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Muutoksenhakijat 1) Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry 
2) Sirkan-Könkään jakokunnan yhteisalue  
3) Levin Vesihuolto Oy  
4) Agnico Eagle Finland Oy 
5) Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta 
 

Luvan hakija Agnico Eagle Finland Oy 

Päätös, johon on haettu muutosta 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 29.5.2020 nro 67/2020 

Hakemusten pääasiallinen sisältö ja samanaikaisesti vireillä olleet asiat 

Agnico Eagle Finland Oy on 9.6.2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon 
saapuneella ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut 
ympäristölupaa uuden purkuputken rakentamiseen Loukiseen Sotkajokisuun 
alapuolelle, Suurikuusikon kaivosalueen käsiteltyjen jätevesien johtamiseen 
kyseiseen paikkaan sekä sekoittumisvyöhykkeen määräämistä Loukiseen. 
Samalla yhtiö on hakenut vesilain mukaista lupaa Seurujoen, Kapsajoen ja 
Aattasenojan alituksille, purkuputken asentamiselle Loukisen pääuomaan sekä 
prosessiveden ottomäärän kasvattamiselle Seurujoesta tasolle 350 m3/h. 
Lupahakemus on koskenut myös poikkeamista vesilain 2 luvun 11 §:n 
kiellosta vaarantaa lähteen luonnontilaa yhden purkuputken reitillä olevan 
lähteen osalta. Hakemus on pitänyt sisällään myös antimoni-, sulfaatti- ja 
typpipäästörajojen korottamista koskevan asian. 

 
Agnico Eagle Finland Oy on lisäksi 9.3.2018 aluehallintovirastoon saapuneella 
ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut lupaa Kittilän 
kultakaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen siten, että vuotuinen 
malmin tuotantomäärä kasvaisi nykyisestä 1,6 miljoonasta tonnista 2 
miljoonaan tonniin ja alueella tehtäisiin myös tarvekiven murskausta. Lisäksi 
yhtiö on hakenut muutosta voimassa olevan ympäristöluvan 72/2013/1 
lupamääräyksiin 27 ja 30.  
 
Yhtiö on pyytänyt lupaviranomaista määräämään ympäristönsuojelulain 199 
§:n mukaisesti, että kummankin hakemuksen mukainen toiminta voidaan 
aloittaa muutoksenhausta huolimatta. Yhtiö on esittänyt ensimmäisen 
hakemuksen osalta 150 000 euron ja toisen hakemuksen osalta 100 000 euron 
suuruista aloittamisvakuutta. Ensimmäisen hakemuksen yhteydessä hakija on 
lisäksi hakenut vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista oikeutta ryhtyä hankkeen 
toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaisuutta. 
 
Aluehallintovirasto on 14.9.2018 yhdistänyt hakemusasiat.  
 
Aluehallintovirasto on 7.8.2019 päättänyt eriyttää pintavalutuskentille ja 
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edelleen Seurujokeen johdettavien antimoni- ja sulfaattipäästöjen 
vuosikuormitusrajojen ja sulfaattipitoisuuden virtaamapainotteisen 
kuukausikeskiarvon määräaikaista korottamista koskevan asian sekä Kittilän 
kaivoksen typpipäästöjen ja kuivatusvesien määrän vähentämistä koskevat 
aikaisempien lupapäätösten johdosta vireillä olevat selvitykset muusta Kittilän 
kaivoksen toiminnan olennaista muuttamista koskevasta lupa-asiasta erillään 
käsiteltäväksi. 
 
Aluehallintovirastossa on hakemusten kanssa samanaikaisesti ollut vireillä 
muun muassa seuraavat kaivoksen toimintaan liittyvät hakemukset:  

Agnico Eagle Finland Oy:n 29.9.2017 vireille panema ympäristölupahakemus 
uuden NP-rikastushiekan varastointialtaan (NP4-allas) rakentamiseksi, altaan 
hankesuunnitelman mukaisten alavirtaankorotusten toteuttamiseksi sekä 
vesienkäsittelylaitoksen alitteen läjittämiseksi altaaseen NP-rikastushiekan 
sekaan. 

Agnico Eagle Finland Oy:n 31.5.2018 vireille panema ympäristölupahakemus 
koskien uuden vesivarastoaltaan rakentamista ja NP-hiekan läjittämistä 
nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle. 

Agnico Eagle Finland Oy:n 15.2.2019 vireille panema ympäristölupahakemus 
Kittilän kaivoksen rikastusprosessissa syntyvän syanidiliuotuksen sakan eli 
CIL-rikastushiekan läjittämiseen käytetyn CIL2-rikastushiekka-altaan patojen 
korotuksille tasosta +236 tasoille +239 ja +241 sekä rikkipitoisen sivukiven 
käyttämiselle rakentamisessa. 

Asian taustaa 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto on 1.11.2002 antamallaan päätöksellä 
nro 69/02/1 muun ohella myöntänyt Riddarhyttan Resources AB:lle 
vesitalousluvan veden ottamiseen Seurujoesta ja pumppaamiseen kaivoksesta 
Kittilän Suurikuusikon alueella. Lupamääräykset 36 ja 37 ovat koskeneet 
veden ottamista Seurujoesta ja vedenottolaitteiden rakentamista.  
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 26.6.2013 antamallaan päätöksellä nro 
72/2013/1 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan Kittilän 
kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Toiminnan olennainen 
muuttaminen on koskenut muun ohella ympäristöluvan nro 69/02/1 tuotannon 
(rikastettavan malmimäärän) nostamista noin 1,1 miljoonasta tonnista noin 1,6 
miljoonaan tonniin ja rikastushiekka-altaiden käytön muutosta. 
Aluehallintovirasto on samalla tarkistanut päätöksestä tarkemmin ilmenevällä 
tavalla Agnico Eagle Finland Oy:lle aiemmin myönnettyjen ympäristölupien 
lupamääräykset ja myöntänyt yhtiölle vesilain nojalla luvan veden ottamiseen 
Seurujoesta ja pohjaveden pumppaamiseen kaivosalueelta Kittilän 
Suurikuusikon alueella. Päätöksessä on 78 lupamääräystä, joista 
lupamääräykset 10–21 ovat koskeneet päästöjä vesiin, lupamääräykset 32–42 
jätteitä ja niiden haitallisuuden vähentämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä sekä 
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lupamääräykset 43–44 jätealueiden patoja ja pohjarakenteita.  
 
Vaasan hallinto-oikeus on 24.4.2015 antamallaan päätöksellä nro 15/0107/2 
muuttanut aluehallintoviraston 26.6.2013 antamaa päätöstä Agnico Eagle 
Finland Oy:n ja Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n valitusten johdosta.  
 
Korkein hallinto-oikeus on 20.5.2016 antamallaan päätöksellä taltionumero 
2201 Agnico Eagle Finland Oy:n valituksesta muuttanut edellä mainitun 
aluehallintoviraston päätöksen lupamääräyksiä.  
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 29.9.2014 antamallaan päätöksellä nro 
95/2014/1 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle luvan Kittilän kaivoksen 
toiminnan olennaiseen muuttamiseen, joka koskee hakemuksen mukaisen 
uuden prosessivesien varastointialtaan rakentamista ja käyttöä. Luvan saajan 
on altaan rakentamisessa ja toiminnassa lisäksi noudatettava Kittilän 
kaivoksen toimintaa koskevia lainvoimaisia tai täytäntöönpanokelpoisia 
ympäristölupapäätöksiä ja niissä annettuja lupamääräyksiä. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 5.7.2016 antamallaan päätöksellä nro 
98/2016/1 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan 
hakemuksen mukaiseen Kittilän kaivoksen kaivannaisjätteen jätealueen (CIL2-
rikastushiekka-allas) laajentamiseen korottamalla patoja ylävirtaan tasolle 
+236 (rakennusvaihe 2) ja runsasrikkisen sivukiven hyödyntämiseen 
patorakenteissa. Luvan saajan on CIL2-rikastushiekka-altaan laajentamisessa 
ylävirtaan korottamalla ja altaan käytössä noudatettava Kittilän kaivoksen 
toimintaa koskevia lainvoimaisia ympäristölupapäätöksiä ja niissä annettuja 
lupamääräyksiä. 
 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 7.11.2016 antamallaan päätöksellä nro 
146/2016/1 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle ympäristöluvan 
sulfaatinpoistolaitoksen sakan loppusijoittamiseen NP3-altaaseen ja muuttanut 
Agnico Eagle Finland Oy:n päätöksen nro 72/2013/1 lupamääräystä 35 sekä 
antanut toimintaa ja sen tarkkailua koskien uudet lupamääräykset A–H. 
Päätöksen mukaan luvan saajan on muuten sulfaatinpoistolaitoksen 
selkeyttimen alitteen läjittämisessä noudatettava Kittilän kaivoksen toimintaa 
koskevia lainvoimaisia ympäristölupapäätöksiä ja niissä annettuja 
lupamääräyksiä. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 16.6.2017 antamallaan päätöksellä nro 
45/2017/1 muun ohella myöntänyt ympäristöluvan NP3- ja CIL2-
rikastushiekka-altaiden patojen harjan ja rikastushiekan ylimmän tason (biitsin 
yläreuna) välisen kuivavaran vähentämiseen metrillä tasolta 1,5 metriä tasolle 
0,5 metriä ja ympäristöluvan uudelle NP-hiekan kaivannaisjätteen jätealueelle 
(vesivarastoaltaan pohjoinen osa). Aluehallintovirasto on todennut, että 
luvanhaltijan on NP3- ja CIL2-rikastushiekka-altaiden patojen ja 
rikastushiekan välisen kuivavaran vähentämisessä ja NP-hiekan läjittämisessä 
vesivarastoaltaan pohjoiseen osaan noudatettava lisäksi Kittilän kaivoksen 
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toimintaa koskevia lainvoimaisia ympäristölupapäätöksiä ja niissä annettuja 
lupamääräyksiä. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 31.1.2019 antamallaan päätöksellä nro 
9/2019 muuttanut Agnico Eagle Finland Oy:lle annetun päätöksen nro 
146/2016/1 lupamääräystä 35, poistanut lupamääräyksen A, täydentänyt lupaa 
uusilla lupamääräyksillä I ja J ja muuttanut lupapäätöksen 72/2013/1 
lupamääräystä 32, sellaisena kuin se on ollut korkeimman hallinto-oikeuden 
20.5.2016 antamalla päätöksellä muutettuna.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 17.4.2019 antamallaan päätöksellä nro 
45/2019 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan 
ympäristöluvan, joka koskee hakemuksen mukaista uuden rikastushiekka-
altaan (NP4-allas) rakentamista, käyttöä ja hiilivaahdotuksen tuotteesta, 
sulfidivaahdotuksen rikastushiekasta ja neutraloinnin sakasta muodostuvan 
NP-hiekan sekä vesienkäsittelylaitoksella muodostuvan alitteen 
loppusijoittamista altaaseen. Samalla päätöksellä aluehallintovirasto on 
pääosin hyväksynyt Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksen kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelman ja kiviaineksen hallintasuunnitelman. Uuden jäte-
huoltosuunnitelman vuoksi aluehallintovirasto on muuttanut päätöksen nro 
72/2013/1 lupamääräyksiä 34 ja 36 sekä lupamääräystä 32 sellaisena kuin se 
on päätöksellä nro 9/2019 muutettu ja on antanut uudet lupamääräykset a–c. 

Vaasan hallinto-oikeus on 13.11.2020 antamallaan päätöksellä 20/0159/3 
muuttanut aluehallintoviraston 17.4.2019 antamaa päätöstä nro 45/2019.  

Korkein hallinto-oikeus on 16.6.2021 antamallaan päätöksellä taltionumero 
369 hylännyt valituslupahakemuksen, joka on koskenut Vaasan hallinto-
oikeuden 13.11.2020 antamaa päätöstä. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 19.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 
85/2019 hyväksynyt Agnico Eagle Finland Oy:n toimittaman voimassa olevan 
ympäristö- ja vesitalousluvan nro 72/2013/1 lupamääräyksen 24 mukaisen 
selvityksen autoklaavin hiukkaspäästöjen tehostamisesta, muuttanut 
selvityksen perusteella lupamääräystä 24 ja antanut uuden lupamääräyksen 
24a. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 27.6.2019 antamallaan päätöksellä nro 
102/2019 myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivokselle 
ympäristöluvan pääosin hakemuksen mukaisen uuden prosessivesien 
varastointialtaan rakentamiseen ja käyttöön sekä uudelle NP-hiekan 
kaivannaisjätteen jätealueelle (nykyisen vesivarastoaltaan eteläiselle osalle) ja 
hiilivaahdotuksen tuotteesta, sulfidivaahdotuksen rikastushiekasta ja 
neutraloinnin sakasta muodostuvan NP-hiekan ja vesienkäsittelylaitokselta 
muodostuvan alitteen loppusijoittamiselle jätealueelle.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2019 antamallaan päätöksellä nro 
163/2019 hylännyt 7.8.2019 eriyttämänsä hakemusasian perusteena olevan 
hakemuksen siltä osin kuin se on koskenut Kittilän kaivoksen ympäristö- ja 
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vesitalouslupapäätöksen nro 72/2013/1 lupamääräyksessä 12 
sulfaattipitoisuudelle asetetun raja-arvon nostamista arvosta 2 000 mg/l arvoon 
2 500 mg/l. Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle 
ympäristöluvan Seurujokeen johdettavien käsiteltyjen jätevesien aiheuttaman 
kuormituksen määräaikaiseen lisäämiseen ja muuttanut Kittilän kaivoksen 
ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen nro 72/2013/1 lupamääräystä 14 
sulfaatin ja antimonin raja-arvojen osalta sekä lisännyt päätökseen uuden 
tarkkailua koskevan lupamääräyksen 72A. Hakemus on hylätty siltä osin kuin 
on haettu muutetun lupamääräyksen 14 kuormitusraja-arvot ylittäviä raja-
arvoja. Typpikuormituksen vähentämistä ja puhtaan kalliopohjaveden 
hyötykäyttöä tai suoraan vesistöön johtamista koskevan selvityksen johdosta 
aluehallintovirasto on täydentänyt edellä mainittua lupamääräystä 14 
määräämällä uuden raja-arvon kaivoksen typpikuormitukselle. 

Valituksenalainen päätös 

Ympäristöluparatkaisu  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle 
ympäristöluvan Kittilän kaivoksen toimintaan ja sen laajentamiseen. Lupa 
koskee uuden purkuputken rakentamista ja käsiteltyjen jätevesien johtamista 
Loukiseen Sotkajokisuun alapuolelle sekä sen jälkeen toteutettavalle 
kaivoksen tuotannon laajentamista (rikastettavan malmimäärän kasvattaminen 
2,0 miljoonaan tonniin vuodessa), siihen liittyvää sivukiven louhintaa, 
sivukiven murskaamista rakennuskäyttöön, kaivannaisjätteiden 
loppusijoittamista jätealueille, prosessi-, kuivatus- ja talousjätevesien 
käsittelyä sekä muita kaivostoimintaan liittyviä aputoimintoja.  

Toiminnasta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien kalasto- ja 
kalastusvahinkojen vähentämiseksi on määrätty kalatalousmaksu ja 
kalatalousvelvoite. Lisäksi luvan saaja on velvoitettu maksamaan 
aluehallintoviraston päätöksestä ilmenevät korvaukset vesialueen omistajalle 
kalataloudellisen tuoton alenemisesta. Ennalta arvioiden hankkeesta ei aiheudu 
muuta vesistöön tai sen käyttöön kohdistuvaa korvattavaa tai toimenpitein 
hyvitettävää vahinkoa. Ennakoimattoman vahingon varalta on annettu ohjaus.  

Ennen uuden purkuputken käyttöönottoa jätevesien johtamisessa Seurujokeen 
on noudatettava Kittilän kaivoksen toimintaa koskevia ympäristölupapäätöksiä 
päätöksen kohdasta ”Korvattavat ja voimaan jäävät päätökset” ilmenevästi. 

Sekoittumisvyöhyke 

Aluehallintovirasto on määrännyt kaivoksen käsiteltyjen jätevesien 
purkupaikan alapuolisen Loukisen 300 metrin matkalta purkuputken suusta 
mitattuna vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun 
valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 6 b §:n tarkoittamaksi 
sekoittumisvyöhykkeeksi. Sekoittumisvyöhykkeellä veden liukoinen 
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nikkelipitoisuus saa ylittää, asetuksessa mainitulla tavalla määritettynä, 
asetuksessa nikkelille ja nikkeliyhdisteille säädetyn ympäristönlaatunormin 
(AA-EQS ja MAC-EQS) ja luontaisen taustapitoisuuden summan.  

Nikkelin liukoisen pitoisuuden osalta luontaisena taustapitoisuutena on 
käytettävä asetuksen mukaista taustapitoisuutta 1,0 μg/l.  

Sekoittumisvyöhykettä koskeva määräys on voimassa 31.12.2025 saakka. 
Mikäli sekoittumisvyöhykkeestä määrääminen on tarpeen tämän jälkeen, 
luvan saajan on ennen määräajan päättymistä pantava aluehallintovirastossa 
vireille sekoittumisvyöhykkeen uudelleen määräämistä koskeva hakemus. 
Tällöin luvan saajan on noudatettava sekoittumisvyöhykettä koskevaa 
määräystä, kunnes sen vireille panemasta sekoittumisvyöhykettä koskevasta 
hakemusasiasta on annettu täytäntöönpanokelpoinen päätös.  

Vesitalousluparatkaisu  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle 
vesitalousluvan Seurujoesta tapahtuvan vedenoton ja maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitopumppauksen lisäämiseen.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt Agnico Eagle Finland Oy:lle 
vesitalousluvan viemäriputken rakentamiseen Seurujoen, Kapsajoen ja 
Aattasenojan ali.  

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen aiheettomana siltä osin kuin se 
on koskenut poikkeuksen myöntämistä luonnontilaisen lähteen 
vaarantamiskiellosta.  

Hankkeesta yleiselle ja yksityiselle kalatalousedulle aiheutuvien vahinkojen 
ehkäisemiseksi on määrätty kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu.  

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta vesilain mukaan korvattavaa 
edunmenetystä. Ennakoimattoman edunmenetyksen varalta on annettu ohjaus. 

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, valmistelulupa ja 
vakuus 

Aluehallintovirasto on päättänyt, että purkuputki voidaan rakentaa 
aluehallintoviraston päätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta 
edellyttäen, että luvan saajalla on oikeus rakentamista varten tarvittaviin 
alueisiin. Purkuputki voidaan ottaa käyttöön ja sen jälkeen kaivoksen 
tuotantoa laajentaa aluehallintoviraston päätöstä noudattaen muutoksenhausta 
huolimatta.  

Luvan saaja on oikeutettu ryhtymään päätöksen tarkoittamiin vesilain 
mukaisiin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 
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lupapäätöstä noudattaen. Pintaveden oton lisääminen saadaan aloittaa sen 
jälkeen, kun purkuputki on otettu käyttöön. 

Luvan saajan on ennen lupapäätöksen mukaisen toiminnan aloittamista 
asetettava Lapin ELY-keskukselle 250 000 euron hyväksyttävä vakuus 
ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi 
lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. 

Ympäristöluvan lupamääräykset 

Yleiset määräykset  
 
1. Luvan saajan on nimettävä ympäristönsuojeluasioiden ja kaivannaisjätteiden 
jätealueiden vastaava hoitaja tai hoitajat ja ilmoitettava heidän yhteystietonsa 
Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan ympäristönsuojelu- ja 
terveydensuojeluviranomaisille sekä patorakenteiden osalta Kainuun ELY-
keskukselle. Luvan saajan on huolehdittava kaivannaisjätteen jätealueiden 
käytöstä vastaavan henkilökunnan riittävästä kouluttamisesta ja pätevyyden 
ylläpitämisestä.  
 
2. Kaivospiirin alueelta ei saa kaataa puustoa tai poistaa kasvillisuutta tai 
maaperän pintakerroksia muutoin kuin mikä kulloinkin on välittömästi tarpeen 
rakentamisen tai hankkeen toteuttamisen vuoksi.  
 
3. Sellaisia rakennustöitä, jotka voivat joko suoraan tai kuivatusvaikutuksen 
kautta välillisesti vaikuttaa haitallisesti purkuputken rakentamisalueella 
mahdollisesti sijaitseviin luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen tai tiukasti 
suojeltujen lajien esiintymiin, ei saa aloittaa ilman luonnonsuojelulain 48 §:n 
tai 49 §:n mukaista poikkeamislupaa tai ratkaisua siitä, että poikkeamislupaa ei 
tarvita.  
 
4. Sellaisia rakennustöitä, jotka voivat joko suoraan tai kuivatusvaikutuksen 
kautta välillisesti vaikuttaa haitallisesti purkuputken rakentamisalueella 
mahdollisesti sijaitseviin vesilain nojalla suojeltuihin lähteisiin ei saa aloittaa 
ilman vesilain 2 luvun 11 §:n mukaista lupaa poiketa lähteiden luonnontilan 
vaarantamiskiellosta tai ratkaisua siitä, että poikkeamislupaa ei tarvita.  
 
Purkuputken (viemäriputken) ja MK2-altaan rakentaminen ja käyttö 
 
Purkuputki  
 
5. Luvan saaja saa rakentaa tämän päätöksen tarkoittaman, kaivosalueelta 
Loukiseen johtavan purkuputkilinjan ja sen edellyttämän instrumentoinnin ja 
linjan edellyttämät muut hakemuksessa esitetyt rakenteet noudattaen 7.6.2017 
päivätyn ”Suunnitelmaselostus, Purkuputken yleissuunnitelma” periaatteita, 
siten kuin niitä on viimeksi 9.3.2020 toimitetussa hakemuksen täydennyksessä 
tarkennettu ja päivitetty 28.2.2020 päivätyllä ”Rakennustyöselostus,  
Purkuputken toteutussuunnitelma” ja sen liitteenä olevilla rakennus- ja 



  11 (148) 
   
 
 

laadunvalvontasuunnitelmilla.  
 
Putkilinja on rakennettava 9.3.2020 toimitetun täydennyksen liitteenä olevien 
piirustusten mukaisesti ja niiden osoittamaan paikkaan:  
 
5194-T220-13501, Yleiskartta, MK 1:20 000,  
5194-T220-13502, Suunnitelmakartta 1, MK 1:2 000,  
5194-T220-13503, Suunnitelmakartta 2, MK 1:2 000,  
5194-T220-13504, Suunnitelmakartta 3, MK 1:2 000,  
5194-T220-13505, Suunnitelmakartta 4, MK 1:2 000,  
5194-T220-13506, Suunnitelmakartta 5, MK 1:2 000,  
5194-T220-13507, Suunnitelmakartta 6, MK 1:2 000,  
5194-T220-13508, Suunnitelmakartta 7, MK 1:2 000,  
5194-T220-13509, Suunnitelmakartta 8, MK 1:2 000,  
5194-T220-13510, Suunnitelmakartta 9, MK 1:2 000,  
5194-T220-13511, Suunnitelmakartta 10, MK 1:2 000,  
5194-T220-13512, Suunnitelmakartta 11, MK 1:2 000,  
5194-T220-13513, Pituusleikkaus 1, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13514, Pituusleikkaus 2, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13515, Pituusleikkaus 3, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13516, Pituusleikkaus 4, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13517, Pituusleikkaus 5, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13518, Pituusleikkaus 6, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13519, Pituusleikkaus 7, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13520, Pituusleikkaus 8, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13521, Pituusleikkaus 9, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13522, Pituusleikkaus 10, MK 1:2 000/1:250,  
5194-T220-13523, Pituusleikkaus 11, MK 1:2 000/1:250, 
5194-T191-13533, Tien alitus, Tyyppipiirustus, MK 1:100,  
5194-T191-13535, Purku Loukiseen, Tyyppipiirustus, MK 1:100 ja  
5194-T191-13536, Asemakuva, Paineenpitojärjestelmä, MK 1:200.  
 
Rakentamisessa on lisäksi noudatettava, mitä tässä päätöksessä on määrätty.  
 
 6. Luokitelluilla pohjavesialueilla tapahtuvassa rakentamisessa putkikaivantoa 
ei saa ulottaa syvemmälle kuin on rakenteiden routasuojauksen ja kantavuuden 
varmistamisen kannalta välttämätöntä.  
 
Pohjavesialueilla putkikaivannon kaivumassat on pyrittävä asettamaan 
maalajeittain takaisin samaan korkeusasemaan kuin missä ne ovat olleet.  
 
7. Purkuputken ja sen yhteydessä olevan huoltotien sekä niiden vaatimien 
kuivatus- ja reunaojarakenteiden maanrakennustyöt on pohjavesi- ja 
suoalueilla tehtävä siten, että alueiden vesitase tai vedenkorkeudet eivät 
pysyvästi muutu.  
 
Putkikaivantoon on rakennettava näillä alueilla veden virtausta estävät 
katkaisuseinät. Katkaisuseinien lukumäärä, rakennesuunnitelmat ja 
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sijaintitiedot on toimitettava ELY-keskukselle ennen töiden aloittamista 
rakennuskohteittain.  
 
8. Maanomistajalla on oikeus käyttää putkilinjan kaivamisen yhteydessä 
nostettu maa-aines hyväkseen. Mikäli maanomistajalla ei ole tarvetta maa-
ainekselle, se saadaan sijoittaa putkilinjan alueelle. Myös Loukisen pohjasta 
poistettava maa-aines saadaan sijoittaa putkilinjan alueelle.  
 
Putkilinjan alueelle sijoitettavat massat on muotoiltava ja maisemoitava siten, 
että ne eivät haittaa alueella liikkumista tai veden kulkemista ojissa, tai 
vaihtoehtoisesti ajettava pois kaivospiirin sisällä oleville maanläjitysalueille tai 
muille luvan tai tarvittavan oikeuden omaaville alueille.  
 
9. Purkuputken Loukisen rantautumiskohtaan on tehtävä eroosiosuojaus siten, 
ettei putkilinjan alue tulva-aikanakaan joudu eroosiolle alttiiksi.  
 
10. Loukisessa purkuputken suualueella putki on asennettava vähintään 120-
prosenttisesti painotettuna uoman luontaisen pohjan tason alapuolelle ja 
peitettävä siten, että putki, painot tai peittomassat eivät aiheuta padottavaa 
vaikutusta. 
 
Rakennustöitä Loukisen uomassa ei saa tehdä 1.9.–31.10. 
  
Rakennustöissä on vältettävä tarpeetonta veden samentumista esimerkiksi 
pitämällä maa-ainesten pudotuskorkeus kaivantoon mahdollisimman alhaisena 
ja käyttämällä kaivantotäytöissä mineraalimaa-ainesta, jonka 
hienoainespitoisuus on alhainen, kuten esimerkiksi pestyä sepeliä.  
 
Työalue on merkittävä varoituskyltein työkohteesta riittävän etäälle ylä- ja 
alavirran puolelle. Varoituskylttien on oltava selkeästi havaittavissa myös 
pimeän aikaan.  
 
Luvan saajan on huolehdittava siitä, ettei työn aikana vesistön tai rannan 
käyttöä vaikeuteta enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on 
välttämätöntä. Töiden valmistuttua rakennustarvikkeet ja -jätteet on poistettava 
vesistöstä ja rakennuspaikoilta. Rakentamisalueet on siistittävä ja saatettava 
maisemallisesti asianmukaiseen kuntoon.  
 
Töiden aloittamisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti Lapin ELY-
keskukselle, ja töiden valmistumisesta on ilmoitettava viipymättä niiden 
valmistuttua.  
 
11. Purkuputken sijainti Loukisessa on merkittävä joen molemmille rannoille 
asetettavilla, selvästi näkyvillä kylteillä, joissa on ilmoitettava putkirakenteen 
omistaja.  
 
Talvisin veden johtamisesta aiheutuva sulan ja heikon jään alue on merkittävä 
Lapin ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti.  
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MK2-allas  
 
12. Luvan saaja saa rakentaa uuden MK2-altaan 14.4.2020 hakemuksen 
täydennyksenä toimitetun, 4.12.2019 päivätyn ”Rakennustyöselostus, 
Discharge pipeline and pumping station, Maanrakennus- ja 
alueputkistourakka” ja samana päivänä toimitetun, 24.3.2020 päivätyn 
laadunvalvontasuunnitelman sekä täydennyksen liitteenä olevien piirustusten 
mukaisesti ja niiden osoittamaan paikkaan:  
 
60002, Yleiskartta, MK 1:2 000  
13760, Suunnitelmakartta, MK 1:1 000,  
13761, Leikkaus A-A, MK 1:500,  
13762, Leikkaus B-B, MK 1:500,  
13763, Leikkaus C-C, MK 1:500,  
13764, Leikkaus D-D, MK 1:500,  
13765, Leikkaus E-E, MK 1:500,  
13766, Ylivuotokynnys, MK 1:50 ja  
13767, Purkuputken läpivienti, MK 1:50.  
 
Rakentamisessa on lisäksi noudatettava, mitä päätöksessä on määrätty.  
 
13. Uuden MK2-altaan pohjan ja luiskien tiivistämisessä käytettävä 
bentoniittimatto on painotettava sen päälle levitettävällä mineraalimaa- tai 
kiviaineskerroksella siten, että maton siirtymistä ei pääse tapahtumaan altaan 
käyttövaiheessa. Kerroksen paksuuden ja mattojen limityksen on täytettävä 
tuotteen valmistajan vaatimukset maton liikkumisen estämiseksi.  
 
Bentoniittimaton asennusalustan ja yläpuolisten materiaalien on täytettävä 
bentoniittimaton valmistajan vaatimukset eristeeseen kohdistuvien haitallisten 
pistemäisten kuormien estämiseksi.  
 
Tilanteet, joissa bentoniittimaton alle voi syntyä rakenteen toimivuutta 
vaarantava pohjaveden aiheuttama noste, on estettävä tarvittaessa pohjaveden 
pintaa alentamalla tai muilla kuivatusjärjestelyillä.  
 
Uuden MK2-altaan rakentamisen aikana muodostuvat kiintoainesta sisältävät, 
mutta muuten likaantumattomat valumavedet on johdettava vähintään valuma-
alueen koon ja 1/100 vuodessa tapahtuvan keskiylivirtaaman mukaan 
mitoitetun selkeytysaltaan ja mahdollisuuksien mukaan pintavalutuskentän 
kautta maastoon tai vesistöön. Laskeutusaltaasta johdettavan veden 
kiintoainepitoisuuden on oltava alle 20 mg/l. Suunnitelmat näiden vesien 
johtamisjärjestelyistä on toimitettava ennen niiden rakentamista Lapin ELY-
keskukseen.  
 
14. MK2-altaaseen liittyvät patorakenteet on toteutettava 
patoturvallisuusviranomaisen (Kainuun ELY-keskus) vaatimusten mukaisina. 
Patoja koskevat suunnitelmat on toimitettava patoturvallisuusviranomaiselle 
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hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloittamista, patoturvallisuusviranomaisen 
kanssa sovittavana ajankohtana.  
 
Purkuputken ja MK2-altaan rakentamista koskevat yhteiset määräykset  
 
15. Luvan saajan on järjestettävä purkuputken ja MK2-altaan oikean 
toteuttamisen varmistamiseksi riippumaton laadunvalvonta. Laadunvalvojan 
on oltava ympäristönsuojelurakenteiden osalta Lapin ELY-keskuksen ja 
patorakenteiden osalta Kainuun ELY-keskuksen 
(patoturvallisuusviranomainen) hyväksymä asiantuntijataho, joka ei ole 
kyseisen kohteen suunnittelija tai toteuttaja ja jonka asiantuntemus 
ympäristönsuojelu- ja patorakenteiden toteuttamisessa tai niiden valvonnassa 
on yleisesti tunnustettu tai osoitettu.  
 
16. Valitun laadunvalvojan on oltava rakennustyömaalla jatkuvasti tai käytävä 
rakennuskohteissa vähintään toimivaltansa mukaisesti 
(ympäristönsuojelurakenteet ja padot) ELY-keskuksen hyväksymän 
laadunvalvontasuunnitelman mukaisesti tai muuten ELY-keskuksen 
hyväksymällä tavalla niin, että laadunvalvojan on mahdollista todeta 
keskeisten työvaiheiden toteutuminen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti 
ja niiden laadunvarmennuksen toimivuus, tarkastaa urakoitsijan 
laadunvalvonnan tulokset, puuttua mahdollisiin epäkohtiin sekä varmistaa, että 
todetut puutteet ja virheet on korjattu asianmukaisesti.  
 
17. Laadunvalvojan havaitsemista puutteista ja virheistä on ilmoitettava 
viipymättä ELY-keskukselle.  
 
18. Laadunvalvojan on laadittava kunkin kohteen rakentamisen 
laadunvalvonnasta yhteenvetoraportti, joka sisältää laadunvalvonnan tulokset. 
Raportista on käytävä ilmi muun muassa todetut poikkeamiset asetetuista 
vaatimuksista ja laadunvalvontasuunnitelmasta sekä toteutetut toimenpiteet 
puutteiden ja virheiden korjaamiseksi.  
 
19. Purkuputken ja MK2-altaan rakenteisiin ja rakennustapaan saa tehdä 
sellaisia Lapin ELY-keskuksen hyväksymiä muutoksia tai lisäyksiä, joilla ei 
ole haitallista vaikutusta rakenteiden toimintaan suunnitellulla tavalla tai 
haitallisia vaikutuksia yksityisen tai yleisen edun kannalta ja jotka eivät lisää 
toiminnasta aiheutuvaa pilaantumisen vaaraa.  
 
ELY-keskus voi muuttaa tai täydentää päätöksellä hyväksyttyä rakentamisen 
laadunvalvontasuunnitelmaa.  
 
Purkuputki ja MK2-allas voidaan ottaa käyttöön, kun Lapin ELY-keskus on 
riippumattoman valvojan yhteenvedon ja laadunvalvontakokeiden tulosten 
perusteella todennut tehtyjen rakenteiden täyttävän niille tässä lupapäätöksessä 
asetetut vaatimukset ja kun Kainuun ELY-keskus 
patoturvallisuusviranomaisena on patoturvallisuuslain mukaisesti luokitellut 
MK2-altaan padot ja hyväksynyt vahingonvaaraselvityksen ja 
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tarkkailuohjelman.  
 
Päästöt vesiin  
 
20. Kaivosalueella muodostuvat puhtaat sade-, sulamis- ja valumavedet sekä 
muut vedet, joista ei aiheudu päästöjä tai ympäristön pilaantumisen vaaraa, on 
erotettava likaantuneista vesistä.  
 
Puhtaiksi todetut vedet saadaan johtaa maastoon tai vesistöihin. Kyseisten 
vesien likaantumattomuus on tarvittaessa osoitettava vedenlaatuselvityksin ja  
-mittauksin Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.  
 
21. Rikastamon prosessivedet, pastalaitoksen vedet, louhitun malmin, 
rikkipitoisen sivukiven tai läjitetyn kaivannaisjätteen kanssa kosketuksiin 
joutuvat sade- ja valumavedet, avolouhosten ja maanalaisen kaivoksen 
kuivatusvedet, tehdasalueen likaantuneet hulevedet ja rikastushiekka-altaiden 
patojen suotovedet sekä muut vastaavat likaantuneet vedet on palautettava 
kaivoksen vesikiertoon tai puhdistettava ennen niiden johtamista purkuputkella 
Loukiseen siten, että lupamääräyksessä 22 määrätyt pitoisuusraja-arvot 
alittuvat.  
 
Prosessivesikierrosta poistettavat vedet on käsiteltävä sulfaatinpoistolaitoksella 
siten, että käsiteltyjen prosessijätevesien sulfaattipitoisuus on 
virtaamapainotteisena kuukausikeskiarvona laskettuna alle 2 000 mg/l.  
 
Jätevesien käsittelyä on typen poiston osalta tehostettava vuodesta 2023 alkaen 
laitosmaisella vesienkäsittelyllä.  
 
Louhinnassa on käytettävä räjähdysaineita, jotka ovat mahdollisimman 
niukkaliukoisia veteen. Reikien panostus ja täkkäys sekä kenttien räjäytys on 
tehtävä siten, että räjähtämättömän räjähdysaineen määrä on mahdollisimman 
pieni.  
 
22. Purkuputkella Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien on alitettava 
purkuputken käyttöönottopäivästä lukien virtaamapainotteisena 
kuukausikeskiarvona laskettuna seuraavat pitoisuusraja-arvot: 
 
Aine Raja-arvo 
Sulfaatti  2 000 mg/l  
Kokonaistyppi 15 mg/l (*)  
Antimoni 300 µg/l  
Arseeni 200 µg/l 
Nikkeli 150 µg/l  
Kiintoaineen hehkutusjäännös 10 mg/l 
pH alle 10  
WAD-syanidi  400 µg/l  

 
(*) Vuodesta 2023 alkaen  
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23. Purkuputkella Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien aiheuttama 
vuotuinen kuormitus saa olla purkuputken käyttöönottopäivästä lukien 
enintään: 
 
Aine Raja-arvo 
Sulfaatti  11 000 t  
Kokonaistyppi 
- vuodesta 2023 alkaen 

110 t  
65 t 

Antimoni 1 500 kg  
Arseeni 600 kg 
Nikkeli 500 kg  
Mangaani 6,5 t 

 
24. Purkuputkeen johdettavan käsitellyn jäteveden määrää on lisäksi 
rajoitettava Loukisen virtaaman perusteella siten, että johdettavan jäteveden 
osuus virtaamanmittausaseman mukaisesta virtaamasta ei ylitä enimmäisarvoa 
4 %.  
 
Loukisessa sijaitsevan virtaamanmittausaseman on oltava mittauskäytössä 
ennen purkuputken käyttöönottoa ja jätevesien johtamisen aloittamista.  
 
25. Luvan saajalla on oltava käytössään kaivoksen vesitaseen hallintaan ja 
ennustamiseen tarkoitettu mallinnusohjelma. Mallia on jatkuvasti kehitettävä 
ja tarkennettava tarkkailutietojen perusteella.  
 
Kaivoksen vesienhallinta on järjestettävä siten, että vesienkäsittelyrakenteissa 
ja altaissa on aina riittävästi käsittelykapasiteettia ja vesivarastotilaa 
tilastollisesti ennakoitavien 1/100 vuodessa sattuvien rankkasateiden, sateisten 
jaksojen ja kevään ylivalumakausien varalle.  
 
Rikastushiekka-altaita, joiden patorakenteet on tehty vesistöpatoina, saa 
käyttää kaivoksen vesikierron turvaamisen ja päästöjen rajoittamisen kannalta 
tarvittavan vesimäärän tilapäiseen varastointiin siinä määrin kuin se kussakin 
patokorotusvaiheessa ja rikastushiekan läjitystilanteessa on patoturvallisuuden 
vaarantumatta mahdollista.  
 
26. Käyttöhenkilökunnalla on aina oltava ajantasaiset tiedot altaiden ylimmistä 
sallituista patoturvallisuuden edellyttämistä vedenpinnankorkeuksista ja 
reaaliaikainen tieto allasalueen kosteustilanteesta ja pölyämisestä.  
 
27. Käsiteltyjen jätevesien johtamisesta ei saa aiheutua vesistössä 
valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 
(1022/2006) liitteen 1 kohdissa C2 tai D lueteltujen aineiden 
ympäristölaatunormien ylityksiä, lukuun ottamatta nikkeliä päätöksessä 
määrätyn sekoittumisvyöhykkeen alueella.  
 
28. Rikastamolta CIL2-altaaseen johdettavan rikastusjätteen WAD-
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syanidipitoisuuden on oltava alle 0,001 painoprosenttia. CIL2-altaalle 
johdettava jätevesi on kierrätettävä takaisin prosessivedeksi.  
 
29. Talousjätevedet on käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla siten, että 
saavutettava puhdistusteho on vuosikeskiarvona BHK7:n osalta 90 % 
kokonaisfosforin osalta 90 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 %. 
Käsitelty jätevesi on johdettava kaivospiirin alueella olevalle imeytyskentälle. 
Lisäksi jätevedenpuhdistamon toiminnan ja tarkkailun osalta on noudatettava 
yhdyskuntajätevesistä annetun valtioneuvoston asetuksen nro 888/2006 
vaatimuksia. 
 
Päästöt ilmaan  
 
30. Toiminnasta muodostuvia hajapölypäästöjä, kuten kuilunostotornista 
ajoneuvoihin tapahtuvasta lastauksesta, malmiaumoihin purettavan ja 
kasattavan malmin käsittelystä sekä malmin ja sivukiven kuljetuksesta 
aiheutuvaa pölyämistä, kuin myös tiestön ja varasto- ja jätealueiden 
pölyämistä on rajoitettava suunnitelmallisesti ja ennakoivasti toteutetulla 
pölynsidonnalla ja toimintatapoja kehittämällä. Toimintatavat on kirjattava 
kaivoksen pölypäästöjen rajoittamista koskevaan kunnossapitosuunnitelmaan.  
 
Kunnossapitosuunnitelmaa on jatkuvasti päivitettävä toiminnasta saadun 
kokemuksen mukaan. Rikastushiekka-altaiden pinnat on pidettävä jatkuvasti 
kauttaaltaan kosteina tai muulla tavoin ennakoivasti estettävä altaan 
pölyäminen.  
 
Toteutetuista pölyn torjuntatoimenpiteistä on raportoitava ympäristönsuojelun 
vuosiyhteenvedossa.  
 
Yksityiskohtaisen jätealueiden hajapölypäästöjen rajoittamissuunnitelman 
toimintaohjeineen on oltava lisäksi osana kaivannaisjätealueiden 
jätehuoltosuunnitelmaa.  
 
31. Autoklaavin höyrynkehittimien polttoaineena on käytettävä rikitöntä 
kevyttä polttoöljyä. Höyrynkehittimien savukaasut on johdettava ulkoilmaan 
vähintään 12 metriä korkean piipun kautta.  
 
32. Autoklaavin jälkeisestä puskusäiliöstä pesurien 1 ja 2 kautta ulkoilmaan 
johdettavan poistokaasun kiinteiden hiukkasten pitoisuus saa olla 
vuorokausikeskiarvona enintään 20 mg/m3(n) kosteassa kaasussa.  
 
33. Hiukkaspitoisuutta on mitattava autoklaavin poistokaasuista 
jatkuvatoimisesti. Lisäksi autoklaavin poistokaasun hiukkaspitoisuus on 
mitattava kertamittauksina kerran vuodessa sekä aina rikastusprosessin tai 
pesurien merkittävien muutostöiden jälkeen. Mittaustulokset on raportoitava 
valvovalle viranomaiselle. Kertamittausten toteuttajan on oltava asiantunteva 
ja pätevä ulkopuolinen taho.  
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Vuoden 2020 päästötarkkailuraporttiin on liitettävä yhteenveto 
jatkuvatoimisen mittauksen mittausjärjestelyistä, mittausepävarmuudesta ja 
siitä, miten jatkuvatoimisen seurannan tulokset vastaavat kerran vuodessa 
tehtyjen päästömittausten tuloksia, sekä muut ELY-keskuksen edellyttämät 
tiedot. ELY-keskus voi asettaa tarkempia mittausjärjestelyä koskevia 
vaatimuksia.  
 
34. Maanalaisen kaivoksen tason 675 m alapuolelta louhittava malmi on 
esimurskattava ensisijaisesti maan alla. Maan alla esimurskattu ja maan 
pinnalle nostokuilun nostokoneella nostettu malmi on siirrettävä 
hienomurskaukseen louheautolla tai koteloidulla kuljettimella. Hyötykäyttöön 
toimitettavan sivukiven voi murskata maan päällä.  
 
Kuljettimet on toteuttava siten, että hihnoihin tarttuva hienojakoinen 
malmiripe ei leviä kuljetinlinjastojen alle, vaan saadaan mahdollisimman 
tehokkaasti talteen esimerkiksi kuljettimien kääntökohtiin toteutettavin 
puhdistinjärjestelmin.  
 
Maanalaisen kaivoksen tason 675 metriä yläpuolelta louhittavan malmin esi- ja 
hienomurskaus voidaan tehdä kokonaisuudessaan Murskanmäellä.  
 
35. Maan päällä tapahtuvan malmin murskauksen pölyämistä aiheuttavat 
kohteet on varustettava pölyn keräävällä järjestelmällä, ja kerätty ilma on 
johdettava puhdistettavaksi. Murskaimien pölynpoistojärjestelmistä pois 
johdettavan ilman hiukkaspitoisuus saa olla enintään 10 mg/m3(n).  
 
Tarvekiven murskauksessa pölypäästöjä on rajoitettava pitämällä 
pudotuskorkeudet mahdollisimman pieninä, kastelemalla ja koteloimalla 
päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen 
kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen 
kuormat on tarvittaessa kasteltava.  
 
Melu ja tärinä  
 
36. Toiminnan ja siihen liittyvän liikenteen aiheuttama ympäristömelu ei saa 
Kittilän kaivoksen lähimpien asuinkiinteistöjen piha-alueilla ylittää päivällä 
melutasoa LAeq 55 dB(A) eikä yöllä (klo 22–7) LAeq 50 dB(A). Melun ollessa 
luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen 
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista raja-arvoon.  
 
37. Tehokas meluntorjunta on otettava huomioon koneiden ja laitteiden 
suunnittelussa, valinnassa, asemoinnissa, käytössä ja kunnossapidossa. 
Pistemäiset melun päästölähteet on koteloitava tai varustettava 
äänenvaimentimin sekä suunnattava mahdollisista häiriintyvistä kohteista pois 
päin melun vaimentamiseksi ja melun leviämisen estämiseksi.  
 
Luvan saajan on säännöllisillä tarkastuksilla, huolloilla ja tarvittaessa 
laitteistojen uusimisella huolehdittava siitä, että melua aiheuttavien laitteiden 
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tai toimintojen melupäästöt eivät kasva. Yksittäisiä prosessilaitteita ja 
rakenteita uusittaessa sekä työmenetelmiä kehitettäessä on huolehdittava 
melupäästöjen rajoittamisesta niin, ettei muutoksilla lisätä toiminnan 
aiheuttamaa ympäristömelutasoa.  
 
38. Maanalaisen kaivoksen louhinta- ja tunneliräjäytyksiä saa suorittaa 
kaikkina vuorokaudenaikoina. 
 
Jätteet ja niiden käsittely ja hyödyntäminen  
 
39. Toiminnassa muodostuvien ympäristönsuojelulain 45a §:ssä tarkoitettujen 
kaivannaisjätteiden ja muiden jätteiden nimikkeet ovat jätteistä annetun 
valtioneuvoston asetuksen (179/2012) mukaisesti: 
 

Jae Jätenimike  Jätteen luokitus 

Happoa muodostamaton OK-sivukivi 01 01 01 jäte kaivannaisjäte 
Mahdollisesti happoa muodostava PWR-kivi  01 01 01* vaarallinen jäte kaivannaisjäte 

Pintamaat 01 01 01 jäte kaivannaisjäte, 
pilaantumaton maa-aines 

NP-rikastushiekka 01 03 05* vaarallinen jäte kaivannaisjäte 
CIL-rikastushiekka 01 03 05* vaarallinen jäte kaivannaisjäte 

Sulfaatinpoistolaitoksen sakeuttimen alite 19 08 14 jäte ei-kaivannaisjäte 
Maanalaisen kaivoksen esiselkeytysaltaiden liete 01 01 01 jäte kaivannaisjäte 
Maanalaisen kaivoksen kuivanapitoveden 
laskeutusaltaiden (MK- ja MK2-altaat) 
ruoppausliete 

01 01 01 jäte kaivannaisjäte 

 
Louhittava sivukivi ei ole jätettä, jos se välittömästi tai alle kolme vuotta 
kestävän varastointiajan kuluessa toimitetaan rakennus- tai muussa 
toiminnassa käytettäväksi ja toiminnanharjoittaja osoittaa, että sen sulfidisen 
rikin pitoisuus on alle 0,5 %, se ei omaa haponmuodostuspotentiaalia ja se 
täyttää rakennuskivelle muussa lainsäädännössä tai rakennuskiviä koskevissa 
standardeissa asetetut vaatimukset.  
 
Kaikista muodostuvista kaivannaisjätejakeista on tehtävä niiden 
ominaisuuksien määrittely kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston 
asetuksen nro 190/2013 mukaisesti ja muista luokitelluista jätteistä 
kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen nro 331/2013 mukaisesti. 
Määrittely on tehtävä aina, kun malmin laadussa tapahtuu jätteiden laatuun 
vaikuttavia muutoksia ja vähintään neljä kertaa vuodessa. Ominaisuuksien 
määrittelyn tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Lapin ELY-
keskukselle.  
 
NP-rikastushiekka, joka hyödynnetään maanalaisen kaivoksen kovettuvissa 
täytöissä, ei ole jätettä.  
 
Rakentamistoiminnassa alueella poistettavat pinta- ja kivennäismaat eivät ole 
jätettä, jos ne toimitetaan välittömästi tai alle kolme vuotta kestävän 
varastointiajan kuluessa kaivosalueen rakennus- tai muussa toiminnassa 
käytettäväksi ja jos niiden metallipitoisuudet eivät ylitä valtioneuvoston 
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asetuksessa nro 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen 
arvioinnista annettua alempaa ohjearvoa. Määräyksen vaatimukset täyttävää 
maa-ainesjätettä saa hyödyntää kaivospiirin sisällä tapahtuvassa 
rakentamisessa.  
 
Kivennäismaat, joiden metallipitoisuus ylittää alemman ohjearvon, mutta ei 
ylempää ohjearvoa, voidaan hyödyntää kaivannaisjätealueiden 
pohjarakenteissa tiivistyskerroksen yläpuolisissa kerroksissa tai rakenteissa, 
joissa materiaali jää pysyvästi maavesi- tai pohjavesipinnan alapuolelle.  
 
40. Luvan saajan on ylläpidettävä yksityiskohtaista kaivannaisjätteiden ja 
kiviaineksen hallintasuunnitelmaa osana kaivannaisjätteiden 
jätehuoltosuunnitelmaa. Suunnitelman on katettava kaikki alueella 
muodostuvat kiviainekset ja kaivannaisjätteet. Tiedot on tallennettava siten, 
että loppusijoitettujen kaivannaisjätteiden ja kaivospiirin alueella 
hyödynnettyjen kiviainesten sijainti ja määrä on tiedossa toiminnan aikana ja 
sen loppumisen jälkeen.  
 
41. Kaivoksen rikastushiekka-altaat (CIL, CIL2, NP3 ja NP4) sekä 
sivukivialueet ja marginaalimalmialue luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa 
aiheuttaviksi kaivannaisjätteen jätealueiksi. 
  
Pintamaiden läjitysalueet luokitellaan kaivannaisjätteen jätealueiksi, joille saa 
sijoittaa kaivannaisjätteistä annetun asetuksen tarkoittamaa kaivosalueella 
muodostuvaa pilaantumatonta maa-ainesta. Lisäksi pintamaiden läjitysalueelle 
saa tuoda kaivosalueen ulkopuolelta varastoitavaksi vastaavaa pilaantumatonta 
maa-ainesta, joka hyödynnetään myöhemmin jätealueiden sulkemisessa.  
 
CIL2- ja NP3-altaisiin rajoittuvan vesivarastoaltaan pohjoinen ja eteläinen osa 
luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kaivannaisjätteen 
jätealueeksi. Luokitus tulee voimaan, jos rikastushiekan läjittäminen 
vesivarastoaltaan pohjoiseen ja eteläiseen osaan alkaa. Rikastushiekan 
läjittämisestä on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle vähintään kuukautta 
ennen läjittämisen aloittamista. Vesivarastoallasta saa käyttää vain NP-hiekan 
tai sulfaatinpoistolaitoksen sakan varastointiin tai loppusijoittamiseen. Altaan 
eteläisen osan käyttöä jätteen sijoittamiseen ei saa aloittaa ennen kuin 
aluehallintoviraston päätöksen nro 102/2019 mukainen uusi vesivarastoallas 
on otettu käyttöön.  
 
42. NP3- ja NP4-altaisiin saa sijoittaa malminrikastusprosessista vesilietteenä 
pumpattavaa hiilivaahdotuksen rikasteesta, sulfidivaahdotuksen 
rikastushiekasta ja neutraloinnin sakasta muodostuvaa NP-hiekkaa sekä 
sulfaatinpoistolaitoksella muodostuvaa sakeuttimen alitetta vuosittain enintään 
sen verran kuin prosessissa muodostuu rikastamon malmisyötemäärällä 2,0 
Mt/v.  
 
Rikastushiekan purkaminen NP3- ja NP4-altaisiin on tehtävä spigotoimalla tai 
muulla vastaavantyyppisellä menetelmällä siten, että patoa vasten oleva 
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rikastushiekan kuivavyöhyke on mahdollisimman leveä. NP4-altaassa 
normaalissa toiminnassa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen 
kuivavyöhykkeen leveyden on oltava vähintään 90 metriä.  
 
43. CIL2-rikastushiekka-altaaseen saa sijoittaa kaivoksen toiminnassa 
muodostuvan vesilietteenä olevan syanidiliuotuksen sakan sekä maanalaisen 
kaivoksen esiselkeytysaltaiden lietteen ja maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitoveden laskeutusaltaiden (MK- ja MK2-altaat) ruoppauslietteen. 
CIL-rikastushiekan purkaminen altaaseen on tehtävä spigotoimalla tai muulla 
vastaavantyyppisellä menetelmällä siten, että patoa vasten oleva 
rikastushiekan kuivavyöhyke on mahdollisimman leveä.  
 
44. Sivukivien läjitysalueille saa sijoittaa louhittua sivukiveä ja 
marginaalimalmia, jota ei voida rikastusprosessissa hyödyntää. Sivukivien 
läjittämisessä on käytettävä enintään 10 metriä paksua kerroksittaista täyttöä, 
joka etenee poispäin Rouravaaran asutuksesta. Sivukiven läjitysalueiden ylin 
täyttötaso maisemointikerrokset mukaan lukien saa olla enintään +255 metriä, 
läjitysalueiden reunaluiskat on muotoiltava kaltevuuteen 1:2,5 tai loivemmiksi 
ja niiden lakiosat on rakennettava reunoja kohti viettäviksi.  
 
 45. Luvan saajan on oltava selvillä sivukiven rikkipitoisuudesta ennen 
läjittämistä. Sivukivi, jonka rikkipitoisuus on yli 0,5 % ja hapon neutralointi- 
ja muodostuspotentiaalin suhde (NP/AP) alle 3, on sijoitettava siten, että 
etäisyys sivukivikasan reunoihin ja pohjaveden pintaan on vähintään viisi 
metriä. Mahdollisesti happoa muodostavan sivukiven ylä- ja alapuolelle on 
sijoitettava neutralointipotentiaalia omaavaa kiveä paksuudelta, joka 
laskennallisesti riittää estämään haponmuodostuksen. Mahdollisesti happoa 
tuottava sivukivi on louhittava siten, että läjitettävän sivukiven pala- 
koko on mahdollisimman suuri.  
 
46. Toiminnassa muodostuvien kaivannaisjätteiden jätehuollosta on 
huolehdittava toiminnalle laaditun jätehuoltosuunnitelman ja päätöksessä 
määrätyn mukaisesti. Luvan saajan on huolehdittava, että 
ympäristönsuojelulain 115 §:n mukaisesti suuronnettomuuden vaaraa 
aiheuttavien kaivannaisjätteen jätealueiden toiminta järjestetään 
toimintaperiaateasiakirjan, turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja sisäisen 
pelastussuunnitelman mukaisesti.  
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma sekä 
lupamääräyksen 40 mukainen kaivannaisjätteen ja kiviainesten 
hallintasuunnitelma ja lupamääräyksen 30 mukainen kunnossapitosuunnitelma 
suunnitelma on päivitettävä vastaamaan päätöksen mukaista muuttuvaa 
toimintaa. Päivityksessä on otettava lisäksi huomioon päätöksen kohdan 
”Korvattavat ja voimaan jäävät päätökset” mukaan voimaan jäävien päätösten 
sekä lainsäädännön vaatimukset. 
 
Päivitettyyn jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä kaivannaisjäteasetuksen 
liitteen 5 mukaisesti tarkennettu suunnitelma kustannusarvioineen etenkin 



  22 (148) 
   
 
 

jätealueiden pintarakenteista ja toiminnan lopettamisen jälkeisestä vesien 
käsittelystä sekä esitys vakuuden määrän tarkistamiseksi.  
 
Päivitetyt suunnitelmat on toimitettava aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi 
31.12.2021 mennessä.  
 
Tämän jälkeen luvan saajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein ja 
ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle.  
 
Sisäinen pelastussuunnitelma on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava 
vähintään kolmen vuoden välein. Arvioinnista on ilmoitettava Lapin ELY-
keskukselle.  
 
Jos kaivannaisjätteen määrä, laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen 
järjestelyt muuttuvat merkittävästi, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 
ja tarvittaessa sisäistä pelastussuunnitelmaa ja siihen liittyvä asiakirjoja on 
muutettava. Lupaa on tällöin muutettava siten kuin ympäristönsuojelulain 
114 §:n 4 momentissa säädetään.  
 
47. Luvan saaja vastaa alueella olevien kaivannaisjätteen jätealueiden 
jälkihoidosta, tarkkailusta ja suotovesien käsittelystä niin kauan kuin on 
tarpeen varmistaa, ettei jätealueista aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa ja ettei päästöjä ja niiden vaikutuksia ole tarpeen tarkkailla. Mainittujen 
vastuiden loppumisesta päättää aluehallintovirasto.  
 
48. Toiminnassa muodostuvat jätteet, joiden käsittelystä ei ole päätöksessä 
erikseen määrätty, on lajiteltava ja säilytettävä toisistaan erillään, ettei 
jätteiden uudelleenkäyttö- tai kierrätysmahdollisuuksia tai niiden puuttuessa 
hyödyntämismahdollisuuksia heikennetä. Jätteet on varastoitava ja käsiteltävä 
siten, että niistä ei aiheudu roskaantumista, hajuhaittaa tai muutakaan 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hyötykäyttökelpoiset jätteet on toimitettava 
hyödynnettäväksi ja muut jätteet loppusijoitettavaksi laitokseen,  
käyttökohteeseen tai kaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa 
päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai loppukäsittely.  
 
Toiminnassa muodostuvat vaaralliset jätteet on toimitettava käsiteltäväksi 
toimijoille, joilla on lupa kyseisten jätteiden vastaanottoon. Luovutettaessa 
vaarallisia jätteitä ne on pakattava tiiviiseen ja jätteen vaaraominaisuuksilla 
merkittyyn pakkaukseen. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa on laadittava 
siirtoasiakirja.  
 
Räjähdysainejäämiä sisältävien jätteiden käsittelyssä on lisäksi noudatettava 
räjähdysaineita koskevia säädöksiä. 
 
Autoklaavin muurausjätteiden osalta on noudatettava, mitä edellä tässä 
lupamääräyksessä on määrätty jätteiden käsittelystä.  
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Talousjätevesien puhdistamolla muodostuvat lietteet on toimitettava 
käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tai sitä vastaavassa 
päätöksessä on hyväksytty kyseisen jätteen hyödyntäminen tai käsittely.  
 
Luvan saajan on ylläpidettävä ja päivitettävä jätelain 120 §:n tarkoittamaa 
suunnitelmaa jätteiden käsittelyn seurannasta ja tarkkailun järjestämisestä.  
 
Varastointi ja huoltotoiminta  
 
49. Erikseen myöhempää rikastusta varten varastoitava matalapitoinen malmi 
(marginaalimalmi) on sijoitettava kaivosalueelle noin kuuden hehtaarin 
varastoalueelle Suurikuusikon sivukiven läjitysalueen koilliskulmaan siten, 
että marginaalimalmin etäisyys varastoalueen reunoihin ja pohjaveden pintaan 
on vähintään viisi metriä. Mikäli varastoidun marginaalimalmin rikastuksesta 
luovutaan, varastointialueen sulkemisesta on laadittava viipymättä 
yksityiskohtainen sulkemissuunnitelma ja toimitettava se 
aluehallintovirastoon.  
 
 50. Toiminnassa käytettävien raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, 
prosessiliuosten, polttoaineiden ja muodostuvien jätteiden varastoinnista ei saa 
aiheutua haittaa tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle.  
 
Ympäristölle haitallisten raaka- ja tuotantoaineiden, kemikaalien, 
polttoaineiden, prosessiliuosten ja jätteiden varastot ja säiliöihin liittyvät 
putkistot on rakennettava siten, ettei kyseisiä aineita pääse 
onnettomuustilanteissakaan ympäristöön.  
 
