuloksia tarkastel-

taessa tulee ottaa huomioon, että mittakaivo DRAGONVA/4 sijaitsee Kovero-

ojan alajuoksulla, jolloin pitoisuuksia laimentaa jonkin verran valuma-alueen 

muut vedet. Vuonna 2015 tarkentunut vesimäärien tarkkailu ja tarkkailuohjel-

man mukaisesti lisääntynyt käyttötarkkailun näytteenotto on mahdollistanut 

Kovero-ojaan Miljoonaojan ja lopun valuma-alueen kautta tulevan kuormituk-

sen laskennallisen erittelyn.   

 

Tarkkailusuunnitelma on hyväksytty lupamääräysten muuttamisen yhteydessä  

siten, että lupamääräyksellä on delegoitu ELY-keskukselle mahdollisuus muut-

taa tarkkailuohjelmaa tarpeen mukaan.  

 

Lupamääräykset 24 ja 25 (Kirjanpito ja vuosiraportointi) Toiminnanharjoitta-

jan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää 

ympäristön kannalta merkityksellisten päästöjen suunnitelmallista tarkkailua. 

Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät 

kirjanpitoa kaivoksen toiminnasta, päästöistä ja jätteistä. 

 

Lupamääräys 26 (Alueiden sulkeminen ja toiminnan lopettaminen). Rikasta-

mon toiminnan lopettamista koskeva määräys on annettu ympäristönsuojelu-

lain 94 §:n perusteella ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi rikastamon toimin-

nan päättyessä. Päätöksessä on annettu toimintaa koskevat alustavat sulkemis-

määräykset. Tarkempi sulkemissuunnitelma ja yksityiskohtainen kaivannaisjät-

teen jätehuoltosuunnitelma on määrätty toimitettavaksi aluehallintovirastolle 

viimeistään 12 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Aluehallintovirasto 

antaa kaivosalueen sulkemisesta erillisen päätöksen. 

 

Lupamääräys 27 (Kalatalousmaksu). Vesistö- ja kalataloustarkkailun tulosten 

perusteella purkuvesistössä on prosessiveden kierrätykseen siirtymisestä huoli-

matta kohonneita sulfaatti- ja nikkelipitoisuuksia. Kalatalousmaksu on edel-

leen perusteltu ja riittävä kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen vä-

hentämiseksi. 

 

Perustelu kaivannaisjätteiden jätealueen vakuudeksi 

 

--- 

 

Vakuuden laskennassa on hyväksytty hakijan esittämä sulkemisen kustannus-

arvio 1 147 500 euroa. Vakuus on määrätty arvonlisäverollisena, koska vakuu-

den on katettava sulkemisen kokonaiskustannukset tilanteessa, jossa toimin-

nanharjoittaja ei itse pysty vastaamaan velvoitteistaan. Tällöin ELY-keskus 

pystyy teettämään sulkemistoimenpiteet ulkopuolisella urakoitsijalla.   

 

Kaivannaisjätealueen vakuus on kokonaisuudessaan 1 422 900 euroa. Vakuu-

den katsotaan riittävän rikastushiekka-alueen peittoon ja maisemointiin, rikas-

tushiekka-alueen ympäristötarkkailuun 30 vuotta sulkemisesta, suotovesien 

pumppaamiseen ojista maanalaiseen kaivokseen 30 vuotta sulkemisesta, setti-
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kaivojen ja altaiden maanpäällisten putkien poistamiseen, alueen yleiseen siis-

timiseen, maaperän pilaantuneisuusselvitykseen sekä maaperän kunnostuk-

seen.  

 

Voimassa olevassa lupapäätöksessä numero 15/2008/2 vakuus on 192 000 eu-

roa. Lupa-asiassa aiemmin annetussa lupapäätöksessä numero 124/2014 alue-

hallintovirasto on määrännyt vakuudeksi 612 500 euroa. Vakuus on perustunut 

Pirkanmaan ELY-keskuksen jätevakuusoppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5, 

2012) pohjalta esittämään määrään. 

 

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

 

1)  ja  ovat vaatineet, että aluehallintoviraston 

päätöstä muutetaan vesi- ja pölypäästöjä, rikastushiekkajätteitä sekä kaivan-

naisjätteiden jätealueen vakuutta koskevilta osin.  ja  ovat va-

lituksessaan vaatineet vuotuista korvausta virkistyskäytölle aiheutuneesta ja 

aiheutuvasta haitasta sekä korvausta kiinteistöjen arvon alenemisesta. Edelleen 

valituksessa on vaadittu, että rikastamo suljetaan, koska korvauksia ei ole 

maksettu. 

 

Valituksessa on esitetty muun ohella, että vaikka vesien lasku on kielletty pin-

tavesiin, järjestely ei toimi ilman vedenpuhdistusta. Alueella on sadevedestä 

johtuen merkittävä positiivinen vesitase. Ylimääräisen veden pumppaaminen 

kaivostunneliin tarkoittaisi käytännössä jätevesien laskua pohjaveteen. Lupa-

dokumenttien mukaan pohjavesi voi edelleen päätyä Ekojokeen. Kaivosyhtiön, 

viranomaisten ja Maan ystävät ry:n selvitysten perusteella haitallisia ja luvan-

varaisia aineita valuu luvatta maastossa kaivoksen ympäristössä. 

 

Saastuneet alueet pitää aidata ja estää esimerkiksi eläinten ja lintujen pääsy 

saastuneisiin vesiin. Vedet tulee puhdistaa ennen pumppaamista rikastus-

hiekka-altaalle niin, että rikastushiekka- ja suoto- tai vuotovedet eivät saastuta 

ympäristöä. Rikastushiekkaa ei saa saastuttaa niin, että siitä tulisi pitkänkään 

ajan kuluessa kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 

(190/2013) vastaisia päästöjä. Saastuneiden vesien leviäminen pinta- ja pohja-

vesiin täytyy estää eri puolilla kaivosta ja rikastushiekka-alueita. Ylimääräiset 

vedet tulee puhdistaa ennen valvottua ympäristöön laskua ottaen huomioon 

luvanvaraiset aineet ja ympäristönlaatunormit. 

 

Aluehallintovirasto ei voi antaa avointa lupaa poikkeuksellisiin juoksutuksiin 

niin, että lupaa käytetään ennakoitavan vesitaseen kumuloituessa. Ennakoitava 

haitallisen veden päästö edellyttää ympäristölupaa, jossa tulee olla raja-arvot 

haitta-aineille. 

 

Lupa aiheuttaa kiellettyä pohjavesien pilaamista. Maastossa suojaamattomissa 

ojissa virtaavat saastuneet vuoto- tai suotovedet ovat riski pohjavedelle. Kai-

vostunnelin veden raskasmetallispitoisuudet tulee selvittää sekä estää niiden 

leviäminen pohjaveteen. Pohjaveden laatu tulee selvittää laatunormien ja pääs-

tettyjen aineiden suhteen. Pohjaveden pilaaminen metalliyhdisteillä on kiel-

letty. Pohjavesien laatu ja mahdollisen pilaantumisen leviäminen ja kasvu tulee 

selvittää. Pohjaveden pilaantuminen tulee estää. Pilaantuneet alueet tulee en-

nallistaa ja korvata. 
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Alueella on havaittu pölyhaittoja. Lainsäädännössä on normit pienhiukkaspö-

lylle sekä arseenille, nikkelille, kadmiumille ja lyijylle. Lisäksi on mahdollista, 

että pölyssä on muita haitallisia aineita, kuten Oriveden kaivoksen uraania. 

Kaivospölyssä oletetaan olevan esimerkiksi arseenia ja kaivos tuottaa eri vai-

heissa merkittävästi pienhiukkaspölyä. Rikastushiekkapöly sisältää erityisesti 

säädeltyjä pienhiukkasia. Toiminta on jatkunut niin kauan, että säädellyistä ai-

neista pitää olla valvontatiedot. Mikäli näin ei ole, pölyävä toiminta tulee kes-

keyttää, kunnes välittömästi aloitettavat mittaukset on tehty. 

 

Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013) mukaan jät-

teistä ei saa tulla pitkänkään ajan kuluessa vesipuitedirektiivin normit ylittäviä 

pitoisuuksia. Laatunormit ylittyvät suoto- ja vuotovesissä. Alue rikastushiekka-

allasta ja kaivostunneleita myöten tulee saneerata niin, että ne ovat lain edel-

lyttämällä tasolla. Rikastushiekka-altaan ongelma- ja säteilyjätteet tulee selvit-

tää ja toimittaa asianmukaisesti hävitettäväksi. Kaivannaisjätteiden jälkihoidon 

vakuuden tulee kattaa kaivannaisjätteiden asianmukainen käsittely sekä saastu-

neen maan, ojien ja vesistöjen puhdistus. Vesistöjen sedimenttien saastuminen 

tulee selvittää ainakin Evonlahtea ja sen syvänteitä myöten ja poistaa saastu-

neet sedimentit asianmukaisesti. 

 

Viranomaisdokumenteista ilmenee ekologisesti haitallinen nikkelipitoisuus  

40 mikrog/l. Pitoisuudet ovat ilmeisesti siten ylittäneet Euroopan unionin laa-

tunormin 21 mikrog/l. Ekojoella olisi kuulunut olla vuodesta 2010 sekoittu-

misvyöhyke ainakin nikkelille sekä parempi seuranta päästöistä.  

 

Kaivos on päästänyt merkittäviä sulfaattimääriä. Sulfaatin kertyminen syvän-

teisiin aiheuttaa hapettomuutta ja pelkistymistä rikkivedyksi. Mikrogramma-

luokan rikkivetypitoisuudet ovat kaloille myrkyllisiä ja voivat karkottaa niitä 

syvänteistä ja niiden läheisyydestä. Dragon Mining Oy:n päästöt ovat aiheutta-

neet jopa hajuna havaittavia rikkivetypitoisuuksia ainakin Korvalammin pääs-

töreitillä. Kalojen käyttöä rajoittaa myös tieto rikkivedyn muodostuksesta seu-

raavasta metyylielohopeasta, joka pilaa kaloja. Kaivoksella on ilmeisesti aikai-

semmin käytetty elohopeaa, joka lisää riskejä saastuneista sedimenteistä, jotka 

voivat lisätä metyylielohopean muodostusta.  

 

Valvontaan tulee lisätä kalojen raskasmetallien, erityisesti elohopean mittauk-

set. Rikastamossa käytetään vaahdotuskemikaaleja, joita koskevan lausunnon 

perusteella myös nämä kemikaalit ovat haitallisia ainakin kaloille tyypillisinä 

kaivospitoisuuksina. Edelleen lehtitietojen ja viranomaisdokumenttien perus-

teella vesissä esiintyy muita haitta-aineita, kuten raskasmetalleja ja mahdolli-

sesti arseenia. 

 

Haittoja on tullut vesien virkistys- ja talouskäytölle, kuten uima-, löyly- ja pe-

suvesille, viljelysten kasteluun sekä kalastukselle. Ennen kaivosta Evonlahti 

oli merkittävä kalastusalue. Ekojoen läheisyydessä ei harjoiteta edes talvika-

lastusta. Viranomaiset ovat seuranneet ja valvoneet heikosti kaivoksen toimin-

taa ja vesiympäristölle vaarallisten aineiden laskemista vesistöön. Vakavia 

haittoja on aiheutunut yli 30 vuoden ajan ajoittain erityisen suurina, kuten ri-

kastushiekkapadon murtumisen yhteydessä. Tunnetut vesistöhaitat vaikeutta-

vat kiinteistöjen myyntiä ja alentavat niiden arvoa. 

 

 ja  ovat täydentäneet valitustaan valituskirjelmän saapumisen 

jälkeen 11.4.2020, 15.4.2020 ja 21.4.2020 saapuneilla kirjelmillä. 
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2) Dragon Mining Oy on vaatinut aluehallintoviraston päätöksen lupamää-

räystä 7 muutettavaksi siten, että 

 

1. malmin murskaus sallitaan maanantaista perjantaihin kello 7‒22 niin, että 

murskaus kello 17‒22 sallitaan siltä ajalta kuin se ei korjaustöiden tai vastaa-

vien häiriöiden johdosta ole ollut mahdollista kello 7‒17, 

2. malmin murskaus sallitaan pysyvästi viikonloppuisin kello 7‒17 ja 

3. malmin murskaus sallitaan enintään neljä kertaa kalenterivuodessa viikon-

loppuisin kello 17‒22 siltä ajalta kuin se ei korjaustöiden tai vastaavien häiri-

öiden johdosta ole ollut mahdollista kello 7‒17. 

 

Lisäksi Dragon Mining Oy on vaatinut, että hallinto-oikeus järjestää alueella 

katselmuksen tai tarkastuksen. 

 

Vaatimusten perusteena Dragon Mining Oy on esittänyt muun ohella, että tuo-

tannon häiriötön sujuminen edellyttää, että malmin murskaus sallitaan maa-

nantaista perjantaihin kello 7‒22 niin, että murskaus kello 17‒22 sallitaan siltä 

ajalta kuin se ei ole ollut mahdollista kello 7‒17. Päiväaikainen kokonaismurs-

kausaika ei lisäänny. Pääosin toimintaa harjoitetaan kello 7‒17 välillä, mutta 

lupamääräyksen 7 ehdoton rajoitus vaarantaa tuotantoa. Tuotantokatkokset 

vaikuttavat myös vedenkierrätykseen ja lisäävät turvallisuus- ja ympäristöris-

kejä. 

 

Murskauksen toiminta-aikoja ei ole rajoitettu aiemmilla oikeusvoimaisilla ym-

päristölupapäätöksillä. Hakijalle on syntynyt luottamuksensuoja siitä, ettei tul-

kinta muutu toiseksi. Murskauksen pöly ei ulotu naapurikiinteistöille, joten 

lupamääräys 7 koskee murskauksen melua.  

 

Toiminnan ympäristömelu syntyy murskauksesta, malmikuljetuksista ja kip-

paamisesta murskaamon kentällä. Lähimmät melulle altistuvat kiinteistöt si-

jaitsevat runsaan 300 metrin etäisyydellä. Naapurit eivät ole valittaneet me-

lusta. 

 

Toiminnan ympäristölupa sisälsi aikoinaan eräistä naapuruussuhteista annetun 

lain (26/1920, naapuruussuhdelaki) 18 §:ssä, 1990-luvun muodossaan, tarkoi-

tetun sijoitusratkaisun naapurikatselmuksineen ja terveydenhoitolain 26 §:ssä 

tarkoitetun sijoituspaikan hyväksymisratkaisun. Murskaustoiminnan sijainti-

paikka on vahvistettu naapuruussuhdelain, meluntorjuntalain, ympäristölupa-

menettelylain ja ympäristönsuojelulain nojalla. Rikastus- ja murskaustoimintaa 

on harjoitettu 1970-luvun puolivälistä asti. Pääasialliset toiminta-ajat on ker-

rottu informatiivisina eikä niitä ole rajoitettu. 

 

Aluehallintovirasto on katsonut murskauksen toiminta-ajan rajoittamisen tar-

peelliseksi naapuruussuhdelain 17 §:ssä tarkoitettujen haitallisten vaikutusten 

rajoittamiseksi ja naapurustolle ympärivuotisesta toiminnasta aiheutuvan koh-

tuuttoman viihtyvyyshaitan välttämiseksi. Aluehallintovirasto poikkeaa perus-

teluissaan aiemmista oikeusvoimaisista päätöksistä ilman laissa säädettyä pe-

rustetta. Rajoitus perustuu naapuruussuhdelakiin, ei pilaantumisen ehkäisemi-

seen. 

 

Aluehallintovirasto ei ole ottanut rasituksen kohtuuttomuutta arvioidessaan 

huomioon naapureita ja naapuruussuhdetta. Ympäristönsuojelulain 49 § edel-
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lyttää tulkitsemaan naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momenttia naapuruussuhde-

lain 17 §:n 2 momentissa vaaditulla tavalla ottaen huomioon paikalliset olo-

suhteet, rasituksen tavanomaisuus kaivosalueen naapureille ja rasituksen syn-

tymisajankohta vuosikymmeniä sitten. Naapuruussuhdelakia tulkitaan yksi-

puolisen rajoittamisen sijaan ottaen huomioon oikeudet ja velvollisuudet mo-

lemminpuolisesti. Naapuruussuhdelain 17 §:n 2 momenttiin sisältyy aikaprio-

riteettiperiaate ja sietovelvollisuus. Lähinaapurin mielipiteellä on merkitystä, 

jos päätöstä perustellaan lähinaapurin rasittumisella.   

 

Kummunkuja 27 piha-alueelle ei kohdistu ohjearvotasoja ylittäviä melutasoja. 

Hakemuksen täydennyksen 20.9.2019 liitteenä 2 on päivitetty meluselvitys. 

Murskauksen ollessa koko ajan käynnissä mittauspaikalle 1 (Kummunkuja 27) 

kohdistuu noin 55 dB:n äänitaso ja mittauspaikalle 2 (Käärmeenmaantie 137) 

noin 56 dB:n äänitaso. Lähinaapureiden alueelle kantautuva melu ei ole koh-

tuuton esitetyillä toiminta-ajoilla. Jos melu tulkitaan kohtuuttomaksi, melun 

lisärajoittaminen on ensisijaista.  

 

Lupamääräyksen 8 keskimelutasot on perusteltu myös naapuruussuhdelailla 

päivä- ja yöaikoineen. Lupamääräys 7 on siten tiukempi kuin lupamääräys 8, 

joka koskee myös murskausta. Lupamääräys 7 kieltää yöaikaisen murskauksen 

kokonaan ja päiväajasta kello 17‒22 välisen ajan. Lupamääräys 7 pitää muut-

taa niin, ettei se ole ristiriidassa lupamääräyksen 8 kanssa. Toiminta-ajan salli-

minen kello 7–22 ei tarkoita, että toimintaa harjoitettaisiin joka päivä kello  

7–22. Toiminta-ajan rajoittaminen valituksenalaisen lupamääräyksen 7 mukai-

sesti kuitenkin tarkoittaa, ettei toimintaa saa koskaan harjoittaa kello 17–22. 

Kyseessä on kohtuuton sujuvaa tuotantoa vaarantava muutos. Tuotantorajoitus 

on toissijainen suhteessa päästöjen ehkäisemismääräykseen.   

 

Hakijan toiminta on otettu huomioon maakuntakaavassa ja lainvoimaisessa 

Stormin osayleiskaavassa. Yleiskaavassa on sovitettu yhteen hakijan kaivos-

alueen (EK) sekä sen toimintojen ja liikenteen sijoittuminen suhteessa naapu-

reihin ja muuhun ympäröivään maankäyttöön maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) 39 §:n mukaisesti. Erityisesti yleiskaavalla on merkitystä ympäris-

tönsuojelulain 11 ja 12 §:n sijoituspaikkasäännöksiä laajemmin myös naapu-

ruussuhdelain tulkinnassa.   

 

Murskaus on nykyiseen tapaan sallittava pysyvästi lauantaisin ja sunnuntaisin 

kello 7‒17. Rikastuslaitos on rakennettu ympärivuorokautiseen toimintaan ja 

jokainen osaprosessi on mitoitettu sen mukaisesti. Jos yksi osaprosessi, kuten 

murskaus, pitää sulkea viikonlopuksi, se tarkoittaa koko laitoksen pysäyttä-

mistä, mikä vaarantaa tuotannon jatkumisen. Laitoksen pysäyttäminen ja käyn-

nistäminen johtaa epätasaiseen prosessiin, mikä vaikuttaa myös ympäristövai-

kutuksiin. Rikastushiekka-altaan vedenkierrätys pysähtyy, talviaikaan putket 

jäätyvät, koneiden rikkoutumisriski kasvaa uudelleen käynnistämisen johdosta 

ja tapaturmariskit kasvavat.  

 

Erityisistä syistä enintään neljänä viikonloppuna vuodessa lähinaapureille etu-

käteen ilmoittaen alueella tulee sallia murskaus viikonloppuisin myös kello 

17‒22. Erityiset syyt ovat äkillisiä korjauksia vaativia syitä, joista ei voi il-

moittaa etukäteen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle ja 

Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Esimerkiksi hihnan 

rikkoutuessa murskaus kello 7‒17 estyy osittain, jolloin tuotantohäiriöiden es-
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tämiseksi murskausta on voitava jatkaa kello 17 jälkeen. Lähinaapureille il-

moitetaan heti ja viranomaisille viimeistään virka-ajan alkaessa. 

 

Rikastusprosessi on Vammalan rikastamon koko historian ajan ollut jatkuva 

prosessi, kuten se on kaikissa Suomen kaivoksissa. Tuotantorajoituksen sijaan 

lupaviranomaisen olisi tullut selvittää asiaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

sekä päästöjen ehkäisyn näkökulmasta ja antaa siitä lupamääräykset. 

 

Murskauksen salliminen myös viikonloppuisin on naapuruussuhdelain ja me-

lutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaista. 

Naapuruussuhdelakia ei voi tulkita viran puolesta naapureista riippumatta. Ha-

kija toimii yleiskaavan mukaisella teollisuusalueella, jonka ympärillä on naa-

pureita, joiden osalta teollisuustoiminnan immissiovaikutusta voi paikallisissa 

olosuhteissa kaivoksen naapurina pitää tavanomaisena ja naapureiden sietä-

misvelvollisuuteen kuuluvana. Naapurit eivät vastustaneet hakijan esittämiä 

toiminta-aikoja. Meluvaikutukset eivät muuttuisi kohtuuttomiksi muuttamalla 

hakijan toiminta-ajat niin, että ne mahdollistavat katkottoman tuotannon. 

 

Yllättävän toiminta-aika- ja tuotantorajoituksen johdosta hakija on käynnistä-

nyt selvitykset melun lisäehkäisemiseksi. Niistä olisi voitu antaa määräykset, 

jos melurasitusta on pidetty kohtuuttomana. Lupamääräyksen perusteluista il-

menee, ettei melun ehkäisytoimenpiteiden merkitystä ole harkittu. 

 

Hallinto-oikeus voi järjestää katselmuksen tai tarkastuksen, jos se katsoo eri 

mieltä olevien naapureiden välisten suhteiden yhteensovittamisen sellaista 

edellyttävän. Tilaisuudessa voi tehdä havaintoja muun muassa murskaimesta, 

murskauksesta, melusuojauksista, rikastushiekka-altaasta, vesikierrosta ja vai-

kutuksista. 

 

3) Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 

ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry ovat ensisijaisesti vaatineet, että aluehal-

lintoviraston päätös kumotaan ja hakemus hylätään muilta kuin kaivannaisjät-

teiden jätealueen vakuuden osalta. Aluehallintoviraston päätöksessä asetettua 

jätealueen vakuutta on vaadittu muutettavaksi siten, että siihen lisätään arvon-

lisäveroineen 62 miljoonan euron suuruinen lisävakuus. Edelleen takausva-

kuus ja takausvakuutus tulee poistaa tai toissijaisesti takausvakuus tulee hy-

väksyä vain Suomeen rekisteröidyltä riittävän vakavaraiselta pankilta. Yhdis-

tykset ovat vaatineet toiminnan kieltämistä myös vuoden 2008 luvan nojalla. 

Toissijaisesti yhdistykset ovat vaatineet, että aluehallintoviraston päätöstä 

muutetaan tai, että asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltä-

väksi korkeintaan määräaikaisen luvan myöntämiseksi ja lupamääräysten 

muuttamiseksi sekä selvitysten hankkimiseksi valituksessa esitetyn mukaisesti. 

Hallinto-oikeutta on vaadittu määräämään asiassa ympäristövaikutusten arvi-

ointimenettely sekä korvaukset vesistö- ja kalastusvahingoista. Lisäksi yhdis-

tykset ovat vaatineet, että aluehallintovirasto velvoitetaan korvaamaan yhdis-

tysten oikeudenkäyntikulut. 

 

Valituksessa on esitetty muun ohella, että lupa-asia on palautettu Vaasan hal-

linto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Vaadittuja selvityksiä ei 

ole tehty luvan korjaamiseksi. Asiassa on suunniteltu jäteveden pumppausta 

pohjaveteen suljetussa kaivoksessa, mikä ei korjaa asiaa. Lisäksi hakemusta 

perustellaan totuudenvastaisella väitteellä, että mikäli Ekojokeen laskee ojassa 
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ympäristölaatunormipitoisuudet 100-kertaisesti ylittävää tai vieläkin väkeväm-

pää vettä, laatunormi ei ylity. Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan 

unionin vesipuitedirektiiviä ja sen laatunormeja. 

 

Asiassa on kuulemisvirheitä, koska korjattu lupahakemus lain edellyttämin tie-

doin puuttuu. Asiassa on esitetty vanha lupahakemus ja joukko liitteitä. Ympä-

ristövaikutusten arviointimenettely- ja patoturvallisuuslausunnot puuttuvat ny-

kyisessä tilanteessa. Ympäristövaikutuksia ei ole kuvattu ja yhteenvedot ovat 

ristiriidassa mittaustietojen kanssa. Merkittäviä asiakirjoja on jätetty kuulutta-

matta, kuten patoturvallisuuslausunnot sekä toiminnanharjoittajan viimeisen 

täydennyksen kaivannaisjätedokumentit. Ekojoen varren, Evonlahden ja Rau-

taveden haitankärsijöitä ei ole kuultu asianmukaisesti korvauskäsittelystä. 

Suunniteltuja lupamääräyksiä ja vesienkäsittelyratkaisuja ei ole ollut mahdol-

lista kommentoida. 

 

Vakuus on saatava lainvoimaiseksi, koska on todennäköistä, että yhtiön toi-

minta lakkaa ennen kuin valituskierros on päättynyt. Vaarallisten jätteiden kä-

sittely on kallista, joihin kuuluvat muun muassa rikastushiekka ja uraanipitoi-

nen telluurin jätevesi. Alueella esiintyy laajalti pintaveden pilaantumista ja 

happamia suotovesiä. Pohjaveden on havaittu pilaantuneen ja pohjaveden pi-

laantuminen on ulottunut jo pitkään naapurien kaivoon. Luvan mukaan kaivos-

alueella on suuri määrä muuta kuin pysyvää, happoa muodostavaa raskasme-

talli- ja arseenipitoista jätettä. Kaikki kaivosjätteet voivat olla vaarallisia jät-

teitä. Vakuudet tulee selvittää ja määrätä niin, että ne riittävät jätealueen saatta-

miseen lailliseen tilaan siten, että ympäristölaatunormit eivät ylity pinta- ja 

pohjavesissä, eikä maaperää pilaannu. Koska pitkäaikainen kemiallinen veden-

puhdistus ei kustannuksiensa vuoksi ole mahdollinen, täytyy vakuuden kattaa 

jätteiden pysyvä stabilointi, kuten kiinteytys, sekä käsittelyn tarkkailu. Jätteet 

eivät ole pysyviä, mistä huolimatta on tehty luokitus tavanomaisen jätteen kaa-

topaikaksi. Yhdistykset ovat vedonneet muita rikastamoita koskeviin vakuuk-

siin. 

 

Sekoittumisvyöhykettä ei ole määrätty tai haettu, joten Euroopan unionin laa-

tunormit ylittävät päästöt on kiellettävä. Pinta- ja pohjavesien pilaaminen on 

selvitettävä. Luvanvaraisten aineiden pinta- ja pohjavesipäästöille on määrät-

tävä raja-arvot. 

 

Lupadokumenteissa esitetään, että ympäristölaatunormit eivät ylittyisi Eko-

joessa, kun sinne lasketaan edellä mainitun nikkelin laatunormiin nähden pitoi-

suudeltaan 100-kertaista vettä. Laatunormin ylittyminen on välttämätön seu-

raus. Selvityksistä ilmenee, että vesi virtaa erityisesti talvella joen pohjalla ja 

päätyy Rautaveden syvänteisiin. Arviot perustuvat ilmeisimmin näytteenottoon 

joen väärältä rannalta tai pintavedestä. Osa päästötarkkailun mittauksista on 

kaivosyhtiön itsensä ottamia, mistä on seurannut ainakin joitakin keskiarvoja 

alentavia tuloksia. Suolaisten kaivosvesien tiedetään virtaavan laskuojan puo-

leisessa reunassa jokea ja joessa syvyyskerrostuneesti. Teoreettiset laimennus-

laskut joen koko virtaamaan eivät vastaa todellisuutta. 

 

Kokemäenjoen vesistönsuojeluyhdistys ry:n selvityksen perusteella nikkelin 

ympäristölaatunormi 5 mikrog/l on ylittynyt Ekojoen alajuoksulla ja Vahtinie-

men syvänteessä jatkuvasti sekä myös Rautaveden pääsyvänteessä Ekojoen 

pitoisuuksiin korreloiden. Talvikerrostumisen loppuvaiheessa tulee tehdä näyt-
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teenottoa ainakin kaksi kertaa kuukaudessa, ettei näytteitä jää ottamatta esi-

merkiksi jäätilanteesta johtuen. 

 

Kaivos on velvoitettava selvittämään todelliset päästötasot kattavin mittauksin 

eri kohdista ja eri syvyyksillä laskupurossa ja alapuolisessa vesistössä sekä 

pohjavedessä eri suuntiin kaivokselta ja siltä johtavissa kallion heikkous- ja 

ruhjevyöhykkeissä. Erityisesti tulee mitata pohjavettä eri syvyyksillä lähialu-

eella havaitun pilaantuneen porakaivon suuntaan. Mittausten perusteella on 

määrättävä päästörajat ja väliaikainen vedenpuhdistus sekä pitkäaikaiset vesi-

järjestelyt jätteiden pysyvän stabiloinnin jälkeen. 

 

Päästötiedot eivät ole luotettavia ja rajat ovat ympäristön kannalta kestämättö-

miä. Nikkelin päästöraja-arvo on poistettu. Kuormitusraja on vesistöön nähden 

kohtuuton. Kadmiumin päästörajaksi on asetettava teollisuuspäästöjen maksi-

minormi virtaamapainotteisena vuosikeskiarvona. Maksiminormi on kohtuu-

ton suhteessa laatunormeihin. Luvan sulfaattiraja 2 000 mg/l on liian korkea. 

Näin korkeat pitoisuudet johtavat kerrostumiseen Ekojoessa ja Evonlahdella. 

Kiintoaineelle ei ole esitetty lainkaan rajaa ja pH rajaksi on esitetty 6,0. Kysei-

set raja-arvot eivät ole pieneen luonnonveteen laskettaessa sallittavia, eikä vas-

taavia arvoja ole sallittu juuri muualla. 