Nestemäiset kemikaalit ja prosessiliuokset on varastoitava kullekin nesteelle 
tarkoitetussa asianmukaisesti merkityssä säiliössä. Ympäristölle haitallisia 
nestemäisiä kemikaaleja, prosessiliuoksia tai polttoaineita sisältävät säiliöt tai 
säiliöryhmät on varustettava varoaltaalla, jonka tilavuus on vähintään 110 % 
altaan sisällä olevan suurimman säiliön tilavuudesta. Samaan säiliöryhmään ei  
saa sijoittaa keskenään vaarallisesti reagoivia kemikaaleja tai prosessiliuoksia 
tai sellaisia kemikaaleja tai prosessiliuoksia, jotka syövyttävät muun 
varoallastilassa olevan säiliön rakennemateriaalia, perustusta, vallitilan 
suojakalvoa tai muuta rakennetta.  
 
Nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden säiliöiden täyttö- ja 
tyhjennyspaikkojen on oltava allastettuna siten, että allastuksella saadaan 
kerättyä talteen suurimman kuljetussäiliön tilavuus, eikä vuoto ei pääse 
ympäristöön. Täyttö- ja purkupaikkojen pinnoitteen kunto on tarkastettava 
säännöllisesti, ja todetut vauriot korjattava viipymättä.  
 
Ulkona sijaitsevien varo- ja suoja-altaiden tyhjennysventtiilit on pidettävä 
normaalisti suljettuina ja avattava vain esimerkiksi sadevesien poistamiseksi 
varoaltaista.  
 
51. Murskanmäellä saadaan varastoida malmia ennen murskausta ulkona 
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nykyisellä vesitiiviillä pohjarakenteella varustetulla malmin varastoalueella 
kerrallaan enintään rikastamon kuukauden kapasiteettia vastaava määrä.  
 
52. Kaivospiirin alueelle saa tarvittaessa perustaa luvan saajan omia tai 
urakoitsijoiden tukitoiminta-alueita, joissa säilytetään, huolletaan ja tankataan 
kuljetuskalustoa sekä käsitellään ja varastoidaan polttonesteitä, öljyjä ja 
kemikaaleja ja harjoitetaan toimintaan liittyviä jätehuoltotoimintoja. Niiden 
ympäristönsuojelutoimien on vastattava valtioneuvoston asetuksessa nro 
800/2010 määrättyjä kivenlouhimojen ja kivenmurskaamojen tukitoiminta- 
alueiden ympäristönsuojeluvaatimuksia.  
 
Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden 
ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy 
maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä 
kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä 
läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.  
 
Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-
altaallisia säiliöitä, ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. 
Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla 
sulkuventtiileillä.  
 
Kuormauskalustoa tankattaessa ja huollettaessa on huolehdittava, että 
polttoaineita tai muita pilaantumisen vaaraa aiheuttavia aineita ei pääse 
maaperään tai pohjaveteen.  
 
Luvan saajan on ohjeistuksin ja muilla tavoin varmistettava, että myös alueella 
toimivat urakoitsijat noudattavat tämän määräyksen vaatimuksia.  
 
Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen  
 
53. Poikkeuksellisia päästöjä aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista 
vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ympäristöön, 
on viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Poikkeuksellisista tilanteista, joista voi 
aiheutua terveyshaittaa, on ilmoitettava lisäksi Kittilän kunnan 
terveydensuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on viipymättä 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi, tilanteen 
palauttamiseksi ennalleen, tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja tarpeellisen  
tarkkailun järjestämiseksi.  
 
Purkuputkilinjan puhdistamisesta possuttamalla on ilmoitettava ELY-
keskukselle viimeistään kahta viikkoa ennen töiden aloittamista. Ilmoitukseen 
on liitettävä esitys possutuksen aikaisten päästöjen tarkkailusta.  
 
Jos normaalista toiminnasta aiheutuu tai uhkaa aiheutua päästöjä tai 
ympäristövaikutuksia, joihin päätöksellä ei ole lupaa myönnetty tai joita 
lupahakemuksen päästö- tai vaikutusarvioissa ei ole ennakoitu, asiasta on 
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viipymättä ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan 
ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. Luvan saajan on lisäksi 
viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, tai jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi 
mahdollisimman vähäiseksi.  
 
54. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalta on laitosalueella oltava aina 
saatavilla riittävä määrä kemikaalien imeytysmateriaalia. Vuotoina 
ympäristöön päässeet kemikaalit, polttonesteet ja muut aineet sekä niiden 
mahdollisesti pilaama maaperä on kerättävä välittömästi talteen, varastoitava 
tiiviissä suljetussa varastossa tai säiliössä ja toimitettava asianmukaiseen 
käsittelyyn ennen varastotilan täyttymistä. Maanalaisen kaivoksen 
kuivatusvesien selkeytysaltaat MK ja MK2 on varustettava öljypuomilla.  
 
55. Rouravaaran avolouhosta voidaan käyttää maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitovesien ja prosessivesien varastona poikkeustilanteissa, joissa 
vesien johtaminen purkuputkeen ei ole mahdollista. Ennen avolouhokseen 
varastoitavaksi johtamista kuivanapitovedet on käsiteltävä hakemuksen 
mukaisesti rinnakkain toimivilla MK- ja MK2-altailla ja prosessivedet 
sulfaatinpoistolaitoksella.  
 
Vesien johtamisesta avolouhokseen ja johtamisen syistä on ilmoitettava 
viipymättä ELY-keskukselle.  
 
56. Kaivoksen ympäristönsuojelurakenteiden, patorakenteiden ja muiden 
rakenteiden, joiden vauriot voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa 
(muun muassa padot, läjitysalueet, altaiden tiivistysrakenteet, putkilinjat, 
vesien käsittelyjärjestelmät, kemikaalien ja tuotteiden täyttö- ja 
tyhjennyspaikat), kunto on tarkastettava päivittäin. Purkuputkilinjan kunto on 
tarkistettava vähintään viikoittain. Todettujen vaurioiden korjaus on aloitettava 
viipymättä.  
 
57. Kaikkien piha-, varasto- ja varikkoalueiden sekä pysyvien tukitoiminta-
alueiden, joilla käsitellään, varastoidaan tai siirretään polttonesteitä, 
voiteluöljyjä tai muita kemikaaleja, jotka ovat erotettavissa vedestä 
ominaispainoeron avulla, valumavedet on johdettava valuma-alueen pinta-alan 
mukaisesti mitoitettujen öljynerotuskaivojen kautta.  
 
Öljynerotuskaivojen on täytettävä standardin EN 858 I-luokan vaatimustaso.  
 
58. Prosessiliuosten, nestemäisten kemikaalien ja polttonesteiden säiliöissä on 
oltava säiliön käyttöön liittyvät varo-, hälytys- ja mittausjärjestelmät. 
Rikastamon viemärijärjestelmät on varustettava sulkulaittein siten, että 
ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai prosessi- ja 
jätevesiä. Tuotantoprosessit ja niiden varojärjestelmät on pidettävä ajan tasalla, 
ja niitä käyttävän henkilöstön on oltava riittävästi perehtynyt niiden käyttöön.  
Prosessien hälytykset on ohjattava paikkaan, jossa on ympärivuorokautinen 
valvonta.  
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59. Rikastamon yhteydessä on oltava kutakin erillistä prosessikiertoa varten 
mahdollisessa häiriötilanteessa poistuvan suurimman prosessivesimäärän 
kokoinen, pohjaltaan tiivis varoallas tai vastaava ratkaisu, johon mahdollisten 
häiriöiden tai onnettomuustilanteiden seurauksena prosessista poistuva neste 
voidaan johtaa.  
 
Energiatehokkuus  
 
60. Toiminnan ja prosessien suunnittelu, siihen liittyvä hallintajärjestelmien 
valinta ja toteutus, kunnossapito, seuranta ja koneiden ja laitteiden valinta on 
toteutettava siten, että toiminnassa päästään kokonaisuutena katsoen 
mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden 
toteuttamiseksi tehdyistä toimista ja muun muassa hankittavien 
sähkömoottorien ja pumppujen energiatehokkuudesta on raportoitava 
ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedossa.  
 
Toiminnan lopettaminen ja jätealueiden sulkeminen 
 
61. Toiminnan loputtua on alueelta poistettava kaikki ympäristön 
pilaantumisen vaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja 
jätteet lukuun ottamatta alueelle ympäristöluvan nojalla kaivannaisjätteen 
jätealueille loppusijoitettuja jätteitä. Kaivannaisjätteen jätealueet on suljettava 
ympäristöluvassa hyväksytyillä rakenteilla.  
 
62. Jätevesien käsittelyä on jatkettava kaivostoiminnan loppumisen jälkeen 
niin kauan kuin se on tarpeen vesistön pilaantumisen estämiseksi.  
 
63. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaivostoiminnan lopettamisen 
jälkeenkin kaivannaisjätealueista ja muista päästölähteistä aiheutuvien 
päästöjen rajoittamiseksi tarpeelliset rakenteet ovat käytössä ja pysyvät 
toimintakuntoisina.  
 
64. Kaivoksen sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelmaa on 
päivitettävä yhdessä kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman kanssa siten, 
että siinä on otettu huomioon myös päätöksen nro 45/2019 lupamääräyksessä 
c) esitetyt asiat ja että se vastaa päätöksen ja kaivannaisjätteitä koskevan 
lainsäädännön vaatimuksia.  
 
Päivitetty sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelma on toimitettava 
31.12.2021 mennessä hakemuksena aluehallintovirastolle yhdessä 
lupamääräyksen 46 mukaisen jätehuoltosuunnitelman kanssa. 
Sulkemissuunnitelmassa on otettava huomioon vuonna 2018 julkaistun BAT-
referenssiasiakirjan ”Best Available Techniques (BAT) Reference Document 
for the Management of Waste from Extractive Industries” sisältö. 
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Vesitalousluvan lupamääräykset 

Vedenotto 
 
65. Luvan saaja saa ottaa Seurujoesta toiminnan tarvitsemaa käyttövettä 
enintään 350 m3/h Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 
69/02/1 lupamääräyksen 36 mukaisesta paikasta. Otettavan veden määrä on 
pidettävä mahdollisimman pienenä prosessivettä kierrättämällä.  
 
Maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppaus 

 
66. Luvan saaja saa pumpata maanalaiseen kaivokseen kertyviä vesiä enintään 
6,1 Mm3/v.  
 
Seurujoen, Kapsajoen ja Aattasenojan alitukset 
 
67. Jokien ja pienempien uomien alitukset on tehtävä hakemuksen, 9.3.2020 
hakemuksen täydennyksenä toimitetun, 28.2.2020 päivätyn 
”Rakennustyöselostus, Purkuputken toteutussuunnitelma” ja sen liitteenä 
olevien rakennus- ja laadunvalvontasuunnitelmien sekä 16.3.2018 päivättyjen 
piirustusten mukaisesti ja niiden osoittamiin paikkoihin:  
  
5194-T191-13534 MK 1:100 (Kapsajoen alitus),  
5194-T191-13532 MK 1:100 (Seurujoen alitus) ja  
5194-T191-13541 MK 1:100 (Aattasenojan alitus). 
 
Alituksissa purkuputki on asennettava vähintään 120-prosenttisesti 
painotettuna kokonaan uoman luontaisen pohjan tason alapuolelle ja peitettävä 
siten, että putki, painot tai peittomassat eivät aiheuta padottavaa vaikutusta.  
 
Alitusten rakenteisiin saa tehdä sellaisia Lapin ELY-keskuksen hyväksymiä 
muutoksia tai lisäyksiä, joilla ei ole haitallista vaikutusta rakenteiden 
toimintaan suunnitellulla tavalla tai haitallisia vaikutuksia yksityisen tai 
yleisen edun kannalta ja jotka eivät lisää toiminnasta aiheutuvaa pilaantumisen 
vaaraa.  
 
68. Alitusten rakentamistöitä ei saa tehdä 1.9.–31.10.  
 
69. Alituksissa ranta-alueilta ja vesialueiden pohjasta poistettava kasvillisuus 
ja muu orgaaninen sekä hienoainespitoinen maa-aines on läjitettävä maa-
alueelle. Kaivantoon sijoitetun putken peittäminen on tehtävä näillä alueilla 
vähän hienoainesta sisältävällä kivennäismaalla tai murskeella. Kaivantoa 
täytettäessä pudotuskorkeudet on pidettävä veden alla mahdollisimman 
pieninä. 
 
Vesistönalituksissa purkuputken rantautumisalueet on eroosiosuojattava siten, 
etteivät ne tulvatilanteissakaan joudu eroosiolle alttiiksi.  
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70. Purkuputken sijainti on merkittävä Seurujoen, Kapsajoen ja Aattasenojan 
alituskohdilla rannalle asetettavilla, selvästi näkyvillä kylteillä, joissa on 
ilmoitettava putkirakenteen omistaja.  
 
71. Rakentaminen on aloitettava neljän vuoden kuluessa, ja hanke on 
toteutettava olennaisilta osin 10 vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös 
on tullut lainvoimaiseksi. Muuten lupa raukeaa.  
 
72. Töiden päätyttyä alituspaikat on saatettava asianmukaiseen ja 
maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon. Luvan saajan on poistettava 
vesistöstä ja sen rannalta rakennusjätteet ja rannalta ylimääräinen kaivumaa.  
 
73. Alitusten rakentamisen aloittamisesta on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti 
Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Lapin ELY-
keskukselle kalatalousviranomaisena ja Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
 
Alitusten valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti 
aluehallintovirastolle, Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -
vastuualueelle, Lapin ELY-keskukselle kalatalousviranomaisena ja Kittilän 
kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Yhteiset lupamääräykset 

Selvitykset  

74. Luvan saajan on 31.12.2021 mennessä päivitettävä kaivoksen 
ympäristöriskinarvio siten, että siinä otetaan huomioon purkuputki ja kaikki 
siihen suoraan tai välillisesti liittyvät rakenteet ja toiminnot.  

Riskinarviointi on tehtävä luvan saajan ja teollisuuden ympäristö- ja 
onnettomuusriskien arviointiin ja riskienhallintaan perehtyneen 
asiantuntijatahon yhteistyönä. Asiantuntijatahon on oltava Lapin ELY-
keskuksen hyväksymä. Riskinarviointi on tehtävä yleisesti käytössä olevien 
teollisuuden ympäristöriskien arviointia ja hallintaa koskevien ohjeiden, 
standardien sekä vastaavien dokumenttien mukaisesti.  

Riskinarvioinnin perusteella on tehtävä suunnitelma havaittujen riskien 
pienentämiseksi. Riskinarviointi on toimitettava sen valmistuttua Lapin ELY-
keskukselle. Riskinarvioinnissa tunnistettujen poikkeus- ja häiriötilanteiden 
varalta on oltava toimintasuunnitelma ja -valmius.  

Kokonaisvaltainen riskinarviointi on päivitettävä kolmen vuoden välein ja 
toiminnan muutosten yhteydessä.  

75. Luvan saajan on laadittava uuden purkuputken käyttöönoton jälkeen 
selvitys käytöstä pois jäävien pintavalutuskenttien tilasta ja niistä aiheutuvasta 
kuormituksesta. Tämän selvityksen perusteella on laadittava suunnitelma 
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pintavalutuskenttien jälkihoidosta sekä mahdollisesta tarpeesta johtaa 
pintavalutuskentiltä tulevat vedet käsiteltäväksi. Selvitys ja suunnitelma on 
toimitettava aluehallintovirastolle 30.4.2022 mennessä. Aluehallintovirasto voi 
selvityksen perusteella täydentää lupaa.  

76. Luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle vesilain 3 luvun 20 §:n 
mukaisena hakemusasiana 31.12.2025 mennessä selvitys maanalaisen 
kaivoksen kuivanapitovesien pumppausmääristä ja pumppauksen vaikutuksista 
pohjavesitilanteeseen, tutkittuun tietoon perustuva arvio pumppausmäärien 
kehityksestä tulevaisuudessa sekä esitys pumppausten 
vähentämismahdollisuuksista. Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella 
tarkistaa kuivanapitopumppausta koskevia lupamääräyksiä.  

77. Luvan saajan on laadittava selvitys uuden purkuputken käyttöönoton, 
tuotannon laajentamisen sekä vedenoton ja kuivanapitopumppauksen 
lisääntymisen vaikutuksista Seurujoen virtaamiin. Selvityksessä on 
hyödynnettävä Lintulan kylän alueelle rakennettavan uuden 
virtaamanmittausaseman tuottamaa tietoa. Selvityksessä on tarkasteltava 
virtaaman alenemisesta aiheutuvia vaikutuksia vähintään vedenpinnan 
korkeuksiin, vesikasvillisuuteen, pohjaeläimistöön, kalastoon ja kalastukseen 
sekä vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksiin kaikissa virtaamatilanteissa ja 
samalla esitettävä arvio vaikutusalueen laajuudesta ja toimista, joilla haitallisia 
vaikutuksia voidaan vähentää. Selvitys on toimitettava aluehallintovirastolle 
hakemusasiana yhdessä lupamääräyksessä 76 tarkoitetun selvityksen kanssa. 
Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella täsmentää lupamääräyksiä tai 
täydentää lupaa.  

78. Luvan saajan on toimitettava aluehallintovirastolle selvitys 
jätevesienjohtamisen vaikutuksista kalojen liikkumiseen ja 
vaelluskäyttäytymiseen uuden purkupaikan vaikutusalueella. Selvitys on 
laadittava kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla, ja se on toimitettava 
aluehallintovirastolle hakemusasiana 31.12.2025 mennessä. 
Aluehallintovirasto voi selvityksen perusteella täsmentää lupamääräyksiä tai 
täydentää lupaa.  

Tarkkailu ja raportointi  

79. Luvan saajan on tarkkailtava vesistörakentamisen (uomien alitukset ja 
purkuputken pään asentaminen Loukiseen) päästöjä ja vaikutuksia seuraavalla 
tavalla: 

Luvan saajan on pidettävä kirjaa vesistörakentamiskohteiden toteuttamisesta. 
Työmaapäiväkirjaan on merkittävä tiedot rakentamistöiden etenemisestä 
päivittäin rakentamiskohdekohtaisesti kirjattuna: käytössä olevat 
työmenetelmät, vesistössä tehtyjen kaivujen ajankohdat ja paikat sekä kaikki 
muut mahdolliset tapahtumat, joilla voi olla vaikutusta työmailta aiheutuviin 
päästöihin. 



  30 (148) 
   
 
 

Merkinnät on tehtävä Lapin ELY-keskuksen ohjeiden mukaisesti 
työmaapäiväkirjaan, ja sen käytöstä vastaavan henkilön yhteystiedot on 
ilmoitettava ELY-keskukselle.  

Vesistörakentamisen aiheuttaman vesistön samentuman laajuus on 
havainnoitava kussakin kohteessa kaikkina päivinä, jolloin vesialueella 
työskennellään, kuvauskopterilla (drooni) tehtävin videokamerakuvauksin. 
Kuvaustallenteet on säilytettävä ja esitettävä ELY-keskukselle pyydettäessä.  

80. Toimintaa ja siitä aiheutuvia päästöjä sekä niiden vaikutuksia on 
tarkkailtava 23.3.2020 päivätyn Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen 
tarkkailuohjelman periaatteiden mukaisesti. Luvan saajan on päivitettävä 
tarkkailuohjelma päätöksen liitettä 3 sekä muita lupamääräyksiä vastaavaksi.  

Seurujoen osalta tarkkailua on toistaiseksi jatkettava 23.3.2020 päivätyn 
Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelman mukaisesti. 

Tässä päätöksessä edellytetyt täydennykset sisältävä päivitetty toiminnan 
tarkkailusuunnitelma on toimitettava Lapin ELY-keskuksen hyväksyttäväksi 
31.8.2020 mennessä. ELY-keskus voi tarvittaessa tarkentaa tarkkailuohjelmien 
sisältöä ja tarkkailujen raportointiin liittyviä määräyksiä siten, että tarkkailun 
kattavuus ja tulosten luotettavuus ei heikenny.  

Vesistö- ja kalatalousvaikutusten tarkkailun tulokset on raportoitava myös 
osana Ounasjoen yhteistarkkailua.  

81. Tarkkailulle ja raportoinnille on nimettävä vastuuhenkilö, jonka 
yhteystiedot on ilmoitettava Lapin ELY-keskukselle ja Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

Tarkkailun luotettavuuden varmistamiseksi mittaukset, näytteenotto ja 
analysointi on tehtävä standardien mukaisin menetelmin. Vesistötarkkailun 
mittauksia voidaan kuitenkin korvata tarkoituksenmukaisilla, 
anturitekniikkaan perustuvilla mittalaitteilla tehtävillä mittauksilla edellyttäen, 
että muutokset eivät heikennä tarkkailun luotettavuutta, kattavuutta tai 
lupamääräysten noudattamisen valvottavuutta. Siltä osin, kun esimerkiksi 
haitta-aineille ei ole standardisoituja analyysimenetelmiä, voidaan käyttää 
myös muita, yleisessä käytössä olevia menetelmiä.  

82. Luvan saajan omien mittausten ja sen omassa laboratoriossa tuottamien 
käyttö- ja päästötarkkailutulosten oikeellisuus on varmennettava 
riippumattomien tahojen säännöllisesti tekemien mittausten ja 
analyysituloksien avulla.  

Kaikki vaikutustarkkailu on tehtävä riippumattomien ja akkreditoitujen 
tahojen toimesta. Poikkeustapauksissa luvan saaja voi osallistua 
vaikutustarkkailun näytteiden ottamiseen ja muuhun kenttätoimintaan, mikäli 
Lapin ELY-keskus katsoo menettelyn perustelluksi.  
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Kalatalousvelvoite ja kalatalousmaksu  

83. Luvan mukaisesta toiminnasta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien 
vahinkojen vähentämiseksi luvan saajan on istutettava Loukiseen Lapin ELY-
keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti vuosittain purkuputken 
käyttöönottovuodesta alkaen 7 000 yksivuotiasta taimenen poikasta.  

Istutusvelvoitetta voidaan tarkkailun tulosten perusteella muuttaa istukkaiden 
lajin, koon ja määrän suhteen Lapin ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla 
edellyttäen, ettei kalaston hoitotulos heikkene.  

84. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskukselle 5 000 euron 
suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu Loukiseen johdettavien päästöjen osalta 
purkuputken käyttöönottovuodesta alkaen. Kalatalousmaksu on käytettävä 
toimenpiteisiin, joilla voidaan vähentää kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia 
vahinkoja uudella purkuputkella johdettavien jätevesien vaikutusalueella. 
Maksua voidaan käyttää kalanpoikasten ja pyyntikokoisten kalojen istutuksiin, 
kalojen elinympäristöjen hoitoon ja kunnostuksiin, virkistyskalastusta 
helpottaviin toimenpiteisiin haittojen ilmenemisalueella ja sen läheisyydessä 
sekä muihin tarkoituksenmukaisiin kalastusta, kalantuotantoa, saaliin arvoa ja 
saaliin hyödyntämistä edistäviin toimenpiteisiin. Lisäksi maksua voidaan 
käyttää näiden toimenpiteiden suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan.  

Kalatalousmaksu on suoritettava kalatalousviranomaiselle vuosittain sen 
määräämänä ajankohtana.  

85. Luvan mukaisesta toiminnasta kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien 
vahinkojen vähentämiseksi luvan saajan on istutettava Seurujokeen Lapin 
ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti vuosittain 5 000 
yksivuotiasta taimenen poikasta.  

86. Luvan saajan on maksettava Lapin ELY-keskukselle 3 000 euron 
suuruinen vuotuinen kalatalousmaksu pintavalutuskentiltä Seurujokeen 
huuhtoutuvien päästöjen osalta. Kalatalousmaksu on käytettävä 
toimenpiteisiin, joilla voidaan vähentää kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia 
vahinkoja Seurujoessa. Maksua voidaan käyttää kalanpoikasten ja 
pyyntikokoisten kalojen istutuksiin, kalojen elinympäristöjen hoitoon ja 
kunnostuksiin, virkistyskalastusta helpottaviin toimenpiteisiin haittojen 
ilmenemisalueella ja sen läheisyydessä sekä muihin tarkoituksenmukaisiin 
kalastusta, kalantuotantoa, saaliin arvoa ja saaliin hyödyntämistä edistäviin 
toimenpiteisiin. Lisäksi maksua voidaan käyttää näiden toimenpiteiden 
suunnitteluun ja tuloksellisuuden seurantaan.  

Kalatalousmaksu on suoritettava kalatalousviranomaiselle vuosittain sen 
määräämänä ajankohtana.  
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Korvattavat vahingot  

87. Luvan saajan on maksettava Sirkan-Könkään kalaveden osakaskunnalle 
(Sirkan-Könkään jakokunta, 261-876-2-0) korvausta päästöistä aiheutuvan 
kalataloudellisen tuoton menetyksestä 500 euroa vuodessa.  

Ensimmäisen kerran korvaus on maksettava ennen käsiteltyjen jätevesien 
johtamisen aloittamista (eräpäivä). Tämän jälkeen korvaus on maksettava 
vuosittain tammikuun loppuun mennessä.  

Eräpäivän jälkeiseltä ajalta korvauksille on maksettava viivästyskorkoa, joka 
on korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä 
prosenttiyksiköllä. 

Ohjaus ennakoimattomien vahinkojen varalle  

Ympäristölupa  

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta 
vesistön pilaantumisesta aiheutuvasta vahingosta. Hakemus tulee tehdä 
aluehallintovirastolle. Ennakoimatonta vahinkoa koskevan 
korvaushakemuksen yhteydessä voi esittää myös luvasta poiketen aiheutetun 
vahingon korvaamista koskevan vaatimuksen.  

Vesitalousluvat  

Vahingon kärsijä voi hakea luvanhaltijalta korvausta ennakoimattomasta 
vahingosta tai toimenpiteitä niiden poistamiseksi. Hakemus tulee tehdä 
aluehallintovirastolle 10 vuodessa valmistumisilmoituksen saapumisesta tai 
sitä jäljemmästä rakennustöiden valmistumisesta. Kuitenkin rakennelman 
sortumisesta tms. syystä aiheutuvasta vahingosta korvausta voi hakea 10 
vuoden määräajan jälkeen.  

Myös viranomainen voi edellyttämättömien, yleiseen etuun kohdistuvien 
vahingollisten vaikutusten vuoksi hakea luvan haltijan velvoittamista 
vahinkojen vähentämistoimenpiteisiin samassa ajassa. 

Korvattavat ja voimaan jäävät päätökset  

Korvattavat päätökset 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 26.6.2013 antama päätös nro 72/2013/1 
Kittilän kaivoksen toiminnan laajentamisesta ja ympäristö- ja vesitalousluvan 
tarkistamisesta sellaisena kuin se on Vaasan hallinto-oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksillä muutettuna voimassa ja Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston 4.12.2019 antama päätös nro 163/2019, jolla on muutettu 
päätöksen nro 72/2013/1 Seurujokeen johdettavia jätevesiä koskevaa 
lupamääräystä 14. Näitä päätöksiä on kuitenkin noudatettava Seurujokeen 
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johdettavien jätevesien käsittelyä koskevien lupamääräysten osalta siihen asti, 
kun uusi purkuputki on otettu käyttöön. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 7.11.2016 antama päätös nro 146/2016/1 
Kittilän kaivoksen ympäristöluvan nro 72/2013/1 lupamääräyksen 35 
muuttamisesta. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 16.6.2017 antama päätös nro 45/2017/1 
NP-hiekan läjittämisestä vesivarastoaltaalle ja ylimmän rikastushiekkatason 
nostosta metrillä NP3- ja CIL2-rikastushiekka-altailla. Päätös jää voimaan siltä 
osin kuin siinä on myönnetty lupa NP3- ja CIL2-altaiden käytön muuttamiseen 
patojen kuivavaran osalta ja ympäristölupa rikastushiekan läjittämiseen 
pohjoiseen vesivarastoaltaaseen. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 31.1.2019 antama päätös nro 9/2019 
Kittilän kaivoksen ympäristöluvan nro 146/2016/1 lupamääräyksen 35 ja A 
muuttamisesta. Päätös jää voimaan pumppauspenkereen korottamisen ja sitä 
koskevien lupamääräysten I ja J osalta.  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 17.4.2019 antama päätös nro 45/2019 
uuden NP4-altaan rakentamisesta, NP-rikastushiekan läjittämisestä altaaseen 
sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman hyväksymisestä. Päätös ja NP4-
altaan rakentamista koskevat lupamääräykset 1–20 sekä 
jätehuoltosuunnitelman hyväksymistä koskevat määräyksien a–c sekä 
kaivannaisjätteen jätealueiden vakuutta koskeva määräys jäävät voimaan. 
NP4-altaan käyttöä koskevat lupamääräykset 8 ja 9 korvataan tällä 
päätöksellä. Lupamääräyksen 9 kolmas kappale jää kuitenkin voimaan.  

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 19.6.2019 antama päätös nro 85/2019 
autoklaavin hiukkaspäästöjen puhdistamisen tehostamisesta. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 27.6.2019 antama päätös nro 102/2019 
uuden vesivarastoaltaan rakentamisesta sekä NP-hiekan läjittämisestä 
nykyisen vesivarastoaltaan eteläpuolelle. Päätös jää voimaan siltä osin kuin 
siinä on myönnetty ympäristölupa ja annettu määräykset uuden 
vesivarastoaltaan rakentamisen ja käytön osalta. 

Voimaan jäävät päätökset 

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 1.11.2002 antama päätös nro 69/02/1 
vesitalousluparatkaisun osalta, siltä osin kuin se koskee vedenottorakenteita, ja 
niitä koskevat määräykset 36 ja 37. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 29.9.2014 antama päätös nro 95/2014/1 
Kittilän kaivoksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta koskien uuden 
vesivarastoaltaan rakentamista ja käyttöä. 

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 5.7.2016 antama päätös nro 98/2016/1 
Kittilän kaivoksen CIL2-rikastushiekka-altaan patojen ylävirtaan 
korottamisesta. 
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Päätöksen perustelut  

Aluehallintoviraston ratkaisun ja lupamääräysten perustelut ilmenevät 
valituksenalaisesta päätöksestä.  

Vaatimukset hallinto-oikeudessa 

1) Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry ovat 
ensisijaisesti vaatineet, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja 
lupahakemus hylätään. Lisäksi vesilain nojalla myönnetty valmistelulupa ja 
ympäristönsuojelulain nojalla myönnetty lupa toiminnan aloittamiseen 
muutoksenhausta huolimatta on kumottava ja päätöksen täytäntöönpano on 
kiellettävä. 

Toissijaisesti yhdistykset ovat vaatineet, että valituksenalainen päätös 
kumotaan ja asia palautetaan lupaviranomaiselle, jonka tulee velvoittaa 
toiminnanharjoittaja tekemään uusi ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja 
Natura-arviointi, jotka kattavat kaivoksen toiminnan ja jätejakeet kaikkine 
ympäristövaikutuksineen, ja joissa otetaan erityisesti huomioon valituksesta 
tarkemmin ilmenevät seikat muun ohella suotovesien pitkäaikaisen käsittelyn 
tarpeista ja vaihtoehtoiset ratkaisut jätejakeiden turvallisesta 
loppusijoituksesta. Lisäksi ennen asian uudelleen ratkaisemista on selvitettävä 
muun ohella purkuputken tarve suhteessa jätevesien puhdistuksen BAT-
tekniikan käyttämiseen ja kaivoksen vesipäästöjen Natura-arviointi Ounasjoen 
Natura-alueeseen niin, että huomioon otetaan vesistöön johdettavien aineiden 
vaikutukset muun muassa pohjaeläimiin, sedimentteihin ja pieneliöihin, sekä 
niiden kautta joen ekosysteemiin myös pitkän ajan kuluessa. 
 
Asian palauttamisen jälkeen tulee lisäksi hankkia riippumattomalla ja 
uskottavalla tavalla ympäristöluvan edellyttämät selvitykset, jotka käsittävät 
muun ohella hankkeen vaikutukset pintavesiin ja pohjavesiin myös kaivoksen 
sulkemisen jälkeen, kaivoksen haitta-aineita koskevat perustilaselvitykset 
vesistössä ja sedimenteissä sekä kalojen haitta-aineiden pitoisuuksina. 
Selvitysten tulee lisäksi sisältää muun ohella vesitase ja virtausmallinnukset, 
arvio maaperän ja sedimenttien pilaantumisesta hankealueella, 
meluvaikutukset kaikista toiminnoista, mukaan lukien maksimimelu, sisämelu 
ja matalataajuinen melu, sekä tärinävaikutukset ja pölyn vaikutukset. 
Selvityksissä on tarkasteltava kaivoksen kuivanapitovesien pumppaamisen ja 
purkuputken vaikutuksia Seurujoen vesitaseeseen koko suunnitellun toiminnan 
aikana, toimenpiteitä kuivanapitovesien määrän vähentämiseksi ja pintavesien 
pilaantumisen hallitsemiseksi, kuten pintavalutuskentiltä vapautuvien haitta-
aineiden keräämiseksi talteen, sekä vesien ja kenttien puhdistamiseksi. Haitta-
aineiden määrien kasvu tulee ennustaa koko suunnitellulle toiminta-ajalle. 
Kuivanapitovesien laatu, kuten suola-aineiden pitoisuudet ja määrät, tulee 
selvittää päästöennusteissa. Vaikutukset on erityisesti arvioitava myös 
kaivoksen sulkemisen jälkeen huomioiden kaikkien jätealueiden suotovesien 
puhdistus myös pitkien aikojen kuluessa kaivannaisjätedirektiivin ja 
kaatopaikkalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi tulee selvittää CIL-
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rikastushiekan pysyvä stabiloiminen sekä kyseisen arseeni-rautarikasteen 
hyötykäyttö ja mahdollisuus erottaa arseeni ja sulfidipitoinen osa jätteestä 
esimerkiksi flotaatiolla. 
 
Palauttamisen jälkeen lupaprosessi ja kuulemiset tulee suorittaa uudelleen 
asianmukaisesti niin, että kaikki kaivoksen jätteitä ja toimintaa koskevat 
ympäristöluvat käsitellään yhdessä. Lisäksi muutoksenhakijoiden on tulkittava 
vaatineen viimesijaisesti luvan muuttamista valituksesta tarkemmin 
ilmenevällä tavalla muun ohella seuraavasti:  

 
- Ympäristö- ja vesiluvanmukaisille toimenpiteille tulee määrätä 

asianmukaiset vaikutuksia lieventävät toimet, kuten melun ja pölyn 
torjunta sekä toimenpiteet saastuneiden sedimenttien leviämisen 
estämiseksi. Mahdollisissa ruoppaustöissä tulee määrätä käytettäväksi 
suojaverhoja. Työt tulee kieltää kevät- ja syyskutuisten kalojen kutu- ja 
vaellusaikoihin. 

- Raskasmetallien ja haitta-aineiden valumaa sekä eroosio- ja 
sortumisriskejä aiheuttavat kaivannaisjätteet tulee määrätä pysyvästi 
stabiloitaviksi. Jätteiden käsittelyille tulee määrätä kattavat tarkkailut 
kaikkien merkittävien luvanvaraisten aineiden osalta. Vakuuksissa 
tulee huomioida jätteen stabiloinnin riskit ja pitkäaikainen tarkkailu.  

- Melu- ja tärinä- ja pohjavesivaikutuksille sekä pölylle tulee määrätä 
valituksesta tarkemmin ilmenevät lailliset ja kohtuulliset raja-arvot ja 
niitä tulee tarkkailla kattavasti ottaen huomioon erityisesti melun ja 
tärinän tarkkailu eniten altistuvissa asunnoissa, melun tarkkailu 
matalilla taajuuksilla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan 
ja pohjaveden tarkkailu naapuritalojen perustusten ympärillä. Tärinä- ja 
resonanssivaurioiden vuoksi lähitalojen perustukset, kellarit ja herkät 
rakenteet tulee kuvata kattavasti ennen töiden aloittamista. 

- EU-laatunormit ja muut ympäristönlaatunormit tulee määrätä raja-
arvoksi alapuoliseen vesistöön myös jätealueiden sulkemisen jälkeen. 
Laatunormien valvomiseksi merkityksellisiä aineita kuten elohopeaa, 
lyijyä, kadmiumia ja nikkeliä tulee tarkkailla riittävän usein, ainakin 
kaksi kertaa viikossa. Myös muille vesistöön päästettäville, 
valituksesta tarkemmin ilmeneville aineille tulee määrittää laatunormit 
tai raja-arvot päästöissä ja vesistössä. Pohjaveden laatunormit tulee 
määrätä raja-arvoiksi niissä pohjavesiputkissa, joissa luonnontausta on 
normia alhaisempi.  

- Kalojen haitta-aineiden, mukaan lukien elohopea, dioksiini ja furaanit 
sekä PAH-aineet, pitoisuuksille tulee määrätä raja-arvot. 

- Suojeltavien luontoarvojen hävittäminen on estettävä. 
- Lupamääräystä 22 tulee muuttaa valituksesta tarkemmin ilmenevällä 

tavalla niin, että siinä jo mainittujen aineiden lisäksi uusille aineille 
määrätään raja-arvot, joita tiukennetaan valituksesta tarkemmin 
ilmenevällä tavalla asteittain seuraavasti:   
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Aine 1.8.2020 1.1.2022 1.1.2024 
Kokonaissuola (mg/l) 1 600 350 100 
Sulfaatti (mg/l) 1 000 200 40 
Kloridi (mg/l) 50 20 5 
Kokonaistyppi (mg/l) 10 3 1 
Ammoniumtyppi (mg/l) 3 0,7 0,1 
Mangaani (µg/l) 500 200 50 
Alumiini (µg/l) 50 20 5 
Antimoni (µg/l) 30 7 2 
Arseeni (µg/l) 20 5 1 
Nikkeli (µg/l) 15 5 1 
Litium (µg/l) 20 7 2 
Cerium (µg/l) 15 5 1 
Kiintoaineen hehkutusjäännös 
(mg/l) 

8 3 1 

pH 9 7,5 7,2 
WAD-syanidi 80 40 10 
Kokonaissyanidi 160 80 20 
Syantaatit 2 000 500 100 
Ksantaatit 5 2 0,1 
Polymeeriflokkulantit 5 2 0,1 

 
- Toissijaisesti hallinto-oikeuden tulee asettaa tarvittavat tiukemmat 

päästörajat ja niiden aikataulu huomioiden aikaisemman kehityksen ja 
päätökset, erityisesti edellinen korkeimman hallinto-oikeuden päätös 
kaivoksen päästöistä ja 1 000 mg/l sulfaattirajan selvityksen määräaika 
30.6.2020. 

- Lupamääräystä 23 tulee muuttaa tiukentamalla asetettuja 
vuosikuormituksen raja-arvoja ja asettamalla raja-arvot valituksesta 
tarkemmin ilmenevällä tavalla seuraavasti: 
 
Aine 1.8.2020 1.1.2022 1.1.2024 
Kokonaissuola (tn) 8 000 1 600 500 
Sulfaatti (tn) 5 000 1 000 240 
Kloridi (tn) 250 100 25 
Kokonaistyppi (tn) 50 15 5 
Ammoniumtyppi (tn) 15 3,5 0,5 
Mangaani (kg) 2 500 1 000 250 
Alumiini (kg) 250 100 25 
Antimoni (kg) 150 35 10 
Arseeni (kg) 100 25 5 
Nikkeli (kg) 75 25 5 
Litium (kg) 100 35 10 
Cerium (kg) 75 25 5 

 
- Raja-arvot ylittävästä suola-, arseeni- litium-, metalli-, mangaani- 

kokonaistyppi- tai ammoniumtyppipäästöstä toiminnanharjoittaja on 
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velvoitettava maksamaan valituksesta tarkemmin ilmenevää 
päästömaksua. 

- NP4-altaalle 17.4.2019 myönnetyssä ympäristöluvassa nro 45/2019 
annettua kaivannaisjätteitä koskevaa lupamääräystä c on muutettava 
siten, että mikäli pilaantumisen vaara on olemassa, tulee selvittää 
vaihtoehtoisesti jätteen stabilointi- ja sijoitusmahdollisuudet 
kaivostunneleihin tai avolouhoksien pohjille, sekä toisaalta jätteen 
turvalliset hyötykäyttömahdollisuudet. Ennen kuin sijoituksen 
turvallisuudesta on pysyvä tieteellinen varmuus, jätealuetta tulee 
tarkastella väliaikaisena sijoituspaikkana. Lupamääräystä on 
muutettava siten, että kunkin jätealueen osalta päivitetty 
sulkemissuunnitelma on toimitettava aluehallintovirastolle aina 
kaivannaisjätteiden jätehoitosuunnitelman yhteydessä ja ensimmäisen 
kerran ainakin viimeistään 31.12.2020 ja yhtä (1) vuotta ennen 
kyseisen jätealueen tai kaivoksen ympäristöluvan seuraavaa 
lupapäivitystä. 

- NP4-altaalle 17.4.2019 myönnetyssä ympäristöluvassa nro 45/2019 
annettu kaivannaisjätteitä koskevaa lupamääräystä b on muutettava 
siten, että toiminnanharjoittajan tulee jo määrätyn lisäksi selvittää 
vaihtoehtoisesti jätteen stabilointi- ja sijoitusmahdollisuudet 
kaivostunneleihin tai avolouhoksien pohjille, sekä toisaalta jätteen 
turvalliset hyötykäyttömahdollisuudet. Ennen kuin sijoituksen 
turvallisuudesta on pysyvä tieteellinen varmuus, jätealuetta tulee 
tarkastella väliaikaisena sijoituspaikkana. Selvitys on toimitettava 
aluehallintovirastolle hakemusasiana 30.12.2020 mennessä. 

 
Asiassa on pyydettävä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisun luvan vesi- 
ja kaivannaisjätedirektiivien mukaisuudesta pitkienkin aikojen kuluessa. 

Lisäksi yhdistykset ovat vaatineet korvattavaksi oikeudenkäyntikulujansa, 
joiden määrä on 1 040 euroa. 
 
Valitus on käsiteltävä yhdessä kaivoksen muita jätteitä ja toimintaa koskevista 
luvista tehtyjen valitusten, mukaan lukien Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston 17.4.2019 rikastushiekka-altaalle (NP4) myöntämää 
ympäristölupaa (nro 45/2019) ja 19.5.2020 CIL2-altaan korotukselle 
myönnettyä ympäristölupaa (nro 57/2020) koskevien valitusten, kanssa. 

Vaatimustensa perusteluina muutoksenhakijat ovat esittäneet muun ohella 
seuraavaa: 

Valmistelulupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta sekä 
vesilain mukaisen luvan myöntämisedellytykset 

Yhdistykset ovat vaatineet vesilain mukaisen valmisteluluvan sekä 
ympäristönsuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisluvan kumoamista ja 
täytäntöönpanon kieltämistä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 
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Aloittamisoikeuden ja lupien myöntäminen on asianmukaisten 
vaikutusselvitysten puuttumisen sekä hankeen virheellisen kuvauksen ja 
kuuluttamisen johdosta ympäristö- ja vesilainsäädännön vastainen. 
Suunniteltujen toimien yhteisvaikutuksia erityisesti ympäristön sekä alueen 
pinta- ja pohjavesien suhteen ei ole selvitetty. 

Hankkeen purkuputki sijoittuu Loukinen-nimiseen jokeen, joka laskee noin 11 
kilometrin päässä sijaitsevalle Ounasjoen Natura-alueelle. Kuten Terrafamen 
purkuputkihankkeessa, putki on käytännössä rakennettu ennen kuin luvat on 
myönnetty. Lupajärjestelyn tarkoituksena on toteuttaa hanke niin, että 
muutoksenhakijoiden muutoksenhakuoikeus tehdään tyhjäksi eikä hallinto-
oikeudella ole mahdollisuutta puuttua asiaan.  
 
Asia on kiireellinen, koska hanketta on toteutettu kaivoslain mukaisen luvan 
perusteella rakentamalla purkuputkea maa-alueilla. Vesilaissa tarkoitettu 
valmistelulupa ja hankkeen määrittely on tehty niin, että hankeen voisi 
kokonaisuudessaan toteuttaa valmisteluluvalla, mikä on vesilain vastaista. 
Vesilain mukaan varsinaisen luvan toiminnan aloittamiseen voi myöntää vain 
Vaasan hallinto-oikeus ja tätä pykälää ollaan kiertämässä valmisteluluvalla. 
 
Ympäristö- ja vesilupien täytäntöönpano sekä vesiluvan ilmeisen laiton 
valmistelulupa tekisivät muutoksenhaun hyödyttömäksi, koska 
toiminnanharjoittaja on kaivanut tai aikoo kaivaa kolmessa kohtaa ylitys- ja 
purkurakennetta jokeen, mikä aiheuttaa merkittävää samentumista ja 
sedimenttien vapautumista. Työlle ei ole määrätty suojaverhoja, vaikka 
kaivualueen sedimentit voivat olla saastuneita alueen aikaisemmista 
päästöistä. Purkuputken poistamiselle ei ole määrätty vakuutta muutoin kuin 
vesialueiden osalta. Putken asianmukainen poistaminen maksaisi ilmeisimmin 
miljoonia. Putken jättäminen maaperään olisi ympäristöriski pohjavesien 
virtauksien ja luontoon jäävän muovijätteen takia. Asiassa tulee ottaa 
huomioon, että kultakaivostoiminta on äärimmäisen suhdanneherkkää eikä 
kaivoksen toiminnan jatkumisesta ole varmuutta. Myös Kittilän kunta ja ELY-
keskus ovat todenneet ympäristöluvan vakuudet riittämättömiksi. Purkuveden 
laskeminen aloittaisi uuden jokialueen sedimenttien ja pohjaeläinten 
pilaamisen laajalla alueella. Sedimenttien puhdistaminen olisi hyvin hankalaa 
ja ympäristön kannalta vaikea toteuttaa. Tulviva vesi voi pilata läheisen 
vedenottamon vedenmuodostumisalueen, jolloin tärkeä pohjavesialue ja 
vedenottamo olisivat vaarassa. Lähteen hävittäminen on peruuttamaton 
toimenpide eikä purkuputkea voida rakentaa ilman lainvoimaista lupaa siihen. 

Valmistelu- ja toiminnanaloittamislupia ei voida myöskään myöntää, koska 
purkuputki on tarpeeton. Putken tarve perustuu merkittävältä osalta siihen, että 
kaivos ei puhdista kuivanapitovesiä kemiallisesti vaan laskee ne purkuputkella 
tai ojien kautta jokeen, mikä ei ole BAT-tekniikan mukainen ratkaisu. ELY-
keskus on lausunnossaan erityisesti kiinnittänyt tähän huomioita. Yhtiö ja 
aluehallintovirasto ovat valinneet jätelainsäädännön vastaisen laimentamisen 
jätteiden käsittelyksi. Varakapasiteetti kaikkien vesien kalkkikäsittelyyn olisi 
saatavissa nopeasti. Vedenpuhdistukseen on saatavilla BAT-teknologiaa kuten 
esimerkiksi kalvomenetelmiä, joihin ELY-keskus on lausunnossaan viitannut. 
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Yhtiöllä on myös valmiina käänteisosmoositeknologia, jota on kokeiltu 
pitkään ja erittäin suuressa skaalassa. Lisäksi yhtiö on aloittanut vesien 
haihduttamisen kokeilut, joten se on varautunut vesien puhdistamiseen, mikäli 
purkuputkihanke ei menestyisi lupakäsittelyssä. 

Vesilain intressivertailun perusteella jätevesien purkuhanke, joka johtaa 
ympäristön pilaantumiseen, on vaikutuksiltaan taloudellisesti merkittävästi 
negatiivinen suhteessa kaivosyhtiölle tulevaan vähäiseen taloudelliseen etuun. 
Intressivertailussa olisi tullut arvioida nykyaikaista 
vedenpuhdistusmenetelmää ja -käsittelyä myös kaivoksen kuivanapitovesille. 
Hanketta puoltavat intressit ovat epämääräisiä eivätkä oikeuta ympäristön 
pilaamista, minkä johdosta lupaan on määrättävä vesilain mukaiset toimet, 
kuten intressivertailu, ja suojeltavien luontoarvojen mahdollinen hävittäminen 
on estettävä. Jotta vesilain intressivertailu voitaisiin suorittaa, tulee 
suunnitellun liikenne- ja rakennuskokonaisuuden kaikki ympäristövaikutukset 
maaperään, pohjaveteen, vesistöön ja ilmaan selvittää. Aluehallintovirasto on 
käsitellyt vesilain hankekokonaisuudet virheellisesti intressivertailussa 
erottaen hankkeesta kuivanapitovesien pumppaamisen, pintaveden oton ja 
niistä seuraavan Seurujoen virtaaman alenemisen vesilain mukaiseksi asiaksi. 
On ilmeistä, että vesilain purkuputkihanke käsittää myös jäteveden purun, 
vaikka aluehallintovirasto on päättänyt luvittaa purun ja veden kuljetuksen 
ympäristösuojelulain mukaan. Toisaalta vesilain mukaan veden purku 
edellyttää myöskin vesilain mukaista lupaa. Seurujoen virtaaman alenemisen 
vaikutuksia ei ole selvitetty.  

Luvan kumoamista ja hakemuksen hylkäämistä koskeva vaatimus 
 
Lupapäätös on kumottava ja hakemus hylättävä YVA-, hallinto-, ympäristö- ja 
vesilainsäädännön, näiden kanssa sovellettavan kaivoslain, vaarallisia aineita 
koskevan lainsäädännön ja naapuruussuhdelain, vesienhoitosuunnitelman sekä 
EU:n vesipuite- ja kaivannaisjätedirektiivien ja unionin tuomioistuimen 
Weser-tuomion (C-461/13) vastaisena. Ympäristöä ja vesistöä erittäin 
todennäköisesti pilaavalle ja vesistön kemiallista ja ekologista tilaa 
heikentävälle toiminnalle on myönnetty ympäristölupa. Toiminta uhkaa myös 
Natura-alueen suojeluarvoja. 

Asian käsittelyssä on tapahtunut hallintolain vastaisia kuulemis- ja 
kuulutusvirheitä. Lupakäsittelyyn on sisältynyt muun muassa vesilupahakemus 
lukuisine asiakirjoineen. Näitä asiakirjoja ei ole julkaistu tai kuulutettu, vaikka 
ne ovat olleet keskeisiä luvan hyväksymiselle. Vesilain mukaista 
lupahakemusta hankkeen sisällön suhteen ei ole käytännössä kuulutettu 
lainkaan lupahakemuksena. Toiminnanharjoittaja ja lupaviranomainen ovat 
määrittäneen vesiluvan kohteen vasta viimeisissä täydennyksissä. Puuttuvat 
tiedot ympäristövaikutuksista ja ympäristöluvan tarpeesta aiheuttavat selvän 
kuulutus- ja kuulemisvirheen. Muistuttaneille tahoille ei myöskään ole annettu 
vastineoikeutta. Vaikuttaa myös siltä, että päätöksestä ei ole tiedotettu 
asianmukaisesti. 
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Hallintolain mukainen selvitysvelvoite on laiminlyöty. 
Ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty ympäristösuojeluasetuksen 
(713/2014) 3 §:n 1 momentin 4–8 kohdissa edellytettyjä lupaharkinnan 
kannalta tarpeellisia tietoja. Lupahakemusta ratkaistaessa ei ole ollut 
käytettävissä muuan muassa momentin 4 kohdan perusteella tarvittavia 
vedenpuhdistusprosesseja koskevia tietoja erityisesti kaivoksen sulkemisen 
jälkeen, mukaan lukien jäteveden laatu ja tuotetun puhdistetun veden laatu. 
Sulfidimineraaleja käsittävän metallikaivoksen louhos-, hule- ja suotovedet 
eivät sovellu pelkän laskeutuksen jälkeen ympäristöön laskettaviksi. 
Momentin 5 kohdassa edellytetyt ympäristöolosuhteet vesien päästöreitillä 
ojissa, puroissa ja joessa on esitetty puutteellisesti tai väärin ja pölyn 
vaikutusalueet puuttuvat. Samoin momentin 6 kohdassa tarkoitetut 
päästötiedot puuttuvat ja niitä on korvattu yksittäisillä arvauksilla perustuen 
toisen kaivoksen päästötietoihin, vaikka kyseiset päästöt ovat myös toisessa 
kaivoksessa luvittamatta. Momentin 7 kohdan jätetiedot ovat puutteelliset 
aiheuttaen todennäköisen riskin pitkäaikaisesta ja laittomasta jäteongelmasta. 
Lisäksi 8 kohdassa tarkoitetut ympäristövaikutustiedot ja erityisesti 
päästöaineiden vaikutuksia koskevat tiedot puuttuvat niiltäkin osin, kun 
päästötietoa on arvioitu. Hakemuksesta ja lupapäätöksestä puuttuvat myös 
ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n mukaiset lisätiedot päästöistä vesistöön ja 
ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin 2–3 kohtien mukaiset luvan 
myöntämisen edellytysten varmistamiseksi annettavat ja valvonnan kannalta 
tarpeelliset lupamääräykset ja liitteen 1 mukaisia aineita koskevat päästöraja-
arvot ja muut päästömääräykset. Päästöraja-arvot puuttuvat erityisesti 
sulkemisen jälkeiselle ajalle.  

Naapureille ja naapurikiinteistöille tulevat haitat ja vahingot ovat myös 
naapuruussuhdelain vastaisia. 

Luvan myöntäminen on ympäristö- ja vaarallisia aineita koskevan 
lainsäädännön vastaista. Yhtiön ympäristö- ja vesiluvat on pilkottu lukuisiin 
eri prosesseihin ympäristölainsäädännön vastaisesti.  

Vakavin ongelma pitkäaikaisesti on kaivoksen suurimmat 
ympäristövaikutukset aiheuttavien kaivannaisjätteiden luvitus. 
Kaivannaisjätteiden aiheuttamaa ongelmaa ei voida ratkaista 
vedenpuhdistuksella, -käsittelyllä tai purkuputkella, vaan jätteet on pystyttävä 
saattamaan pitkäaikaisesti turvallisiksi. Mineraaleista vapautuu luvanvaraisia 
aineita, kuten metalleja, arseenia tai yhdisteitä, suspendoituneita aineita, 
fluoridia, tai kairauksen lisäaineissa mahdollisia muun muassa pysyviä 
hiilivetyjä tai pysyviä tai kertyviä orgaanisia yhdisteitä, joita ei 
ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n mukaan saa 
päästää luvatta ympäristöön ja vesiin. Malmiosta tiedetään lukuisia malmissa 
tai jopa pinta- ja pohjavesissä esiintyviä alkuaineita, joita ei ole uskottavasti 
selvitetty.  

Pohjavesillä on ehdoton pilaamiskielto, joka tarkoittaa myös vastaavien 
aineiden päästökieltoa. EU:n ja Suomen lainsäädäntö edellyttää, että 
pohjaveden ja vesistöjen laatua ei heikennetä, mitä valvotaan vesiympäristölle 
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vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen 
(1022/2006) metallien ja muiden haitta-aineiden pintaveden laatunormeilla ja 
vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 
pohjaveden laatunormeilla. Lisäksi ympäristönsuojelulain 16 §:ssä on 
maaperän pilaamiskielto. Lupahakemuksesta ja luvasta puuttuu muun muassa 
vesi- ja pölypäästöjen kemiallinen koostumus. 

 
Korkeimman hallinto-oikeuden niin sanottuun Finnpulp-päätökseen (KHO 
2019:166) verrattuna vesistön laadun heikkeneminen lupapäätöksen 
seurauksena on ilmeistä. Päätöksen mukaan päästöt ovat heikentäneet vesistön 
kemiallista tilaa ja piilevien tilaa. Ravinnepäästöjen typpi heikentää Loukisen 
ekologista tilaa huonompaan luokkaan ja merkittävästi myös Ounasjoen tilaa, 
mikä on Ounasjoen erityissuojelusta annetun lain, Ounasjoen Natura-alueen 
suojelun ja EU:n vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (2000/60/EY, 
vesipuitedirektiivi) vastaista. Piilevien tilan heikentyminen tulee ilmi Lapin 
Kaiku tutkimuksessa 2019, ja Suomen ympäristökeskuksen tutkija on 
huomauttanut luokan huonontumisesta julkisuudessa. Pohjaeliöiden tilan 
heikentyminen on havaittu kansalaisten tutkimuksissa Seurujoessa ja siihen 
vaikuttaa veden virtaus purkuojien puolella. On mahdollista, että asiaa 
selvittäneet viranomaiset ovat tehneet havaintoja joen puhtaammalla rannalla, 
missä on myös liian alhaisia tuloksia antava kaivoksen päästötarkkailu, kuten 
on todettu asiaa koskevassa opinnäytetyössä. Myös ELY-keskus on 
huomauttanut lupakäsittelyn yhteydessä antamassaan lausunnossa 
kerrostumisesta ja mainitusta opinnäytetyöhön liittyvästä tutkimuksesta, jonka 
mukaan vesi kerrostuu myös pystysuunnassa, mistä johtuen purkuputken 
diffuusorista joen pohjalle tuleva vesi virtaisi joen pohjalla merkittävästi 
oletettua väkevämpänä. Korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksessä 
on otettu huomioon cormix-mallinnuksen huono soveltuvuus makeisiin vesiin. 
Edelleen sulfaatilla ja kokonaissuolapitoisuudella on olemassa olevan tiedon 
mukaan merkittäviä vaikutuksia joen piileviin pohjaeliöihin. 
Lupaviranomainen on jättänyt suolapäästön ja natriumpäästön kokonaan 
huomiotta. Kittilässä natrium ja kloridi ovat voimakkaasti lisääntymässä 
kaivoksen syventyessä suolaisiin pohjavesiin, mistä ELY-keskus on 
huomauttanut lupakäsittelyn yhteydessä antamassaan lausunnossa. 
Toiminnanharjoittaja on julkaisun perusteella mallintanut ongelman vuoteen 
2034, mutta lupapäätöksessä ja YVA-asiakirjoissa tuloksista kerrotaan vain 
vuoteen 2020 asti.  

Lupamääräys 78 rikkoo vesipuitedirektiivin tavoitteita ja velvoittavuutta. 
Selvitykset ja niiden aikataulujen epämääräisyys ovat vakavia puutteita 
luvassa. Kalakannan tila Loukisessa on hyvä tai erinomainen. Erinomaisuutta 
heikentää suurten emokalojen puute, joka aiheuttaa joen luonnontilaa 
heikomman poikastuoton ja Kemijoen vaellusesteet ovat siten jo heikentäneet 
joen kalojen vaelluksia. Vaelluskalojen tulkinta on Suomessa puutteellinen, 
koska merivaellusyhteyden puuttuminen tulkitaan suoraan vaelluskalojen 
puuttumiseksi ja siten aiheuttaa vaellusesteiden sallimisen vesipuitedirektiivin 
vastaisesti. Direktiivi edellyttää vaellusyhteyden palauttamisen kaikkiin 
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virtavesiin, myös Ounasjoelle. Kaikki Kemijoen valuma-alueen vedet tulee 
tulkita direktiivin mukaisesti vaelluskalavesiksi.  

Tällä hetkellä pääasiallisia vaelluskaloja ovat harjus sekä taimen. Harjus 
vaeltaa vuodenaikojen ja veden lämpötilan mukaan. Kesällä harjus hakeutuu 
kylmiin lähdepuroihin, jossa vesi on happipitoisempaa, ja talvella alavirtaan 
syvemmille vesille ja suvannoille talvehtimaan. Tyypillistä Kemijoen alueella 
on koskien harjusten vaellukset talvella suvantojen rantavesiin ja keväällä 
merkittävä nousu kutupaikoille. Harjus on poikkeuksellinen lohikala, joka 
kutee keväällä ja mätimunan hautuminen kestää ainoastaan muutamia 
viikkoja. Näin ollen syönnös- ja kutuvaellukset ovat merkittäviä Loukisen ja 
Ounasjoen välillä. Taimen kutee syksyllä ja taimenen nousua tapahtuu jäiden 
lähdöstä syys-lokakuulle saakka. Kemijoen alueella taimen voi kutea jo 
elokuun lopulla (20.–25.8.). Syksyllä kudun jälkeen suurimmat kuteneet kalat 
vaeltavat alavirtaan. Taimenelle tyypillistä on monimuotoisuus, jossa niin 
sanotun purotaimenen kudusta saattaa tulla sekä järvitaimenia että 
meritaimenia. Kyseessä on kuitenkin yksi kalalaji, jonka kasvu riippuu 
vaelluksista sekä ravintotilanteesta. Lupamääräys ei huomioi Weser-tuomioon 
perustuvaa luvanhakijan näyttövelvoitetta, vaan edelleen siirtää 
näyttövelvoitteen lupakäsittelyssä muutoksenhakijan velvollisuudeksi. Mikäli 
lupamääräys hyväksytään, aiheuttaa se haittaa kalastolle ja niiden vaelluksille.  