 

Päästövesi ilmeisesti kerrostuu joen pohjalle ja mahdollisesti purkuojan puo-

leiselle rannalle. Kun suotovesien nikkelipitoisuudet ovat erittäin korkeita ja 

ojissakin lähellä tasoa 1 mg/l, on ilmeistä, että vesiä täytyy käsitellä paremmin, 

joko kemiallisesti hyvin pitkiä aikoja tai jätteet on käsiteltävä ja stabiloitava. 

Jätteiden käyttö esimerkiksi nikkelintuotannon raaka-aineena on selvitettävä. 

 

Naapurien kaivoissa on merkittäviä nikkelin pitoisuuksia, jotka voivat johtua 

kaivannaisjätteiden tai kaivoksen kairauksien päästöistä, mikä ilmeni vuoden 

2011 lupahakemuksesta. Päästöjen kemialliset selvitykset eivät vastaa laillisia 

edellytyksiä ja lupaehdoista puuttuu ilmeisiä kemikaaleja esimerkiksi räjähtei-

den jäämiä, ravinteita, reagenssien epäpuhtausaineita ja mahdollisia flokku-

lantteja. Ilmoitetuista kemikaaleista ei ole esitetty vesistöpitoisuuksia ja -vai-

kutuksia, vaikka asiakirjojenkin mukaan tiedossa on ollut ominaisuuksia, jotka 

ovat vesistössä vaarallisia. 

 

Kaivokselle on määrättävä vesien puhdistustaso, joka puhdistaa raskasmetalli-

pitoisuudet alle ympäristölaatunormien määräämän tason sekä saattaa muut 

haitta-ainepitoisuudet ympäristön kannalta kestävälle tasolle. Sulfaatti ja suolat 

on poistettava pitoisuuteen 100 mg/l, vuoden jälkeen alle tason 100 mg/l ja  

10 vuoden kuluttua tasolle 10 mg/l. Pitkäaikainen vesien puhdistus edellyttää 

jätteiden oleellisesti parempaa stabilointia. 

 

Vesien käsittely ei ole uskottavaa. Kaivoksella harjoitetaan kevyttä emäskäsit-

telyä, jolla pH:ta on nostettu lupamääräysten mukaan pH 6:een. On otettava 

huomioon, että jo vuoden 1988 luvassa pH-raja on ollut 7. Puhdistussuunni-

telma ei ole realistinen ja se johtaa suurempaan maaperän saastumiseen sekä 

vesistön saastumiseen viimeistään kosteikon rakenteiden heikennyttyä. 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) lausunnon perus-

teella toiminta ylitti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) rajan jo 

vuonna 2012. ELY-keskus ohitti YVA-arvioinnin tarpeen väitteellä, että tar-
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vetta ei ole, koska luvan muutososa ei ylitä vanhaa YVA-rajaa. Sittemmin lou-

hinta on lisääntynyt Kaapelinkulman louhoksen myötä ja myös Jokisivussa. 

Pelkästään Sastamalan rikastushiekka-alue 35 hehtaaria ylittää vuoden 2019 

alussa voimaan tulleen YVA-rajan 25 hehtaaria. Hankkeiden kokonaispinta-ala 

on suurempi ja käsittää merkittäviä jätealueita, louhoksia ja kaivostunneleita. 

Pirkanmaan ELY-keskus ei ole puuttunut asiaan. Kaivannaisjätteet voivat olla 

vaarallista jätettä ja ei-pysyvien jätteiden suuri määrä edellyttää YVA-menette-

lyä erityisesti kaivannaisjätteiden haponmuodostuksesta seuraavien pintavesi-, 

pohjavesi- sekä maaperävaikutusten selvittämiseksi pitkienkin aikojenkin ku-

luessa. 

 

Maaperän ja sedimenttien saastuminen ja kunnostaminen on selvitettävä katta-

vasti ja kunnostamista varten on määrättävä vakuudet. Aikaisemmista selvityk-

sistä ilmenee, että metallipitoiset vedet ovat pilanneet sedimenttejä alueella. 

Alueella on ollut myös rikastusalueen vuotoja, ympäristöön vuotavia ojia sekä  

pölymyrskyjä, jotka ovat levittäneet haitta-ainepitoista pölyä ympäristöön. Va-

hingot on selvitettävä. Purkuvesistöjen sedimenttien ja kaivosalueen maa-alu-

eiden puhdistamiseksi vaaditaan ainakin 300 000 euron vakuudet. 

 

Lupaviranomainen on määrättävä selvittämään kaikkien laatunormi- ja luvan-

varaisten aineiden esiintyminen sekä korjaamaan tarkkailuvaatimukset. Ympä-

ristön tarkkailussa tulee määrätä tarkkailemaan myös vuosilaatunormia vähin-

tään kuukausittain. Tarkkailussa tulee olla kaikki päästettävät laatunormiaineet 

ja muut merkittävät luvanvaraiset aineet. Päästöpaikoille tulee määrätä jatku-

vatoiminen pH:n ja sähkönjohtavuuden mittaus. Mikäli sekoittumisvyöhyke 

sallitaan jonkin suuruisena, tulee sille määrätä vähintään kolme tarkkailupis-

tettä ottaen huomioon Euroopan unionin ohjeet tarkkailusta. Ainakin yhden 

pisteistä tulee olla lähellä päästöpaikkaa. Tarkkailupisteet ja syvyydet tulee 

suunnitella niin, että ne mittaavat purkuojan puoleisessa reunassa ja pohjan 

läheisessä vedessä virtaavaa päästöä. Mikäli pitoisuus vaihtelee jollain koh-

dalla syvyyden ja puron leveyden suhteen, tulee mitata erityisesti kohdasta, 

jossa on suurin pitoisuus. Mittauksia tulee tehdä eri syvyyksistä ja leveyskoh-

dista, jotta kerrostuneen päästöveden määrä voidaan arvioida. Ekojoen ala-

juoksulla, Vahtiniemen syvänteessä ja Rautaveden pääsyvänteessä tulee toteut-

taa alusveden, keskisyvän veden ja pinnan läheisen veden tarkkailua kuukau-

sittain, talvisin kaksi kertaa kuukaudessa ja arvioituna jäänlähtökuukautena 

kolme kertaa kuukaudessa, sitä seuraavana kuukautena kaksi kertaa sekä sen 

jälkeen kaksi kertaa kuukaudessa kolmen kuukauden ajan ennen syyskiertoa. 

Pölypäästöille tulee olla laskeumatarkkailu, jossa on arseenin ja raskasmetal-

lien pitoisuusmittaus. 

 

Hallinto-oikeuden tulee palauttaa aluehallintovirastolle tai toissijaisesti selvit-

tää ja ratkaista vesistö- ja kalastusvahinkoja koskevat korvaukset. Toiminnalle 

on määrättävä vesilain mukaiset korvauskäsittelyt. Vesistöhaittaa on aiheutu-

nut. Haitta vaikuttaa vesistön kemialliseen tilaan. Sedimenttien tila ja pohja-

eliöstön ekologinen tila on oletettavasti heikentynyt johtuen haitta-aineista ja 

vesistön pohjalla virranneesta suolasta. Arviot toiminnan haittojen vähäisyy-

destä johtuvat puutteellisesta tarkkailusta. Verrattuina muihin kaivoksiin haitat 

ovat ilmeisiä ja todennäköisiä. 

 

Kaivojen pilaantuminen on selvitettävä myös pohjavedessä tapahtuneiden hai-

tallisten muutosten selvittämiseksi. Alueen pohjaveden virtaussuunnat on sel-

vitettävä sekä mahdollisesti kallioperään tulleet halkeamat ja niistä kaivoihin 
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tulevan veden laatu on tutkittava. Laatu on selvitettävä kaikkien havaittujen 

haitta-aineiden ja kaivoksen vesissä esiintyvien yleisempienkin aineiden ja 

ominaisuuksien suhteen, esimerkiksi rauta, alumiini, mangaani, suolaionit sekä 

redox-potentiaali, pH ja sähkönjohtavuus. Myös malmikairausten ja louhoksen 

kairausten mahdolliset vaikutukset on selvitettävä ottaen huomioon kaira-

reikien suunta, kallion ruhjeet sekä heikkousvyöhykkeet. 

 

YVA-menettelyyn on sisällytettävä ja lupaviranomainen on määrättävä selvit-

tämään maa-alueiden käytölle aiheutuvat haitat ja niiden pitkäaikaisuus. Hai-

toista on määrättävä korvaus maanomistajille ja kunnalle. Lupaviranomainen 

on määrättävä selvittämään asbestin, uraanin ja radioaktiivisten aineiden esiin-

tyminen ja määräämään tarvittaessa korjaavat toimet ja vakuus niille. 

 

Valitus johtuu viranomaisen ilmeisistä virheistä, jotka tekevät päätöksen laitto-

maksi. Tästä johtuen lupaviranomainen on velvoitettava korvaamaan yhdistys-

ten oikeudenkäyntikulut, valituksentekohetkellä 750 euroa. 

 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon 

terveysvalvonnan johtaja on antanut Sastamalan kaupungin ympäristön- ja ter-

veydensuojeluviranomaisen vastineen valitusten johdosta. Vastineessa on esi-

tetty, että rikastuslaitos on suunniteltu toimimaan jatkuvasti ja jokainen osa-

prosessi on mitoitettu sen mukaisesti. Jos yksi osaprosessi pitää sulkea, se tar-

koittaa koko laitoksen pysäyttämistä, jolla voi olla epäsuotuisia ympäristövai-

kutuksia. Murskauksen salliminen myös viikonloppuisin mahdollistaa rikasta-

mon jatkuvan prosessin ylläpidon. Murskauksen aiheuttamaan meluun tulee 

vaatia riittäviä ehkäisytoimenpiteitä, mikäli melurasitus naapureille on kohtuu-

ton. 

 

Rikastushiekka-altaan alueen hiekkapölyn leviämisen estämiseen tulee kiinnit-

tää erityistä huomiota ennakoivilla toimenpiteillä, ettei yksittäisiä pölypilviä 

esiinny kuivina ja tuulisina aikoina. Vaikka pölyn vuosikeskiarvo ei pölyn 

osalta ylittyisikään, on yksittäisten sakeitten pölypilvien esiintymisen estämi-

nen tärkeää. 

 

Vammalan rikastamon käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailun vuosiyhteenve-

don vuodelta 2019 mukaan rikastamoalueen vesien vaikutus Rautaveden laa-

tuun on vähäinen. Ne ovat ajoittain havaittavissa lopputalvella Rautaveden 

Vahtiniemen edustan syvänteen sekä viereisen pääsyvänteen (TASE/N19) alus-

vedessä nikkeli- ja sulfaattipitoisuuden sekä sähkönjohtavuuden vähäisenä ko-

hoamisena. Ympäristönlaatunormit eivät kuitenkaan ole ylittyneet eikä hieman 

luontaista tasoa sulfaattipitoisemmalla vedellä ole ollut vaikutusta syvänteiden 

luonnolliseen vesikiertoon. Syvänteissä havaitut pitoisuusnousut ovat viime 

vuosina olleet aiempaa vähäisempiä etenkin nikkelin suhteen. 

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ei ota kantaa esitettyihin korvausvaa-

timuksiin. 

 

Valituksenalaisen päätöksen selostusosassa mainitusta poiketen Sastamalan 

kaupunki ei ota pintavesilaitokselle raakavettä Rautavedestä. Pintavettä ei käy-

tetä enää Sastamalan kaupungin talousvetenä. 
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,  ja  kuolinpesä ovat 

7.10.2020 hallinto-oikeuteen saapuneella kirjelmällä ilmoittaneet uudistavansa 

korvausvaatimuksensa korkoineen. 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kala-

talousyksikkö on esittänyt vastineessaan, että se toistaa aluehallintovirastolle 

asiassa antamassaan lausunnossa esittämänsä vaatimukset ja niiden perustelut. 

Vastineessa on esitetty muun ohella, että Dragon Mining Oy:n Vammalan ri-

kastamon vaikutusta alueen kalastoon on tarkkailtu vuonna 2008 uusitun tark-

kailuohjelman mukaisesti sähkö- ja verkkokoekalastuksilla. Tarkkailutulosten 

mukaan rikastamon vesien vaikutus on näkynyt Korvalamminojassa esimer-

kiksi korkeana elektrolyyttipitoisuutena sekä suurina nikkeli- ja sulfaattipitoi-

suuksina. Korkean nikkelipitoisuuden vuoksi myös Korvalamminojaa voidaan 

pitää kaloille ja ravulle elinkelvottomana elinympäristönä. Kovero-ojasta ja 

Korvalamminojasta Ekojokeen päätyvien rikastamoalueen vesien vaikutus on 

selvästi havaittavissa myös Ekojoen vedenlaadussa, vaikka liukoisen nikkelin 

pitoisuus on ollut Ekojoella viime vuosina alle kirjolohille 28 vuorokauden al-

tistusajalla määritetyn LC50-arvon. 

 

Rautavesi, johon Ekojoki laskee, on alueellisesti merkittävä virkistyskalastus-

kohde, jossa harjoitetaan myös ammattimaista kalastusopastoimintaa ja kau-

pallista kalastusta. Kaivoksen vaikutuksia Rautaveden Evonlahdella tarkkail-

laan verkkokoekalastuksilla. Tarkkailuraportin mukaan Ekojoelta tulevien ve-

sien vaikutus oli havaittavissa veden sähkönjohtavuudesta, joka oli pinnanlä-

heisessä vedessä järvivesille normaalilla tasolla, mutta merkittävästi suurempi 

10 metrin syvyydessä ja suurin pohjan läheisyydessä. Myös nikkelipitoisuudet 

olivat suurempia syvimmissä vesikerroksissa. 

 

Kalatalousyksikkö on pitänyt hyvänä, että hakija on toteuttanut vesiensuojelu-

toimia. Suunnitellut vesiensuojelutoimenpiteet ovat tarpeellisia ja toimien to-

teutukselle on asetettava määräaika. Kalatalousmaksun määrää on syytä korot-

taa yleiselle kalataloudelle aiheutettujen kalataloushaittojen vuoksi 1 500 eu-

roon vuodessa. 

 

Hankkeen laajuus, luonne ja ennakoidut vaikutukset huomioon ottaen hank-

keen vaikutuksia Ekojoen ja Rautaveden kalastoon ja kalastukseen on jatkos-

sakin perusteltua tarkkailla. Kalataloudellista tarkkailua voidaan jatkaa vuonna 

2008 hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Tarvittaessa ohjelmaa voidaan muuttaa 

tai sen toteutus keskeyttää, mikäli haitta-alueen vedenlaatu paranee oleellisesti 

nykyisestä tilanteesta. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on esittä-

nyt vastineessaan muun ohella, että Kovero-oja ja Korvalamminoja ovat ojia ja 

niiden valuma-alueet ovat alle 10 km2, joten niihin ei sovelleta vesiympäris-

tölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 

(1022/2006) ympäristönlaatunormeja. Ympäristönlaatunormia koskevia sään-

nöksiä sovelletaan Ekojokeen, jonka valuma-alue on 51,8 km2. 

 

Vuodesta 2015 lähtien nikkelin ja kadmiumin ympäristölaatunormit eivät ole 

ylittyneet Ekojoessa ja Ekojoen lyijypitoisuudet ovat aina olleet alhaisia mit-

taushistorian aikana. Ekojoen alajuoksun havaintopisteellä DRAGONVA/3 

Ekojoki Eko mts näytteitä otetaan kerran kuussa ympäristölaatunormipitoi-
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suuksien seurannan vuoksi. Vastineeseen liitetyn vuoden 2019 Vammalan ri-

kastamon käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailun vuosiyhteenvetoraportin mu-

kaan mainitulla havaintopisteellä nikkelin, kadmiumin tai lyijyn ympäristölaa-

tunormit eivät ylittyneet eikä Kovero-ojan alapuolisella havaintopisteellä 

DRAGONVA/2 Ekojoki Turku-Tampere mt ympäristölaatunormit ylittyneet 

yhdelläkään havaintokerralla kuudesta näytteenottokerrasta. Myös Rautaveden 

Vahtiniemen havaintopisteellä ja Rautaveden syvänteessä pitoisuudet olivat 

pieniä. 

 

Ekojoen havaintopisteellä DRAGONVA/3 Ekojoki Eko mts Kovero-ojan ja 

Korvalamminojan vesien on katsottu sekoittuvan riittävässä määrin pintave-

teen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneu-

voston asetuksen (1022/2006) mukaisesti. Kovero-ojan ja Korvalamminojan 

vedet laimenevat teoreettisesti kuitenkin hyvin Ekojoessa jo purkupisteiden 

alapuolella. Esimerkiksi käyttämällä Kovero-ojan vuoden 2019 virtaamapaino-

tettua keskivirtaamaa ja oletusta, että Kovero-ojan jälkeen Ekojoen keskivir-

taama on 86,7 prosenttia alajuoksun virtaamasta, saadaan laimenemis- 

suhteeksi 1:47. 

 

Suomessa sulfaatille ei ole annettu ympäristölaatunormia. Sulfaattipitoisuudet 

ovat olleet Ekojoen alajuoksulla Brittiläisessä Kolumbiassa annettua ohjearvoa 

(100 mg/l + taustapitoisuus) alhaisempia vuosina 2014‒2019 yhtä alivirtaama-

tilannetta lukuun ottamatta. Sulfaattipitoisuus havaintopisteellä Ekojoki Turku-

Tampere mt oli 10.10.2018 140 mg/l ja taustapitoisuus yläpuolella oli samana 

näytteenottoajankohtana 35 mg/l, joten ohjearvo ylittyi hieman. Lähteenä on 

käytetty Opasnetin sulfaatin ekotoksikologisen riskin kuvausta. 

 

Kiintoainepitoisuudet ovat keskimäärin suurempia Ekojoen yläjuoksulla kuin 

Kovero-ojassa tai Korvalamminojassa. Ekojoen pH-arvoissa ei ole yläjuoksun 

ja alajuoksun välillä selvää eroa. 

 

Evonlahden lähin syvänne on Vahtiniemen syvänne Rautavesi, Vahtiniemi 

DRAGONVA/6. Syvänne on ollut rikastamon velvoitetarkkailussa vuodesta 

2013. Kyseessä on ensimmäinen selvä syvännealue Rautavedessä ja se sijait-

see noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Ekojoen suulta. Syvännepisteen kokonais-

syvyys on noin 15 metriä vesitilanteesta riippuen. Sen veden laatua tarkkail-

laan kolmesti vuodessa. Lisäksi Evonlahdelta on valvontanäytetuloksia vuoden 

2013 lopputalvelta, jolloin lahden happitilanne oli hyvä ja muun muassa sul-

faattipitoisuus oli luonnontasoa ja nikkelin kokonaispitoisuus oli alle 4 µg/l. 

  

Talviaikaan Vahtiniemen syvänteen virtaus on vähäisempää ja veden vaihtu-

vuus hitaampaa kuin avovesiaikaan, joten Ekojoelta tulevat osittain rikastamo-

alueen vesistä koostuvat sulfaattipitoiset vedet voivat herkemmin kertyä sy-

vänteen alusveteen. Vuonna 2019 pohjanläheinen sulfaattipitoisuus oli loppu-

talvella 32 mg/l. Loppukesällä pitoisuus oli luonnon vesien tasoa. Avovesiai-

kaan vesimassa ei kerrostu voimakkaasti lämpötilan mukaan ja veden vaihtu-

vuus on tehokkaampaa kuin talvella, joten Ekojoelta tulevat vedet laimenevat 

Vahtiniemessä paremmin.  

 

Sedimentin - ja pohjaeläinten tilaa tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti 

kolmen vuoden välein Ekojoen alajuoksulta sekä Vahtiniemen ja pääsyvänteen 

havaintopaikoilta otettavin näytteenotoin. Rikastamon aiheuttama kuormitus 
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havaitaan lähinnä sedimentin kohonneina nikkelipitoisuuksina, mutta pohja-

eläintarkkailun perusteella selviä rikastamon aiheuttamia vaikutuksia ei voida 

havaita. Vastineessa on viitattu vastineen liitteenä olevaan sedimentin haitta-

aine- ja pohjaeläintarkkailuraporttiin vuodelta 2017. 

 

Päästötiedot ovat luotettavia, koska ulkopuolinen konsultti KVVY tutkimus 

Oy ottaa päästö- ja vaikutustarkkailunäytteet sekä tuottaa raportointitiedon. 

Lisäksi päästötarkkailupisteillä on jatkuvatoiminen virtaamamittaus. ELY-kes-

kus on aluehallintovirastolle lupahakemuksesta antamassaan lausunnossa edel-

lyttänyt, että luvan hakijan tulee täsmentää Kovero-ojan purkupaikkaa hal-

linto-oikeuden edellyttämällä tavalla niin, että päästö on luotettavasti mitatta-

vissa ja jätevesiin ei ole sekoittunut laimentavia vesiä. Korvalammi on erotettu 

rikastamon vesikierrosta jo vuonna 2016, mutta sen vedet johdetaan lammen 

laskuojaan eli Korvalamminojaan yhä mittapadon kautta, joten mahdollinen 

Korvalammin sisäinen kuormitus on mukana kaivoksen kuormitustarkkailussa. 

 

Virtaamaolosuhteet vaikuttavat suuresti rikastamon vesistökuormitukseen. Vii-

meaikaisten tulosten perusteella varsinkin sateisina talvikuukausina nikkeli-

kuormitus voi olla suurta ja vaarana on, että kuormitus ylittää luvassa määrä-

tyn kuormitusraja-arvon 180 kg/a.  

 

Rikastamon voimassa olevan ympäristöluvan määräyksillä ei ole rajoitettu ri-

kastettavan malmin määrää. Asiassa on keskeistä, aiheuttaako kasvanut rikas-

tusmäärä lisää haitallisia ympäristövaikutuksia suhteessa voimassa olevassa 

luvassa kuvattuun toimintaan. Käytettävissä olevien uusien useita vuosia katta-

vien tarkkailutietojen perusteella kasvaneen rikastettavan malmimäärän ei 

voida todeta lisänneen kuormitusta alapuoliseen vesistöön. Käytettävissä ollei-

den tietojen mukaan Kaapelinkulman malmin rikastushiekka vastaa ympäris-

tön kannalta keskeisiltä ominaisuuksiltaan, kuten arseenipitoisuuden, rikkipi-

toisuuden ja neutralointipotentiaalin osalta Jokisivun kaivoksen malmin rikas-

tushiekkaa. Malmeja sekoitetaan toisiinsa rikastettaessa, joten myös rikastus-

hiekat sekoittuvat toisiinsa tehokkaasti. ELY-keskus on arvioinut, että toimin-

nan muutos ei sen vaikutusten muutosten vuoksi ole edellyttänyt ympäristön-

suojelulain 29 §:n nojalla uutta lupaa. 

 

Rikastamon toiminta ei ylitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-

tun lain (252/2017) liitteen 1 hankeluettelon irrotettavan kiviaineksen koko-

naismäärän rajaa eikä sen toiminnassa ole kyse avokaivoksesta. 

 

Dragon Mining Oy on vaatinut vastineessaan, että  ja 

 sekä yhdistysten valitukset hylätään. Yhtiö on esittänyt  ja 

 valituksen johdosta muun ohella seuraavaa: 

 

Rikastushiekka-alueen vaikutusalueella ei ole pohjavesialueita, pohjavedenot-

toon määrältään ja laadultaan soveltuvaa esiintymää eikä talousvesikäyttöön 

soveltuvia kaivoja luontaisesti korkean nikkelipitoisuuden vuoksi. Rikastus-

hiekka-alueella noin kolmasosa eli 28 000‒29 000 m3 imeytyy pohjavedeksi. 

Toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa. 

 

Ympäristötarkkailussa nikkelin liukoinen pitoisuus sekä kadmiumin ja lyijyn 

pitoisuus on alittanut vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista an-

netun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006, muutos 1308/2015) ympäristö-
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laatunormit, eikä edes Ekojoen vedessä ole nykyään havaittu merkittävää ri-

kastamon valumavesien vaikutusta. Ainoa kohonnut pitoisuus on nikkelipitoi-

suus. Se on seurausta vuonna 1995 päättyneestä nikkelirikasteen läjityksestä, 

mutta sen biosaatava osuus täyttää nykyään ympäristölaatunormin. Ekojoen 

ravinnetasoa säätelee ensisijaisesti hajakuormitus eikä rikastamoalueen valu-

mavesillä ole siihen vaikutusta, kuten ei myöskään Ekojoen happitilanteeseen. 

 

Rikastushiekka-alueesta ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa 

ottaen huomioon syntyvä suotovesi ja muu jätevesi sekä eroosio. Toiminnassa 

ja sen ympäristöluvassa on ehkäisty maaperän, vesistön ja pohjaveden pilaan-

tuminen sekä ehkäisty suotoveden ja muun jäteveden syntyä ja jätteestä synty-

vää kuormitusta vesiin. Kun toiminta lopetetaan, lupamenettelyssä tarkistetaan 

kaivannaisjätteistä annetun asetuksen (190/2013) mukaisesti, ettei rikastus-

hiekka-alueesta aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa pitkänkään 

ajan kuluessa. Rikastushiekkapato murtui ja korjattiin vuonna 2003 ennen yh-

tiön toiminnan aloittamista. 

 

Kalastustoiminta on ollut vähäistä ennen yhtiön toiminnan aloittamista. Yhtiön 

toiminta ei vaikuta kalastoon, kalastukseen tai kalojen käyttöön ravintona eikä 

heikennä virkistyskalastusta. Evonlahden vedenlaatua on tarkkailtu. Sen perus-

teella kalat eivät ole voineet saastua yhtiön toiminnan seurauksena. Luvan 

saaja maksaa kalatalousviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskuk-

selle vuosittain 750 euron suuruisen kalatalousmaksun ylijuoksutusten kalas-

tolle ja kalastukselle aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

 

Yhtiön toiminta ei voi vaikuttaa Rautaveden Evonlahden uimaveden hygieeni-

seen laatuun, joka on uimakelpoisuuden mittari. Yhtiön toiminta ei estä ui-

mista myöskään Ekojoessa, jonka hajakuormitus oli jo 1980- ja 1990-luvuilla 

hygieenisesti liannut. Nikkeliä ei ole läjitetty vuoden 1995 jälkeen eikä kos-

kaan yhtiön toiminnassa.  

 

 ja  eivät ole asianosaisia pölyasiassa, koska pöly ei voi vai-

kuttaa heidän etuunsa tai oikeuteensa. Yhtiön toiminnan vaikutusalueella ei ole 

ylitetty ilmanlaadun raja-arvoja. Ilmanlaatu on mittausten perusteella täyttänyt 

lähimmilläkin asutuilla kiinteistöillä ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston 

asetuksen (79/2017) raja-arvot pienhiukkasista ja hengitettävistä hiukkasista. 

Yhtiön toiminta kokonaisuudessaan ja myös rikastushiekka-alueella on täyttä-

nyt myös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta annetun 

valtioneuvoston päätöksen (480/1996) hiukkasten kokonaisleijuman (TSP) oh-

jearvon. 

 

Rikastushiekka-alueen ja koko toiminta-alueen pölyvaikutuksia mitattiin vuo-

sien 2017‒2018 talvella sekä vuoden 2018 kesällä. Selvityksistä, mallinnuk-

sista ja mittauksista tehtiin yhteenvetoraportti, jossa laskennallisessa mallin-

nuksessa kaikki tarkastelupisteisiin lasketut hiukkasten eri kokojakaumien pi-

toisuudet olivat alle seitsemän prosenttia raja-arvopitoisuudesta tai alle 35 pro-

senttia ohjearvopitoisuudesta. Asetus sallii poikkeuksia. Yhtiö on asettanut jat-

kuvatoimisia ja etäluettavia pölymittareita, joilla mitataan hengitettävien hiuk-

kasten (PM10) sekä kokonaisleijuman pitoisuutta (TPS). Pölytilanne on pysy-

nyt lainmukaisena. Kultarikastushiekan läjityksessä ei ole todettu muodostu-

van nikkeli- tai uraanipölyä eikä arseenipölyä haitallisessa määrin. Asiaa on 

selvittänyt muun muassa Työterveyslaitos. 
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Edeltävä kaivostoiminta ei lainvoimaisten päätösten mukaan ole aiheuttanut 

korvattavaa vahinkoa eikä haittaa virkistyskäytölle edes silloin kun nikkelikai-

vos oli toiminnassa ja nikkelipitoisuudet olivat huomattavia. Vesioikeus ja ve-

siylioikeus ovat käsitelleet vastaavat väitteet lainvoimaisesti eikä tilanne ole 

yhtiön toiminnassa heikentynyt. Vesioikeus ei lainvoimaisessa päätöksessään 

22.11.1995 numero 51/1995/2 katsonut kalastolle tai kalastukselle aiheutuvan 

haittaa. Yhtiön toiminnasta ei ole katsottu aiheutuvan korvattavaa vahinkoa, 

haittaa tai muuta edunmenetystä. 

 

 ei asu Vammalassa tai Sastamalan alueella.  Paavola-

niminen kiinteistö sijaitsee Evonlahden itärannalla. Muut kiinteistöt eivät ole 

veden äärellä niin, että toiminta voisi vaikuttaa niihin.  

Törmä-niminen kiinteistö sijaitsee osittain Ekojoen suistossa Evonlahdella ja 

osin 300 metriä pohjoiseen  kiinteistöstä.  kiinteistöstä ja sen 

virkistyskäytöstä sanottu soveltuu myös  kiinteistöön ja sen virkis-

tyskäyttöön. Kauppahintatietojen perusteella kaivostoiminnalla ei ole ollut 

kiinteistöjen myyntihintaa laskevaa vaikutusta alueella. Toiminnasta ei aiheudu 

vesistön pilaantumista, joten toiminnasta johtuvasta vesistön pilaantumisesta 

aiheutuvia vahinkoja ei voi määrätä korvattaviksi. Hakemuksessa tarkoitetusta 

toiminnasta ei ennen lupa-asian ratkaisemista ole aiheutunut vahinkoa, joka 

tulisi korvata. 

 

Dragon Mining Oy on esittänyt yhdistysten valituksen johdosta muun ohella 

seuraavaa: 

 

Hakemus on kuulutettu 23.5.‒24.6.2019. Kuulutukseen sisältyivät 21.5.2019 

mennessä kertyneet asiakirjat sisältäen alkuperäisen hakemuksen ja sen täy-

dennykset mukaan lukien jätehuoltosuunnitelman täydennyksineen. Korvaus-

vaatimuksia ei kuulutettu. Aluehallintovirasto pyysi 14.8.2019 lausuntojen ja 

muistutusten jälkeen täydennystä hakemukseen. Täydennykseen 20.9.2019 si-

sältyivät päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, päivitetty melu-

selvitys, kemikaalien kulutus, asiaa koskevat vanhat päätökset, alueen ajanta-

saiset kaavoitustiedot, muuttuneet kiinteistötunnukset, poikkeustilanteisiin va-

rautuminen ja energian käyttö. Täydennykset eivät sisältäneet sellaisia uusia 

asioita, jotka olisivat edellyttäneet uutta kuulemista.  

 

Pohja- ja pintavesivaikutusten sekä muiden ympäristövaikutusten osalta yhtiö 

on viitannut siihen, mitä se on lausunut  ja  valituksesta. 

Pohja- ja pintavesi eivät pilaannu eikä toiminnasta aiheudu ympäristön pilaan-

tumisen vaaraa. KVVY Tutkimus Oy seuraa ja analysoi jatkuvasti vedenlaatua 

eikä pintavesien pilaantumista ole havaittu. Vastineessa on viitattu Vammalan 

rikastamon käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailun vuosiyhteenvetoraportissa 

vuodelta 2019 esitettyyn. 

 

Rikastamo ja rikastushiekka-alue on perustettu 1970-luvulla. Muutokset eivät 

ole edellyttäneet niin sanottua pakollista ympäristövaikutusten arviointimenet-

telyä. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt 

29.3.2012 yksittäistapauksessa, ettei rikastamon toiminnan laajennushankkee-

seen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Yhdistykset eivät va-

littaneet aluehallintoviraston päätöksestä 24.6.2014 numero 124/2014/1. Toi-

minta on edelleen samaa. Toiminnasta ja sen muutoksesta ei aiheudu merkittä-

viä haitallisia ympäristövaikutuksia. 
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Vakuuden määrä vastaa toiminnan lopettamisen ja jälkihoidon kustannuksia 

arviointihetkellä. Asiantuntijat ovat valmistelleet hakemuksen, selvitykset ja 

kaivannaisjätehuoltosuunnitelman. Lupa- ja valvontaviranomaiset ovat tarkas-

taneet vakuuden ja pitäneet sitä riittävänä. Soveltuvat vakuuden antajat määri-

tellään laissa ja lupapäätöksessä valituksessa vaadittua suuremmassa mittakaa-

vassa rajoittamatta pääomien ja palvelujen liikkuvuutta. 

 

Vuoden 2012 tutkimuksessa Kaapelinkulman rikastushiekkanäytteille tehdyssä 

ensimmäisessä kaatopaikkakelpoisuustutkimuksessa arseenipitoisuus oli  

3,3 mg/kg, kun tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-

arvo on 2 mg/kg, jos kyse on esimerkiksi kotitalousjätteestä ja kaivannaisjäte-

asetusta ei sovelleta. Kaapelinkulman kahden vuonna 2015 tehdyn koerikas-

tuksen vaahdotusnäytteiden ja vuoden 2018 Jokisivun ja Oriveden rikastus-

hiekkanäytteiden liukoisuustulokset (L/S=10) vastasivat kaatopaikka-asetuk-

sen (331/2013) pysyvän jätteen raja-arvoja arseenia lukuun ottamatta. Ne kui-

tenkin alittavat kaivannaisjäteasetuksen kynnys- ja ohjearvot. Pirkanmaalla 

arseenipitoisuudet ovat luonnostaan suuria johtuen hienojakoisesta moreenista 

alueella.  

 

Nikkeli-kuparirikasteessa oli runsaasti rikkiä. Sen haponmuodostusta on hidas-

tettu läjitetyllä vähäsulfidisella kultarikastushiekalla. Jokisivun rikastushiekka 

rinnastettiin alun perin laadultaan Oriveden kultarikastushiekkaan. Kaapelin-

kulman kultamalmin rikastushiekan rikkipitoisuus ylittää 0,1 prosenttia ja 

NP/AP-suhde on alle kolme, joten rikastushiekka luokitellaan potentiaalisesti 

happoa muodostavaksi. Vähäinen rikki esiintyy pääasiassa kiisumineraalien 

muodostamissa raeryppäissä. Mahdollinen haponmuodostus on hidasta. Eko-

joessa sulfaattipitoisuus nousee vain noin kuudesosalla toiminta-alueen kuor-

mituksen vaikutuksesta. 

 

Vuoden 2014 ympäristölupapäätöksen mukaan Kaapelinkulman kultamalmin 

rikastaminen Vammalan rikastamolla ei vaikuta rikastushiekka-alueen luoki-

tukseen. Rikastushiekalla täytetty kaivannaisjätteiden jätealue voidaan siten 

edelleen luokitella tavanomaisen jätteen jätealueeksi. Valituksenalaisen ympä-

ristölupapäätöksen lupamääräyksen 10 mukaan kaivannaisjätealue eli rikastus-

hiekka-alue luokitellaan muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi kaivannaisjät-

teistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013) mukaan. 

 

Vain A-luokasta ja vaarallisista jätteistä on selkeä määritelmä. Yhtiön rikastus-

hiekka-alue ei ole vaarallisen jätteen jätealue eikä lupapäätöksen mukaan py-

syvän jätteen jätealue. Voimassa olevan lainvoimaisen ympäristölupapäätöksen 

mukaan jätealue nikkelirikastushiekkoineen on pysyvän jätteen jätealue, mutta 

alueen kokonaisluokittelu ei vaikuta oikeuteen läjittää ei-vaarallista muuta 

kuin pysyvää, tavanomaista jätettä. Valituksenalaisen päätöksen mukaisessa 

tulevassa toiminnassa ei käsitellä vaarallista jätettä. 

 

Lupaviranomainen on asettanut päästöraja-arvot virtaamapainotteisena vuosi-

keskiarvona kadmiumille 10 µg/l ja sulfaatille 2 000 mg/l sekä kuormitusraja-

arvot nikkelille 180 kg/a, arseenille 5 kg/a ja kadmiumille 0,7 kg/a. Se koskee 

kaikkia vesistöön ja muualle Korvalamminojan ja Kovero-ojan purkupisteiden 

kautta johdettavia prosessi-, suoto- ja muita likaantuneita vesiä. Luonnonvedet 

eristetään hakemussuunnitelman mukaisesti. Yhtiö on pyrkinyt kehittämään 

vedenkertoa jatkuvasti, vaikka lupamääräyksissä ei olisi sitä vaadittu. 
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Tarkkailumääräykset ovat riittäviä eikä niiden muuttamista vaadittu. Sastama-

lan Stormin rikastamon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelmaa on täydennetty 

10.10.2018. Lupaviranomainen on lisännyt lupamääräykseen 22 velvoitteen 

tarkkailla toistaiseksi Korvalammin mittakaivon DRAGONVA/5 kautta juok-

sutettavan veden laatua. Lisäksi kokonaisfosfori on lisätty päästötarkkailun 

parametreihin. Tarkkailuohjelma toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle, 

kun päätös saa lainvoiman. Tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa, jos Pirkan-

maan ELY-keskus sen hyväksyy eikä tulosten luotettavuus ja tarkkailun katta-

vuus tai lupamääräyksen valvottavuus heikenny. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on esittänyt lausunnossaan, että va-

lituksissa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden johdosta aluehallintoviraston 

päätöstä tulisi muuttaa. 

 

Kainuun ELY-keskuksen patoturvallisuusviranomainen on esittänyt vastinees-

saan, että päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset patoturvallisuuden 

noudattamiseksi ja toteutumiseksi. Patoturvallisuusviranomaisella ei ole pää-

tökseen huomautettavaa annettujen valitusten takia. 

 

Sastamalan kaupungille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei 

ole annettu. 

 

 ja  ovat vaatineet, että korvausvaatimukset 

erotetaan erillisiksi muusta luvan hausta ja korvausasia käsitellään pikaisesti. 

 

Dragon Mining Oy on esittänyt vastaselityksessään muun ohella, että 

 ja  korvausvaatimuksia ei voine enää hallinto-oikeu-

dessa käsitellä erikseen, koska asia on jo käsitelty aluehallintovirastossa. Vali-

tuksessa ei vaadittu erillistä käsittelyä. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö ei ole valittanut aluehallinto-

viraston päätöksestä, joten kalatalousmaksua ei ole syytä muuttaa eikä valitus-

ajan päättymisen jälkeen tehtyjä vaatimuksia pidä tutkia. Yhtiön aloitettua toi-

mintansa veden nikkelipitoisuus on alle sadasosa siitä, mitä se on ollut ennen 

yhtiön toiminnan aloittamista. Myös vesikierto on kehittynyt ja ohijuoksutuk-

sia on vähennetty oleellisesti. Kalasto on palannut Evonlahteen. Yhtiön toi-

minta ei vaikuta Rautaveden kalastoon. Yhtiö on maksanut aiemman toimin-

nan vaikutuksista kalatalousmaksuja. 

 

Hajakuormitus oli jo 1980- ja 1990-luvuilla liannut Ekojoen, jonka hygieeni-

nen laatu oli heikko. Edelleen Ekojoen ravinnetasoa säätelee ensisijaisesti ha-

jakuormitus eikä rikastamoalueen valumavesillä ole siihen vaikutusta, kuten ei 

myöskään Ekojoen happitilanteeseen. Kalatalousviranomaisen vahvistamassa 

kalatalousmaksun käyttösuunnitelmassa yksilöidään kalatalousmaksulla tehtä-

vät toimenpiteet. Yhtiön kalatalousmaksua on vastineen mukaan käytetty rehe-

vöitymisen vaikutusten poistamiseen. Rikastamoalueelta tulee vielä kohon-

neita sulfaatti- ja nikkelipitoisuuksia, vaikka yhtiön toiminnassa läjitettävällä 

kullan rikastushiekalla on voitu vähentää vaikutuksia. Yhtiön toiminta ei ole 

rehevöittänyt eikä rehevöitä vettä. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen vasti-

neen johdosta yhtiö on esittänyt muun ohella, että yhtiö on ottanut vastuuta 

aiemman nikkelin rikastushiekan läjityksen seurauksista kalatalousmaksuissa 
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ja lupamääräyksissä. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon kuormitustaso 

on ollut koholla virtaamaolosuhteista johtuen, mutta nikkelin pitoisuuksissa on 

laskeva suuntaus molemmilla kuormituspisteillä. 

 

Alkuvuoden 2020 suuret juoksutusmäärät Kovero-ojan suuntaan johtuivat 

osaksi alueella tehtävistä patotöistä. Miljoonaojan suotovesiä on pitänyt pum-

pata vuoden 2019 joulukuusta lähtien B-altaan sijasta C-altaaseen, jolloin pa-

lautusvesipumppujen kapasiteetti ei ole riittänyt. Nyt rikastushiekka-alueelta 

tulevat suotovedet on saatu erotettua ympäristön ylimääräisistä valumavesistä 

ja pumppujen kapasiteetti riittää koko vesimäärälle ja rikastushiekka-altailta 

tulevat suotovedet saadaan kerättyä ja kierrätettyä takaisin prosessiin entistä 

tehokkaammin. 

 

Lupamääräyksessä 2 määrätty nikkelin kuormitusraja 180 kg/v liittyy  

25 vuotta sitten päättyneeseen nikkelin rikastushiekan läjitykseen. Nikkelin 

nykyinen vuosikuormitus on merkityksetön silloiseen verrattuna, mutta yhtiö 

on esittänyt vaaditun kuormitusrajan tasolle, jonka se uskoo olevan saavutetta-

vissa. Biosaatavan nikkelin pitoisuus Ekojoessa on alittanut selvästi biosaata-

van nikkelin ympäristölaatunormin. Ympäristölaatunormi Ekojoen keskivirtaa-

malla alittuu varmuudella määrätyllä vuosikuormituksen päästöraja-arvolla. 

Sulfaatin ympäristönlaatunormit ovat yhtiön käsityksen mukaan nykyisin kor-

keampia myös Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa kaikilla vedenkovuuksilla. 

Kyseisiä normeja ei sovelleta Suomessa, mutta yhtiön toiminnassa ne on ali-

tettu. 

 

 ja  sekä Vesiluonnon puolesta ry:lle, Suo-

men luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:lle ja Sastamalan ympäristöyh-

distys ry:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Vastaselityksiä ei 

ole annettu. 

 

Hallinto-oikeus on varannut asianosaisille tilaisuuden vastineen antamiseen 

11.9.2019 päivätyn Vammalan rikastamon murskaamon ympäristömeluselvi-

tyksen johdosta. 

 

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden ympäristöterveydenhuollon 

terveysvalvonnan johtaja on antanut Sastamalan kaupungin ympäristön- ja ter-

veydensuojeluviranomaisen vastineen 11.9.2019 päivätyn meluselvityksen 

johdosta. Vastineessa on esitetty, että tehdyt mittaukset tukevat mallinnuksella 

saatuja tuloksia, kun otetaan huomioon mittausepävarmuus. Ylitykset ovat 

raja-arvoihin nähden pieniä. Ylitykset voivat olla korjattavissa teknisillä ratkai-

suilla, jolloin laitoksen toiminta-aikojen rajoittaminen nykyisestä ei ole välttä-

mätöntä, mikäli hakija esittää hyväksyttävän meluntorjuntasuunnitelman. Me-

luselvityksessä ei ole käsitelty meluntorjuntaratkaisuja, koska niille ei ole ai-

keisemmin nähty tarvetta. Meluntorjuntaratkaisuilla voitaisiin sallia valituk-

senalaisessa luvassa määrättyä laajemmat toiminta-ajat. Valituksia rikastamon 

melusta ei ole tullut ympäristöterveydenhuoltoon. Valitukset ovat keskittyneet 

pölyongelmiin. Jos meluntorjuntatoimenpiteillä päästään tilanteeseen, jossa ei 

ole enää raja-arvon ylityksiä, voidaan katsoa, ettei melu aiheuta terveyshaittaa 

asukkaille. 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on esittä-

nyt 11.9.2019 päivätyn meluselvityksen johdosta, että se pitää meluselvitystä 

asianmukaisesti laadittuna ja riittävänä. Meluselvitys ei osoita selkeitä melulle 
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asetettujen raja-arvojen ylityksiä. Yhdelle selvityksessä arvioidulle piha-alu-

eelle kohdistuu raja-arvotason 1‒2 dB:llä ylittäviä melutasoja, mikäli murs-

kauksen melutaso tulkitaan impulssimaiseksi. 

 

 ja  ovat kiirehtineet korvausasian käsittelyä. 

 

Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 

ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry ovat esittäneet 11.9.2019 päivätyn melu-

selvityksen johdosta muun ohella, että selvityksessä on puutteita loma-asutuk-

sen ja ulkoilualueiden melutasojen osalta. Lähiasutuksen sisätilojen melun 

mallinnukset puuttuvat eikä melua ole arvioitu erilaisten sääolosuhteiden, ku-

ten voimakkaamman myötätuulen aikana. Mittareiden sijoittelua suhteessa 

voimakkaimman melun alueisiin ei ole esitetty ja melukeskiarvoon on laskettu 

mittaukset myös aikana, jolloin työ ei ole käynnissä. Impulssikorjauksen 

kanssa nyt mitattu lupa-arvojen ylittymä on todennäköisesti suurempi. Tämän 

takia melun rajoittamistoimiin on ryhdyttävä.  

 

Dragon Mining Oy on esittänyt 11.9.2019 päivätyn meluselvityksen johdosta 

muun ohella, että vuoden 2019 ympäristömelumittausten perusteella murs-

kauksen aiheuttama melu ei ole mittauspaikoilla kapeakaistaista. Melu on  

ajoittain impulssimaista. Laskennallisen selvityksen perusteella murskauksen 

aiheuttamat melutasot eivät ylitä rikastamon ympäristöluvassa asetettuja melun 

raja-arvoja, kun laskentamallin epävarmuus otetaan huomioon ja jos melua ei 

tulkita impulssimaiseksi. 

 

Yhtiö on teettänyt murskainten melupäästöistä uudet mittaukset 22.2.2021 

WSP Finland Oy:n toimesta. Uusilla mittauksilla määritettiin murskainten läh-

tömelutaso, joiden pohjalta on 10.3.2021 laadittu laskentamalliin perustuva 

melumallinnus ja esitetty meluntorjuntatoimenpiteitä akustisine mitoituksi-

neen. Meluntorjuntasuunnitelma on vastineen liitteenä. Mallinnus kuvaa melun 

leviämistä lähiympäristöön. Vuonna 2019 on mitattu melua suoraan lähimpien 

asuinrakennusten piha-alueilta. WSP Finland Oy:n raportin johtopäätösten mu-

kaisesti murskainten aiheuttamaa melua lähimpiin asuinrakennuksiin voidaan 

tehokkaasti vaimentaa meluseinärakenteilla, jotka sijoitetaan murskainten vä-

littömään läheisyyteen. 

 

Yhtiö hyväksyy sen, että lupaan tarvittaessa lisätään määräys, jossa murskaus-

piirin melun leviämisen ehkäisemiseksi tulee rakentaa melun leviämistä estä-

viä rakenteita. Samoin yhtiö hyväksyy sen, että lupaan tarvittaessa lisätään 

määräys teettää uudet melumittaukset, jotta rakenteiden riittävyys ja toimivuus  

voidaan varmentaa. Vastineeseen on liitetty Vammalan rikastamon murskaa-

mon meluntorjuntasuunnitelma (WSP Finland Oy, 10.3.2021). 

 

Hallinto-oikeus on 20.10.2021 antamallaan välipäätöksellä numero 21/0132/3 

päättänyt katselmuksen toimittamisesta asiassa. 

 

 ja  ovat toimittaneet lisäselvityksiä, joissa he 

ovat uudistaneet korvausvaatimuksensa ja esittäneet muun ohella, että heidän 

kiinteistöjensä edustan vesialue on pilaantunut kaivos- ja rikastamotoiminnan 

vuoksi. Lupahakemuksen mukainen uusi lisääntyvä toiminta pilaa entisestään 

vesialuetta. 
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Hallinto-oikeus on 3.11.2021 toimittanut katselmuksen asiassa. Katselmuk-

sesta laadittu pöytäkirja on toimitettu tiedoksi osapuolille ja liitetty asiakirjoi-

hin. 

 

 ja  ovat toimittaneet lisäselvityksiä. Hallinto-

oikeudelle 10.11.2021 saapuneen täydennyskirjelmän allekirjoittajina ovat 

 ja  kuolinpesä. 

 

Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 

ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry ovat toimittaneet lisäselvitystä.  

 

Dragon Mining Oy on toimittanut hallinto-oikeuteen 15.6.2021 päivätyn Työ-

terveyslaitoksen lausunnon rikastushiekkapölyn terveysvaikutuksista ja 

10.2.2022 päivätyn Vammalan rikastamon uuden murskaamon meluselvityk-

sen. Hallinto-oikeus on varannut  ja  sekä 

yhdistyksille tilaisuuden antaa vastine edellä mainittujen lisäselvitysten sekä 

10.3.2021 päivätyn Vammalan rikastamon murskaamon meluntorjuntasuunni-

telman johdosta. 

 

Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry 

ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry ovat esittäneet vastineen. 

 

 ja  ovat toimittaneet lisäselvitystä. 

 

Merkintä 

Hallinto-oikeudella on asiaa ratkaistessaan ollut käytettävissään Länsi- ja Sisä-

Suomen aluehallintoviraston päätös 24.6.2014 numero 124/2014/1, Vaasan 

hallinto-oikeuden päätös 2.5.2016 numero 16/0096/2 ja korkeimman hallinto-

oikeuden päätös 11.7.2017 taltionumero 3508 sekä päätösten perusteena olleet 

asiakirjat. 

 

Hallinto-oikeuden ratkaisu  

 

1. Hallinto-oikeus ei tutki  ja asiakumppaninsa valitusta 

 kuolinpesän tekemänä. Valitus tutkitaan  ja 

 tekemänä. 

 

2. Hallinto-oikeus ei tutki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen vastineessaan esittämiä vaatimuksia. 

 

3. Hallinto-oikeus ei tutki  ja  vaatimusta kor-

vausvaatimusten erottamisesta erillisiksi muusta luvan hausta. 

 

4. Hallinto-oikeus ei tutki yhdistysten esittämiä korvausvaatimuksia. 

 

5. Hallinto-oikeus ei tutki  ja  sekä yhdistysten 

esittämiä vaatimuksia rikastamon toiminnan keskeyttämisestä ja kieltämisestä, 

maaperän, sedimenttien ja kaivojen pilaantumisen selvittämisestä ja kunnosta-

misesta sekä rikastamon lainvoimaisen ympäristöluvan muuttamisesta määrä-

aikaiseksi. 

 

6. Hallinto-oikeus yhtiön valituksen enemmälti hyläten muuttaa lupamääräyk-
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sen 7 ensimmäistä kappaletta ja poistaa saman lupamääräyksen toisen kappa-

leen. Hallinto-oikeus  ja  sekä yhdistysten va-

litukset enemmälti hyläten lisää lupamääräykseen 11 kaivannaisjätteiden jäte-

huoltosuunnitelmaa ja kaivannaisjätealueen vakuutta koskevan selvitysvelvoit-

teen ja lupamääräykseen 22 pohjavesien seurantavelvollisuuden. 

 

Muutetut lupamääräykset kuuluvat kokonaisuudessaan seuraavasti (muutokset 

kursiivilla): 

 

”7. Malmia saa murskata arkipäivisin klo 7:00-17:00 ja viikonloppuisin  

klo 8:00-15:00 välisenä aikana.  

 

(poistettu tekstiä) 

 

11. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on huolehdit-

tava hakemuksen mukaiselle toiminnalle laaditun kaivannaisjätesuunnitelman 

(Liite 1, Vammalan rikastamo -Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, Dra-

gon Mining Oy 19.9.2019) mukaisesti. Luvan saajan on pidettävä laatimansa 

kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ajan tasalla. Suunnitelman on katet-

tava kaikki alueella olevat ja muodostuvat kiviainekset ja kaivannaisjätteet. 

Tiedot on tallennettava siten, että loppusijoitettujen kaivannaisjätteiden ja kai-

vospiirin alueella hyödynnettyjen kiviainesten sijainti ja määrä on tiedossa 

toiminnan aikana ja sen loppumisen jälkeen. 

 

Yhtiön on toimitettava kaivannaisjätealueen pintarakenteiden osalta päivitetty 

kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma 31.12.2022 mennessä aluehallinto-

virastolle. Päivitetyn suunnitelman on sisällettävä ehdotus kaivannaisjätealu-

een vakuuden korottamiseksi. Aluehallintovirasto voi ehdotuksen saatuaan 

kasvattaa vakuuden määrää. 

 

Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu tai jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen jär-

jestelyt muuttuvat merkittävästi, on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 

muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain  

114 §:n 4 momentissa säädetään. 

 

22. Toimintaa ja sen vaikutuksia on tarkkailtava vuonna 2013 laaditun päivite-

tyn tarkkailuohjelman (KVVY kirjenumero 421/13) sekä hakijan esityksen 

Sastamalan Stormin rikastamon kuormitus- ja vesistötarkkailuohjelmaksi (ha-

kemuksen täydennys, liite 5, 10.10.2018) mukaisesti tässä lupamääräyksessä 

määrätyllä tavalla muutettuna ja täydennettynä: 

 

- Korvalammin mittakaivon (DRAGONVA/5) kautta juoksutettavan veden laa-

tua tulee tarkkailla toistaiseksi. 

 

- Päästötarkkailun parametreihin tulee lisätä kokonaisfosfori. 

 

- Rikastushiekka-altaan pohjavesivaikutuksia tulee tarkkailla Pirkanmaan 

ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla toistaiseksi.” 

 

7. Hallinto-oikeus hylkää Vesiluonnon puolesta ry:n, Suomen luonnonsuojelu-

liiton Pirkanmaan piiri ry:n ja Sastamalan ympäristöyhdistys ry:n oikeuden-

käyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. 
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Käsittelyratkaisujen perustelut 

 

1. Valituksenalaisen aluehallintoviraston päätöksen lainmukainen muutoksen-

hakuaika on päättynyt 20.4.2020.  kuolinpesän allekirjoitta-

mat täydennyskirjelmät ovat saapuneet hallinto-oikeudelle 7.10.2020 ja 

10.11.2021 eli valitusajan päättymisen jälkeen. Valitus jätetään siten 

 kuolinpesän osalta myöhässä tehtynä tutkimatta oikeudenkäynnistä 

hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin nojalla. 

 

2. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinto-oikeu-

delle 7.10.2020 saapuneessa vastineessa esittämät vaatimukset vesiensuojelu-

toimenpiteille asetettavasta määräajasta ja kalatalousmaksun korottamisesta on 

esitetty valitusajan päättymisen jälkeen. Vastineessa esitetyt vaatimukset jäte-

tään siten myöhässä tehtyinä tutkimatta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-

netun lain 81 §:n 2 momentin nojalla. ELY-keskuksen esittämät näkökohdat 

otetaan vastineena huomioon. 

 

3.  ja  vaatimus korvausvaatimusten erottami-

sesta erillisiksi muusta luvan hausta on esitetty valitusajan päättymisen jälkeen 

hallinto-oikeudelle 9.10.2020 saapuneessa kirjelmässä. Vaatimus jätetään siten 

myöhässä tehtynä tutkimatta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 

81 §:n 2 momentin nojalla. Ympäristönsuojelulaki tai oikeudenkäynnistä hal-

lintoasioissa annettu laki ei myöskään tunne korvausvaatimuksen erottamista 

lupa-asiasta tuomioistuimessa. 

 

4. Ympäristölupa-asiassa voidaan ympäristönsuojelulain 13 luvun säännökset 

huomioon ottaen käsitellä vain vesistön pilaantumisesta johtuvia korvausvaati-

muksia. Yhdistysten vaatimus maa-alueiden käytölle aiheutuneen haitan kor-

vaamisesta on jätettävä ympäristölupa-asiaan kuulumattomana tutkimatta. Hal-

linto-oikeus ei tutki myöskään yhdistysten vaatimusta virkistyskäytön ja kala-

talousvahingon korvaamisesta, koska asiassa saadun selvityksen perusteella 

korvaukset eivät koske yhdistyksiä eivätkä yhdistykset siten ole asianosaisia 

korvausten osalta. Näin ollen yhdistysten esittämät korvausvaatimukset jäte-

tään tutkimatta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 mo-

mentin nojalla. 

 

5. Asiassa esitetyt vaatimukset Dragon Mining Oy:n Vammalan rikastamon 

toiminnan keskeyttämiseksi ja kieltämiseksi eivät hallintopakon luonteisina 

kuulu tutkittaviksi nyt kysymyksessä olevan ympäristölupa-asian yhteydessä. 

Samoin yhdistysten vaatimukset maaperän, sedimenttien ja kaivojen pilaantu-

misen selvittämisestä ja kunnostamisesta on hallintopakon luonteisina jätettävä 

ympäristölupa-asiassa tutkimatta. Asiassa ei voida käsitellä myöskään vaati-

musta vuonna 2008 toiminnalle myönnetyn lainvoimaisen ympäristöluvan 

muuttamisesta määräaikaiseksi. Kyseiset vaatimukset jätetään tutkimatta oi-

keudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 2 momentin nojalla. 
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6. Pääasiaratkaisun perustelut 

 

Sovellettavat oikeusohjeet 

 

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 

 

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan ympäristön-

suojelulaissa tarkoitetaan päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, 

energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johta-

mista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti 

ilmaan, veteen tai maaperään ja ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, 

jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:  

a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen 

käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viih-

tyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen 

virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omai-

suudelle taikka sen käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityi-

sen edun loukkaus. 

 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 

toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 

sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvolli-

suus). 

 

Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on jär-

jestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä 

ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava 

mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa 

päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 16 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä 

tai muuta ainetta taikka eliöitä tai pieneliöitä siten, että seurauksena on sellai-

nen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa ter-

veydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin 

verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). 

 

Ympäristönsuojelulain 17 §:n 1 momentin mukaan ainetta, energiaa tai pieneli-

öitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että: 

1) tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella 

pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ym-

päristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua; 2) toi-

sen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai 

haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi 

tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai 3) toimenpide vaikuttamalla 

pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua 

(pohjaveden pilaamiskielto). 

 

Ympäristönsuojelulain (423/2015) 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan 

saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toi-

minnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 

 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 

lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
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asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.  

 

Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on pyy-

dettävä hakemuksesta lausunto: 1) kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta 

niissä kunnissa, joissa hakemuksen tarkoittaman toiminnan ympäristövaiku-

tukset saattavat ilmetä; 2) toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviran-

omaiselta; 3) asiassa yleistä etua valvovilta viranomaisilta; --- 5) lupaharkin-

nan kannalta muilta tarpeellisilta tahoilta.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

valtion ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä lausunto valtion valvontavi-

ranomaiselta, hakemuksen tarkoittaman toiminnan sijaintikunnalta ja tarvitta-

essa vaikutusalueen kunnilta. 

 

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on ennen 

asian ratkaisemista varattava niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea 

(asianosainen), tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan muille kuin asianosaisille on varattava 

tilaisuus ilmaista mielipiteensä. 

 

Ympäristönsuojelulain 44 §:ssä säädetään lupahakemuksesta tiedottamisesta 

kuuluttamalla. Saman pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-

sella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kuulutuksesta ja sen julkaisemisesta 

sekä muusta lupahakemusta koskevasta tiedottamisesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnet-

tävä, jos toiminta täyttää kyseisen lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen 

säännösten vaatimukset. 

 

Saman pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista kos-

keva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, 

joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaiku-

tukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

 

Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1‒5 kohtien mukaan ympäristöluvan myöntämi-

nen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoi-

tuspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen 

kanssa: 1) terveyshaittaa; 2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa 

tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa; 3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta; 4) eri-

tyisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai ylei-

seltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan 

vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momen-

tissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 

 

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen eh-

käisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista; 2) maaperän ja 

pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; 3) jätteistä sekä niiden määrän ja 

haitallisuuden vähentämisestä; 4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa 

tilanteissa; 5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja 

päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toi-
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mista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaan-

tumista tai sen vaaraa. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 

huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaiku-

tus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pi-

laantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön koko-

naisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa 

nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista 

koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniik-

kaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä 

tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materi-

aalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja 

niiden seurausten rajoittamiseen. 