Diffuusori purkupisteen rakenteena levittää jäteveden koko joen leveydelle. 
Koko joen leveydellä purkautuva jätevesi aiheuttaa kemiallisen vaellusesteen. 
Lupaviranomainen ei ole huomioinut varovaisuusperiaatetta eikä hakijan 
osoittamisvelvollisuutta. Jotta diffuusorin ja purkupaikan kemiallinen vaikutus 
olisi ennakkoon selvitetty, tulee lupa-asia palauttaa valmisteluun, jossa 
toimivuuden osoittaminen kuuluu luvan hakijalle. Mikäli kalojen vaellukset 
estyvät tai heikkenevät, laskee vesien luokittelussa käytetty kalaston tila 
hyvästä tyydyttävään tai välttävään. Vaellusesteen takia Ounasjoen sivujoen 
Loukisen 1 800 km2 alue poistuu poikastuotannosta, mikä aiheuttaa 
luonnonsuojelulain vastaisen kielletyn vaikutuksen Ounasjoen Natura-alueelle 
ja edellyttäisi siten Natura-arviointia. Lupaa ei saa myöntää, jos yksi 
luokittelun osatekijä tai sen osa heikkenee. Purkuputken haitallinen vaikutus 
kalastoon on kiistaton ja varovaisuusperiaatteen mukaisesti haitattomuuden 
osoittaminen kuuluu luvan hakijalle. Lupamääräys 78 ei ole tämän mukainen 
eikä lupaa olisi saanut myöntää ja päätös täytyy siten kumota. 
 
Kaivannaisjätteisiin kuten rikastushiekkoihin sisältyy äärimmäisiä riskejä 
vaarallisena jätteenä. Jätteet on suunniteltu kapseloitaviksi, mutta 
kapselointien elinikä on hyvin rajallinen erityisesti Lapin luonnossa. Oulun 
yliopisto on raportoinut Kainuun ELY-keskukselle niiden vuotavan ennemmin 
tai myöhemmin. Esimerkiksi CIL2-jäte käsittää 4,4 g/kg arseenia, jonka 
liukoisuus on yli 40 mg/l eli lähes kaksinkertainen vaarallisen jätteen 
kaatopaikan ylärajaan nähden ravistelutestillä, joka tyypillisesti antaa aliarvoja 
kaivannaisjätteille. CIL-rikastushiekan arseenipitoisuus ylittää teollisuusalueen 
PIMA-normin 440-kertaisesti miljoonien tonnien kaatopaikalla, joka aiotaan 
maisemoida loppusijoituspaikaksi. Autoklaavikäsittelystä huolimatta 
rikastushiekka käsittää 2 % sulfidirikkiä ja on kaivoksen tarkkailun mukaan 
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happoa muodostavaa. Tästä johtuen korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp-
päätöksessä mainitsemat koko elinkaaren vaikutukset ovat ilmeinen ja 
merkittävä riski, joka ulottuu tuhansien vuosien päähän. 
 
Ounasjoen erityissuojelusta annetun lain perusteluissa painotetaan Ounasjoen 
luonnonsuojelullista ja kalataloudellista arvoa Suomessa harvinaisena 
rakentamattomana, puhdasvetisenä ja lähes luonnontilaisena suurjokena. Lain 
perusteluissa on edellytetty, että erityisesti luonnontalouden ja paikallisen 
väestön edut tulevat vastedeskin turvatuiksi. Laissa on kielletty Ounasjoen 
vesivoimarakentaminen, mutta lain perusteluista löytyy vahvoja kannanottoja 
sekä periaatteita, jotka ohjaavat ainakin moraalisesti muutakin Ounasjoen 
vesistön ja vesien käyttöä koskevaa päätöksentekoa. Ounasjoen tai sen 
sivujokien vesiä toiminnassaan käyttävien teollisuuslaitosten tulisikin 
palauttaa käyttöönsä saama vesi vähintään yhtä hyvälaatuisena kuin se oli 
laitokseen tullessaan. 

Aluehallintoviraston päätöksessä ja ELY-keskuksen lausunnossa todetaan 
Ounasjoen typpipitoisuuden kasvavan merkittävästi yhteisvaikutuksesta Levin 
jätevedenpuhdistamon kanssa, vaikka ELY-keskus ei ole pitänyt tätä 
merkittävänä Natura-lausunnossaan. Suolojen vaikutukset ulottuisivat 
Ounasjokeen. Kevyen suolakerrostuman yhteisvaikutusta ei ole tarkasteltu 
ravinnepäästön kanssa. Kittilän jätevedet sisältävät fosforia ja suolakerrostuma 
pohjalla aiheuttaa vähähappisuutta ja mahdollista fosforin vapautumista 
sisäisenä kuormituksena. Suhteellisen pienet suola- ja mangaanipitoisuudet 
voivat vaikuttaa tulvaniittyihin ja siten Ounasjoen suojeluarvoihin. Arseenin 
ekologista kertymistä, antimonin tai haitallisiksi tiedettyjen 
prosessikemikaalien vaikutuksia joen ekologiassa ei ole tarkasteltu. ELY-
keskus ei ole Ounasjoen Natura-arvioinnissa perustellut, että asiassa olisi 
saavutettu EU-säännöissä edellytetty varmuus, ettei suojeluarvoja heikennetä. 
Natura-arviointi on huonosti perusteltu ja siihen liittyy ilmeisiä tieteellisiä 
epävarmuuksia, joiden takia se ei sovellu tarkoitukseensa. 

YVA-menettelyn avulla on kyettävä selvittämään muiden 
loppusijoitusvaihtoehtojen ja/tai hyötykäytön mahdollisuudet erityisesti 
pitkäaikaisen ympäristöturvallisuuden ja alueiden käytön kannalta. Alueella on 
paljon pilaantuneita maita erityisesti pintavalutuskentillä ja joessa on 
todennäköisesti merkittävästi pilaantuneita sedimenttejä. Jätemäärät 
edellyttävät YVA-menettelyä. Johtuen muun muassa happoa muodostavista 
sulfideista tai raskasmetallien korkeista määristä ja yhteisvaikutuksista 
kyseessä voi olla jopa vaarallinen jäte. Merkittävinä pitoisuuksina esiintyvillä 
haitta-aineilla pitää olla raja-arvot. Yhteisvaikutukset ovat ilmeisiä ja niiden 
selvitystarve on laissa.  

Selvitykset hankkeen Natura-vaikutuksista ovat puutteelliset ja EU:n Natura-
velvoitteet edellyttävät, että on tieteellinen varmuus siitä, ettei haittoja tule. 
Nyt varmuutta ei ole. Osa vaikutuksista on selvittämättä ja osittain on ilmeistä, 
että vaikutuksia tulee. Mitään vaikutuksia ei ole selvitetty kaivoksen 
sulkemisen jälkeiselle ajalle.  
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BAT-tarkastelut puuttuvat. Erityisen väärin on laskeutuksen käyttö 
kuivanapitovesien puhdistuksessa ilman metallien poistamista. Purkuputken 
tarvetta tulee tarkastella kokonaisuudessaan suhteessa jätevesien puhdistuksen 
BAT-teknologioiden käyttöön. Tosiasiassa vain yksi purkuputken vaihtoehto 
on käsitelty ja se on valittu yhtiön taloudellisista näkökohdista. Purkupaikan 
valintaa ei ole perusteltu. 

Päätöksen muuttamista koskevat vaatimukset 

Ruoppaustöiden vaikutuksia tulee lieventää suojaverhoilla ja töiden 
kieltämisellä kalojen kutu- ja vaellusaikoina. Kyseessä on tärkeä vesistöalue. 
Lievennystoimet ovat tässä tapauksessa hyvin perusteltuja ja ruoppauksen 
osalta niitä on mainittu myöskin Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa 
(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015).  

Ympäristö-, vesi- ja kaivannaisjätelainsäädäntö edellyttää, että luvassa 
määrätään raskasmetallien ja haitta-aineiden valumaa sekä eroosio- ja 
sortumisriskejä aiheuttavien kaivannaisjätteiden pysyvästä stabiloinnista, 
kattavasta tarkkailusta jätteiden käsittelylle kaikkien merkittävien 
luvanvaraisten aineiden osalta, asianmukaisista hankkeen vaikutuksia 
lieventävistä toimenpiteistä, kuten melun ja pölyn torjunnasta sekä 
saastuneiden sedimenttien leviämisen estämisestä, sekä kattavasta melu-, 
tärinä- ja pohjavesivaikutusten tarkkailusta. Ruoppausalueiden maaperässä 
sekä sedimenteissä on todennäköisesti merkittäviä määriä haitta-aineita. 

Vakuuksissa tulee huomioida jätteen stabiloinnin riskit ja pitkäaikainen 
tarkkailu, koska tarkkailulla ja ylläpidolla on oltava resurssit myös pitkienkin 
aikojen kuluttua kaivoksen sulkemisen jälkeen. 

EU-laatunormit ja muut ympäristönlaatunormit tulee määrätä raja-arvoksi 
alapuoliseen vesistöön. Kaivannaisjäteasetuksen tai kaatopaikkalainsäädännön 
perusteella haittaa ei saa tulla sulkemisen jälkeenkään. Pysyvät 
sekoittumisvyöhykkeet olisivat kohtuuttomia naapurien ja ympäristön 
kannalta. Päästöt eivät saa heikentää vesistön laatua ja valvonta edellyttää 
riittävän usein tehtäviä mittauksia vesiin vaikuttavien toimenpiteiden aikana 
sekä laatunormien ja raja-arvojen asettamista päästöille ja vesistölle.  

Syanidin hajoamistuotteet, ksantaatit ja flokkulantit ovat prosessista seuraavia 
haitta-aineita, joilla on ekologisia vaikutuksia suhteellisesti todennäköisiin 
päästöpitoisuuksiin nähden pieninä pitoisuuksina. Keskeisiä haitta-aineita 
kalojen karkoittumiselle ovat esimerkiksi ammoniumtyppi ja rikkivety, jotka 
ovat molemmat todennäköisiä haitta-aineita hapettomissa sedimenteissä. 
Rikkivety voi karkoittaa kaloja pitoisuuksina 1 µg/l. 

Lupamääräystä 22 on muutettava, koska haitta-aineiden vaikutukset on 
arvioitu väärin ja esitetty valikoitujen akuutin toksisuuden arvojen perusteella. 
Esimerkiksi ksantaatin pitoisuus voi olla yhtiön arvion mukaan 88 µg/l, kun 
otetaan huomioon hajoamisprosessi laskeutuksen aikana ja vieläkin suurempi, 
kun otetaan huomioon kylmät vedet talvella. Akuutin toksisuuden sijasta olisi 
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tullut tarkastella kroonista ekotoksisuutta, joka voi ksantaateille esiintyä alle 1 
µg/l pitoisuutena. Typenpoiston vuoksi tehtävä rikastushiekka-altaan veden 
pH:n nostaminen voi myös hidastaa ksantaatin hajoamista. Vastaava pätee 
polymeerifokkulanteille, kuten anioniselle polyakryylamidille. 
Hajoamistuotteiden selvityksistä puuttuu muun muassa syanaatti, joka 
tunnetaan yleisenä tuotteena käytetyn syanidin hajottamisprosessista. Arseeni 
ja harvinaiset maametallit, josta yleisin saattaa olla cerium, ovat kertyviä 
aineita, jolloin vaikutustarkastelun olisi tullut sisältää myös kertyminen 
arseenin osalta. Harvinaisia maametalleja ei ole huomioitu lainkaan. Arseeni 
voi rikastua kaloihin syöjälle haitallisesti perustuen pieniin pitoisuuksiin 
vesissä. Antimonin sedimentteihin kertyneet pitoisuudet voivat olla 
terveydelle haitallisia pienempinä pitoisuuksina kuin kadmium. Nikkelin 
haitallisuutta kalojen suhteen tulee myös tarkastella rikastumisena sisäelimiin. 
Muutama µg/l vesissä voi aiheuttaa epämuodostumia kalojen sisäelimiin. 
Ammoniumtyppi on toksista kaloille erityisesti emäksisissä vesissä ja tämän 
tarkastelu sekä arvio karkottumisvaikutuksista puuttuvat. Yhtiö ja 
aluehallintovirasto ovat luopuneet sulfaattipitoisuuden alentamistavoitteesta. 

Lupamääräyksen 23 vaadittujen muutosten mukaiset päästökiintiöt perustuvat 
jokiluonnon suhteen kestäviin pitoisuuksiin, jotka käyvät ilmi 
lupamääräykseen 22 esitetyistä tasoista, ja toisaalta varovaisuusperiaatteeseen. 
Esitetty päästömaksu perustuu saastuttaja maksaa periaatteeseen. 
Kaivosyhtiöstä on tullut itseään säätelevä lupa- ja valvontaviranomainen, 
jonka päätökset viranomaiset leimaavat. On ilmeistä, että päästöt pienevät 
hyvin nopeasti esitetyillä päästömaksuilla.  

NP4-altaalle 17.4.2019 myönnetyn ympäristöluvan nro 45/2019 
kaivannaisjätteitä koskevaa lupamääräystä b on muutettava, koska CIL-
rikastushiekka on erityisen vaarallista jätettä. Tarkkailun mukaan CIL-
rikastusjätteessä on 2 % sulfidia, joten arseenin lisäksi siihen liittyy happaman 
kaivosvuodon vaara. Vaaditut toimenpiteet ovat välttämättömiä johtuen 
erittäin vaarallisen jätteen pitkäaikaisista riskeistä. Kaksikerroksistenkin 
kapselointien tiedetään vuotavan ennemmin tai myöhemmin, kuten on todettu 
Oulun yliopiston selvityksessä Kainuun ELY-keskukselle. 

Oikeudenkäyntikulut, ennakkoratkaisupyyntö ja yhteiskäsittely 

Valituksen perustelut osoittavat oikeudenkäynnin johtuvan 
toiminnanharjoittajan piittaamattomuudesta laillisten normien 
noudattamisessa, riittämättömiin selvityksiin pohjautuvasta lupahakemuksesta 
sekä lupaviranomaisen ilmeisistä virheistä lupamenettelyssä. Edellä 
mainittujen seikkojen johdosta olisi kohtuutonta, mikäli oikeudenkäyntikulut 
jäisivät muutoksenhakijoiden vahingoksi.  

Asiasta on pyydettävä unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisu, koska 
vesipuitedirektiiviin ja vesienhoitosuunnitelmiin liittyvät ongelmat, mukaan 
lukien ympäristölaatunormit, sekä vesien kemiallinen ja ekologinen tila ovat 
lupakokonaisuudessa kasvavia ja hallitsemattomia. Jäteratkaisut maan pinnalla 
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ja pohjavesien yhteydessä eivät ainakaan pitkien aikojen kuluessa ole 
kaivannaisjätedirektiivin mukaisia. 

Ympäristönsuojelulain mukaan toisiinsa liittyvät asiat on käsiteltävä yhdessä. 
Tämä lupa käsittää kaivoksen jätteitä ja vesiä sekä purkuputken sijoittamista 
koskevan ratkaisun, ja se on käsiteltävä yhdessä vaarallisen jätteen altaita 
CIL2 ja NP4 koskevien lupien kanssa. Kaivosvesien suolatase, erityisesti 
louhoksen syventämisestä johtuva natriumkloridin määrän kasvu, on erityisen 
ongelmallista. Natriumkloridi vaikuttaa suoraan kipsin saostumiseen jätteisiin 
ja jätealueiden pitoisuuksiin. 

2) Sirkan-Könkään jakokunnan yhteisalue on vaatinut, että jakokunnalle 
kalataloudellisen tuoton alenemisesta maksettava vuosittainen korvaus 
korotetaan 500 eurosta 1 500 euroon. Vesialueen omistajana jakokunta kärsii 
vahinkoa päästöistä aiheutuvista kalataloudellisen tuoton menetyksistä. 

3) Levin Vesihuolto Oy on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan 
jätevesien purkuputken sijaintipaikan osalta ja palautetaan tältä osin 
aluehallintovirastolle uudelleen selvitettäväksi ja arvioitavaksi. Toissijaisesti 
lupahakemus on hylättävä purkuputken sijaintipaikan osalta. Päätöksen 
täytäntöönpano on keskeytettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 

Vaatimustensa tueksi Levin Vesihuolto Oy on esittänyt muun ohella 
seuraavaa: 

Levin Vesihuolto Oy on Kittilän kunnan ja Kittilän Vesihuolto-osuuskunnan 
omistama osakeyhtiö, jonka toiminta-alue kattaa Levin taajama-alueen sekä 
Levitunturin ympärysalueet. Levin matkailualueella on noin 26 000 
vuodepaikkaa. Talousveden tarve on kasvussa rakentamisen, kaavoituksen ja 
matkailualueen kasvun myötä ja alueen vedentarpeen keskikulutus tulee 
olemaan noin 4 000 m3/vrk. Loukisen vedenottamo on erittäin tärkeä I-luokan 
pohjavesialueella sijaitseva jatkuvassa käytössä oleva vedenottamo ja sen 
tuottama talousveden määrä on matkailualueen talousveden keskikulutuksesta 
noin 10 %. Kaivotoiminnan päästöistä aiheutuu pohjaveden pilaantumisvaara 
Loukisen 1-luokan pohjavesialueella.  

Hakemuksessa ja aluehallintoviraston päätöksessä on virheellisesti todettu, 
että Loukisen vedenottamon toiminta olisi kausiluonteista ja että se toimisi 
varavedenottamona. Levin Vesihuolto Oy ottaa osan talousvetenä 
käytettävästä raakavedestä Loukisen alueen pohjavedestä ja kyseinen 
pohjavesivaranto muodostaa erityisesti matkailusesongin aikana keskeisen 
osan Levin matkailualueen tarvitsemasta puhtaasta talousvesivarannosta. 
Vedenottamon merkitys on erityisen suuri, koska se sijaitsee lähimpänä Levin 
kulutusaluetta ja sieltä pystytään pumppaamaan vettä nopeasti 
kulutushuippujen aikana. Vettä pumpataan Loukisesta myös suoraan 
kulutukseen Levin itäiselle osalle. 

Hakija ja aluehallintovirasto ovat laiminlyöneet selonottovelvollisuuden 
toiminnan vaikutuksista Loukisen pohjavesialueen ekologiselle tasapainolle ja 
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jätevesien pitkäaikais- ja yhteisvaikutuksista pohjaveden muodostumiselle 
sekä Loukisen vedenottamon toiminnalle aiheutuvien ympäristövaikutusten 
arvioinnin purkuputken sijoituspaikan arvioinnin yhteydessä.  

Kaivostoiminnan päästöistä aiheutuu todellinen riski Loukisen 
pohjavesivarannoille. Kaivoksen jätevesien seurauksena on lisäkuormitus 
erityisesti sulfaatti- ja typpikuormituksen ja antimoni, arseeni ja 
nikkelikuormituksen osalta suhteessa valtioneuvoston vesienhoidon 
järjestämisestä antaman asetuksen (1040/2006) 9 §:n pohja- ja pintaveden 
ekologisen tilan luokitteluun. Jätevesien päästö aiheuttaa Loukisen alueella 
jäteveden kerrostumista syvänteisiin ja estää veden vertikaalisekoittumisen, 
mikä aiheuttaa happikatoa pohjaan ja sulfaatin pelkistymistä, jonka 
seurauksena pohjasedimentistä vapautuu fosforia. Pohjasta tulee 
rikkivetypitoinen ja ylemmät vesikerrokset rehevöityvät. Myrkylliset 
rikkivetykaasut aiheuttavat terveyshaittojen lisäksi maku- ja hajuhaittoja, jotka 
voivat läpäistä joen pohjaan painotetun diffuusiosuojaamattoman Loukisen 
syöttövesijohdon ja päätyä talousveteen. Näin aiheutuva sisäinen kuormitus 
voi olla jopa suurempi kuin toiminnan aiheuttama suora jätevesikuormitus. 

Loukisen 1-luokan pohjavesialue ja pohjaveden muodostumisalue sijaitsee 
Ounasjoen ranta-alueelta alkaen ja ulottautuen Loukisenvaaralle. Alueesta 
noin kolmasosa sijaitsee Ounasjoen tulvavaaravyöhykkeellä, jolla kaivoksen 
toiminnan muutosvaikutukset tulevat olemaan huomattavan suuret. Suurena 
riskinä Loukisen pohjaveden laadun muuttumiselle on pohjaveden ja 
pohjavesialueen maanpinnan korkeusasema ja osin ohuet maakerrokset 
pohjaveden päällä. Ounasjoen tulva aiheuttaa myös Loukisen vedenpinnan 
nousua vedenottamon ja pohjavesialueen kohdalla, joten haitta-aineet voivat 
päästä vedenottamon lähialueelle ja imeytyä maaperän kautta pohjaveteen.  

Riskiä lisää pohjavesialueen rajauksen epävarmuus. Pohjavesialueen pinta-
alan perusteella ottamon tuoton pitäisi olla noin 150 m3/vrk, mutta 
pohjavesitutkimuksien koepumppausten yhteydessä todettiin tuotoksi yli 500 
m3/vrk. Koska tarkkoja tietoja pohjavesialueen virtaussuunnista ei ole, 
pohjavesialue voi todellisuudessa olla nykyistä rajausta laajempi. 
Pohjavesialue on muun muassa rajattu Loukisen rantaviivan mukaisesti, 
vaikka se voi kuulua pohjavesialueeseen. Pohjavedenoton ollessa käynnissä, 
pohjavedenpinnan alin taso on vedenottamon kohdalla. Pohjaveden 
virtaussuunta on vedenottamoon päin ja se voi pysyä samansuuntaisena 
pitkiäkin ajanjaksoja erityisesti silloin, kun pumppausteho ei ole kapasiteetin 
ylärajalla. 

EU-oikeudellisten velvoitteiden, Weser-tuomion ja varovaisuusperiaatteen 
perusteella ympäristöluvan myöntäminen vesien tilatavoitteita vaarantavalle 
hankkeelle on kielletty. Kaivoksen jätevesien purkuputken sijoittamispaikan 
muuttaminen ja jätevesien sekoittamisalueen läheisyys aiheuttaa kasvavien 
jätevesien haitallisten aineiden lisäkuormituksen ja riskin puhtaan ja 
terveellisen talousveden käyttämiselle ja hyödyntämiselle Levin 
matkailualueella. Mahdollinen talousveden pilaantuminen aiheuttaisi laajan 
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kerrannaisvaikutuksen koko matkailualueen vesihuollolle ja saattaisi johtaa 
vedenjakelun keskeyttämiseen Levin matkailualueella.  

Yhtiö on investoinut merkittävästi Loukisen vedenottamoon. Pohjaveden 
pilaantuminen ja aiheutuvat jakeluhäiriöt sekä jakeluverkoston possutus- ja 
desinfiointitoimenpiteiden taloudelliset kustannukset tulisivat olemaan yhtiön 
liikevaihtoon nähden merkittävän suuret. Alueella ei ole riittävästi 
vedenottoon soveltuvia muita pohjavesialueita ja pitkät etäisyydet tutkituille 
pohjavesialueille ja niiden pieniksi arvioidut vedenottomäärät aiheuttavat 
vedenhankinnan korkeakustanteisia investointeja. Mikäli lupapäätöstä ei 
kumota, on sitä muutettava siten, että purkupaikka sijoitetaan Ounasjokeen ja 
lupamääräyksiä muutetaan pohjavesien pilaantumisen ehkäisemiseksi, 
tarkkailuvelvoitteen täsmentämiseksi sekä häiriö- ja poikkeustilanteista 
tiedottamisen tehostamiseksi. Lisäksi hakija on velvoitettava korvaamaan 
yhtiölle aiheutuvat taloudelliset menetykset, jos Loukisen pohjaveden laatu 
heikkenee. 

Hakemuksessa ja päätöksessä on jätetty arvioimatta, selvittämättä ja 
rajoittamatta päästöjen vaikutus Loukisen pohjaveden muodostumiselle ja 
käytölle Loukisen vedenottamon osalta. Päätöksessä ei ole annettu 
ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisia riittävän täsmällisiä lupamääräyksiä 
pohjavesien pilaantumisen estämisestä, pohjaveden muodostumisalueen 
tarkkailusta ja valvonnasta tai häiriö- ja poikkeustilanteiden tiedottamisesta. 
Voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista lupamääräysten myöhempää 
muuttamista riittävällä tavalla, vaikka lupamääräysten havaittaisiin jälkikäteen 
olevan tehottomia ehkäisemään ympäristön pilaantumista. 

Kittilän kaivoksen toiminnan laajentaminen ja jätevesien purkupaikan 
muuttaminen saattavat aiheuttaa ympäristönsuojelulain 49 §:ssä kiellettyä 
merkittävää pilaantumista ja vaarantavat Levin Vesihuolto Oy:n vesihuoltolain 
mukaisen tavoitteen tuottaa Levin matkailualueelle terveydellisesti 
moitteetonta talousvettä. Pilaantumisen merkittävyyttä arvioitaessa on otettava 
huomioon, miten toiminnan muutokset vaikuttavat vesien ja pohjaveden tilaan 
ja käyttöön.  

Aluehallintovirasto on myöntänyt hakijalle uuden ympäristöluvan ilman, että 
jätevesien purkuputken vaihtoehtoisista sijoituspaikoista olisi tehty riittävä 
arviointi ja päästöjen vaikutuspiirissä olevia tahoja olisi kuultu 
asianmukaisesti. Sijaintipaikkojen arvioinnissa ei ole otettu huomioon 
ympäristönsuojelulain ja vesihuoltolain vaatimusta pohjaveden pilaantumisen 
estämisestä ja terveydelle vaarattoman talousveden turvaamisesta kuluttajille. 

Lupapäätös on ympäristönsuojelulain ja vesipuitedirektiivistä johtuvien 
velvoitteiden vastainen. Aluehallintoviraston arvio suunnitellun toiminnan 
aiheuttamasta vesistökuormituksesta on epävarma. Useita keskeisiä toiminnan 
ympäristövaikutuksia on määrätty arvioitavaksi jälkikäteen toiminnan 
aloittamisen jälkeen. Vaikutuksien arvioiminen jälkikäteen aiheuttaa 
kohtuuttoman suuren riskin Levin Vesihuolto Oy:n toiminnalle. Jälkikäteinen 
selvittäminen on myös ympäristönsuojelulain varovaisuusperiaatteen vastaista. 
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Aluehallintoviraston selvityksen perusteella Loukiseen purkuputkesta 
laskettava lisäkuormitus johtaa pintavesi- ja pohjavesitilanteen heikentymiseen 
Loukisen vedenottamon pohjavesialueella. Aluehallintoviraston päätös 
merkitsee merkittävää poikkeamista ympäristönsuojelunormeista jätevesien 
purkuputken sekoittumisvyöhykkeellä, joka ulottuu Loukisen alajuoksulle asti. 

Päätös ei sisällä selvitystä jätevesien sekoittumisesta Loukisen vesimassaan 
talvella. On selvää, että Loukisen vedenvirtaus on alentunut jääpeitteen alla ja 
jäädyttyään haitta-aineet vajoavat pohjaan ja aiheuttavat suolaisuutta. Sulfaatin 
haitallisuus vesistössä johtuu välillisistä vaikutuksista eli suolaisuuden 
aiheuttamasta kerrostuneisuudesta sekä sulfaatin pelkistymisestä hapettomissa 
oloissa sulfidiksi. Lisäksi talvella ilmastuminen jääpeitteen läpi on heikkoa. 
Kevättulvien seurauksena haitta-aineista kuormittuneet vesimassat virtaavat 
tulva-alueilla ja aiheuttavat merkittävän riskin ja haitan Loukisen 
pohjavesialueella. Lisäksi tulva-alueilla tapahtuvaa laskeutumista ei ole 
huomioitu riittävästi. Vedenvirtaus tulva-alueilla on käytännössä olematonta 
verrattuna joen pääuomaan, joka sijaitsee Loukisen vedenottamon kohdalla 
satojen metrien päässä. Kun otetaan huomioon lupaehdoissa määritelty sallittu 
sulfaatin määrä 11 000 tonnia, antimoni 300 µg/l ja arseeni 200 µg/l vuodessa, 
riski Loukisen alueen vedenottamotoiminnalle on merkittävä. Sulfaatin 
pelkistyminen voi aiheuttaa myös rautaan sitoutuneen fosforin vapautumisen 
ja edesauttaa rehevöitymistä.  

Haitallisten ympäristövaikutusten merkitystä Loukisen jokiuomassa on 
aliarvioitu. Lupaehdoissa määritelty kuormitus aiheuttaa pohjaveden 
pilaantumisvaaran Loukisen vedenottamon vaikutusalueella ja terveysuhkan 
Levin matkailualueen toiminnoille. Kuormituksen aiheuttamien haitallisten 
vaikutusten minimoimiseksi purkuputki pitäisi rakentaa 6–8 kilometriä 
kauemmaksi Ounasjokeen, jolloin sekoittumisvyöhyke olisi pohjavesialueen 
ulkopuolella ja sekoittumisalueella olisi myös riittävä virtaama. 

4) Agnico Eagle Finland Oy on vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus 
palauttamatta asiaa uudelleen käsiteltäväksi ratkaisee asian suoraan ja muuttaa 
lupamääräyksiä 13, 22, 23, 39, 42 ja 66 jäljempää tarkemmin ilmenevällä 
tavalla siten, että:  

 
- lupamääräys 13 mahdollistaa olemassa olevan selkeytysaltaan 

käyttämisen kiintoainesta sisältävien, mutta muuten likaantumattomien 
valumavesien johtamisessa ympäristöön;  

- lupamääräysten 22 ja 23 mukaan vuodesta 2024 alkaen purkuputkella 
Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien 
kokonaistyppipitoisuuden virtaamapainotteisen kuukausikeskiarvon 
raja-arvo on 24 mg/l ja vuotuisen kuormituksen raja-arvo 100 t/v;  

- lupamääräyksen 39 mukaan alueella poistettavat pinta- ja 
kivennäismaat on mahdollista hyödyntää myös kaivosalueen 
ulkopuolisessa rakennus- tai muussa toiminnassa, mikäli materiaalit 
täyttävät laadullisesti niille asetetut vaatimukset;  

- lupamääräyksen 42 mukainen 90 metrin kuivavyöhykkeen asettamista 
koskeva vaatimus poistetaan tai toissijaisesti siten, että 
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lupamääräyksellä 42 sidotaan kuivavara vedenpinnan korkeustasoon 
metrimääräisen vaatimuksen sijaan;  

- lupamääräyksen 66 mukaan maanalaiseen kaivokseen kertyviä vesiä 
saa pumpata enintään 7,8 Mm3/v, mutta kuitenkin siten, että vesiä ei 
saa pumpata enempää, kuin kaivostoiminnan toteuttamisen kannalta 
kulloinkin on tarpeen. 

Lisäksi yhtiö on vaatinut, että asiassa tulee järjestää suullinen käsittely 
asiantuntijatodistelun vastaanottamiseksi lupamääräyksen 42 muuttamista 
koskevan vaatimuksen osalta. 

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti: 

Hakijalla ei ole yleisesti huomautettavaa lupapäätöksestä. Valituksessa 
vaaditaan muutosta vain joukkoon teknisiä määräyksiä, jotka ovat 
yksityiskohdiltaan ja käytännön vaikutuksiltaan suhteettomia ja kohtuuttomia 
tavoiteltavaan hyötyyn nähden. Ehdotetut muutokset eivät vaaranna 
ympäristönsuojelun tasoa, eikä niillä siten ole vaikutusta luvan myöntämisen 
edellytysten täyttymiseen. 

Lupamääräyksessä 13 valittu sanamuoto antaa ymmärtää, että hakijan tulisi 
rakentaa uusi selkeytysallas likaantumattomille vesille. Hakijalla on kuitenkin 
jo käytössä selkeytysallas maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesien 
kiintoaineen hallintaan. Hakija on myös rakentamassa toista selkeytysallasta 
(MK2-allas), joka on tarkoitus ottaa käyttöön purkuputken käyttöönoton 
yhteydessä. Selkeytetyt kuivanapitovedet johdetaan nykyisin 
pintavalutuskentän kautta Seurujokeen. Likaantumattomat valumavedet tulisi 
olla mahdollista johtaa jo olemassa olevien selkeytysaltaiden ja 
pintavalutuskenttien läpi ympäristöön. Uuden selkeytysaltaan rakentaminen 
vaatisi ylimääräistä pintamaiden ja puuston poistoa alueelta sekä 
ympäristörakentamista, joka ei ole tarkoituksenmukaista, eikä 
ympäristönsuojelutavoitteiden kannalta perusteltua.  

Jotta lupamääräys 13 mahdollistaa olemassa olevan selkeytysaltaan 
käyttämisen, sen viimeisen kappaleen loppuun on lisättävä seuraavaa virke: 
”Vesien johtamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevia selkeytysaltaita ja 
pintavalutuskenttiä siltä osin, kuin ne täyttävät mitoitukseltaan tämän 
lupamääräyksen mukaiset edellytykset.” 

Lupapäätöksen perusteluista ilmenee, että lupamääräyksissä 22 ja 23 
asetetuilla raja-arvoilla typenhallintaratkaisu tulee mitoittaa sekä prosessi- että 
kuivanapitovesille. Aluehallintovirasto ei ole ratkaisussaan ottanut riittävällä 
tavalla huomioon kyseisten raja-arvojen asettamia teknisiä vaatimuksia 
määräyksellä saavutettavaan ympäristöhyötyyn suhteutettuna. Lupamääräys 
velvoittaa hakijan käsittelemään vähintään noin 6 Mm3 vettä vuodessa, kun 
hakijan esittämä enimmäiskuormitus 100 t/v voidaan saavuttaa mitoittamalla 
typenpoistolaitos noin 2 Mm3:lle vettä vuodessa. Raja-arvot aiheuttavat 
hakijalle myös mittavan investointitarpeen, joka on kohtuuton niiden 
perusteena olevaan ympäristönsuojelulliseen tavoitteeseen nähden. 
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Ympäristönsuojelun kannalta kestävä ja luvan myöntämisen edellytykset 
täyttävä ratkaisu on typen osalta saavutettavissa myös päätöksessä asetettua 
korkeammin raja-arvoin.  

Lupahakemuksen mukaisella kokonaistyppikuormituksella 110 t/v 
pitoisuuslisäys olisi purkupaikan alapuolisen Putaanperänmutkan alueella 
keskimääräisenä vesivuotena keskimäärin 257 μg/l. Loukisen 
taustapitoisuuden ollessa noin 170 μg/l olisi jokiveden typpipitoisuus 427 μg/l, 
jolloin pitoisuus pysyisi hyvän ja erinomaisen tilan luokkarajan 450 μg/l 
alapuolella. Lupahakemuksessa esitetyt vuosikuormitusraja-arvot ovat 
vesiensuojelullisesti perusteltuja. Lapin ELY-keskus on lupahakemuksen 
johdosta antamassaan lausunnossa katsonut, että esitettyjä asiantuntija-arvioita 
kaivoksen tuotannon nostosta ja käsiteltyjen prosessi- ja maanalaisen 
kaivoksen kuivanapitovesien johtamisesta Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun 
alapuolelle aiheutuvia vaikutuksia vesistöjen ekologiseen tilaan voidaan pitää 
asiantuntevina ja paikkansa pitävinä. Arvioiden perusteella Loukisen 
piileväyhteisöjen ja pohjaeläinlajistojen tila voi heiketä, muttei kuitenkaan niin 
paljon, että ekologinen tilaluokka laskisi. Lupahakemuksen johdosta 
antamassaan lausunnossa ELY-keskus on todennut, että vaikutustarkastelun 
perusteella Kittilän kaivokselta Loukisen alaosaan johdettava kokonaistypen 
kuormitus saa olla tasolla 110–120 t/v. Täten ELY-keskuksen näkemys 
ympäristön kannalta turvallisesta vuosikuormituksen raja-arvosta on lähes 
kaksinkertainen lupapäätöksessä asetettuun raja-arvoon 65 t/v nähden.  

Seurujoelta saatuihin tarkkailutuloksiin sekä tehtyihin tilaluokitteluihin 
pohjautuen edes lupahakemuksen vesistövaikutusten arvioinnissa käytetty 
kuormitustaso 200 t/v ei heikentäisi Loukisen tilaluokkaa minkään 
luokittelumuuttujan osalta. Lapin ELY-keskus on arvioinut Seurujoen 
ekologisen tilaluokan vuosien 2012–2017 seuranta-aineiston pohjalta osana 
Kemijoen vesienhoitosuunnitelman päivitystä vuonna 2019. Luokitus on 
alustava, kunnes uusi vesienhoitosuunnitelma on hyväksytty 
valtioneuvostossa. Vuoden 2019 arvion mukaan Seurujoen ekologinen tila on 
edelleen hyvä, eikä yksittäisten kemiallisten tai biologisten 
luokittelumuuttujien tilaluokissa ole tapahtunut muutoksia vuoden 2013 
arvioon verrattuna, vaikka kaivoksen pintavesipäästöjen vaikutusalueella 
Seurujoessa yksittäisten näytepisteiden kokonaistyppipitoisuudet ovat 
ylittäneet erinomaisen ja hyvän raja-arvon 450 μg/l. Vesistön, kuten Loukisen, 
tilaluokittelussa huomioidaan joen alaosan lisäksi myös joen yläosan 
näytepisteiden vedenlaatu. Loukisen tilaluokittelun kannalta merkittävää on, 
että purkuputken käyttöönoton jälkeen noin 18 % Loukisen pääuomasta on 
suoran kaivoskuormituksen vaikutuksen alaisena. Vaikutukset kohdistuvat 
putken käyttöönoton jälkeen Loukisen alaosalle, kun ne nykyisellään 
kohdistuvat lähes koko jokireitille Seurujoen yhtymäkohdasta alavirtaan.  

ELY-keskus on luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa lausunnossaan 
13.12.2017 katsonut hankkeen Natura-arvioinnin ja sitä koskevan 
täydennyksen osoittavan, että hankkeesta aiheutuu heikentävää vaikutusta 
Ounasjoen Natura-alueen suojeluperusteille, mutta heikentäminen ei ole 
merkittävää eikä uhkaa suojeluperusteena olevien luontotyyppien eikä lajin 



  52 (148) 
   
 
 

säilymistä. Natura-arvioinnin täydennyksessä typen vaikutuksia on arvioitu 
kahdella kuormitustasolla (110 t/v ja 200 t/v). Vaikka ELY-keskuksen 
lausunnossa on kehotettu kiinnittämään huomiota typpipitoisuuden nousun 
rajoittamiseen, lausunto ei, vastoin lupaviranomaisen näkemystä, tue ratkaisua, 
jolla pitoisuuden ja kuormituksen raja-arvoja on tiukennettu merkittävästi siitä 
tasosta, jolla ei ole todettu aiheutuvan merkittävää heikentävää vaikutusta. 

Lupaviranomainen on siten soveltanut huomattavasti haettua alhaisempia 
kokonaistypen pitoisuuden raja-arvoja, vastoin asianmukaisten selvitysten 
tuloksia ja valvontaviranomaisen näkemystä. Lupapäätöksessä 
typpikuormituksen raja-arvojen tiukennusta on perusteltu parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vaatimusten soveltamisella. 
Lupaviranomainen ei ole BAT-vaatimuksia koskevassa arviossaan riittävällä 
tavalla ottanut huomioon BAT-kriteerien soveltamisessa huomioitavaa 
kohtuullisuusvaatimusta. Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
todetaan tekniikan olevan teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista 
silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa 
asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. Edelleen 
ympäristönsuojelulain 53 §:n 8 kohdan mukaan parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan sisältöä arvioitaessa on otettava huomioon myös päästöjen 
ehkäisemisen ja rajoittamisen kustannukset ja hyödyt.  

BAT-kriteerien soveltaminen ympäristölupaharkinnassa edellyttää siten hyöty-
haittavertailua tehokkaimman tekniikan käyttämisen ja siitä 
toiminnanharjoittajalle aiheutuvien kustannusten välillä. Oikeuskäytännössä ei 
ole katsottu BAT-vaatimusten edellyttävän tekniikkaa, joka on hieman, muttei 
merkittävästi tehokkaampi, kuin sitä olennaisesti edullisempi tekninen 
ratkaisu. Myös oikeuskirjallisuudessa on todettu tekniikan 
toteuttamiskelpoisuuden edellyttävän, että se on taloudellisesti 
käyttöönotettavissa, kun otetaan huomioon tekniikasta saatavat 
ympäristönsuojelulliset hyödyt. Näin ollen toteuttamiskelpoisuus edellyttää, 
että teknisesti käyttökelpoista tekniikkaa voidaan soveltaa kohtuullisin 
kustannuksin. Lupapäätöksessä edellytetyt kokonaistypen raja-arvot 
merkitsisivät hakijalle kohtuutonta investointitarvetta uuteen teknologiaan, 
jonka hyödyt olisivat ympäristönsuojelutavoitteiden kannalta vähäiset. 

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että olemassa olevia toimintoja on 
arvioitava BAT-vaatimusten näkökulmasta eri tavoin kuin aivan uusia 
toimintoja, sillä vanhan toiminnan teknisiä ratkaisuja ei voida aina muuttaa 
uuden toiminnan tasoa täysin vastaavaksi muuttamatta koko 
tuotantotekniikkaa. Hakijan tapauksessa ei voida edellyttää tasoltaan täysin 
uuden laitoksen teknologiaa vastaavaa tekniikkaa. Lupaviranomainen ei ole 
päätöksessään huomioinut riittävällä tavalla hakijalle päätöksessä asetetuista 
kokonaistypen raja-arvoista muodostuvien kustannusten kohtuullisuutta siihen 
nähden, että ympäristönsuojelun tavoitteet ovat toteutettavissa myös 
väljemmin raja-arvoin. 

Edelleen oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että rajalliset taloudelliset resurssit 
edellyttävät osaltaan hallinnon suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
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ympäristölupaharkinnassa. Keskeistä suhteellisuusperiaatteen toteutumisen 
kannalta on se, että viranomaisen toiminta on tavoitteisiinsa nähden 
oikeasuhtaista. Lupahakemuksessa on perustellusti esitetty, ettei 
vastaanottavan vesistön tilaluokka heikkene edes 200 tonnin vuotuisella 
typpikuormituksella. Tämä ilmenee myös lupahakemuksen liitteenä olleista 
Seurujoen velvoitetarkkailun tuloksista sekä Lapin ELY-keskuksen vesistön 
tilaluokittelusta vuosilta 2013 ja 2019. Lupahakemuksessa esitettyä 
alhaisempien raja-arvojen asettamiselle ei siten ole ollut 
ympäristönsuojelullisia tai oikeudellisia perusteita, ja perusteettoman alhaisten 
raja-arvojen asettamisen voidaan katsoa heikentävän hakijan 
toimintaedellytyksiä hallinnon suhteellisuusperiaatteen vastaisesti.  

Lupamääräyksiä 22 ja 23 on näin ollen muutettava siten, että purkuputkella 
Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien kokonaistyppipitoisuuden 
virtaamapainotteisen kuukausikeskiarvon raja-arvoksi määrätään 24 mg/l 
vuodesta 2024 alkaen ja kokonaistypen vuotuisen kuormituksen raja-arvoksi 
100 t/v vuodesta 2024 alkaen. Siirtymäaikaan haetaan vuoden pidennystä 
tosiasiallisen muutoksenhakumahdollisuuden turvaamiseksi hakijalle.  

Lupamääräyksen 39 perusteluiden mukaan pintamaiden kuljettamista muualle 
ei ole sallittu, koska tämä johtaisi kaivoksen sulkemisvaiheessa entistä 
suurempaan tarpeeseen tuoda alueelle maamassoja. Pintamaita tullaan 
hyödyntämään ensisijaisesti kaivoksen sulkemisvaiheen 
ympäristörakentamisessa, mutta louhittavan sivukiven ja 
rakentamistoiminnassa alueelta poistettavien pinta- ja kivennäismaiden 
hyödyntäminen tulee mahdollistaa myös kaivosalueen ulkopuolisessa 
rakennus- tai muussa toiminnassa, mikäli materiaalit täyttävät laadullisesti 
niille asetetut vaatimukset. Sivukiveä ja pintamaita, jotka teknisiltä ja 
laadullisilta ominaisuuksiltaan täyttävät rakentamisvaatimukset, voidaan 
hyödyntää muun muassa alueen tieverkoston parannustöissä. Tällainen 
mahdollisuus olisi jätteiden hyötykäytön ja kiertotalouden mukaisten 
tavoitteiden kannalta perusteltu. Toiminnan rajoittaminen päätöksessä 
esitetyllä perusteella ei kuulu ympäristönsuojelulain nojalla toteutettavan 
ohjauksen piiriin. Määräyksellä rajoitetaan huomattavasti massojen käyttöä 
kaivoslaissa säädettyyn nähden, jolloin ympäristöluvassa asetetulle 
rajoitukselle kaivattaisiin nyt esitettyä vahvempia ympäristönsuojelullisia 
perusteita. 

Alueella poistettavien pinta- ja kivennäismaiden hyödyntämisen 
mahdollistamiseksi myös kaivosalueen ulkopuolisessa rakennus- tai muussa 
toiminnassa lupamääräyksen 39 viidettä kappaletta on muutettava seuraavasti 
(muutokset kursiivilla): ”Rakentamistoiminnassa alueella poistettavat pinta- ja 
kivennäismaat eivät ole jätettä, jos ne toimitetaan välittömästi tai alle kolme 
vuotta kestävän varastointiajan kuluessa (poistettua tekstiä) rakennus- tai 
muussa toiminnassa käytettäväksi ja jos niiden metallipitoisuudet eivät ylitä 
valtioneuvoston asetuksessa nro 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnista annettua alempaa ohjearvoa. (poistettua 
tekstiä)” 
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Lupamääräyksessä 42 esitetty vaatimus 90 metrin kuivavyöhykkeestä on 
perusteeton ja sen täyttäminen muodostuu uuden altaan alkuvaiheessa 
käytännössä mahdottomaksi. NP4-allas on rakennettu siten, että altaassa on 
niin sanottu kaksoistiivistys sekä pohjarakenteen että märän puolen luiskan 
osalta. Kaksoistiivisterakenne toteutetaan myös pääpadon alle. Altaassa on 
juurisalaojat ja salaojaverkosto. Padon luiskan juuressa olevien juurisalaojien 
tarkoitus on laskea vedenpintaa rikastushiekassa padon lähettyvillä. NP4-
altaan rakenne tulee olemaan koko operoinnin ajan alavirtaan korotettava 
rakennelma. Rakenne on päinvastainen ylävirtaan korotettavasta rakenteesta, 
jossa padon korotus nojaa osittain kiinteytyneen säilöttävän jätemateriaalin 
varaan. Alavirtaan korotettavassa rakenteessa korotus nojaa uuden, korotusta 
varten rakennettavan, patoperustan varaan. Tiivisteinä toimivat sekä 
moreenikerros, että sen päälle asennettu bitumigeomembraani. Lisäksi pato on 
suunniteltu siten, että pelkkä moreeni toimii tiivisrakenteena, jos 
bitumigeomembraani vaurioituisi. Keinotekoisen eristeen alapuolisen tiiviin 
moreenikerroksen vedenläpäisevyyksien keskiarvon on oltava K ≤ 5 x 10-8 m/s 
ja vastaavasti yksittäisen näytteen vedenjohtavuusarvo saa olla enintään K ≤ 1 
x 10–7 m/s. Yhtenäisen moreenikerroksen paksuuden on oltava vähintään 1,0 
metriä. Luiskan moreenitiivisteen paksuus on enimmillään 6,1 metriä 
patorakenteen juuressa ja alimmillaan 1,3 metriä pääpadon yläreunassa tasolla 
+ 250 m. Kuivavarana 90 metriä olisi perusteltu, jos kyseessä olisi ylävirtaan 
korotettava rakenne ja siinäkin tapauksessa vain silloin, kun ylävirtaan korotus 
olisi käytössä. NP4-altaan rakenne vastaa hakijalla jo vuodesta 2015 lähtien 
käytössä olleiden vesivarastoaltaiden rakennetta, joissa vesi on edellä kuvattua 
kaksoistiivistettä vasten ympäri vuoden. Altaiden on havaittu soveltuvan hyvin 
vesien varastointiin, minkä johdosta 90 metrin kuivavyöhyke on perusteeton.  

Kuivavyöhyke eli niin sanottu biitsi muodostuu rikastushiekan läjityksessä. 
Veden yläpuolinen biitsi on yleensä kulmaltaan loivempi, kuin veden 
alapuolinen biitsi. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi kuivavara 
halutaan altaassa pitää, sitä vähemmän altaassa on vettä ja sitä loivempaan 
rikastushiekka läjittyy. Vapaan veden hallinta rikastushiekkaa läjittämällä on 
erittäin haastavaa, jos biitsit on läjitetty loivasti tai lähes tasaisesti. Kittilän 
kaivoksen vapaan veden hallinta perustuu siihen, että altaaseen puretaan 
tasaisesti hiekkaa ympäri allasta ja näin vapaa vesi pysyy keskellä allasta. 
NP4-allasta tullaan operoimaan siten, ettei vapaa vesi tule patoa vasten. 

Vaadittu 90 metrin kuivavara ei ole tae turvallisesta altaasta, jos altaan 
geometria on tasainen. Geometrian ollessa tasainen, pienikin vedenpinnan 
nousu voi pienentää kuivavaraa merkittävästi. Kuivavaran tulisi olla 
ennemmin sidottu korkeustasoon kuin leveyteen. Jos kuivavara on 
metrimäärällisesti sidottu, vähentää se altaan operoinnin joustavuutta 
esimerkiksi sulamiskauden aikana. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa altaassa 
olisi kapasiteettia varastoida vettä, mutta kiinteän kuivavaran vuoksi altaasta 
joudutaan pumppaamaan vettä muihin vesienhallintarakenteisiin.  

Kittilän kaivoksen vesivarastoaltaat ovat olleet käytössä 5–6 vuotta pääosin 
hakemuksen mukaista vastaavalla rakenteella, eikä suotovesien suhteen ole 
havaittu ongelmia. Siten 90 metrin kuivavyöhykkeelle ei ole 
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patoturvallisuuslainsäädännöstä johtuvaa tai ympäristönsuojelullista perustetta. 
Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, kun operoitava allas on pinta-alaltaan 
pieni, on lupamääräyksen mukaisen kuivavyöhykkeen toteuttaminen 
käytännössä mahdotonta. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen biitsit eivät 
todennäköisesti ole rakentuneet siten, että 90 metrin kuivavara olisi 
saavutettavissa ympäri allasta. Nykyinen lupamääräys muodostaa huomattavan 
riskin siitä, että hakija ei käytännössä kykene noudattamaan määräystä ja 
syyllistyy luparikkomukseen. Lupamääräys on ympäristönsuojelulain 
vastainen. 

Kuivavyöhykkeen asettaminen 90 metriseksi on lisäksi tarpeetonta, koska 
lupamääräyksen tarkoitus voidaan saavuttaa myös vastaavalla muotoilulla kuin 
lupamääräyksessä 43, jossa metrimääräisen leveysvaatimuksen sijaan on 
edellytetty kuivavyöhykkeen olevan mahdollisimman leveä.  

Lupamääräystä 42 on edellä esitetyn perusteella muutettava ensisijaisesti siten, 
että 90 metrin kuivavyöhykkeen asettamista koskeva vaatimus poistetaan tai 
toissijaisesti siten, että lupamääräyksellä sidotaan kuivavara vedenpinnan 
korkeustasoon metrimääräisen vaatimuksen sijaan.  

Hakija on esittänyt lupamääräyksen 42 toiseksi kappaleeksi ensisijaisesti 
(muutos kursiivilla): Rikastushiekan purkaminen NP3- ja NP4-altaisiin on 
tehtävä spigotoimalla tai muulla vastaavantyyppisellä menetelmällä siten, että 
patoa vasten oleva rikastushiekan kuivavyöhyke on mahdollisimman leveä. 
NP4-altaassa normaalissa toiminnassa ensimmäisen toimintavuoden jälkeen 
kuivavyöhykkeen on oltava mahdollisimman leveä.  

Toissijaisesti hakija on esittänyt lupamääräyksen 42 toiseksi kappaleeksi 
(muutokset kursiivilla): Rikastushiekan purkaminen NP3- ja NP4-altaisiin on 
tehtävä spigotoimalla tai muulla vastaavantyyppisellä menetelmällä siten, että 
patoa vasten oleva rikastushiekan kuivavyöhyke on mahdollisimman leveä. 
NP4-altaassa normaalissa toiminnassa kolmen toimintavuoden jälkeen vapaan 
veden HW-taso on vähintään 0,5 m rikastushiekan alimman korkeustason 
alapuolella. 

Asiassa on järjestettävä suullinen käsittely asiantuntijatodistelun 
vastaanottamiseksi NP4-altaan rakenteen ja kuivavyöhykkeen toteuttamisen 
osalta erityisesti huomioiden lupamääräyksen mukaisen 90 metrin kuivavaran 
käytännön toteuttamismahdollisuudet ja vaihtoehdot.  

Lupamääräyksen 66 mukaan luvan saaja saa pumpata maanalaiseen 
kaivokseen kertyviä vesiä enintään 6,1 Mm3/vuosi. Lupapäätöksessä on 
virheellisesti samaistettu maanalaisesta kaivoksesta pumpattavat ja 
ympäristöön purettavat vedet. Pumpattavien vesien määrää ei ole tarpeellista 
eikä perusteltua rajoittaa samalla tavoin kuin ympäristöön purettavien vesien, 
sillä kaikkia pumpattavia vesiä ei pureta ympäristöön vaan osa niistä 
kierrätetään takaisin kaivokseen poravedeksi tai varastoitavaksi Rouravaaran 
avolouhokseen ja puhtaampia vesijakeita hyötykäytetään rikastusprosessissa. 
Veden pumppaaminen kaivoksesta maanpinnalle ei ole itsessään pintavesille 
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haitallista. Päätöksen perusteluissa viitataan lupahakemuksessa esitettyyn 
arvioon, jossa arvioitiin ympäristöön purettavien kuivanapitovesien määrän 
kasvavan enimmillään tasolle 700 m3/h. Kuivanapitovesien pumppausmääriä 
ei hakemusasiakirjoissa ole erikseen esitetty, mutta määrät ovat suurempia, 
kuin ympäristöön purettavat vesimäärät. Vuosina 2017–2019 toteutuneet 
pumppausmäärät ovat vaihdelleet keskimäärin välillä 623–626 m3/h ja 
ympäristöön purettavat vesimäärät välillä 300–479 m3/h.  

Rouravaaran avolouhosta tullaan ensisijaisesti käyttämään rikastamolla 
hyödynnettävien kuivanapitovesijakeiden välivarastointiin. Perusteluissa 
mainittua säätötilavuutta voidaan tarvittaessa hyödyntää 
purkuputkipumppaamon mahdollisissa häiriötilanteissa. Vesien varastoiminen 
kaivosalueelle ei ole ympäristönsuojelullisesti perusteltua.  

Hakija on edellä esitetyn perusteella esittänyt lupamääräyksen 66 muuttamista 
seuraavasti (muutokset kursiivilla): ”Luvan saaja saa pumpata maanalaiseen 
kaivokseen kertyviä vesiä enintään 7,8 Mm3/v, mutta kuitenkin vain sen 
verran, kuin kaivostoiminnan toteuttamisen kannalta kulloinkin on tarpeen.” 

5) Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena on ensisijaisesti vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja lupahakemus hylätään. Lisäksi on 
vaadittu päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä purkuputken käyttöön 
ottamisen ja tuotannon laajentamisen osalta. 

Toissijaisesti rakennus- ja ympäristölautakunta on vaatinut, että 
aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan lupaviranomaiselle 
uudelleen käsiteltäväksi luvan muuttamiseksi seuraavasti: 

 
- Lupamääräyksessä 23 asetettu Loukiseen johdettavien käsiteltyjen 

jätevesien kokonaistypen vuotuinen kuormitusraja lasketaan 80 tonniin 
ja antimonin vuotuinen kuormitusraja 1 000 kilogrammaan. 
Kokonaistypen vuotuinen kuormitusraja asetetaan 65 tonniin vuodesta 
2022 eteenpäin. 

- Lupamääräystä 78 muutetaan niin, että selvityksen purkuvesien 
vaikutuksista kalojen liikkumiseen ja vaelluskäyttäytymiseen tulee 
sisältää lähtötilanneselvitys vähintään vuoden ajalta ennen purkuputken 
käyttöönottoa ja toiminnan aikana. Lisäksi vakuuksissa tulee 
huomioida mahdollisen ohitusuoman rakentaminen tarve ja 
kustannukset, mikäli kalojen vaelluskäyttäytyminen häiriintyy.  

- Lupamääräyksen 80 osalta liitteen 2 luvun 6 (Ympäristövaikutusten 
tarkkailu): a) Kohdassa 6.1.2. (Biologinen tarkkailu pintavesissä) 
määrätään, että biologisen tarkkailun pisteitä on oltava kaikissa 
tarkkailtavissa ja mitattavissa muuttujissa riittävästi. Tarkkailupisteitä 
on oltava Loukisessa ja Ounasjoessa vaikutusalueella kummassakin 
vähintään kolme, Loukisessa ja Ounasjoessa vaikutusalueen 
yläpuolella kummassakin vähintään kolme sekä Kapsajoessa vähintään 
kolme; b) Kohdassa 6.1.3 (Hydrologis-morfologinen laatu) määrätään 
velvoite kolmen vuoden välein toistettavasta pohjasedimenttien 
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metalli- ja metalloidipitoisuuksien tarkkailusta Seurujoessa, Loukisessa 
ja Ounasjoessa kussakin vähintään kolmessa tarkkailupisteessä 
jätevesien vaikutusalueella ja vaikutusalueen yläpuolella sekä 
Kapsajoessa vähintään kolmessa tarkkailupisteessä; ja c) Kohdassa 
6.2.3. (Sähkökalastukset) edellytetään sähkökalastuspaikkojen 
lisäämistä 23.3.2020 päivätyssä tarkkailuohjelmassa esitettyyn nähden 
niin, että uusia sähkökalastuspaikkoja tulee purkupisteen alapuolelle 
Loukiseen, Ounasjokeen Loukisen suun alapuolelle, Kapsajokeen ja 
Ounasjokeen Loukisen suun yläpuolelle kuhunkin kolme kappaletta.  

- Lupapäätökseen lisätään määräys, että purkuputken puhdistuksen 
(possutuksen) lietteitä ei saa laskea suoraan ympäristöön vaan ne tulee 
toimittaa puhdistettavaksi ja että puhdistuslietteiden koostumusta 
(haitta-ainepitoisuutta) tarkkaillaan purkuputken puhdistuksen 
yhteydessä.  

- Lupapäätökseen lisätään määräys, että Seurujoen ja Loukisen 
virtausmittaukset ja kaivoksen reaaliaikaiset vedenottotiedot ja 
purkuvesien virtausmäärät on saatettava julkisesti nähtäville. 

Mikäli asiaa ei palauteta lupaviranomaiselle, hallinto-oikeuden on muutettava 
lupaa edellä ilmenevällä tavalla. 

Rakennus- ja ympäristölautakunta on perustellut vaatimuksiaan seuraavasti:  

Aluehallintoviraston päätös on ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin 2 ja 
4 kohtien ja 51 §:n vastainen. Lupapäätöksen mukainen kaivoksen jätevesien 
purkupaikka sijaitsee Loukisen alaosassa ja jätevesien purun aiheuttama 
haitallisten vaikutusten alue kattaa Loukisen alaosan purkupaikasta 
Ounasjokeen ja Loukisen alapuoliseen osaan Ylä-Ounasjoen 
vesimuodostumasta. 

Ounasjoki ja sen sivuvesistöt Loukisen vesimuodostuma ja Seurujoen 
vesimuodostuma kuuluvat Kemijoen vesienhoitoalueeseen. Kemijoen 
vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021 määrittelee 
ympäristötavoitteiksi muun muassa vesimuodostumien hyvän tai erinomaisen 
tilan säilyttäminen. Lisäksi tavoitteiksi määritellään pohjavesialueiden tilan 
turvaaminen sekä vesieliöstön vapaan liikkumisen turvaaminen ja 
vaelluskalojen kestävä, luontaisesti lisääntyvä kanta muun muassa merilohelle 
ja meritaimenelle. Tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa ohitusreittien 
rakentamista Kemijoen vesivoimalaitosten patojen ohittamiseksi. Ohitusreitin 
toteutuessa Ounasjoen vesistöön saadaan luontaisesti lisääntyvät merilohi- ja 
meritaimenkannat, eikä kaivosten jätevesien purkaminen Loukisen alaosaan 
saa estää niiden vaeltamista ja lisääntymistä. 

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO:2019:166 todennut 
Euroopan Unionin tuomioistuimen Weser-tuomioon viitaten, että 
ympäristönsuojelulaissa kiellettynä merkittävänä pilaantumisena tai sen 
vaarana on pidettävä sellaista olennaisen lisäkuormituksen vesistössä 
aiheuttamaa kokonaisvaikutusta, joka johtaa pintavesimuodostuman tilan tai 
sen laadullisen tekijän heikkenemiseen. Yhdenkin laatutekijän heikkeneminen 
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riittää tulkintaan merkittävästä pilaantumisesta, mikä on korostanut 
vesienhoidon ympäristötavoitteiden sitovuutta lupaharkinnassa. 