 

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan sisäl-

töä arvioitaessa on otettava huomioon: 1) jätteiden määrän ja haitallisuuden 

vähentäminen; 2) tuotannossa käytettävien aineiden ja siinä syntyvien jätteiden 

uudelleen käytön ja hyödyntämisen mahdollisuus; 3) tuotannossa käytettävien 

aineiden vaarallisuus sekä mahdollisuudet käyttää entistä haitattomampia ai-

neita; 4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 5) käytettyjen raaka-aineiden laatu 

ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 7) toiminnan riskien ja onnettomuus-

vaarojen ennalta ehkäiseminen sekä onnettomuuksien seurausten ehkäisemi-

nen; 8) parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja 

toiminnan suunnitellun aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäise-

misen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäristöön; 

10) teollisessa mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetel-

mät päästöjen hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehi-

tys; 12) Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 

parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 

 

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 

määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupa-

harkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jät-

teistä tai toiminnan vaikutuksista. 

 

Ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset jätteistä ja jätehuollosta jätelain ja sen nojalla an-

nettujen säännösten noudattamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan 

on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toi-

minnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. 

 

Ympäristönsuojelulain 60 §:n 1 momentin mukaan vakuuden on oltava riittävä 

59 §:ssä tarkoitettujen toimien hoitamiseksi ottaen huomioon toiminnan laa-

juus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Kaatopaikan vakuuden 

on katettava myös kaatopaikan sulkemisen jälkeisestä seurannasta ja tarkkai-

lusta sekä suotovesien ja -kaasujen käsittelystä ja muusta jälkihoidosta aiheu-

tuvat kustannukset vähintään 30 vuoden ajalta, jollei toiminnanharjoittaja 

osoita muuta riittäväksi. Kaivannaisjätteen jätealueen vakuuden on katettava 
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myös kustannukset, jotka aiheutuvat jätealueen vaikutusalueella olevan, kai-

vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin määritetyn maa-alueen 

kunnostamisesta tyydyttävään tilaan. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan ympäristöluvassa on määrättävä, että toi-

minnanharjoittaja kerryttää kaatopaikan, kaivannaisjätteen jätealueen ja muun 

pitkäaikaisen toiminnan vakuutta siten, että vakuuden määrä vastaa koko ajan 

mahdollisimman hyvin niitä kustannuksia, joita toiminnan lopettaminen ja jäl-

kihoito arviointihetkellä aiheuttaisivat. 

 

Ympäristönsuojelulain 61 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset 59 §:ssä säädetystä vakuudesta ja sen asettami-

sesta. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden 

antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, 

jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

 

Ympäristönsuojelulain 62 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annet-

tava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan 

vaikutusten ja toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on 

määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä. Luvassa on myös 

määrättävä siitä, miten seurannan ja tarkkailun tulokset arvioidaan ja miten tu-

lokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. 

 

Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaan lupaviranomainen voi täsmentää lupa-

määräystä tai täydentää lupaa 54 §:n nojalla saadun erityisen selvityksen pe-

rusteella.  

 

Ympäristönsuojelulain 113 §:n 1 momentin mukaan kaivannaistoimintaa kos-

kevassa ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset kaivannaisjät-

teestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta ja 

sen noudattamisesta. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätealueen luvassa on 

annettava tarpeelliset määräykset jätealueen perustamisesta, hoidosta, käytöstä 

poistamisesta ja jälkihoidosta sekä määräykset suuronnettomuuden vaaraa ai-

heuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäisestä pelastussuunnitelmasta. 

 

Ympäristönsuojelulain 114 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 

tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma luvanvaraisesta kaivannaistoi-

minnasta, jossa syntyy kaivannaisjätettä. 

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

on laadittava siten, että ehkäistään kaivannaisjätteen syntyä ja vähennetään sen 

haitallisuutta sekä edistetään jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. Jä-

tehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, kaivannais-

jätteestä, kaivannaisjätteen hyödyntämisestä, kaivannaisjätteen jätealueista, 

vaikutuksista ympäristöön, toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, 

toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Jäte-

huoltosuunnitelman tavoitteista ja sisällöstä annetaan tarkempia säännöksiä 

valtioneuvoston asetuksella. 
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Ympäristönsuojelulain 125 §:n mukaan myöntäessään ympäristöluvan lupavi-

ranomaisen on samalla, jollei 126 §:stä muuta johdu, määrättävä toiminnasta 

johtuvasta vesistön pilaantumisesta aiheutuvat vahingot korvattaviksi. Ympä-

ristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 9 §:ää ei tällöin sovelleta. Kor-

vausta määrättäessä on otettava huomioon, mitä ympäristönsuojelulain  

87 §:ssä säädetään luvan määräaikaisuudesta. 

 

Ympäristönsuojelulain 129 §:n mukaan valtion ympäristölupaviranomainen 

voi ympäristölupa-asian yhteydessä käsitellä myös vaatimuksen, joka koskee 

hakemuksessa tarkoitetusta toiminnasta ennen lupa-asian ratkaisemista aiheu-

tuneen 125 §:ssä tarkoitetun vahingon korvaamista, jollei siitä aiheudu olen-

naista viivästystä. Jos vaatimusta ei käsitellä lupa-asian yhteydessä, valtion 

ympäristölupaviranomainen käsittelee sen erillisenä asiana. 

 

Ympäristönsuojelulain 130 §:n mukaan korvausta vahingosta, jota ympäristö-

lupaa myönnettäessä ei ollut ennakoitu, voidaan aiemman korvausratkaisun 

estämättä vaatia valtion ympäristölupaviranomaiselle tehtävällä hakemuksella. 

Samassa yhteydessä voidaan käsitellä vaatimus, joka koskee samalla toimenpi-

teellä luvasta poiketen aiheutetun vahingon korvaamista. 

 

Ympäristönsuojelusta annettu valtioneuvoston asetus (713/2014, ympäristön-

suojeluasetus) 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:ssä säädetään lupahakemuksen sisällöstä,  

4 §:ssä hakemukseen liitettävistä tiedoista, 5 §:ssä lisätiedoista päästöistä ve-

sistöön ja 6 §:ssä lisätiedoista jätteistä ja jätehuollosta. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 8 §:n mukaan, jos toimintaa muutetaan siten, että 

siihen on haettava lupa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella, lupahake-

muksessa on oltava: 1) tieto siitä, miten muutos vaikuttaa toimintaan sekä sen 

ympäristövaikutuksiin; 2) 3–7 §:ssä vaadituista tiedoista ja selvityksistä vain 

ne, jotka koskevat toiminnan muutosta ja sen ympäristövaikutuksia. 

 

Ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:ssä säädetään lupahakemuksen kuulutuk-

sesta ja asiakirjojen nähtävilläpidosta. Saman pykälän 1 momentin mukaan lu-

pahakemuksesta on kuulutettava sen jälkeen, kun asia on riittävän yksityiskoh-

taisesti selvitetty. 

 

Kaivannaisjätteistä annettu valtioneuvoston asetus (190/2013, kaivannaisjäte-

asetus) 

 

Kaivannaisjäteasetuksen 2 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan asetuksessa tar-

koitetaan pysyvällä jätteellä asetuksen liitteen 1 mukaiset perusteet täyttävää 

kaivannaisjätettä. 

 

Kaivannaisjäteasetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuol-

tosuunnitelman tulee sisältää: 1) selvitys toiminnassa syntyvistä kaivannaisjät-

teistä ja niiden ominaisuuksista liitteen 3 mukaisesti; 2) arvio kaivannaisjätteen 

kokonaismäärästä, kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä 

tiedot kaivannaisjätteen hyödyntämisestä tyhjässä kaivoksessa tai louhoksessa; 

3) selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä jätealueen 

luokituksesta suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi tai muuksi kaivannais-

jätteen jätealueeksi; 4) kaivannaisjätteen jätealueen luokituksen mukaan joko 
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tiedot suuronnettomuuden torjumiseksi laadituista toimintaperiaatteista, turval-

lisuusjohtamisjärjestelmästä ja sisäisestä pelastussuunnitelmasta tai muu selvi-

tys onnettomuusvaaroista; 5) selvitys maaperän, vesistön ja pohjaveden tilasta 

kaivannaisjätteen jätealueella ja sellaisella lähialueella, johon jätteestä voi ai-

heutua kuormitusta; 6) tiedot kaivannaisjätteen ja kaivannaisjätteen jätealueen 

aiheuttamista ympäristövaikutuksista; 7) tiedot maaperän, vesistön, pohjave-

den ja ilman pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutetta-

vista toimista toiminnan aikana ja sen päätyttyä; 8) selvitys seurannasta ja tark-

kailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä; 9) tiedot toiminnan lopettamisesta, 

kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin 

liittyvästä seurannasta ja tarkkailusta. 

 

Kaivannaisjäteasetuksen 7 §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealue on perustet-

tava ja sitä on hoidettava siten, että: 1) jätealueesta ei aiheudu maaperän, vesis-

tön, pohjaveden tai ilman pilaantumista eikä muuta ympäristön pilaantumista 

tai sen vaaraa ottaen huomioon alueen sijainti sekä alueen geologiset, hydrolo-

giset, hydrogeologiset ja geotekniset ominaisuudet; 2) jätealueesta ei aiheudu 

pitkänkään ajan kuluessa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ottaen huo-

mioon syntyvä suotovesi ja muu jätevesi sekä eroosio; 3) jätealueen fyysinen 

vakaus varmistetaan sekä ympäristön pilaantuminen ja maisemahaitta ehkäis-

tään asianmukaisin rakentein ja suunnitelmallisella hoidolla ja ylläpidolla;  

4) jätealuetta seurataan ja tarkkaillaan suunnitelmallisesti ja pätevästi sekä ryh-

dytään tarvittaviin toimiin, jos jätealue ei ole riittävän vakaa tai alueesta aiheu-

tuu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; 5) jätealueen ja sen ympäristön 

maaperä tarvittaessa puhdistetaan tai muutoin kunnostetaan; 6) ryhdytään asi-

anmukaisiin toimiin jätealueen käytöstä poistamiseksi ja sen jälkihoidon jär-

jestämiseksi. 

 

Kaivannaisjäteasetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätealu-

een toiminnanharjoittajan on: 1) arvioitava kaivannaisjätteestä syntyvän suoto-

veden ja muun jäteveden määrä ja epäpuhtauspitoisuudet sekä määritettävä jä-

tealueen vesitase toiminnan aikana ja sen käytöstä poistamisen jälkeen; 2) eh-

käistävä kaivannaisjätteestä aiheutuva maaperän, vesistön ja pohjaveden pi-

laantuminen sekä suotoveden ja muun jäteveden syntyä ja jätteestä syntyvää 

kuormitusta vesiin; 3) kerättävä ja käsiteltävä tehokkaasti jätealueelta syntyvä 

suotovesi ja muu jätevesi; 4) ehkäistävä jätealueen pölyämistä ja kaasupäästöjä 

ilmaan. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan kiinteää, lietemäistä tai nestemäistä kai-

vannaisjätettä ei saa sijoittaa eikä suotovettä tai muuta jätevettä johtaa vesis-

töön siten, että siitä aiheutuu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1022/2006) tarkoitettu ympäris-

tönlaatunormin ylitys tai merkittävää vesistön pilaantumista siten kuin ympä-

ristönsuojelulain 50 §:n 2 momentissa säädetään. 

 

Kaivannaisjäteasetuksen 10 §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealuetta koskevan 

vakuuden määrän arvioinnissa on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain  

60 §:ssä säädetään, otettava huomioon jätealueen luokitus, sijoitetun jätteen 

ominaisuudet, maa-alueen tuleva käyttö ja muut liitteessä 5 mainitut seikat. 

Lisäksi on otettava huomioon, että vakuudella katettavat toimet arvioi tai tekee 

muu kuin toiminnanharjoittaja tai viranomainen. 
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Kaivannaisjäteasetuksen liitteen 1 kohdan 1 mukaan liitteessä määritellään pe-

rusteet, joiden täyttyessä kaivannaisjäte luokitellaan pysyväksi jätteeksi. Luo-

kittelu on tehtävä asetuksen liitteen 3 mukaisen jätteiden ominaisuuksien mää-

rittelyn yhteydessä käyttäen siinä edellytettyjä tietolähteitä. 

 

Kaivannaisjäteasetuksen liitteen 3 kohdan A alakohdan 1e mukaan jätteen omi-

naisuuksien määrittelyn on perustuttava seuraaviin tietoihin: --- Arvio ajan 

mittaan muuttuvista suotoveden kemiallisista ominaisuuksista jätelajeittain ot-

taen huomioon jätteen suunnitellut käsittelytavat, erityisesti: metallien, oksia-

nionien ja suolojen ajan myötä tapahtuvan huuhtoutumisen selvittäminen liu-

koisuuden pH-vaikutustestillä, läpivirtaustestillä, aikariippuvaista liukoisuutta 

arvioivalla testillä ja/tai muulla soveltuvalla testillä; sulfidia sisältäville jät-

teille, staattiset ja kineettiset testit ajan myötä tapahtuvan happaman suotove-

den muodostumisen ja metallien huuhtoutumisen määrittelemiseksi. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettu valtioneuvoston 

asetus (1022/2006)  

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen 2 §:n 1 momentin mukaan asetusta sovelletaan vesilaissa (587/2011) 

tarkoitettuun vesistöön, noroon, ojaan ja pohjaveteen sekä Suomen aluevesiin 

ja talousvyöhykkeeseen. Noroon ja ojaan ei kuitenkaan sovelleta  

6 §:ssä tarkoitettua ympäristönlaatunormia koskevia säännöksiä.   

 

Mainitun asetuksen 4 a §:n mukaan sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulain  

17 §:n 1 momentissa säädetään, tämän asetuksen liitteen 1 kohdassa E tarkoi-

tettua vaarallista ainetta tai liitteessä mainittuun aineryhmään kuuluvaa ainetta 

ei saa päästää suoraan tai välillisesti pohjaveteen. Kielto ei koske aineen tai 

aineryhmään kuuluvan aineen vähäisen määrän päästämistä pohjaveteen, jos 

päästöstä ei aiheudu pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen vaaraa nyt tai 

tulevaisuudessa. --- Luvanvaraisten tai rekisteröitävien toimintojen harjoitta-

jien on tarvittaessa osoitettava valvontaviranomaiselle, ettei päästöstä voi ai-

heutua pohjaveden laadun heikkenemistä tai sen vaaraa. 

 

Mainitun asetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan asetuksen liitteen 1 B kohdassa 

tarkoitetun aineen päästö kohdassa, jossa päästö johdetaan pintaveteen, ei saa 

ylittää mainitussa kohdassa esitettyä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvo määrä-

tään ympäristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tek-

niikkaan. 

 

Mainitun asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan asetuksen liitteen 1 kohdissa C2 

ja D lueteltujen aineiden pitoisuudet vedessä tai eliöstössä eivät saa ylittää 

mainituissa kohdissa säädettyä ympäristönlaatunormia. Jos aineelle on annettu 

eliöstöä koskeva ympäristönlaatunormi, on käytettävä tätä normia. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan luvanvaraisesta toiminnasta aiheutuvan 

pilaantumisen ehkäisemisestä ja päästöjen ja huuhtoutumien rajoittamisesta 

sekä muusta vesiympäristön muutoksen ehkäisemisestä säädetään erikseen. 

 

Mainitun asetuksen 6 b §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan toi-

minnanharjoittajan hakemuksesta määrätä sekoittumisvyöhykkeestä, jolla yh-

den tai useamman liitteen 1 kohdissa C2 ja D tarkoitetun aineen pitoisuus ve-

dessä voi ylittää aineelle säädetyn ympäristönlaatunormin, jollei normi ylity 
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muussa pintavesimuodostuman osassa. 

 

Mainitun asetuksen liitteen 1 kohdissa C1 ja C2 on lueteltu vesipuitedirektiivin 

mukaisesti vesiympäristölle vaaralliseksi ja haitalliseksi yksilöidyt aineet sekä 

niiden ympäristönlaatunormit. Liitteen 1 kohdassa D on lueteltu kansallisessa 

menettelyssä määritetyt vesiympäristölle haitalliset aineet ja niiden ympäris-

tönlaatunormit. Liitteen 1 kohdassa E on lueteltu pohjavedelle vaaralliset ai-

neet ja aineryhmiin kuuluvat vaaralliset aineet, joita ei saa päästää pohjave-

teen. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (468/1994, YVA-laki) 

 

YVA-lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kan-

sainvälisen sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taikka joista 

saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon 

ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Ympäristövaikutusten arviointi-

menettelyssä arvioitavista hankkeista ja niiden muutoksista säädetään tarkem-

min valtioneuvoston asetuksella.  

 

Saman pykälän 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi 

yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muu-

hunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka toden-

näköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteis-

vaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaiku-

tuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

 

Saman pykälän 3 momentin mukaan harkittaessa vaikutusten merkittävyyttä 

yksittäistapauksessa on sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, otettava huo-

mioon hankkeen ominaisuudet ja sijainti sekä vaikutusten luonne. Harkintape-

rusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

YVA-lain 6 §:n 1 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

tekee päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta 4 §:n 2 momentissa tarkoi-

tettuun hankkeeseen. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu valtioneuvoston asetus 

(713/2006, YVA-asetus) 

 

YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon 2a kohdan mukaan arviointimenettelyä 

sovelletaan YVA-lain 4 §:n 1 momentin nojalla metallimalmien tai muiden 

kaivoskivennäisten louhintaan, rikastamiseen ja käsittelyyn, kun irrotettavan 

aineksen kokonaismäärä on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avokaivok-

siin, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria.   

 

Asiassa saatu selvitys 

 

Käsiteltävänä oleva hakemus 

 

Asiassa on kysymys korkeimman hallinto-oikeuden 11.7.2017 antaman pää-

töksen taltionumero 3508 jälkeen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltä-

väksi palautetun Dragon Mining Oy:n Vammalan rikastamon toiminnan olen-
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naista muuttamista koskevan hakemuksen täydentämisestä. Toiminnan olen-

nainen muuttaminen koskee tuotannon nostamista noin 200 000 tonnista kulta-

malmia noin 300 000 tonniin kultamalmia vuodessa, kultarikastushiekan johta-

mista koko nykyisen rikastushiekka-altaan alueelle mukaan lukien A-allas, ri-

kastettavan malmilajin tilapäistä muutosta ja murskausajan muutosta. Asiassa 

on kysymys myös rikastamon voimassa olevan ympäristölupapäätöksen 

19.3.2008 numero 15/2008/2 lupamääräyksen 3 mukaisesta selvityksestä kos-

kien rikastushiekka-altaan aiheuttamaa sulfaatti- ja nikkelikuormitusta. 

 

Korkein hallinto-oikeus on 11.7.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt 

 ja  korvauksia koskeneen valituksen sekä pysyttänyt 

Vaasan hallinto-oikeuden asiassa 2.5.2016 antaman päätöksen numero 

16/0096/2 lopputuloksen. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hake-

muksen puutteellisuuden vuoksi ympäristöluvassa ei ole voitu asettaa luvan 

myöntämisedellytysten varmistamiseksi ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja 

tarpeellisia määräyksiä erityisesti vesistöön kohdistuvista päästöistä, päästö-

raja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijain-

nista tai toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, 

sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Ennen asian käsittelemistä 

uudelleen toiminnanharjoittajalle on varattava tilaisuus täydentää toiminnan 

olennaista muuttamista koskevaa hakemusta ja siihen liitettyä jätehuoltosuun-

nitelmaa vesien johtamiseen ja puhdistamiseen sekä päästöpaikkaan ja päästö-

raja-arvojen määräämiseen liittyvillä seikoilla sekä lähimpien asuinrakennus-

ten sijainti huomioon ottaen myös mallilaskelmaan perustuvalla selvityksellä 

pölyn leviämisestä. Lisäksi suotovesiselvitystä on täydennettävä esittämällä 

siinä tehokkaita keinoja suotovesien käsittelemiseksi ja niistä aiheutuvan pi-

laantumisen ehkäisemiseksi. 

 

Yhtiö on aluehallintovirastossa täydentänyt lupahakemustaan muun ohella seu-

raavasti: 

 

Vesistökuormitus 

 

Hakemuksen täydennyksen liitteenä toimitetun käyttö-, kuormitus- ja vesistö-

tarkkailun vuosiyhteenvetoraportin vuodelta 2017 (KVVY Tutkimus Oy 

12.3.2018) mukaan sulfaattikuormitus Kovero-ojasta Ekojokeen oli vuoden 

2017 aikana keskimäärin 243 kg/d (vuosina 2013‒2016 274‒601 kg/d) ja nik-

kelikuormitus 0,2 kg/d (vuosina 2013‒2016 0,2‒0,7 kg/d). Ravinteiden ja or-

gaanisen aineksen kuormitus oli vähäistä. Kovero-ojasta Ekojokeen laskevan 

veden kokonaismäärä oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 488 m3/d (vuonna 

2016 keskivirtaama 462 m³/d ja vuonna 2015 keskivirtaama 554 m³/d). Tästä 

Miljoonaojan mittapadon kautta johtui 59 m3/d, mikä vastasi noin 12 prosent-

tia Kovero-ojan kokonaisvirtaamasta. Miljoonaojan mittapadolta pääsee vettä 

Kovero-ojaan ainoastaan Miljoonaojan virtaaman ylittäessä takaisinkierrätys-

pumppauksen kapasiteetin tai pumppauksen toimintakatkosten, esimerkiksi 

huollon tai toimintahäiriön, aikana. Loput Kovero-ojan virtaamasta on peräisin 

valuma-alueelta, joka sijoittuu pääosin kaivoksen koillispuolelle. Tältä alueelta 

kertyvät vedet ovat osittain luontaista peltoalueen valumaa ja osittain rikastus-

hiekka-altaiden suotovesiä. 

 

Vuonna 2015 tarkentunut vesimäärien tarkkailu ja tarkkailuohjelman mukai-

sesti lisääntynyt käyttötarkkailunäytteenotto on mahdollistanut Kovero-ojaan 
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Miljoona-ojan ja lopun valuma-alueen kautta tulevan kuormituksen laskennal-

lisen erittelyn. Tarkkailutulosten mukaan vuonna 2017 Kovero-ojan sulfaatti-

kuormituksesta 16 prosenttia oli peräisin Miljoonaojan ylivuodoista ja nikkelin 

osalta Miljoonaojan kautta tuleva kuormitusosuus oli noin 30 prosenttia. Veden 

laatu vaihtelee virtaaman mukaan. Runsas vesimäärä saa liikkeelle aikaisem-

min muodostuneita saostumia ja niihin sitoutuneita metalleja. Toisaalta suu-

rempien virtaamien aikaan sadevedet myös laimentavat vettä. Joka tapauksessa 

kilomääräinen vesistökuormitus painottuu voimakkaasti ylivirtaamakausiin. 

 

Korvalamminojan mittakaivon kautta Ekojokeen laskevan veden kokonais-

määrä oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 751 m³/d (vuosina 2013‒2016 kes-

kivirtaamat 189‒632 m³/d). Sulfaattikuormitus Korvalamminojaan ja sitä 

kautta Ekojokeen oli keskimäärin 487 kg/d (vuosina 2013‒2016  

134–442 kg/d) ja nikkelikuormitus 0,13 kg/d (vuosina 2013‒2016  

0,03‒0,18 kg/d). Ravinteiden ja orgaanisen aineksen kuormitus ei poikkea nor-

maalista hajakuormituksesta. 

 

Vesikierron parannustoimenpiteet ovat vähentäneet nikkelipitoisten vesijakei-

den pääsyä Kovero-ojaan, mikä on pienentänyt Kovero-ojan nikkelikuormi-

tusta. Korvalammin suuntaan nikkelikuormitus on kasvanut, mutta ojien yh-

teenlaskettu kuormitus on jäänyt viime vuosina aiempaa vähäisemmäksi. Sul-

faatin suhteen kuormituksissa ei ole havaittavissa vastaavaa trendiä, vaan kuor-

mitustasot ovat määräytyneet suoremmin juoksutusvesimäärien mukaan. Kor-

valamminojan suhteelliset osuudet kokonaiskuormituksesta ovat ennen vuotta 

2016 olleet Kovero-ojaa pienemmät. Vuosien 2016–2017 aikana tilanne on 

kuitenkin muuttunut, mikä johtunee ennen Kovero-ojaan valuneiden suotove-

sien takaisinkierrätyksen tehostamisesta. 

 

Vuonna 2017 rikastamoalueelta vesistöön päätyvästä virtaamasta 40 prosenttia 

kohdistui Kovero-ojaan ja 60 prosenttia Korvalamminojaan. Sulfaattikuormi-

tuksen osalta 33 prosenttia kohdistui Kovero-ojaan ja 66 prosenttia Korvalam-

minojaan. Nikkelikuormituksen osalta Kovero-ojaan kohdistuva kuormitus oli 

56 prosenttia ja Korvalamminojaan 43 prosenttia. Nikkelin kokonaisvesistö-

kuormitus oli vuonna 2017 tarkkailutulosten perusteella keskimäärin 0,3 kg/d 

eli 107 kg/a ja sulfaattikuormitus 731 kg/d eli 267 t/a. 

 

Ekojoki on peruslaadultaan runsasravinteinen, samea ja ruskeavetinen. Joen 

ekologinen tila on välttävä jo kaivosalueen yläpuolella. Ekojoen veden laa-

dussa todettiin rikastamon valumavesien vaikutuksia varsinkin veden elektro-

lyytti- ja nikkelipitoisuuksien kohoamisena rikastamoalueelta tulevien ojien eli 

Kovero-ojan ja Korvalamminojan yhtymäkohdissa. Vesiympäristölle vaaralli-

sista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

annetun valtioneuvoston asetuksen (868/2010) mukainen nikkelin AA-EQS-

raja ei kuitenkaan ylittynyt Bio-Met -mallin mukaisesti laskettujen biosaata-

vien pitoisuuksien vuosikeskiarvona joen alajuoksulla. Kaikkien tarkkailuajan-

kohtien tulokset jäivät myös asetuksen MAC-EQS-rajan alittaviksi. Kad-

miumin ja lyijyn pitoisuudet olivat joessa selvästi ympäristölaatunormit alitta-

via. Joen ravinnetasoa säätelee ensi sijassa hajakuormitus eikä rikastamoalueen 

valumavesillä ole siihen vaikutusta. Rikastamoalueen vesillä ei myöskään ha-

vaittu vaikutuksia Ekojoen happitilanteeseen tarkkailuajankohtana. 

 

Rikastamoalueen lieviä vaikutuksia oli havaittavissa lopputalvella myös Rau-

taveden Vahtiniemen edustan syvänteen sekä viereisen pääsyvänteen 
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(TASE/N19) alusvedessä. Vahtiniemessä vaikutukset näkyivät hieman selvem-

min. Vaikutukset olivat havaittavissa pohjanläheisen veden nikkeli- ja sulfaat-

tipitoisuuden sekä sähkönjohtavuuden vähäisenä kohoamisena. Syvänteiden 

pohjalle ajoittain kertyvä hieman luontaista tasoa sulfaattipitoisempi vesi ei ole 

estänyt syvänteiden luonnollista vesikiertoa. Syvänteissä havaitut pitoisuus-

nousut ovat viime vuosina olleet aiempaa vähäisempiä etenkin nikkelin suh-

teen. Myöskään järvihavaintopaikoilla ei havaittu ympäristölaatunormien yli-

tyksiä. 

 

Vuoden 2017 viimeisellä tarkkailukerralla havaittiin lievää rikkivedyn hajua 

Korvalamminojan mittakaivolla, mikä viittaa sulfaattien pelkistymiseen Kor-

valammissa. Ilmiö on vahvistunut alkuvuoden 2018 aikana johtuen matalan 

lammen hapettomuudesta ja veden sulfaattipitoisuudesta. Aiemmin lammen 

läpi johdetut rikastamon vesikierron vedet ovat pitäneet lammen veden hapelli-

sena ja estäneet etenkin talviaikaan rikin pelkistymiselle suotuisten olosuhtei-

den syntymisen. Toiminnanharjoittaja selvittää tarvittaessa yhteistyössä valvo-

van viranomaisen kanssa vaihtoehtoisia tapoja Korvalammin alueen vesien 

johtamiseen tai lammen hapetukseen rikin pelkistymisen estämiseksi. 

 

Vammalan rikastamon käyttö-, kuormitus- ja vesistötarkkailusta vuosiyhteen-

vetoraportin vuodelta 2019 (KVVY Tutkimus Oy 24.2.2020) mukaan sulfaatti-

kuormitus Kovero-ojasta Ekojokeen oli vuoden 2019 aikana keskimäärin  

346 kg/d ja nikkelikuormitus 0,2 kg/d. Kuormitus oli kahta edellisvuotta suu-

rempaa. Sulfaattikuormitus Korvalamminojasta Ekojokeen oli keskimäärin 

367 kg/d ja nikkelikuormitus 0,10 kg/d. 

 

Korvalamminojan suhteelliset osuudet kokonaiskuormituksesta ovat ennen 

vuotta 2016 olleet Kovero-ojaa pienemmät. Vuosien 2016–2018 aikana tilanne 

muuttui, mutta vuonna 2019 suhteelliset kuormitusosuudet olivat jälleen kas-

vaneet Kovero-ojassa, selvemmin nikkelikuormituksen osalta. Vuonna 2019 

rikastamoalueelta vesistöön päätyvästä virtaamasta 51 prosenttia kohdistui Ko-

vero-ojaan ja 49 prosenttia Korvalamminojaan. Sulfaattikuormituksen osalta 

49 prosenttia kohdistui Kovero-ojaan ja 51 prosenttia Korvalamminojaan. Nik-

kelikuormituksen osalta 30 prosenttia kohdistui Kovero-ojaan ja 70 prosenttia 

Kovero-ojaan. Nikkelin vesistökuormitus oli vuonna 2019 yhteensä keskimää-

rin 0,34 kg/d eli 124 kg/a ja sulfaattikuormitus yhteensä keskimäärin 713 kg/d 

eli 260,3 t/a. 

 

Vesienhallinnan parannustoimenpiteet 

 

Ympäristölupahakemuksen täydennyksen 10.1.2018 mukaan rikastushiekka-

altaiden itä- ja eteläpuolelta padoista suotavat vedet sekä rikastamoalueen hu-

levedet kerätään Miljoonaojaan, josta ne on niin sanotun Eikan kaivon kautta 

pumpattu takaisin rikastushiekka-altaalle. Pumppausta tehostettiin vuonna 

2014, jonka jälkeen Miljoonaojan vesiä on pumpattu ympärivuotisesti takaisin 

rikastushiekka-altaaseen. 