Lupapäätöksen mukainen kaivoksen jätevesien purkupaikka sijaitsee noin 11 
kilometriä ennen Loukisen yhtymäkohtaa Ounasjokeen. Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomainen on hakemuksen käsittelyn aikana antamissaan 
lausunnoissa esittänyt, että kaivoksen puhdistettujen jätevesien purkupaikaksi 
valitaan Ounasjoki. Lupapäätöksen mukainen purkupaikka Loukisessa ei täytä 
ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä, sillä jätevesien purkaminen 
Loukiseen aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa ja vedenoton 
vaarantumisen Loukisen pohjavesialueella, kalakantojen elinvoimaisuuden 
vaarantumista, rehevöitymistä Ounasjoessa ja ekologisen tilan heikkenemisen 
vaaraa sekä erityisten luonnonolosuhteiden ja yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista. 

Loukisen vedenottamon ympäristö on tulvavaara-alueella ja se peittyy 
kevättulvan alle säännöllisesti. Loukisen pohjavesialueella tulvavesi on 
pääasiassa seisovan veden tulvaa, mikä mahdollistaa raskasmetalli- ja 
sulfaattipitoisen jäteveden ja mahdollisen haitta-ainepitoisen 
kiintoaineen/sakan kerrostumisen ja laskeutumisen pohjalle ja haitta-aineiden 
kulkeutumisen pohjavesialueen maaperään. Haitta-ainepitoista kiintoainetta 
voi päätyä Loukiseen purkuputken saostumista erityisesti putken puhdistuksen 
yhteydessä. Vaikka pohjavesialueen virtaussuunta vedenottamolle on 
pääasiassa muualta kuin tulvavaara-alueelta, voi matalan pohjavedenpinnan 
tilanteessa, erityisesti talviaikaan, virtaussuunta muuttua. Talviaikaan Levin 
turistisesongin aikana Loukisen vedenottamon käyttö on suurimmillaan, mikä 
lisää riskiä. Pohjavesialueen hyvän tilan vaarantaminen on myös Kemijoen 
vesienhoitoalueen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden 
vastaista. 

Toiminta aiheuttaa Ounasjoen ja Loukisen kalakantojen elinvoimaisuuden 
vaarantumista luomalla purettavan jäteveden muodostaman kemiallisen 
vaellus- ja liikkumisesteen jokitaimenelle, harjukselle, siialle ja muille alueen 
kalalajeilla sekä Kemijoen alaosan patojen ohitusuomien/kalaportaiden 
valmistuttua tulevaisuudessa luontaisesti lisääntyvälle merilohi- ja 
meritaimenkannoille. Riskiä ei ole voitu sulkea pois lupaharkinnassa. 
Loukisen vesistölle on tyypillistä selkeä vähävetisyys kesällä ja talvella. Tämä 
aiheuttaa sen, että isot kalat todennäköisesti hakeutuvat vähän veden aikaan 
vesistössä alaspäin suurempien vesitilavuuksien alueille Ounasjokeen saakka. 
Isojen emokalojen merkitys vesistön latvaosissa on yleensä merkittävä 
elinkykyisten kalanpoikasten tuotannolle. Isojen kalojen liikkumisen 
estyminen Ounasjoesta Loukiseen mahdollisen karkotusvaikutuksen vuoksi 
voi olla merkittävä heikennys luontaisille taimen- ja harjuskannoille. Isojen 
kalojen mahdollinen karkottuminen vaikuttaa erityisesti alueen 
kalastettavuuteen, jos alamitat täyttävien lohikalojen määrä vähenee 
merkittävästi Loukisessa ja sen sivujoissa. Kalojen koko on osittain 
perinnöllisesti säänneltyä ja tämä voi vaikuttaa myös Loukisen 
kalapopulaatioiden keskikoon pienenemiseen. Mahdollisen 
karkotusvaikutuksen merkitys nousee vielä entisestään, jos merilohen ja 
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meritaimenen luontaisesti lisääntyvien kantojen palautus Ounasjokeen 
onnistuu kaivoksen toiminta-aikana. Loukisen vesistö on arvioitu 
merkittäväksi kutualueeksi merilohelle ja meritaimenelle. Siten jätevesien 
purkaminen Loukisen alaosaan, ja siitä aiheutuva kalojen liikkumisen ja 
vaeltamisen vaarantaminen on myös Kemijoen vesienhoitoalueen vuosien 
2016–2021 vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden vastaista.  

Toiminta aiheuttaa rehevöitymistä Ounasjoessa Loukisen suun alapuolella ja 
sitä kautta Ylä-Ounasjoen vesimuodostuman ekologisen tilan heikkenemisen 
vaaraa ja erityisten luonnonolosuhteiden vaarantumista Ounasjoen Natura-
alueella sekä yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista. Lupahakemuksessa ei ole huomioitu kaivostoiminnan 
yhteisvaikutuksia Ounasjokeen muuta kuin Levin Vesihuolto Oy:n Levin 
jätevedenpuhdistamon osalta. Levi on suuri matkailukeskus ja se sijaitsee 
välittömästi Loukisen suun alapuolella Ounasjoen rannalla. Suuresta 
matkailukeskuksesta aiheutuu yhdyskuntajäteveden lisäksi myös muuta 
kuormitusta Ounasjokeen, muun muassa liikenteestä, katu- ja piha-alueiden 
hulevesistä, laskettelurinteiden ja lukuisten reittien hule- ja sulamisvesistä sekä 
jatkuvasta rakentamisen aiheuttamasta kiintoainekuormituksesta. Tämä 
kuormitus voi aiheuttaa ennakoimattomia yhteisvaikutuksia Ounasjoen veden 
laatuun ja eliöstöön kaivoksen toiminnan seurauksena lisääntyvän 
typpikuormituksen kanssa. Riski on erityisen suuri siirtymävaiheessa ennen 
kuin lopulliset kokonaistypen pitoisuus- ja kuormitusrajat tulevat voimaan. 
Loukisen suun alapuolinen jokialue Ounasjoesta on erittäin tärkeä Levin 
matkailulle erityisesti kesäaikaan. Ounasjoen tilan heikkeneminen Loukisen 
suun alapuolella kaivoksen jätevesien purkamisen seurauksena aiheuttaa 
ympäristön yleisen viihtyvyyden vähentymistä ja ympäristön yleisen 
virkistyskäytön soveltuvuuden vähentymistä ja yleiseltä kannalta tärkeän 
muun käyttömahdollisuuden vaarantumista.  
 
Lapin ELY-keskus on hankkeen Natura-arvioinnista 5.5.2017 antamassaan 
lausunnossa huomauttanut, että kaivoksen aiheuttama typpikuorman kasvu 
saattaa aiheuttaa Ounasjoessa lievää rehevöitymistä erityisesti Loukisen 
yhtymäkohdan alapuolella. Tällöin ei ole ollut käytettävissä kaivoksen 
viimeisten vuosien kuormitustietoja eikä tietoja kuormitusten aiheuttamasta 
typpipitoisuuden noususta Seurujoen, Loukisen ja Ounasjoen vesistöissä ja 
näin ollen tämä arvio voi olla osittain vanhentunut. Natura-vaikutusten 
arviointi tulisi ainakin osittain tehdä uudestaan uusilla tiedoilla.  
 
Lupaviranomainen on päätöksessä arvioinut, että hakemuksen mukaisella 
toiminnalla ja sen typpikuormituksella on heikentävä vaikutus Ounasjoen 
Natura-alueen Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit luontotyypille, ja on 
sen johdosta asettanut aiheellisen tiukat raja-arvot typpipitoisuuksille ja 
kokonaistypen vuosikuormitukselle. Siirtymävaiheen typpikuormitus- ja  
-pitoisuusrajat ovat kuitenkin niin suuret, että vuosina 2020–2022 
rehevöityminen Ounasjoessa Levin matkailukeskuksen välittömässä 
läheisyydessä on todennäköistä, eikä näin korkeita pitoisuuksia pitoisuus- ja 
kuormitusrajoja tule hyväksyä edes siirtymävaiheen ajaksi. Ounasjoen Natura-



  60 (148) 
   
 
 

alueen rehevöitymistä, esimerkiksi muutoksia vesikasvillisuudessa, levissä, 
pohjasedimenteissä ja limottumisessa, ja kaivoksen kuormituksen vaikutusta 
siihen, ei ole tutkittu. 

Lupahakemuksessa häiriö- ja vahinkotilanteina on kuvattu purkuputken tai sen 
laitteiden toimintahäiriöitä. Sen sijaan kaivoksen ja kaivosalueen 
vesitaseongelmien ja puhdistusmenetelmien sekä laitteistojen 
toimintahäiriöiden tai onnettomuuksien sekä niiden mahdollisesti aiheuttamien 
poikkeusjuoksutusten vaikutuksia jätevesien purkupaikan alapuolisiin 
vesialueisiin tai Loukisen pohjavesialueelle ei ole arvioitu. Erityisesti 
runsaiden sateiden ja sulamisvesien aiheuttamat ongelmat ovat olleet melko 
yleisiä Pohjois-Suomen kaivoksissa hyvästä varautumisesta huolimatta. 
Lupamääräysten vastainen ja luparajat ylittäviä pitoisuuksia sisältävien 
jätevesien purkaminen purkuputkea pitkin on kuitenkin todennäköisimmin 
toteutettava häiriötilanteen ratkaisukeino. Häiriöitilanteiden mahdollisista 
poikkeusjuoksutuksista muodostuu suurin pilaantumisen vaaraa aiheuttava 
tekijä Loukisen pohjavesialueelle ja vedenottamolle sekä Loukisen alaosan ja 
Ounasjoen Loukisen suun alapuoliselle Ylä-Ounasjoen vesimuodostumalle.  

Kaivosyhtiö on esittänyt, että purkuputki otetaan käyttöön heti alkuvuodesta 
2021. Tällöin ne lähtötilanneselvitykset ja kartoitukset, joita kaivosyhtiö ei ole 
toteuttanut, jäävät tekemättä ja osa mahdollisista haittavaikutuksista jää 
kunnolla todentamatta. Kaivosyhtiö ei ole lupaharkinnan aikana muun muassa 
toteuttanut lähtötilannekartoitusta kalojen liikkumisesta Ounasjoen ja 
Loukisen välillä ja Loukisen yläosiin, minkä johdosta luonnon, paikallisten 
asukkaiden ja Kittilän matkailuelinkeinon kannalta erittäin merkittävää 
haittavaikutusta ei voida todentaa mittauksellisesti. Muun muassa Kittilän 
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on esittänyt kalojen liikkumisen 
tarkkailua lausunnoissaan toistuvasti, sillä kaivostoiminnan mahdolliset 
vaikutukset kalastoon ja kalastusmahdollisuuksiin ovat merkittävässä roolissa 
kaivoksen toiminnan sosiaalisessa hyväksyttävyydessä paikallisella tasolla. 
Purkuputkea ei tule ottaa käyttöön ennen kuin tarvittavat 
lähtötilannekartoitukset on tehty.  

Toissijaisesti lupamääräystä 23 on muutettava niin, ettei lisäkuormituksesta 
aiheudu vastaanottaviin vesistöihin Loukiseen ja Ounasjokeen merkittävää 
pilaantumista tai sen vaaraa, joka johtaa pintavesimuodostuman tilan tai sen 
laadullisen tekijän heikkenemiseen. Typpikuormitus on arvioitu suurimmaksi 
Loukisen ja Ylä-Ounasjoen ekologista tilaa vaarantavaksi tekijäksi. Kaivoksen 
tuotantokapasiteettia tulee nostaa vain sitä mukaa, kun käyttöönotettavat typen 
puhdistusmenetelmät ja rakennettavat laitteistot pystyvät pitämään 
kuormituksen riittävän alhaisena. Antimoni on aikaisemmissa lupapäätöksissä 
todettu haitta-aineeksi, jota on katsottu tarpeelliseksi rajoittaa selvästi jo silloin 
kuin pintavalutuskentät poistivat purkuvesistä huomattavan osan antimonista. 
Pintavalutuskenttien suodattavaa vaikutusta ei nyt ole, vaan kaikki kaivokselta 
purettava antimoni päätyy suoraan vesistöön. Vuotuista antimonikuormitusta 
tulee rajoittaa enemmän kuin lupapäätöksessä on rajattu. 
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Lupamääräystä 78 on muutettava niin, että lähtötilannekartoituksella 
varmistetaan, ettei Kemijoen vuosien 2016–2021 vesienhoitosuunnitelman 
tavoitteeksi määritelty vesieliöstön vapaan liikkumisen turvaaminen ja 
vaelluskalojen (merilohen ja meritaimen) kestävä luontaisesti lisääntyvä kanta 
Kemijoen vesistössä vaarannu. Kalojen liikkuminen ja vaeltaminen on 
turvattava vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden mukaisesti, tarvittaessa 
rakentamalla niille ohitusuoma. 

Lupamääräyksessä 80 tarkoitetun liitteen 2 lukua 6 koskevien 
muutosvaatimusten osalta on todettu, että lisättävillä tarkkailupisteillä ja 
mitattavilla muuttujilla varmistetaan riittävä toiminnan vaikutusten tarkkailu. 
Tarkkailupisteitä ja näytteitä on oltava riittävästi, jotta satunnaistekijät eivät 
heikennä tarkkailutulosten luotettavuutta. Pohjasedimenttien 
raskasmetallipitoisuudet kertovat kaivoksen toiminnan pitkäaikaisvaikutuksia 
ja niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia jokieliöyhteisön ravintoketjussa 
aina ihmiseen saakka. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 4.12.2019 
antamansa päätöksen nro 163/2019 lupamääräyksessä 72A velvoittanut luvan 
saajaa tekemään selvityksen Seurujoen ja Loukisen pohjasedimenttien 
metallipitoisuuksista. Muutoksenhaun kohteena oleva päätös nro 67/2020 
korvaa päätöksen 163/2019 eikä lupamääräyksen 72A voimassaolosta uudessa 
lupapäätöksessä ole mainintaa. Täten jää epäselväksi, onko sedimenttien 
metallipitoisuuden selvittämistä koskeva määräys ollut voimassa niin, että 
kaivosyhtiö on selvityksen laatinut tai laatii selvityksen kesän 2020 aikana. 
Selvitystarve on ilmeinen ja se pitäisi ulottaa myös Ounasjokeen Loukisen 
suun alapuolelle sekä lisätä kolmen vuoden välein toteutettavaan tarkkailuun, 
jotta voidaan varmistaa, ettei sedimentin ominaisuuksissa tapahdu sellaisia 
muutoksia, jotka voivat aiheuttaa hitaasti ilmenevää haittaa jokieliöstölle ja 
Ounasjoen Natura-alueelle. Sähkökalastuspisteiden lisääminen parantaa 
tarkkailun luotettavuutta erityisen tärkeiden kalakantojen seurannan kohdalla. 

Purkuputken sisäseinämiin kertyy hakemuksen mukaan todennäköisesti 
sakkaa, jota toiminnanharjoittaja on varautunut puhdistamaan niin sanotun 
possutuksen avulla. Possutuksen liete ohjataan hakemuksen mukaan maastoon, 
huoltotien ojaan ja purkupaikkaan Loukiseen. Puhdistuslietteen määrää ja 
koostumusta ei ole pystytty arvioimaan. Lupaan on tarpeen ottaa määräys siitä, 
että lietteen koostumusta (haitta-ainepitoisuuksia) on tarkkailtava kaikkien 
puhdistuskertojen yhteydessä. Lietteen kiintoaines on oletettavasti ainakin 
jossakin määrin raskasmetallipitoista ja koska lupamääräykset edellyttävät 
säätämään purettavan veden osuutta Loukisen virtaaman mukaan, sakan 
kertyminen voi olla hakemuksessa ennakoitua voimakkaampaa. 
Puhdistuslietteet pilaavat purkuputken ympäristöä ja purkuputken läheisiä 
lähteitä ja vesistöjä (pienvedet ja Kapsajoki). Puhdistuslietteen kiintoaine voi 
aiheuttaa tulvatilanteessa haitta-ainepitoista laskeumaa Loukisen 
pohjavesialueelle ja sen maaperään sekä edelleen pohjaveteen ja siten 
vaarantaa pohjavesialueen tilan ja vedenoton Loukisen vedenottamosta. 
Asiassa on edellä mainituista syistä lisäksi tarpeen määrätä, että purkuputken 
puhdistuslietteitä ei saa johtaa puhdistamattomana ympäristöön. 
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Vaadittu uusi lupamääräys Seurujoen ja Loukisen virtausmittausten, 
vedenottotietojen ja purkuvesien virtausmäärien julkistamisesta reaaliaikaisesti 
lisää kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailun avoimuutta ja luotettavuutta. 

Asian käsittely hallinto-oikeudessa 

Agnico Eagle Finland Oy on täytäntöönpanokieltovaatimusten johdosta 
antamassaan vastineessa vaatinut, että Vaasan hallinto-oikeus hylkää 
valituksissa esitetyt vaatimukset ympäristölupapäätöksen täytäntöönpanoa 
koskevan määräyksen ja vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmisteluluvan 
kumoamisesta, ja pysyttää ne voimassa. 

Yhtiö on viitannut aluehallintoviraston päätöksen perusteluihin, joiden 
mukaan uuden purkuputken rakentamiselle ja käyttöönotolle muutoksenhausta 
huolimatta on ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy, sillä 
purkuputken käyttöönotto vähentää kokonaisuutena arvioituna toiminnasta 
aiheutuvaa vesien pilaantumista ja sen vaaraa. Aluehallintovirasto on 
todennut, että tuotannon laajentaminen purkuputken käyttöönoton jälkeen 
mahdollistaa hakijan suunnittelemien päästöjä vähentävien toimenpiteiden 
toteuttamisen, minkä perusteella tuotannon laajentamisille on kokonaisuutena 
arvioituna katsottu olevan perusteltu syy. Päätöksen täytäntöönpanon 
viivästyminen puolestaan aiheuttaisi suunniteltujen hankkeiden merkittävää 
viivästymistä tai toteutumatta jäämistä, mistä seuraisi arviolta jo yksinomaan 
ensimmäisen viivästysvuoden osalta noin 65–70 miljoonan euron taloudelliset 
menetykset. Aluehallintovirasto on arvioinut, ettei päätöksen mukaisesta 
toiminnasta ennalta arvioiden ja lupamääräykset huomioon ottaen aiheudu 
palauttamattomia muutoksia vastaanottavassa vesistössä tai sen kalastossa eikä 
muuta merkittävää ympäristön pilaantumista, ja että olot voidaan olennaisilta 
osin palauttaa nykytilan veroisiksi, mikäli lupa evätään tai sen määräyksiä 
muutetaan. Myös vesilain mukaisen valmisteluluvan myöntämisen 
edellytysten kuivanapitopumppauksien ja vedenoton kasvattamiselle sekä 
purkuputken uomien alituksille on katsottu täyttyneen.  

Valituksissa ei ole tuotu esille sellaisia uusia seikkoja tai näkökulmia, joita 
aluehallintovirasto ei olisi kattavasti selvittänyt lupaharkinnan yhteydessä. 
Valituksissa esitetyt potentiaaliset haittavaikutukset on otettu harkinnassa 
huomioon eikä luvanmukaisen toiminnan käynnistäminen vaaranna 
muutoksenhakua ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetulla tavalla. 

Vesistövaikutusten huomioon ottaminen  

Kaivoksen purkuvesistä aiheutuvista päästöistä vesistöön on ympäristöluvassa 
annettu yksityiskohtaiset lupamääräykset 20–29, ja lupamääräyksissä 22 ja 23 
on annettu sekä vuosittaiset kokonaispäästörajat että virtaamapainotteisena 
kuukausikeskiarvoina asetetut päästörajat niille aineille, joiden osalta 
aluehallintovirasto on arvioinut päästöjen rajoittamisen olevan tarpeellista. 
Purkuvesien määrää on lisäksi lupamääräyksen 24 nojalla rajoitettava siten, 
että niiden osuus virtaamamittausaseman mukaisesta virtaamasta ei ylitä 
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enimmäisarvoa 4 %. Päätöksellä on myös asetettu kattavat tarkkailu- ja 
raportointivelvoitteet lupamääräyksissä 79–82 toiminnan vesistö- ja 
kalastovaikutuksiin liittyen sekä laajuudeltaan vastaavissa hankkeissa 
tavanomaisesti sovellettavat lupamääräykset 53–59 varautumisesta häiriö- ja 
poikkeustilanteisiin. Valituksissa ei ole eritelty, miltä osin nämä 
lupamääräykset olisivat riittämättömiä. 

Täytäntöönpanomääräyksen edellytysten arvioinnissa lupapäätöksen 
täytäntöönpanosta aiheutuvien ympäristöriskien laatu ja laajuus on 
suhteutettava siihen, että kyse on olemassa olevasta toiminnasta, johon 
sovelletaan ennestäänkin yksityiskohtaisia päästönrajoitus- ja -
tarkkailuvelvoitteita, ja jonka päästöistä ja ympäristövaikutuksista kyseessä 
olevaan vesistöön on jo valmiiksi olemassa kattavasti tietoa. Kyse ei siten ole 
kokonaan uudesta toiminnasta, jonka ympäristövaikutusten arviointi olisi 
puhtaasti etukäteisten arvioiden ja mallinnusten varassa, vaan 
täytäntöönpanomääräyksen kannalta kriittiset epävarmuustekijät ovat uuteen 
toimintaan verrattuna paremmin tiedossa ja helpommin hallittavissa. Lisäksi 
kaivoksen toiminnan aikana tehtyjen investointien ansiosta kaivoksen 
jätevesien haitta-aineiden poistamista on tehostettu. Esimerkiksi vuonna 2017 
käyttöön otettu vesienkäsittelylaitos on vähentänyt tehokkaasti paitsi 
sulfaattipäästöjä myös metallien pitoisuuksia kaivoksen purkuvesissä.  

Kittilän kaivoksen kuivanapito- ja prosessivesien käsittelyssä käytettyjen 
tekniikoiden yhdenmukaisuutta ympäristönsuojelulain 8 §:ssä lausutun BAT-
periaatteen vaatimusten kanssa on arvioitu kattavasti 
ympäristölupapäätöksessä. Aluehallintovirasto on katsonut, että kaivoksen 
kuivanapitovesien esiselkeytys- ja laskeutusallaskäsittely ja prosessivesien 
käsittely vesienkäsittelylaitoksella täyttävät parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaiset arviointikriteerit muutoin paitsi 
typenpoiston osalta, jota koskee lupamääräyksen 21 erillinen velvoite 
typenpoiston tehostamiseen laitosmaisen käsittelyn kautta. Suomen 
luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin valituksessa 
esitetty väite, ettei kaivoksen kuivanapitovesiä puhdistettaisi lainkaan 
kemiallisesti, on virheellinen. Kaivoksen prosessivedet on vuodesta 2017 
lähtien puhdistettu kemiallisesti vesienpuhdistuslaitoksessa, ja 
kuivanapitovesien laskeutuksessa puolestaan käytetään flokkulantteja 
kiintoaineiden laskeutumisen tehostamiseksi. Kemiallisia 
puhdistusmenetelmiä käytetään jo kaivoksen nykyisessä toiminnassa sekä 
kuivatus- että prosessivesien käsittelyssä, eikä purkuputkiratkaisussa ole 
valituksessa esitetyllä tavalla kyse siitä, että kemiallista puhdistamista 
yritettäisiin jollakin tavalla välttää johtamalla vesiä purkuputken kautta. 
Typenpoistolaitoksen käyttöönoton ajankohta ei estä päätöksen 
täytäntöönpanoa.  

Hakija on lupamääräyksellä 21 velvoitettu tehostamaan typen poistoa 
jätevesistä vuodesta 2023 alkaen laitosmaisella vesienkäsittelyllä. 
Lupamääräykseen liittyvissä perusteluissa on perusteltu yksityiskohtaisesti, 
miksi laitosmainen typenpoisto on toiminnan laajenemisen aiheuttamasta 
kasvavasta kuormituksesta johtuen tarpeellista vuodesta 2023 alkaen. 
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Aluehallintovirasto ei kuitenkaan ole katsonut, että kuormituksen tilapäisellä 
kasvulla ennen typenpoistolaitoksen luvanmukaista käyttöönottoajankohtaa 
olisi täytäntöönpanon estävä vaikutus. Suunniteltu typenpoistolaitos ei 
myöskään tarkoita sitä, etteikö hakija sinänsä jatkaisi kaivoksella jo 
nykyisinkin käytössä olevien typenpoistomenetelmien jatkokehittämistä 
typpikuormituksen alentamiseksi jo ennen laitoksen suunniteltua 
käyttöönottoajankohtaa.  

Purkuputken siirtämisellä alemmas Loukiseen on jo itsessään lisääntyvien 
purkuvesien aiheuttaman kuormituksen ympäristövaikutuksia alentava 
vaikutus, minkä lisäksi purkuputken sijaintipaikasta Loukisen yläjuoksun 
suunnassa oleva vesistö vapautuu kokonaan tämänhetkisen kaivostoiminnan 
jätevesien aiheuttamasta kuormituksesta. Lapin ELY-keskus on osana 
Kemijoen vesienhoitosuunnitelman päivitystä vuonna 2019 arvioinut 
jätevesien nykyisen purkupaikan, virtaamaltaan Loukista huomattavasti 
heikomman, Seurujoen ekologista tilaa, ja arvion mukaan tila on edelleen 
hyvä, eikä yksittäisten kemiallisten tai biologisten luokittelumuuttujien 
tilaluokissa ollut tapahtunut muutoksia vuoden 2013 arvioon verrattuna 
samalla aikavälillä kasvaneesta kokonaistypen vuosikuormituksesta 
huolimatta. Virtaamaan suhteutettuna kokonaistyppipitoisuuksien arvioidaan 
näin jäävän huomattavasti alhaisemmalle tasolle Loukisessa kuin Seurujoessa 
vuosina 2014–2019. Nostetun tuotantokapasiteetin täysimittainenkaan 
käyttöönotto ennen typenpoistolaitoksen käyttöönottoa ei näin ollen vaaranna 
vesistön tilaa lyhyellä eikä pidemmälläkään aikavälillä.  

Purkuputken sijoituspaikan valinta  

Kaivoksen jätevesien purkuputken sijoituspaikan valintaa on arvioitu 
ympäristölupapäätöksessä, ja aluehallintoviraston johtopäätös on ollut, että 
tutkituissa muissa purkupaikoissa pilaantumisen rajoittamiseen liittyvät 
olosuhteet eivät ole olennaisesti Loukista parempia. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan ja vesihuoltolaitoksen ehdottamaa 
vaihtoehtoa rakentaa purkuputki Ounasjokeen saakka on seikkaperäisesti 
punnittu lupaharkinnassa, mutta päädytty siihen johtopäätökseen, että siitä ei 
ole ympäristönäkökulmasta saavutettavissa olennaista hyötyä. Kyse ei 
myöskään ole Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen 
asiakumppanin esittämällä tavalla siitä, että purkuputken myötä 
kuormitettaisiin kokonaan uutta vesimuodostumaa, sillä jo kaivoksen 
tämänhetkinen toiminta aiheuttaa tietyn peruskuormituksen koko Loukisen 
vesimuodostumaan. Kuormituksen määrässä ei tapahdu merkittävää muutosta 
uuden ympäristöluvan myötä. Purkuputkiratkaisun tarkoituksena on 
nimenomaan siirtää voimakkain kuormitus herkemmistä latvavesistä 
virtaamaltaan ja laimenemisolosuhteiltaan saman vesimuodostuman 
kantokykyisempään osaan.  

Vedenottamon huomioiminen lupaharkinnassa  
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Vedenottamo ja sen toiminta on tullut ympäristölupaharkinnassa 
asianmukaisesti huomioiduksi. Aluehallintoviraston johtopäätöksenä on, ettei 
lupamääräysten mukaisesti käsiteltyjen jätevesien johtamisesta aiheudu 
pohjaveden pilaantumisen vaaraa Loukisen pohjavesialueella. Päätöksessä on 
myös todettu, että Kittilän kaivoksen yli 10 vuotta kestäneen toiminnan aikana 
pohjavesi on täyttänyt talousveden laatuvaatimukset nykyistä toimintaa 
korkeampienkin sulfaattipäästöjen aikakaudella. 

Vesihuoltolaitoksen valituksessa esille tuodut purkuvesien 
laskeutumisvaikutukset kevättulvien aikaan on huomioitu 
ympäristölupapäätöksessä asianmukaisesti. Laskeutumisvaikutusten 
arvioinnissa on olennaista se, että kevättulvien aikana vesistöjen 
kokonaisvesimassan ollessa korkeimmillaan myös kaivoksen purkuvesien 
sekoittuminen ja laimeneminen ovat vastaavasti vahvimmillaan, minkä 
seurauksena tulvavesien mukana leviävien haitta-aineiden pitoisuudet ovat 
huomattavasti tavanomaista alhaisemmat, mikä heikentää niiden potentiaalista 
vaikutusta. Lisäksi Loukisen vedenottamon vedenotto käynnistetään vasta 
syys-lokakuussa, eli tulvakauden ulkopuolella, ja tällöinkin veden laatu 
testataan useaan otteeseen ennen vedenoton käynnistämistä. Tulvahuipun 
aikana touko-kesäkuussa vedenottamo ei puolestaan ole käytössä.  

Kuten ympäristölupaprosessin yhteydessä on seikkaperäisesti selitetty, 
purkuputken sijaitessa matalassa virtavedessä purkuvedet sekoittuvat nopeasti 
sekä pysty- että sivusuunnassa, eikä Loukisessa ole siksi arvioitu aiheutuvan 
muuta kuin tilapäistä kerrostumista purkuputken välittömässä läheisyydessä. 
Ounasjoessa ei puolestaan ole aluehallintoviraston mukaan sellaisia 
vesialueita, joilla voisi tapahtua sulfaatin pysyvää kerrostumista ja siitä 
aiheutuvia haittoja. Kerrostumisesta aiheutuvia haittoja ei tähänkään asti ole 
havaittu kaivoksen jätevesien nykyisellä purkureitillä Seurujoessa, joka on 
virtaamaltaan ja laimenemisolosuhteiltaan huomattavasti valituksenalaisen 
ympäristölupapäätöksen mukaista purkupaikkaa heikompi. 
Vesienkäsittelylaitoksen käyttöönoton jälkeen 2017 ympäristöön purettavien 
vesien sulfaattipitoisuus on alentunut 75 %:lla, mikä on vähentänyt samalla 
purkuvesien ja vastaanottavan vesistön välistä tiheyseroa, ja alentanut sitä 
kautta entisestään riskiä kerrostumisvaikutuksista vastaanottavassa vesistössä.  

Vesihuoltolaitoksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen 
asiakumppanin valituksissa esille nostetut väitetyt puutteet 
kerrostumisvaikutuksen arvioinnista talviaikaan ovat perusteettomia, sillä 
purkuvesien sekoittumista ja laimenemista kuvaavat niin sanotut Cormix-
laskelmat toteutettiin nimenomaan kevättalven luotaustietojen mukaisilla 
virtausnopeuksilla, jolloin tilanne kuvaa kerrostumisvaikutusta nimenomaan 
sinä vuodenaikana, jolloin Loukisen virtaama on luontaisesti alhaisimmillaan.  

Loukisen vedenottamolla tehtiin osana ympäristölupaprosessia katselmus 
vuonna 2019, jonka yhteydessä hakija esitti vapaaehtoista lisätarkkailua 
purkuputken potentiaaliselle vaikutusalueelle ulottuvalla pohjavesialueella. 
Vesihuoltolaitos kuitenkin kieltäytyi lisätarkkailusta, mihin nähden sen 
valituksessa esitetyt näkemykset ympäristöluvassa asetettujen 
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tarkkailuvelvoitteiden riittämättömyydestä vaikuttavat ristiriitaisilta. Hakija on 
sittemmin käynnistänyt alueella omatoimisen pohjavesitarkkailun neljän 
pohjavesiputken kautta.  

Kalojen liikkumisen selvittämistä koskevat lupamääräykset  

Hakija on lupamääräyksellä 78 velvoitettu toimittamaan 31.12.2025 mennessä 
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla laadittu selvitys purkuvesien 
johtamisen vaikutuksista kalojen liikkumiseen ja vaelluskäyttäytymiseen 
uuden purkupaikan vaikutusalueella. Aluehallintovirasto ei toisin sanoen ole 
luparatkaisussaan nähnyt kalojen liikkumista koskevia lähtötilannekartoituksia 
ympäristölautakunnan valituksessa esitetyllä tavalla puutteellisina, eikä se ole 
katsonut lupapäätöksen täytäntöönpanon kannalta ongelmalliseksi sitä, että 
selvitys uuden purkupaikan vaikutuksista toimitetaan ympäristöluvan 
mukaisen toiminnan käynnistämisen jälkeen. Päätöksen perusteluissa on 
päinvastoin todettu purkuputkesta aiheutuvan sulfaattipitoisuuden muutoksen 
olevan niin pieni, ettei siitä ennalta arvioiden aiheudu kalan kulkua Loukisen 
eri osien välillä estävää tai muuta karkotusvaikutusta. On myös huomattava, 
että kaivoksen nykyisessäkin ympäristöluvassa on kattavat 
kalatarkkailumääräykset, ja kalojen liikkumisesta ja vaelluskäyttäytymisestä 
ennen uuden purkuputken käyttöönottoa on saatu tietoa koko kaivoksen 
toiminta-ajan tapahtuneen tarkkailun ja muun muassa sähkökoekalastusten 
perusteella. Kalojen liikkumiseen ja vaelluskäyttäytymiseen sekä näitä 
koskeviin selvityksiin liittyvät seikat eivät muodosta ympäristölautakunnan 
katsomalla tavalla estettä lupapäätöksen täytäntöönpanolle.  

Vaikutukset Seurujoen virtaamaan ja lähteeseen 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin 
valituksessa esille nostetun lähteen osalta hakija viittaa 
ympäristölupapäätöksen perusteluihin, joiden mukaan lähde ei ole 
luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen. Poikkeamisen myöntäminen 
lähteen luonnontilan vaarantamiseen ei siten ole ollut tarpeen. Lisääntyvän 
vedenoton vaikutukset Seurujoen virtaamaan on puolestaan huomioitu 
lupamääräyksessä 77, jolla hakija on velvoitettu laatimaan viimeistään 
31.12.2025 mennessä selvitys uuden purkuputken käyttöönoton, tuotannon 
laajentamisen sekä vedenoton ja kuivanapitopumppauksen lisääntymisen 
vaikutuksista Seurujoen virtaamiin. Virtaaman alenemat Seurujoessa ovat joka 
tapauksessa vähäisiä ja olot palautuvat ennalleen, mikäli lupapäätös kumotaan 
tai sen ehtoja muutetaan. 

Purkuputken rakennusaikaiset vaikutukset 

Loukisessa sen paremmin kuin Seurujoessa tai Ounasjoessakaan ei ole 
kaivoksen toiminnan aikana tehty havaintoja Suomen luonnonsuojeluliiton 
Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin valituksessa väitetyistä pilaantuneista 
sedimenteistä. Myöskään esimerkiksi Lapin ELY-keskus toimintaa valvovana 
viranomaisena ei ole ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä vaatinut selvityksiä 
sedimenttien haitta-ainepitoisuuksista tai muullakaan tavoin tuonut esille, että 
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väitettyjä pilaantuneiden sedimenttien leviämisvaikutuksia tai muitakaan 
vastaavia riskejä olisi odotettavissa purkuputken rakennustöiden yhteydessä. 
Ympäristölupa-asian käsittelyn yhteydessä hakija on esittänyt, että 
purkuputken vaikutusta Loukisen sedimentteihin voitaisiin tarkkailla. 
Tarkkailuohjelma päivitetään ennen purkuputken käyttöönottoa, ja samassa 
yhteydessä voidaan arvioida, onko Loukisessa esimerkiksi CPET-tarkkailulle 
soveltuvia suvantopaikkoja. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin 
valituksessa esille tuotujen rakentamisaikaisten samentumisvaikutusten osalta 
ympäristöluvassa on annettu lupamääräys 10, jonka mukaan rakennustöissä on 
vältettävä tarpeetonta veden samentumista esimerkiksi pitämällä maa-ainesten 
pudotuskorkeus kaivantoon mahdollisimman alhaisena ja käyttämällä 
kaivantotäytöissä mineraalimaa-ainesta, jonka hienoainespitoisuus on 
alhainen. Lisäksi hakija on lupamääräyksellä 79 velvoitettu tarkkailemaan 
päivittäin droonin avulla tehtävin videokuvauksin vesistörakentamisen 
aiheuttaman vesistön samentuman laajuutta.  

Purkuputken asentamisen kaltaisessa vesistörakentamisessa tietyiltä 
rakennusaikaisilta samentumisvaikutuksilta ei käytännössä koskaan voida 
kokonaan välttyä, suoritettiinpa rakentaminen täytäntöönpanomääräyksen 
perusteella tai vasta ympäristöluvan saatua lainvoiman. Ympäristöluvan 
täytäntöönpanomääräyksen kannalta olennaista on kuitenkin se, että 
vaikutukset ovat luonteeltaan tilapäisiä, eikä niistä aiheudu edellä mainittujen 
lupamääräysten mukaisesti toteutettuna sellaista pysyvän luonteista vahinkoa, 
joka tekisi muutoksenhaun ympäristönsuojelulain 199 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla hyödyttömäksi. 

Täytäntöönpanomääräyksen kumoamisen varalle ympäristöluvassa määrätty 
250 000 euron vakuus on riittävän suuruinen ja sen mitoitus perusteltu ja 
oikein harkittu. Vakuutta voidaan tarpeen vaatiessa korottaa.  

Yhteenveto ja täytäntöönpanomääräyksen kumoamisen vaikutukset 

Kittilän kaivoksen tuotannon kasvattaminen tasolle 2,0 Mt/v muutoksenhausta 
huolimatta antaa mahdollisuuden paitsi jatkaa nykyistä kaivostoimintaa 
ympäristön kannalta kestävällä tavalla, myös toteuttaa hakijan suunnittelemat 
ympäristönsuojelua tehostavat investoinnit, kuten pidemmän aikavälin 
typenhallintatoimenpiteet. Ilman ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista 
aloittamisoikeutta muutoksenhakuprosessi aiheuttaisi hakijalle seuraavia 
erittäin merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja vaikuttaisi hyvin kielteisesti sen 
kykyyn vastata taloudellisista ja toiminnallisista velvoitteistaan.  

 
Kaivoksen vuotuisen kullantuotannon jääminen noin 49 000 unssia 
suunniteltua alhaisemmaksi merkitsisi kullan nykyhinnassa ja dollarin 
nykykurssilla laskettuna vuositasolla noin 80 miljoonaa euroa pienempää 
liikevaihtoa ja noin 40 miljoonaa euroa alhaisempaa kassavirtaa. Tämän 
seurauksena jo käynnissä olevat investoinnit (muun muassa rikastamon 
laajennusinvestointi sekä kuiluinvestointi) jouduttaisiin keskeyttämään, mistä 
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aiheutuisi hakijalle noin 16 miljoonan euron lisäkustannukset vuositasolla. 
Laajennusinvestoinnin keskeytyksen ja uudelleen käynnistämisen arvioidaan 
myös aiheuttavan noin 10 miljoonaa euroa kertaluontoisia lisäkustannuksia. 
Kun tämän yhdistää edellä esitettyyn kassavirran pienentymiseen vuoden 
viivästyminen tuotannon kasvattamisessa aiheuttaisi hakijalle yhteensä 65–70 
miljoonan euron taloudelliset menetykset kassavirralla mitattuna. Toisesta 
viivästysvuodesta eteenpäin kassavirran menetykset olisivat vuositasolla noin 
55–60 miljoonaa euroa. Esimerkiksi kahden vuoden viivästys 
laajennusinvestoinnin toteuttamisessa aiheuttaisi siten yhteensä noin 120–130 
miljoonan euron taloudelliset menetykset, mikä vastaisi noin puolta koko 
investointiohjelman arvosta (noin 250 miljoonaa euroa). 
Laajennusinvestointikokonaisuuden keskeyttämisen myötä sen sisältämät 
merkittävät ympäristötekniset parannukset jäisivät toteuttamatta.  

Vaasan hallinto-oikeus on antanut vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaista 
päätöstä koskevat valitukset tiedoksi 16.12.2021 julkisella kuulutuksella. 
Kuulutus ja valitukset on pidetty nähtävillä 16.12.2021.–28.1.2022 Vaasan 
hallinto-oikeuden verkkosivuilla. Vaasan hallinto-oikeus on samassa 
yhteydessä varannut asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 
mahdollisuuden vastineen antamiseen. Hallinto-oikeus on myös pyytänyt 
Kittilän kuntaa julkaisemaan verkkosivuillaan tiedon julkisesta kuulutuksesta. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antamassaan lausunnossa viitannut 
luparatkaisuun ja sen perusteluihin ja todennut, että valituksissa ei ole esitetty 
sellaisia uusia seikkoja, jotka antaisivat aihetta päätöksen kumoamiseen, 
muuttamiseen tai palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallintovirasto 
on lisäksi lausunut valituksissa esitettyjen vaatimusten osalta vielä seuraavaa:  

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin on 
pidettävä oikeudenkäyntikulut omana vahinkonaan. Lupakäsittelyssä on 
noudatettu tarkoin lainmukaista menettelyä ja asian ratkaisemiseksi on ollut 
käytettävissä riittävät selvitykset.  

Hakemusasia on annettu tiedoksi kuuluttamalla 22.10.–21.11.2018. Tätä ennen 
hakemusta on täydennetty neljä kertaa. Kuulemisen jälkeen hakemusta on 
täydennetty neljä kertaa vuoden 2019 aikana ja yhdeksän kertaa ennen 
päätöksen antamista vuonna 2020. Täydennykset ovat olleet keskeiseltä 
sisällöltään seuraavat: 

 
- 4.4.2019: Vesistö- ja kalataloustarkkailu vuosiraportti 2018  
- 2.5.2019: Kittilä kaivos hiukkasmittausraportti 2018  
- 15.5.2019: Vuoden 2018 päästö- ja vaikutustarkkailuraportit 
- 18.10.2019: Uuden selkeytysaltaan päivitetty layout ja ajantasaiset 

tiedot purkuputken rakentamisaikataulusta  
- 30.1.2020: Hakijan esitys typpikuormituksen pienentämiseksi 

kuulutetussa hakemuksessa esitetystä ja ilmoitus MBBR-tekniikkaa 
perustuvan typenpoistolaitoksen suunnittelun aloittamisesta  

- 28.2.2020: MK2-altaan päivitetty suunnitelmakartta  
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- 9.3.2020: Purkuputken ja MK2-altaan lopulliset piirustukset ja 
laadunvalvontasuunnitelmat  

- 16.3.2020: Hakijan selvennys tehtyjen sopimusten kattavuudesta  
- 18.3.2020: Hakijan vastaus aluehallintoviraston asian selvittämiseksi 

pyytämiin täsmennyksiin 
- 2.4.2020: Hakijan vastaus aluehallintoviraston asian selvittämisesi 

pyytämiin täsmennyksiin, sisältäen muun muassa hakijan täsmennyksiä 
ja täydennyksiä liittyen muun muassa typenpoiston ja tuotannon 
laajennuksen aikatauluihin, täytäntöönpanohakemukseen, 
valmistelulupaa koskevaan hakemukseen, vuoden 2019 päästötietoihin, 
MK- ja MK2-altaiden käyttöön, Loukisen mittauspaikan sijaintiin, 
liikennemääriin, viimeisiin tärinämittauksiin ja kuvaan kaivoksen 
vesikierrosta.  

- 3.4.2020: Hakijan tarkentava täydennys edellä olevaan 
täytäntöönpanohakemusta koskevaan tietoon  

- 14.4.2020: Hakijan päivitetty esitys täytäntöönpanohakemuksesta ja 
valmisteluluvasta, tietoja Seurujoen ja Loukisen virtaamista, 
yöaikaisista liikennemääristä ja talousjätevesien puhdistamon 
imeytyskentän sijainnista. Lisäksi täydennyksessä on ollut purkuputken 
ja MK2-altaan toteutussuunnitelmat.  

- 27.4.2020: Päivitetty karttaesitys nikkelin sekoittumisvyöhykkeestä. 

Edellä mainitun lisäksi hakija on lausunnoista, muistutuksista ja mielipiteistä 
antamissaan selityksissä vastannut esitettyihin vaatimuksiin ja täsmentänyt 
niitä koskevia tietoja. Hakemuksen täydennyksistä on erikseen pyydetty 
lausunnot Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ja Lapin ELY-
keskukselta 19.6.2019, 3.2.2020, 14.2.2020, 23.4.2020.  

Aluehallintovirasto on edellä kuvatusti selvittänyt hakemusasiaa tarvittavien 
yksityiskohtien osalta myös hakemuksen tiedoksiannon jälkeen ja menettely 
on hakemuksen tiedoksiannon osalta ollut lainmukainen.  

Hakemuksen alkutarkastuksessa ja täydennyspyyntövaiheessa ei pystytä 
välttämättä havaitsemaan kaikkia seikkoja, joiden osalta lisätietoa tarvitaan. 
Etenkin monitahoisten ja laajojen ympäristö- ja vesitalouslupa-asioiden 
käsittelyssä tulee usein eteen tilanne, jossa lupakäsittelyn loppuvaiheessa 
lupaviranomaisen pitää saada täsmentävää tietoa hankkeen yksityiskohdista. 
Lisäksi jo käynnissä olevissa toiminnoissa muodostuu tyypillisesti 
kuukausittain uutta päästö- ja vaikutustarkkailutietoa. Tämä ajantasainen tieto 
on oltava lupaviranomaisella käytössä asiaa ratkaistaessa. Mikäli nämä 
täydennykset muuttavat hakemusta olennaisesti toiminnan tai sen päästöjen tai 
vaikutusten osalta, on hakemus annettava tiedoksi uudelleen kuuluttamalla.  

Ympäristönsuojelulaki, vesilaki tai hallintolaki eivät sisällä lainkohtia, joiden 
mukaan kaikki hakemukseen tiedoksi antamisen jälkeen täydennyksenä tulleet 
asiakirjat olisi aina annettava tiedoksi uudelleen kuuluttamalla. Asiassa 
annetut täydennykset eivät ole muuttaneet hakemuksen kuuluttamalla tiedoksi 
annettua sisältöä toimintaa selvästi muuttaen tai päästöjä ja vaikutuksia lisäten. 
Asian uudelleen kuuluttaminen ei ole siten ollut tarpeen. Asiakirjojen 
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tiedoksiannossa lupaviranomaisen internetsivulla on noudatettu asian 
käsittelyn aikana voimassa ollutta lainsäädäntöä. Yleistä etua valvovalle 
viranomaiselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu 
mahdollisuus lausua täydennyksistä. 

Levin Vesihuolto Oy:n valituksessa esitetystä poiketen aluehallintovirasto on 
kiinnittänyt erityistä huomiota toiminnan vaikutuksiin ja mahdollisiin 
pilaantumisriskeihin Loukisen vedenottamon osalta. Vedenottamon 
toimintaan, pohjavesialueeseen ja muodostumisalueeseen on erikseen 
tutustuttu tarkastuksella. Ottamon käyttöperiaatteet ovat olleet tiedossa 
hakemusta käsiteltäessä. Aluehallintovirastolla on lisäksi valituksenalaisen 
päätöksen merkintä -kohdasta ilmenevästi käytössä Loukisen vedenottamoa 
koskeva vesitalouslupahakemus asiakirjoineen ja hakemuksesta annettu 
päätös. Purkuputken sijaintipaikan osalta on viitattu lisäksi siihen, mitä 
päätöksessä on vastattu Kittilän kunnan sekä Kittilän kunnan ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa esitettyihin vaatimuksiin. Asiassa 
ei ole tapahtunut valituksessa sanottuja menettelyvirheitä. 

Lupamääräyksen 13 muuttamiseen Agnico Eagle Finland Oy:n valituksessa 
esitetyllä tavalla ei ole estettä. Aluehallintovirasto ei ole lupamääräyksessä 13 
edellyttänyt uuden selkeytysaltaan rakentamista MK2-altaan 
rakentamisvaiheen kiintoainepitoisten, mutta muuten puhtaiden valumavesien 
käsittelyyn. Luvan saaja on velvoitettu johtamaan vedet valuma-alueen (MK2-
altaan rakennusalueen mukaisen valuma-alueen) ja 1/100 vuodessa tapahtuvan 
keskiylivirtaaman mukaan mitoitetun selkeytysaltaan ja mahdollisuuksien 
mukaan pintavalutuskentän kautta ympäristöön. Varsinaisen uuden 
selkeytysaltaan rakennustarpeeseen ei määräyksessä ole otettu kantaa eikä 
lupamääräys hakijaa siihen velvoita, mikäli lupamääräyksen mukainen 
selkeytysallas on jo olemassa. 

Lupamääräysten 22 ja 23 muuttamiselle luvan saajan valituksessa esittämällä 
tavalla ei ole perusteita. Kokonaistypen vuotuiseksi kuormitusraja-arvoksi on 
lupamääräyksessä 23 asetettu 1.1.2024 alkaen 65 tonnia. Edellä sanottu 
kuormitusraja-arvo on noin 41 % pienempi kuin nykyään voimassa oleva 
kuormitusraja-arvo 110 t/v. Typenpoistoon kylmistäkin vesijakeista on 
olemassa olevaa kaupallista tekniikkaa, joissa typen reduktioprosentit ovat 
korkeampia kuin valituksen alaisessa päätöksessä määrätty reduktiotaso (41 
%). Luvan saaja on ilmoittanut ottavansa käyttöön MBBR-tekniikkaan 
perustuvan vesienkäsittelylaitoksen typen poistamiseksi. Aluehallintoviraston 
tietojen mukaan laitoksen rakentaminen on alkanut ja se otetaan käyttöön 
vuoden 2022 lopulla. Kittilän kaivoksen tapauksessa purkuputkella Loukiseen 
johdettavien käsiteltyjen jätevesien määrät ja määrien vaihteluvälit ovat 
huomattavan suuria, mikä johtuu maanalaisten kuivanapitovesien määrän 
vuotuisesta vaihtelusta. Reilusti yli puolet Kittilän kaivoksen 
kokonaistyppikuormituksesta muodostuu kaivoksen kuivanapitovesien 
sisältämästä typestä. Hakemuksessa esitettyjen laskelmien mukaan kaivoksen 
kuivanapitovesien määrän on ennustettu kasvavan nykyisestä huomattavasti ja 
siten on myös erittäin todennäköistä, että kokonaistyppikuormitus tulee 
nousemaan samassa suhteessa. Kaivoksen kuivanapitovesien flokkulantilla 
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tapahtuva esiselkeytys sekä maan pinnalla tapahtuva laskeuttaminen MK- ja 
MK2-altailla ei ole typpeä tosiasiallisesti poistava käsittelymenetelmä. 
Kuivanapitovesien käsittelyä typenpoiston osalta on tehostettava ja ainoastaan 
laitosmaista typenpoistoa voidaan pitää parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaisena ratkaisuna. 

Kaivoslain mukaisesti kaivostoiminnan sivutuotteita voidaan hyödyntää myös 
muualla kuin kaivosalueella. Lupamääräyksellä 39 ei rajoiteta sellaisen 
sivukiven (kaivostoiminnan sivutuote) käyttöä, jota hakija ei poista käytöstä ja 
josta ei siten muodostu jätettä. Maa-ainesten osalta on epäselvää, onko 
kyseessä kaivostoiminnan sivutuotteet. Pilaantumisen vaaran estämisen 
kannalta pilaantumattomien pintamaiden hyödyntämiselle ei ole estettä.  

Lupamääräystä 66 ei tule muuttaa valituksessa esitetyllä tavalla niin, että 
kuivanapitovesiä voitaisiin pumpata enimmillään 7,8 Mm3/v. Luvan saajan 
mukaan toteutuneet kuivanpitovesien pumppausmäärät maan alta ovat olleet 
keskimäärin 623–626 m3/h. Kuivanapitovesimäärälle asetettu enimmäistaso 
6,1 Mm3/v perustuu keskimääräiselle 700 m3/h pumppausmäärälle, joka siis on 
noin 12 % enemmän kuin toteutuneet kuivanapitovesien pumppausmäärät. 
Mainittu enimmäisvesimäärä 7,8 Mm3/v edellyttäisi teoriassa häiriötöntä 
jatkuvatoimista pumppausta teholla 890 m3/h. Kun otetaan huomioon huolto- 
ja muut seisokit, olisi pumppaustehon oltava todennäköisesti mainittua 
lukuarvoa suurempi. 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antamassaan vastineessa 
patoturvallisuusviranomaisena luvan hakijan lupamääräystä 42 koskevan 
valituksen osalta todennut seuraavaa:  

Päätöksen perusteluiden mukaan NP-altaiden rikastushiekkaläjityksen kuivan 
rannan pituus on määrätty vastaavasti kuin aiemmissa päätöksissä. NP4-altaan 
ympäristölupapäätöstä nro 45/2019 koskevan Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksen (20/0159/3) mukaan rikastushiekan läjittämistapaa ja 
kuivavyöhykettä koskeva määräys on annettu vastaavan sisältöisenä kuin 
NP3-altaalle. Kuitenkin vain NP4-allasta koskevaan lupaan on annettu 
määräys metrimittaisesta kuivavyöhykkeen pituudesta.  

Pituussuuntainen metrimääräinen vaatimus ei takaa padon turvallista käyttöä, 
mikäli kuivavyöhyke on loiva, koska esimerkiksi sulamiskaudella vesiraja voi 
tällöin lähestyä patoa nopeasti runsaan sadannan ja sulannan johdosta. 
Tärkeämpää olisi varmistaa, että vedenkorkeuden ja padon vieressä olevan 
rikastushiekan pinnan korkeusero on riittävä. Riittävän pitkä kuivavyöhyke 
kuitenkin takaa, että esimerkiksi synteettisen tiivisteen (bitumigeomembraani) 
vaurioituessa, veden suotautumismatka on riittävä, ja jolloin kuivavyöhyke 
hidastaa tai jopa estää, varsinaisen vuodon syntymistä. Lisäksi 
kaivannaisjätteiden hallinnan parhaita käyttökelpoisia tekniikoita koskevassa 
vertailuasiakirjassa "Best Available Techniques Reference Document for the 
Management of Waste from Extractive Industries” (MWEI BREF) on todettu, 
että rantavyöhykkeen pituuden on oltava riittävän suuri, mikäli pato on 
korotettu ylävirtaan tai keskilinjaa muuttamatta. Tällöin korotuksiin käytetään 
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usein rikastushiekkaa. Tällaisten patojen käytössä tulee huolehtia, että 
rantavyöhyke on aina riittävän pitkä eikä vapaa vesi pääse kosketuksiin padon 
tai padon korotuksen kanssa. Patojen rantavyöhykkeitä koskeva ohjeistus 
(patoturvallisuusopas, MWEI-BREF) koskee pääasiassa ylävirtaan 
korotettavia altaita, joissa riittävän pitkän rantavyöhykkeen muodostaminen on 
ensiarvoisen tärkeää tulevia korotuksia ajatellen. NP4-allas korotetaan 
kuitenkin alavirtaan, eikä korotuksissa käytetä rikastushiekkaa. Myös 
alavirtaan korotettavilla padoilla tulee huolehtia riittävän pitkästä 
rantavyöhykkeestä, mutta oleellista on vedenkorkeuden ja tiivisrakenteen 
yläpinnan riittävä ero niin, ettei vesi pääse edes poikkeuksellisissa 
tulvatilanteissa patorakenteisiin. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kalatalousviranomaisena 
antamassaan vastineessa todennut, että tarkkailusuunnitelman ja 
tarkkailuohjelman hyväksymisestä 10.12.2020 annetun päätöksen mukaisella 
kalataloustarkkailulla saadaan vesistötarkkailun tuottamaan tietoon 
yhdistettynä riittävät tiedot toiminnan vaikutuksista kalatalouteen ja 
vaelluskaloille. Tarkkailusuunnitelma sisältää muun ohella sähkökalastukset ja 
selvityksen jätevesien purkupaikan vaikutuksesta kalojen liikkeisiin ja 
vaelluskäyttäytymiseen. Näin ollen kalataloudellisia selvityksiä koskevia 
lupamääräyksiä ei ole tarpeen muuttaa. Ympäristönsuojelulain 65 §:n 
mukaisesti tarkkailuohjelman hyväksynyt viranomainen voi tarvittaessa, 
esimerkiksi tarkkailutulosten perusteella, muuttaa tarkkailumääräyksiä tai 
hyväksymäänsä tarkkailusuunnitelmaa sen voimassaolosta huolimatta. 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, ettei sen 
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue anna vastinetta asiassa.  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on ilmoittanut, ettei sillä ole 
asiassa lausuttavaa. 

Lapin pelastuslaitos on ilmoittanut, ettei vastineen antaminen ole asiassa 
tarpeen. 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on vastineessaan todennut, että tarvetta 
vastineen antamiselle ei ole.  

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) ei ole vastineessaan lausunut 
valituksista. 

Kittilän kunnalle sekä Kittilän kunnan ympäristönsuojelu-, terveydensuojelu- 
ja kaavoitusviranomaisille on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. 
Vastineita ei ole annettu. 

Agnico Eagle Finland Oy on luvan hakijana antamassaan vastineessa 
todennut, että muut muutoksenhakijat eivät ole tuoneet valituksissaan esille 
sellaisia perusteita, joiden nojalla aluehallintoviraston päätös voitaisiin kumota 
tai sitä tulisi muuttaa taikka asia palauttaa uudelleen käsiteltäväksi valituksissa 
esitetyin tavoin.  
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Useat esitetyistä valitusperusteista eivät sovellu käsillä olevaan ympäristö- ja 
vesitalouslupaa koskevaan harkintaan, jonka edellytyksistä säädetään 
ympäristönsuojelulain 48 ja 49 §:ssä sekä vesilain 3 luvun 4 §:ssä. Vastoin 
muutoksenhakijoiden väitteitä kuuleminen ja kuulutus on toteutettu 
lainmukaisesti. Lupahakemukset ja lupapäätös sisältävät lainsäädännön 
edellyttämät tiedot ja selvitykset, mukaan lukien selvitykset toiminnan 
ympäristövaikutuksista, alueen ympäristöolosuhteista, toiminnan päästöistä, 
jätevesien ja kaivannaisjätteen käsittelystä sekä vaihtoehtoisista puhdistetun 
jäteveden purkupaikoista. Hankkeen YVA-arviointi täyttää soveltuvan 
lainsäädännön vaatimukset ja on yhteysviranomaisen hyväksymä. Vesilain 
mukainen intressivertailu on toteutettu lainmukaisesti, ja lupapäätöksen 
mukaisesta vesitaloushankkeesta saatavat hyödyt ovat huomattavat verrattuna 
aiheutuviin haittoihin. Vesistövaikutuksia koskien on annettu lupapäätöksessä 
pinta- ja pohjavesien pilaantumisen estämiseksi riittävät lupamääräykset eikä 
lupapäätös ole vesienhoitolainsäädännön tai EU-tuomioistuimen Weser-
tuomion (C-461/13) vastainen. Lupapäätös ei ole ristiriidassa kaivoslain tai 
naapuruussuhdelain kanssa ja vastaa luontodirektiivin (92/43/ETY) ja 
kansallisen luonnonsuojelulainsäädännön vaatimuksia, eikä sen mukainen 
toiminta heikennä Ounasjoen luonnonsuojelullista arvoa. Myöskään 
edellytyksiä tai tarvetta lupapäätöksen käsittelylle yhdessä NP4-alueen luvan 
nro 45/2019 tai CIL2-jätealueen patojen korotuksen luvan nro 57/2020 kanssa 
ei ole. 

Edellytykset ympäristö- ja vesitalousluvan myöntämiselle täyttyvät. 
Lupapäätöksessä on annettu riittävät lupamääräykset. Valitukset ja niihin 
sisältyvät täytäntöönpanon kieltämistä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevat vaatimukset on siten hylättävä perusteettomina. Yhtiö on lisäksi 
todennut valitusten osalta muun ohella seuraavaa:  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin valitus  

Väite kuulemiseen ja kuulutukseen liittyvästä menettelyvirheestä on 
perusteeton. Lupahakemus on kuulutettu 22.10.–21.11.2018 välisenä aikana 
hallintolain 62 a §:ssä, ympäristönsuojelulain 44 §:ssä ja vesilain 10 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla. Hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on ollut nähtävissä 
aluehallintoviraston Lupa-tietopalvelussa 18.10.2018 alkaen. Kuulutus ja 
kuuleminen on toteutettu sen jälkeen, kun hakija on toimittanut 
aluehallintovirastolle hankkeen ympäristövaikutusten kannalta olennaiset 
hakemuksen muutokset, joilla sekä purkuputkea koskeva lupahakemus että 
tuotantomäärän nostoa koskeva lupahakemus on korvattu uusilla 
hakemuksilla. Väite siitä, ettei vesilain mukaista lupahakemusta olisi 
kuulutettu lainkaan lupahakemuksena, on virheellinen. Lupahakemus on 
kuulutettu siinä vaiheessa, kun asia on ollut osallistumisen kannalta riittävän 
yksityiskohtaisesti selvitetty. Kuulemisen jälkeen toimitetut täydennykset ja 
hakemuksen muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät lisää, vaan 
päinvastoin pääasiassa vähentävät ja varmentavat hankkeen 
ympäristövaikutuksia. Näin ollen tarvetta uudelle kuulemiselle ei ole ollut. 
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Ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen kuulemismenettelyn ydin tiivistyy 
muutoksenhakijoiden osalta ympäristönsuojelulain 43 §:ään ja vesilain 11 
luvun 7 §:n, joiden mukaan lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista 
varattava asianosaisille tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta, ja 
muille kuin asianosaisille tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Säädös on 
sanamuodoltaan yleispiirteinen, ja hakemusten täydennysten uudelleen 
kuuluttaminen tai muutoin tiedoksi antaminen on lainsäädännössä jätetty 
pitkälti lupaviranomaisen harkintaan. Ympäristönsuojelulain esitöiden mukaan 
internetissä olisi julkaistava hakemuksen liitteenä toimitettu yleisötiivistelmä 
ja mahdollisuuksien mukaan muita lupahakemuksen keskeisiä osia. 
Hakemuksen keskeisillä osilla tarkoitettaisiin hankkeen päästöjen ja 
ympäristövaikutusten arvioimisen kannalta tärkeitä tietoja. Tässä tapauksessa 
aluehallintoviraston lupatietopalvelussa julkaistuja asiakirjoja tarkastelemalla 
voidaan todeta, että yleisöllä on ollut käytettävissä varsin kattavasti tietoa 
hankkeen ympäristövaikutuksista. Näin ollen soveltuvan lainsäädännön 
mukaisen kuulemisvelvollisuuden on katsottava tulleen kohtuudella täytetyksi. 
Hallinto- tai ympäristönsuojelulainsäädäntö ei myöskään edellytä, että 
muistutuksen antajille varattaisiin mahdollisuus erillisen vastineen antamiseen 
hakijan vastineesta.  

Väitteet lupahakemuksista ja päätöksestä puuttuvista selvityksistä ja tiedoista 
eivät pidä paikkaansa. Lupahakemukset ja päätös sisältävät kaikki 
ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 3, 5 ja 15 §:ssä sekä vesilain 11 luvun 
3 §:n ja vesitalousasioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2011) 21 
§:ssä edellytetyt tiedot.  

Toiminnan ympäristövaikutukset on erittäin kattavasti selvitetty ja ne on 
asianmukaisesti kuvattu myös lupahakemuksissa. Hakija käynnisti Kittilän 
kaivoksen rikastamon tuotantomäärän kasvattamista koskevan 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen YVA-menettelyn 
toukokuussa 2015. Menettelyssä tarkasteltiin rikastamon syötemäärän sekä 
NP-rikastushiekan varastointikapasiteetin kasvattamista, minkä lisäksi 
menettelyn yhteydessä tehdyn, puhdistettujen jätevesien vaihtoehtoisia 
purkupaikkoja koskevan selvityksen perusteella YVA-menettelyyn 
sisällytettiin myös purkuputken rakentaminen Loukisen pääuomaan Sotkajoen 
yhtymäkohdan alapuolelle ja prosessi- ja kuivanapitovesien johtaminen 
purkuputkea pitkin Loukiseen. YVA-selostus valmistui marraskuussa 2016 ja 
yhteysviranomaisena toiminut Lapin ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa 
24.3.2017. ELY-keskus katsoi lausunnossaan YVA-selostuksen olevan riittävä 
ja vastaavan YVA-lainsäädännön keskeisiä vaatimuksia. YVA-selostus sekä 
yhteysviranomaisen lausunto on otettu lupakäsittelyssä ja päätöksessä 
huomioon hakemuksen riittävyyttä ja täydennystarpeita arvioitaessa, 
lupamääräyksiä asetettaessa sekä luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa.  

YVA-menettelyn yhteydessä on tehty myös luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukainen Natura-arviointi, jossa tarkasteltiin purkuputken kautta Loukiseen 
johdettavien käsiteltyjen jätevesien mahdollisia vaikutuksia Ounasjoen 
Natura-alueeseen ja sen suojeluperusteisiin. Osana YVA-menettelyä 
kaivosalueelle tehtiin myös erillinen maankäyttöselvitys. 
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Lupahakemuksissa käytettiin paljon YVA:ssa muodostunutta aineistoa. 
Lisäksi täydennyspyyntöjen, maastotarkastusten ja lupa- ja 
valvontaviranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen ja muiden tapaamisten 
kautta aluehallintovirasto varmisti saavansa riittävät selvitykset. Selvitykset on 
tehty parhaalla tähän hankkeeseen soveltuvalla asiantuntemuksella ja raportit, 
jotka vaativat viranomaisten hyväksyntää, on hyväksytty. Selvityksissä ei ole 
sellaisia puutteita, joiden takia lupahakemus voitaisiin katsoa puutteelliseksi 
tai epäluotettavaksi. Lupapäätöksessä edellytetään lisäksi joidenkin asioiden 
tarkempaa suunnittelua ja toiminnan vaikutusten monipuolista seurantaa. 
Lupamääräyksessä 75 tarkoitettu selvitys käytöstä pois jäävien 
pintavalutuskenttien aiheuttamasta kuormituksesta, johon valituksessa on 
viitattu, toimitetaan aluehallintovirastolle lähitulevaisuudessa, kun vaikutusten 
luotettavaan arviointiin on kerätty riittävä aineisto. 

Väite siitä, että tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan 
ja maaperään sekä tiedot toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä 
puuttuisivat ja että näitä olisi korvattu toisen kaivoksen päästöihin perustuvilla 
arvauksilla, on totuuden vastainen. Ympäristöolosuhteet vesien päästöreitillä 
on esitetty yksityiskohtaisesti purkuputkea koskevassa lupahakemuksessa. 
Melun vaikutusalueet on esitetty kaivoksen toiminnan laajentamista 
koskevassa lupahakemuksessa. Purkuputken osalta meluvaikutukset rajoittuvat 
purkuputken rakentamisvaiheeseen, eikä toiminnan aikana aiheudu 
melupäästöjä. Pölyn vaikutusalueet on yksityiskohtaisesti kuvattu YVA-
selostuksessa. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetut toiminnan päästöjä koskevat tiedot on kuvattu asianmukaisesti sekä 
tuotantomäärän nostamista koskevassa lupahakemuksessa että purkuputkea 
koskevassa lupahakemuksessa. Kuvaukset sisältävät myös päästöjen 
kemiallisen koostumuksen, toisin kuin valituksessa väitetään. Kaikki tiedot 
perustuvat Kittilän kaivoksella tehtyihin mittauksiin. Myös 
ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n mukaiset lisätiedot päästöistä vesistöön on 
seikkaperäisesti esitetty purkuputkea koskevassa lupahakemuksessa. 
Hakemuksessa on esitetty myös purkuputken vaikutusalueella olevien loma-
asuntojen kiinteistötiedot. Purkuputken käyttöönotto ei vaikuta pintaveden 
käyttöön löylyvetenä tai peseytymiskäytössä, eikä Seurujoesta tai Loukisesta 
oteta talous- tai juomavettä. Hakija on kuitenkin myös ilmoittanut 
hakemuksessa olevansa valmis keskustelemaan loma-asukkaiden kanssa 
mahdollisista kompensaatiovaihtoehdoista, jos purkuputken käyttöönotto 
heikentää heidän juomavedensaantiaan. Toiminnasta ei aiheudu vesistön 
pilaantumisesta johtuvaa kiinteistökohtaista korvattavaa vahinkoa, minkä 
vuoksi arvio tämän vahingon estämismahdollisuuksista ei ole tarpeen.  

Väite, että malmion mineraaleista vapautuisi luvanvaraisia aineita, joita ei olisi 
selvitetty lupahakemuksissa, on virheellinen. Malmin, sivukiven ja 
rikastushiekan alkuainepitoisuudet on kuvattu yksityiskohtaisesti tuotannon 
nostoa koskevassa lupahakemuksessa. 

Lupahakemus täydennyksineen sisältää yksityiskohtaiset tiedot kaivoksen 
jätevesien käsittelystä. Kaivoksen sulkemisen jälkeiset 
vedenpuhdistusprosessit on kuvattu kaivoksen sulkemissuunnitelmassa, joka 
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on ollut tuotantomäärän kasvattamista koskevan lupahakemuksen liitteenä. 
Jäteveden laadut ja tuotetun puhdistetun veden laatu on kuvattu Kittilän 
kaivoksen jätevesien puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailun vuosiraportissa 
2016 sekä Kittilän kaivoksen vesipäästöjen tarkkailun vuosiraportissa 2017, 
jotka ovat olleet lupahakemusten liitteinä.  

Lupapäätöksen mukainen tuotannon laajentaminen ei muuta muodostuvien 
jätteiden lajeja, luokituksia tai niiden hyötykäyttöä. Lupapäätöksen mukaisessa 
toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet, niiden hyödyntäminen ja 
haitallisuuden vähentäminen on huomioitu aluehallintoviraston huhtikuussa 
2019 antamassa lainvoimaisessa NP4-altaan laajennusta ja 
jätehuoltosuunnitelman hyväksymistä koskevassa ympäristölupapäätöksessä 
nro 45/2019 eikä niitä koskevia määräyksiä ole valituksenalaisella päätöksellä 
muutettu. Päätöksellä on ainoastaan annettu uudelleen kaikki aiempien 
muutosten mukaiset määräykset jätehuollosta. Kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma, jossa edellä mainitut tiedot kaivannaisjätteistä, niiden 
hyödyntämisestä ja haitallisuuden vähentämisestä on kuvattu 
yksityiskohtaisesti, on ollut tuotantomäärän nostamista koskevan 
lupahakemuksen liitteenä.  

CIL-rikastushiekan varastointiin ei ole haettu muutosta, vaan asia on käsitelty 
CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottamista koskevassa lupapäätöksessä 
nro 57/2020. Kaivannaisjätteen käsittelyä on perusteellisesti arvioitu osana 
kaivoksen tuotantomäärän nostamista koskevaa YVA-menettelyä. Kuten yhtiö 
on todennut päätöstä nro 57/2020 koskevan valitusasian yhteydessä 
antamassaan vastineessa, PIMA-ohjearvot koskevat haitta-ainepitoisuuksia 
pilaantuneessa maaperässä, ei itse jätteessä, eivätkä ne siten ole tarkoitettuja 
jätteen jätealueelle tapahtuvan läjityskelpoisuuden oikeudelliseen arviointiin, 
minkä lisäksi valituksen vertailu rikastushiekan pitoisuuksien suhteesta PIMA-
ohjearvioihin perustuu virheellisiin laskelmiin. Arseenin luvassa sallittu 
kokonaispitoisuus 4 400 mg/kg on 44-kertainen PIMA-ohjearvojen mukaiseen 
pitoisuuteen 100 mg/kg nähden, eikä 440-kertainen. 

Kittilän kaivoksen rikastusprosessissa syntyy kahta eri rikastushiekkajaetta, 
sulfidi- ja hiilivaahdotuksen NP-rikastushiekkaa sekä kullan liuotuspiirin CIL-
hiekkaa, jotka on luokiteltu jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 
(179/2012) mukaisesti jätenimikkeellä 01 03 05* vaaralliseksi jätteeksi 
valituksenalaisessa päätöksessä. Rikastushiekka läjitetään rikastushiekka-
altaisiin vesilietteenä läjityssuunnitelman mukaisesti. Rikastushiekka-altaat on 
luokiteltu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi kaivannaisjäterakenteiksi. 
Rikastushiekka-altaat on suunniteltu vesistöpatona, eli vapaan veden on 
suunniteltu pysyvän altaissa ilman keinotekoista vesieristettä. Altaisiin on 
toteutettu tästä huolimatta kaksoisvesieristys, joka koostuu useamman metrin 
vahvuisesta heikosti vettä johtavasta moreenitiivisteestä sekä sen päälle 
asennetusta keinotekoisesta bitumigeomembraanikerroksesta. Kaksoistiiviste 
on toteutettu altaan pohjalle sekä altaan puoleiseen patoluiskaan nykyisin 
läjityskäytössä olevissa NP4- ja CIL2-rikastushiekka-altaissa. Altaiden 
rakenteet ovat MWEI BREF-vertailuasiakirjan parhaiden käyttökelpoisten 
tekniikoiden mukaisia. 
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Rikastushiekkajakeiden luokitteluun ei ole haettu muutosta ja yhtiö on 
käynnistänyt lupamenettelyn (PSAVI/11274/2021) CIL-rikastushiekan 
arseenin liukoisuuteen liittyen. Yhtiö on myös päivittämässä Kittilän 
kaivoksen sulkemissuunnitelmaa, jossa kaivannaisjätealueiden 
sulkemisrakenteiden suunnittelu on toteutettu kaivannaisjätejakeiden 
kemiallisiin ja mineralogisiin lyhyen ja pitkän aikavälin ominaisuuksiin 
pohjautuen. Sulkemissuunnitelma tullaan jättämään lupa-asiana Pohjois-
Suomen aluehallintovirastoon vuoden 2022 aikana.  

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukainen intressivertailu on 
asianmukaisesti tehty. Sen sijaan useimmat valituksessa intressivertailun 
yhteydessä mainitut seikat eivät kuulu vesilain mukaisen intressivertailun 
piiriin. Vesitalousasiaa koskevassa intressipunninnassa otetaan huomioon vain 
vesilain mukaisen luvan piiriin kuuluvat hankkeen osat. Intressivertailussa ei 
ole havaittu valituksessa väitettyjä haittoja tai yhteiskunnallisia tappioita, jotka 
asettaisivat vesilain mukaisen esteen hankkeen toteuttamiselle.  

Hakijalle päätöksen mukaisesta toiminnan laajentamisesta ja purkupaikan 
vaihtumisesta koituva hyöty on kokonaisuudessaan merkittävä. Lupapäätös 
mahdollistaa malmin vuotuisen tuotantomäärän kasvattamisen nykyisestä noin 
1,6 miljoonasta tonnista noin 2 miljoonaan tonniin. Tuotantomäärän 
kasvattaminen liittyy hakijan toteuttamaan mittavaan, arvoltaan yhteensä noin 
250 miljoonan euron suuruiseen investointiohjelmaan, jolla on tarkoitus paitsi 
nostaa kaivoksen tuotantomäärää ja varmistaa kaivoksen pitkän aikavälin 
toimintaedellytyksiä, myös mahdollistaa hakijan suunnittelemat 
ympäristönsuojelua tehostavat jatkoinvestoinnit, kuten typenpoistolaitoksen 
rakentaminen. Pintaveden ottomäärän lisääminen on tarpeen rikastusprosessin 
tarkoituksenmukaiseen toimintaan malmintuotantoa kasvatettaessa. Kaivoksen 
kuivanapitopumppausten lisääminen puolestaan on välttämätöntä 
kaivostoiminnan jatkamisen kannalta.  

Hankkeesta yleiselle edulle aiheutuvat menetykset liittyvät pintavedenottoon 
ja kaivoksen kuivanapitopumppausten lisäämiseen, jotka vähentävät Seurujoen 
virtaamia erityisesti sen jälkeen, kun kaivoksen puhdistetut jätevedet johdetaan 
purkuputkella Loukiseen. Virtaaman väheneminen ei kuitenkaan aiheuta 
haittaa rantojen käytölle, ja aluehallintovirasto on arvioinut Seurujoen alueelle 
käytettäväksi määrätyn kalatalousmaksun riittäväksi hyvittämään virtaaman 
muutoksesta kalastolle ja kalastukselle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 
Kiinteistökohtaista vahinkoa ei päätöksen mukaisesta toiminnasta aiheudu. 
Kuivanapitopumppausten aiheuttama kuivatusvaikutus rajoittuu kaivospiirin 
alueelle ja sen välittömässä läheisyydessä oleviin maa-alueisiin. Näillä alueilla 
ei ole havaittu suojeltuja luontotyyppejä tai eliölajeja. Lupapäätöksen 
mukaisten lupamääräysten mukaisesti toimittaessa hanke ei heikennä 
myöskään alueen luokiteltujen vesimuodostumien ekologisen tilan luokittelun 
osatekijöitä tai kemiallista tilaa. Hanke päinvastoin parantaa ja edesauttaa 
Seurujoen ekologisten tilatavoitteiden säilymistä ja täyttymistä, kun suora 
kaivoskuormitus Seurujokeen on päättynyt joulukuussa 2020. Hankkeesta 
hakijalle aiheutuvat hyödyt ylittävät moninkertaisesti hankkeen yleiselle edulle 
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aiheuttamat vähäiset menetykset. Ympäristöluvan myöntämisen edellytysten 
täyttyminen on arvioitu seikkaperäisesti päätöksessä. 

Valituksessa on annettu virheellinen kuva hankkeen vesistövaikutuksista. 
Kuten edellä on todettu, hankkeen vesistövaikutukset on kattavasti selvitetty. 
Väitettyä sedimenttien pilaantumista tai vesistöjen ekologisen tilan 
huonontumista ei asiantuntija-arvioiden perusteella tapahdu päätöksen 
mukaisessa toiminnassa. Hakija on päätöksessä annettuun lupamääräykseen 72 
perustuen tehnyt joulukuussa 2020 selvityksen Seurujoen ja Loukisen 
sedimenttien metallipitoisuuksista. Selvityksen perusteella ei ole syytä epäillä 
sedimenttien aiheuttavan haittavaikutuksia alueen pohjaeliöstölle, eivätkä 
vastineen liitteenä toimitetun pohjasedimenttiselvityksen tulokset anna viitteitä 
sedimenttiin kohdistuvasta kuormituksesta tai haitallisista pitoisuuksista. 

Valituksenalaisessa päätöksessä määrätyn lisäksi tarkkailussa noudatetaan 
näihin vaatimuksiin perustuvaa ja Lapin ELY-keskuksen hyväksymää 
vastineen liitteenä toimitettua 17.12.2020 päivitettyä Kittilän kaivoksen 
tuotantovaiheen tarkkailuohjelmaa, joka sisältää laajan tarkkailusuunnitelman 
koskien niin vesistö- kuin muitakin kaivoksen ympäristövaikutuksia. 
Kaivoksen sulkemisen jälkeinen jätevesien käsittely on myös huomioitu 
lupamääräyksessä 62, jonka mukaisesti jätevesien käsittelyä koskevat 
lupamääräykset ovat voimassa kaivoksen sulkemisenkin jälkeen niin kauan, 
kuin se on tarpeen vesistön pilaantumisen estämiseksi. 

Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesien kemiallista käsittelyä tehostettiin 
vuonna 2021 käyttöönotetulla kuivanapitovesien käsittelylaitoksella ja uudella 
MK2-selkeytysaltaalla.  

Väitteet kaloihin kertyvistä haitta-aineista ovat perusteettomia. Pintavesien 
osalta kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelman mukainen tarkkailu kattaa 
vesikemian sekä piilevä-, pohjaeläin- ja kalataloustarkkailun. Osana 
kalataloustarkkailua muun muassa Seurujoessa on toteutettu mätirasiakokeita 
sekä pyydystetty eri kalalajeja kalaston käyttökelpoisuusmäärityksiin. Kalojen 
käyttökelpoisuutta on arvioitu metallipitoisuuksien ja käyttörajojen perusteella 
kolmen vuoden välein. Seurujoen ja Loukisen kalojen käyttökelpoisuutta 
arvioitiin pyytämällä vuoden 2020 kesän ja syksyn välisenä aikana 
metallinäytekaloiksi ahvenia, haukia ja taimenia ja lisäksi sähkökalastusten 
yhteydessä kirjoeväsimppuja. Näytekaloista otetuista lihasnäytteistä tehtiin 
laaja metallianalyysi. Tulosten perusteella Loukisen ja Seurujoen näytekalojen 
lihasnäytteistä mitatut metallipitoisuudet olivat pääosin pieniä useiden 
metallien pitoisuuden jäädessä alle määritysrajan. Näytekalojen 
metallimääritysten perusteella voidaan todeta, että Seurujoen ja Loukisen kalat 
olivat vuonna 2020 täysin ihmisravinnoksi kelpaavia. Tulokset ilmenevät 
vastineen liitteenä olevasta 17.3.2021 päivätystä raportista Kittilän kaivoksen 
kalataloustarkkailu 2020. 

Mädin haudontakokeen tarkoituksena on selvittää käsiteltävien jätevesien 
vaikutusta syyskutuisten kalojen mädin hautoutumiseen. Ensimmäinen 
mädinhaudontakoe tehtiin vuonna 2016. Vuodesta 2018 alkaen haudontakoe 
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toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti kolmen vuoden välein. Viimeisin 
haudontakoe on vuodelta 2021 eikä sen tuloksia ole vielä raportoitu. 
Tutkimuksessa käytetään Ounasjoen purotaimenen mätiä. Vuoden 2018 
haudontakokeen tulosten perusteella mätimunien kuolleisuus oli edelliskerran 
tapaan erittäin pieni jokaisella havaintopaikalla Seurujoessa. Edellä kuvatun 
lisäksi Seurujoesta on pyydystetty rasvaevällisiä taimenia kalataloustarkkailun 
yhteydessä, mikä viittaisi luonnontilaiseen taimenkantaan joessa. Hakijan 
vuosittain istuttamat taimenenpoikaset ovat rasvaeväleikattuja. Tulosten 
perusteella ympäristöön purettavat vedet eivät ole kalastolle toksisia, eivätkä 
estä luontaisen taimenkannan lisääntymistä joessa. Myöskään metallien 
kertymisestä kaloihin ei ole tulosten perusteella näyttöä Seurujoessa. Esitettyjä 
haittoja ei näin ole odotettavissa myöskään Loukisessa, joka on virtaamaltaan 
noin kuusinkertainen Seurujokeen verrattuna.  

Aluehallintoviraston ratkaisu valituksessa viitatun lähteen osalta perustuu 
Lapin ELY-keskuksen lausuntoon, jonka mukaan lähteen alueelle kesällä 2019 
tehdyn inventoinnin mukaan puusto on hakattu lähteen ympäriltä pois, ja 
muutoinkin alueen vesitaloudelliset olosuhteet ovat muuttuneet merkittävästi. 
ELY-keskuksen lausunnon mukaan kohde on menettänyt luonnontilansa, eikä 
se siten ole pohjavesiluokan E tarkoittama maa- tai pintavesiekosysteemi.  

Lisääntyvän vedenoton vaikutukset Seurujoen virtaamaan on puolestaan 
huomioitu lupamääräyksessä 77, jossa aluehallintovirasto on velvoittanut 
hakijan laatimaan viimeistään 31.12.2025 mennessä selvityksen uuden 
purkuputken käyttöönoton, tuotannon laajentamisen sekä vedenoton ja 
kuivanapitopumppauksen lisääntymisen vaikutuksista Seurujoen virtaamiin.  

Lupapäätös ei ole ristiriidassa vesipuitedirektiivin, vesienhoidon ja 
merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja niitä koskevan oikeuskäytännön 
kanssa. Korkeimman hallinto-oikeuden niin sanotussa Finnpulp-päätöksessä 
(KHO 2019:166) merkitystä annettiin sille, että Kallaveden ekologista tilaa 
kuvaavat kasviplankton-laatutekijän osatekijät olivat trendinomaisesti 
heikkenemässä rehevöitymisen vuoksi. Nyt käsillä olevassa lupa-asiassa on 
kysymys puhdistettujen jätevesien johtamisen vaikutuksista virtaaviin 
vesistöihin, joiden on arvioitu olevan joko erinomaisessa (Ounasjoki) tai 
hyvässä (Seurujoki ja Loukinen) ekologisessa tilassa. Olosuhteet ovat 
perustavalla tavalla erilaiset kuin Kallaveden vesimuodostumassa, eikä 
hankkeita voida rinnastaa vaikutustensa suhteen. Lupapäätöksen mukaisesta 
toiminnasta ei aiheudu vastaavaa vaaraa vesistöjen ekologisen tilan tai sen 
laatutekijöiden heikentymisestä kuin Finnpulp-tapauksessa, vaan hankkeen 
vaikutusalueen pintavesimuodostumien arvioidaan pysyvän edelleen 
nykyisissä ekologisen tilan luokissa. Lupapäätöksen perustana oleviin 
tutkimuksiin ei myöskään liity merkittävää tieteellistä epävarmuutta. 
Lupahakemuksen yhteydessä toteutetut vaikutusarvioinnit perustuvat 
kattavaan tarkkailuaineistoon toiminnan aloittamisesta lähtien ja 
kaivostoiminnan vaikutukset pintavesien tilaan ovat hyvin tiedossa. Seurujoen 
ja Loukisen vesienhoidon aikaisempien suunnittelukausien tilaluokittelut on 
toteutettu hakijan keräämien velvoitetarkkailutulosten perusteella. Seurujoen 
ja Loukisen tilatavoitteen täyttymisen edellytyksissä ei ole havaittu 
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heikennyksiä kaivostoiminnan seurauksena. Purkuputken käyttöönoton myötä 
suora kaivoskuormitus Seurujokeen on päättynyt joulukuussa 2020. Suurin osa 
Loukisen pääuomasta on myös vaikutusalueen ulkopuolella putken 
käyttöönoton myötä. Edellä mainittujen seikkojen voidaan olettaa parantavan 
Seurujoen ja Loukisen tilaa entisestään tulevilla vesienhoidon 
suunnittelukausilla. Kaivostoiminnan vaikutukset vastaanottavan valuma-
alueen muuhun kuormitukseen verrattuna ovat myös tiedossa. Hakija on 
velvoitetarkkailun lisäksi mukana myös Ounasjoen yhteistarkkailun 
toteutuksessa.  

Purkuvesien alkulaimennusta, sekoittumista ja syntyneen vesiseoksen 
pitoisuuksia sekä vesien liikkeitä on tarkasteltu purkuputken purkualueen 
läheisyydessä käyttäen apuna Cormix-mallinnusta. Mallinnusten perusteella 
aluehallintovirasto määräsi kaivoksen käsiteltyjen jätevesien purkupaikan 
alapuolisen Loukisen, 300 metrin matkalta purkuputken suusta mitattuna, 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006) 6 b §:n tarkoittamaksi sekoittumisvyöhykkeeksi. 
Hankkeen vesistövaikutukset on arvioitu asiantuntija-arvioina, joiden tukena 
on käytetty virtaus- ja vedenlaatumallinnusta (RMA2- ja RMA4 -mallit). 
Valituksessa esitetyt väitteet kerrostumisvaikutuksen puutteellisesta 
arvioinnista talviaikaan ovat perusteettomia, sillä purkuvesien sekoittumista ja 
alkulaimenemista kuvaavat mallinnukset toteutettiin nimenomaan kevättalven 
luotaustietojen mukaisilla virtausnopeuksilla, jolloin tilanne kuvaa 
kerrostumisvaikutusta nimenomaan sinä vuodenaikana, jolloin Loukisen 
virtaama on luontaisesti alhaisimmillaan. Vesistövaikutusarvioinnit toteutettiin 
myös vastaanottavan vesistön alivirtaamatilanteessa. Todettakoon myös, ettei 
matalissa virtavesissä, kuten Seurujoki ja Loukinen, pääse tapahtumaan vesien 
pysyvää kerrostumista samalla tavoin kuin järvialtaissa. 

Uuden purkuputken käyttöönotto käytännössä lopettaa päästöt kaivoksen 
alapuoliseen Seurujoen osaan, jonka kokonaispituus on noin 17 kilometriä eli 
35 % vesimuodostumasta. Siten on arvioitu, että Seurujoen alaosan veden 
laatu palautuu nopeasti lähelle kaivoksen toimintaa edeltänyttä tilannetta. 
Tämä on ollut havaittavissa myös vuoden 2021 tarkkailutuloksissa. 
Purkuputken käyttöönoton aiheuttama virtaaman väheneminen Seurujoessa ei 
aiheuta ekologisen tilan heikentymistä joessa ja sen ekologisen tilan on siten 
arvioitu jopa paranevan nykyisestä hyvästä tilasta.  

Uuden purkupaikan myötä vaikutukset Loukisen vesimuodostumaan 
kohdistuvat ainoastaan pääuoman alaosalle, eikä laatutekijöiden 
tilaluokkarajojen ylityksiä luotettavien arvioiden perusteella tapahdu. Putken 
käyttöönoton myötä kaivoskuormitusta kohdistuu vain noin 18 % Loukisen 
pääuomasta. Edes lupahakemuksen vaikutusarvioinnissa käytetty 200 t/v 
kokonaistyppikuormitus ei aiheuta Loukisen ekologisen tilaluokan 
heikennyksiä yhdessä jokiveden taustapitoisuuden kanssa. Lisäksi 
typpikuormitusta rajoitetaan päätöksessä ja myös hakijan valituksen mukaisin 
lupamääräyksin seuraavina vuosina. Uuden purkupaikan aiheuttaman 
paremman laimenemisen ja lupamääräyksissä 22 ja 23 asetettujen 
pitoisuusrajojen, myös hakijan valituksessaan esittämin muutoksin, johdosta 
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myös suolapitoisuuden ja muiden haitta-aineiden (arseeni, antimoni, nikkeli) 
pitoisuuksien muutokset jäävät niin vähäisiksi, ettei niillä ole vaikutusta 
luokittelun kannalta. Fysikaalis-kemiallisten laatutekijöiden muutokset ovat 
tilaluokkaa heikentävällä tasolla ainoastaan purkupaikan välittömässä 
läheisyydessä. Nämä vaikutukset ovat alueellisesti niin suppeita, ettei niillä ole 
vaikutusta vesimuodostuman kokonaisuuden tilaluokkaan.  

Kaikkien muuttujien pitoisuustasot Loukisessa jäävät selvästi aikaisemmin 
Seurujoessa havaittuja pienemmiksi, koska Loukisen virtaama on noin 6-
kertainen Seurujokeen verrattuna. Siten lupamääräysten 22 ja 23 mukaiset 
pitoisuus- ja kuormitustasot poikkeavat vain hieman aikaisemmin Seurujoen 
päästötarkkailussa todetuista, myös hakijan valituksessa esittämin muutoksin. 

Lupaharkinnassa on huomioitu uuden purkupaikan vaikutukset myös Loukisen 
piileväyhteisöjen ja pohjaeläinlajistojen tilaan. Nämäkin vaikutukset jäävät 
niin pieniksi, ettei niillä ole merkitystä vesimuodostuman kokonaisuuden 
tilaluokan kannalta. Lapin ELY-keskus on arvioinut Seurujoen ekologista 
tilaluokkaa fysikaaliskemiallisten tarkkailutulosten lisäksi myös kattavien 
piilevä-, pohjaeläin- ja kalataloustarkkailutulosten perusteella, eikä tilaluokan 
ole havaittu heikentyneen kaivostoiminnan seurauksena aikaisempaan 
tilaluokitteluun verrattuna. Lapin Kaiku -tutkimus, johon valituksessa 
viitataan, on Lapin kaivoskeskittymän ympäristövaikutuksia ja alueen 
ekologista tilaa yleisesti kartoittava tutkimus, eikä siinä tehtyjä havaintoja 
voida sellaisenaan suoraan soveltaa arvioitaessa yksittäisten hankkeiden 
vaikutuksia vesistöjen ekologiseen tilaluokkaan. Valituksen viittaus SYKE:n 
tutkijan julkisuudessa toteamaan luokan huonontumiseen lienee viittaus 
Kaleva-lehdessä julkaistuun artikkeliin, jossa on todettu veden laadun 
muuttuneen Kittilän kaivoksen toiminnan seurauksena. Pelkkä veden laadun 
muutos ei kuitenkaan merkitse tilaluokan heikentymistä, eikä artikkelissa ole 
väitetty tilaluokan huonontuneen, vaan todettu vesistön tila luokittelun 
perusteella hyväksi, kun se määritellään kaikkien laatutekijöiden perusteella.  

Ylä-Ounasjoen, johon Loukinen laskee, ekologinen tila on erinomainen. Ylä-
Ounasjoen osalta vuotuinen kokonaistyppipitoisuus ei nouse luokkarajan 
yläpuolelle edes 200 t/v kuormituksella. Kokonaisfosforipitoisuuden, 
suolapitoisuuden ja muiden haitta-aineiden laskennallinen lisäys Ylä-
Ounasjokeen on häviävän pieni, eikä sillä ole siten käytännön merkitystä 
tilaluokan kannalta. Ylä-Ounasjoessa laimeneminen on huomattavasti 
Seurujokea tehokkaampaa, minkä vuoksi vaikutukset päällyslevästöön jäävät 
luokkarajojen suhteen merkityksettömiksi. Lupapäätöksessä on huomioitu 
asianmukaisesti lähellä Loukisen laskukohtaa sijaitsevan Levin 
jätevedenpuhdistamon päästöt, mutta toimintojen yhteisvaikutuskaan ei muuta 
Ylä-Ounasjoen ekologista tilaa nykyisestä. Ylä-Ounasjoen alapuolella olevaan 
Ounasjoen vesimuodostumaan, ei päätöksen mukaisella toiminnalla ole 
vaikutuksia. Vesienhoitolainsäädäntö ei edellä esitetyn perusteella muodosta 
estettä luvan myöntämiselle nyt käsillä olevassa tapauksessa.  

Valituksessa ei ole esitetty perusteluja väitteelle siitä, että päätös olisi 
ristiriidassa kaivoslain ja naapuruussuhdelain kanssa. Käsiteltävässä asiassa on 
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kyse vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta lupapäätöksestä. Kaivosluvan 
ja ympäristö- ja vesiluvan välille ei ole säädetty edellytyssuhdetta. Kaivoslain 
mukaiset edellytykset toiminnan laajentamiselle on arvioitu lainvoimaisen 
kaivosalueen laajentamista koskevan kaivosluvan myöntämisen yhteydessä.  

Päätöksessä on annettu melua ja tärinää (määräykset 36–38), vesistöpäästöjä 
(määräykset 20–29) ja pölypäästöjä (30–35) rajoittavat määräykset, jotka 
tehokkaasti estävät naapuruussuhdelain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
kohtuuttoman rasituksen aiheutumisen. Aluehallintovirasto on lupaharkinnassa 
tarkastellut kaivoksen toimintaan kuuluvan raskaan liikenteen lisääntymisen 
aiheuttamaa melua ja tärinää korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosikirjaratkaisusta (KHO 2019:75) ilmenevän periaatteen mukaisesti. 
Yöaikaisen raskaan liikenteen määrä on vähäinen, lähinnä yksittäisiä 
ajoneuvoja, eikä liikennemelusta tai -tärinästä aiheudu siten luvan 
myöntämisen esteenä olevaa merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä 
kohtuutonta rasitusta. Myöskään päiväaikainen raskas liikenne ei ole 
määrällisesti niin suurta, että toiminnasta aiheutuvan liikenteen aiheuttama 
melu ja tärinä olisi rinnastettavissa merkittävään pilaantumiseen kaivokselle 
johtavan yleisen tien varrella. Yleisellä tiellä tapahtuva päiväaikainen liikenne, 
joka sisältää työmatkaliikennettä sekä raskasta liikennettä, ei poikkea 
normaalista tiestön käyttötarkoituksesta. Räjäytysten tärinävaikutukset ovat 
kallio-, hiekka- ja moreeniperustalle rakennettujen asuin- ja lomarakennusten 
heilahdusnopeuden huippuarvojen osalta raja-arvojen alapuolella. Samoin 
liikenteen aiheuttama tärinä on viitearvojen sisällä. Tärinästä ei mitatuilla 
pitoisuksilla arvioida aiheutuvan myöskään viihtyvyyshaittaa.  

Ounasjoen Natura-arviointiin ei liity valituksessa väitettyjä merkittäviä 
tieteellisiä epävarmuuksia. Tulevaisuuteen sijoittuvaan vaikutusten arviointiin 
sisältyy väistämättä jonkin verran tieteellistä epävarmuutta, jota käsillä 
olevassa tapauksessa pienentävät kuitenkin merkittävästi kattavat 
velvoitetarkkailutulokset sekä Ounasjoen yhteistarkkailutulokset. Vastoin 
muutoksenhakijoiden tulkintaa, luontodirektiivin tarkoitus ei ole kategorisesti 
estää hankkeiden toteuttamista Natura-alueilla käytännössä mahdottomien 
arviointivaatimusten kautta, eikä myöskään EU-tuomioistuimen ratkaisuja ole 
suomalaisessa oikeuskäytännössä näin tulkittu. 

Natura-arviointi on suoritettu soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja ELY-
keskus on 5.5.2017 päivätyssä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen 
lausuntonsa täydennyksessä katsonut arvioinnin riittäväksi vaikutusten 
merkittävyyden arvioinnin kannalta. ELY-keskus on täydennetyssä 
lausunnossaan todennut, ettei hankkeella ole vaikutuksia alueen suojelun 
perusteena olevien luontotyyppien tulvaniityt ja tulvametsät tilaan. Niin ikään 
suojelun perusteena olevan luontotyypin Fennoskandian luonnontilaiset 
jokireitit osalta hankkeen heikentävä vaikutus on suuruudeltaan lievää ja 
merkittävyydeltään vähäistä. Alueen suojeluperusteena on myös 
luontodirektiivin liitteen II laji laaksoarho, jonka osalta ELY-keskus on 
lausunnossaan todennut, ettei hankkeella ole vaikutuksia lajin nykyiseen 
elinympäristöön. ELY-keskuksen lausunto on Natura-arvioinnin riittävyyden 
ja heikentämiskiellon vastaisuuden arvioimisessa keskeisessä asemassa. 
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Oikeuskirjallisuudessa onkin katsottu, että mikäli lupaviranomainen päätyisi 
Natura-arvioinnin riittävyyden arvioinnissa eri kannalle kuin 
asiantuntijaviranomaisena toimiva ELY-keskus, päätökseen olisi sisällyttävä 
vakuuttavat perustelut, joiden pohjalta ei jäisi järkevää epäilyä 
heikentämiskiellon vastaisista seurauksista. 

Lupapäätös ei ole Ounasjoen erityissuojelusta annetun lain vastainen, sillä 
Ounasjoen erityissuojelulaki kieltää ainoastaan voimalaitosten rakentamisen 
Ounasjokeen ja sen sivujokiin. Lain esitöissä on nimenomaisesti todettu, ettei 
kielto koske muita vesistöön rakentamista liittyviä toimenpiteitä tai muita 
Ounasjoen kehittämiseen tai käyttöön liittyviä toimenpiteitä. Muiden kuin 
vesivoimarakentamista koskevien toimintojen osalta perusteluissa todetaan 
sovellettavan vesilain säännöksiä, ja näin on päätöksessä menetelty. 

Valituksessa on vaadittu, että asia tulisi käsitellä yhdessä kaivoksen muita 
jätteitä ja toimintaa koskevien lupavalitusten kanssa. NP4-aluetta koskeva 
lupapäätös nro 45/2019 on tullut lainvoimaiseksi 16.6.2021 korkeimman 
hallinto-oikeuden hylättyä Vesiluonnon puolesta ry:n valituslupahakemuksen. 
CIL2-altaan patojen korottamista koskevassa lupa-asiassa (nro 57/2020) 
ympäristövaikutukset ovat käsiteltävästä lupa-asiasta selkeästi erillisiä. 
Edellytyksiä tai tarvetta lupa-asioiden yhteiskäsittelylle ei siten ole.  

Edellä hankkeen ympäristövaikutusten riittävästä selvittämisestä todetun 
lisäksi yhtiö on lausunut valituksessa esitettyjen toissijaisten lupa-asian 
palauttamista ja hankkeen ympäristövaikutuksia koskevan lisäselvityksen 
hankkimista sekä luvan korjaamista koskevien vaatimusten johdosta muun 
muassa seuraavaa:  

Päätöksen mukaisessa toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet, niiden 
hyödyntäminen ja haitallisuuden vähentäminen on huomioitu 
aluehallintoviraston huhtikuussa 2019 antamassa lainvoimaisessa NP4-altaan 
laajennusta koskevassa ympäristölupapäätöksessä, eikä niitä koskevia 
määräyksiä ole valituksenalaisella päätöksellä muutettu. Kaivannaisjätteiden 
käsittelystä on annettu päätöksessä yksityiskohtaiset määräykset 39–48. 
Kaivannaisjätteiden käsittelylle on määrätty kattavat tarkkailuvelvoitteet 
Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen tarkkailuohjelmassa. Yhtiö on 
päivittämässä kaivoksen sulkemissuunnitelmaa, joka tullaan jättämään lupa-
asiana aluehallintovirastolle vuoden 2022 aikana. Sulkemisrakenteiden 
suunnittelussa on otettu huomioon kaivannaisjätteiden ominaisuudet. 

Lupapäätös ei ole miltään osin ristiriidassa kaivannaisjätedirektiivin 
(2006/21/EY) kanssa. Lupapäätöksessä on otettu huomioon Euroopan 
komission joulukuussa 2018 julkaisema ohje parhaista käyttökelpoisista 
tekniikoista kaivannaisjätteiden käsittelyssä. Valituksenalaisessa asiassa ei ole 
haettu muutosta kaivannaisjätteiden jätealueiden osalta, vaan niitä koskien on 
olemassa jo lainvoimaiset ympäristöluvat, joissa jätteiden käsittelylle on 
annettu ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämät lupamääräykset. 
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Purkuputken tarve on asianmukaisesti ja BAT-päätelmiin tukeutuen selvitetty 
lupahakemuksessa. Purkuputken sijoituspaikan valintaa on arvioitu 
seikkaperäisesti lupaharkinnassa. Hankkeen sisältämien ruoppausten 
massamäärät ovat pieniä, eivätkä siten edellytä valituksessa esitettyjä 
määräyksiä. 

Yhteisvaikutuksia koskevat ja muut valituksessa mainitut selvitykset on 
asianmukaisesti toteutettu ja ne ilmenevät lupahakemuksista ja niiden liitteistä. 
Kalojen vaelluskäyttäytymisen selvittämiseksi kalataloustarkkailuun on lisätty 
muun muassa telemetriaseuranta vuodelle 2021. Tarkkailuraportti ei ole vielä 
valmistunut, mutta tutkimustulosten perusteella haitallisia vaikutuksia kalojen 
vaelluskäyttäytymiseen ei ole seurannan mukaan ilmennyt. Maaperän 
pilaantumisen tarkastelu ei ole relevanttia valituksenalaisen päätöksen 
kannalta, vaan sen estämiseksi on annettu tarpeelliset lupamääräykset NP4-
aluetta koskevassa lainvoimaisessa lupapäätöksessä nro 45/2019.  

Lupapäätöksessä on määrätty vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 6 b §:n mukainen 
sekoittumisvyöhyke purkupaikan alapuoliseen Loukiseen 300 metrin matkalta. 
Valituksessa esitetty vaatimus perustuu siten täysin virheelliseen tietoon. 
Sekoittumisvyöhykettä koskeva määräys ei ole pysyvä, vaan voimassa 
31.12.2025 saakka, minkä jälkeen aluehallintovirasto voi määrätä tästä hakijan 
hakemuksesta uudelleen. Lupamääräyksellä 27 on myös varmistettu, ettei 
toiminnassa ylitetä valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja 
haitallisista aineista (1022/2006) liitteen 1 kohdissa C2 tai D lueteltujen 
aineiden ympäristölaatunormien ylityksiä, lukuun ottamatta nikkeliä 
sekoittumisvyöhykkeen alueella. Tarkkailuohjelmassa on määrätty kattavasta 
tarkkailuvelvoitteesta haitta-aineiden pitoisuuksia ja vaikutuksia koskien. 

Lupapäätöksessä on asetettu toiminnan haitallisten vaikutusten estämiseksi 
riittävät raja-arvot pohjaveden ja pintaveden laadun turvaamiseksi 
(lupamääräykset 20–29). Raja-arvot ovat riittävät estämään vesistöjen 
pilaantumisen, myös hakijan valituksessaan esittämin muutoksin. 
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006) 6 §:ssä tarkoitetut ympäristönlaatunormit eivät koske 
pohjavettä. Pohjaveden korkeuden muuttumisen estämiseksi päätöksessä on 
annettu määräykset virtaamakatkojen rakentamisesta, jotka estävät pohjaveden 
liiallista kulkeutumista putkikaivantoa pitkin putken rakennusvaiheessa 
(lupamääräys 7). Kalojen haitta-aineita koskevien raja-arvojen asettamista ei 
edellytetä lainsäädännössä eikä se muutoinkaan ole luvan mukaisen 
kaivostoiminnan kaltaisessa toiminnassa tarpeen. 

Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia vesipuite- tai kaivannaisjätedirektiivin 
tulkintaan liittyviä oikeudellisia epäselvyyksiä, jotka antaisivat aihetta 
tulkintakannanoton hakemiseen EU-tuomioistuimelta.  

Lupapäätöksen mukainen ratkaisu ei aiheuta vaellusestettä kaloille, sillä 
sulfaattipitoisuus Loukisen alaosassa, johon suurin sulfaattikuormitus 
kohdistuu, jää vähävetisenäkin vuonna reilusti alle kaloille haitallisen tason. 
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Myöskään purkuputkesta aiheutuva vähäinen virtaaman muutos ei aiheuta 
vaellusestettä kaloille. Lisäksi kalojen vaellus Ounasjoesta Loukiseen on 
todennäköisesti melko vähäistä, sillä Ounasjoessa ei ole vaelluskaloille 
tyypillisiä syönnösalueita.  

Kaivoksen aiemmassa ympäristöluvassa on ollut kattavat 
kalatarkkailumääräykset, ja kalojen liikkumisesta ja vaelluskäyttäytymisestä 
ennen uuden purkuputken käyttöönottoa on saatu tietoa koko kaivoksen 
toiminta-ajan tapahtuneen tarkkailun ja muun muassa sähkökoekalastusten 
perusteella. Lisäksi lupamääräyksen 78 mukaisesti hakija tulee toimittamaan 
aluehallintovirastolle selvityksen puhdistettujen jätevesien johtamisen 
vaikutuksista kalojen liikkumiseen ja vaelluskäyttäytymiseen uuden 
purkupaikan vaikutusalueella 31.12.2025 mennessä. Selvityksen perusteella 
aluehallintovirasto voi täsmentää lupamääräyksiä.  

Yhtiö on kiistänyt valituksessa esitetyn oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevan vaatimuksen määrältään ja perusteiltaan ja vaatii sen hylkäämistä. 
Asian ja valitusperusteiden luonne sekä valituksen sisältö huomioon ottaen on 
kohtuullista, että muutoksenhakijat vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. 

Levin Vesihuolto Oy:n valitus  

Purkuputken sijoituspaikkaa ja sen ympäristövaikutuksia on 
ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaisesti arvioitu kattavasti 
lupaprosessin yhteydessä, ja Loukisen pääuoma todettiin selvityksissä 
selkeästi parhaimmaksi mahdolliseksi sijoituspaikaksi. YVA-menettelyn 
yhteydessä on toteutettu erillinen purkupaikkaselvitys, jossa kartoitettiin useita 
vaihtoehtoisia purkupaikkoja 50–70 kilometrin etäisyydeltä kaivosalueesta 
Ounasjoen, Kitisen sekä Ivalojoen valuma-alueilta. 

Selvityksen perusteella havaittiin, että vaihtoehtoisten purkupaikkojen 
pilaantumisen rajoittamiseen liittyvät olosuhteet eivät ole olleet tutkimusten 
perusteella Loukista parempia. Puhdistettujen jätevesien johtamisella 
Ounasjokeen, mitä valituksessa on esitetty purkupaikaksi, ei saavuteta 
Loukiseen nähden mitään hyötyä, sillä Loukisen jo ennalta matalat 
fosforipitoisuudet aiheuttavat sen, että perustuotannosta mahdollisesti 
lisääntyvä typpikuormitus kulkeutuisi joka tapauksessa Ounasjokeen pääosin 
sellaisenaan. Purkuvesien aiheuttamat vedenlaadulliset vaikutukset ovat 
Ounasjoessa siten samat riippumatta siitä, puretaanko vedet Loukisen 
pääuomaan vai suoraan Ounasjokeen. Purkuputken rakentaminen Ounasjoen 
pääuomaan olisi huomattavasti Loukista suurempi investointi, jolloin siitä 
saavutettava ympäristöhyöty jäisi tähän suhteutettuna merkittävästi 
pienemmäksi kuin Loukiseen rakennettavassa purkuputkessa. Jätevesien 
johtaminen Porttipahdan tekojärveen tai Kitiseen edellyttäisi puolestaan 
huomattavasti pidempää purkuputkilinjaa ja välipumppauksia, mikä altistaisi 
purkuputken toiminnan merkittäville häiriöille verrattuna päätöksen 
mukaiseen ratkaisuun. Purkuputkilinjan pidentämisestä saatava 
ympäristöhyöty jäisi hyvin vähäiseksi verrattuna tällaisen ratkaisun 
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kustannuksiin ja riskeihin, eikä olisi siten myöskään BAT-päätelmien 
mukainen.  

Vesihuoltolaitoksen toiminta on tullut ympäristölupaharkinnassa 
asianmukaisesti huomioiduksi, eikä lupamääräysten mukaisesti käsiteltyjen 
jätevesien johtamisesta aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa Loukisen 
pohjavesialueella. Loukisen pohjavesialueen etäisyys uudesta purkupaikasta 
on yli 10 kilometriä. Päästöt sekoittuvat matkalla Loukisen pohjavesialueelle 
täysin Loukisen koko vesimassaan, eivätkä haitta-aineiden pitoisuudet 
lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ylitä talousveden laatuvaatimuksia tai 
-suosituksia laitoksen vedenottamon kohdalla. Pohjavesialueelle ulottuvien 
tulvien aikana purkuputken kautta johdettavat päästöt sekoittuvat ja 
laimenevat vielä huomattavasti suurempaan virtaamaan. Tulvatilanteen 
vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttaa suuresti tulvatilanteen kesto. Veden 
mahdolliset haitta-aineet (metallit) pidättyvät maaperän pintakerrokseen, joka 
on alueella verraten tiivistä hiekkamoreenia, ja osa mahdollisista haitta-
aineista liukenee ajan myötä pois (esimerkiksi typpiyhdisteet). Mikäli jokivettä 
ja siinä olevia aineksia päätyy vedenottamon valuma-alueelle, on kuitenkin 
epätodennäköistä, että vedenottamon vedessä pitkänkään ajan kuluessa olisi 
havaittavissa laadullisia muutoksia pienistä pitoisuuksista ja tulvavaiheen 
lyhyestä kestosta johtuen. Vedenottamon pääasiallinen valuma-alue on 
ottamon pohjois- ja itäpuolella, joka pysyy kuivana myös tulvatilanteissa. 
Pohjavesialueelle tulee merkittävää valuntaa Loukisenvaaran suunnasta, joka 
ei käy missään tilanteessa tulvan alla. Tulva-alue on myös pieni, vain 
muutamia prosentteja ottamon valuma-alueesta. Tulvavaiheen jälkeen 
pohjavesiolosuhteet normalisoituvat.  

Lupapäätös ei ole varovaisuusperiaatteen vastainen, sillä vesistövaikutukset on 
luotettavasti ja asiantuntijaselvityksiin perustuen arvioitu, eikä niihin liity 
merkittävää tieteellistä epävarmuutta.  

Yhtiölle on epäselvää, mihin valituksessa viitataan "aluehallintoviraston 
selvityksellä", jossa purkuputkesta laskettavan lisäkuormituksen johtaminen 
pinta- ja pohjavesitilanteen heikentymiseen olisi todettu. Vaikka päätöksessä 
todetaan fysikaaliskemiallisten ja biologisten laatutekijöiden muutosten voivan 
olla aivan purkupaikan läheisyydessä tilaluokkaa heikentävällä tasolla, 
vaikutukset jäävät alueellisesti niin suppeiksi, ettei niillä ole koko 
vesimuodostumaa tarkasteltaessa tilaluokkaa heikentävää vaikutusta eikä tämä 
siten muodostu luvan myöntämisen esteeksi. 

Voimassa olevan lainsäädännön ja vallitsevan lupa- ja oikeuskäytännön 
mukaan tarkempia selvityksiä voidaan määrätä toimitettavaksi myös 
jälkikäteen, kunhan lupaviranomainen on käytettävissä olevan selvityksen 
perusteella kyennyt toteamaan luvan myöntämisen edellytysten täyttyvän. 
Lupaviranomainen voi saadun selvityksen perusteella täsmentää 
lupamääräystä tai täydentää lupaa. Päätöksessä edellytetyistä selvityksistä 
kaivoksen riskinarviointi (lupamääräys 74) on jo toimitettu, minkä lisäksi 
selvitys käytöstä pois jäävien pintavalutuskenttien tilasta ja niistä aiheutuvasta 
kuormituksesta toimitetaan aluehallintovirastolle lähitulevaisuudessa 
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(lupamääräys 75). Hakija on hakenut lupaa lupamääräyksen 75 mukaisen 
selvityksen toimittamiseksi aluehallintovirastolle 31.8.2023 mennessä 
(PSAVI/11274/2021), jotta käytöstä pois jäävien pintavalutuskenttien 
aiheuttamasta kuormituksesta voidaan muodostaa riittävän tarkka käsitys 
selvityksen pohjaksi. Aineiston kerääminen selvityksen laatimiseksi on 
parhaillaan käynnissä. Suuri osa edellytetyistä selvityksistä on siten toimitettu 
tai valmisteilla. Muut vaaditut selvitykset (lupamääräykset 76–78) koskevat 
uuden luvan mukaisen toiminnan ympäristövaikutuksia. 

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan valitus  

Kittilän kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnan valituksessa esitetyt 
vaatimukset päätöksen kumoamisesta ja toissijaisesti lupamääräysten 23, 78 ja 
80 muuttamisesta ja uusista possutuksen lietteiden käsittelemistä ja tarkkailua 
sekä kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailutietojen julkaisemista 
koskevista lupamääräyksistä ovat perusteettomia. Edellä todetun lisäksi yhtiö 
on lausunut vaatimusten osalta seuraavaa: 

Lautakunnan esittämää purkuputken rakentamista Ounasjokeen saakka on 
selvitetty ja pohdittu lupaharkinnan yhteydessä huolellisesti, mutta sillä ei ole 
ympäristönäkökulmasta todettu saavutettavan olennaista hyötyä. Selvitysten 
mukaan muissa mahdollisissa purkupaikoissa pilaantumisen rajoittamiseen 
liittyvät olosuhteet eivät ole olennaisesti Loukista parempia. Lisäksi 
puhdistettujen jätevesien johtaminen Loukiseen on toteutettavissa ilman 
välipumppauksia, mikä vähentää toimintahäiriöiden riskejä.  

Valituksenalaisen päätöksen mukaisesta käsiteltyjen jätevesien purkamisesta 
Loukiseen ei aiheudu pohjaveden laadun olennaisen huonontumisen vaaraa tai 
vedenhankinnan vaarantumista Loukisen pohjavesialueella. Loukisen vedessä 
havaittavat kaivoksen päästöistä peräisin olevien aineiden pitoisuudet eivät 
päätöksen mukaisesti toimittaessa ylitä vedenottamon kohdalla talousveden 
laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Päätöksessä on annettu määräykset 
pohjavesitarkkailun lisäämiseksi, jotta vaikutukset voidaan poissulkea myös 
luotettaviin ja kattaviin tarkkailutuloksiin perustuen. Lautakunta ei ole 
esittänyt valituksessaan sellaista uutta tietoa, jonka perusteella asiaa tulisi 
arvioida lupapäätöksestä poikkeavasti.  

Ottamorakennukseen ja laajemmin pohjavesialueelle ulottuvien tulvien aikana 
purkuputken kautta Loukiseen johdettavat päästöt sekoittuvat ja laimentuvat 
keskivirtaamaan nähden vielä huomattavasti suurempaan virtaamaan, jolloin 
veden haitta-ainepitoisuudet jäävät hyvin pieniksi. Haitta-aineiden 
rikastumista Loukisen pohjavesialueen maaperään tulvien yhteydessä ja sieltä 
edelleen liukenemista pohjaveteen ei voida siten pitää todennäköisenä.  

Vastoin lautakunnan näkemystä, valituksenalaisen päätöksen mukaisesta 
toiminnasta ei aiheudu Ounasjoen ja Loukisen kalakantojen vaarantumista. 
Purkuputkesta aiheutuvan sulfaattipitoisuuden muutos on niin pieni, ettei siitä 
ennalta arvioiden aiheudu kalan kulkua Loukisen eri osien välillä estävää tai 
muuta karkotusvaikutusta. Kloridi-, natrium- ja antimonipitoisuudet jäävät 
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Loukisen alaosalla alhaisiksi, eikä niillä ole haitallisia ekologisia tai 
ekotoksisia vaikutuksia Loukisen tai Ounasjoen vesieliöstölle. Pitoisuuksilla ei 
ole myöskään vaikutusta kalojen vaeltamiseen Ounasjoen ja Loukisen välillä. 
Perämeren päällysveden sulfaattipitoisuus vaihtelee luontaisesti tasolla 500–
1 000 mg/l. Sulfaattipitoisuudet voivat näin kohota luontaisesti mereen 
laskevien jokien suistoalueilla merivesivaikutuksesta johtuen. 
Suolapitoisuudesta huolimatta murtovesialueella viihtyvät vastaavat kalalajit 
kuin Seurujoessa ja Loukisessa, eikä suolapitoisuuksien nousun ole havaittu 
vaikuttavan kalojen nousukäyttäytymiseen jokien suistoalueilla. 

Purkuputken mitoitusvirtaama (1 500 m3/h) on Loukisen keskivirtaamasta (17 
m3/s) 2,5 % ja vastaavasti alivirtaamasta (8,4 m3/s) 4,9 %. Putken kautta 
johdettavien vesien määrä tulee olemaan alhaisempi kuin mitoitusvirtaama. 
Vuoden 2021 toteuma purkumäärien osalta oli noin 700 m3/h. Virtaaman 
muutos on Loukisen virtaamaan nähden vähäinen, eikä se muodosta kaloille 
teknistä estettä purkukohteen ylittämiseen. Kaivoksen velvoitetarkkailun ja 
Ounasjoen yhteistarkkailun tietojen perusteella vedenlaatumuuttujien 
pitoisuudet ovat jääneet Loukisessa ja Ounasjoessa eliöstölle haitattoman 
pienelle tasolle, joten vesien purkaminen ei myöskään aiheuta mainittua 
kemiallista nousuestettä. Hanke ei näin ollen heikennä merilohen 
palautusmahdollisuuksia Loukiseen ja sen sivujokiin. Merilohen palautuminen 
Ounasjokeen vaatisi myös toimivien kalaportaiden rakentamista Kemijoen 
pääuoman vesivoimaloihin. 

Lapin ELY-keskus on Kittilän kaivoksen tuotantovaiheen 
tarkkailusuunnitelmaa koskevassa päätöksessään (LAPELY/2302/2015) 
todennut, että tarkkailuohjelman kalataloustarkkailussa on riittävästi esitetty 
ne toimenpiteet, joilla voidaan arvioida myös kalojen käyttäytymistä ja 
selviytymistä. Istutettavat kalalajit ovat rasvaevä- ja värimerkattuja, ja 
sähkökoekalastusten yhteydessä saaduista näytekaloista voidaan erottaa 
luonnossa syntyneet kalat ja istutetut kalat. Tällöin voidaan arvioida kalojen 
esiintymissuhteissa ja tiheyksissä tapahtuneita muutoksia ja selvittää 
tarkemmin niihin mahdollisesti johtavia syitä. Lisäksi jo ennestään tiedetään, 
että jokivesistöissä kalat vaeltavat jonkin verran eri jokialueiden välillä. 
Esimerkiksi Ounasjoella harjuksella tehtyjen carlin-merkintöjen mukaan 
harjus on hyvin paikallinen kala eikä vaella synnyinsijoiltaan paljoakaan. 
Samoin paikalliset purotaimenkannat ovat hyvin paikallisia ja vaellukset 
vähäisiä. Etenkin kevättulvien aikaan esimerkiksi Ounasjoesta voi nousta 
isompiakin taimenia sivujokiin, mutta määrät ovat pieniä. 

Aluehallintovirasto onkin perustellut ratkaisuaan muun muassa sillä, että 
kaivoksen aiemman ympäristöluvan kattavilla kalatarkkailumääräyksillä ja 
sähkökoekalastuksilla on saatu tietoa kalojen liikkumisesta ja 
vaelluskäyttäytymisestä koko kaivoksen toiminta-ajalta. Valituksenalaisen 
päätöksen lupamääräyksen 78 nojalla hakija on myös velvoitettu toimittamaan 
31.12.2025 mennessä kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla laadittu 
selvitys purkuvesien johtamisen vaikutuksista kalojen liikkumiseen ja 
vaelluskäyttäytymiseen uuden purkupaikan vaikutusalueella.  
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Hankkeen YVA-raportin mukaan purkuputken sijoittaminen Loukisen 
alaosalle on sekä kalatalouden että vesiekologian kannalta positiivinen 
ratkaisu, kun kuormituksen vaikutukset kohdentuvat Seurujokea lievempinä 
Loukisen alaosalle. 