 

Rikastushiekka-altaan koillispuolen suotovedet kerätään suotovesiojiin, josta 

ne pumpataan jälkiselkeytysaltaaseen. Koillispuolen suotovesien keräys ja  

takaisinpumppaus rikastushiekka-altaaseen aloitettiin vuonna 2016 väliaikai-

silla uppopumpuilla, jotka oli asennettu altaalta poispäin johtaviin metsäojiin. 

Pumppujen tilalle rakennettiin vuonna 2017 suotovesiojat ja pysyvä suotove-

sipumppaamo, jolla suotovettä kerätään käytettäväksi uudelleen prosessissa. 
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Vuonna 2017 suotovesipumppaamolta palautettiin vettä rikastamon vesikier-

toon noin 47 000 m3. 

 

Vuonna 2016 vanhassa kaivoksessa olevaan porakaivopumppuun asennettiin 

invertteri, jolla voidaan säätää vesikiertoon pumpattavan tuoreen lisäveden 

määrää. Invertterillä on vähennetty pumppausta maanalaisesta kaivoksesta. 

 

Vanhassa nikkelikaivoksessa sijaitseva porakaivopumppu on käynnissä koko 

ajan siten, että vettä pumpataan minimissään 30 m3/h kiertovesipumppaamolle 

(maksimissaan 125 m3/h). Kaivoksen porakaivopumpun tuottaman veden tur-

vin rikastamoa voidaan pitää käynnissä, vaikka palautusveden tulo jälkiselkey-

tysaltaasta loppuisi. 

 

Hakemuksessa on esitetty seuraavat vesienhallinnan parannustoimenpiteet 

vuosille 2018‒2020: 

 

Rikastamon vesikierrosta eristetään puhtaat luonnonvedet, jotka syntyvät Mil-

joonaojan valuma-alueella. Luonnonvesiä varten rikastushiekka-alueen ja Mil-

joonaojan eteläpuolelle kaivetaan vuoden 2018 syksyllä uusi oja. 

Käärmeenmaantieltä vedet johdetaan putkea pitkin tai uudella pumppaamolla 

rikastamoalueen läpi pelto-ojaan, joka laskee edelleen Kovero-ojaan, jolloin 

ympäristöstä tulevat luonnonvedet eivät tule mukaan kokonaisvesikiertoon. 

Vaihtoehtojen tarkastelu on meneillään, jotta saavutetaan teknis-taloudellisesti 

toteutettavissa oleva kestävä ja ympäristön kannalta paras ratkaisu. 

 

Luonnonvesien johtaminen vesikierron ohi pienentää rikastamon vesien juok-

sutustarvetta Miljoonaojan valuma-alueelta vähintään 150 000 m3/a. Koko-

naiskuormitus ei kasva, mutta juoksutettava vesi voi olla laadultaan aiempaa  

väkevämpää metallien ja sulfaattien suhteen. Miljoonaojan suotoveden takai-

sinpumppaus rikastushiekka-altaaseen tehostuu, kun ulkopuolisen veden määrä 

Miljoonaojassa saadaan pienemmäksi. 

 

Vuosina 2018‒2019 rikastushiekka-altaan C koillispuolelle kaivetaan ja louhi-

taan uusi oja, joka kerää alueelta kertyvän suotoveden Miljoonaojaan, josta se  

palautetaan takaisin rikastushiekka-alueelle B-altaaseen ja rikastamon vesikier-

toon. Hallinto-oikeuden katselmuksen perusteella Miljoonaojan ympäristön 

hulevesien erottaminen rikastushiekka-alueen suotovesistä on valmistunut 

vuoden 2020 syyskuussa. 

 

Korvalammi eristetään rikastamon vesikierrosta. Tämä toteutetaan rakenta-

malla lisäpenkereet estämään prosessiveden pääsy lampeen ja avaamalla suora 

ojalinja Horvelosta Korvalamminojaan. 

 

Korvalammin valuma-alueen luonnonvedet eriytetään yhtiön vesikierrosta. 

Nykyisin kiertovesipumppaamolta kulkee avo-ojaa pitkin Horveloon rikasta-

mon ylimääräiset prosessivedet ja valuma-alueen luonnonvedet. Yhtiö putkit-

taa prosessivedet vuosien 2019‒2020 aikana kulkemaan ojan vieressä. Putkitus 

alkaa Käärmeenmaantien ja Kummunkujan risteyksestä. Luonnonvedet palau-

tetaan kulkemaan Korvalammiin alkuperäistä reittiä myöten Korvalammin itä-

puolelta. Toimenpide vähentää kiertovesipumppaamon ja Horvelon välisten 

valumavesien kulkeutumista rikastamon vesikiertoon.   
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Samalla asennetaan uusi mittakaivo Horvelosta Korvalamminojan väliselle 

osuudelle. Nykyinen mittakaivo DRAGONVA/5 jää nykyiselle paikalleen mit-

taamaan Korvalammista Korvalamminojaan virtaavan veden määrää. Uusi 

mittakaivo DRAGONVA/20 mittaa Korvalamminojaan juoksutettavan veden 

virtaamaa. Kyseinen toimenpide edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja 

edesauttaa rikastamon prosessivesien eristämistä luonnonvesistä.   

 

Muutostöiden arvioidaan palauttavan Korvalammin vesitilanne luontaisen kal-

taiseksi, mutta kuivempina vuosina Korvalammin eristäminen yhtiön vesikier-

rosta voi jossain määrin johtaa Korvalammin umpeenkasvamiseen pitkällä ai-

kavälillä ja veden laadun heikentymiseen veden vaihtumisen vähentyessä. Hal-

linto-oikeuden katselmuksen perusteella putkitustyöt kiertovesipumppaamon 

ja Horvelon välillä ovat valmistuneet vuoden 2021 lokakuussa.  

 

Hallinto-oikeuden katselmuksella saatujen tietojen mukaan yhtiö on lisäksi 

suunnitellut, että vuonna 2022 alueelle rakennetaan lisäpenkereet estämään 

prosessiveden pääsy Korvalammiin ja avataan ojalinja Horvelosta Korvalam-

minojaan.  

 

Päästöraja-arvot 

 

Hakemuksen täydennyksen 10.10.2018 mukaan päästöraja-arvotarkastelu on 

tehty arseenille, kadmiumille, kuparille, nikkelille ja sulfaatille. Yhtiö on eh-

dottanut ympäristöluvan määräyksissä käytettäviksi hakemuksessa esitettyjä 

päästöraja-arvoja. Esitetyt päästöraja-arvot perustuvat vuosien 2014‒2017 

tarkkailutuloksiin ja niiden perusteella arvioituihin arvoihin, joihin on käytän-

nössä mahdollista päästä parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen. Päästö-

raja-arvojen määrittelyssä on otettu huomioon vesiympäristölle vaarallisista ja 

haitallisista aineista annettu valtioneuvoston asetus (1022/2006) ja sen muu-

tokset sekä soveltuvin osin kaivannaisjätteiden hallinnan BAT-vertailuasiakir-

jaluonnoksen (Best Available Techniques Reference Document for the Mana-

gement of Waste from the Extractive Industries, 2016). Hakemukseen on lii-

tetty raportti Vammalan rikastamon päästöraja-arvojen määrittelystä (FCG 

Suunnittelu ja tekniikka Oy, 20.4.2018) ja päästöraja-arvojen määrittelyn täy-

dennysraportti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 10.10.2018). 

 

Hakemuksen mukaan purkuojien ja Ekojoen arseenipitoisuudet ovat olleet al-

haisia ja vesieliöille haitattomalla tasolla vuosina 2013‒2017. Arseenin päästöt 

vesistöön voivat hieman lisääntyä, kun arseenia luontaisesti sisältävän Kaape-

linkulman kultakaivoksen malmin rikastaminen aloitetaan arvion mukaan vuo-

den 2019 alussa.   

 

Yhtiö varautuu jatkossa rikastamaan nykyistä enemmän arseenia sisältävää 

malmia ja esittää arseenille kuormitusrajaksi 5 kg/a. Kuormitusraja on laskettu 

BAT-luonnoksen päästötasolla 10 µg/l ja vuoden 2017 virtaamalla. Tällä kuor-

mitusrajalla laskettu arseenin pitoisuusnousu Ekojoessa on keskivirtaamatilan-

teessa alhaisempi kuin Ekojoen taustapitoisuus. Ekojoen alhaisen virtaaman 

aikana pitoisuusnousu on vesieliöille haitattomalla tasolla. 

 

Päästöraja kadmiumille ei ole tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Pur-

kuojien kadmiumpitoisuudet ovat olleet alhaisia ja vesieliöille haitattomalla 

tasolla. Myös Ekojoessa liukoisen kadmiumin pitoisuudet ovat olleet alhaisia 

ja alittaneet ympäristölaatunormit.  
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Mikäli kadmiumille on tarve asettaa päästöraja-arvo, hakemuksessa on ehdo-

tettu päästöraja-arvoksi kadmiumin pitoisuusraja-arvoa 10 μg/l ja vuosikuor-

mitusta 0,7 kg/a. Tämä alittaa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista ai-

neista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (868/2010) kadmiumin päästörajalla 10 μg/l ja vuoden 2017 ve-

simäärällä lasketun teoreettisen maksimi kadmiumpäästön 4,5 kg/a. 

 

Päästöraja kuparille ei ole tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kuparin  

seuranta Ekojoessa lopetettiin vuoden 2013 lopussa. Kuparin pitoisuudet olivat 

alhaisia ja vesieliöille haitattomalla tasolla ennen vuotta 2013.  

 

Biosaatavan nikkelin pitoisuus Ekojoessa on ollut alhainen ja alittanut selvästi  

biosaatavan nikkelin ympäristölaatunormin. Purkuojien nikkelipäästöt virtaa-

mapainotettuina vuosikeskiarvoina laskettuna ovat olleet viime vuosina BAT-

luonnoksen päästötasoja korkeampia, mutta alle kaivostoiminnalle asetetun  

EHS-arvon. 

 

Yhtiö on esittänyt nikkelille kuormitusrajaksi 180 kg/a. Ympäristölaatunormi 

alittuu Ekojoessa keskivirtaama-tilanteessa esitetyllä vuosikuormituksen pääs-

töraja-arvolla. Ekojoen alhaisen virtaaman aikana pitoisuusnousu on vesieli-

öille haitattomalla tasolla. Ekojoen alhaisen virtaaman aikana ei ole ollut pääs-

töjä Ekojokeen.  

 

Päästöraja sulfaatille ei ole tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Ekojoen sul-

faattipitoisuudet ovat olleet vesieliöille haitattomalla tasolla. Nykyisellä kuor-

mituksella rikastusprosessivedet eivät aiheuta Ekojoen alapuolisessa Rautajär-

vessä pysyvää kerrostuneisuutta. Koska sulfaattipitoisuuden alentaminen ei ole 

ympäristön kannalta tarpeellista, ei ole tarpeen määrittää päästöraja-arvoa. 

 

Mikäli sulfaatille on kuitenkin tarve asettaa päästöraja-arvo, päästöraja-arvoksi 

on ehdotettu sulfaatin pitoisuusraja-arvoa 2 000 mg/l vuosikeskiarvona lasket-

tuna. Tällöin Ekojoen alhaisen virtaaman aikaan sulfaatin pitoisuusnousu Eko-

joessa on vesieliöille haitattomalla tasolla. 

 

Purkupaikka 

 

Hakemuksen täydennyksessä 10.10.2018 on esitetty purkupaikaksi Kovero-

ojaa ja Korvalamminojaa, joista ajoittain tapahtuu ylivuoto eli purku vesistöön. 

Ylivuotovesien johtaminen purkupaikalle ei edellytä ojan tekemistä. Ylivuoto-

vesien määrää tarkkaillaan erillisen tarkkailuohjelman mukaisesti kahdella 

mittapadolla, joista toinen sijaitsee Korvalamminojassa ja toinen Kovero-

ojassa.   

 

Horvelosta avataan uusi ojayhteys Korvalamminojaan, johon tulee uusi purku-

piste ja uusi mittapato DRAGONVA/20. Se sijaitsee kaivospiirin alueella. Kor-

valamminoja kulkee pääosin yhtiön omistuksessa olevalla tai kaivospiirin alu-

eella. Purkupisteen jälkeen vedet kulkevat Korvalamminojassa pääosin kaivos-

piirin alueella. Kaivospiirin ulkopuolella ne kulkevat yksittäisissä kohdissa 

useamman kiinteistön alueella. Nämä kiinteistöt eivät sijaitse tontin, rakennus-

paikan, uimarannan tai muun vastaavan erityiseen käyttöön otetun alueen vä-

littömässä läheisyydessä. Yhtiöllä on maanomistajien kanssa kirjallinen sopi-

mus prosessivesien johtamisesta. 
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Kovero-ojan purkupiste DRAGONVA/4 sijaitsee kaivospiirin alueella ja se on 

käytössä vain häiriötilanteissa esimerkiksi sähkökatkoksen ja poikkeuksellis-

ten sääolosuhteiden aikana. Kovero-ojassa virtaavien vesien määrä voi yksit-

täisissä tilanteissa olla korkea suhteessa häiriötilanteissa juoksutettaviin vesiin. 

 

Yhtiö lisää omatarkkailuun sisäisen kierron mittakaivon niin sanotulle Eikan 

kaivolle Miljoonaojan päähän, josta häiriötilanteessa, pumpun rikkoutuessa, on 

mahdollista päästä ylivuoto Kovero-ojaan.   

 

Päästön määrä on luotettavasti mitattavissa esitetyistä purkupisteistä. Kuormi-

tukseen vaikuttaa huomattavasti sadanta ja prosessivesikiertoon ulkopuolelta  

mukaan tulevat puhtaat luonnonvedet. Yhtiö on esittänyt merkittäviä toimenpi-

teitä, joilla ulkopuoliset vedet pyritään eristämään vesikierrosta parhaalla mah-

dollisella tavalla ja teknis-taloudellisesti toteutettavissa olevin keinoin. Puhtai-

den valumavesien eristäminen yhtiön vesikierrosta pienentää juoksutustarvetta, 

mutta ei poista sitä kokonaan. Juoksutettava vesi voi väkevöityessään olla 

aiempaa heikompilaatuista. 

 

Sekoittumisvyöhyke ja Ekojoen tila 

 

Hakemuksen täydennyksen 10.10.2018 mukaan hakija ei hae sekoittumis-

vyöhykettä. Kovero-ojaa ja Korvalamminojaa ei hakijan käsityksen mukaan 

ole tarpeen eikä voida esittää nimettäväksi sekoittumisvyöhykkeiksi. Ne ovat 

pääosin hakijan omistamalla tai kaivospiirin alueella sijaitsevia pieniä ojia, 

jotka saavat merkittävän osan vesistään kaivospiirin alueelta. Noroon ja ojaan 

ei sovelleta vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun val-

tioneuvoston asetuksen (1022/2006) ympäristönlaatunormia koskevia säännök-

siä. Ympäristönlaatunormit koskevat ja niitä sovelletaan vesipolitiikan puit-

teista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2000/60/EY) 

ja ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla annetussa Euroopan parla-

mentin ja neuvoston direktiivissä (2008/105/EY) määriteltyihin pintavesimuo-

dostumiin. 

 

Ojien varrella ei ole suojelualueita tai erityisiä luontoarvoja. Korvalamminojan 

pituus on noin 1,4 kilometriä Korvalammista Ekojokeen. Kovero-ojan pituus 

on noin 500 metriä.  

 

Ekojärven ja Evonlahden välistä Ekojokea on perinteisesti pidetty Rautaveden 

tulo-ojana tai Ekojoki-nimisenä uomana taikka purona, koska se ei täytä joen 

kriteereitä. Ekojoen valuma-alue on 52 km2 ja sen keskivirtaama on jokisuulla 

runsaimmillaan noin 0,4 m3/s, ylivirtaama 3,9 m3/s ja alivirtaama 0,08 m3/s. 

Virtaamavaihtelut ovat vuodenajasta ja sadannasta riippuen suuria. Ekojoki on 

tyypillinen hajakuormitusjoki, jonka vesi on sameaa ja runsasravinteista.  

 

Ekojoen metalli- tai sulfaattipitoisuudet eivät ole ylittäneet ympäristönlaa-

tunormeja. Ekojoen ongelma on jo vuosia ollut sen heikko hygieeninen laatu, 

joka ei liity hakijan toimintaan. Rikastamoalueelta peräisin oleva merkityksel-

linen raskasmetalli on nikkeli. Nikkelille ja nikkeliyhdisteille on esitetty ympä-

ristönlaatunormi vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista anne-

tussa asetuksessa (1022/2006). Päästölähteen läheisyyteen ei tarkkailun perus-

teella ole tarpeen määrätä sekoittumisvyöhykettä, koska ympäristönlaatunor-

mit eivät ole ylittyneet Ekojoessa. 
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Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelman vuosille 

2016–2021 mukaan Ekojoen kemiallinen tila on hyvää huonompi. Asiantun-

tija-arvion mukaan pääasiallinen kemiallista tilaa heikentävä aine on nikkeli, 

joka on peräisin kaivostoiminnasta. Mainitussa vesienhoitosuunnitelmassa ei 

ole esitetty Ekojoesta muita tietoja tai ekologista tila-arviota. Pirkanmaan ve-

sienhoidon toimenpideohjelman vuosille 2016–2021 mukaan Ekojoen kemial-

lisen tilan pääasiallinen heikentävä aine on nikkeli, jonka pitoisuus on mittaus-

ten perusteella ollut 30 µg/l hyvän tilan luokittelun raja-arvon ollessa 21 µg/l. 

Pääasiallinen syy raja-arvon ylitykseen on toimenpideohjelman mukaan Vam-

malan rikastamon rikastushiekka-alueen nikkelipitoiset suotovedet. Edelleen 

toimenpideohjelman mukaan Ekojoki on tyypiltään pienten kangasmaiden joki 

ja sen ekologinen tila on välttävä. Biologisista laatutekijöistä luokittelussa ovat 

olleet mukana fysikaalis-kemialliset tekijät, joiden tila on ollut välttävä, ja ka-

lat, joiden tila on ollut tyydyttävä. Joen hydrologis-morfologinen muuttunei-

suusluokka on tyydyttävä. 

 

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 

2022–2027 ei ole esitetty arviota Ekojoen tilasta. Pirkanmaan vesienhoidon 

toimenpideohjelman vuosille 2022–2027 mukaan Ekojoen ekologinen tila on 

välttävä. Biologisista laatutekijöistä luokittelussa ovat olleet mukana fysikaa-

lis-kemialliset tekijät, joiden tila on ollut välttävä, ja pohjaeläimet, joiden tila 

on ollut hyvä. Joen hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on tyydyt-

tävä. Toimenpideohjelman mukaan Vammalan rikastamon nikkeli- ja sulfaatti-

pitoiset jätevedet kuormittavat Ekojokea, mutta joessa biosaatavan nikkelin 

ympäristönlaatunormi ei kuitenkaan ylity. 

 

Suotovesiselvityksen täydennys 

 

Vuoden 2012 rikastushiekka-alueen suotovesiselvityksen täydennyksenä lupa-

hakemuksessa 10.10.2018 on esitetty, että suotoveden nikkelipitoisuudet ai-

heutuvat rikastushiekka-altaiden pohjalla olevasta aikaisemman toiminnanhar-

joittajan allasalueelle läjittämästä nikkelipitoisesta rikastushiekasta. Nikkelipi-

toisen rikastushiekan pois kaivaminen tai eristäminen esimerkiksi kalvoraken-

teella ei ole teknistaloudellisesti mahdollista. Rikastushiekka-allas on käytössä 

jokapäiväisessä toiminnassa. Paras käyttökelpoinen toimenpide on muulla ta-

voin vähentää nikkelipitoisesta rikastushiekasta aiheutuvia päästöjä.   

 

Vesistöön kohdistuvaa kuormitusta on vähennetty vuosina 2016 ja 2017 rikas-

tushiekka-altaiden koillispuolen suotovesipumppaamon käyttöönotolla sekä 

rikastushiekka-altaiden suotovesien keräyksellä ja takaisinpumppauksella Mil-

joonaojasta. 

 

Rikastushiekka-altaalta tuleva suotovesi kerätään talteen ja pumpataan takaisin  

altaisiin, joihin suotoveden sisältämät metallit osittain saostuvat. Suotovesistä  

aiheutuvan vesistökuormituksen muodostumista voidaan tarkastella käyttö- ja  

kuormitustarkkailussa entistä tarkemmin uusien jatkuvatoimisten mittakaivo-

jen ansiosta. Näytteenoton ja mittakaivojen virtaamatietojen perusteella voi-

daan erotella Miljoonaojan ajoittaisen ylijuoksun osuus Kovero-ojan kokonais-

kuormituksesta ja arvioida siten laskennallisesti myös rikastushiekka-altaiden 

koillispuolisen valuma-alueen kuormitusosuutta. Vesienhallinnan parantamisen 

ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi toteutetut toimenpiteet ovat näky-
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neet selvästi sekä Kovero-ojan että Korvalamminojan vedenlaadun parantumi-

sena. Tarkemmat tiedot on esitetty kuormitus- ja vesistötarkkailun vuosirapor-

tissa vuodelta 2017.  

 

Rikastamon vesikiertoa pyritään muuttamaan mahdollisimman suljetuksi eris-

tämällä alueen ulkopuolelta tulevia vesiä rikastamon vesikierrosta. Tavoitteena 

on saada prosessivesikierrossa oleva vesi kierrätettyä rikastushiekka-altaissa ja  

maanalaisessa kaivoksessa siten, ettei sitä normaalitilanteessa päädy kaivospii-

rin ulkopuolelle.   

 

Ulkopuolisten vesien parempi eristäminen yhtiön vesikierrosta vuosina  

2018‒2020 tulee pienentämään ylijuoksutusta. Ulkopuolisten, puhtaiden ve-

sien määräksi arvioitiin vuonna 2017 noin 380 000 m3, joka on noin 20 pro-

senttia kokonaisvesimäärästä eli noin 1,7 miljoonasta kuutiometristä vuodessa. 

 

Esitetyt vesikierron sekä suotovesien käsittely- ja keräilyjärjestelmän muutok-

set ovat yleisesti kaivostoiminnassa käytössä olevia vesipäästöjen vähentämis-

tekniikoita, jotka on esitetty metallimalmikaivostoiminnan parhaissa ympäris-

tökäytännöissä (Suomen ympäristökeskuksen raportti 29/2011).   

 

Yhtiö on selvittämässä nikkelipäästöjen pienentämistä yhdessä konsultin 

kanssa. Suotoveden johtamista kalkkikiven läpi ja nikkelin saostamista kalkilla 

on alustavasti suunniteltu kokeiltavaksi pilot-kokeilla konsultin laatiman suun-

nitelman perusteella. Pilot-kokeet on tarkoitus toteuttaa sen jälkeen, kun on 

saatu tuloksia aiemmin esitetyistä parannustoimenpiteistä. 

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman täydennys 

 

Hakemukseen on liitetty päivitetty kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma 

(Envineer Oy, 8.10.2018, päivitetty 19.9.2019), jossa on suunnitelman mukaan 

otettu huomioon Vaasan hallinto-oikeuden palautuspäätöksessä kaivannaisjäte-

suunnitelmalle asetetut täydennystarpeet sekä Oriveden kaivoksen poistumi-

nen tuotannosta vuoden 2019 elokuussa ja siitä aiheutuvat muutokset jatkossa 

muodostuvan rikastushiekan ominaisuuksiin. Kaapelinkulman kaivoksen tuo-

tanto on alkanut vuoden 2019 alussa ja Kaapelinkulman malmin rikastuksen 

on arvioitu loppuvan vuoden 2020 joulukuussa. 

 

Yhtiö on kaivannaisjätesuunnitelmassa selvittänyt kultamalmien rikastushie-

kan ja aikaisemman toiminnan nikkelimalmin rikastushiekan ominaisuuksia, 

muun muassa kokonaispitoisuuksia, liukoisuuksia, haponmuodostus-neutra-

lointipotentiaalia, hyödyntämistä, sijoittumista, mineralogiaa ja geoteknisiä 

ominaisuuksia. Lisäksi on selvitetty kaivannaisjätteiden ja jätealueen luokitte-

lua. Selvityksen mukaan kaivannaisjätealue (rikastushiekka-allas) on voimassa 

olevassa ympäristölupapäätöksessä luokiteltu tavanomaisen jätteen jätealu-

eeksi. 

  

Alueelle on läjitetty rikastushiekkaa vuodesta 1975. Toiminnan jatkuessa ri-

kastushiekka-alue on laajentunut vanhan avolouhoksen alueelle, joka on sit-

temmin jäänyt rikastushiekka-alueen alle. Avolouhokseen on läjitetty rikastus-

hiekkaa vuodesta 1980 alkaen. Avolouhos on täyttynyt noin 0,74 Mt:lla rikas-

tushiekkaa ja vuoteen 2002 mennessä avolouhokseen oli läjitetty Ni-Cu-mal-

min rikastushiekkaa yhteensä noin 1,35 Mt ja Au-malmin rikastushiekkaa yh-
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teensä noin 0,7 Mt. Avolouhoksen pohja on ollut tasolla +40 metriä ennen täyt-

töä. Rikastushiekkaa on läjitetty C-altaalle noin 12 metriä. Rikastushiekan pak-

suus kasvaa B-altaalla keskimäärin noin 25 metriin. Kerros on A-altaalla pak-

suimmillaan, koska alueella ollut avolouhos on täytetty rikastushiekalla. 

 

Outokumpu Oy:n kaivos- ja rikastamotoiminnan aikana vuosina 1974–1995 

nikkelimalmin rikastushiekkaa on muodostunut noin 7,1 Mt, josta rikastus-

hiekka-alueelle on läjitetty noin 5,8 Mt ja loput noin 1,3 Mt on sijoitettu kai-

vostäyttöihin. Oriveden kaivoksen kultamalmia on rikastettu Outokumpu Oy:n 

toimesta vuosina 1994–2003, jolloin rikastushiekkaa on muodostunut noin  

1,6 Mt, josta 0,7 Mt on sijoitettu kaivostäyttöön ja 0,9 Mt on läjitetty rikastus-

hiekka-alueelle. Dragon Mining Oy:n (Polar Mining Oy vuoteen 2011 asti) toi-

minnasta vuosien 2007–2019 aikana kultamalmien rikastushiekkaa on muo-

dostunut yhteensä noin 2,9 Mt ja nykyisin rikastushiekkaa muodostuu vuosit-

tain noin 300 000 t. 

 

Tällä hetkellä rikastushiekka-alue on pinta-alaltaan noin 35 hehtaarin suurui-

nen ja jakautuu kolmeen suurempaan osa-altaaseen A, B ja C. Pohjoisin  

5,9 hehtaarin suuruinen osa-allas A on nykyisin kuivana pidettävä alue, eikä 

sinne saa ympäristöluvan mukaan johtaa rikastushiekkaa lietteenä. A-altaaseen 

on kuitenkin läjitetty kuivaa rikastushiekkaa sekä alueelta kaivettuja savimaita. 

Rikastamolta pumpataan rikastushiekkalietettä vuoron perään rikastushiekka-

altaisiin B ja C. 

 

Altaan B etelälaidassa on aiemmin sijainnut kaksi pienempää allasta, osa-altaat 

E ja F. Altaat ovat nykyisellään Au-rikastushiekan alla. E-allasta on aikoinaan 

käytetty Australiasta tuodun Black Swan -kaivokselta peräisin olleen nikkeliri-

kasteen pesuvesialtaana. F-allasta on käytetty alueella aiemmin sijainneen tel-

luuriliuottamon saostusaltaana. Telluuriliuottamon saostusaltaasta on käytetty 

myös nimeä jätelieteveden saostusallas. 

 

Nikkelimalmin rikastushiekkanäytteiden pitoisuudet ylittävät maaperän pilaan-

tuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (214/2007, PIMA-asetus) liitteessä asetetut kynnysarvot arseenin osalta 

sekä toisessa rikastushiekkanäytteessä A myös koboltin osalta. Rikastushiekka-

näytteessä B, koboltin pitoisuus ylittää PIMA-asetuksen liitteen mukaisen 

alemman ohjearvon. Kromi-, kupari- ja nikkelipitoisuudet puolestaan ylittävät 

mainitun asetuksen liitteen mukaiset ylemmät ohjearvot. Tulosten perusteella 

nikkelimalmin rikastushiekka on happoa tuottavaa, koska sen rikkipitoisuus 

vuoden 2010 näytteissä on suurempi kuin 0,1 % ja NP/AP-suhde alle 3. 

 

Kultamalmin rikastushiekan kokonaispitoisuudet ylittävät PIMA-asetuksen 

liitteen mukaisen alemman sekä ylemmän ohjearvon arseenin osalta Jokisivun 

rikastushiekkanäytteissä. Oriveden kultamalmin rikastushiekassa arseenipitoi-

suus on huomattavasti alhaisempi, ylittäen PIMA-asetuksen liitteessä asetetun 

kynnysarvon yhdessä näytteessä. Kaapelinkulman rikastushiekkanäytteessä 

arseenipitoisuus on edellä mainittua suurempi (752 mg/kg) ylittäen myös 

ylemmän ohjearvon. Lisäksi Kaapelinkulman rikastushiekkanäytteen vanadii-

nipitoisuus (152 mg/kg) ylittää lievästi alemman ohjearvon. 

 

Tulosten perusteella kultamalmin rikastushiekkanäytteet sisältävät neutra-

loivaa karbonaattista hiiltä vähän. Oriveden kultamalmin rikastushiekka ei ole 

kuitenkaan happoa muodostavaa alhaisen rikkipitoisuuden vuoksi (< 0,1 %). 
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Jokisivun kultamalmin rikastushiekan rikkipitoisuus on yli 0,1 % ja sen NP/AP 

on alle 3, joten sitä ei voida pitää pysyvänä, vaan se luokitellaan potentiaali-

sesti happoa tuottavaksi. Vähäinen rikki esiintyy kuitenkin todennäköisesti 

omina kideryppäinä, jolloin mahdollisen haponmuodostuksen arvioidaan ole-

van hidasta. Kaapelinkulman kultamalmin rikastushiekan rikkipitoisuus on yli 

0,1 % ja NP/AP-suhde on alle 3, joten rikastushiekka luokitellaan potentiaali-

sesti happoa muodostavaksi. 