Vastoin lautakunnan väittämää, valituksenalaisen päätöksen mukaisesta 
toiminnasta ei aiheudu vesistön rehevöitymistä, Ylä-Ounasjoen 
vesimuodostuman ekologisen tilan heikkenemisen vaaraa, erityisten 
luonnonolosuhteiden vaarantumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista.  

Vaatimus Natura-arvioinnin uusimisesta viime vuosien kuormitus- ja 
typpipitoisuuden nousutiedoilla on perusteeton. Lupaa on haettu arvioinnissa 
käytettyjä päästöarvoja pienemmille päästöille ja lupamääräyksien mukaisesti 
toimittaessa päästöt ja niiden vaikutukset jäävät pienemmiksi, kuin Natura-
arvioinnissa on esitetty. ELY-keskus on 5.5.2017 päivätyssä 
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausuntonsa täydennyksessä todennut, 
että Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypin osalta hankkeen 
heikentävä vaikutus on suuruudeltaan lievää ja merkittävyydeltään vähäistä. 
Edelleen ELY-keskus on katsonut, että ympäristölupavaiheessa on tästä syystä 
kiinnitettävä huomiota typpipitoisuuden nousun rajoittamiseen. 
Lupahakemuksen johdosta antamassaan lausunnossa ELY-keskus on todennut, 
että tehtyjen vaikutustarkastelujen perusteella Kittilän kaivokselta Loukisen 
alaosaan johdettava kokonaistypen kuormitus saa olla tasolla 110–120 t/v. 
Lupaviranomainen on huomioinut ELY-keskuksen esityksen ratkaisussaan, ja 
päätynyt asettamaan jopa ELY-keskuksen suositusta tiukemmat raja-arvot. 
Ympäristölautakunnan vastustama siirtymäaika on välttämätön uuden 
tekniikan käyttöönottamisen mahdollistamiseksi, ja se on lupapäätöksessä 
asetettu hakemuksen mukaista neljää vuotta lyhyemmäksi.  

Purkuputken käyttöönotto joulukuussa 2020 on tehostanut Kittilän kaivoksen 
vesitaseen hallintaa merkittävästi ja mahdollistanut vesivarastoaltaiden 
varastokapasiteetin minimoimisen kaivoksen toiminta-aikana. Purkuputken 
pumppaamon häiriötilanteessa vesien purkamista ympäristöön voidaan näin 
pienentää varastoimalla vesiä tilapäisesti vesivarastoaltaisiin. 
Varastointikapasiteettia kaivoksella on putken käyttöönoton jälkeen arviolta 
noin 1,2 miljoonaa kuutiota, mikä putken mitoitusvirtaamalla 1 500 m3/h 
tarkoittaa noin kuukauden varastointikapasiteettia. Pumppaamon 
häiriötilanteiden aikaisten poikkeusjuoksutusten tarve ja todennäköisyys 
Seurujokeen on näin ollen pieni. Toiminnan vesistökuormituksen määrässä ei 
tapahdu merkittävää muutosta uuden ympäristöluvan alaisuudessa. 
Purkuputkiratkaisun tarkoituksena on nimenomaan muuttaa voimakkaimman 
kuormituksen kohdistumista herkemmistä latvavesistä virtaamaltaan ja 
laimenemisolosuhteiltaan saman vesimuodostuman kantokykyisempään osaan.  

Edellä muun muassa vesienhoitolainsäädännön mukaisuudesta ja 
kalastovaikutuksista sekä yhtiön valituksessa typpipitoisuuden osalta esitetyn 
lisäksi yhtiö on todennut lupamääräysten muuttamista tai uusien 
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lupamääräysten lisäämistä koskevien vaatimusten johdosta vielä muun ohella 
seuraavaa: 

Päätöksessä on sovellettu huomattavasti haettua alhaisempia kokonaistypen 
pitoisuuden raja-arvoja, vastoin asianmukaisten selvitysten tuloksia ja 
valvontaviranomaisen näkemystä. Seurujoelta saatuihin tarkkailutuloksiin sekä 
tehtyihin tilaluokitteluihin pohjautuen voidaan suurella varmuudella todeta, 
ettei edes lupahakemuksen vesistövaikutusten arvioinnissa käytetty 
kuormitustaso 200 t/v heikentäisi Loukisen tilaluokkaa minkään 
luokittelumuuttujan osalta. Antimonin osalta pitoisuusraja-arvo vastaa Vaasan 
hallinto-oikeuden 24.4.2015 antamassa Kittilän kaivoksen toiminnan 
laajentamista ja ympäristö- ja vesitalousluvan tarkistamista (15/0107/2) 
koskevassa päätöksessä asetettua raja-arvoa. Prosessivesien 
antimonipitoisuudet ovat laskeneet merkittävästi joulukuussa 2016 
käyttöönotetun vesienkäsittelylaitoksen myötä. Pitoisuuksissa ei myöskään ole 
havaittu enää merkittäviä pitoisuusvaihteluja laitoksen käyttöönoton myötä. 
Kuivanapitovesien vesienkäsittelyä on tehostettu vuonna 2021 
käyttöönotetuilla kuivanapitovesien käsittelylaitoksella ja uudella MK2-
selkeytysaltaalla. Antimonipitoisuudet ovat jääneet tarkkailutulosten 
perusteella eliöstölle haitattomalle tasolle Seurujoessa, joten pitoisuuksien 
odotetaan jäävän vielä tätäkin pienemmiksi virtaamaltaan selvästi 
suuremmassa Loukisessa. 

Aluehallintovirasto on asettanut hakijalle kattavat tarkkailu- ja 
raportointivelvoitteet lupamääräyksissä 79–82 toiminnan vesistö- ja 
kalastovaikutuksiin liittyen. Valituksessa esitetyt lisätarkkailut ovat 
tarpeettomia todennäköisten vaikutusten vähäisyyden vuoksi. 

Ympäristönsuojelulaki, vesilaki tai muukaan soveltuva lainsäädäntö ei tunne 
perusteita vaadittujen tietojen pitämiselle julkisesti nähtävillä. 
Velvoitetarkkailun vuosiraportit julkaistaan nykyiselläänkin hakijan www-
sivuilla.  

Sirkan-Könkään jakokunnan yhteisalueen valitus  

Valituksessa ei ole esitetty oikeudellisesti relevantteja perusteita vaatimukselle 
kalataloudellisen tuoton menetyksestä maksettavan korvauksen muuttamisesta, 
joten vaatimus on hylättävä perusteettomana. Korvauksen määrästä on päästy 
sovintoon jakokunnan kanssa valituksen jättämisen jälkeen. Korvauksen 
määrässä on vesilain mukaisesti otettu huomioon hakijalle lupamääräyksin 
83–86 määrätyt kalatalousmaksu ja istutusvelvoite. Korvauksen suuruutta 
arvioitaessa on otettu huomioon joen koekalastusten ja kalatalouskyselyjen 
tuottama tieto joen kalakannasta sekä aluehallintoviraston tarkastuksella 
alueen kalastosta ja kalastuksesta saadut tiedot. 

Levin Vesihuolto Oy on antamassaan vastaselityksessä muun ohella uudistanut 
valituksessaan esittämänsä vaatimukset ja perustelut. Yhtiö on lisäksi vaatinut, 
että Vaasan hallinto-oikeus arvioi ja määrää korvattavaksi taloudelliset 
menetykset, kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat ylimääräisen 



  91 (148) 
   
 
 

mittausaseman, vesihuollon varojärjestelmän tai uuden vedenottamon 
rakentamisesta. 

Agnico Eagle Finland Oy on vastineessaan myöntänyt, että lupaprosessin 
yhteydessä ei ole esitetty sellaisia selvityksiä, jotka olisivat olleet riittäviä ja 
kattavia varmistamaan, että kaivoksen purkuputken käyttöönotto täyttää 
lainsäädännön vaatimukset. Lupaviranomainen ei siten ole saatujen selvitysten 
perusteella voinut varmistua tai todeta, että lupaedellytykset ovat täyttyneet. 

Hakija on suhtautunut vastauksessaan vähättelevästi purkuputken 
sijoituspaikasta juomaveden hankinnalle Loukisen pohjavesialueelta 
aiheutuviin riskeihin. Hakijan väite siitä, että purkuputken rakentamisella 
Ounasjokeen saakka ei saavuteta ympäristönäkökulmasta olennaista hyötyä, 
on virheellinen. Purkuputken sijoittaminen Ounasjokeen vedenottamon 
jälkeiselle alajuoksulle poistaisi vedenottamolle aiheutuvan riskin kokonaan. 
Aluehallintoviraston arvio vesistökuormituksesta on epävarma. Useita 
keskeisiä ympäristövaikutuksia on määrätty arvioitavaksi toiminnan 
aloittamisen jälkeen. 

Hakijan väitettä siitä, että tulvavesien virtaamana päästöt sekoittuvat ja 
laimentuvat pohjavesialueella, ei ole todistettu. Aikaisemmat selvitykset 
tukevat päätelmää, että jätevesien päästöt, sulfaatti, typpi, antimoni, arseeni, 
nikkeli ja WAD-syanidi, aiheuttavat alueella jäteveden kerrostumista 
syvänteisiin ja siten estävät veden vertikaalisekoittumisen. 

Myös hakijan väite siitä, että Levin Vesihuolto Oy olisi kieltäytynyt yhtiön 
ehdottamasta lisätarkkailusta purkuputken potentiaalisella vaikutusalueelle 
ulottuvalla pohjavesialueella, on perätön. Kuten maastotarkastuksen 12.9.2019 
tarkastuskertomukseen on kirjattu, tarkkailusta ei ole päästy sopimukseen. 

Agnico Eagle Finland Oy on antanut vastaselityksen Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston antamaan lausuntoon ja Kainuun ELY-keskuksen 
patoturvallisuusviranomaisena antamaan vastineeseen, ilmoittanut, että sillä ei 
ole lausuttavaa muiden vastineiden osalta, ja todennut muun ohella seuraavaa: 

Kuten aluehallintovirasto on lausunnossaan todennut, typen hallintaan ja sen 
vuotuisen kokonaiskuormituksen alentamiseen on olemassa kaupallista 
teknologiaa. Hakija on käynnistänyt mikrobiologiseen kantoaineteknologiaan 
(MBBR) perustuvan typenpoistolaitoksen rakennustyöt ja laitos on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuoden 2022 aikana. Lupamääräyksen 23 mukainen vuodesta 
2024 alkaen sovellettava kokonaistypen vuotuinen raja-arvo on kuitenkin noin 
41 % edeltävää raja-arvoa pienempi. Asetettujen luparaja-arvojen pitäisi 
lähtökohtaisesti olla vesiensuojelullisesti perusteltuja. 

Purkuputki on ollut käytössä joulukuusta 2020 alkaen, minkä jälkeen kaikki 
ympäristöön purettavat käsitellyt vedet on johdettu purkuputkella Loukisen 
alaosalle Sotkajokisuun alapuolelle. Hakija on mitannut Seurujoen ja Loukisen 
virtaamia vesistömallijärjestelmän ennustevirtaaman tarkentamiseksi, ja 
vuoden 2021 tulosten perusteella Loukisen virtaama on 5,5-kertainen 
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Seurujoen virtaamaan verrattuna. Vuonna 2021 Loukiseen toteutunut 
kokonaistyppikuormitus vastaa Seurujokeen vuosina 2016–2020 kohdistunutta 
kokonaistypen vuosikuormitusta. Kokonaistyppikuormituksesta huolimatta 
Seurujoen tilaluokituksessa ei ole tapahtunut heikentymistä vuosien 2013 ja 
2019 välillä. Hakijan esittämän kokonaistypen vuosikuormitusraja-arvon 100 
t/v ei näin ollen voida arvioida heikentävän virtaamaltaan lähes 
kuusinkertaisen Loukisen tilaluokkaa tulevaisuudessa. Hakijan esittämä raja-
arvo on vesiensuojelullisesti perusteltu, eikä aiheuta purkuputken alapuolisen 
vesireitin merkittävää pilaantumista. 

Hakija on toteuttanut hydrogeologisen selvityksen maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitovesimäärien ennustamiseksi viimeksi vuoden 2021 aikana. 
Selvityksessä laaditun päivitetyn ennustemallin tulosten perusteella 
maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppaus tulee hieman pienentymään 
kaivoksen toiminnan loppumisen lähestyessä. Kittilän kaivoksen nykyisen 
tuotantosuunnitelman mukainen toiminta-aika on vuoteen 2035. Hakija on 
lisäksi pyrkinyt aktiivisesti laskemaan prosessi- ja kuivanapitovesien 
kokonaistyppipitoisuuksia vuodesta 2019 lähtien. Kuivanapitovesien 
kokonaistyppipitoisuudet ovat näiden toimien johdosta laskeneet merkittävästi 
alkuperäisessä lupahakemuksessa kuvatusta ja kuivanapitovesien suhteellinen 
osuus kokonaistypen vuosikuormituksesta onkin pienentynyt. Hakija on myös 
päivittänyt vesienhallinnallisia tavoitteitaan alkuperäisen hakemuksen 
aikaisesta niin, että kaivoksen sisäistä vesienkierrätysastetta kasvatetaan muun 
muassa hyödyntämällä tulevaisuudessa puhtaita kuivanapitovesijakeita 
rikastusprosessissa. Muutos tulee pienentämään ympäristöön purettavia 
kuivanapitovesimääriä, mutta nostamaan vastaavasti ympäristöön purettavia 
prosessivesimääriä. Pintavesiin kohdistuva kokonaistypen vuosikuormitus voi 
tämän johdosta kasvaa, koska prosessivesijakeen kokonaistyppipitoisuus on 
korkeampi. Myös hakijan ehdottama vuosikuormituksen luparaja-arvo vaatii 
siten purkuvesien aktiivista typenpoistoa ennen johtamista purkuputkeen. 

Hakija on tehostanut typenhallintaa vuodesta 2019 alkaen ja toteutetut 
vesienhallinnalliset toimenpiteet ovat parasta käytettävissä olevaa teknologiaa. 
Prosessivesijakeen kokonaistyppipitoisuutta alennetaan aktiivisella 
ilmastuksella, jota varten on asennettu ilmastimet vuoden 2016 lopussa 
käyttöön otetun vesienkäsittelylaitoksen kalkinsyöttöreaktoreihin. Ilmastusta 
toteutetaan laitoksella ympäri vuoden, koska kalkin liukeneminen pitää 
reaktoreiden sisältämän veden lämpötilan ammoniumtypen ilmastuksen 
kannalta optimaalisella tasolla myös talvikuukausina. Lisäksi veden pH on 
ilmastuksen kannalta optimaalinen kalkin syötöstä johtuen. Ilmastusta 
toteutetaan tämän lisäksi kesäisin myös vesivarasto- ja rikastushiekka-altailla. 
Kuivanapitovesien typpipitoisuutta on pyritty alentamaan optimoimalla 
aktiivisesti räjähdysaineiden käyttöä malmin ja tunneleiden louhinnassa. 
Hakijan ehdotus kokonaistypen vuosikuormituksen luparaja-arvoksi vaatinee 
mikrobiologisen typenpoistolaitoksen käyttöönoton vuoden 2022 aikana. 
Lupapäätöksessä edellytetyt kokonaistypen raja-arvot sen sijaan merkitsisivät 
kohtuutonta investointitarvetta uuteen teknologiaan, jonka hyödyt olisivat 
ympäristönsuojelutavoitteiden kannalta vähäiset. 
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Kaivoslain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan orgaaninen ja epäorgaaninen 
pintamateriaali on kaivostoiminnan sivutuotetta, jonka kaivoslupa oikeuttaa 
hyödyntämään. Kun otetaan huomioon lupaviranomaisen lausunnossa esitetyt 
perustelut sekä lupamääräyksen tarkoitus ehkäistä maaperän pilaantumista, 
lupamääräystä 39 voidaan muuttaa hakijan valituksessa esittämällä tavalla 
siten, että pilaantumattomien pinta- ja kivennäismaa-ainesten käyttö sallitaan 
kaivosalueen/kaivospiirin ulkopuolella. 

Maanalaisen kaivoksen kuivanapitopumppauksia toteutetaan, jotta malmin 
louhintaa voidaan toteuttaa maanalaisissa louhoksissa. Pumppaukset ovat 
aiheuttaneet kaivosalueelle merkittävää pohjaveden luontaisen 
pinnankorkeuden alenemista. Ulkopuolisen konsultin toteuttaman tarkkailun 
perusteella kaivoksen toiminnalla ei kuitenkaan ole havaittu heikentäviä 
vaikutuksia kaivojen vesimääriin tai vedenlaatuun. Kuivanapitopumppauksen 
rajoittamiselle ei näin ollen ole selkeitä ympäristönsuojelullisia perusteita. 
Kaivoksen kuivana pitämiseksi vaadittavat pumppausmäärät korreloivat muun 
muassa sadannan kanssa ja ilmastonmuutoksen etenemisen on arvioitu 
lisäävän sateisuutta. Vaikka ennustemallit eivät osoittaisikaan pumppauksen 
lisääntymistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen on hyödyllistä 
myös lupamääräysten tasolla. Hakijan lupamääräykseen 66 esittämä raja-arvo 
7,8 Mm3/v on siten perusteltu. 

Hakija on ilmoittanut yhtyvänsä patoturvallisuusviranomaisen vastineessa 
esitettyyn näkemykseen pituussuuntaisen kuivavyöhykkeen 
metrimäärävaatimuksen osalta. NP4-altaan mitoitustulvan laskennassa on 
hyödynnetty todennäköistä enimmäissadantaa, joka on määritetty 
toistuvuusanalyysillä Ilmatieteenlaitoksen Pokan havaintopisteen tiedoista. 
Enimmäissadantana on käytetty 24 tunnin sadantaa 252 mm, joka on 
huomattavasti konservatiivisempi arvio kuin kerran 10 000 vuodessa toistuva 
sadanta 112 mm. Altaan mitoituksessa on myös huomioitu tuulen aiheuttama 
vesialtaan aaltolaskenta. Allas on mitoitettu siten, että sadanta saadaan 
pysymään hallitusti altaan sisäpuolella tuulitilanteesta huolimatta. NP4-allas 
on suunniteltu ja toteutettu vesistöpatona, jolloin veden on suunniteltu 
pysyvän altaassa myös ilman keinotekoista bitumigeomembraanikerrosta. 
NP4-allas on rakennettu täysin vesitiiviiksi, jolloin tiivistekerroksen 
muodostavat paksu heikosti vettä johtava moreenikerros sekä sen päälle 
asennettu bitumigeomembraanikerros, joka on asennettu altaan pohjalle ja 
ulottuu myös pääpadon alle. Lisäksi tiivistekerros on asennettu altaan 
sisäpuolen patoluiskaan. NP4-allasta operoidaan spigotoimalla rikastushiekkaa 
altaan puolen padon juureen. Läjityksellä pyritään ohjaamaan altaan vapaa 
vesi altaan keskiosassa sijaitsevalle palautuspumppaamolle, josta vesi 
palautetaan vesienkäsittelyyn. Edellä kuvattuun perustuen asetettu 
pituussuuntainen kuivavyöhykkeen metrimäärävaatimus ei ole perusteltavissa 
patoturvallisuuslain 7 §:n 1 momentilla, jonka mukaan pato on suunniteltava ja 
rakennettava siten, ettei sen käyttämisestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle tai 
ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun kielletyn seurauksen ehkäisemiselle. 

Hakija on yhtynyt myös patoturvallisuusviranomaisen vastineen toteamukseen 
siitä, että MWEI BREF-asiakirjan ohjeistus, samoin kuin patoturvallisuusopas, 
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koskee pääasiassa ylävirtaan korotettavia altaita, eikä nyt kyseessä olevaa 
NP4-allasta, joka korotetaan alavirtaan, eikä korotuksissa käytetä 
rikastushiekkaa, vaan ne toteutetaan louherakenteisina.  

Sirkan-Könkään jakokunnalle ja Kittilän kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastaselityksen 
antamiseen. Vastaselityksiä ei ole annettu. 

Agnico Eagle Finland Oy:lle on 22.3.2022 lähetetty tiedoksi Levin Vesihuolto 
Oy:n vastaselitys, ja samalla ilmoitettu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 58 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, että asiassa ei tulla 
järjestämään vaadittua suullista käsittelyä asiantuntijatodistelun 
vastaanottamiseksi NP4-altaan rakenteen ja kuivavyöhykkeen toteuttamisen 
osalta (lupamääräystä 42 koskeva vaatimus) sekä varattu tilaisuus esittää 
asiassa kirjallista lisäselvitystä. 

Agnico Eagle Finland Oy on 29.3.2022 täydentänyt vastinetta toimittamalla 
hallinto-oikeudelle telemetriaseurantaraportin kalojen vaelluskäyttäytymisestä. 

Agnico Eagle Finland Oy on 8.4.2022 päivätyllä lisäkirjelmällä tarkentanut 
lupamääräystä 42 koskevan muutosvaatimuksensa perusteluja ja antanut 
vastineen Levin Vesihuolto Oy:n vastaselitykseen. Kirjelmässä on todettu 
lupamääräyksen 42 osalta muun ohella seuraavaa: 

NP4-altaan toteutetut rakenteet ovat MWEI BREF vertailuasiakirjan parhaiden 
käyttökelpoisten tekniikoiden vaatimusten mukaisia. Altaan rakenne vastaa 
tiivisrakenteen osalta Kittilän kaivoksen vesivarastoaltaiden rakennetta. 
Läjitys toteutetaan läjityssuunnitelman mukaisesti pyrkien ohjaamaan altaan 
vapaa vesi altaan keskiosan palautuspumppaamolle. Läjityssuunnitelmaa 
noudatettaessa rikastushiekan pinnankorkeus on korkeimmillaan reunapadon 
altaan puolen juuressa, eikä vapaa vesi ole koskaan reunapatoa vasten. 
Läjitysstrategia mahdollistaa rikastushiekan kuivavyöhykkeen reunapadon ja 
vapaan vesipinnan välille. Läjitetty rikastushiekka toimii siten kolmantena 
”tiivisterakenteena” reunapadon altaan puolen moreenitiivisteen ja 
bitumigeomembraanitiivistekerroksen lisäksi. 

Läjitetty rikastushiekka myös pidentää veden suotautumismatkaa suhteessa 
patoon. Altaan vesien suotautuminen NP4-altaan ulkopuolelle rakenteen läpi 
on erittäin epätodennäköistä. NP4-altaan reunapadon sisäluiskan juureen on 
rakennettu juurisalaoja, minkä tarkoituksena on vähentää patoon kohdistuvaa 
hydrostaattista painetta sekä kuivattaa läjitettyä rikastushiekkaa padon 
läheisyydestä. Lisäksi NP4-altaan reunapadon ulkoreunalle on rakennettu 
suotovesien keräilyjärjestelmä, johon mahdollisesti kertyvät vedet ohjataan 
takaisin NP4-altaaseen ja sieltä prosessivesikiertoon. 

Yhtiön ehdottamat muutokset lupamääräykseen 42 varmistavat sen, ettei 
altaan vapaa vesi ole missään operointivaiheessa vasten reunapatoa. Myös 
tällaisessa hypoteettisessa tilanteessa vesi pysyisi altaan sisäpuolella 
reunapadon kaksoistiivisterakenteesta johtuen. 
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Levin Vesihuolto Oy:n vastaselityksen johdosta on todettu muun ohella 
seuraavaa: 

Valituksenalaisessa päätöksessä on annettu riittävät määräykset 
varautumisesta häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä pohjavesitarkkailun 
lisäämisestä. Päätöksen liitteen 2 mukaiset pohjavesien tarkkailuputket on 
asennettu pohjavesialueelle loppuvuodesta 2020 ja tarkkailu on ollut käynnissä 
siitä lähtien. Vuoden 2021 tarkkailuraportin mukaan tarkkailuputkien tulokset 
olivat alueelle tavanomaisia eikä purkuputken käyttöönotto joulukuussa 2020 
ollut havaittavissa pohjavesituloksissa. 

Jälkikäteen toimitettavaksi määrätyt lupamääräyksissä 74–78 tarkoitetut 
selvitykset eivät ole olleet välttämättömiä luvan myöntämisen edellytyksiä 
koskevassa arvioinnissa ja ovat luonteeltaan sellaisia, että valtaosa niistä on 
mahdollista tehdä vasta lupapäätöksen mukaisen toiminnan ollessa käynnissä. 
Lupamääräyksissä 74 ja 78 tarkoitettu ympäristöriskinarvio ja selvitykset on 
toimitettu asianomaisille viranomaisille. Lupamääräyksissä 75–77 tarkoitetut 
selvitykset ja suunnitelmat ovat käynnissä tai valmisteilla. Kittilän kaivoksen 
toiminnan ympäristövaikutuksista on vuosien ajalta kattavaa seurantatietoa, 
jota on voitu hyödyntää myös toiminnan laajentamista koskevissa 
vaikutusarvioinneissa.  

Hankkeen pohjavesivaikutuksia on selvitetty kattavasti lupaharkinnan 
yhteydessä. Ympäristölupahakemuksen vaikutusarviot on tehty 
keskimääräisen vesivuoden keskivirtaamatilanteessa (16,8 m3/s) sekä 
vähävetisen vesivuoden keskivirtaamatilanteessa (8,6 m3/s). Virtaamat on 
arvioitu Seurujoen jatkuvatoimisten virtaamamittausten sekä Suomen 
ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän ennustevirtaamien perusteella. 
Loukisen purkualueen virtaama oli tammikuussa 2017 tehdyissä mittauksissa 
keskimäärin 8,4 m3/s. Ympäristölupahakemuksen vaikutusarviot on tehty 
tilanteessa, jossa Loukisen virtaama olisi 8,6 m3/s, mikä on todennäköisesti 
aliarvio koko vuoden keskivirtaamasta, ja antaa konservatiivisen kuvan 
vaikutuksista matkailusesongin aikana. Alivirtaaman aikaan vesi ei nouse 
pohjavedenottamolle, ja vettä myös imeytyy pohjavedeksi vähemmän kuin 
muissa virtaamatilanteissa, joten vaikka pitoisuudet olisivatkin hetkellisesti 
suurempia, vaikutukset vedenottoon ovat epätodennäköisiä. Kevään 
sulamiskaudella, jolloin Loukisen tulvavedet nousevat hetkellisesti Loukisen 
pohjaveden muodostumisalueelle, pitoisuudet joessa ovat pienimmillään 
suurista vesimääristä johtuen. Kevään tulvahuipun aikoihin vilkkain 
matkailukausi on jo ohi ja veden käyttö vähenee merkittävästi. Mikäli 
jokivettä ja siinä olevia aineksia päätyy vedenottamon valuma-alueelle, 
pienistä pitoisuuksista ja tulvavaiheen lyhyestä kestosta johtuen on 
epätodennäköistä, että vedenottamon vedessä olisi pitkänkään ajan kuluessa 
havaittavissa laadullisia muutoksia. Tulvavesi ei nouse varsinaiselle sisemmän 
rajauksen muodostumisalueelle. Loukisen pohjavesialueen kokonaispinta-alaa 
233 hehtaaria vastaava ulompi rajaus osoittaa sitä aluetta, jolla on vaikutusta 
akviferin vedenlaatuun tai muodostumiseen. Karttatarkastelun perusteella 
kerran 250 vuodessa tapahtuva tulva peittää alueesta noin 60 ha, eli vajaan 
neljäsosan, jolloin tulvavedellä ei ole vaikutusta suurimpaan osaan aluetta. 
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Tulva-ajan kesto on maksimissaan noin kuukauden, minkä jälkeen 
pohjavesiolosuhteet normalisoituvat. Purkuputken rakentamisella ja Kittilän 
kaivoksen käsiteltyjen jätevesien johtamisella uuteen purkupaikkaan ei siten 
arvioida olevan heikentävää vaikutusta pohjavesialueen 
vedenottomahdollisuuksiin ja pohjaveden käyttöön juomavetenä. Pohjaveden 
juomakelpoisuus varmistetaan joka tapauksessa syksyisin ennen vedenkäytön 
aloittamista. Vuoden 2021 osalta vesien johtamisella ei ole ollut vaikutusta 
vedenottamon toimintaan.  

Levin Vesihuolto Oy:n vastaselityksessä on ilmeisesti viitattu järvialtaita 
koskeviin selvityksiin, joilla ei ole merkitystä käsillä olevassa hankkeessa, 
jossa vaikutukset kohdistuvat virtavesiin. Pysyvää kerrostumisilmiötä ei pääse 
syntymään virtavesissä, kuten Loukisessa, sillä kyseinen ilmiö vaatii 
olosuhteet, joissa joen pohjan läheinen alusvesi ei pääse vaihtumaan.  

Purkuvedet puretaan jokeen diffuusorilla, joka tehostaa purettavien vesien 
alkusekoittumista Loukiseen. Purkuputken päähän on asennettu kahdeksan 
kappaletta noin metrin mittaisia putkia, joiden päähän on asennettu T-haarat. 
Vedet puretaan poikittain uoman virtaussuuntaan nähden. Vesien johtamisesta 
aiheutuvat sulfaattipitoisuudet olivat purkupistettä lähimmällä Loukisen 
tarkkailupisteellä keskimäärin 26 mg/l vuonna 2021. Tarkkailutulosten 
perusteella sulfaatin ja muiden suolaisuutta aiheuttavien muuttujien 
pitoisuudet jäävät pieniksi Loukisen alaosalla. Purkuvesien ja vastaanottavan 
vesistön välinen tiheysero on pieni, joten hetkellisen kerrostumisilmiön 
todennäköisyys jää Loukisessa pieneksi. Entistä epätodennäköisempää se on 
Loukisen tulvatilanteessa, jolloin Loukisen tulvavedet voivat nousta 
vedenottamon pohjaveden muodostumisalueelle. Vuoden 2021 
tarkkailutulosten perusteella purkuvedet ovat sekoittuneet täysin jokiveteen 
viimeistään kilometri pääuomaa purkualueelta alavirtaan siirryttäessä, mikä 
tukee lupahakemusvaiheen Cormix-laskelmia, joiden perusteella 
sulfaattipitoisuus laimenee suhteessa 1:30 noin 1 500 metriä purkupisteestä 
alavirtaan. Purkuvesien lämpötila on likimain sama kuin vastaanottavan 
vesistön lämpötila, joten purkuvesistä ei aiheudu lämpökuormaa Loukiseen. 
Lämpötilallakaan ei näin ollen ole vaikutusta purkuvesien ja vastaanottavan 
veden tiheyseroon. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja sen asiakumppani ovat antaneet 
vastaselityksen, jossa on muun ohella todettu, että kuivanapitovesien 
puhdistaminen flokkulanteilla ei poista kuivanapitovesiin liuenneita haitta-
aineita, kuten arseenia ja raskasmetalleja, minkä johdosta kuivanapitovedet 
tulisi käsitellä vähintäänkin yhtä hyvin kuin prosessivedet. Myös purettavien 
vesien suolapitoisuudella on ekologisia vaikutuksia purkuvesistöön. 

Agnico Eagle Finland Oy on vastineena Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin 
piiri ry:n ja sen asiakumppanin vastaselityksen johdosta toimittanut hallinto-
oikeudelle Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 27.4.2022 antaman päätöksen 
nro 58/2022, jolla aluehallintovirasto on muuttanut 17.4.2019 myöntämänsä 
ympäristöluvan nro 45/2019 lupamääräystä b sekä 29.5.2020 myöntämänsä 
ympäristöluvan nro 67/2020 lupamääräyksiä 46 ja 75 niissä asetettujen 



  97 (148) 
   
 
 

määräaikojen osalta. Lisäksi aluehallintovirasto on pidentänyt ympäristöluvan 
nro 67/2020 lupamääräyksessä 64 asetettua määräaikaa. 

Merkintä 

Hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä ratkaissut 
valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 19.5.2020 nro 
57/2020, joka koskee Kittilän kaivoksen kaivannaisjätteen jätealueen (CIL2-
rikastushiekka-altaan) laajentamista korottamalla patoja tasoille +239 ja +241 
sekä runsasrikkisen sivukiven hyödyntämistä patorakenteissa (asian 
diaarinumero hallinto-oikeudessa 794/03.04.04.04.19/2020).  

Hallinto-oikeuden ratkaisu 

1. Hallinto-oikeus hylkää Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen 
asiakumppanin valituksessa esitetyn vaatimuksen ennakkoratkaisun 
pyytämisestä unionin tuomioistuimelta. 
 
2. Hallinto-oikeus, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen 
asiakumppanin, Levin Vesihuolto Oy:n ja Kittilän kunnan rakennus- ja 
ympäristölautakunnan valitukset osittain hyväksyen, kumoaa 
aluehallintoviraston päätöksen ja palauttaa asian aluehallintovirastolle 
uudelleen käsiteltäväksi. Valituksenalaisen päätöksen tultua tällä päätöksellä 
kumotuksi, kumoutuvat myös toiminnalle myönnetty oikeus aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta ja vesilain mukainen valmistelulupa. Enempi 
lausuminen valituksista, ja sen seurauksena myös luvan saajan vaatimuksesta 
suullisen käsittelyn järjestämiseksi, raukeaa. 
 
3. Kumotun päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys 
 
Hallinto-oikeus määrää, että aluehallintoviraston päätöstä voidaan noudattaa 
kokonaisuudessaan hallinto-oikeuden lupamääräyksiin 22 ja 23 tekemin 
muutoksin ja sillä erotuksella, että Kittilän kaivoksen tuotantomäärä saa olla 
enintään 1,6 miljoonaa tonnia vuodessa ja vedenotto Seurujoesta enintään 250 
m3/h, kunnes aluehallintovirasto on ratkaissut asian uudelleen. Hallinto-oikeus 
muuttaa lupamääräyksiä 22 ja 23 seuraavasti (muutokset kursiivilla): 
 
22. Purkuputkella Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien on alitettava 
purkuputken käyttöönottopäivästä lukien virtaamapainotteisena 
kuukausikeskiarvona laskettuna seuraavat pitoisuusraja-arvot: 
 
Aine Raja-arvo 
Sulfaatti  2 000 mg/l  
Kokonaistyppi         24 mg/l 
Antimoni 300 µg/l 
Arseeni 200 µg/l 
Nikkeli 150 µg/l 
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Kiintoaineen hehkutusjäännös 10 mg/l 
pH alle 10  
WAD-syanidi  400 µg/l 

 
 
23. Purkuputkella Loukiseen johdettavien käsiteltyjen jätevesien aiheuttama 
vuotuinen kuormitus saa olla purkuputken käyttöönottopäivästä lukien 
enintään: 
 
Aine Raja-arvo 
Sulfaatti  8 250 t 
Kokonaistyppi  60 t 
Antimoni 1 050 kg  
Arseeni 600 kg 
Nikkeli 500 kg  
Mangaani 6,5 t 

4. Hallinto-oikeus hylkää Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen 
asiakumppanin oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 

Perustelut 

1. Ennakkoratkaisun pyytäminen unionin tuomioistuimelta 

Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 267 artiklan mukaan 
Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu 
perussopimusten tulkinnasta ja unionin toimielimen antaman säädöksen 
pätevyydestä ja tulkinnasta. Jos tällainen kysymys tulee esille jäsenvaltion 
tuomioistuimessa, tuomioistuin voi, jos se katsoo, että kysymys on ratkaistava, 
jotta se voi antaa päätöksen, pyytää Euroopan unionin tuomioistuinta 
ratkaisemaan sen. 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin 
valituksessa on vaadittu ennakkoratkaisun pyytämistä unionin 
tuomioistuimelta sen selvittämiseksi, onko aluehallintoviraston päätös 
vesipuite- ja kaivannaisjätedirektiivien mukainen, kun otetaan huomioon 
kaivoksen ympäristövaikutukset pitkien aikojen kuluessa.  
 
Hallinto-oikeus toteaa, että vesipuite- ja kaivannaisjätedirektiivit on saatettu 
voimaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, joka tulee sovellettavaksi asiaa 
hallinto-oikeudessa käsiteltäessä. Asiassa ei ole esitetty eikä tullut ilmi 
sellaisia mainittuihin direktiiveihin liittyviä epäselviä tulkintakysymyksiä, 
jotka olisi tarpeen selvittää unionin tuomioistuimelle osoitetun 
ennakkoratkaisupyynnön avulla. Näin ollen pyyntö on hylättävä.  
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2. Pääasiaratkaisu 

Kysymyksenasettelu 

Asiassa on hallinto-oikeudessa ensiksi ratkaistavana, onko aluehallintoviraston 
myöntämä lupapäätös kumottava Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n 
ja sen asiakumppanin, Levin Vesihuolto Oy:n ja Kittilän kunnan rakennus- ja 
ympäristölautakunnan valitusten johdosta sillä perusteella, että päätös on 
lainvastainen erityisesti vesien pilaantumisen estämisen tai kaivannaisjätteiden 
jätehuollon osalta, tai sen vuoksi, etteivät asiassa esitetyt selvitykset ole olleet 
riittävät laissa tarkoitetun lupaharkinnan asianmukaiseksi suorittamiseksi, tai 
sen vuoksi, ettei lupaharkinta ole pitänyt sisällään kaikkia niitä toimintoja, 
joihin muutos vaikuttaa. Jos lupapäätös ei tule kumotuksi edellä mainittujen 
seikkojen johdosta, asiassa on ratkaistava, onko lupamääräyksiä syytä muuttaa 
luvan saajan tai muiden muutoksenhakijoiden valitusten johdosta. 

2.1 Toiminnan olennaista muutosta koskevan lupahakemuksen ja päätöksen 
sisältö 

Sovellettavia oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa. Toiminnan muutos on aina 
olennainen, jos toiminta sen seurauksena muuttuu direktiivilaitoksen 
toiminnaksi. 

Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä ennen päätöksentekoa. Hakemukseen on lisäksi tarvittaessa liitettävä 
luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi. 

Pykälän 3 momentin mukaan hakemuksen laatijalla on oltava riittävä 
asiantuntemus. Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi, mihin aineistoon ja 
laskenta-, tutkimus- tai arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat. 

Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on 
puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa 
määräajassa. Hakemus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää 
tutkimatta. 
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Ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin mukaan toiminnan olennaista 
muuttamista koskeva lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne 
toiminnan osat, joihin olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön 
kohdistuvat vaikutukset ja riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 

Ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittaja voi 
hakea ympäristöluvan muuttamista. Luvan muuttamista koskevaan 
toiminnanharjoittajan hakemukseen sovelletaan, mitä 39 §:ssä säädetään 
lupahakemuksesta. 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014, 
ympäristönsuojeluasetus) 8 §:n mukaan, jos toimintaa muutetaan siten, että 
siihen on haettava lupa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella tai tehtävä 
ilmoitus 115 a §:n perusteella, lupahakemuksessa tai ilmoituksessa 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 15 §:n 1 momentin 2–3 ja 5–6 kohtien mukaan 
lupapäätöksen ratkaisuosasta on käytävä ilmi muun ohella: 2) luvan 
myöntämisen edellytysten varmistamiseksi annettavat ja valvonnan kannalta 
tarpeelliset lupamääräykset, 3) liitteen 1 mukaisia aineita koskevat päästöraja-
arvot ja muut päästömääräykset, jos näitä aineita voi päästä ympäristöön tai 
vesihuoltolaitoksen viemäriin sellaisia määriä, että toiminnasta voi aiheutua 
ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle , 
5) määräykset sellaisista ympäristön pilaantumisen vaaraa ehkäisevistä 
toimenpiteistä, jotka liittyvät toiminnan käynnistämiseen, huoltoihin, 
vahinkoihin, väliaikaiseen toiminnan pysäyttämiseen ja lopulliseen toiminnan 
lakkauttamiseen ja 6) määräykset toiminnan ja sen vaikutusten seurannasta ja 
tarkkailusta, sisältäen tarvittavat määräykset päästöraja-arvojen noudattamisen 
arvioimiseksi, sekä määräykset toiminnan ympäristönsuojelun kehittämiseksi 
ja valvomiseksi. 

Ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n 1 momentin mukaan, jos toimintaa 
muutetaan ja siihen on haettava lupa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella, 
lupapäätöksestä on käytävä ilmi tarpeellisin osin 14–19 §:ssä säädetyn lisäksi, 
miten muutos vaikuttaa toiminnan kokonaisuuteen sekä perusteltu ratkaisu 
siitä, miten aiemmin myönnettyä lupaa muutetaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos toimintaa muutetaan ja siitä on tehtävä 
ilmoitus ympäristönsuojelulain 115 a §:n perusteella, ilmoituspäätöksestä on 
käytävä ilmi 15 a §:ssä säädetyn lisäksi, miten muutos vaikuttaa toiminnan 
kokonaisuuteen ja miten aiemmin myönnettyä lupaa tai ilmoituspäätöstä 
muutetaan. Lisäksi luvasta tai ilmoituspäätöksestä on siirrettävä uuteen 
ilmoituspäätökseen olemassa olevaa toimintaa edelleen koskevat tarpeelliset 
määräykset ja perusteltava määräyksiin mahdollisesti tehtävät muutokset. 

Hallintolain (434/2003) 44 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kirjallisesta 
päätöksestä on käytävä selvästi ilmi päätöksen perustelut ja yksilöity tieto 
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siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on 
muutoin ratkaistu. 

Oikeudellinen arviointi 

Hakemuksen ja lupaharkinnan rajaaminen  

Luvan hakija on lupahakemuksessaan todennut, että hakemuksella haetaan 
lupaa yksittäisten, olemassa olevien lupamääräysten muuttamiseen sekä 
oikeutta tuotantomäärän kasvattamiseen sekä oikeutta aloittaa toiminta 
muutoksenhausta huolimatta. Edelleen hakija on todennut, että hakemuksessa 
kuvattuun toimintaan ei liity patojen rakentamista, vaan kaivoksen 
patorakenteet on suunniteltu, luvitettu ja otettu käyttöön aiemmin. Kaivoksen 
padoista on laadittu asianmukaiset suunnitelmat, selvitykset ja niitä 
tarkkaillaan lupapäätösten mukaisesti. Toiminnassa noudatetaan 
patoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.  

Lupahakemus on edellä sanotun johdosta pitänyt sisällään ne aikaisempien 
lupapäätösten kohdat, joihin luvan hakija on katsonut tarvitsevansa muutosta 
ympäristönsuojelulain 29 §:n tai 89 §:n säännöksiin perustuen. 

Hallinto-oikeus toteaa, että lupahakemuksessa on ollut kysymys 
ympäristönsuojelulain 29 §:n tarkoittamasta toiminnan olennaisesta 
muuttamisesta. Muutoshakemus on ollut sisällöltään sellainen, että muutos 
vaikuttaa kaivostoimintaan kokonaisuudessaan. Hakemuksessa on tullut esittää 
myös kaivannaisjätteitä ja kaivannaisjätealueita koskevat seikat. Lisäksi 
asiakirjoista ilmenevä kuivanapitovesien määrän ja kuormituksen merkittävä 
lisääntyminen korostaa ympäristövaikutusten kokonaistarkastelun tarvetta. 
Näin ollen hakemuksen on tullut sisältää toiminta kokonaisuudessaan ja 
lupaharkinnan on tullut kattaa toiminnan kaikki osat, vaikka luvan 
myöntämisharkinta onkin rajoittunut haetun muutoksen, purkupaikan 
muuttamisen ja tuotannon kasvattamisen, harkintaan. 

Myös aluehallintovirasto on luparatkaisunsa perusteluissa todennut, että 
kyseessä on toiminnan olennainen muutos, joka suoraan tai välillisesti 
vaikuttaa kaikkiin toiminnan päästöihin ja niistä aiheutuvaan pilaantumiseen 
tai sen vaaraan. Asian käsittelyä tai lupaharkintaa ei ole mahdollista rajata 
ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin mukaisesti koskemaan vain jotain 
kaivostoiminnan osaa. Aluehallintoviraston päätöksen perustelujen mukaan 
asia on näin ollen käsitelty kaivoksen toimintaa koskevana kokonaan uutena 
ympäristölupana. 

Koska luvan hakija on tarkastellut asiaa suppeampana, alkuperäinen hakemus 
ei ole kattanut kaikkia tarpeellisia tietoja haetun muutoksen vaikutuksista 
toimintaan kokonaisuutena ja sen pitkäaikaisiin ympäristövaikutuksiin. Näin 
ollen aluehallintoviraston on tullut vaatia hakijaa täydentämään hakemusta. 
Vaikka aluehallintovirasto on yllä mainitun mukaisesti katsonut, ettei 
lupaharkintaa ole mahdollista rajata vain osaan kaivostoiminnasta, 
hakemuksen täydennyspyynnöt eivät kuitenkaan ole kattaneet toimintaa 
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kokonaisuudessaan, minkä johdosta tiedoksiannettu ja lupaharkinnan 
perusteena ollut hakemus on ollut puutteellinen. Merkittävimmät puutteet ovat 
kaivosalueen vesitasetta ja kaivannaisjätteiden jätehuoltoa koskevissa 
selvityksissä. Hakemuksen puutteita on käsitelty tarkemmin myöhemmin. 

Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että kuten tämän päätöksen kohdasta 
”Hakemusten pääasiallinen sisältö ja samanaikaisesti vireillä olleet asiat” käy 
ilmi, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä on valituksenalaista 
päätöstä koskevien 9.6.2017 ja 9.3.2018 vireille tulleiden ja sittemmin 
yhdistettyjen hakemusten kanssa samanaikaisesti ollut Kittilän kaivosta 
koskien muun muassa 29.9.2017 vireille tullut ympäristölupahakemus muun 
muassa uuden NP-rikastushiekan varastointialtaan (NP4-allas) rakentamiseksi 
ja 15.2.2019 vireille tullut ympäristölupahakemus kaivoksen 
rikastusprosessissa syntyvän syanidiliuotuksen sakan eli CIL-rikastushiekan 
läjittämiseen käytetyn CIL2-rikastushiekka-altaan patojen korottamisesta. 
Hallinto-oikeus korostaa, että kun otetaan huomioon erityisesti edellä lausutut 
seikat nyt kysymyksessä olevan toiminnan olennaisen muutoksen laajuudesta, 
samanaikaisesti vireillä olleiden toiminnan olennaista muutosta koskevien ja 
ympäristövaikutusten kokonaisvaikutusten ja -hallinnan kautta toisiinsa 
liittyvien hakemusasioiden käsitteleminen erikseen tarkoittaa, että 
lupaharkintaa ei ole toteutettu ympäristönsuojelulain 48 §:n 4 momentin 
edellyttämässä laajuudessa, eikä asian käsittely siten ole tapahtunut 
lainmukaisesti. Hakemusten käsitteleminen erikseen on ollut omiaan 
vaikuttamaan päätöksen sisältöön ja selkeyteen. 

Aluehallintoviraston päätöksen sisältö ja selkeys 

Kun otetaan huomioon, että edellä mainituilla perusteilla yhtiön hakemuksessa 
on ollut kysymys kaivostoiminnan olennaisesta muutoksesta, joka ei ole 
rajattavissa vain tiettyyn osaan toiminnan ympäristövaikutuksista vaan muutos 
vaikuttaa toiminnan kaikkiin osa-alueisiin, lupaharkinta on kohdistettava myös 
aikaisemmissa lupapäätöksissä asetettujen lupamääräysten riittävyyteen ja 
asianmukaisuuteen.  

Valituksenalaisessa päätöksessä on asetettu 87 lupamääräystä. Päätöksessä ei 
kuitenkaan ole asetettu toimintaa koskevia lupamääräyksiä kaikilta osin, vaan 
päätöksessä on useissa kohdin viitattu aikaisemmin annettujen päätösten 
lupamääräyksiin. Hallinto-oikeus toteaa, että toiminnan olennaista 
muuttamista koskevan hakemusasian ollessa kysymyksessä valituksenalaisia 
ovat myös ne olemassa olevan ympäristöluvan eri päätösasiakirjoissa asetetut 
lupamääräykset, jotka tulevat koskemaan muutettua toimintaa, vaikka niitä ei 
ole tässä tapauksessa asetettu valituksenalaisessa lupapäätöksessä eikä 
voimassa olevaa lupapäätöstä lupamääräyksineen ole niiltä osin lainmukaisesti 
annettu julkisella kuulutuksella siten, että päätös olisi ollut samanaikaisesti 
saatavilla toiminnan muutosta koskevan lupapäätöksen kanssa. Tähän nähden 
ja ottaen huomioon ympäristönsuojeluasetuksen 20 §, lupapäätöksessä olisi 
tullut asettaa kaikki kysymyksessä olevaa toimintaa koskevat tarvittavat 
lupamääräykset uudestaan joko muutetussa tai aikaisemmassa muodossa. 
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Edellä todetun lisäksi toiminnassa on lupapäätöksen mukaan noudatettava 
kokonaan tai osittain kahdeksassa aikaisemmin annetussa lupapäätöksessä 
asetettuja lupamääräyksiä siten kuin lupapäätöksestä ja tämän päätöksen 
otsikon ”Korvattavat ja voimaan jäävät päätökset” alta tarkemmin ilmenee. 
Lisäksi toiminnalle on myönnetty kaivannaisjätteiden käsittelyä koskevan 
muutoshakemuksen johdosta hallinto-oikeuden tämän päätöksen ”Merkintä”-
kohdasta tarkemmin ilmenevä ympäristölupapäätös 10 päivää ennen 
valituksenalaisen päätöksen antamista. Kyseiseen päätökseen tai sen sisältöön 
ei viitata edellä mainitun päätöksen otsikon ”Korvattavat ja voimaan jäävät 
päätökset” alla. 

Aluehallintoviraston edellä kuvattua menettelyä ei ole pidettävä riittävänä 
varmistamaan, että luvan saaja on tietoinen kaivostoimintaansa koskevista 
määräyksistä, ja että haitankärsijät ovat tietoisia siitä, mitä määräyksiä 
toiminnanharjoittajan on toiminnassaan noudatettava. Hallinto-oikeus katsoo, 
ettei aluehallintoviraston päätöksestä käy hallintolain 44 §:n tarkoittamalla 
tavalla riittävän selkeästi ilmi, mitä vaatimuksia toiminnassa on lupapäätöksen 
antamisen jälkeen noudatettava, ja mitkä asiat ja lupamääräykset ovat 
muutoksenhaun alaisia. 

Aluehallintoviraston päätös on edellä mainituilla perusteilla kumottava ja asia 
palautettava tämän ja myös muun jäljempänä lausutun vuoksi uudelleen 
käsiteltäväksi siten, että asiassa annetaan lupaharkinnan jälkeen kaikki ne 
tarpeelliset määräykset, joita luvan saajan on noudatettava toiminnassaan. 

2.2 Kaivoksen vesitase, kuivanapitovesien määrä ja laatu 

Sovellettavia oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä 
toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta 
sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista 
(selvilläolovelvollisuus). 
 
Ympäristönsuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä 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 15 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraisen ja 
ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin 
onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden 
terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.  
 
Ympäristönsuojelulain 20 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa 
aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että: 
1) menetellään toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ja 
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varovaisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä otetaan 
huomioon toiminnan aiheuttaman pilaantumisen vaaran todennäköisyys, 
onnettomuusriski sekä mahdollisuudet onnettomuuksien estämiseen ja niiden 
vaikutusten rajoittamiseen (varovaisuus- ja huolellisuusperiaate); 
2) noudatetaan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoituksenmukaisia 
ja kustannustehokkaita eri toimien yhdistelmiä (ympäristön kannalta parhaan 
käytännön periaate). 
 
Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvanvaraisen 
toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa 
toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.  
 
Ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, 
asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista. Jos hakemus koskee 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua 
toimintaa, hakemukseen on liitettävä mainitun lain mukainen 
ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu 
päätelmä ennen päätöksentekoa.  
 
Ympäristönsuojelulain 40 §:n 1 momentin mukaan, jos hakemus on 
puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on 
varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa 
määräajassa.  
 
Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on 
tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon 
asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. 
Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja 
yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta 
täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten 
vaatimukset. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan toiminnan olennaista muuttamista koskeva 
lupahakemus on ratkaistava siten, että harkinta kattaa ne toiminnan osat, joihin 
olennainen muutos voi vaikuttaa ja ne ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ja 
riskit, joita muutos voi aiheuttaa. 
 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä 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 
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päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
sisältöä 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 aineita; 4) päästöjen laatu, määrä ja vaikutus; 
5) käytettyjen raaka-aineiden laatu ja kulutus; 6) energian käytön tehokkuus; 
7) toiminnan riskien ja onnettomuusvaarojen ennalta ehkäiseminen sekä 
onnettomuuksien seurausten ehkäiseminen; 8) parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan käyttöönottoon vaadittava aika ja toiminnan suunnitellun 
aloittamisajankohdan merkitys sekä päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen 
kustannukset ja hyödyt; 9) vaikutukset ympäristöön; 10) teollisessa 
mittakaavassa käytössä olevat tuotantomenetelmät ja menetelmät päästöjen 
hallitsemiseksi; 11) tekniikan ja luonnontieteellisen tiedon kehitys; 12) 
Euroopan komission ja kansainvälisten toimielinten julkaisemat tiedot 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan 
lupahakemuksessa on oltava tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä 
veteen, ilmaan ja maaperään sekä toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 3 §:n 2 momentin 6–8 kohtien mukaan 
lupahakemuksessa on lisäksi oltava, jos se on toiminnan luonne ja vaikutukset 
huomioon ottaen päätösharkinnan kannalta tarpeellista, 6) yksilöidyt tiedot 
toiminnan päästölähteistä ja niiden päästöistä sekä melutasosta, 7) arvio 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta suunnitellussa toiminnassa 
ja 8) selvitys päästöjen vähentämistä ja puhdistamista koskevista toimista. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 8 §:n mukaan, jos toimintaa muutetaan siten, että 
siihen on haettava lupa ympäristönsuojelulain 29 §:n perusteella, 
lupahakemuksessa on oltava: 1) tieto siitä, miten muutos vaikuttaa toimintaan 
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sekä sen ympäristövaikutuksiin; 2) 3–7 §:ssä vaadituista tiedoista ja 
selvityksistä vain ne, jotka koskevat toiminnan muutosta ja sen 
ympäristövaikutuksia. 

 

Asiassa esitetty selvitys 

Kaivoksen kokonaisvesitase koostuu maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitovesistä ja rikastamon prosessivesitaseesta. Lisäksi on otettava 
huomioon kaivosalueen sade- ja sulamisvedet. 
 
Hakemuksen mukaan raakavettä otettaisiin rikastamon tarpeisiin Seurujoesta 
350 m3/h eli noin 3,1 Mm3 vuodessa nykyisen 250 m3/h asemesta. 
Raakavedenoton lisääntynyt tarve johtuu pääasiassa rikastusprosessissa 
käytettävän autoklaavin ja sitä edeltävän rikasteenpesun veden käytön 
lisääntymisestä tuotannon noustessa tasolle 2 Mt vuodessa. Seurujoen lisäksi 
prosessivettä otettaisiin rikastamolle poravesialtaasta 30–50 m3/h ja CIL-
palautusvesipumppaamolta, jolta vettä palautettaisiin rikastamolle ja 
pastalaitokselle noin 355 m3/h. 
 
Prosessivesien käsittely perustuu sammutetun kalkin sisältämän kalsiumin ja 
liukoisen sulfaatin välisiin reaktioihin. Prosessissa kalkki reagoi veden 
sisältämien sulfaattien kanssa ja muodostaa niukemmin liukenevaa 
kalsiumsulfaattia eli kipsiä alentaen näin liukoisen sulfaatin määrää vedessä. 
Muodostunut sakka erotetaan käsitellystä vedestä sakeuttimella. Puhdistettu 
prosessivesi pumpataan eteläiselle vesivarastoaltaalle ja siitä joko 
prosessivesikäyttöön tai ympäristöön. Käsiteltyjen prosessivesien määrä on 
vuosina 2017 ja 2018 ollut noin 1,05 Mm3. Purkuputkeen johdettavaksi 
prosessivesien määräksi tuotannon lisäyksen jälkeen on arvioitu keskimäärin 
noin 240 m3/h eli noin 2,1 Mm3/v.  
 
Kuivanapitovesien määrä on vuonna 2018 ollut noin 4,5 Mm3. Hakemuksen 
mukaan määrä kasvaisi lähivuosina ja määrän arvioidaan olevan vuonna 2023 
enimmillään noin 760 m3/h eli noin 6,7 Mm3 vuodessa. Kaivoksen 
kuivanapitovedet pumpataan selkeytysaltaaseen (MK). Tuotannon 
laajentamisen myötä kuivanapitovesien käsittelyyn rakennettaisiin uusi MK2-
allas, jota käytettäisiin rinnan MK-altaan kanssa. Kaivoksen kuivanapitovesiä 
esiselkeytetään louhostiloissa olevissa selkeytysaltaissa, joissa 
tärkkelyspohjaisella flokkulantilla nopeutetaan kiintoaineen laskeutumista 
altaiden pohjalle. Vedet pumpataan maan päälle MK-altaisiin, joissa 
kiintoaineen laskeutumista tehostetaan ferrisulfaatin avulla. Laskeutuksen 
jälkeen vedet pumpataan eteläiselle vesivarastoaltaalle, josta vedet pumpataan 
hakemuksen mukaan yhdessä prosessivesien kanssa purkuputken kautta 
Loukiseen. Kuivanapitovedet on aikaisemmin johdettu pintavalutuskentälle ja 
edelleen Seurujokeen.  
 
Kittilän kaivokselle on laadittu osana vuonna 2012 tehtyä YVA-selostusta 
kuivanapitovesiennuste vuosille 2016–2020. Ennusteen eräänä tavoitteena on 
ollut arvioida Kittilän kultakaivoksen maanalaisen louhoksen 
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kuivanapitovesitaseen (virtaamien ja vedenlaadun) kehitystä kolmessa eri 
louhoksessa Roura, Rimmi ja Suurikuusikko. Kuivanapitovesien määrän 
arvioitiin lisääntyvän vuoden 2016 noin 4,2 Mm3 tasosta ja olevan vuonna 
2020 noin 4,8–5,8 Mm3 vuodessa.  
 
Kuivanapitovesien laadun arvioimiseksi on laadittu kulkeutumismalli, joka 
käsittää kallioperästä louhostiloihin kulkeutuvan kuormituksen, jättäen 
huomioimatta louhostiloissa tapahtuvan kontaminaation, reaktiot ja 
pidättymisen. Kloridikuorman katsotaan pääosin tulevan louhokseen 
purkautuvasta alkuperäisvesilaadusta, joten kloridin osalta malli palvelee 
hyvin tarkoitusta. Kuivanapitoveden kloridikuorma kasvaisi vuodesta 2016 
vuoteen 2020 noin viisinkertaiseksi ollen vuonna 2020 noin 2 000–2 700 
tonnia vuodessa. Natriumkuorma lisääntyisi vastaavasti ja olisi vuonna 2020 
noin 2 800 tonnia. Sulfaattilaskelmaan liittyy enemmän epävarmuuksia, koska 
sulfaattia tyypillisesti mobilisoituu sulfidimineraaleista louhostiloissakin ja 
malli perustuu kalliopohjaveden siihen osaan, joka ei ole ollut kontaktissa 
louhostilojen kanssa. Laskelmaan perustuen vuoden 2020 sulfaattikuormaksi 
on arvioitu 3 400 tonnia vuodessa, mikä on vain hieman enemmän kuin 
vuonna 2016. Hakija on hakemuksessaan kuivanapitovesien 
kulkeutumismallinnukseen perustuen arvioinut, että kuivanapitovesien arseeni-
, antimoni- ja nikkelikuormitus ei lisääntyisi vuodesta 2016 vuoteen 2020, ja 
että päästö tulisi olemaan vuonna 2020 arseenin osalta noin 100 kg/v, 
antimonin osalta noin 430 kg/v ja nikkelin osalta noin 300 kg/v. 
 
Hakija on lisäksi laatinut selvityksen (Pöyry 27.12.2016), jossa 
kuivanapitovesien määrää on arvioitu vuoteen 2023 saakka. Selvitys on 
perustunut korkeimman hallinto-oikeuden 20.5.2016 antaman päätöksen 
taltionumero 2201 lupamääräykseen 17, jossa luvan saaja on velvoitettu 
selvittämään mahdollisuuksia vähentää likaisen kuivatusveden määrää. 
Selvityksen mukaan kuivanapitovesien purkumäärä olisi aikaisemmin 
arvioitua suurempi ja voisi olla suurimmillaan 5,5 Mm3–6,7 Mm3 vuodessa. 
Yhtiö on lupaviranomaiselle esittämässään 16.4.2018 päivätyssä 
täydennyksessä sivulla 7 olevassa taulukossa 2 esittänyt, että edellä mainitun 
selvityksen mukaan ennuste kuivanapitovesien sulfaattipitoisuudesta vuonna 
2020 on ollut noin 700 mg/l. Mainitun täydennyksen sivulla 10 olevasta 
taulukosta 3 käy ilmi, että kuormitusennusteen laadinnassa on kuitenkin 
käytetty kuivanapitovesien osalta sulfaattipitoisuutta 1 200 mg/l. 
 
Vuoden 2017–2018 päästötarkkailutietojen mukaan pintavalutuskentille 
saapuvien kuivanapitovesien arseenipitoisuus on näytteiden keskipitoisuutena 
ollut 42–137 µg/l, antimonipitoisuus 187–212 µg/l, nikkelipitoisuus 76–109 
µg/l, sulfaattipitoisuus 998–1 046 mg/l ja typpipitoisuus 14–19 mg/l. 
 
Mainittujen päästötarkkailutietojen mukaan samalla ajanjaksolla 
prosessivesien arseenipitoisuus on ollut vesienkäsittelyn jälkeen ennen 
johtamista pintavalutuskentälle ollut näytteiden keskipitoisuutena 18–23 µg/l, 
antimonipitoisuus 16–31 µg/l, nikkelipitoisuus 19–21 µg/l, sulfaattipitoisuus 1 
800–2 100 mg/l ja typpipitoisuus noin 31 mg/l. 
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Vuonna 2018 pintavalutuskentille johdettujen kaivoksen kuivanapitovesien 
sekä prosessijätevesien kokonaiskuormitus oli päästötarkkailutietojen mukaan 
arseenin osalta 462 kg, antimonin 679 kg ja nikkelin osalta 367 kg. 
Kuivanapitovesien osuus edellä mainittujen aineiden kuormituksesta oli noin 
95 %. Sulfaatin kokonaiskuormitus oli noin 5 200 tonnia ja typpikuormitus 95 
tonnia. Sulfaatin ja typen osalta kuivanapitovesien osuus kuormituksesta oli 
noin kaksi kolmasosaa.  
 
Prosessivesien typpikuormituksen arvioidaan kasvavan tuotantomäärän 
kasvaessa tasolle 2,0 Mt vuodessa. Myös kuivanapitovesien aiheuttaman 
typpikuormituksen arvioidaan kasvavan lähivuosina kuivanapitovesien 
purkumäärän kasvaessa.  
 
Luvan hakijan 16.4.2018 päivätyssä hakemuksen täydennyksessä on sivulla 11 
arvioitu toiminnasta aiheutuvaa vesistöpäästöä vuoden 2021 tilanteessa. 
Sulfaattipäästöksi on arvioitu 10 000 tonnia, typpipäästöksi 170 tonnia ja 
antimonipäästöksi 1 200 kg. 
 
Luvan hakija on hakemuksessaan esittänyt vuotuisiksi päästörajoiksi sulfaatin 
osalta 13 000 tonnia, typen osalta vuodesta 2024 lähtien 100 tonnia ja 
antimonin osalta 1 800 kg. 
 
Aluehallintovirasto on valituksenalaisessa päätöksessään rajoittanut 
antimonipäästöä 1 500 kg:aan vuodessa ja sulfaattipäästön 11 000 tonniin 
vuodessa. Typen osalta päästörajaksi on asetettu 110 tonnia vuodessa, 
kuitenkin niin, että vuodesta 2023 lähtien typen päästöraja olisi 65 tonnia 
vuodessa. Vuodesta 2023 lähtien typen pitoisuusraja-arvo olisi 15 mg/l. 
 
Typpikuormituksen osalta hakija on valituksessaan hallinto-oikeudelle 
vaatinut vuodesta 2024 alkaen purkuputkella Loukiseen johdettavien 
käsiteltyjen jätevesien kokonaistyppipitoisuuden virtaamapainotteisen 
kuukausikeskiarvon raja-arvoksi 24 mg/l ja vuotuisen kuormituksen raja-
arvoksi 100 t/v. 
 
Aluehallintovirasto on myöntäessään 26.6.2013 ympäristöluvan tuotannon 
laajentamiseen 1,6 Mt:iin määrännyt luvan saajan selvittämään 
mahdollisuuksia pienentää laitosmaisella käsittelyllä kaivoksella syntyvien 
jätevesien aiheuttamaa typpikuormitusta siten, että vuosittaisen 
kokonaiskuormituksen tavoitetaso on alle 40 tonnia vuodessa. Lisäksi luvan 
saajan oli selvitettävä mahdollisuuksia vähentää likaisen kuivatusveden 
määrää pumppaamalla louhosten ympärille rakennettavista porakaivoista 
puhdas kalliopohjavesi hyötykäyttöön tai vesistöön sekä keräämällä ja 
pumppaamalla maanalaiseen kaivokseen tulevia puhtaita kalliopohjavesiä 
maan pinnalle. Edellä mainittuja asioita koskeva teknistaloudellinen selvitys 
toteuttamisaikatauluineen oli toimitettava aluehallintovirastoon 31.12.2014 
mennessä. Korkein hallinto-oikeus pidensi selvityksen esittämiselle määrättyä 
ajankohtaa 31.12.2016 saakka. 
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Luvan hakija on esittänyt aluehallintovirastolle 27.12.2016 päivätyn 
selvityksen likaisten kuivanapitovesien määrän vähentämisestä. Selvityksen 
johtopäätöksenä esitettiin, että likaisten kuivanapitovesien määrää on 
teknisesti ja taloudellisesti vaikea merkittävästi vähentää.  
 
Lisäksi luvan hakija on esittänyt aluehallintovirastolle 29.12.2016 päivätyn 
teknistaloudellisen selvityksen kuivanapitovesissä ja prosessivesissä olevan 
epäorgaanisen typen vähentämiseksi. Selvityksessä typenpoiston ratkaisuja 
sekä käsittelyyn soveltuvia vesilaatuja on tarkasteltu ulottaen typpikuorman 
vähennykset rikastusprosessin kemikaalien käyttöön sekä rikastusprosessin 
toimivuuden parantamiseen veden laadun kautta. 
 
Aluehallintovirasto on 4.12.2019 ratkaissut edellä mainitut selvitysvelvoitteet 
määräämällä toiminnasta aiheutuvaksi typpipäästöksi enintään 40 tonnia 
vuodessa vuodesta 2022 alkaen. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on 24.4.2015 antamallaan päätöksellä nro 15/0107/2 
lisännyt kaivoksen ympäristöluvan lupamääräykseen 14 määräyksen teknis-
taloudellisesta selvityksestä, mikäli antimonin vuosikuormitus ylittää 
tavoitteellisen kuormitusrajan 700 kg/v. Yhtiö on laatinut 6.6.2017 päivätyn 
selvityksen kuivanapitovesien antimonin ja arseenin poistamiseksi vedestä. 
Selvityksessä on tutkittu useita ratkaisuja, ja näistä saostus rautakemikaalilla, 
sähkökemiallinen käsittely ja adsorptio valittiin taloudelliseen tarkasteluun, 
koska ne ovat tunnettuja tai testattuja teknologioita, ja prosessin 
käsittelykapasiteetin lisärakentaminen on kohtalaisen yksinkertaista. Luvan 
hakija on kuitenkin todennut, että velvoitetarkkailun tulosten perusteella ei ole 
osoitettavissa ympäristönsuojelulain mukaista purkuvesistön merkittävää 
pilaantumista. Lisäksi antimoni- ja arseenikuormituksen vesistövaikutukset 
jäävät uudessa laimennusolosuhteiltaan paremmassa purkupaikassa 
Seurujoessa havaittua pienemmiksi ja vesieliöstölle haitallista tasoa 
alhaisemmaksi. 
 
Korkein hallinto-oikeus on 20.5.2016 antamallaan päätöksellä määrännyt 
sulfaattipäästöjen osalta luvan saajan toimittamaan aluehallintovirastolle 
pintavalutuskentille johdettavien vesien puhdistuksen tehostamissuunnitelman. 
Suunnitelmassa on oltava tavoitearvona käsiteltyjen jätevesien alle 1 000 
mg/l:n sulfaattipitoisuus. Selvitys tuli toimittaa 30.6.2020 mennessä. 

 
Aluehallintovirasto on pyytänyt 24.1.2018 luvan hakijaa täydentämään 
hakemustaan muun ohella selvityksellä kaivoksen kuivatusvesien 
sulfaattipitoisuuden pääasiallisesta aiheuttajasta sekä esittämään arvion 
kuivatusvesien sulfaatti- ja klooripitoisuuden kehityksestä lähitulevaisuudessa 
sekä selvityksellä olemassa olevan kaivos- ja louhintasuunnitelman mukaisesta 
kuivatus- ja prosessivesien määrästä tilanteessa, jossa kaivoksen 
malmintuotantomäärä on 2,0 Mt vuodessa. Selvityksessä tulee ottaa 
mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikki suunnitellut kaivostoimintaan 
liittyvät tunnelirakenteet vähintään vuoteen 2023 saakka.  
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Oikeudellinen arviointi 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin 
valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista muun ohella sillä perusteella, 
että ympäristölupaharkintaa varten ei ole hankittu tarvittavaa selvitystä muun 
muassa jätevesien johtamisen vesistövaikutuksista, jätevesien käsittelyn 
parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta sekä kaivosalueen ja Seurujoen 
vesitaseesta.  
 
Vuoden 2018 kuormitustietojen mukaan metallikuormitus aiheutuu lähes 
kokonaan kuivanapitovesien aiheuttamasta kuormituksesta. Sulfaatti- ja 
typpipäästöjen osalta kuivanapitovesien osuus on noin kaksi kolmasosaa. 
Kuivanapitovesien määrä on vuonna 2018 ollut arviolta noin 4,5 Mm3. Määrän 
on hakemuksessa arvioitu lisääntyvän vuoteen 2023 mennessä 5,5–6,7 
Mm3:iin vuodessa. Hakemuksen mukaan kuivanapitovesissä olevat haitta-
ainepitoisuudet eivät lähivuosina muutu olennaisesti lukuun ottamatta 
natriumia ja kloridia, joiden pitoisuudet nousevat merkittävästi.  

 
Kuivanapitovesien määrän ja niistä aiheutuvan kuormituksen merkittävä kasvu 
on seurausta tuotantokapasiteetin kasvattamisen lisäksi louhinnan etenemisestä 
syvemmälle ja laajemmalle. Ympäristölupaa on haettu rikastamokapasiteetin 
laajentamisen johdosta. Hakemuksessa on kuitenkin lisäksi viitattu 
kuivanapitovesimäärän kasvuun ja todettu, että tarve uuden purkuputken 
käyttöönottamiseksi on näin ollen selkeä, jotta toimintaa voidaan jatkaa 
ympäristön kannalta kestävästi myös tulevina vuosina. Hallinto-oikeus toteaa, 
että myös kuivanapitovesistä aiheutuvan kuormituksen olennainen ja 
tuotannon laajennuksesta riippumaton lisääntyminen on ympäristönsuojelulain 
29 §:n tarkoittama toiminnan olennainen muutos, jonka johdosta olemassa 
olevalle toiminnalle on tullut hakea uutta ympäristölupaa.  
 
Lupahakemuksen mukaisesta kaivostoiminnasta aiheutuvan vesistöpäästön 
suuruuteen vaikuttavat seuraavan 10–15 vuoden aikana ennen kaikkea 
kuivanapitovesien määrä ja laatu sekä kaivosalueen vesien hallinta. Edellä 
sanotun johdosta hakemuksessa esitettyjen selvitysten ja lupaharkinnan 
laajuuden on katettava kuivanapitovesien määrän ja laadun arvioidut 
muutokset laajemmin kuin vain siltä osin, mihin rikastamon laajennus 
vaikuttaa. 

 
Luvan hakija on hakemuksessaan esittänyt antimonille ja sulfaatille vuotuisia 
päästöraja-arvoja, jotka ovat noin kaksinkertaiset toteutuneisiin kuormituksiin 
verrattuna. Hallinto-oikeus toteaa, että haettujen päästörajojen suuruudet ovat 
jossain määrin ristiriidassa hakemuksessa muutoin kuormituksen 
lisääntymisestä vuoteen 2023 saakka esitettyjen arvioiden kanssa. Haettujen 
päästöraja-arvojen suuruutta on hakemuksessa perusteltu muun muassa sillä, 
että ne eivät aiheuta hakijan laatiman mallilaskelman perusteella Loukisessa 
merkittävää vesistön pilaantumista.  
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Hallinto-oikeus korostaa, että yhtiölle on asetettu aikaisemmissa 
lupapäätöksissä vuodesta 2013 lähtien selvitysvelvoitteita antimoni-, sulfaatti- 
ja typpikuormituksen vähentämiseksi.  
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä 24.4.2015 antimonille on asetettu 
tavoitteellinen päästöraja-arvo 700 kg vuodessa, jonka ylittyessä yhtiön tuli 
esittää Lapin ELY-keskukselle seuraavan vuosiraportoinnin yhteydessä teknis-
taloudellinen selvitys antimonipäästöjen vähentämiseksi. Prosessivesien 
aiheuttama antimonikuormitus on saatu alhaiseksi jätevesien käsittelyä 
tehostamalla. Yhtiön laatiman selvityksen mukaan teknisiä mahdollisuuksia 
antimonin poistamiseksi myös kuivanapitovesistä on olemassa. Yhtiö on 
todennut, että vedenkäsittelyratkaisun valinnassa tulisi huomioida myös muun 
muassa sulfaatti, kloridi ja typpiyhdisteet. Yhtiö ei ole hakemuksessaan 
kuitenkaan esittänyt käyttöön otettavaksi tekniikkaa, jolla jätevedestä, 
käytännössä kuivanapitovesistä, voitaisiin poistaa muun ohella antimonia.  
 
Yhtiölle on vuonna 2013 myönnetyssä ympäristöluvassa asetettu 
selvitysvelvoite mahdollisuuksista pienentää laitosmaisella käsittelyllä 
jätevesien aiheuttamaa typpikuormitusta siten, että vuosittaisen 
kokonaiskuormituksen tavoitetaso olisi alle 40 tonnia vuodessa. Yhtiö on 
vuonna 2016 esittämässään selvityksessä todennut typen poiston olevan 
teknisesti mahdollista, ja että tutkimuksen alla on typenpoiston sijoittaminen 
suoraan rikastamoprosessin yhteyteen. Toteutus vaatii kuitenkin testausta eikä 
sitä voida ottaa tuotantokäyttöön lähivuosina. Aluehallintovirasto on 4.12.2019 
ratkaissut typpipäästöjen vähentämistä koskevan selvitysvelvoitteen 
asettamalla typpipäästölle raja-arvon 40 tonnia vuodessa vuodesta 2022 
lähtien. Yhtiö ei ole hakenut muutosta aluehallintoviraston yllä mainittuun 
päätökseen, mutta ei toisaalta ole myöskään täydentänyt vireillä ollutta 
hakemustaan selvityksellä typenpoiston järjestämiseksi vuoteen 2022 
mennessä tai sen toteuttamiseksi osana tuotannon laajentamista, jonka 
yhteydessä typpikuormitus lisääntyy. Yhtiö on vastineessaan hallinto-
oikeudelle todennut ottavansa käyttöön vuoden 2022 aikana jätevesien 
typenpoistoon tähtäävää tekniikkaa. Yhtiön valitseman tekniikan ja aikataulun 
seurauksena yhtiön valituksessaan esittämä typen päästöraja 100 tonnia 
vuodessa ja pitoisuusraja 24 mg/l ovat saavutettavissa vuodesta 2024 alkaen.  

 
Luvan hakijalle on vuonna 2013 myönnetyssä aikaisempaa laajennusta 
koskevassa lupapäätöksessä asetettu velvoite selvittää kuivanapitovesien 
määrän vähentämismahdollisuuksia. Nyt käsillä olevassa hakemuksessa 
kuivanapitovesien määrän on arvioitu lisääntyvän merkittävästi hakemuksessa 
arvioidun ajanjakson aikana. Hakemuksessa ei ole esitetty toimenpiteitä 
kuivanapitovesien määrän vähentämiseksi tai kaivosalueen vesien 
kierrätysasteen nostamiseksi.  
 
Hakemusasiakirjoissa kuivanapitovesien määrä on arvioitu vain vuoteen 2023 
saakka. Kun otetaan huomioon, että siihen mennessä kuivanapitovesien 
määrän on arvioitu lisääntyvän noin 0,5 Mm3 vuodessa, on todennäköistä, että 
kuivanapitovesien määrä lisääntyy myös vuoden 2023 jälkeen. Luvan hakija 
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on valituksessaan hallinto-oikeudelle vaatinut kaivoksesta pumpattavan 
kuivanapitovesimäärän kasvattamista 7,8 Mm3:iin, mikä on merkittävästi 
suurempi määrä kuin hakemuksessa esitetty 6,7 Mm3. Edellä mainitut seikat 
huomioon ottaen hakemuksessa esitettyyn kuivanapitovesien 
enimmäismäärään 6,7 Mm3 vuodessa sisältyy huomattavaa epävarmuutta 
pitkällä aikavälillä. Kun otetaan huomioon, että kuivanapitovesien määrä on 
vuodesta 2016 lisääntynyt merkittävästi ja prosessivesien käsittelyn jälkeen 
kuivanapitovesien osuus kokonaiskuormituksesta on tällä hetkellä 
metallipäästöjen osalta noin 95 %, typen ja sulfaatin osalta noin kaksi 
kolmasosaa ja kuivanapitovesissä olevat natrium- ja kloridipitoisuudet ovat 
nopeasti nousseet, vesistöpäästöjen hallinta edellyttää toimenpiteitä 
kuivanapitovesien määrän ja laadun suhteen.  
 
Hallinto-oikeus toteaa käsityksenään, että teollisen toiminnan 
ympäristöinvestoinnit on perusteltua ajoittaa tuotannon 
laajentamistilanteeseen. Aikaisemman laajennuksen yhteydessä päästöjen 
vähentämisen selvittämiseksi asetettujen ja tästä asiasta erillisellä päätöksellä 
ratkaistujen selvitysvelvoitteiden tulokset vaikuttavat myös toiminnan 
olennaista muuttamista koskevan hakemuksen lupaharkintaan. Muun muassa 
antimoni-, sulfaatti- ja typpipäästön vähentämistarve ei ole poistunut, vaikka 
purkupaikkaa on haettu muutettavaksi paikkaan, jossa laimenemisolosuhteet 
ovat paremmat. Yhtiö on hakemuksessaan esittänyt Loukisessa sijaitsevan 
purkupaikan osalta, miten jätevedessä olevat haitta-aineet laimenevat 
purkupaikan alapuolella. Laskelman perusteella yhtiö on katsonut, ettei 
päästöjen vähentämiseen ole vesiensuojelullista tarvetta. Hallinto-oikeus 
toteaa, että päästöjen vähentämisen tarvetta ja suuruutta on arvioitava myös 
parhaan käyttökelpoisen tekniikan, ympäristön kannalta parhaan käytännön, 
varovaisuus- ja huolellisuusperiaatteen ja haittojen minimoinnin 
näkökulmasta. Jätevesipäästöjen ekologiset vaikutukset ovat vaikeasti 
ennustettavissa, eivätkä hakemuksessa esitetyt selvitykset poissulje 
mahdollisuutta ekologisen tilan heikkenemiseen pitkällä aikavälillä. Näin 
ollen, ja kuivanapitovesien määrän viime aikaisen kasvun sekä vesimäärän 
kehitystä koskevan selvityksen puutteellisuuden vuoksi asiassa ei ole täyttä 
varmuutta myöskään Natura-alueille kohdistuvan haitan merkityksestä pitkällä 
aikavälillä. Edellä sanotun perusteella yhtiön olisi tullut 
ympäristölupahakemuksessa esittää päivitetty suunnitelma erityisesti typen ja 
antimonin poiston järjestämiseksi. Asiassa olisi tullut tarkastella nyt toteutettua 
seikkaperäisemmin myös sulfaattipäästön vähentämistä ja vaikutuksia sekä 
myös merkittävästi lisääntyvän kloridi- ja natriumpäästön vaikutuksia 
vastaanottavan vesistön ekologiseen tilaan pitkällä aikavälillä.  
 
Luvan saaja on vastaselityksessään esittänyt hallinto-oikeudelle, että se on 
käynnistänyt mikrobiologiseen kantoaineteknologiaan (MBBR) perustuvan 
typenpoistolaitoksen rakennustyöt ja laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 
2022 aikana. Ilmoituksen perusteella ei kuitenkaan ole ollut hallinto-
oikeudessa mahdollista arvioida, täyttääkö kyseinen tekniikka parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset, poistaako se myös muita 
vesiympäristölle haitalliseksi arvioituja aineita ja millaiset päästörajat haitta-
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aineille tulisi asettaa.  
 
Kuivanapitovesien suuri määrä ja niissä olevien metalli-, suola- ja 
typpipitoisuuksien korkea taso huomioon ottaen lupaharkinnassa on tullut 
arvioida, millä tavoin vesien laadun lisäksi niiden määrään voitaisiin vaikuttaa.  
 
Kaivoksen vesitaseeseen vaikuttaa vesimäärää lisäävästi myös se, että luvan 
hakija on hakenut mahdollisuutta lisävedenottoon Seurujoesta. Haettu määrä 
on 350 m3 tunnissa eli noin 3 Mm3 vuodessa. Hakija on perustellut tätä sillä, 
että kaivoksen vesikierrossa olevien vesien enempi kierrättäminen vaatisi 
vesien puhdistamista erityisesti vesissä olevan kloridipitoisuuden johdosta. 
Koska lisävedenotolla on merkitystä kaivoksen vesitaseen lisäksi Seurujoen 
tilaan, hakemuksessa olisi tullut esittää selvitys mahdollisuuksista lisätä 
kaivosvesien kierrätystä ja sillä tavoin vähentää Seurujoesta otettavan veden 
määrää. Lisäksi kaivoksen vesitaseeseen ja Seurujoen tilaan vaikuttaa se, 
käsitelläänkö pintavalutuskentältä purkautuvat vedet lupamääräykseen 21 
perustuen osana prosessijätevesiä vai johdetaanko ne Seurujokeen. Asiaa ei 
olisi tullut jättää selvitettäväksi luvan myöntämisen jälkeen lupamääräyksen 
75 mukaisesti.  
 
Hakijan olisi tullut hakemuksessaan esittää toimenpiteitä, joilla 
kuivanapitovesien määrää voitaisiin pienentää ja vesien kierrätystä lisätä. 
Aluehallintoviraston olisi tullut edellyttää hakemusta täydennettäväksi tältä 
osin. Esimerkiksi lupamääräyksessä 25 tarkoitetut tiedot sekä 
lupamääräyksissä 76 ja 77 luvan myöntämisen jälkeen esitettäväksi vaaditut 
suunnitelmat olisi tullut vaatia esitettäväksi soveltuvin osin jo 
hakemusvaiheessa. 
 
Kun otetaan huomioon, että hakemuksessa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä 
kuivanapitovesien määrän ja laadun kehittymisestä vuoden 2023 jälkeen eikä 
selvitystä kuivanapito- ja prosessivesissä olevien haitta-aineiden tehokkaaksi 
poistamiseksi, asiassa ei ole ollut mahdollista arvioida täyttyvätkö toistaiseksi 
voimassa olevan luvan myöntämisen edellytykset hakemuksen mukaiselle 
toiminnalle. Edellä mainituin perusteluin lupapäätös on kumottava ja asia 
palautettava aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

2.3 Kaivannaisjätteiden jätehuolto 

Sovellettavia oikeusohjeita 

Ympäristönsuojelulain 113 §:n 1 momentin mukaan kaivannaistoimintaa 
koskevassa ympäristöluvassa tai 119 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta 
annettavassa päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset 
kaivannaisjätteestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätealueen luvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset jätealueen perustamisesta, hoidosta, käytöstä 
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poistamisesta ja jälkihoidosta sekä määräykset suuronnettomuuden vaaraa 
aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäisestä pelastussuunnitelmasta. 
 
Ympäristönsuojelulain 114 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
tehtävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma luvanvaraisesta tai 119 §:n 
mukaan ilmoituksenvaraisesta kaivannaistoiminnasta, jossa syntyy 
kaivannaisjätettä. Jätehuoltosuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
kivenlouhinta tai kivenmurskaus liittyy maa- ja vesirakentamiseen. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on 
laadittava siten, että ehkäistään kaivannaisjätteen syntyä ja vähennetään sen 
haitallisuutta sekä edistetään jätteen hyödyntämistä ja turvallista käsittelyä. 
Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, 
kaivannaisjätteestä, kaivannaisjätteen hyödyntämisestä, kaivannaisjätteen 
jätealueista, vaikutuksista ympäristöön, toimista ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä 
toimista. Jätehuoltosuunnitelman tavoitteista ja sisällöstä annetaan tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on arvioitava ja 
tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma vähintään 
viiden vuoden välein ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on 
muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen loppukäsittelyn 
tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Tällöin ympäristölupaa 
on muutettava siten kuin 89 §:ssä säädetään tai ilmoitusta koskevaa päätöstä 
on tarkistettava. Jos toiminta kuitenkin muuttuu olennaisesti, sovelletaan, mitä 
29 §:ssä säädetään. 
 
Ympäristönsuojelulain 115 §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjätteen 
jätealueen toiminnanharjoittajan on oltava selvillä jätealueesta aiheutuvasta 
suuronnettomuuden vaarasta sekä huolehdittava jätealueen suunnittelusta, 
perustamisesta, hoidosta, käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta siten, että 
suuronnettomuudet ehkäistään. 
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 6 §:n 1 momentin 1 ja 4–8 kohtien mukaan, jos 
toiminta koskee jätteen hyödyntämistä tai loppukäsittelyä, lupahakemuksessa 
on oltava selvitys: 1) hyödynnettäväksi tai loppukäsiteltäväksi aiotun jätteen 
laadusta ja määrästä; 4) jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä 
kaaviopiirros hyödyntämisen tai loppukäsittelyn kulusta; 5) hyödyntämisen tai 
loppukäsittelyn tuottaman jätteen lajista, laadusta ja määrästä sekä siinä 
syntyvän jätteen hyödyntämisestä tai loppukäsittelystä; 6) jätteestä, joka 
käytyään läpi hyödyntämistoimen ei enää ole jätettä jätelain 5 b §:ssä 
säädettyjen jätteeksi luokittelun päättymistä koskevien edellytysten 
nojalla (979/2021); 7) ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisesta vakuudesta; 8) 
hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta. 
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Pykälän 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä jätelain 120 §:ssä 
tarkoitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan kaatopaikkaa koskevassa hakemuksessa on 
lisäksi oltava tiedot: 1) kaatopaikan rakentamisesta ja rakenteesta; 2) 
kaatopaikan käytöstä ja hoidosta; 3) kaatopaikan kokonaistäyttötilavuudesta; 
4) kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta; 5) vahinkotilanteisiin 
varautumisesta ja niiden hoitamisesta. 
 
Pykälän 5 momentin mukaan, jos toimintaan sovelletaan kaivannaisjätteistä 
annettua valtioneuvoston asetusta (190/2013, kaivannaisjäteasetus), 
hakemuksessa on lisäksi oltava tiedot kaivannaisjätteen jätealueen ehdotetusta 
sijainnista ja tarvittaessa vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Hakemukseen on 
lisäksi liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ja 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavasta kaivannaisjätteen jätealueesta 
sisäinen pelastussuunnitelma. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 3 §:n mukaan kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelman laatimisessa on otettava huomioon, että: 1) toiminnan 
suunnitteluvaiheessa sekä louhinta- ja rikastusmenetelmiä valittaessa 
selvitetään toiminnan vaikutukset jätehuoltoon; 2) kaivannaisjätteen fysikaalis-
kemialliset muutokset toiminnan aikana arvioidaan eri olosuhteissa; 3) 
kaivannaisjäte palautetaan kaivokseen, louhokseen tai ainesten muuhun 
ottamispaikkaan, jos se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista eikä siitä 
aiheudu muutoin kiellettyä ympäristön pilaantumista; 4) pintamaa palautetaan 
ottamisalueelle tai se hyödynnetään muualla toiminnan päätyttyä; 5) 
mineraalien rikastamisessa käytetään ympäristölle mahdollisimman 
vaarattomia kemikaaleja; 6) kaivannaisjätteen hyödyntämismahdollisuudet 
selvitetään; 7) kaivannaisjätteen tulevat loppukäsittelytarpeet selvitetään 
jätealueiden suunnittelussa; 8) kaivannaisjätteen jätealue suunnitellaan ja 
toteutetaan siten, että se edellyttää mahdollisimman vähän seurantaa, 
tarkkailua, valvontaa ja hoitoa toiminnan loputtua; 9) toiminnasta aiheutuvat 
haitalliset ympäristövaikutukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ehkäistään 
mahdollisimman tehokkaasti; 10) toimintaan liittyvien maanpinnan 
luonnollisen korkeuden ylittävien kaivannaisjätteen varastojen, kasojen, 
patojen ja muiden jätealueiden geotekninen vakaus varmistetaan. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 4 §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää: 1) selvitys toiminnassa syntyvistä 
kaivannaisjätteistä 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 kaivannaisjätteen jätealueeksi; 4) kaivannaisjätteen 
jätealueen luokituksen mukaan joko tiedot suuronnettomuuden torjumiseksi 
laadituista toimintaperiaatteista, turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja sisäisestä 
pelastussuunnitelmasta tai muu selvitys onnettomuusvaaroista; 5) selvitys 
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maaperän, vesistön ja pohjaveden tilasta kaivannaisjätteen jätealueella ja 
sellaisella lähialueella, johon jätteestä voi aiheutua kuormitusta; 6) tiedot 
kaivannaisjätteen ja kaivannaisjätteen jätealueen aiheuttamista 
ympäristövaikutuksista; 7) tiedot maaperän, vesistön, pohjaveden ja ilman 
pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavista toimista 
toiminnan aikana ja sen päätyttyä; 8) selvitys seurannasta ja tarkkailusta 
toiminnan aikana ja sen päätyttyä; 9) tiedot toiminnan lopettamisesta, 
kaivannaisjätteen jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin 
liittyvästä seurannasta ja tarkkailusta. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa 
käsittelevä viranomainen voi 1 momentissa säädetyn lisäksi vaatia, että 
jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä muita tarpeellisia tietoja sen 
arvioimiseksi, että kaivannaisjätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 
sekä jätteen hyödyntäminen ja loppukäsittely järjestetään 
ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) sekä tämän asetuksen 
mukaisesti. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan suuronnettomuuden vaaraa 
aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen toimintaperiaateasiakirjan, 
turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja sisäisen pelastussuunnitelman laatimisessa 
ja täytäntöönpanossa sekä tiedottamisessa turvallisuustoimista on noudatettava 
liitteessä 4 säädettyjä periaatteita ja vaatimuksia. Sisäisessä 
pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon jätealueen patojen 
turvallisuuden arvioimiseksi laaditut patoturvallisuuslain (494/2009) mukaiset 
vahingonvaara- ja muut selvitykset. Pelastussuunnitelma on päivitettävä 
tarpeen mukaan siten, että se vastaa muuttuneita tilanteita ja olosuhteita. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on suuronnettomuuden 
sattuessa annettava valvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle 
välittömästi tiedot, joiden avulla voidaan minimoida onnettomuudesta ihmisen 
terveydelle aiheutuvat vaikutukset sekä arvioida ja minimoida tapahtuneiden 
tai mahdollisten ympäristövahinkojen laajuus. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä 
sisäisestä pelastussuunnitelmasta pelastusviranomaisen ja tarvittaessa 
patoturvallisuusviranomaisen lausunnot. Lupaviranomaisen on toimitettava 
lupapäätös ja hakemukseen liittyvät pelastussuunnitelmaa koskevat muut 
asiakirjat pelastusviranomaiselle ja patoturvallisuusviranomaiselle huomioon 
otettaviksi niiden toimialalla tehtäviä suunnitelmia varten. 
Valvontaviranomaisen on lisäksi toimitettava sisäiseen pelastussuunnitelmaan 
tehdyt tarkistukset pelastusviranomaiselle ja patoturvallisuusviranomaiselle. 
 
Pykälän 4 momentin mukaan ympäristöluvassa on määrättävä, miten sisäinen 
pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja miten suunnitelmaan tehtävät 
tarkistukset on esitettävä valvontaviranomaiselle. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 7 §:n mukaan kaivannaisjätteen jätealue on 
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perustettava ja sitä on hoidettava siten, että: 1) jätealueesta ei aiheudu 
maaperän, vesistön, pohjaveden tai ilman pilaantumista eikä muuta ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa ottaen huomioon alueen sijainti sekä alueen 
geologiset, hydrologiset, hydrogeologiset ja geotekniset ominaisuudet; 2) 
jätealueesta ei aiheudu pitkänkään ajan kuluessa ympäristön pilaantumista tai 
sen vaaraa ottaen huomioon syntyvä suotovesi ja muu jätevesi sekä eroosio; 3) 
jätealueen fyysinen vakaus varmistetaan sekä ympäristön pilaantuminen ja 
maisemahaitta ehkäistään asianmukaisin rakentein ja suunnitelmallisella 
hoidolla ja ylläpidolla; 4) jätealuetta seurataan ja tarkkaillaan 
suunnitelmallisesti ja pätevästi sekä ryhdytään tarvittaviin toimiin, jos jätealue 
ei ole riittävän vakaa tai alueesta aiheutuu ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa; 5) jätealueen ja sen ympäristön maaperä tarvittaessa puhdistetaan tai 
muutoin kunnostetaan; 6) ryhdytään asianmukaisiin toimiin jätealueen 
käytöstä poistamiseksi ja sen jälkihoidon järjestämiseksi. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan kaivannaisjätteen 
jätealueen toiminnanharjoittajan on: 1) arvioitava kaivannaisjätteestä syntyvän 
suotoveden ja muun jäteveden määrä ja epäpuhtauspitoisuudet sekä 
määritettävä jätealueen vesitase toiminnan aikana ja sen käytöstä poistamisen 
jälkeen; 2) ehkäistävä kaivannaisjätteestä aiheutuva maaperän, vesistön ja 
pohjaveden pilaantuminen 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. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan ympäristöluvassa tai ilmoitusta koskevassa 
päätöksessä voidaan määrätä, ettei 1 momentin 3 kohdassa säädettyä 
velvollisuutta tarvitse noudattaa, jos toiminnanharjoittaja ympäristölle 
aiheutuvan vaaran kokonaisarvioinnin perusteella luotettavasti osoittaa, ettei 
kaivannaisjätteen jätealueesta voi aiheutua maaperän, vesistön tai pohjaveden 
pilaantumista taikka muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 
 
Kaivannaisjäteasetuksen 9 §:n 1 momentin mukaan toiminnanharjoittajan on 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa käyttäen varmistettava, että heikkoon 
happoon liukenevaa syanidia kertyy kaivannaisjätteen jätealueelle 
mahdollisimman vähän. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan heikkoon happoon liukenevan syanidin pitoisuus 
rikastusjätteessä ei saa olla suurempi kuin 0,001 painoprosenttia paikassa, 
jossa jäte sijoitetaan ja johdetaan kaivannaisjätteen jätealueelle. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan ympäristöluvassa on määrättävä 2 momentissa 
säädettyä ankarammista heikkoon happoon liukenevan syanidin 
pitoisuusvaatimuksista, jos toiminnasta voi aiheutua ympäristön pilaantumista 
tai sen vaaraa. Määräystä ei ole kuitenkaan tarpeen antaa, jos 
toiminnanharjoittaja ympäristölle aiheutuvan vaaran kokonaisarvioinnin 
perusteella luotettavasti osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu mainittuja 
seurauksia. 



  118 (148) 
   
 
 

 
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. 
 
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa käytettävät asiakirjat 
 
Euroopan komissio on joulukuussa 2018 julkaisut referenssidokumentin 
parhaista käyttökelpoisista tekniikoista kaivannaisjätteiden käsittelyssä: ”Best 
Available Techniques (BAT) Reference Document for the Management of 
Waste from Extractive Industries, JRC Science for policy report, 2018” 
(MWEI BREF). Dokumentin luvussa 5, ”Best available techniques (BAT) 
conclusions”, on julkaistu keskeiset parhaat käytännöt ja tekniikat, joita tulisi 
käyttää kaivannaisjätteiden jätehuollon järjestämisessä.  
 
Ympäristöministeriö on valituksenalaisen päätöksen antamisen jälkeen 
2.6.2020 julkaissut oppaan vertailuasiakirjan soveltamiseksi (Opas 
kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF -vertailuasiakirjan parhaita 
käyttökelpoisia tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen, 
Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:12).  
 
Soveltamisoppaassa todetun mukaisesti BAT 2 -päätelmän mukaan 
kaivannaisjätteen karakterisoinnissa on kaivannaisjätteiden ominaisuuksiin 
liittyvien potentiaalisten ympäristöriskien ja -vaikutusten tunnistamiseksi 
selvitettävä muun ohella kaivannaisjätteen hapontuottopotentiaali ja 
neutralointipotentiaali. BAT 3 -päätelmän mukainen tekniikka 
kaivannaisjätteiden ominaisuuksien seuraamiseksi ja varmentamiseksi koos- 
tuu tarkkailusuunnitelman laatimisesta, sen toteuttamisesta ja soveltamisesta 
eri vaiheissa kaivannaistoiminnan elinkaarta (suunnittelu, toiminta, 
sulkeminen ja jälkihoito). Lähtökohtana tarkkailusuunnitelman laadinnassa, 
käytössä ja soveltamisessa on kaivannaisjätteiden alustava karakterisointi 
(BAT 2) sekä ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointi (BAT 5). BAT 5 -
päätelmä käsittelee ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointia ja sisältää myös 
fysikaalisten vikaantumisten ja häiriötilanteiden tarkastelun. 
 
BAT 7 -päätelmä käsittelee ei-pysyvän ja vaarallisten kaivannaisjätteiden 
muodostumisen ehkäisemistä. Päätelmän mukaan tyypillinen esimerkki 
erityyppisten kaivannaisjätteiden erottamisesta toisistaan on metalli- 
malmituotannossa muodostuvien potentiaalisesti happoa tuottavien ja happoa 
tuottamattomien kaivannaisjätteiden erottelu. BAT 11 -päätelmä koskee 
sulkemis- ja jälkihoitoratkaisujen huomioimista kaivannaisjätteen 
sijoitusalueiden hallinnassa niiden suunnittelusta ja kaivostoiminnan kannatta- 
vuuslaskentavaiheesta alkaen läpi koko toiminnan elinkaaren. Parasta 
ympäristökelpoista tekniikkaa on, että kaivannaisjätteen sijoitusalueiden 
rakenteen suunnittelussa tähdätään sulkemisen haasteiden ennakointiin siten, 
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että ympäristönsuojelurakenne toimii myös jälkihoitovaiheessa. 
 
BAT 14 -päätelmä koskee padon rakennusmateriaalien valintaa. Päätelmässä 
todetaan muun ohella, että mikäli kaivannaisjätteen karkeampia jakeita aiotaan 
käyttää penkereiden tai patojen rakentamiseen, tulee niiden ominaisuudet 
arvioida suunnitteluvaiheessa laboratoriokokein sekä varmistaa ne 
rakennusvaiheessa. Padon rakennusmateriaalien tulee olla ominaisuuksiltaan 
homogeenisia rakennustekniikan niin vaatiessa ja ne eivät saa sisältää 
potentiaalisesti happoa tuottavia mineraaleja tai yhdisteitä. Materiaalien tulee  
kestää rapautumista, sisäistä ja ulkoista eroosiota sekä jäätymisen aiheuttamaa 
eroosiota, koskien etenkin boreaalisia ja subarktisia ilmastovyöhykkeitä. 
 
BAT 15a -päätelmä käsittelee nesteitä ja nestemäisesti käyttäytyviä aineita 
padottavien rakenteiden tekniikoita ja BAT 16 -päätelmä patojen 
rakennusmenetelmiä. BAT 17c -päätelmässä kuvataan kiinteän jätteen 
yhdistelmäpohjarakenne ei-pysyville kaivannaisjätteille. 
 
BAT 18 -päätelmässä on kuvattu vesitaseen sekä vesienhallintasuunnitelman 
laatiminen. Vesitaseen avulla arvioidaan kaivannaisjätteen sijoitusalueille 
tulevan, varastoitavan ja lähtevän veden määrän ja laadun vaihtelua koko 
toiminnan elinkaaren aikana. BAT 20 -päätelmä koskee vapaan veden 
hallintaa patoaltaissa ja päätelmä 21 kuivatusjärjestelmiä. 
 
BAT 28 -päätelmässä on kuvattu eri tekniikoita kaivannaisjätteen fysikaalisen 
pysyvyyden varmistamiseksi stabiloinnin avulla, jotta jäteainesta voitaisiin 
hyödyntää kaivostäytössä louhostilojen tukena sekä kunnostustoimenpiteissä. 
BAT 29c -päätelmä käsittelee kaivannaisjätteen sijoittamista kaivostäytöksi. 
Sovellettavuuden osalta todetaan muun ohella, ettei se sovellu potentiaalisesti 
happoa tuottavalle kaivannaisjätteelle, ellei ainesta läjitetä veden alle. 
Menetelmä ei myöskään sovellu osittain hapettuneelle kaivannaisjätteelle, 
jossa on jäljellä hapontuottopotentiaalia. Tekniikkaa ei myöskään sovelleta 
tuotantovaiheessa, mikäli se haittaa louhintaa. Tekniikan hyödyntäminen 
saattaa edellyttää kallioperän ruhjeiden sulkemista haitta-aineiden leviämisen 
estämiseksi, hyödynnettävän jäteaineksen karakterisointia sekä kaivostäytön 
ympäristövaikutusten tarkkailua.  
 
BAT 30 -päätelmässä on kuvattu eri menetelmiä kaivannaisjätteiden 
sisältämien haitta-aineiden liukenemisen estämiseksi tai vähentämiseksi. BAT-
tekniikkaa on käyttää näitä menetelmiä tai niiden yhdistelmiä haitta-aineiden 
liukenemisen estämiseksi tai vähentämiseksi. BAT 31 -päätelmässä on kuvattu 
eri menetelmiä happaman kaivosvaluman muodostumisen estämiseksi tai 
vähentämiseksi. Päätelmässä 31b kuvataan jätteiden erotteluun ja valikoivaan 
käsittelyyn perustuva tekniikka ja päätelmässä 31d neutraloivien ainesten, 
kuten kalkkikiven, lisääminen kaivannaisjätteen sekaan. 
 
BAT 33 -päätelmässä on esitetty tekniikoita, jotka auttavat vähentämään 
jätteen syanidipitoisuutta. BAT 35 -päätelmä käsittelee vettä läpäisemättömiä 
pohjarakenteita ei-pysyville kaivannaisjätteille. Kaivannaisjätteiden 
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sijoitusalueiden peittämistä koskevan päätelmän 38 mukaan parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa pohjaveden tilan huononemisen tai maaperän 
pilaantumisen ehkäisemiseksi on käyttää yhtä tai useampaa soveltuvaa 
tekniikkaa kohdista 38a–h. BAT-päätelmän 42 mukaan parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa on kaivannaisjätteiden vaikutuksen alaisten vesien muodostumisen 
ehkäiseminen tai vähentäminen tekniikoita 42a–e käyttäen. BAT 43 -päätelmä 
käsittelee kaivannaisjätteiden vaikutuksen alaisten vesien keräämistä ja 
käsittelyä ja päätelmä 46 liuenneiden aineiden poistamista. 

Asiassa esitetty selvitys 

Kaivannaisjätteet 
 
Kittilän kaivoksen kaivannaisjätejakeet ovat louhinnasta muodostuva sivukivi, 
rakennustoiminnassa alueella poistettavat pintamaat ja rikastustoiminnassa 
syntyvät rikastusjätteet (NP- ja CIL-hiekat). Lisäksi toiminnassa muodostuu 
prosessijäteveden puhdistuksen ja kuivanapitovesien laskeutuksen lietteitä. 
 
Sivukivi 
 
Muodostuvan sivukiven kokonaismäärä kaivoksen toiminta-aikana on hakijan 
arvion mukaan noin 46 Mt, kun toimitaan nykyisen louhintasuunnitelman 
mukaan. Avolouhinnan aikana sivukiveä on muodostunut 0–9 Mt/v. 
Maanalaisesta kaivoksesta louhittaessa sivukiveä muodostuu 0–1,1 Mt/v.  
 
Osa sivukivestä on happoa tuottavaa kiveä ja luokitellaan vaaralliseksi 
jätteeksi. Happoa tuottava sivukivi läjitetään yhdessä muun sivukiven kanssa 
sivukivien läjitysalueelle. Sivukiviä hyödynnetään alueella muun muassa 
patorakenteissa. Sivukiviä suunnitellaan sijoitettavaksi myös louhokseen.  
 
Sivukivet on pääosin läjitetty sivukivien läjitysalueelle, jonka kokonaislaajuus 
on noin 72 hehtaaria ja tilavuus noin 21 Mm3. Sivukivien läjitysalue on jaettu 
säännöllisen kokoisiin osa-alueisiin (auma). Läjitysalueen pohjakerros on tehty 
neutralointikapasiteettia omaavasta sivukivestä. Alueelle läjitetään lähinnä 
happoa tuottavaa sulfidipitoista sivukiveä, mutta myös muuta sivukiveä, jolla 
ei ole hyötykäyttöä. Happoa muodostavan sivukiven läjitys jatkuu 
suunnitelmien mukaan vuoteen 2029 saakka, jonka jälkeen läjitysalueella 
sijaitsevaa sivukiveä tullaan hyödyntämään louhostäytöissä.  
Hakemuksen mukaan sivukivialueella ei enää vuoden 2020 jälkeen ole 
sijoitettuna merkittäviä määriä marginaalimalmia. 
 
Sivukiven ja marginaalimalmin läjitysalueilta kertyvät suotovedet kerätään 
läjitysalueita ympäröivien ympärysojien avulla tasausaltaaseen, joka sijaitsee 
läjitysalueen itäreunassa. Tasausaltaasta vedet johdetaan tarvittaessa CIL2- 
altaalle ja edelleen rikastamon prosessivesikiertoon. 
 
Hakemuksessa sivukivien läjitysalue ja marginaalimalmin varastoalue 
luokitellaan muuksi kaivannaisjätteen jätealueeksi. Aluehallintovirasto on 
päätöksessään luokitellut mahdollisesti happoa tuottavan sivukiven 
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vaaralliseksi jätteeksi ja sivukivien läjitysalueen ja marginaalimalmialueen 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttaviksi kaivannaisjätteen jätealueiksi. 
 
Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 45 edellyttänyt, että mahdollisesti 
happoa muodostavan sivukiven ylä- ja alapuolelle on sijoitettava 
neutralointipotentiaalia omaavaa kiveä paksuudelta, joka laskennallisesti riittää 
estämään haponmuodostuksen. Mahdollisesti happoa tuottava sivukivi on 
louhittava siten, että läjitettävän sivukiven palakoko on mahdollisimman suuri. 
 
Sivukivien ja marginaalimalmin ympäristöriskit liittyvät läjityskasassa 
tapahtuvaan kivien sisältämien sulfidien rapautumiseen (hapon muodostus) 
sekä rapautumisen yhteydessä tapahtuvaan haitta-aineiden liukenemiseen 
kivestä. Haitallisten metallien liukenemisen riski kohdistuu pääasiassa 
sulfidipitoisiin kiviaineksiin. Kivissä esiintyvät metallit, erityisesti arseeni, 
nikkeli ja antimoni, voivat liueta sulfidien hapettuessa eli ollessaan 
kosketuksissa ilman ja/tai veden kanssa. Siten happoa muodostavat kivet 
omaavat pitkällä aikavälillä myös haitta-aineiden liukoisuusriskin. 
Aumaryhmittäin tehdyn tarkastelun perusteella hakemuksessa on kuitenkin 
todettu, että suurin osa valmiista aumoista sisältää itsessään 
neutralointipotentiaalia (laskennallisesti NP/AP>3), jolloin hapon 
muodostuksen riski on vähäinen. Myös läjitysalueen alle ja mahdollisesti 
päälle sijoitettava neutralointipotentiaalia omaava sivukivi vähentää aumojen 
mahdollista haitta-aineiden liukenemisriskiä. Jälkihoitovaiheessa haitallisia 
vaikutuksia vähennetään asianmukaisilla peiterakenteilla. 
 
Alueen pohjavesivirtaukset suuntautuvat pääosin kohden avolouhosta, jolloin 
pohjaveden laatu kaivosalueen ulkopuolella ei muutu nykyisestä. Ennen 
kaivostoiminnan aloittamista sivukivialueen pohjavedet ovat virranneet kohti 
pohjoisluodetta Seurujokeen. 
 
NP-rikastusjäte 
 
Malmin rikastusprosessissa muodostuu kahdenlaista rikastusjätettä: 
neutraloinnin läpikäynyttä vaahdotuksen rikastushiekkaa ja neutraloinnissa 
syntyneen sakan seosta (NP-jätettä) sekä syanidiliuotuksen sakkaa (CIL-
jätettä). 
 
Hakemuksen mukaan NP-rikastusjätteen määrä kasvaa laajennuksen 
seurauksena noin 200 000 tonnia eli 1,1 miljoonasta tonnista vuodessa 1,3 
miljoonaan tonniin vuodessa. 
 
Muodostuvan NP-rikastusjätteen kokonaismäärä kaivoksen koko toiminta-
aikana on malmin tuotantomäärästä riippuen arviolta noin 23,8–27,7 miljoonaa 
tonnia, kun toimitaan nykyisen louhintasuunnitelman mukaan. Kaivokseen 
arvioidaan palautettavan noin viidesosa eli noin 350 000–440 000 m3 
vuosittain syntyvästä rikastusjätteestä (pastatäyttö). Tällöin rikastusjätealtaalle 
läjitettävän NP-rikastusjätteen kokonaismäärä on noin 17,0–19,5 Mt.  
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Hakemuksen mukaan NP-rikastusjätettä läjitetään NP3-rikastusjätealtaaseen ja 
jatkossa myöhemmin rakennettavalle NP4-altaalle. NP3-altaan laajuus on 
patorakenteineen noin 70 hehtaaria ja uuden NP4-altaan kokonaispinta-ala on 
laajimmillaan 175 hehtaaria. Osa NP-rikastusjätteestä hyötykäytetään 
maanalaisen kaivoksen louhostäyttöön (pastatäyttö). NP3-altaan patoja on 
korotettu tasosta +232 metriä meren pinnan yläpuolelta vaiheittain tasoon 
+240 metriä meren pinnan yläpuolella. Hakemuksen mukaan korotuksia on 
tarkoitus jatkaa tasolle +244 metriä meren pinnan yläpuolella. Ylävirtaan 
korotusten yhteydessä NP3-allasta jatketaan itään vaaran rinnettä ylöspäin. 
Maksimitilavuus NP3-altaalle suunniteltujen ylävirtaan korotuksen 
valmistuttua tulee olemaan patorakenteineen noin 8,4 Mm3. 
 
NP-jäte sisältää verrattain korkeita pitoisuuksia kuparia ja arseenia. 
Arseenipitoisuus on noin 1 800 mg/kg. NP-jätteelle tehtyjen liukoisuustestien 
mukaan merkittävää liukoisuutta on vain sulfaatin osalta noin 18 000 mg/kg. 
Vuosina 2016–2018 tehtyjen analyysitulosten mukaan NP-rikastusjätettä ei ole 
pidetty happoa tuottavana, koska sulfidirikkipitoisuus on ollut alle 0,1 % ja 
NP/AP-suhde yli 3. Laskettu NP/AP-suhde on ollut välillä 3,03–3,89. ABA-
testin tulos on ollut välillä 2,52–3,16, kun happoa tuottavaksi arvioidaan 
jätteet, joissa NP/AP-suhde on alle 3. NP-rikastusjäte luokitellaan vaaralliseksi 
jätteeksi. Rikastusjäte-altaat NP3 ja NP4 on luokiteltu suuronnettomuuden 
vaaraa aiheuttaviksi kaivannaisjätteen jätealueiksi. 
 
Pastatäytössä rikastusjätemateriaalista tehdään lietetiheydeltään erittäin sakea 
pastamainen liete, joka on pumpattavissa tähän tarkoitukseen sopivilla 
pumpuilla alas maanalaiseen kaivokseen. Liete valmistetaan NP-jätettä 
sakeuttamalla ja suodattamalla. Tämän jälkeen siihen lisätään sementtiä ja 
vettä. Näin saadaan optimaalinen lietetiheys, jonka pumppaus ja 
lujuusominaisuudet ovat halutut.  
 
NP3-altaan pohja on rakennettu bitumigeomembraanin ja pohjamoreenin 
muodostavana yhdistelmätiivisterakenteena. NP3-altaassa alavirtaankorotusten 
padot on rakennettu pääosin suotavina vyöhykepatoina. Patojen alle on 
asennettu bitumigeomembraani, joka estää suotovesien pääsyn maaperään. 
Suotovedet kerätään padon kuivalta puolelta ja pumpataan takaisin altaaseen. 
Olemassa olevalla rikastusjätteen allasalueella keväisin muodostuvat 
sulamisvedet kerätään altaita ympäröivällä niskaojalla, joka johtaa vedet 
ympäristöön pintavalutuskentän 4 suuntaan. 
 
Suunniteltu NP4-allas tullaan rakentamaan vesitiiviiksi, jolloin pohjaveteen 
suotautuva vesimäärä tulee arvioiden mukaan olemaan asentamisvaiheen 
jälkeen minimaalinen. Rikastusjätealtaiden mahdolliset suorat vaikutukset 
maaperään voivat aiheutua lähinnä poikkeus- tai häiriötilanteissa. 
Jälkihoitovaiheessa haitallisia vaikutuksia vähennetään asianmukaisilla 
peiterakenteilla. 
 
Vuoden 2016 tarkkailussa pohjavedestä määritetyt pitoisuudet ovat pysyneet 
pääsääntöisesti edellisvuosien tasoilla PVA-alueen putkilla ja 
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talousvesikaivoissa. Rikastusjätealtaiden lähistöllä olevien putkien 
pohjavesissä on havaittu vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1040/2006) mukaisen ympäristönlaatunormin ylittäviä nikkeli-, 
arseeni-, ammoniumtyppi-, antimoni-, kupari- ja sinkkipitoisuuksia. Muutokset 
ovat olleet merkittäviä myös putkilla PVR2, PVR25, PVR29 ja PVR30. 
 
Lupamääräyksen 42 mukaan NP3- ja NP4-altaisiin saa sijoittaa 
malminrikastusprosessista vesilietteenä pumpattavaa hiilivaahdotuksen 
rikasteesta, sulfidivaahdotuksen rikastushiekasta ja neutraloinnin sakasta 
muodostuvaa NP-hiekkaa sekä sulfaatinpoistolaitoksella muodostuvaa 
sakeuttimen alitetta vuosittain enintään sen verran kuin prosessissa muodostuu 
rikastamon malmisyötemäärällä 2,0 Mt/v.  Lupamääräyksen 41 mukaan NP-
hiekkaa saa sijoittaa myös CIL2 ja NP3 -altaisiin rajoittuvan vesivarastoaltaan 
etelä- ja pohjoisosiin. 
 
CIL-rikastusjäte  
 
Hakemuksen mukaan CIL-rikastusjätteen määrä kasvaa laajennuksen 
seurauksena noin 50 000 tonnilla vuodessa eli 220 000 tonnista vuodessa 
270 000 tonniin vuodessa. Muodostuvan CIL-rikastusjätteen kokonaismäärä 
koko kaivoksen toiminta-aikana on arviolta 4,9–5,7 Mt riippuen malmin 
tuotantomäärästä.  
 
CIL-rikastusjäte läjitetään CIL2-rikastusjätealtaaseen. CIL2-allasta on 
korotettu tasosta +234 metriä meren pinnan yläpuolella tasoon + 236 metriä 
meren pinnan yläpuolella ja myöhemmin tasoon +246,5 metriä meren pinnan 
yläpuolella asti. CIL2-altaan varastointikapasiteetin 6,3 Mm3 arvioidaan 
riittävän suunnitelluin padon korotuksin vuoteen 2034 saakka. 
 
CIL-rikastusjätteen arseenipitoisuus on noin 44 000 mg/kg. Lisäksi CIL-
rikastusjäte sisältää verrattain korkeita pitoisuuksia kuparia, antimonia ja 
sinkkiä. Liukoisen arseenin pitoisuus on korkea. Hakemukseen liitetyssä 
22.2.2018 päivätyssä jätehuoltosuunnitelmassa esitettyjen vuotta 2016 
koskevien tietojen mukaan pitoisuus on 100–163 mg/kg. Hallinto-oikeuden 
käytettävissä olleessa CIL2-altaan korottamista koskevan hakemusasian 
asiakirjoihin liitetyssä 20.3.2018 päivätyssä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmassa on esitetty vuosien 2017–2018 tietojen mukaan 
pitoisuuden olleen 23–63 mg/kg. Keskipitoisuudet ylittävät kaatopaikka-
asetuksen mukaisen vaarallisen jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän jätteen 
raja-arvopitoisuuden (25 mg/kg). Lisäksi jätteen antimoni- ja 
sulfaattipitoisuudet ovat verrattain korkeita. 
 
Vuosina 2016–2018 CIL-jätteen sulfidirikkipitoisuus oli keskimäärin välillä 
1,69–2,10 % ja neutraloimis- ja haponmuodostuspotentiaalin vuosikeskiarvo 
(NP/AP) välillä 0,07–0,08. Analyysitulosten perusteella CIL-rikastusjätettävoi 
pitää happoa tuottavana. Hakemuksessa on kuitenkin todettu, että sulfidit 
hapettuvat lähes täydellisesti autoklaavin hapetusprosessissa, joten CIL-
rikastusjätteessä ei oleteta tapahtuvan enää sulfidien hapettumista. 
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CIL- ja CIL2-altaat on rakennettu kauttaaltaan vesitiiviiksi siten, että tiiviste 
muodostuu bitumigeomembraanin ja moreenin yhdistelmärakenteena altaan 
pohjalla ja luiskissa. CIL2-altaan pinta-ala on noin 42 hehtaaria ja CIL-altaan 
12 hehtaaria. Suotovesistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ehkäistään 
pohjarakenteilla, suotovesien keruuojilla ja pumppauksella sekä tarvittaessa 
vesienkäsittelyllä. Jälkihoitovaiheessa haitallisia vaikutuksia vähennetään 
asianmukaisilla peiterakenteilla. 
 
Lupamääräyksen 43 mukaan CIL2-rikastusjätealtaaseen saa sijoittaa kaivoksen 
toiminnassa muodostuvan vesilietteenä olevan syanidiliuotuksen sakan sekä 
maanalaisen kaivoksen esiselkeytysaltaiden lietteen ja maanalaisen kaivoksen 
kuivanapitoveden laskeutusaltaiden (MK- ja MK2-altaat) ruoppauslietteen. 
 

  Veden puhdistuksen lietteet 
 
Veden puhdistuksen lietteitä tulee kaivoksella vesienkäsittelylaitokselta 
(sakeuttimen alite), kuivanapitoveden laskeutusaltaalta (ruoppausliete) sekä 
maanalaisen kaivoksen esiselkeytysaltaista (ruoppausliete). 
 
Prosessijätevedestä poistetaan sulfaattia ja metalleja kalkkisaostuksella. 
Kalkkisaostusprosessissa käsiteltävästä liuoksesta muodostuu sakeuttimen 
alitetta. Sakeuttimen alite on pääosin kipsipitoista sakkaa ja sitä kertyi vuonna 
2017 noin 46 000 tonnia. Alite läjitetään pumppaamalla käytössä olevalle 
NP3-rikastusjätealtaalle NP-jätteen sekaan. Saostusjätteen liukoiset pitoisuudet 
ovat sulfaattia lukuun ottamatta alhaiset. 
 
Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovedet esiselkeytetään maan alla 
esiselkeytysaltaissa. Esiselkeytysaltaat ruopataan tarvittaessa ja liete 
kuljetetaan kuorma-autolla CIL2-altaalle. Ruoppauslietettä kertyi vuonna 2017 
noin 19 000 tonnia.  
 
Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovedet pumpataan maan päälle 
kuivanapitoveden laskeutusaltaaseen (MK-allas). Laskeutusta tehostetaan 
flokkulantilla (ferrisulfaatti). Allas ruopataan ja ruoppausliete kuljetetaan 
kuorma-autolla CIL2-altaalle. Lietettä kertyy vuodessa noin 8 tonnia. 
 
Ruoppauslietteiden haitta-ainepitoisuudet ylittävät tavanomaisen jätteen 
kaatopaikalle kaatopaikka-asetuksessa asetetut raja-arvot arseenin ja antimonin 
osalta.  
 
Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 39 luokitellut kuivanapitovesien 
laskeutuksessa muodostuneet ruoppauslietteet kaivannaisjätteeksi ja 
prosessivesien kalkkisaostuksessa syntyvän alitteen ei-kaivannaisjätteeksi.  
 