 

Vuosina 1999–2001 Oriveden kultamalmin käsittelyssä käytettiin liuotusmene-

telmää, jolla telluuri ja vismutti liuotettiin vetyperoksidin, rikkihapon ja suolan 

(NaCl) avulla pois sulatolle menevästä rikasteesta. Jätteen muodostumismääriä 

ei ole dokumentoitu. 

 

Vammalan rikastamon rikastustoiminnassa muodostuneiden ja muodostuvien 

sekä rikastushiekka-alueelle sijoitettujen ja sijoitettavien kaivannaisjätejakei-

den luokittelu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (179/2012, jäte-

asetus) mukaisesti on seuraava: Nikkelimalmin rikastushiekka sekä Jokisivun 

ja Kaapelinkulman kultamalmin rikastushiekka – luokka 01 03 04* (sulfidi-

malmin käsittelyssä syntyvät happoa muodostavat rikastushiekat); Oriveden 

kultamalmin rikastushiekka – luokka 01 03 06 (muu kuin happoa tuottava 

ja/tai vaarallisia aineita sisältävä rikastushiekka); Liuotusprosessin jäteliete – 

luokka 06 03 13* (epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät kiinteät suolat 

ja liuokset, jotka sisältävät raskasmetalleja). 

 

Jäteasetuksen mukaisesti tähdellä (*) merkittyihin nimikkeisiin kuuluvat jätteet 

ovat vaarallisia jätteitä, jollei jätelain 7 §:n tai 112 §:n nojalla yksittäistapauk-

sessa toisin päätetä. Jätelain 7 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksessa vaa-

ralliseksi jätteeksi luokiteltu jäte ei ole vaarallista jätettä, jos jätteen haltija 

osoittaa luotettavasti, ettei kyseisellä jätteellä ole yhtään vaaraominaisuutta ja 

ettei tämä ole seurausta jätteen laimentamisesta. 

 

Kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen (190/2013, kaivannais-

jäteasetus) liitteessä 1 on määritelty perusteet A–E, joiden täyttyessä kaivan-

naisjäte luokitellaan pysyväksi jätteeksi. Lisäksi asetuksen mukaan jätettä voi-

daan pitää pysyvänä jätteenä ilman erityistä testausta, jos toimivaltaiselle vi-

ranomaiselle saatavilla olevien tietojen tai käytössä olevien menettelyjen tai 

järjestelmien perusteella luotettavasti osoitetaan, että perusteet A–E on otettu 

riittävästi huomioon ja että perusteet täyttyvät. 

 

Vammalan rikastamolla muodostuneita ja muodostuvia kaivannaisjätteitä, Au- 

ja Ni-rikastushiekat sekä liuotusprosessin jäteliete, ei ole luokiteltu pysyväksi 

jätteeksi. Luokittelu on perustunut edellä mainittuihin kaivannaisjäteasetuksen 

liitteen 1 mukaisiin perusteisiin, hakemuksen liitteenä olevassa kaivannaisjäte-

suunnitelmassa esitettyihin tutkimustietoihin sekä kyseisistä kaivannaisjätteistä 

yleisesti tiedossa oleviin ominaisuuksiin. 

 

Tilanne kaivannaisjätealueella ei ole uusien tutkimustietojen tai aiempien tu-

losten uusien tulkintojen perusteella merkittävästi muuttunut, mikäli korotuk-

set tehdään suunnitelmallisesti ja asianmukaisella tavalla. Kaapelinkulman 

kultamalmin rikastaminen Vammalan rikastamolla ja Oriveden kultamalmin 

poistuminen prosessista eivät tulosten perusteella vaikuta rikastushiekka-alu-

een luokitukseen. Rikastushiekka-alue luokitellaan edelleen kaivannaisjäte-

asetuksen mukaan kaivannaisjätteen jätealueeksi. 
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Rikastushiekka-alueen reunapato on luokiteltu 2-luokan padoksi, joka onnetto-

muuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa terveydelle taikka vähäistä suurem-

paa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle. Patoturvallisuusviranomainen on ot-

tanut kantaa rikastushiekka-alueen A-altaan käyttöönotolle rikastamotoimin-

nan laajentuessa. Patoluokitus pysynee samana ja muutoksesta ei todennäköi-

sesti aiheudu merkittävää ympäristöonnettomuuden riskiä. 

 

Kaivannaisjätesuunnitelmassa on esitetty pintavesiin kohdistuvien päästöjen ja 

vaikutusten vähentämiskeinoja, joita on esitetty myös hakemuskirjelmässä 

10.10.2018. Suunnitelman mukaan vähentämiskeinot liittyvät suotovesien ke-

räämisen ja vesien kierrättämisen tehostamiseen sekä aktiiviseen vesienkäsitte-

lyyn ennen vesien purkamista purkuojiin. Esitetyillä vesikierron sekä suotove-

sien käsittely- ja keräilyjärjestelmän muutoksilla saadaan merkittävästi vähen-

nettyä ympäristön kuormitusta. Suunniteltujen ja tehtyjen parannustoimenpi-

teiden ansiosta ulkopuolisten, vesikiertoon tulevien puhtaiden vesien määrä 

vähenee jatkossa arviolta 300 000 m3/a, joka on noin 30 prosentin vähennys. 

 

Kultamalmien rikastushiekan on arvioitu vähentävän nikkelimalmin rikastus-

hiekassa tapahtuvia haponmuodostusreaktioita sekä haitta-aineiden liukoi-

suutta ja edelleen kuormitusta ympäristön vesiin. Sulkemisrakenteiden toimin-

taa tarkkaillaan sulkemisvaiheessa ja sen jälkeen tarvittaessa. Suunnitelmaa on 

päivitetty 15.5.2012 ja 22.8.2012 Ramboll Finland Oy:n toimesta. Yhtiö on 

päivittänyt suunnitelmaa 27.3.2013, jonka perusteella Ramboll Finland Oy on 

3.4.2013 laatinut vakuusarvion. Viimeisin jätehuoltosuunnitelman päivitys on 

tehty 19.9.2019, jonka mukaisen vakuusarvion on yhtiö esittänyt hakemuksen 

täydennyksessä 24.4.2019. Arvio perustuu edelleen Outokumpu Oy:n vuoden 

2002 suunnitelmaan, jonka mukaan rikastushiekka-alueen maisemointi toteute-

taan levittämällä rikastushiekka-alueelle alueen läheisyyteen varastoitua savea 

80 000 m3, kasvualusta sekä nurmetus. Suunnitelman mukaan alueelle levite-

tään savea/hienoainesta keskimäärin 25 senttimetrin kerros, jonka päälle tulee 

ohut kasvukerros (10 cm) ja nurmetus. 

 

Pölyn leviäminen 

 

Yhtiö on teettänyt rikastamon toiminnasta aiheutuvan pölyn leviämisestä vuo-

den 2018 helmikuussa selvityksen, jota koskeva raportti (Promethor Oy 

1.10.2018) on liitetty täydennettyyn hakemukseen. Selvitys tehtiin mallinta-

malla pölyn leviämistä laskennallisesti sekä mittaamalla hiukkaspitoisuutta 

kahdella asuinrakennuksella rikastamoalueen ympäristössä. Laskennallisen 

leviämismallinnuksen lähtötietojen tarkentamiseksi hiukkaspitoisuutta mitat-

tiin kahdessa pisteessä rikastamoalueella. Hiukkaspitoisuutta mitattiin uudel-

leen rikastamoalueella ja asuinrakennuksilla vuoden 2018 kesä- ja elokuussa. 

Talviaikaisten mittausten ja mallinnuksen tulokset on esitetty raportissa Selvi-

tys pölyn leviämisestä (Promethor Oy 18.2.2018). Kesäaikaisten mittausten 

tulokset on esitetty raportissa Hiukkaspitoisuuden mittausraportti (Promethor 

Oy 1.10.2018). 

 

Laskennallisella mallinnuksella määritettiin rikastamoalueen toiminnasta ym-

päristöön aiheutuva hiukkaspitoisuus. Tuloksia verrattiin ilmanlaadusta anne-

tun valtioneuvoston asetuksen (79/2017) raja-arvoihin ja ilmanlaadun ohjear-

voista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 

(480/1996) ohjearvoihin. Laskennallisella mallinnuksella määritetty toiminnan 
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aiheuttaman hiukkaspitoisuuden leviäminen on esitetty selvityksen liitekar-

toissa. Laskentatulosten perusteella rikastamoalueen toiminnasta aiheutuvien 

pien- ja hengitettävien hiukkasten sekä kokonaisleijuman pitoisuudet jäävät 

lähimmillä asuinrakennuksilla pieniksi suhteessa raja- ja ohjearvoihin. Kaikki 

tarkastelupisteisiin lasketut hiukkasten eri kokojakaumien pitoisuudet ovat alle 

seitsemän prosenttia raja-arvopitoisuudesta tai alle 35 prosenttia ohjearvopitoi-

suudesta. Rikastamoalueen toiminnasta on arvioitu aiheutuvan vuosittain noin 

13 tonnia hengitettäviä hiukkasia ja noin 26 tonnia kokonaisleijumaa. 

 

Rikastamoalueen ympäristössä mitattuja pitoisuuksia verrattiin eri hiukkas- 

jakeille annettuihin raja- ja ohjearvoihin. Mitatut pitoisuudet kahdella asuinra-

kennuksella on esitetty selvityksessä olevissa taulukoissa. Talvella mitatut pi-

toisuudet, jotka sisältävät kaikesta ympäristön muustakin toiminnasta sekä 

kaukokulkeumasta aiheutuneen niin sanotun taustapitoisuuden, ovat pääosin 

alle 20 prosenttia raja- ja ohjearvopitoisuuksista. Kesällä mitatut pitoisuudet, 

jotka myös sisältävät taustapitoisuuden, ovat pääosin selvästi alle puolet raja- 

ja ohjearvopitoisuuksista.  

 

Rikastamoalueella käytetään pölyntorjuntaan kastelua, suolaamista ja kalkitse-

mista. Tienpintoja suolataan ajoreittien pölyämisen ehkäisemiseksi. Murskatta-

van malmilouheen varastokasoja kastellaan varastokasoista ja murskaamisesta 

irtoavan pölyn estämiseksi. Rikastushiekka‐altaista irtoavaa pölyä estetään 

pumppaamalla rikastuksen vesilietettä vaihteleviin kohtiin altaissa, jotta altaat 

pysyvät märkinä. Altaiden pölyntorjunnassa on lisäksi käytössä sadettimia 

sekä vesi- ja lumitykkejä. Altaita voidaan myös kalkita. Sadettimia käytetään 

kasteluun tarvittaessa eri puolilla aluetta. 

 

Hallinto-oikeuden katselmuksella saatujen tietojen mukaan rikastushiekka-alu-

een pölyntorjuntaa on edelleen laajennettu ja vuonna 2020 on aloitettu jatkuva-

toimiset pölymäärien mittaukset rikastushiekka-alueen pohjoiskulmalla ja lähi-

kiinteistöjen piha-alueilla. Mitatut hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuu-

det ovat alittaneet ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(711/2001) ulkoilman hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvolle asetetun 

raja-arvon ja Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvon. Yhtiö on katsel-

muksen jälkeen toimittanut 15.6.2021 päivätyn Työterveyslaitoksen lausunnon 

Vammalan rikastamon rikastushiekkapölyn terveysvaikutuksista. Lausunnon 

mukaan rikastushiekkapölyn koostumustietojen ja alueella tehtyjen hiukkas-

mittausten perusteella rikastushiekka-alueelta kantautuvan pölyn ei arvioida 

aiheuttavan terveysriskejä lähialueen asukkaille. Arseenin ja kuparin pitoisuus 

rikastushiekkapölyssä ylitti maaperässä tavallisesti esiintyvät pitoisuudet, 

mutta altistumiseen liittyvä terveysriski näiden aineiden osalta arvioitiin hyvin 

vähäiseksi. Arseenia ja kuparia lukuun ottamatta rikastushiekkapölystä määri-

tettyjen metallien (vanadiini, kromi, koboltti, nikkeli, sinkki, kadmium, lyijy ja 

elohopea) pitoisuudet vastasivat maaperässä normaalisti esiintyviä pitoisuuk-

sia. 

 

Toiminta-ajat ja melu 

 

Yhtiö on lupahakemuksen täydennyksessä esittänyt murskausajaksi arkisin 

kello 6.00‒22.00 ja viikonloppuisin kello 7.00‒16.00. Lisäksi yhtiö on hakenut 

poikkeustilanteissa murskausaikaa viikonloppuisin kello 6.00‒22.00 enintään 

neljä kertaa kalenterivuodessa, jotta rikastamon prosessia ei jouduta ajamaan 

alas huoltotöiden aikana. 
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Yhtiö on toimittanut hakemuksen täydennyksenä päivitetyn murskaamon ym-

päristömeluselvityksen (WSP Finland Oy 11.9.2019) murskauksen toiminta-

aikojen laajentamista koskevan hakemuksensa johdosta. Melutilannetta selvi-

tettiin melupäästöjen mittauksilla, kahden asuinrakennuksen piha-alueella teh-

dyillä ympäristömelumittauksilla ja laskennallisella tarkastelulla. Aiemmin ri-

kastamon aiheuttamia melutasoja on selvitetty vuonna 2008 ympäristömelu-

mittauksin ja laskennallisella meluselvityksellä. Vuonna 2012 laskentamallia 

päivitettiin murskauksen toiminta-aikojen muututtua. 

 

Vuoden 2019 selvityksen johtopäätösten mukaan ympäristömelumittausten pe-

rusteella murskauksen aiheuttama melu ei ole mittauspaikoilla kapeakaistaista. 

Melu on ajoittain impulssimaista. Laskennallisen selvityksen perusteella murs-

kauksen aiheuttamat melutasot eivät ylitä rikastamon ympäristöluvassa asetet-

tuja melun raja-arvoja, kun laskentamallin epävarmuus otetaan huomioon ja 

jos melua ei tulkita impulssimaiseksi. Jos murskauksen melu tulkitaan impuls-

simaiseksi lähimmän melulle altistuvan kiinteistön piha-alueelle kohdistuu 

päivä- ja yöajan raja-arvotasot 1–2 dB:llä ylittäviä melutasoja. Kiinteistön 

piha-alueella on myös runsaasti alueita, joilla raja-arvot alittuvat mahdollisesti 

impulssimaisuuden sanktiosta huolimatta. Muille piha-alueille ei kohdistu raja-

arvot ylittäviä tasoja, vaikka impulssimaisuuden sanktio lisättäisiin laskenta-

mallin tuloksiin. 

 

Yhtiön hallinto-oikeudelle meluselvityksen johdosta antaman vastineen mu-

kaan yhtiö on teettänyt murskainten melupäästöistä uudet mittaukset 

22.2.2021. Uusilla mittauksilla määritettiin murskainten lähtömelutaso, joiden 

pohjalta on laadittu vastineeseen liitetty laskentamalliin perustuva melumallin-

nus ja esitetty meluntorjuntatoimenpiteitä akustisine mitoituksineen (murskaa-

mon meluntorjuntasuunnitelma, WSP Finland Oy 10.3.2021). Vastineen mu-

kaan yhtiö hyväksyy, että lupaan tarvittaessa lisätään määräykset murskauspii-

rin melun leviämistä estävistä rakenteista sekä uusista melumittauksista raken-

teiden riittävyyden ja toimivuuden varmentamiseksi. 

 

Murskaamon meluntorjuntasuunnitelman johtopäätösten mukaan murskaimet 

aiheuttavat ympäristöön merkittävää melua, jossa esiintyy myös sen häiritse-

vyyttä lisääviä ominaisuuksia. Lähtötilanteessa murskaimet aiheuttavat toimin-

nan aikana 55‒60 dB:n keskiäänitasoja lähimpien asuinrakennusten piha-alu-

eilla. Nykyisessä tilanteessa murskaamon toimintojen aiheuttamat päiväaikai-

set keskiäänitasot lähimmän asuinrakennuksen piha-alueella ylittävät lievästi 

ympäristölupapäätöksen raja-arvon 55 dB (LAeq 7‒22), vaikka tarkastelussa ei 

ole otettu huomioon melun impulssimaisuudesta tai kapeakaistaisuudesta ai-

heutuvaa 5 dB:n sanktiota. Päiväaikainen keskiäänitaso nousee yli 60 dB:n ta-

solle, mikäli kyseinen sanktio lisätään laskennallisesti määritettyyn meluta-

soon. Ympäristölupapäätöksen mukaisen raja-arvon lievä ylittyminen tapahtuu 

lähimmän melulle altistuvan kiinteistön eteläosassa. Merkittävä osa piha-alu-

eesta jää melualueelle, jossa melulle asetetut raja-arvot alittuvat.  

 

Murskainten aiheuttamaa lähimpiin asuinrakennuksiin kohdistuvaa melua voi-

daan vaimentaa meluseinärakenteilla tai muilla meluntorjuntarakenteilla, jotka 

sijoitetaan murskainten välittömään läheisyyteen. Rikastamolle kaavaillun uu-

den murskaimen melupäästö on vähän suurempi kuin nykyisten murskainten 

yhteenlaskettu melupäästö, joten murskaimen vaihtamisella ei saavuteta melun 

vaimentumista. Riittävän vaimennuksen aikaan saamiseksi tarvitaan melusei-

niä, jotka tulisi rakentaa kolmen nykyisen murskaimen tai uuden murskaimen 
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ympärille. Meluseinien yläreunan tulisi ulottua vähintään kaksi metriä merkit-

tävimmän melun aiheuttajan yläpuolelle. Meluseinän tulisi sijaita mahdolli-

simman lähellä melua aiheuttavaa kohdetta. Laskennallisessa mitoituksessa 

meluseinä on kahden metrin etäisyydellä melulähteestä. 

 

Hallinto-oikeuden katselmuksella saatujen tietojen mukaan rikastamon murs-

kauslaitos on uusittu vuoden 2021 syyskuussa. Uusi murskain on kaksivaihei-

nen, kun aikaisempi murskaus oli kolmivaiheinen. Raskas liikenne kulkee alu-

eelle tuotantotien kautta eli liikenne ei kulje lähinaapureiden ohi. Katselmuk-

sella ilmeni myös, että yhtiö käyttää tarvittaessa vasararikotusta malmilohka-

reiden pienentämiseen. 

 

Katselmuksella esitetyn johdosta yhtiö on toimittanut hallinto-oikeudelle vali-

tuksen täydennyksenä Vammalan rikastamon uuden murskaamon meluselvi-

tyksen (WSP Finland Oy 10.2.2022). Selvityksen mukaan uuden murskaimen 

aiheuttamia ympäristömelutasoja on mitattu 19.–27.1.2022 välisenä aikana 

mittauspaikoilla 1 ja 2. Lisäksi murskaimen meluvaikutusta on arvioitu lasken-

nallisella melumallinnuksella. Uuden murskauslaitteiston yhteenlasketuksi me-

lupäästöksi mitattiin 121,6 dB. Kartiomurskain oli mittausten perusteella suu-

rin yksittäinen melun aiheuttaja noin 107 dB melupäästöllä. Murskauslaitteis-

ton melupäästössä ei todettu kapeakaistaisuutta. Lähimpien asuinrakennusten 

piha-alueilla mitatut melun keskiäänitasot murskaustoiminnan aikana olivat 

hetkellisesti suurimmillaan noin 60 dB. Näitä melutasoja mitattiin olosuh-

teissa, jotka olivat suosiolliset melun leviämiselle mittauspaikkojen suuntaan. 

Toiminnan aikaiset useiden tuntien aikaiset keskiäänitasot mittauspaikoilla oli-

vat suurimmillaan 57 dB. Mittauspäivien aikaiset päiväaikaiset keskiäänitasot 

vaihtelivat välillä 46–55 dB. Korkeimmat päiväaikaiset keskiäänitasot  

(55 dB LAeq 7–22) mitattiin päivinä, jolloin olosuhteet melun etenemiselle mit-

tauspaikkojen suuntaan olivat suosiolliset ja murskaustoiminnan ajallinen 

kesto oli noin 6,5–7 tuntia. Toiminnan aikaiset keskiäänitasot mittauspaikoilla 

1 ja 2 olivat 5–10 dB pienempiä olosuhteissa, jotka eivät olleet suosiolliset me-

lun leviämiselle mittauspaikkojen suuntaan. Mittausetäisyyden perusteella ym-

päristömelun mittausepävarmuus mittauspaikoilla on noin 6 dB.    

 

Edelleen selvityksen mukaan murskaustoiminnan aiheuttamassa melussa ei 

todettu kapeakaistaisuutta mittauspaikoilla tehdyissä kuulohavainnoissa ja mit-

tausten aikana tehdyissä äänitallenteissa. Äänitallenteissa todettiin impulssi-

maisia melutapahtumia, jotka aiheutuivat malmikappaleiden iskeytymisestä 

murskaimen siilon seinämiin. Näiden melutapahtumien ajalliset osuudet analy-

soiduilla jaksoilla vaihtelivat välillä 0–3 %. Impulssimaisten havaintojen vä-

häisen osuuden perusteella mittaus- tai laskentatulokseen ei ole syytä tehdä 

impulssimaisuudesta aiheutuvaa +5 dB sanktiota. Mittaus- ja laskentatulosten 

perusteella murskaustoiminnan aiheuttama melu on melun leviämiselle suotui-

sissa olosuhteissa 55 dB (LAeq 7–22) tasolla toiminnan ajallisen keston ollessa 

noin 6 tuntia. Arvion mukaan laskentamallin tarkkuus on tässä tapauksessa  

±3 dB. Yhdessä äänitehotasomittausten epävarmuuden ±4 dB kanssa laskenta-

mallilla laskettujen melutasojen epävarmuus on ±5 dB.  

 

Tarkkailu 

 

Täydennettyyn hakemukseen on liitetty 10.10.2018 päivätty rikastamon kuor-

mitus- ja vesistötarkkailuohjelma. Tarkkailua tehdään Kokemäenjoen vesistön 

vesistönsuojeluyhdistys ry:n (KVVY) 12.5.2013 laatiman tarkkailuohjelman 
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mukaisesti (Vammalan Stormin rikastamon kuormitus- ja vesistötarkkailuoh-

jelma, kirjenumero 421/13). Hakijan 10.10.2018 päivätty tarkkailuohjelma 

korvaa KVVY:n tarkkailuohjelman kuormitustarkkailun osuuden. 

 

Tarkkailuohjelman 10.10.2018 mukaan kuormitustarkkailua tehdään Korva-

lamminojan ja Kovero-ojan mittapadoista. Nykyinen Korvalamminojan mitta-

pato DRAGONVA/5 jää nykyiselle paikalleen mittaamaan Korvalammista 

Korvalamminojaan virtaavan veden määrää ja uusi mittapato DRAGONVA/20 

mittaa yhtiön Korvalamminojaan juoksutettavan veden virtaamaa. Uuteen mit-

tapatoon DRAGONVA/20 ei virtaa Korvalammin vesiä. Korvalamminojasta ei 

oteta näytettä, jos tarkkailuajankohtana prosessivesiä ei ole tarpeen juoksuttaa 

ojaan. 

 

Näytteistä määritetään kuukausittain akkreditoidussa ympäristölaboratoriossa 

pH, sähkönjohtavuus, sulfaatti, kiintoaine, TOC, CODMn, happipitoisuus, alka-

liteetti, sameus, nitraatti, nitriitti, Fe, Mn, Ca, Na, K, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, 

Ni ja Zn. Näytteenoton yhteydessä tutkitaan aistinvaraisesti haju ja väri ja mi-

tataan virtaama mittapadosta. Lisäksi tutkitaan neljä kertaa vuodessa liukoinen 

pitoisuus, Cd, Pb ja Ni. Kadmiumin, lyijyn ja nikkelin liukoisten pitoisuuksien 

mittaus neljä kertaa vuodessa on riittävä, sillä kokonaispitoisuudet ovat olleet 

alhaisia. Lisäksi kokonaispitoisuuksien katsotaan olevan lähellä liukoisia pitoi-

suuksia, sillä prosessivedet suotautuvat rikastushiekka-altaan läpi. Kuormitus-

tarkkailun näytteenotosta vastaa ulkopuolinen konsultti. Kuormitustarkkailua 

voidaan täydentää käyttötarkkailun mukaisesti otettavilla kuormitustarkkailu-

pisteiden näytteillä, jotka toimitetaan akkreditoivaan laboratorioon analysoita-

vaksi. 

 

Vesistövaikutuksia tarkkaillaan Kovero-ojan ja Korvalamminojan purkuvesis-

töstä Ekojoesta ja Rautavedestä. Dragon Mining Oy osallistuu Tampereen seu-

dun yhteistarkkailuun. Lisäksi ympäristössä tehdään kalatarkkailua, sediment-

titarkkailua ja pohjaeläintarkkailua KVVY Tutkimus Oy:n toimesta Pirkan-

maan ELY-keskuksen hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. 

 

Vesistövaikutuksia seurataan tarkkailuohjelman (KVVY, kirjenumero 421/13) 

mukaisilla kuukausittaisilla näytteenotoilla. Tarkkailuun on myöhemmin li-

sätty nikkelin biosaatavan osuuden laskentaan tarvittavat analyysit rikastamon 

alapuolisilta havaintopaikoilta. Näytteitä otetaan Ekojoesta yhdeltä rikastamo-

alueen yläpuoliselta ja kahdelta alapuoliselta havaintopaikalta neljä kertaa 

vuodessa. Ekojoen alajuoksun havaintopaikan näytteenottoa suoritetaan kuu-

kausittain ympäristönlaatunormipitoisuuksien seurannan vuoksi. Lisäksi tark-

kailuohjelmaan kuuluu kolme kertaa vuodessa vesinäytteenotto Evonlahden 

edustalta Vahtiniemen syvännepisteeltä. 

 

Uusina analyyseina vesistövaikutusten tarkkailuun on esitetty Vahtiniemen sy-

vännepisteestä DRAGONVA/6 tutkittavaksi sähkönjohtavuus, happipitoisuus 

ja lämpötila metrin välein pinnasta pohjaan, jolloin saadaan tarkempi tieto 

mahdollisten kaivosvesien ajoittaisesta kertymisestä pohjan tuntumaan. 

 

Vakuus 

 

Hakija on 24.4.2019 päivätyssä hakemuksen täydennyksessään esittänyt va-

kuudeksi 1 147 500 euroa (alv 0 %). Lupa-asiassa aiemmin annetussa lupapää-

töksessä numero 124/2014/1 aluehallintovirasto on määrännyt vakuudeksi  
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612 500 euroa. Vakuus on perustunut Pirkanmaan ELY-keskuksen jäteva-

kuusoppaan (Ympäristöhallinnon ohjeita 5, 2012) pohjalta esittämään mää-

rään. 

 

Vakuusarvio on esitetty laskentataulukossa seuraavasti: 

 

Vakuuden erittely, arvio (alv 0 %) 

toimenpide yksikköhinta yhteensä € 

Rikastushiekka-alueen peitto ja maisemointi 1,75 €/m2 612 500 

Rikastushiekka-alueen ympäristötarkkailu,  

30 v sulkemisesta 

4 000 €/v 120 000 

Suotovesien pumppaaminen ojista maanalaiseen  

kaivokseen, 30 v sulkemisesta 

5 500 €/v 165 000 

Settikaivojen ja altaiden maanpäällisten putkien 

poistaminen 

6 €/m, yht. 5 000 m 30 000 

Alueen yleinen siistiminen  20 000 

Maaperän pilaantuneisuusselvitys  50 000 

Maaperän kunnostus  150 000 

  1 147 500 

 

Hakemuksen mukaan yhtiö on esittänyt vakuuden määräksi ELY-keskuksen 

laskemaa vakuussummaa 612 500 euroa rikastushiekka-alueen sulkemiseksi 

sekä vakuuteen lisättäväksi hakemuksessa selostettuja eriä. Maaperän pilaantu-

neisuutta ja puhdistustarvetta on selvitettävä sulkemisen yhteydessä, minkä 

kustannuksiksi arvioidaan 50 000 euroa. Rikastushiekka- ja rikastamoalueen 

toimintahistoria ja toimintojen sijainti historiassa on hyvin tiedossa, mikä aut-

taa selvitystarpeen määrittelyssä ja rajaamisessa. Pilaantuneiden maiden kun-

nostukseen varataan 150 000 euroa. Osa pilaantuneista maista voi olla mahdol-

lista sijoittaa rikastushiekka-alueelle ennen alueen sulkemista.  

 

Vaikka rikastushiekka-alue peitetään, arvioidaan sen suotavan useita vuosia 

sulkemisen jälkeen. Suotovesien pumppaamistarpeeksi ojista maanalaiseen 

kaivokseen arvioidaan 30 vuotta ja pumppauksista aiheutuviksi kuluiksi yh-

teensä 165 000 euroa. Summa koostuu pumppujen energiatarpeesta sekä tarvit-

tavista huoltotöistä. Settikaivojen ja rikastushiekka-altaiden maanpäällisten  

putkien poistamiskuluiksi arvioidaan 30 000 euroa ja alueen yleiseen siistimi-

seen on varattava 20 000 euroa. Tarkkailukuluiksi arvioidaan seuraavan  

30 vuoden aikana keskimäärin 4 000 euroa vuodessa eli yhteensä 120 000 eu-

roa. Mainituissa kuluerissä arvonlisävero on nolla prosenttia. 

 

Oikeudellinen arviointi 

 

Luvan hakijan valitus 

 

Dragon Mining Oy on esittänyt valituksessaan, että tuotannon häiriötön suju-

minen edellyttää, että malmin murskaus sallitaan maanantaista perjantaihin 

kello 7.00‒22.00 niin, että murskaus kello 17.00‒22.00 sallitaan siltä ajalta 

kuin se ei ole ollut mahdollista kello 7.00‒17.00. Päiväaikainen kokonaismurs-

kausaika ei lisäänny. Pääosin toimintaa harjoitetaan silti kello 7.00–17.00 vä-

lillä, mutta aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 7 ehdoton toiminta-

aikojen rajoitus vaarantaa tuotantoa. Murskaus on nykyiseen tapaan sallittava 

pysyvästi lauantaisin ja sunnuntaisin kello 7.00–17.00. Erityisistä syistä enin-
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tään neljänä viikonloppuna vuodessa lähinaapureille etukäteen ilmoittaen alu-

eella tulee sallia murskaus viikonloppuisin myös kello 17.00–22.00. Erityiset 

syyt ovat äkillisiä korjauksia vaativia syitä, joista ei voi ilmoittaa etukäteen 

Pirkanmaan ELY-keskukselle ja Sastamalan kaupungin ympäristönsuojeluvi-

ranomaiselle. 

 

Yhtiö on vedonnut muun ohella siihen, että aiemmissa ympäristölupapäätök-

sissä ei ole rajoitettu murskauksen toiminta-aikoja. Naapurit eivät ole valitta-

neet melusta, eikä eräistä naapuruussuhteista annettua lakia (naapuruussuhde-

laki) voida tulkita viran puolesta. Edelleen tuotantorajoitus on toissijainen suh-

teessa päästöjen ehkäisemismääräykseen. Rikastuslaitos on rakennettu ympäri-

vuorokautiseen toimintaan ja osaprosessit on mitoitettu sen mukaisesti. Laitok-

sen pysäyttäminen ja käynnistäminen johtaa epätasaiseen prosessiin, mikä vai-

kuttaa myös ympäristövaikutuksiin. 

 

Luvan hakijan valituksesta hallinto-oikeudessa on ratkaistavana, onko aluehal-

lintovirasto voinut rajoittaa murskauksen toiminta-aikoja valituksenalaisen 

päätöksen mukaisesti hakijan lupahakemuksessaan esittämästä. Aluehallintovi-

rasto on perustellut lupamääräystä 7 sillä, että murskauksen toiminta-aikaa on 

rajoitettava hakijan esittämästä päätöksessä esitetyllä tavalla naapurustolle ym-

pärivuotisesta toiminnasta aiheutuvan kohtuuttoman viihtyvyyshaitan välttä-

miseksi.  

 

Toiminnan voimassa olevan ympäristöluvan numero 15/2008/2 mukaan murs-

kauksen toiminta-aika on ollut keskeytyvässä kaksivuorotyössä päivittäin kello 

6.00‒14.00. Liikennettä on ollut kello 6.00‒23.00. Toiminta-ajat ovat olleet 

siten rajoitetut, että niitä ei ole ollut tarpeen rajoittaa lupamääräyksillä. Nyt ha-

kija on esittänyt toiminta-aikoihin merkittävää muutosta, joka lisää melua lä-

himmissä melulle altistuvissa kohteissa verrattuna toiminnan aiemman lupa-

päätöksen toiminta-aikoihin. 

 

Sillä, että naapurikiinteistöjen omistajat eivät vastusta hanketta, ei ympäristön-

suojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ole merkitystä asian arvioinnissa. Alue-

hallintoviraston on tullut arvioidessaan hakemuksen mukaisen toiminnan olen-

naisen muuttamisen luvan myöntämisen edellytyksiä arvioida edellä mainitun 

säännöksen perusteella viran puolesta myös naapuruussuhdelain mukaista koh-

tuutonta rasitusta ja sen ehkäisemiseksi tarvittavia lupamääräyksiä.     

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan murskaustoiminnasta aiheutuva melu on 

lähellä lupamääräyksessä 8 asetettua päiväaikaista kello 7.00–22.00 keskimää-

räistä äänentasoa 55 dB, etenkin melun leviämisen kannalta suotuisissa olo-

suhteissa ja toiminta-ajan ollessa normaalia pidempi, noin 6,5–7 tuntia. Lisäksi 

meluun sisältyy lyhytaikainen ja epäsäännöllinen impulssimainen ominaisuus.  

 

Yhtiö on saatekirjeessään hallinto-oikeudelle 11.2.2022 todennut, että se on 

tarvittaessa valmis tekemään melua estäviä rakenteita murskauslaitteiston ym-

pärille. Ennen viimeisimpiä melun päästömittauksia malmilouheen syöttö-

kaukalon seinämiin oli asennettu kumivaimennuslevyt vaimentamaan louheen 

kippauksesta aiheutuvaa melua. Kirjeessä ei ole todettu, mitä siinä mainitut 

meluntorjuntarakenteet voisivat olla. Saatekirjeen mukaan murskauslaitteiston 

kapasiteetti on nykyisin 200 t/h ja murskeen päiväsiilon koko on 1 000 t, joten 

murskauksen keston pitäisi normaalioloissa jäädä alle kuuden tunnin.   

 



64 (79) 

   

Ottaen huomioon asiassa saatu selvitys rikastustoiminnan meluvaikutuksista, 

etenkin toiminta-ajan ollessa yli 7 tuntia, lyhyet etäisyydet lähimpiin melulle 

altistuviin kohteisiin sekä lupamääräyksessä 7 määrätty 10 tunnin murskaus-

aika, ei arkipäiville asetettua murskauksen toiminta-aikaa voida pidentää arki-

päivien osalta yhtiön valituksessa vaaditulla tavalla, ilman että voitaisiin var-

mistua, ettei toiminnasta aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua 

kohtuutonta rasitusta lähimmille melulle altistuville kohteille. Lisäksi asiassa 

ei ole selvitetty murskauksen osalta kaikkia mahdollisia meluntorjuntaraken-

teita, joilla kyseistä haittaa voitaisiin pienentää. Toiminta-aikaan jää valituk-

senalaisen päätöksen lupamääräyksen 7 mukaisesti toimittaessa päivittäin noin 

neljä tuntia aikaa mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Hallinto-oikeus lisäksi to-

teaa, että asiassa ei ole selvitetty katselmuksella ilmennyttä satunnaisten isojen 

malmikivien hydraulivasaralla tapahtuvaa rikotusta, joka osittain lisää melun 

määrää ja häiritsevyyttä. Näin ollen asiassa ei ole syytä yhtiön valituksessaan 

vaatimalla tavalla muuttaa valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 7 

sallittuja murskauksen toiminta-aikoja arkipäivien osalta.  

 

Asiassa saadun selvityksen mukaan aikaisemmalla luvalla harjoitettu viikonlo-

pun aikaan suoritettava murskaustoiminta on tarpeen keskeytymättömän rikas-

tustoiminnan varmistamiseksi ja talviaikaisiin keskeytyksiin liittyvien tuotan-

nollisten ongelmien ehkäisemiseksi. Kun otetaan huomioon edellä mainittu 

meluselvitys, ei lyhytaikaisesta viikonloppuna suoritettavasta murskauksesta 

aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, kun 

toiminta-aika pidetään alle 7 tunnin. Näin ollen hallinto-oikeus on yhtiön vali-

tuksen enemmälti hyläten muuttanut lupamääräystä 7 siten, että murskaus on 

sallittua myös lauantaina ja sunnuntaina kello 8.00–15.00 välisenä aikana. Me-

lun torjuntatoimenpiteistä on tarvittaessa huolehdittava aluehallintoviraston 

päätöksen lupamääräyksessä 9 edellytetyllä tavalla. 

 

Haitankärsijöiden ja yhdistysten valitukset 

 

Hallinto-oikeuden muutokset lupamääräyksiin 11 ja 22 

 

Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma ja vakuus 

 

 ja  ovat vaatineet valituksessaan, että kaivan-

naisjätteiden jälkihoidolle tulee asettaa vakuus ottaen huomioon, että alueella 

voi olla ongelmajätettä. Vakuuden tulee kattaa kaivannaisjätteiden asianmukai-

nen käsittely, saastuneen maan, ojien ja vesistöjen puhdistus.  

 

Yhdistysten valituksessa on vaadittu jätealueiden ja jälkihoidon sekä jälkivas-

tuiden lisävakuudeksi arvonlisäveroineen 62 miljoona euroa. Edelleen takaus-

vastuu tulee poistaa tai se tulee hyväksyä vain Suomeen rekisteröidyltä riittä-

vän vakavaraiselta pankilta. Toissijaisesti valituksessa on vaadittu, että vakuus-

asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi käsittäen riittä-

vät selvitykset kattavan vakuuden määräämiseksi. Lisäksi yhdistykset ovat 

vaatineet väliaikaisen vakuuden määräämistä. 

 

Vaatimusten perusteeksi yhdistysten valituksessa on esitetty muun ohella, että 

vakuudet tulee selvittää ja määrätä niin, että ne riittävät jätealueen saattami-

seen lailliseen tilaan siten, että ympäristölaatunormit eivät ylity pinta- ja pohja-

vesissä, eikä maaperä pilaannu. Vakuuden täytyy kattaa jätteiden pysyvä stabi-

lointi, kuten kiinteytys, sekä käsittelyn tarkkailu. Valituksessa on viitattu muita 
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rikastamoita koskeviin vakuuksiin. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden 2.5.2016 antaman palautuspäätöksen mukaan hake-

muksen puutteellisuuden vuoksi ympäristöluvassa ei oltu voitu asettaa luvan 

myöntämisedellytysten varmistamiseksi ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja 

tarpeellisia määräyksiä erityisesti vesistöön kohdistuvista päästöistä, päästö-

raja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, päästöpaikan sijain-

nista tai toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, 

sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittaja on täy-

dentänyt toiminnan olennaista muuttamista koskevaa hakemusta muun muassa 

jätehuoltosuunnitelman ja vakuuden osalta. 

 

Rikastamon voimassa olevassa ympäristöluvassa 19.3.2008 numero 15/2008/2 

vakuus on 192 000 euroa. Aiemmassa kumotussa Länsi- ja Sisä-Suomen alue-

hallintoviraston lupapäätöksessä 24.6.2014 numero 124/2014/1 vakuudeksi on 

määrätty 612 500 euroa. Valituksenalaisessa päätöksessä 12.3.2020 aluehallin-

tovirasto on hyväksynyt hakijan esittämän sulkemisen kustannusarvion ja mää-

rännyt rikastushiekka-alueen (kaivannaisjätealue) kaivannaisjätteiden jätehuol-

lon ja kaivannaisjätealueen vesienkäsittelyn varmistamiseen, kaivannaisjäte-

alueiden käytöstä poistamiseen ja jälkihoidon toteuttamiseen liittyviin toimen-

piteisiin sekä toiminnan päättymisen jälkeiseen tarkkailuun asetettavaksi  

1 422 900 euron suuruisen vakuuden. Vakuus on määrätty arvonlisäverovelvol-

lisena. 

 

Alkuperäisessä lupahakemuksessa yhtiö on esittänyt 3.4.2013 päivätyn va-

kuusarvion ja 27.3.2013 päivätyn jälkihoito- ja maisemointisuunnitelman va-

kuuden arviota varten. Nyt käsiteltävänä olevassa hakemuksen täydennyksessä 

yhtiö on esittänyt aiempaa yksityiskohtaisemmat arviot jälkihoitotöistä aiheu-

tuvista kustannuksista. Vakuuden määrää on korotettu toiminnan aiemmasta 

ympäristölupapäätöksestä. Vakuuden määrä rikastushiekka-altaiden peittämi-

sen ja maisemoinnin osalta on 1,75 euroa neliömetriä kohden. 

 

Kaivostoiminnan parasta käyttökelpoista tekniikkaa on kuvattu EU:n IPPC-

toimiston kaivostoiminnan sivutuotteiden käsittelyä koskevassa dokumentissa 

Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tai-

lings and Waste-Rock in Mining Activities, January 2009 ja Suomessa laadi-

tussa Metallimalmikaivostoiminnan parhaat ympäristökäytännöt -julkaisussa 

(Suomen ympäristö 29/2011). Vuoden 2018 joulukuussa on julkaistu BAT-ver-

tailuasiakirja Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the 

Management of Waste from Extractive Industries, MWEI BREF, kaivannais-

jätteiden hallinnasta. Asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova, vaan sen on tarkoi-

tus toimia ohjaavana dokumenttina toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. 

Lisäksi ympäristöministeriö on 2.6.2020 julkaissut oppaan kaivannaisjätteiden 

hallinnan MWEI BREF -vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita 

koskevien päätelmien soveltamiseen. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että yleisesti vertailuasiakirjojen tarkoituksena on edis-

tää ympäristönsuojelua ja yhtenäistää ympäristölupakäytäntöjä EU:ssa. MWEI 

BREF -vertailuasiakirjassa on koostettu tietoa kaivannaisteollisuudesta, kai-

vannaisjätteistä ja niiden ympäristövaikutuksista sekä kaivannaisjätteiden ja 

ympäristövaikutusten hallintamenetelmistä ja -tekniikoista. Vertailuasiakirjan 

5. luvun BAT-päätelmissä on esitetty ne tekniikat, käytännöt ja toimenpiteet, 

jotka on todettu parhaiksi käytössä oleviksi kaivannaisjätteiden hallinnassa 
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sekä kaivannaisjätteistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäisyssä kaivos-

hankkeen eri vaiheissa. MWEI BREF -vertailuasiakirjan BAT-päätelmissä on 

määritelty BAT-tekniikoihin ja niiden soveltamiseen liittyen teknisiä vaatimuk-

sia ja suosituksia rakenteille, kuten kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja 

pintarakenteiden ominaisuuksille, kerrospaksuuksille ja rakenteiden tai raken-

nekerrosten vedenläpäisevyyksille. Vaikka kyseessä on ohjeellinen asiakirja, 

käytettäessä asiakirjassa mainittuja tai niitä vastaavia tekniikoita, varmistetaan 

ettei kaivannaisjätteistä aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettuja 

vaikutuksia ympäristölle.  

 

Yhtiön hakemuksen liitteen 5 BAT-tarkastelun (BAT 38, pintarakenteet) mu-

kaan Vammalan rikastamolle on laadittu jälkihoitosuunnitelmaluonnos Outo-

kumpu Oy:n aikana vuonna 2002. Suunnitelmassa rikastushiekka-alueen jälki-

hoitoratkaisuna on esitetty sulfidipitoisen rikastushiekan ja siitä tehtyjen pato-

penkereiden peittämistä heikosti vettä läpäisevällä maa-aineksella, jolloin ha-

pen pääsy materiaaliin ja sen seurauksena tapahtuva hapon muodostuminen 

vähenevät. Tarkempi yksityiskohtainen sulkemissuunnitelma, sisältäen jälki-

hoito- ja maisemointisuunnitelman sekä jälkitarkkailusuunnitelman, on ollut 

tarkoitus laatia rikastamon sulkemisvaiheessa. Yhtiö on esittänyt BAT-tarkaste-

lun perusteella, että päätelmän kohta 38 toteutuu. 

 

MWEI BREF -vertailuasiakirjan kohdassa BAT 38 on kuvattu kaivannaisjät-

teen sijoitusalueiden peittämiseen liittyviä tekniikoita pohjaveden laadun heik-

kenemisen ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. 

BAT-päätelmän tekniikoilla voidaan lisätä kaivannaisjätteen sijoitusalueiden 

lyhyt- ja pitkäaikaista vakavuutta sekä vähentää jätealueiden hajuhaittoja sekä 

päästöjä pintavesiin ja ilmaan, kuten pölypäästöjä. Valittava tekniikka riippuu 

läjitettävän jätteen laadusta. 

 

MWEI BREF -vertailuasiakirjan kohdassa BAT 38e ”Läpäisemättömät alhai-

sen virtaaman kuivapeitot” mainitaan, että tekniikka perustuu kaivannaisjät-

teen sijoitusalueen peittämiseen useista toiminnallisista kerroksista koostuvalla 

rakenteella. Rakenteen tavoitteena on estää hapen virtaaminen ja rajoittaa sa-

deveden kulkeutumista kaivannaisjätteeseen. Tekniikka soveltuu sekä potenti-

aalisesti happoa tuottavien kaivannaisjätteiden että sellaisten kaivannaisjättei-

den peittämiseen, joista voi liueta metalleja, syanideja tai muita haitta-aineita. 

Lisäksi tekniikkaa voidaan käyttää myös uraania sisältävien kaivannaisjättei-

den radonpäästöjen hallintaan. Tekniikassa on tavoitteena estää hapen virtaa-

minen kaivannaisjätteeseen ja rajoittaa sadeveden kulkeutumista jätteeseen, 

jotta voidaan ehkäistä sulfidien hapettumisesta aiheutuvien happamien valu-

mavesien muodostuminen. Peiton rakenne voi vaihdella suhteellisen yksinker-

taisista peitoista monimutkaisiin peittorakenteisiin, jotka koostuvat useista eri-

laisista toiminnallisista kerroksista. Kerrokset tiivistetään rakenteeseen yksit-

täin. Peittorakenteen paksuus voi vaihdella välillä 0,5–3,0 metriä ja sen tiivis-

kerroksen vedenläpäisevyys on yleensä <10–9 m/s.  

 

Hakemuksen täydennyksessä esitetyssä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitel-

massa (Envineer Oy, 8.10.2018, päivitetty 19.9.2019) on esitetty rikastus-

hiekka-altaiden peittämistä noin 25 senttimetrin paksuisella savi-/hienoaines-

kerroksella, jonka päälle tulisi noin 10 senttimetrin nurmetettava kasvukerros. 

Esitetty rakenne perustuu Outokumpu Oy:n vuonna 2002 tekemään suunnitel-

maan. Tällä hetkellä rikastushiekka-alue on pinta-alaltaan noin 35 hehtaarin 

suuruinen ja jakautuu kolmeen suurempaan osa-altaaseen A, B ja C. Altaan B 
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etelälaidassa on aiemmin sijainnut kaksi pienempää allasta, osa-altaat E ja F. 

Altaat ovat nykyisellään Au-rikastushiekan alla. E-allasta on aikoinaan käy-

tetty Australiasta tuodun Black Swan -kaivokselta peräisin olleen nikkelirikas-

teen pesuvesialtaana. F-allasta on käytetty alueella aiemmin sijainneen telluu-

riliuottamon saostusaltaana. Rikastushiekka-altaisiin ja maanalaiseen louhok-

seen on läjitetty rikastushiekkaa vuosina 1975–2019 noin 11,6 Mt ja nykyisin 

sitä muodostuu vuosittain noin 300 000 t. Asiakirjoista saadun selvityksen pe-

rusteella rikastushiekka-alueelle läjitetyt jätteet eivät ole pysyviä, ja ne ovat 

pääosin potentiaalisesti happoa tuottavia. 

 

Asiassa saadun selvityksen perusteella yhtiön täydentämä hakemus on ollut 

ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaisesti riittävä toiminnasta ai-

heutuvien ympäristövaikutusten tunnistamiseksi ja ympäristöluvan myöntämi-

sen edellytysten arvioimiseksi. Hallinto-oikeus katsoo rikastushiekan määrästä 

ja laadusta saadun tiedon perusteella sekä rikastushiekka-altaiden ja patojen 

suotavasta rakenteesta aiheutuvasta ympäristökuormituksesta johtuen, että eri-

tyisesti rikastushiekka-altaasta suotautuvien vesien määrän vähentäminen 

paitsi toiminnan aikana myös toiminnan lopettamisen jälkeen on tärkeää ym-

päristön pilaantumisen estämiseksi. Tämän vuoksi kaivannaisjätteiden jätealu-

eita suljettaessa on käytettävä MWEI BREF -vertailuasiakirjassa kuvatusti lä-

päisemättömiä alhaisen virtaaman kuivapeittorakenteita tai niitä vastaavia ra-

kenteita, joilla saavutetaan vastaava ympäristönsuojelun taso. Hallinto-oikeus 

katsoo, että yhtiön kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esittämä altai-

den peittorakenne ei edellä esitetyn perusteella ole riittävä ympäristön pilaan-

tumisen estämiseksi ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukainen ja näin 

ollen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on täydennettävä. Kun kuiten-

kin otetaan huomioon, että kysymyksessä on olemassa olevan toiminnan olen-

naista muuttamista koskeva hakemus, toiminnalle on määrätty voimassa oleva 

vakuus, valituksenalaisen päätöksen kaivannaisjätteitä koskevat lupamääräyk-

set ovat muilta osin ympäristönsuojelulain 113 §:n mukaisesti riittävät ja kai-

vannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa ilmennyt täydennystarve koskee toi-

minnan lopettamista ja kaivannaisjätealueen sulkemista, jotka toimet suorite-

taan pääosin vasta kaivoksen lopettamisen jälkeen, ei asiaa ole syytä kumota ja 

palauttaa tältä osin aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Kaivannais-

jätteen jätehuoltosuunnitelman täydentämistarpeesta johtuen hallinto-oikeus ei 

myöskään voi muuttaa valituksenalaisen päätöksen vakuutta koskevaa mää-

räystä valituksissa vaaditulla tavalla. 

 

Edellä mainituilla perusteilla hallinto-oikeus on ympäristön pilaantumisen es-

tämiseksi ympäristönsuojelulain 52, 59, 60, 113 ja 114 §:ien sekä kaivannaisjä-

teasetuksen 10 §:n ja liitteen 5 nojalla tehnyt lisäyksen lupamääräykseen 11 ja 

edellyttänyt yhtiötä täydentämään kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 

erityisesti rikastushiekka-altaiden pintarakenteiden osalta 31.12.2022 men-

nessä. Suunnitelman täydennyksessä on otettava huomioon valtioneuvoston 

asetus kaivannaisjätteistä sekä ohjeellisessa MWEI BREF -vertailuasiakirjassa 

esitetty. Suunnitelman täydennyksessä on muutetun suunnitelman perusteella 

ehdotettava ympäristönsuojelulain 59–61 §:ien mukaista vakuutta nyt määrä-

tyn vakuuden lisäksi. Aluehallintovirasto voi ehdotuksen perusteella määrätä 

vakuudesta. 
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Pohjaveden pilaantumisriski 

 

 ja  sekä yhdistysten valituksissa on vedottu 

pohjaveden pilaantumisriskiin ja vaadittu, että pohjaveden pilaantuminen tulee 

selvittää ja pohjavesien pilaantuminen estää. 

 

Rikastamon vaikutusalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Hakemuksen 

täydennyksessä 10.10.2018 yhtiö on esittänyt, että rikastushiekka-alueen vesi-

taseesta noin kolmasosa imeytyy pohjavedeksi. Yhtiön mukaan toiminnasta ei 

aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä toiminnan pohjavesivaikutuksia 

ole esitetty tarkkailtavaksi. Aluehallintovirasto ei ole valituksenalaisessa pää-

töksessään määrännyt toiminnan pohjavesivaikutuksia selvitettäväksi. 

 

Toiminnan voimassa olevan ympäristöluvan 19.3.2008 numero 15/2008/2 mu-

kaan pohjaveden laatua ja määrää on tutkittu kaivoksen lähialueella vuosina 

1974–1975 perustilaselvityksen yhteydessä ja vuonna 1997 silloisen kaivostoi-

minnan loppumisen jälkeen. Kaivostoiminnan vaikutukset ovat näkyneet poh-

javedessä kohonneina sinkki- ja nikkelipitoisuuksina. Laitokselta ei myöskään 

voimassa olevassa luvassa ole edellytetty pohjavesivaikutusten tarkkailua. 

 

Yhtiön hakemuksessaan toteaman mukaan rikastushiekka-altaan alueelta 

imeytyy suotovesiä pohjavedeksi. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuo-

jelulain 17 §:n 1 momentin mukainen pohjaveden pilaamiskielto koskee kaik-

kea pohjavettä riippumatta siitä, sijaitseeko hakemuksen mukainen toiminta 

luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran ai-

heuttamisen kiellon. Kun tämän lisäksi otetaan huomioon rikastushiekka-al-

taan rakenne suotavana altaana ja siitä pohjaveteen suotautuvan veden määrä, 

asiassa saatu selvitys rikastushiekka-altaan suotovesien laadusta, aikaisemmat 

pohjavesitarkkailun tulokset, ympäristönsuojelulain 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 

62 § sekä vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuk-

sen 4 a §, on asiassa tarpeen määrätä pohjavesien tarkkailusta. Näin ollen hal-

linto-oikeus on muuttanut aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 22 

ratkaisusta tarkemmin ilmenevällä tavalla. 

 

Haitankärsijöiden ja yhdistysten valitusten hylkääminen muilta osin 

 

Lupahakemuksen käsittely aluehallintovirastossa 

 

Yhdistysten valituksen mukaan asiassa on kuulemisvirheitä, koska korjattu lu-

pahakemus lain edellyttämin tiedoin puuttuu. Asiassa on esitetty vanha lupaha-

kemus ja liitteitä. Ympäristövaikutuksia ei ole kuvattu ja yhteenvedot ovat ris-

tiriidassa mittaustietojen kanssa. Merkittäviä asiakirjoja, kuten patoturvalli-

suuslausunnot ja toiminnanharjoittajan viimeisen täydennyksen kaivannaisjäte-

dokumentit, on jätetty kuuluttamatta. Ekojoen varren, Evonlahden ja Rautave-

den haitankärsijöitä ei ole kuultu asianmukaisesti korvauskäsittelystä lähetettä-

vin kirjein. Suunniteltuja lupamääräyksiä ja vesienkäsittelyratkaisuja ei ole ol-

lut mahdollista kommentoida. 

 

Asia on tullut aluehallintovirastossa uudelleen vireille korkeimman hallinto-

oikeuden 11.7.2017 antaman päätöksen taltionumero 3508 jälkeen, jolla asia 

on palautettu aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiö on aluehal-

lintoviraston pyynnöstä täydentänyt hakemustaan sen uudelleen vireilletulon 



69 (79) 

   

jälkeen asiakirjoista tarkemmin ilmenevällä tavalla. Asiakirjoista saadun selvi-

tyksen perusteella aluehallintovirasto on kuuluttanut toiminnanharjoittajan täy-

dentämän lupahakemuksen 23.5.‒24.6.2019 ja asettanut julkiset hakemusasia-

kirjat nähtäville aluehallintoviraston lupatietopalvelussa. Hakemusta koskeva 

ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomat -lehdessä 23.5.2019. Lupahakemuk-

sesta on annettu erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. 

Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunnot Sastamalan kaupungilta sekä 

kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta, Pirkanmaan elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualu-

eelta, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusvi-

ranomaiselta sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-

sen kalatalousviranomaiselta.  

 

Hakijaa on hakemuksen kuulutuksen jälkeen pyydetty täydentämään hakemus-

taan. Hakemuksen täydennyksenä 20.9.2019 on toimitettu päivitetyt tiedot ri-

kastamolla käytettävistä kemikaaleista, kaavoituksesta, kiinteistötunnuksista ja 

tilojen lämmityksessä kuluneesta sähköenergiasta, päivitetty kaivannaisjätteen 

jätehuoltosuunnitelma, päivitetty murskaamon meluselvitys, kalataloudelliset 

tarkkailuraportit vuosilta 2014 ja 2017, aiempia korvausasiaan liittyviä päätök-

siä, BAT-vertailu sekä rikastamon sisäinen pelastussuunnitelma. Kyseisistä 

täydennyksistä ei ole kuultu asianosaisia eivätkä täydennykset ole olleet nähtä-

villä aluehallintoviraston lupatietopalvelussa. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakemuksen uudelleen kuuluttamisen ja muutoin 

tiedoksi antamisen tarve hakemuksen täydentämisen jälkeen on lainsäädän-

nössä pitkälti jätetty lupaviranomaisen harkintaan. Edellä kuvatut hakemuksen 

kuuluttamisen jälkeen toimitetut täydennykset ovat sinänsä olleet melko laajat. 

Kyseisten täydennysten johdosta ei kuitenkaan ole pääteltävissä, että lupavi-

ranomainen ei olisi selvittänyt asiaa ympäristönsuojeluasetuksen 11 §:n tar-

koittamalla tavalla riittävän yksityiskohtaisesti ennen hakemuksen kuulutta-

mista eivätkä toisaalta hakemuksen täydennyksissä toimitetut selvitykset ole 

sisältäneet toiminnassa aiheutuvista päästöistä sellaista poikkeavaa tai uutta 

tietoa, joka olisi olennaisesti vaikuttanut muutoksenhakijoiden oikeuteen tai 

etuun. Kun lisäksi otetaan huomioon tiedoksi annetun hakemuksen sisältö ja 

valituskirjelmissä esitetyt seikat, hallinto-oikeus katsoo, että asianosaisilla on 

ollut riittävä tieto hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista. Asianosaisille on 

hallinto-oikeudessa varattu erikseen tilaisuus lausua yhtiön hakemuksen täy-

dennyksessä toimittamasta murskaamon meluselvityksestä. 

 

Aluehallintoviraston diaariotteen ja lausuntopyyntöjen perusteella Kainuun 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen patoturvallisuusviranomaiselle on 

lähetetty hakemuksen johdosta lausuntopyyntö 21.5.2019. Patoturvallisuusvi-

ranomainen ei ole antanut hakemuksen johdosta lausuntoa. Aluehallintovirasto 

on toimittanut valituksenalaisen päätöksen patoturvallisuusviranomaiselle tie-

doksi. Patoturvallisuusviranomaisen hallinto-oikeudelle antaman vastineen 

mukaan aluehallintoviraston päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset 

patoturvallisuuden noudattamiseksi ja toteutumiseksi.  

 

Edellä esitetysti lupahakemuksesta on lähetetty erikseen tieto kirjeellä asian-

osaisille ja varattu viranomaisille tilaisuus lausua asiasta ympäristönsuojelulain 

42 ja 43 §:ien mukaisesti. Lupamääräyksistä ja vesienkäsittelyratkaisuista 

päättäminen kuuluu lupaviranomaisen lupaharkintaan. 
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Edellä esitetyn perusteella hallinto-oikeus katsoo, että aluehallintoviraston lu-

pamenettelyssä ei ole tapahtunut sellaista kuulemisvirhettä, jonka vuoksi alue-

hallintoviraston päätös tulisi kumota tai palauttaa uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen 

 

Yhdistysten valituksessa on vaadittu hallinto-oikeutta määräämään asiassa to-

teutettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Valituksessa on 

vedottu siihen, että pelkästään Sastamalan rikastushiekka-alue 35 hehtaaria 

ylittää YVA-rajan 25 hehtaaria. Hankkeiden kokonaispinta-ala on suurempi ja 

käsittää merkittäviä jätealueita, louhoksia ja kaivostunneleita. Koko kaivos-

hankkeelle ja erityisesti sen lainmukaiselle lopettamiselle täytyy määrätä 

YVA-menettely käsittäen Oriveden, Jokisivun ja Kaapelinkulman kaivokset. 

Kaivannaisjätteet voivat olla vaarallista jätettä ja muiden kuin pysyvien jättei-

den suuri määrä edellyttää YVA-menettelyä erityisesti kaivannaisjätteiden ha-

ponmuodostuksesta seuraavien pintavesi-, pohjavesi- sekä maaperävaikutusten 

selvittämiseksi pitkienkin aikojen kuluessa. 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 

29.3.2012 antanut päätöksen harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltami-

sesta kysymyksessä olevaan hankkeeseen ja katsonut, että hankkeella ei toden-

näköisesti ole YVA-laissa tarkoitettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaiku-

tuksia. YVA-menettelyä ei siten ole ollut tarpeen tehdä. Hallinto-oikeudelle 

antamassaan vastineessa Pirkanmaan ELY-keskus on lausunut YVA-käsittelyn 

tarpeesta ja todennut, että kyse ei ole myöskään uuden YVA-lain liitteen 1 han-

keluettelon kohdassa 2a tarkoitetusta toiminnasta. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että YVA-menettelyn tarvetta arvioidaan nyt käsiteltä-

vänä olevassa lupahakemuksessa esitetyn rikastamotoiminnan osalta, eikä 

tässä yhteydessä voida ottaa huomioon malmimursketta toimittavien kaivosten 

ympäristövaikutuksia tai määrätä kaivosten toimintaa koskevaa YVA-menette-

lyä. Asiassa ei myöskään ole kyse toiminnan lopettamista koskevasta hake-

muksesta. 

 

Toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen mukaan rikastamolla 

murskataan ja rikastetaan kultamalmia 300 000 tonnia vuodessa. Hakemuksen 

mukainen toiminta ei siten ylitä YVA-asetuksen 6 §:n hankeluettelon 2a koh-

dassa säädettyä irrotettavan aineksen kokonaismäärän rajaa eikä toiminnassa 

ole kyse avokaivoksesta. Toiminta ei näin ollen edellytä arviointimenettelyä 

YVA-lain 4 §:n 1 momentin perusteella. Edelleen hallinto-oikeus katsoo, että 

toiminta ei ole muuttunut Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksen jälkeen siten, 

että asiaa olisi arvioitava toisin myöskään YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukai-

sen harkinnanvaraisen YVA-menettelyn tarpeen osalta. Hakemuksen mukainen 

toiminta ei ympäristölupapäätöksessä annetut lupamääräykset huomioon ot-

taen todennäköisesti lisää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja ris-

kejä, mukaan lukien toiminnan ennalta arvioidut pintavesi-, pohjavesi- sekä 

maaperävaikutukset. Edellä esitetyn perusteella toiminnalta ei ole edellytettävä 

YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. 

 

 

 

 

 



71 (79) 

   

Korvausvaatimukset 

 

 ja  ovat vaatineet valituksessaan vuotuista 

korvausta virkistyskäytölle aiheutuneesta ja aiheutuvasta haitasta sekä kor-

vausta kiinteistöjen arvon alenemisesta. Vakavia haittoja on aiheutunut yli  

30 vuoden ajan, ajoittain erityisen suurina kuten rikastushiekkapadon murtu-

misen yhteydessä. Valituksessa on vedottu myös kalastukselle aiheutuviin hait-

toihin. Tunnetut vesistöhaitat vaikeuttavat kiinteistöjen myyntiä ja alentavat 

niiden arvoa.  

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellään tutkinut asiassa esite-

tyt korvausvaatimukset ympäristönsuojelulain 129 ja 130 §:ien perusteella ve-

siylioikeuden vuonna 1996 antaman päätöksen jälkeiseltä ajalta ja hylännyt 

vaatimukset. 

 

 ja  kiinteistöt sijaitsevat karttatarkastelun pe-

rusteella Evonlahden itärannalla noin kolmen kilometrin etäisyydellä rikasta-

moalueelta.  kiinteistö sijaitsee Ekojoen suualueella ja  kiin-

teistö sijaitsee Ekojoen suualueelta noin 500 metriä pohjoiseen. Kuten aluehal-

lintovirasto on perusteluissaan todennut, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 

on rikastamon voimassa olevassa lupapäätöksessä 19.3.2008 numero 

15/2008/2 katsonut, että toiminnasta ei aiheudu korvattavaa haittaa. Asiakirjo-

jen perusteella vesistöön johdettava kuormitus on vuoden 2008 lupapäätöksen 

jälkeen edelleen pienentynyt. Aluehallintoviraston korvausvaatimuksia koske-

van ratkaisun perusteluihin viitaten hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei ole 

osoitettavissa sellaista ympäristönsuojelulain 125 §:ssä tarkoitettua pilaantu-

mista, että korvauksia olisi määrättävä. Rautaveden Vahtiniemen havaintopis-

teeltä saatujen tarkkailutietojen mukaan rikastamon vaikutuksia vesialueen ve-

denlaatuun voidaan pitää vähäisinä ja talviaikainen syvänteiden lyhytaikainen 

kerrostuminen ei aiheuta korvattavaa haittaa rantakiinteistöillä. Aluehallintovi-

rasto on voinut esittämillään perusteilla hylätä asiassa esitetyt korvausvaati-

mukset, eikä päätöstä ole syytä valituksen johdosta muuttaa. Päätöksessä on 

annettu myös ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle sekä kalatalous-

maksu kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen korvaamiseksi. 

 

Vesistövaikutukset ja selvitysten riittävyys 

 

 ja  ovat vaatineet valituksessaan, että rikasta-

mon vedet tulee puhdistaa ennen niiden pumppaamista rikastushiekka-altaalle 

niin, että rikastushiekka- ja suoto- tai vuotovedet eivät saastuta ympäristöä. 

Saastuneiden vesien leviäminen pinta- ja pohjavesiin täytyy estää eri puolilla 

kaivosta ja rikastushiekka-alueita. Ennakoitava ylivuotoveden päästö edellyt-

tää ympäristölupaa, jossa tulee olla raja-arvot haitta-aineille. 

 

Yhdistysten valituksessa on esitetty, että hallinto-oikeuden palautuspäätök-

sessä vaadittuja selvityksiä ei ole tehty luvan korjaamiseksi. Asiassa on suun-

niteltu jäteveden pumppausta vanhassa kaivoksessa, mikä ei korjaa asiaa. Se-

koittumisvyöhykettä ei ole määrätty tai haettu, joten EU:n laatunormit ylittävät 

päästöt on kiellettävä. Kaivos on velvoitettava selvittämään todelliset päästöta-

sot kattavin mittauksin eri kohdista ja eri syvyyksillä laskupurossa ja alapuoli-

sessa vesistössä. Mittausten perusteella on määrättävä päästörajat ja väliaikai-

nen vedenpuhdistus sekä pitkäaikaiset vesijärjestelyt. Päästötiedot eivät ole 
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luotettavia ja rajat ovat ympäristön kannalta kestämättömiä. Nikkelin päästö-

raja on poistettu. Kadmiumin päästörajaksi on asetettava maksiminormi virtaa-

mapainotteisena vuosikeskiarvona. Luvan sulfaattiraja-arvo on liian korkea. 

Kiintoaineelle ei ole esitetty raja-arvoa ja pH:n raja-arvoksi on esitetty 6,0. 

Kyseiset raja-arvot eivät ole pieneen luonnonveteen laskettaessa sallittavia. 

Kaivokselle on määrättävä vesien puhdistustaso, joka puhdistaa raskasmetalli-

pitoisuudet alle ympäristölaatunormien määräämän tason sekä saattaa muut 

haitta-ainepitoisuudet ympäristön kannalta kestävälle tasolle.  

 

Aiemman palautetun ympäristölupahakemuksen jälkeen yhtiö on tehostanut 

suotovesien keräilyä rakentamalla uuden suotovesipumppaamon ja suotove-

siojat rikastushiekka-alueen koillispuolelle vuonna 2017. Pumppauksen aloit-

tamisen jälkeen suotovesien määrä on pienentynyt. Miljoonaojan vesiä on 

alettu pysyvästi pumppaamaan takaisin rikastushiekka-altaaseen vuonna 2014. 

Yhtiö on vuonna 2020 eristänyt rikastushiekka-altaan ja Miljoonaojan etelän 

puoleiset hulevedet ympärysojalla ja putkituksella sekä tehostanut rikastus-

hiekka-altaan koillispuolen suotovesien keräilyä uudella ojalla, josta vedet joh-

detaan Miljoonaojaan. Horvelon ja Korvalammin yhteys suljetaan penkereellä, 

jolloin Korvalammin luonnonvedet erottuvat rikastamon vesikierrosta. Horve-

loon johdettavat prosessivedet on vuonna 2021 siirretty avo-ojasta putkeen. 

Uusi mittakaivo mittaa Horvelosta Korvalamminojaan johdettavan veden mää-

rää. 

 

Täydennetty hakemus sisältää esityksen päästöraja-arvoiksi ja päästöpaikoiksi. 

Yhtiö on esittänyt kaksi purkupaikkaa, joissa molemmissa on mittapato. Pää-

asiallinen purkupaikka on Korvalamminoja. Kovero-oja on käytössä vain häi-

riötilanteissa. Lisäksi hakemuksessa on esitetty mittakaivo Miljoonaojan mah-

dolliseen ylivuotokohtaan. Yhtiö on todennut, että se ei hae sekoittumisvyöhy-

kettä ojiin tai Ekojokeen. Rikastamon vesistökuormitusta on selvitetty hake-

muksen liitteenä toimitetussa vesistötarkkailun vuosiyhteenvetoraportissa vuo-

delta 2017. Yhtiö on myös täydentänyt vuoden 2012 suotovesiselvitystä ja kai-

vannaisjätesuunnitelmaa. Hallinto-oikeus katsoo, että yhtiö on tehnyt rikasta-

mon vesistövaikutuksista ja niiden ehkäisemisestä riittävät selvitykset, joita 

hallinto-oikeuden palautuspäätöksessä on edellytetty. Toiminnasta vesistöön 

aiheutuvia ympäristövaikutuksia on muutoinkin kuvattu ympäristönsuojelulain 

39 §:n 2 momentissa ja ympäristönsuojeluasetuksen 8 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla riittävästi ja luotettavasti eikä asiassa ole ilmennyt, että asiassa esitetyt 

selvitykset ja niistä tehdyt yhteenvedot olisivat yhdistysten valituksessa tarkoi-

tetulla tavalla ristiriidassa mittaustietojen kanssa. 

 

Asiassa saadun selvityksen perusteella toiminnasta aiheutuvien jätevesien kes-

keisimmät kuormitustekijät ovat sulfaatti ja metallit. Jätevedet eivät sisällä 

merkityksellisiä määriä ravinteita taikka kiintoainetta. Vesistötarkkailun vuo-

siyhteenvetoraporttien vuosilta 2017 ja 2019 perusteella toiminnan aiheuttama 

vesistökuormitus on pienentynyt yhtiön tekemien vesienkäsittelyn tehostamis-

toimenpiteiden jälkeen. Käsiteltävän malmimäärän lisääntyminen ei ole näky-

nyt lisääntyneenä kuormituksena vastaanottavassa vesistössä. Merkittävä osa 

nykyisestä jätevesien nikkelikuormituksesta todennäköisesti aiheutuu aikai-

semmassa toiminnassa syntyneestä nikkelirikastushiekasta ja sen hapettumi-

sesta sekä liukenemisesta. Yhtiö on esittänyt mahdollisia toimenpiteitä nikkeli-

päästöjen vähentämiseksi edelleen. Asiassa saadun selvityksen perusteella jäte-

vesistä aiheutunut sulfaattikuormitus ei ole aiheuttanut pysyvää kerrostunei-
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suutta tai muitakaan haittavaikutuksia Rautaveden syvänteissä. Ekojoen vält-

tävä ekologinen tila johtuu erityisesti runsaasta hajakuormituksesta ja sen tuo-

mista ravinteista, eikä rikastushiekka-alueen jätevesien johtamisella siten ole 

vaikutusta Ekojoen ekologiseen tilaan. 

 

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 

asetuksen (1022/2006) 6 b §:n mukaan lupaviranomainen päättää sekoittumis-

vyöhykkeestä toiminnanharjoittajan hakemuksesta. Yhtiö ei ole hakemukses-

saan hakenut sekoittumisvyöhykettä, jolloin sitä ei ole voitu aluehallintoviras-

tossa myöskään käsitellä taikka määrätä. Asiassa saadun selvityksen perus-

teella sekoittumisvyöhykettä ei myöskään ole tarve määrätä valituksessa vaa-

ditusti, koska ympäristönlaatunormit eivät vesistössä ylity. Hallinto-oikeus to-

teaa, että vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden ympäristönlaa-

tunormeja ei sovelleta ojaan. 

 

Aluehallintovirasto on valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 2 hyväk-

synyt yhtiön esittämät päästöraja-arvot. Asetetut raja-arvot eivät ennalta arvioi-

den johda metallien ympäristölaatunormien ylittymiseen tai sulfaatista johtu-

viin haittavaikutuksiin vastaanottavassa vesistössä. Jätevesien kiintoainepitoi-

suus on ollut alhainen eikä raja-arvon asettaminen ole tarpeen. Asetettu pH:n 

raja-arvo on tavanomainen ja riittävä ehkäisemään ympäristöhaittoja. Edellä 

mainituilla perusteilla valituksenalaisen päätöksen lupamääräyksessä 2 asetetut 

päästöraja-arvot ovat ympäristönsuojelulain 49 ja 52 §:ien mukaisesti riittävät 

ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi eikä niiden muuttamiseen ole syytä 

valituksissa esitetyillä perusteilla. 

 

Vesien johtaminen käytöstä poistettuun kaivokseen on sallittu jo toiminnan 

voimassa olevassa 19.3.2008 myönnetyssä ympäristöluvassa eikä sen kieltämi-

seen nyt käsiteltävänä olevan lupa-asian yhteydessä ole syytä. 

 

Rikastushiekkajäte ja kaivannaisjätealueen luokitus  

 

 ja  ovat vaatineet valituksessaan, että kaivan-

naisjätealue tulee saneerata niin, että se on lain edellyttämällä tasolla. Rikas-

tushiekka-altaan ongelma- ja säteilyjätteet mukaan lukien mahdolliset ydin-

energialainsäädännön alaiset jätteet tulee selvittää ja toimittaa asianmukaisesti 

hävitettäväksi. 

 

Yhdistysten valituksessa on vedottu siihen, että alueella on suuri määrä ei py-

syvää sekä happoa muodostavaa raskasmetalli- ja arseenipitoista jätettä. 

Kaikki kaivosjätteet voivat olla vaarallisia jätteitä. Vaikka jätettä ei ole luoki-

teltu pysyväksi jätteeksi, aluehallintovirasto on luokitellut alueen tavanomai-

sen jätteen kaatopaikaksi. Edelleen lupaviranomainen on määrättävä selvittä-

mään uraanin ja radioaktiivisten aineiden esiintyminen ja määräämään tarvitta-

essa korjaavat toimet. Jäte sisältää suolan ja uraanin lisäksi korkeita pitoisuuk-

sia raskasmetalleja, kuten telluuria ja vismuttia. 

 

Aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksen 10 mukaan rikastushiekkajäte 

voidaan sijoittaa hakemuksen mukaisesti rikashiekka-alueelle, mukaan lukien 

A-allas. Aluehallintovirasto on päätöksessään katsonut, että Kaapelinkulman 

kultamalmin rikastaminen ja Oriveden malmin poistuminen rikastettavasta 

malmista ei kaivannaisjätesuunnitelmassa esitettyjen tulosten perusteella vai-
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kuta kaivannaisjätteen eikä rikastushiekka-alueen luokitukseen. Saadun selvi-

tyksen perusteella Jokisivun ja Kaapelinkulman malmin rikastamisesta synty-

vän rikastushiekan alkuaineen kokonaispitoisuudet ylittävät PIMA-asetuksen 

arseenin alemman ja ylemmän ohjearvon sekä lievästi vanadiinin alemman oh-

jearvon. Selvityksen mukaan nikkeli/kuparimalmin rikastushiekan alkuainei-

den liukoisuus kasvaa hapon muodostuksen lisääntyessä, mikäli sulfidipitoinen 

rikastushiekka altistuu hapen ja veden vuorovaikutukselle. Nikkeli/kuparimal-

min rikastushiekassa alkuaineiden kokonaispitoisuudet ylittävät PIMA-asetuk-

sen ylemmän ohjearvon kromin, kuparin, nikkelin ja osittain koboltin osalta. 

Aluehallintovirasto on luokitellut rikastushiekka-alueen tavanomaisen jätteen 

jätealueeksi samoin kuin toiminnan voimassa olevassa ympäristölupapäätök-

sessä 19.3.2008 numero 15/2008/2. 

 

Yhtiö on täydentämässään kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa (En-

vineer Oy, 8.10.2018, päivitetty 19.9.2019) selvittänyt kaivannaisjätteiden 

ominaisuuksia sekä kaivannaisjätteiden ja jätealueiden luokittelua. Kyse ei ole 

valituksissa väitetyllä tavalla vaarallisesta jätteestä. Tehdyt selvitykset rikas-

tushiekan laadusta ovat riittävät, eikä rikastettavassa hiekassa ole selvitysten 

perusteella tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat rikastushiekka-

alueen luokitukseen. Asiassa ei ole ilmennyt syytä muuttaa toiminnan voi-

massa olevan ympäristöluvan mukaista rikastushiekka-alueen luokitusta tai 

selvittää rikastushiekkajätteen laatua enemmälti. 

 

Toiminnasta aiheutuva pölyäminen 

 

 ja  ovat valituksessaan vedonneet pölyhaittoi-

hin ja vaatineet, että asiassa tulee ottaa huomioon lainsäädännössä asetetut nor-

mit pienhiukkaspölylle sekä arseenille, nikkelille, kadmiumille ja lyijylle. Kun 

otetaan huomioon valituksessa esitetty ja se, että  ja  kiinteis-

töt sijaitsevat noin kolmen kilometrin etäisyydellä rikastamolta, toiminnasta ei 

voida katsoa aiheutuvan pölyhaittaa  ja  kiinteistöillä eikä 

heillä siten ole muutoksenhaun tarvetta toiminnasta aiheutuvan pölyn osalta. 

 

Yhdistykset ovat valituksessaan vaatineet, että pölypäästöille tulee olla laskeu-

matarkkailu, jossa on arseenin ja raskasmetallien pitoisuusmittaus. Valituksen 

mukaan alueella on pölymyrskyjä, jotka ovat levittäneet haitta-ainepitoista pö-

lyä ympäristöön. Edelleen on vaadittu, että lupaviranomainen on määrättävä 

selvittämään asbestin esiintyminen ja määräämään tarvittaessa korjaavat toi-

met ja vakuus niille. 

 

Hallinto-oikeus toteaa, että hakija on selvittänyt toiminnasta aiheutuvaa pöly-

haittaa pölymittauksilla ja laskennallisella leviämismallinnuksella vuonna 

2018. Pölymittaukset on tehty luotettavin menetelmin muun muassa mittausten 

kesto huomioon ottaen. Saatuja tuloksia on verrattu ilmanlaadun ohjearvoista 

ja rikkilaskeuman tavoitearvosta annetun valtioneuvoston päätöksen 

(480/1996) ohjearvoihin sekä ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuk-

sen (79/2017) raja-arvoihin. Mallinnuksen perusteella lasketut kokonaispitoi-

suudet rikastamoalueen ympäristössä ja kahdella asuinrakennuksella tehdyt 

mittaustulokset alittivat ohje- ja raja-arvot. Asuinrakennusten piha-alueilla teh-

tyjen mittausten perusteella pienhiukkasten ja kokonaisleijuman pitoisuudet 

ovat alhaiset. 
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Pölyä voi yksittäisissä tapauksissa kulkeutua lähimpien naapureiden asuinra-

kennusten piha-alueille, mistä voi aiheutua viihtyisyyden vähenemistä. Alue-

hallintovirasto on ottanut pölyämistapaukset huomioon pölyämisen ehkäise-

miseksi antamassaan lupamääräyksessä 5. Pölyn tarkkailun tarve on jätetty Pir-

kanmaan ELY-keskuksen harkittavaksi. Hakemuksessa esitetyt tiedot pölyn 

leviämisestä alueella ja pölyämisen torjuntatoimet huomioon ottaen pölypääs-

töjen tarkkailusta ei ole tarpeen määrätä lupamääräyksessä 5 esitettyä tarkem-

min. Asiassa ei ole kysymys sellaisesta toiminnasta, josta aiheutuvista ilma-

päästöistä tulisi määrittää ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohope-

asta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä annetun valtioneu-

voston asetuksen (164/2007) mukaiset raskasmetallit ja PAH-yhdisteet. Edel-

leen valituksessa ei ole esitetty eikä asiakirjoista ilmene sellaisia seikkoja, joi-

den perusteella asbestin esiintymisen selvittäminen olisi tarpeen. 

 

Tarkkailu muuta kuin pohjavesivaikutuksia koskevilta osin 

 

 ja  ovat vaatineet valituksessaan, että tarkkai-

luun tulee lisätä kalojen raskasmetallien, erityisesti elohopean mittaukset. 

 

Yhdistykset ovat vaatineet valituksessaan, että tarkkailussa tulee määrätä vuo-

silaatunormin tarkkailusta vähintään kuukausittain. Tarkkailussa tulee olla 

kaikki päästettävät laatunormiaineet ja muut merkittävät luvanvaraiset aineet. 

Päästöpaikoille tulee määrätä jatkuvatoiminen pH:n ja sähkönjohtavuuden mit-

taus. Mikäli sekoittumisvyöhyke sallitaan, tulee sille määrätä vähintään kolme 

tarkkailupistettä, joista ainakin yhden tulee olla lähellä päästöpaikkaa. Tarkkai-

lupisteet ja syvyydet tulee suunnitella niin, että ne mittaavat purkuojan puolei-

sessa reunassa ja pohjan läheisessä vedessä virtaavaa päästöä. Mittaus tulee 

tehdä erityisesti kohdasta, jossa on suurin pitoisuus sekä eri syvyyksistä ja le-

veyskohdista. Ekojoen alajuoksulla, Vahtiniemen syvänteessä ja Rautaveden 

pääsyvänteessä tulee toteuttaa alusveden, keskisyvän veden ja pinnan läheisen 

veden tarkkailua 2‒3 kertaa kuukaudessa. Lisäksi valituksessa on vedottu sii-

hen, että osa päästötarkkailun mittauksista on kaivosyhtiön itsensä ottamia, 

mistä on seurannut keskiarvoja alentavia tuloksia. 

 

Rikastamon toimintaa ja sen vaikutuksia tarkkaillaan Kokemäenjoen vesistön 

vesistönsuojeluyhdistys ry:n (KVVY) 12.5.2013 laatiman tarkkailuohjelman 

sekä hakijan esittämän 10.10.2018 päivätyn rikastamon kuormitus- ja vesistö-

tarkkailuohjelman mukaisesti aluehallintoviraston lupamääräyksessä 22 teke-

min lisäyksin ja hallinto-oikeuden muuttamalla tavoin. Tarkkailuohjelman ja 

sen päivityksen mukaan jokihavaintopaikoilta otetaan näytteet neljä kertaa 

vuodessa ajoittuen lopputalveen, kevääseen, loppukesään ja syksyyn. Jokipis-

teiltä näyte otetaan uoman keskikohdalta puolesta vesisyvyyttä. Rautaveden 

syvännepaikalta näytteet otetaan kuusi kertaa vuodessa tammikuussa, maalis-

kuussa, kesäkuussa, heinäkuussa, elokuussa ja lokakuussa. Rautaveden Vahti-

niemen syvänne tutkitaan kolme kertaa vuodessa tammikuussa, maaliskuussa 

ja loppukesällä. Ekojoen alajuoksun havaintopaikalla ympäristölaatunormipi-

toisuuksia seurataan kuukausittaisilla näytteenotoilla. Näytteistä määritetään 

kuukausittain muun muassa pH ja sähkönjohtavuus. Nikkeliä, kadmiumia ja 

lyijyä tarkkaillaan Ekojoen alajuoksulla kerran kuukaudessa. Lisäksi hyödyn-

netään Tampereen seudun yhteistarkkailun syvännenäytteiden tuloksia. 
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Hallinto-oikeus katsoo, että hakijan esitys toiminnan vesistövaikutusten tark-

kailuohjelmaksi aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden tekemine lisäyksi-

neen on ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaisesti riittävä näytteenoton ajan-

kohtien, tarkkailtavien suureiden ja havaintosyvyyksien osalta. Elohopean pi-

toisuudet ovat rikastushiekkatutkimuksissa olleet alle määritysrajan, joten elo-

hopean tarkkailu suotovesistä ei ole tarpeen. Vesistötarkkailutulosten perus-

teella myöskään sähkönjohtavuuden ja pH:n jatkuvatoiminen mittaaminen ei 

ole tarpeen. Vesistötarkkailua ei ole syytä laajentaa valituksissa vaaditulla ta-

valla. 

 

Vesistövaikutusten päästö- ja vaikutustarkkailusta vastaa ulkopuolinen kon-

sultti. Lisäksi yhtiö ottaa käyttötarkkailun näytteitä osana vaikutusten tarkkai-

lua. Kaikki näytteet analysoidaan KVVY:n laboratoriossa. Tarkkailukäytäntö 

vastaa yleisesti käytössä olevaa menettelyä suurilla teollisuuslaitoksilla eikä 

sitä voida pitää yhdistyksen valituksessa tarkoittamalla tavalla epäluotettavana. 

 

Yhteenveto ja lopputulos 

 

Edellä mainituilla perusteilla sekä aluehallintoviraston päätös ja sen perustelut 

huomioon ottaen hallinto-oikeus on yhtiön valituksen enemmälti hyläten 

muuttanut aluehallintoviraston päätöksen lupamääräystä 7 koskien murskaus-

laitoksen toiminta-aikoja sekä  ja  ja yhdistys-

ten valitukset enemmälti hyläten muuttanut lupamääräyksiä 11 ja 22 koskien 

kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmaa ja kaivannaisjätealueen vakuutta 

sekä alueella tehtävää pohjavesitarkkailua. Muilta osin valitukset on hylättävä, 

eikä aluehallintoviraston päätöstä ole syytä niiden johdosta kumota tai enem-

mälti muuttaa. 

 

7. Oikeudenkäyntikulut 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 

oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeu-

denkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huo-

mioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyn-

tikuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden koh-

tuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen 

epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. 

 

Kun otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisu ja se, että oikeudenkäynnin ei 

ole katsottava aiheutuneen viranomaisen virheestä, ei ole kohtuutonta, että Ve-

siluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja 

Sastamalan ympäristöyhdistys ry joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa 

vahinkonaan. Yhdistysten oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaati-

mus on siten hylättävä. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

 

Perusteluissa mainitut 
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Julkinen kuulutus   

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

 

Päätöksestä tiedottaminen 

 

 ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry:n on viipy-

mättä tämän päätöksen saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asia-

kumppaneilleen. Jos hän tämän laiminlyö, hän on velvollinen korvaamaan il-

moittamatta jättämisestä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin 

laatuun tai muihin olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (oikeuden-

käynnistä hallintoasioissa annetun lain 94 §, hallintolaki 56 § 2 mom ja 68 §). 

 

Päätöksestä ilmoittaminen 

 

Sastamalan kaupunginhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 

koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 

julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa päätök-

seen saa hakea muutosta. 

 

Muutoksenhaku 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaan 

tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n perusteella valitusluvan. Valituskirjelmä on toimitettava 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätök-

sen tiedoksisaannista eli viimeistään 11.7.2022. 

 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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 Diaarinumerot 

 00452/20/5105 

00517/20/5105 

00518/20/5105 

 

 

 

 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Janne Marttila ja 

Tanja Fagerhed, luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Juha Väisänen 

sekä tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Jenni Korpeinen. Asian on esitellyt 

Tanja Fagerhed. 

 

 

 

 

 

 

Janne Marttila  Juha Väisänen 

 

 

 

 

 

 

Jenni Korpeinen  Tanja Fagerhed 

 

 

Toimituskirjan antaja: 

 

 

Laura Leinonen 

ma. lainkäyttösihteeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 (79) 

 

 Diaarinumerot 

 00452/20/5105 

00517/20/5105 

00518/20/5105 

 

 

 

 

Jakelu 

 

Päätös ja maksu  ja , maksutta 

Osoite:  

 

Dragon Mining Oy, maksutta 

Asiamies: Asianajaja  

 

Vesiluonnon puolesta ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja 

Sastamalan ympäristöyhdistys ry, maksutta 

 Osoite: SLL Pirkanmaan piiri ry:n aluesihteeri  

 

Jäljennös maksutta 

Sastamalan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen 

 

Sastamalan kaupunki 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Kalatalousryhmä, sähköisesti 

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Ympäristö ja luonnonvarat, sähköisesti 

 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ 

Patoturvallisuusviranomainen, sähköisesti 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto/ 

Ympäristölupavastuualue, sähköisesti 

 

Suomen ympäristökeskus, sähköisesti 

 

 

 

 

 

 

LL 
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen 

 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto- 

oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.  

 

Valitusluvan myöntämisen perusteet 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan valituslupa on 

myönnettävä, jos:  

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhte-

näisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asi-

assa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai  

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 

olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

Valitusaika 

 

Hallinto-oikeuden päätös on annettu julkisella kuulutuksella. Päätös on julkaistu hallinto-

oikeuden verkkosivuilla päivänä, joka ilmenee päätöksen ensimmäiseltä sivulta. Päätöksen 

katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajan-

kohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaan-

nista, sitä päivää lukuun ottamatta. 

 

Valituksen sisältö  

 

Valituksessa, johon on sisällytettävä valituslupahakemus, on ilmoitettava 

- valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 

johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); jos valitta-

jan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mai-

nittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 

- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan myöntämi-

seen on mainittu peruste 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 

- vaatimusten perustelut 

- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valitta-

jaan. 

 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä korkeim-

malle hallinto-oikeudelle. Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa 

yhdyshenkilöksi. 
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Valituksen liitteet  

 

Valitukseen on liitettävä 

- hallinto-oikeuden päätös valitusosoituksineen 

- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan 

alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 

toimitettu viranomaiselle. 

 

Asiamiehen, joka ei ole toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa, ja 

joka ei ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on 

liitettävä valitukseen valtakirja. 

 

Valituksen toimittaminen  

 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valituksen tulee olla 

perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tämä koskee 

myös tilanteita, joissa valitus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta tai sähköpostitse. 

Valitus liitteineen voidaan toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelun 

kautta toimitettua valitusta tai sähköpostitse toimitettua valitusta ei tarvitse toimittaa paperi-

muodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vas-

tuulla. 

 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot: 

 

Postiosoite:   Korkein hallinto-oikeus 

  PL 180, 00131 Helsinki 

 

Sähköposti:   korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 

 

Käyntiosoite: Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki 

 

Puhelin:   029 56 40200 

Faksi:   029 56 40382 

 

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00–16.15  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköinen asiointipalvelu: 

 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