Pintamaat 
 
Rakennustoiminnan yhteydessä muodostuvat kivennäismaat läjitetään 
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erilliselle pintamaiden läjitysalueille myöhempää hyödyntämistä varten. 
Vuoden 2017 loppuun mennessä pintamaita on läjitetty kaivosalueelle 
Suurikuusikkoon 900 000 m3 ja Rouravaaraan 430 000 m3. Pintamaan 
kokonaismäärä kaivoksen toiminnan aikana on tämänhetkisen arvion mukaan 
noin 3,4 Mt. Pintamaiden haitta-ainepitoisuudet ovat verrattain alhaiset. 
 
Kaivannaisjätealueiden käytöstä poistaminen ja jälkihoito 
 
Hakemuksen mukaan sivukivi- ja rikastusjätealueilla muodostuvan suotoveden 
laadun voidaan ennakoida olevan hyvä. Rikastusjätealueelle sijoitettavasta 
rikastusjätteestä irtoavan veden WAD-syanidipitoisuus on hyvin alhainen.  
 
Vuonna 2012 laaditussa kaivannaisjätealueiden sulkemissuunnitelmassa on 
todettu, että sivukivialueen suotovesi voisi käsittelemättömänä pohja- ja 
pintavesiin päästessään aiheuttaa kemiallisia ympäristövaikutuksia. 
Ongelmalliset kivet on läjitetty yhdessä haitattomien (neutraloivien) kivien 
kanssa, jolloin lopputulos vastaa hakemuksen mukaan haitatonta kiveä. Myös 
sivukivialueen pohjatäyttö on rakennettu ympäristökelpoisella kivellä, jossa 
liukoisten yhdisteiden pitoisuudet ovat alhaiset eivätkä sivukivet muodosta 
happamia suotovesiä. Sivukivikasojen vesissä on kuitenkin yleensä 
nitraattijäämiä räjähdysaineista. Sivukivialueelta tulevat suotovedet voivat 
sisältää myös kohonneita arseenipitoisuuksia. 
 
Suunnitelman mukaan pintarakenteiden rikkoutumista aiheuttavat riskit 
vältetään tiivistämällä maa kunnolla, tekemällä rinteistä mahdollisimman 
loivia ja istuttamalla kasvillisuutta eroosion ehkäisemiseksi. 
 
Hakemuksessa on todettu, että vuoden 2012 sulkemissuunnitelmassa esitetty 
vastaa näkemystä jälkihoitovaiheesta edelleen, eikä asian päivittämiselle ole 
tarvetta. 
 
Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 46 määrännyt, että kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma ja sisäinen pelastussuunnitelma on päivitettävä  
vastaamaan tämän päätöksen mukaista muuttuvaa toimintaa ja että 
päivityksessä on otettava lisäksi huomioon voimaan jäävien päätösten sekä 
lainsäädännön vaatimukset. Päivitetyt suunnitelmat tuli toimittaa 
aluehallintovirastolle hyväksyttäväksi 31.12.2021 mennessä eli noin 18 
kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta. 

 
Aluehallintovirasto on lupamääräyksessä 64 määrännyt, että päivitetty 
sulkemis-, maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelma on toimitettava 31.12.2021 
mennessä hakemuksena aluehallintovirastolle yhdessä lupamääräyksen 46 
mukaisen jätehuoltosuunnitelman kanssa. Sulkemissuunnitelmassa on otettava 
huomioon vuonna 2018 julkaistun BAT-referenssiasiakirjan ”Best Available 
Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from 
Extractive Industries” sisältö. 

Oikeudellinen arviointi 
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Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n ja sen asiakumppanin 
valituksessa on vaadittu päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, 
että kaivannaisjätteiden käsittely ei täytä lainsäädännön vaatimuksia ja että 
kaivoksen sulkemisen jälkeisiä pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole selvitetty. 
 
Erityisesti jalometallien louhinnassa lähes koko louhittava määrä muodostuu 
kaivosalueelle jääväksi jätteeksi, johon liittyvät haittavaikutukset ajoittuvat 
myös kaivoksen toiminnan jälkeiseen aikaan. Kaivannaisjätteiden jätehuollon 
järjestäminen on siten olennainen osa kaivostoiminnan ympäristövaikutusten 
hallinnan kokonaisuutta. Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulain 29 
§:ssä tarkoitetun toiminnan olennaisen muuttamisen johdosta luvan saajan on 
ympäristönsuojelulain 114 §:n 4 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 6 
§:n 5 momentin säännökset huomioon ottaen esitettävä toiminnan suunnitellut 
muutokset huomioon ottava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma osana 
ympäristölupahakemusta.  
 
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon 
ympäristönsuojelulain 114 §:n 2 momentin ja 115 §:n 1 momentin lisäksi 
kaivannaisjäteasetuksen 3, 4 ja 5 §:issä jätehuoltosuunnitelmalle asetetut 
sisältövaatimukset sekä muun muassa asetuksen 7 ja 8 §:issä 
kaivannaisjätealueen toiminnanharjoittajalle asetetut velvollisuudet. 
 
Edellä mainittujen lainkohtien perusteella suunnitelmassa on esitettävä ainakin 
kaivannaisjätealueiden sijainti, ympäristöolosuhteet, perustamiseen ja 
mahdollisiin muutoksiin liittyvät pohja- ja patorakenteet, kaivannaisjätteestä 
syntyvän suotoveden ja muun jäteveden määrä ja epäpuhtauspitoisuudet, 
jätevesien kerääminen, käsittely ja jätealueen vesitase sekä toiminnan aikana 
että käytöstä poistamisen jälkeen, kaivannaisjätteiden vuosittainen määrä ja 
laatu, luotettava arvio läjitetyn jätteen laadun ja ominaisuuksien 
muuntumisesta pitkän ajan kuluessa, kaivannaisjätealueelle toiminnan aikana 
sijoitettavan jätteen kokonaismäärä, jätteiden mahdollinen sijoittaminen 
kaivokseen ja sen ympäristövaikutukset, tiedot maaperän, vesistön, 
pohjaveden ja ilman pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi 
toteutettavista toimista toiminnan aikana ja sen päätyttyä, 
kaivannaisjätealueiden käytöstä poistamisen tekniikka ja aikataulu, toimintaan 
liittyvien maanpinnan luonnollisen korkeuden ylittävien kaivannaisjätteen 
patojen ja muiden jätealueiden geotekninen vakauden varmistamiseksi tehtävät 
toimenpiteet nykyisellä ja suunnitelluilla patokorkeuksilla, mahdollisuudet 
vähentää kaivannaisjätteiden haitallisuutta, selvitys seurannasta ja tarkkailusta 
toiminnan aikana ja sen päätyttyä, sekä pölyämisen ehkäisemiseksi tarpeelliset 
toimet. Lisäksi jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä tiedot 
suuronnettomuuden torjumiseksi laadituista toimintaperiaatteista, 
turvallisuusjohtamisjärjestelmästä ja sisäisestä pelastussuunnitelmasta.  
 
Toiminnan olennaista muutosta koskevassa ympäristölupahakemuksessa ja 
siinä yhteydessä esitettävässä tarkistetussa jätehuoltosuunnitelmassa on 
korostettava niitä seikkoja, joihin haettu muutos vaikuttaa ja joilta osin 
suunnitelma on ollut puutteellinen. Agnico Eagle Finland Oy:n hakemuksen 
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johdosta näitä seikkoja ovat ainakin vuotuisen jätemäärän lisääntyminen, 
jätealueiden jätteiden kokonaismäärän lisääntyminen, rikastusjätteen käsittely 
ja sijoittaminen kaivokseen, uusien jätealueiden käyttöönotto, 
patoturvallisuuden uudelleenarviointi suunniteltujen korotusten johdosta, 
lisääntyvän jätemäärän vaikutus pohjarakenteisiin ja suotoveden määrään, 
vaaralliseksi luokiteltavan jätteen vaaraominaisuuksien lieventäminen, 
kaivannaisjätteiden haponmuodostuskyky pitkällä aikavälillä, jätealueiden tai 
niiden osien käytöstä poistamisen aikataulu ja tarkennettu 
jälkihoitosuunnitelma sekä arvio vakuuden riittävyydestä. Hakemusta 
käsiteltäessä ja lupamääräyksiä asetettaessa on varmistuttava siitä, että 
toiminta täyttää edelleen luvan myöntämisen edellytykset kaivannaisjätteitä ja 
kaivannaisjätteiden jätealueita koskevilta osin.  
 
Luvan hakija on liittänyt hakemukseensa 22.2.2018 päivätyn kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelman. Hallinto-oikeuden käytettävissä on myös ollut yhtiön 
20.3.2018 päivittämä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, joka on liitetty 
CIL2-altaan korottamista koskevan hakemusasian asiakirjoihin. Suunnitelma 
ei kaikilta osin vastaa lainsäädännössä kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmalle asetettuja sisältövaatimuksia. Suunnitelmassa ei ole 
esitetty kaivannaisjätealueiden pohja- ja patorakenteita ja ympäristöolosuhteita 
muuta kuin yleisluontoisesti. Suunnitelmassa ei ole selvitystä 
kaivannaisjätealueilla muodostuvan suotoveden määrästä ja laadusta, 
keräysjärjestelmän tehokkuudesta, arviota suotoveden laadun ja määrän 
muutoksista pitkän ajan kuluessa eikä suotovesien käsittelytarpeesta ja -tavasta 
toiminnan loputtua. Sivukivien ja NP- ja CIL-rikastusjätteiden 
haponmuodostuskyvystä pitkän ajan kuluessa ja sen mahdollisesti 
edellyttämistä toimenpiteistä ei ole esitetty luotettavaa selvitystä. Asiassa 
esitettyjen selvitysten perusteella on mahdollista, että sivukivialueella, NP-
rikastusjätealtailla ja CIL-rikastusjätealtaalla tapahtuu pitkän ajan kuluessa 
jätteen aiheuttamaa haponmuodostusta, joka lisää merkittävästi jätteestä 
pitkällä aikavälillä aiheutuvaa ympäristökuormitusta, ja jolla on oleellinen 
merkitys jätealueen käytöstä poistamista koskeviin toimenpiteisiin. 
 
Jätealueen sulkemista koskeva suunnitelma on laadittu vuonna 2012. Se on 
yleispiirteinen, kuten hakemukseen liitetyssä vuonna 2018 päivitetyssä 
sulkemissuunnitelmassa todetaan. Siinä käydään läpi sulkemista koskevat 
periaatteet, aikaisemmissa lupapäätöksissä annetut asiaa koskevat määräykset 
ja esitetään seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon sulkemissuunnittelua 
tehtäessä. Suunnitelma ei pidä sisällään konkreettisia toimenpiteitä 
aikatauluineen. Suunnitelma on edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
puutteellinen myös puuttuvan vesitasetarkastelun johdosta. 
 
Hakemuksen mukaan merkittävä osa syntyvästä NP-rikastusjätteestä 
sijoitetaan takaisin kaivokseen pastatäyttönä. Kun otetaan huomioon, että 
kyseessä on vaarallisen jätteen sijoittaminen, toiminnalla saattaa olla 
vaikutusta kaivokseen kertyvien vesien laatuun ja määrään sekä pohjavesien 
virtauksiin toiminnan aikana ja toiminnan päätyttyä. Rikastusjätteen 
käsittelyllä on tarkoitus vähentää liukoisten haitta-aineiden määrää. 
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Hakemuksessa ei kuitenkaan ole selvitystä kaivokseen sijoitettavan käsitellyn 
jätteen laadusta ja ominaisuuksista eikä täytön mahdollisista 
ympäristövaikutuksista. 
 
Hakemuksen mukaan CIL-rikastusjätteiden sijoitus tapahtuisi olemassa oleviin 
altaisiin, joita korotettaisiin useita kertoja tilavuuden lisäämiseksi. NP-
rikastusjäte sijoitettaisiin joko NP3-altaaseen, jota korotettaisiin ja uuteen 
NP4-altaaseen ja aikaisemmin vesivarastoaltaana toimineeseen altaaseen. 
Hakemukseen liitetyssä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa olisi tullut 
selvittää patojen perustamisrakenne, jo tehdyt korotukset ja esittää 
toteuttamiskelpoiseen suunnitelmaan perustuvat geoteknisen vakauden 
varmistamiseksi tarvittavat toimenpiteet suunnitelluilla patokorkeuksilla sekä 
tarkastella eri läjitysvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Lisäksi 
hakemuksessa olisi tullut esittää tiedot patojen suunniteltujen korotusten 
aiheuttamista muutoksista suuronnettomuuden torjumiseksi tarvittaviin 
toimenpiteisiin ja sisäiseen pelastussuunnitelmaan. 
 
Hakemusasiakirjojen mukaan CIL-rikastusjätteen liukoisen arseenin pitoisuus 
ylittää kaatopaikkalainsäädännössä vaarallisen jätteen kaatopaikalle 
sijoitettavaksi sallitun jätteen pitoisuuden. Vaikka kaatopaikkalainsäädäntöä ei 
suoraan sovelleta kaivannaisjätteiden sijoittamiseen, sen perusteella on 
arvioitavissa, että arseenin liukoisuus CIL-rikastusjätteessä on korkea ja siitä 
voi aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia jätealueelle sijoitettaessa. 
Yhtiölle on aluehallintoviraston 17.4.2019 antamassa päätöksessä nro 45/2019 
toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen 
asetettu velvoite selvittää mahdollisuuksia vähentää CIL-hiekan arseenin 
liukoisuutta. Siihen nähden, että nyt kysymyksessä olevalla hakemuksella on 
vaikutuksia kaivannaisjätteen määrään ja sitä kautta edellä mainittuja 
ympäristövaikutuksia, olisi jo nyt käsiteltävänä olleen hakemusasian 
yhteydessä tullut esittää mahdolliset toimenpiteet, joilla liukoisen arseenin 
määrää jätteessä voidaan vähentää. Asiakirjoista ilmenee, että CIL-
rikastusjätteen sijoittamista ei ole mahdollista jatkaa nykyiseen altaaseen, ja 
että altaan tilavuuden kasvattamiseen patoja korottamalla haetaan 
ympäristölupaa erillisellä hakemuksella. Hallinto-oikeus katsoo, että 
lähtökohtaisesti toiminnan olennaista muuttamista koskevat samanaikaisesti 
vireillä olevat ja toisiinsa liittyvät asiat on käsiteltävä yhdessä lupaharkinnan 
riittävän laajuuden varmistamiseksi.  
 
Hallinto-oikeus toteaa, että kaivostoiminnan luonne ja kaivannaisjätteiden 
mahdolliset pitkäaikaisvaikutukset huomioon ottaen 
ympäristölupahakemuksessa ja jätehuoltosuunnitelmassa esitettyjen 
toimenpiteiden riittävyyttä on arvioitava ympäristön pitkän ajan pilaantumisen 
vaaran ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytön perusteella ottaen 
huomioon ympäristöoikeudelliset periaatteet, kuten varovaisuusperiaate.  
 
Hallinto-oikeus katsoo kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja jätealueita 
ja jätteitä koskevien selvitysten olleen puutteellisia edellä mainitut lainkohdat 
ja kaivannaisjäteasetuksen säännökset huomioon ottaen. Kun otetaan 
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huomioon, että jätehuoltosuunnitelmassa olevia puutteita ei ole korjattu 
myöskään muualla hakemusasiakirjoissa, aluehallintoviraston olisi tullut 
edellyttää hakijaa täydentämään hakemusta puutteellisilta osin.  
 
Täydennysten jälkeen aluehallintoviraston olisi tullut arvioida, täyttääkö 
toiminta luvan myöntämisen edellytykset ja ovatko aikaisemmin annetut 
lupamääräykset kaivannaisjätehuollon osalta muun muassa parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan periaatteen mukaisia.  

 
Ympäristönsuojelulain 113 §:n mukaan päätöksessä on annettava tarpeelliset 
määräykset kaivannaisjätteestä sekä toimintaa koskevasta kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmasta ja sen noudattamisesta. 
 
Aluehallintovirasto on valituksenalaisella lupapäätöksellään antanut luvan 
muun muassa syanidiliuotuksen sakan sijoittamiseen CIL-rikastusjätealtaaseen 
ja hiilivaahdotuksen rikasteesta, sulfidivaahdotuksen rikastushiekasta ja 
neutraloinnin sakasta muodostuvan NP-rikastusjätteen sijoittamiseksi NP3- ja 
NP4-altaisiin ja vesivarastoaltaaseen. 
 
Aluehallintovirasto on päätöksensä perusteluissaan todennut, että 
kaivannaisjätteiden sijoittaminen tapahtuu jätealueille, joille on jo 
lainvoimaiset lupapäätökset. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen 
antohetkellä NP4-rikastusjäteallasta ja CIL2-rikastusjäteallasta koskevat 
lupapäätökset ovat olleet valituksenalaisia tai niitä koskeva valitusaika ei ollut 
päättynyt. On siten epäselvää, mihin lainvoimaisiin päätöksiin 
aluehallintovirasto on päätöksen perusteluissa viitannut. Lisäksi 
aluehallintovirasto on todennut, että jätealueiden rakenteiden, vesien 
keräämisen ja käsittelyn sekä muun toiminnan järjestämisen parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan mukaisuus on arvioitu kulloinkin tehdyn 
lupakäsittelyn yhteydessä. Kun otetaan huomioon, että lainsäädännössä 
tapahtuva kehitys ja tieto parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta muuttuvat 
ajan myötä, hallinto-oikeus toteaa, että toiminnan lainmukaisuutta ja parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen täyttymistä on tarkasteltava uudelleen 
osana toiminnan olennaista muuttamista koskevaa lupaharkintaa. Tätä seikkaa 
korostaa se, että Kittilän kultakaivosta koskeva ensimmäinen 
ympäristölupapäätös on annettu vuonna 2002. Sen jälkeen on säädetty muun 
muassa kaivannaisjätedirektiivi ja laadittu kaivannaisjätteen käsittelyä 
koskevat BREF-asiakirjat. Lupaharkinnassa olisi tullut muun ohella arvioida 
kaivannaisjätteiden käsittelystä vuonna 2018 annetun BREF-asiakirjan ja 
tarvittaessa muiden dokumenttien avulla, ovatko rikastushiekka-altaiden ja 
sivukivialueen suoja- ja patorakenteet, esitetyt jätteiden sijoittamiset 
jätealueille ja kaivokseen, suotovesien keräilyjärjestelmät, vesipäästöille 
asetetut raja-arvot ja toiminnan lopettamista koskevat toimenpiteet edelleen 
BAT-periaatteen mukaisia. BREF-asiakirjassa mainituista päätelmistä olisi 
tullut tarkastella ainakin päätelmiä 2, 3, 5, 7, 11, 14, 15a, 16, 17c, 18, 20, 21, 
28, 29c, 30, 31, 35, 38, 42, 43 ja 46. 
 
Jos lupaharkinnassa katsotaan kaivannaisjätealueiden tai kaivannaisjätteiden 
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osalta tarpeelliseksi toimia toisin kuin luvan hakija on hakemuksessaan ja 
jätehuoltosuunnitelmassaan esittänyt, aluehallintovirasto määrää siitä 
lupamääräyksellä. Kun otetaan huomioon, että yhtiön esittämä 
kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma ei ole vastannut lainsäädännön 
vaatimuksia eikä harjoitettavaa toimintaa, aluehallintoviraston olisi tullut 
edellyttää suunnitelmaa täydennettäväksi ja antaa tarvittaessa sitä koskevia 
määräyksiä sekä hyväksyä täydennetty jätehuoltosuunnitelma ennen luvan 
mukaisen toiminnan aloittamista. Aluehallintovirasto on määrännyt 
jätehuoltosuunnitelman esitettäväksi noin 18 kuukautta päätöksen antamisen 
jälkeen. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelma ei ole ympäristönsuojelulain 54 §:n tarkoittama 
erityinen selvitys, joka voitaisiin ratkaista erillisenä asiana toiminnan 
aloittamisen jälkeen. 
 
Hallinto-oikeus katsoo hakemuksen olleen puutteellinen kaivannaisjätteiden 
jätehuoltoa koskevilta osin. Aluehallintovirasto ei ole edellyttänyt hakemusta 
tältä osin täydennettäväksi. Osin tästä johtuen myös lupaharkinta laajennusta 
koskevan luvan myöntämiseksi ja tarpeellisten lupamääräysten asettamiseksi 
on jäänyt kaivannaisjätealueiden ja kaivannaisjätteiden osalta puutteelliseksi. 
Ympäristölupa on sen johdosta kumottava ja asia palautettava 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

2.4 Purkuputki ja purkupaikan soveltuvuus 

Sovellettavia oikeusohjeita 

Vesilain 3 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos: 1) hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua; tai 
2) hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava 
verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. 

 
Vesilain 3 luvun 10 §:n 1 momentin mukaan lupapäätöksessä on annettava 
tarpeelliset määräykset: 1) hankkeesta ja sen toteuttamisesta aiheutuvien 
haittojen välttämisestä siten kuin 2 luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään; 2) 
maisemoinnista ja muusta työn jälkien poistamisesta; sekä 3) vesistön ja 
pohjavesiesiintymän tilan säilyttämistä varten tarpeellisista toimenpiteistä ja 
laitteista. 

 
Pykälän 3 momentin mukaan, jos tämän lain mukaan luvanvaraisesta 
hankkeesta aiheutuu ympäristönsuojelulain 5 §:ssä tarkoitettua ympäristön 
pilaantumista vesialueella tai sen vaaraa, lupamääräyksiä annettaessa on 
sovellettava myös, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään lupamääräysten 
antamisesta. 
 
Vesilain 3 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan, jos vesitaloushankkeesta 
aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa, hankkeesta vastaava on 
velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin vahinkojen ehkäisemiseksi tai 
vähentämiseksi (kalatalousvelvoite) taikka määrättävä maksamaan tällaisten 
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toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava maksu 
kalatalousviranomaiselle (kalatalousmaksu). 
 
Vesilain 3 luvun 16 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen voi 
perustellusta syystä lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen 
päätöksen lainvoimaiseksi tulemista hankkeen toteuttamista valmisteleviin 
toimenpiteisiin (valmistelulupa). Toimenpiteet on lupapäätöksessä 
tarpeellisilta osin yksilöitävä. Toisen aluetta saadaan käyttää edellä 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin vain, jos sellainen oikeus luvassa perustetaan tai 
oikeudenhaltijat siihen muuten suostuvat. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan valmistelulupa voidaan myöntää, jos: 1) 
valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien 
käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa; ja 2) kyseisten 
toimenpiteiden suorittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa 
ennalleen siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai luvan ehtoja 
muutetaan. 
 
Ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen 
vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että 
toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan 
ehkäistä. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja 
vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja 
onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) 
merkitys elinympäristön terveellisyyden, ja viihtyisyyden kannalta; 4) 
sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan 
osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan 
myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka 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) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka 
vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; 5) eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta; 6) 
olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella 
perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää 
saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai 
mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-
alueella. 
 
Ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 49 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun seurauksen merkittävyyttä 
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arvioitaessa otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon 
järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisessa 
vesienhoitosuunnitelmassa tai merenhoitosuunnitelmassa esitetään toiminnan 
vaikutusalueen vesien ja meriympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
Luvassa ja 115 d §:ssä tarkoitetussa ilmoituspäätöksessä on toiminnan 
sijoituspaikan soveltuvuutta 11 §:n 2 momentin mukaisesti arvioitaessa sekä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi tarpeellisia lupamääräyksiä ja 
ilmoituspäätöksen määräyksiä annettaessa otettava huomioon, mitä toiminnan 
sijoituspaikkaa ja vaikutusaluetta koskevassa tulvariskien hallinnasta annetun 
lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään. 
Luvassa ja ilmoituspäätöksessä on lisäksi otettava huomioon tarvittavissa 
määrin tämän lain 204 §:ssä tarkoitetut suunnitelmat ja ohjelmat. 
 
Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset määräykset: 1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen 
ehkäisemisestä 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 
toimista; 6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön 
pilaantumista tai sen vaaraa. 
 
Pykälän 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava 
huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys 
ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen 
ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua 
parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa 
velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan 
otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä 
varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten 
rajoittamiseen. 
 
Ympäristönsuojelulain 69 §:n mukaan ympäristöluvassa on tarvittaessa 
vesilain mukaisesti määrättävä viemäriputken rakentamisesta ja sitä varten 
tarvittavasta käyttöoikeudesta. Määräystä annettaessa sovelletaan vesilain 
3 lukua, vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen korvaamiseen 13 lukua ja 
käyttöoikeuteen 2 luvun 12, 13 ja 13 a §:ää sekä 17 lukua. 
 
Luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunnitelma 
joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien 
kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -
verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on 



  133 (148) 
   
 
 

asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista 
hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle 
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 
 
Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin mukaan viranomainen ei saa myöntää 
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos 
65 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa 
hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, 
joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon. 
 
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (vesienhoitolaki) 8 
§:n 1 momentin mukaan pinta- ja pohjavedet luokitellaan ihmisten toiminnan 
aiheuttaman muutoksen voimakkuuden perusteella. Pintaveden luokka 
perustuu ekologiseen ja kemialliseen tilaan sen mukaan, kumpi niistä on 
huonompi.  
 
Vesienhoitolain 21 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan 
vesienhoitosuunnitelman ja toimenpideohjelman tavoitteena on, että pinta- ja 
pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja että niiden tila on vähintään hyvä.  
 
Vesienhoitolain 28 §:n mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä 
viranomaistehtäviä hoitavien muiden elinten on otettava soveltuvin osin 
toiminnassaan huomioon valtioneuvoston 17 §:n mukaisesti hyväksymät 
vesienhoitosuunnitelmat.  
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin mukaan, jos laitos tai toiminta 
aiheuttaa päästöjä vesistöön, lupahakemuksessa on oltava: 1) purkuvesistön 
yleiskuvaus ja tiedot virtaamista, veden laadusta, kalastosta sekä kalastuksesta; 
2) tiedot vesistön käytöstä; 3) selvitys toiminnan vaikutuksesta veden laatuun, 
kalastoon ja muihin vesieliöihin; 4) selvitys päästöjen vaikutuksista vesistön 
käyttöön; 5) selvitys vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi 
tarvittavista toimenpiteistä; 6) arvio mahdollisuuksista estää vesistön 
pilaantumisesta aiheutuva korvattava vahinko; 7) korvauskysymysten 
ratkaisemiseksi tarpeelliset kiinteistötiedot ja arvio päästöjen aiheuttamista 
vahingoista sekä ehdotus niiden korvaamisesta, jos päästöistä arvioidaan 
aiheutuvan korvattavaa vahinkoa. 
 
Vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006, 
vesienhoitoasetus) 9 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaan asetuksessa 
tarkoitetaan pintaveden ekologisen tilan luokittelussa: 1) biologisilla tekijöillä 
kasviplanktonia, päällysleviä, makroleviä, muuta vesikasvillisuutta, 
pohjaeläimistöä ja kalastoa; 2) hydrologis-morfologisilla tekijöillä 
virtausoloja, viipymää, veden korkeutta, syvyyssuhteita, pohjan ja 
rantavyöhykkeen rakennetta sekä yhteyttä pohjaveteen; 3) fysikaalis-
kemiallisilla tekijöillä näkösyvyyttä, lämpöoloja, happioloja, suolaisuutta, 
happamoitumistilannetta, ravinneoloja ja kansallisesti valittuja 
vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
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asetuksen liitteen 1 D kohdassa tarkoitettuja aineita. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan kohdassa 1–3 tarkoitetut tekijät joki-, järvi- ja 
rannikkovesissä on esitetty tarkemmin asetuksen liitteessä 1 sekä 
vesipuitedirektiivin liitteessä V. 
 
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006) 5 §:n 1 momentin mukaan liitteen 1 B kohdassa 
tarkoitetun aineen päästö kohdassa, jossa päästö johdetaan pintaveteen, ei saa 
ylittää mainitussa kohdassa esitettyä päästöraja-arvoa. Päästöraja-arvo 
määrätään ympäristöluvassa ja sen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan. 
 
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 6 §:n 1 momentin mukaan 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. 
 
Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 6 b §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan 
toiminnanharjoittajan hakemuksesta määrätä sekoittumisvyöhykkeestä, jolla 
yhden tai useamman liitteen 1 kohdissa C2 ja D tarkoitetun aineen pitoisuus 
vedessä voi ylittää aineelle säädetyn ympäristönlaatunormin, jollei normi ylity 
muussa pintavesimuodostuman osassa. 
 
Pykälän 2 momentin mukaan sekoittumisvyöhykkeen laajuus on rajattava 
ympäristöluvassa päästölähteen läheisyyteen siten, että se on oikeassa 
suhteessa pilaavien aineiden pitoisuuksiin päästölähteen kohdalla. 

Asiassa esitetty selvitys 

Nykyinen purkupaikka Seurujoessa 
 
Kittilän kaivoksen käsitellyt jätevedet sekä prosessi- ja kuivanapitovedet on 
voimassa olevan luvan perusteella johdettu Seurujokeen, joka laskee edelleen 
Loukiseen. Kaivoksen vesistövaikutusten merkittävyys Seurujoessa on arvioitu 
suureksi. Merkittävin kuormitus on vesistövaikutusarvioinnin mukaan 
aiheutunut typestä ja sulfaatista sekä haitta-aineista arseenista, antimonista, 
mangaanista ja nikkelistä. 
 
Seurujoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi vuonna 2013. Seurujoki ei ole 
hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan voimakkaasti muutettu ja sen 
biologinen tila on vuoden 2013 luokittelussa arvioitu erinomaiseksi ja 
fysikaalis-kemiallinen tila hyväksi. Seurujoen keskivirtaama 
virtaamamittausasemalla esitettyjen tietojen mukaan on ollut noin 4,0 m3/s ja 
keskialivirtaama 1,4 m3/s.  
 
Marraskuussa 2016 päivätyn YVA-selostuksen mukaan piilevien eliöyhteisö 
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Seurujoessa on muuttunut kaivoksen toiminnan myötä, koska sulfaatin 
aiheuttama suolaantuminen on lisännyt joessa murtovettä suosivia lajeja ja 
vähentänyt tiettyjen suolaisuudelle herkkien lajien osuutta piileväyhteisöissä. 
Piileviin vaikuttaa myös metallipitoisuuksien, muun muassa antimonin, kasvu. 
Uuden sulfaatinpoistolaitoksen myötä Seurujoen kokonaissuolakuormituksen 
on arvioitu laskevan vuonna 2016 käytettävissä olleisiin tietoihin perustuvasta 
tasosta noin neljännekseen. Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesien 
aiheuttaman suolakuormituksen on kuitenkin arvioitu kasvavan. Lisäksi 
kaivoksen tuotannon laajentaminen nostaisi Seurujoen 
kokonaistyppipitoisuutta. YVA-selostuksessa on todettu, että Seurujoen 
biologisen tilaluokan muutosta erinomaisesta hyvään ei voida varmuudella 
sulkea pois vesienhoidon 3. suunnittelukierroksen luokittelussa piilevien 
ekologisesta tilasta johtuen. Seurujoen hyväksi luokiteltuun fysikaalis-
kemialliseen tilaan ei ole arvioitu aiheutuvan muutosta, mutta yksittäisten 
luokittelumuuttujien osalta tilaluokan lasku erinomaisesta hyvään on 
mahdollinen. Kaivoksen käsiteltyjen jätevesien aiheuttama nousu Seurujoen 
sulfaattipitoisuudessa, sähkönjohtavuudessa ja kokonaistyppipitoisuudessa 
sekä muutokset piilevien lajirakenteessa on todettu myös YVA-selostuksen 
liitteenä olevassa Pöyry Finland Oy:n 11.7.2016 päivätyssä 
purkupaikkaselvityksessä.  
 
Ympäristölupahakemuksen liitteenä toimitetun Ramboll Finland Oy:n 
8.3.2018 päivätyn Kittilän kaivoksen vesistö- ja kalataloustarkkailuraportin 
mukaan kaivosvesien johtaminen Seurujokeen on lisännyt purkuvesistöön 
kohdistuvaa ympäristökuormitusta ja vaikuttanut veteen nostaen pitoisuuksia. 
Erityisesti sulfaatin, kloridin ja kokonaistypen pitoisuudet ovat 
kaivoskuormituksen vaikutuksesta taustapitoisuuksia korkeammat. Eroja 
kuormitetun alueen ja taustahavaintojen välillä voidaan pitää selvinä. 
Seurannasta saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida, etteivät havaitut 
veden pitoisuusmuutokset purkuvesistöön sekoituttuaan ole aiheuttaneet 
toistaiseksi voimakkaita vaikutuksia vesieliöstöön. Pohjaeläin- ja piilevälajien 
runsaussuhteissa on seurannan aikana havaittu vähittäistä muutosta, joka on 
todennäköisesti seurausta kaivoksen vaikutuksesta. Kuormituksen muutosten 
vaikutukset vastaanottavan vesistön eliöstössä ovat kuitenkin yleensä hitaita. 

 
YVA-selostuksen mukaan Seurujoen vedenlaatu parantuisi, jos kaivosvesien 
purkaminen sinne lopetettaisiin. Seurujoen suolapitoisuus ja typpikuormitus 
laskisivat, mikä edesauttaisi vedenlaadun ja piilevärakenteen palautumista 
luontaiselle tasolle. Seurujokeen kohdistuisi uuden purkuputken käyttöönoton 
jälkeen vain kaivosalueen puhtaiden valumavesien kuormitus ja käytöstä 
poistettavilta pintavalutuskentiltä voimakkaiden sateiden sekä lumen ja jään 
sulamisen aikaan aiheutuvaa huuhtoutumista. 

 
Uusi purkupaikka Loukisessa 
 
Agnico Eagle Finland Oy:n 9.6.2017 vireille tulleessa ja 16.4.2018 ja 
26.9.2018 päivitetyssä ympäristölupahakemuksessa on esitetty purkuputken 
rakentamista Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle ja kaivoksen 
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käsiteltyjen prosessi- ja kuivanapitovesien johtamista uuteen purkupisteeseen. 
 
Hakemuksen mukaan vuosina 2015–2018 johdettu prosessivesi- 
määrä on ollut 1,03–1,15 Mm3 ja kuivanapitovesien määrä on viime vuosina 
ollut 3,0–4,2 Mm3. Vuonna 2019 prosessivesiä on yhtiön toimittaman 
täydennyksen mukaan muodostunut alle 2 Mm3 ja kuivanapitovesiä alle 3 
Mm3 vuodessa. Toiminnan laajentumisen myötä prosessivesien määrä nousisi 
noin 2,1 Mm3 vuodessa ja kuivanapitovesien määrä noin 5,5–6,7 Mm3 
vuodessa vuoteen 2023 mennessä. Loukiseen johdettava jätevesimäärä olisi 
siten noin 7,6–8,8 Mm3 vuodessa. 
 
Kittilän kaivoksen jätevesien vaikutusta Loukisen ja Ounasjoen vedenlaatuun 
on hakemuksessa arvioitu sulfaatin osalta 14 000 tonnin, typen osalta 110 ja 
200 tonnin, antimonin osalta 1 900 kg:n, nikkelin osalta 800 kg:n ja arseenin 
osalta 600 kg:n vuosikuormituksella.  
 
Yhtiö on ympäristölupahakemuksessa ja sen täydennyksissä tuonut esille, että 
uudesta vuonna 2017 käyttöön otetusta vesienkäsittelylaitoksesta huolimatta 
kasvavat kuivanapitovesimäärät maanalaisesta kaivoksesta aiheuttavat 
haasteita lupaehdoissa pysymisessä erityisesti sulfaatin osalta. 
Kuivanapitovesien sulfaattipitoisuus on noin 1 000 mg/l. Uuden 
vesienkäsittelylaitoksen käyttöönoton jälkeen ympäristöön purettavien vesien 
sulfaattipitoisuus on vaihdellut välillä 840–2 700 mg/l. Vuosittaisen 
sulfaattikuormituksen on arvioitu nousevan selkeästi vuonna 2021, kun 
Kittilän kaivoksen rikastamon tuotantomäärä nousee tasolle 2,0 Mt vuodessa. 

Yhtiö on hakenut Loukiseen sekoittumisvyöhykettä nikkelille, antimonille ja 
sulfaatille noin 1,5 kilometrin etäisyydelle purkupaikasta. Lupahakemuksen 
mukaan purkuveden nikkelipitoisuus 100–150 µg/l laimenee tason 10 µg/l 
alapuolelle noin 200–300 metrin päässä purkupaikasta. Sulfaatin 
lähtöpitoisuus 2 000 mg/l laskee kymmenesosaan alle 100 metrin etäisyydellä 
purkupaikasta ja sekoittuu täysin 1,5 kilometrin päässä purkupaikasta 
alavirtaan. Antimonipitoisuuksien on arvioitu laskevan 1,5 kilometrin 
etäisyydellä tasolle 5,2–9,5 µg/l, kun antimonikuormitus purkupaikan kohdalla 
on 46,6 µg/l (kokonaiskuormituksella 1 900 kg/v). Valituksenalaisella 
päätöksellä on määrätty 300 metrin suuruisesta 31.12.2025 voimassa olevasta 
sekoittumisvyöhykkeen nikkelille ja nikkeliyhdisteille. Sulfaatille tai 
antimonille ei ole määrätty ympäristölaatunormia vesiympäristölle 
vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa, 
joten sekoittumisvyöhykkeen määräämisen arvioinnille ei ole ollut niiden 
osalta tarvetta. 
 
Loukisen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi vuonna 2013. Biologinen tila 
(pohjaeläimet) arvioitiin hyväksi, fysikaalis-kemiallisten tila erinomaiseksi ja 
kemiallinen tila hyväksi. Hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan 
Loukinen ei ole voimakkaasti muutettu. Loukisen keskivirtaama Seurujoen 
yhtymäkohdan alapuolella on hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaan ollut 
noin 12,9 m3/s ja keskialivirtaama noin 5,0 m3/s 
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YVA-selostuksen liitteenä olevassa Pöyry Finland Oy:n 11.7.2016 päivätyssä 
purkupaikkaselvityksessä on tarkasteltu yhdeksää eri purkupaikkavaihtoehtoa 
Ounasjoen, Kitisen ja Ivalojoen valuma-alueilla. Purkupaikan valinnassa on 
painotettu purkupaikan laimenemisolosuhteita, mahdollisuutta rakentaa 
putkilinja ilman välipumppaamoja ja putkilinjan huoltovarmuutta. Mainitut 
kolme kriteeriä täyttyivät selvityksen mukaan Loukisen pääuomassa 
Sotkajokisuun alapuolella ja siitä 10,8 kilometrin päässä Ounasjoen 
pääuomassa Loukisen suualueen alapuolella. Ounasjoen laimennuspotentiaali 
todettiin merkittävästi suuremmaksi kuin Loukisen, mutta haitta-aineiden 
poistuma Ounasjoen ja Loukisen pääuoman välillä arvioitiin lähes 
olemattomaksi, minkä johdosta purkuputken sijaintipaikka ei juurikaan vaikuta 
Ounasjokeen aiheutuvaan kuormitukseen. Koska Ounasjoki sijaitsee 
kauempana kaivoksesta, olisivat purkuputkilinjan rakentamiskustannukset 
merkittävästi, noin 5–10 miljoonaa euroa, suuremmat kuin noin 20 miljoonan 
euron kustannukset purkuputken rakentamisesta Loukiseen, ja lisäksi haasteita 
aiheutuisi pumppauksen ja riskienhallinnan osalta. 
 
Toimintavaiheessa purkuvesien laimeneminen Loukisessa tapahtuu 
purkuputkiselvityksen mukaan pääosin purkupisteen ja noin 1,5 kilometrin 
etäisyydellä sijaitsevan Putaanperänmukkan kosken välisellä alueella. 
Putaanperänmukkan koskessa purkuvesien pitoisuudet olisivat luontainen 
poistuma huomioon ottaen arviolta samalla tasolla kuin nykytilanteessa, jossa 
jätevedet on purettu Seurujokeen. Suolaisuutta aiheuttavien muuttujien osalta 
luontainen poistuma on arvioitu olemattomaksi. Purkuvedet eivät siten 
aiheuttaisi lisähaittaa Loukisen alaosan kalastolle tai koskialueiden eläimistölle 
nykytilanteeseen verrattuna. Loukisen alajuoksun kokonaistyppipitoisuudet ja 
suolapitoisuus sekä arseenin, antimonin, mangaanin ja nikkelin pitoisuudet 
tulevat nousemaan nykyisestä. Haitta-ainepitoisuudet jäävät kuitenkin 
Loukisen taustapitoisuus huomioiden alhaiseksi ja eliöstölle haitattomalle 
tasolle purkualueella ja siitä alavirtaan. Putkilinjan rakentamiseen liittyvät noin 
viikon kestävät Seurujoen ja Kapsajoen alitustyöt voivat aiheuttaa muun 
muassa jokiveden hetkellistä samentumista, mutta eivät merkittäviä haitallisia 
kalatalousvaikutuksia tai vaikutuksia jokien vesiekologiaan.  
 
YVA-selostuksessa purkuputken rakentamisen negatiivisten vaikutusten 
merkittävyys on arvioitu kohtalaiseksi purkuputken lähialueella 
(purkuputkenpää - Putaanperänmukka), mutta vähäiseksi Loukisen alaosalla. 
 
Purkuputken lähialueella Loukisessa piileväyhteisössä suuria suolapitoisuuksia 
ja korkeaa sähkönjohtavuutta suosivat levät yleistyisivät purkuputken 
rakentamisen myötä joen alkuperäisen lajiston kustannuksella. Typpikuormitus 
saattaa myös lisätä levien kasvua purkualueen välittömässä läheisyydessä. 
Jätevesien purkualueella ja sekoittumisvyöhykkeellä Loukisessa 
metallikuormitus saattaa aiheuttaa vaurioita osalle piilevistä. 
 
Uuden purkupaikan alapuolisella alueella Loukisessa vaikutukset 
pohjaeläinyhteisöihin on arvioitu pieniksi, koska Seurujoen pohjaeläinyhteisö 
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ei vastaavilla pitoisuuskuormituksilla ole muuttunut oleellisesti. Purkupaikan 
lähietäisyydellä pohjaeläinlajistot saattavat kuitenkin muuttua kohonneiden 
pitoisuusnousujen seurauksena. Vaikka purkupaikan alapuolisen vesistön 
pohjaeläinlajisto muuttuisi päästöjen seurauksena, ei Loukisen 
vesimuodostuman pohjaeläinten ekologinen tila tulisi muuttumaan, sillä 
purkuputken alapuolinen vesistö käsittää vain 18 % Loukisesta. Purkuputken 
vaikutukset Loukisen virtaamiin ja vedenkorkeuteen on arvioitu vähäisiksi. 

 
Agnico Eagle Finland Oy:n 16.4.2018 päivitetyn ympäristölupahakemuksen 
mukaan yhtiö on hakenut purkuputken sijoittamista varten rajoitettua 
käyttöoikeutta kaivoslain nojalla ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
on päätöksellään 5.4.2018 myöntänyt kaivoslain mukaisen apualueen Kittilän 
kaivokselle sekä rajoitetun käyttöoikeuden putkilinjauksen sekä tukitiestön alle 
jääville maa- ja vesialueille. Käyttöoikeuden ja muiden erityisten oikeuksien 
lunastaminen suoritetaan kaivostoimituksen yhteydessä. 
 
Uuden purkupaikan vaikutukset Ounasjoessa 

 
Loukinen laskee Ounasjokeen, joka on tyypitelty suureksi turvemaiden joeksi. 
Joen pituus on noin 280 kilometriä ja valuma-alue 13 968 km2. Ounasjoen 
keskivirtaama Loukisen yhtymäkohdan alapuolella on ollut noin 94,8 m3/s ja 
keskialivirtaama noin 27,4, m3/s. Loukinen laskee Ounasjokeen, joka on jaettu 
vesienhoidon suunnittelussa kahdeksi vesimuodostumaksi. 
Vesienhoitosuunnitelman mukainen vesimuodostuma Loukisen laskukohdassa 
on Ylä-Ounasjoki. Vesimuodostuman valuma-alueen pinta-ala on 9 839 km2. 
Vesienhoitosuunnittelun 3. kauden luokittelutietojen mukaan Ylä-Ounasjoen 
vesimuodostuman ekologinen tila on erinomainen. Fysikaalis-kemiallisten 
laatutekijöiden osalta tilaluokka on erinomainen. Myös hydrologis-
morfologisten tekijöiden osalta vesimuodostuma on erinomaisessa tilassa 
kaikkien laatutekijöiden osalta. Ounasjoki on suojeltu 
voimalaitosrakentamiselta Ounasjoen erityissuojelusta annetulla lailla ja 
kuuluu lisäksi Natura 2000 -suojelun piiriin (FI1301318). Suojeluperusteena 
ovat luontodirektiivin luontotyypeistä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, 
tulvaniityt ja tulvametsät, sekä luontodirektiivin liitteen II laji laaksoarho. 
 
YVA-menettelyn yhteydessä on arvioitu Kittilän kultakaivoksen vaikutukset 
myös Ounasjoen Natura 2000 -alueeseen. Pöyry Finland Oy:n laatiman 
28.10.2016 päivätyn Natura-arvioinnin mukaan hankkeen purkuvesillä ei 
vuosien 2016–2020 vesistövaikutusarvioinnin mukaan arvioida olevan 
vaikutusta Ounasjoen virtaamiin, vesimääriin tai vedenpinnankorkeuksiin. 
Vesistövaikutusten arvioinnin mukaan pitoisuuslisäykset Ounasjoessa jäävät 
eliöstön kannalta alhaisiksi suolaisuutta aiheuttavien muuttujien sekä 
kokonaistypen ja haitta-aineiden osalta. Ounasjoessa sulfaattipitoisuuslisäys 
laskee Loukisen alapuolella alle 10 mg/l. Haitta-aineista arseenin ja antimonin 
pitoisuudet jäävät alhaisiksi ja eliöstölle selkeästi haitattomalle tasolle. Vaikka 
Ounasjoen luontainen kokonaistyppipitoisuus nousee nykyisestä tasosta 280–
300 µg/l, sen on edelleen arvioitu alittavan pintavesien ekologisen luokittelun 
mukaisen erinomaisen tason rajan (<450 µg/l). Hankkeen vaikutukset koko 
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Natura 2000 -alueen mittakaavassa on arvioitu suojeluperusteena oleville 
luontotyypeille ja lajille vähäisiksi. 
 
Natura-arvioinnin päivityksessä 20.12.2017 on todettu, että tuotannon 
nostamisen Ounasjoen Natura-alueen luontoarvoille aiheuttamat vaikutukset 
jäävät kokonaisuudessaan vähäisiksi. Vesistömallinnuksen tulosten perusteella 
joidenkin haitta-aineiden pitoisuudet kasvavat, mutta ne pysyvät edelleen 
vesieliöstölle haitattomalla tasolla. Typpipitoisuuden arvioidaan kasvavan 
jonkin verran Ounasjoessa sekä hankkeen että jätevedenpuhdistamon 
aiheuttamien yhteisvaikutusten vuoksi, mutta tuotantoa rajoittavien fosforin ja 
veden alhaisen lämpötilan vuoksi perustuotannon ei arvioida kasvavan 
nykyisestä eikä siten aiheuttavan rehevöitymistä. Vesistömallinnuksen antamat 
pitoisuusnousut ovat yliarvioita, minkä vuoksi todellisten vaikutusten 
arvioidaan jäävän edellä esitettyä alhaisemmiksi. Tuotannon noston ei arvioida 
aiheuttavan vaikutuksia direktiiviluontotyypille Fennoskandian luonnontilaiset 
jokireitit. Lähimmät tunnetut laaksoarhoesiintymät sekä tulvametsät ja 
tulvaniityt sijoittuvat yli 100 kilometrin etäisyydelle, minkä vuoksi myöskään 
niille, kuten ei myöskään Natura-alueen eheydelle, arvioida aiheutuvan 
vaikutuksia. 
 
Pohjavesivaikutukset 

Purkuputken rakentamisen vaikutuksia Loukisen vedenhankinnan kannalta 
tärkeälle 1. luokan pohjavesialueelle ei ole arvioitu vuoden 2016 YVA-
menettelyn yhteydessä tai erillisessä purkupaikkaselvityksessä.  

Pöyry Finland Oy:n laatiman 22.3.2018 päivätyn lupahakemuksen 
täydennyksen mukaan Loukisen pohjavesialue sijaitsee noin 9 kilometriä 
purkuputken suulta alavirtaan. Alueen pohjavesi on noin 1,5 metrin 
syvyydellä. Pohjavesialue on sijaintinsa johdosta tulvaherkkä ja sillä sijaitseva 
vedenottamo suljetaan keväisin tulvan ajaksi. Korkeassa tulvatilanteessa 
Loukisen jokivesi voi ulottua vedenottamon alueelle ja maakerroksen ohuus 
voi lisätä muuttumisriskiä. Vedenottamon pääasiallinen valuma-alue on 
kuitenkin ottamon pohjois- ja itäpuolella, joka pysyy kuivana myös 
tulvatilanteissa. Tulva ei ulotu myöskään Loukisenvaaran alueelle, josta tulee 
pohjavesialueelle merkittävää valuntaa. Tulva-alue on lisäksi pieni, muutamia 
prosentteja pohjaveden muodostumisalueesta, ja tulvavaiheen jälkeen 
pohjavesiolosuhteet normalisoituvat. Mikäli jokivettä ja siinä olevia haitta-
aineksia päätyy vedenottamon valuma-alueelle, on täydennykseen sisältyvän 
arvion mukaan epätodennäköistä, että vedenottamon vedessä havaittaisiin 
pitkänkään ajan kuluessa laadullisia muutoksia pienistä pitoisuuksista ja 
tulvavaiheen lyhyestä kestosta johtuen. 

Oikeudellinen arviointi 

Levin Vesihuolto Oy on vaatinut päätöksen kumoamista jätevesien 
purkuputken ja sekoittumisvyöhykkeen sijaintipaikan osalta. Kittilän kunnan 
rakennus- ja ympäristölautakunnan ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri 
ry:n ja sen asiakumppanin valituksissa on vaadittu aluehallintoviraston 
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päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan. Valituksissa on perusteltu 
vaatimuksia muun ohella sillä, että jätevesien purku Loukiseen aiheuttaa 
pohjaveden pilaantumista Loukisen pohjavesialueella, vedenoton 
vaikeutumista, kalakantojen elinvoimaisuuden vaarantumista, Ounasjoen ja 
Loukisen rehevöitymistä ja ekologisen tilan heikkenemisen vaaraa sekä 
erityisten luonnonolosuhteiden ja yleiseltä kannalta tärkeän muun 
käyttömahdollisuuden vaarantumista. Purkuputken tarvetta, sijoituspaikkaa ja 
vaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi eikä päätöksessä ole määrätty 
tarpeellisista haittavaikutuksia lieventävistä toimenpiteistä. 

Ympäristönsuojelulain 11 §:n sijoituspaikan soveltuvuutta koskevaa arviointia 
sovelletaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, johon myös 
jätevesien purkupaikan valinta rinnastuu. Sijoittamisen lähtökohtana on 
ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan sijoittaminen 
mahdollisuuksien mukaan siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai 
sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan 
soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa toiminnan 
vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle ja muut mahdolliset 
sijoituspaikat alueella. Lupapäätöksessä on ympäristönsuojelulain 52 §:n 
mukaan annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ehkäisemisestä ja 
rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista. Pilaantumisen merkittävyyttä 
arvioitaessa tulee ympäristönsuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaisesti ottaa 
huomioon, mitä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty toiminnan vaikutusalueen 
vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 

Purkuputkivaihtoehtoja on tarkasteltu erillisessä purkupaikkaselvityksessä, 
joka on liitetty osaksi vuoden 2016 YVA-selostusta. Hallinto-oikeus toteaa, 
että purkupaikkavaihtoehtojen tarkastelu on sisällöllisesti toteutettu riittävällä 
tavalla.  

Purkupaikkaselvityksen perusteella Loukisen Sotkajokisuun alapuolisen 
pääuoman sekoittumisolot ovat Seurujokea paremmat, mutta toisaalta 
Ounasjokea huonommat. Ounasjoki on kuitenkin katsottu teknistaloudellisesti 
Loukista huonommaksi vaihtoehdoksi noin 10 kilometriä pidemmän 
putkilinjan korkeampien rakentamiskustannusten sekä ylläpitoon ja 
huoltovarmuuteen liittyvien syiden vuoksi. 
 
Esitetyn selvityksen perusteella erityisesti purkuvesien sulfaatti- ja 
typpipitoisuudesta ja muista haitta-aineista aiheutuu selkeitä haittavaikutuksia 
purkupaikan ja noin 1,5 kilometrin etäisyydellä siitä sijaitsevan 
Putaanperänmukan välisellä alueella. Sen sijaan Loukisen alajuoksulla ja 
Ounasjoessa vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. 
 
Hankkeen tulevien vesistövaikutusten arviointi on koskenut vain vuosia 2016–
2020 ja siihen sisältyy merkittävää epävarmuutta kaivoksen koko elinkaarensa 
aikana aiheuttaman kuormituksen määrän ja laadun osalta. Kuten aiempana on 
todettu, hakemuksessa ei ole esitetty luotettavaa arviota kuivanapitovesien 
määrän ja laadun kehittymisestä vuoden 2023 jälkeen eikä selvitystä 
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kuivanapitovesissä olevien haitta-aineiden tehokkaaksi poistamiseksi. 
Vesistövaikutuksia ja purkupaikan soveltuvuutta koskeva tarkastelu on 
painottunut haitta-aineiden laskennalliseen laimenemiseen purkupaikan 
alapuolella. Hallinto-oikeus katsoo, että lupahakemuksessa ei siten ole 
riittävällä tavalla esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n 1 momentin 3 ja 4 
kohdissa edellytettyä selvitystä hakemuksen mukaan ainakin vuoteen 2037 
jatkettavan kaivostoiminnan vaikutuksesta veden laatuun, kalastoon ja muihin 
vesieliöihin sekä selvitystä päästöjen vaikutuksista vesistön käyttöön. 
Esitettyjen selvitysten epävarmuudesta johtuen asiassa ei ole voitu varmistua 
siitä, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta toiminnasta ympäristöluvan 
myöntämisen esteenä olevaa merkittävää vesistön pilaantumisen vaaraa 
toiminnan suunniteltu kesto huomioon ottaen eikä poissulkea sitä, etteikö 
toiminnasta voisi pitkällä aikavälillä aiheutua luonnonsuojelulaissa kiellettyä 
vaikutusta Natura-alueelle. Kuormitusmääriin liittyvän epävarmuuden vuoksi 
myöskään Loukisen pohjavesialueelle Loukisen tulvaherkkyyden vuoksi 
aiheutuvaa riskiä ei ole pystytty arvioimaan luotettavasti eikä 
ympäristönsuojelulain 17 §:ssä tarkoitettua pohjavesien pilaantumisen vaaraa 
ole näin ollen pystytty poissulkemaan. 
 
Kun otetaan huomioon, että purkupaikan soveltuvuutta tulee arvioida 
erityisesti suhteessa aiheutuviin päästöihin ja niiden vaikutuksiin, joiden 
määrästä ja laadusta hakija ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä pitkällä 
aikavälillä, uuden purkuputken sijoituspaikan soveltuvuutta ei ole voitu 
arvioida ympäristönsuojelulaissa edellytetyllä tavalla eikä asiassa ole voitu 
varmistua siitä, täyttyvätkö ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset 
ympäristöluvan myöntämisen edellytykset muuttuvalle toiminnalle 
suunnitellulla purkupaikalla. Valituksenalainen päätös on näin ollen myös 
purkupaikan sijoittamista koskevilta osin kumottava ja asia palautettava 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 

2.5 Muut vaatimukset ja valitusperusteet 

Agnico Eagle Finland Oy on vaatinut, että lupamääräyksiä 13, 22, 23, 39, 42 ja 
66 muutetaan valituksessa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Sirkan-Könkään 
jakokunnan yhteisalue on vaatinut, että jakokunnalle kalataloudellisen tuoton 
alenemisesta maksettava vuosittainen korvaus korotetaan 500 eurosta 1 500 
euroon. 
 
Kun otetaan huomioon hallinto-oikeuden pääasiassa antama ratkaisu, jolla 
aluehallintoviraston päätös on kokonaisuudessaan kumottu ja asia palautettu 
uudelleen käsiteltäväksi, suullista käsittelyä koskevaa vaatimusta sekä 
lupamääräyksiä ja kalataloudellisen tuoton alenemisesta maksettavaa 
korvausta koskevia vaatimuksia ei ole tarpeen arvioida, ja lausuminen 
vaatimuksista raukeaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 81 §:n 
3 momentin nojalla.  
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3.  Täytäntöönpanomääräys ja väliaikaiset päästöraja-arvot 

Aluehallintoviraston päätöksen tultua edellä tässä päätöksessä mainituilla 
perusteilla kumotuksi, aluehallintoviraston päätös on kumoutunut myös siltä 
osin kuin sillä on myönnetty ympäristönsuojelulain mukainen lupa toiminnan 
aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ja vesilain mukainen oikeus ryhtyä 
päätöksen tarkoittamiin vesilain mukaisiin toimenpiteisiin ennen päätöksen 
lainvoimaiseksi tulemista. Aluehallintoviraston asettamia 
täytäntöönpanomääräyksiä ei voida jättää voimaan, kun lupapäätös, johon ne 
kohdistuvat, on kumottu. Hallinto-oikeus on kuitenkin antanut 
ratkaisukohdasta ilmenevän täytäntöönpanomääräyksen oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin perusteella, jonka mukaan 
päätöksen kumotessaan tuomioistuin voi samalla määrätä, että kumottua 
päätöstä on edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan uudelleen tai kunnes 
tuomioistuimen päätös on lainvoimainen tai asiaa käsittelevä tuomioistuin 
toisin määrää. Määräyksen antamisen perustelut käyvät ilmi tästä jaksosta. 
 
Yhtiö on alun perin tehnyt purkuputken rakentamista koskien erillisen 
9.6.2017 aluehallintovirastolle toimitetun lupahakemuksen, koska uusi 
purkuputki on katsottu tarpeelliseksi riippumatta toiminnan laajentamisesta. 
Yhtiö on asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella esittänyt alkuperäisessä 
hakemuksessaan Loukiseen 1,6 Mt vuodessa tuotantomäärää vastaavia 
kuormitusraja-arvoja. Aluehallintoviraston kanssa käydyissä 
viranomaisneuvotteluissa erillisiä lupahakemuksia ja niiden osittain 
päällekkäisiä ja ristiriitaisia tietoja pintavesivaikutuksista on pidetty 
ongelmallisena, minkä johdosta yhtiö on päivittänyt purkuputkea ja 
tuotantomäärän kasvattamista koskevia hakemuksiaan pintavesivaikutusten 
osalta siten, että ne ja esitetyt kuormitusraja-arvot vastaavat 2,0 Mt vuodessa 
tuotantoa. Aluehallintovirasto on toimittanut Vaasan hallinto-oikeudelle 
ainoastaan yhtiön 16.4.2018 päivätyn purkuputkea koskevan päivitetyn 
lupahakemuksen. Hallinto-oikeus on erikseen pyytänyt aluehallintovirastoa 
toimittamaan myös alkuperäisen 9.6.2017 aluehallintovirastolle toimitetun 
hakemuksen, mutta aluehallintovirasto on ilmoittanut, että kyseinen 
alkuperäinen hakemus on korvattu päivitetyllä hakemuksella eikä alkuperäisiä 
asiakirjoja enää ole ollut saatavilla. Hallinto-oikeuden käytettävissä ei siten ole 
ollut yhtiön ehdotusta 1,6 Mt vuodessa tuotantomäärää vastaavista 
kuormitusraja-arvoista. 
 
Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kaivoksesta aiheutuva kuormitus tulee 
muun muassa kuivanapitovesien määrän kasvamisen johdosta lisääntymään 
riippumatta siitä, kasvaako vuosituotantomäärä hakemuksessa esitetyllä 
tavalla. Hakijan 16.4.2018 päivitetyssä hakemuksessa on todettu, että uusi 
purkupaikka tarvitaan jo nykyiselle toiminnalle. Luvan saaja on hallinto-
oikeudelle antamassaan vastineessa ilmoittanut ottaneensa purkuputken 
käyttöön joulukuussa 2020. Kun otetaan huomioon Seurujoen tilassa 
kaivoksen kuormituksen johdosta tapahtuneet ja aiheutuvaksi arvioidut 
muutokset, asiassa on perusteltua sallia jätevesien johtaminen purkuputkella 
Loukiseen lupapäätöksen kumoamisesta huolimatta, kunnes aluehallintovirasto 
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on ratkaissut asian uudelleen. Purkuputken lopullinen sijainti määräytyy asiaa 
täydennetyn hakemuksen perusteella aluehallintovirastossa uudelleen 
käsiteltäessä. 
 
Hallinto-oikeus katsoo, että käsiteltyjen prosessi- ja kuivanapitovesien 
johtaminen purkuputkella Loukisen pääuomaan Sotkajokisuun alapuolelle 
saattaa täyttää luvan myöntämisen edellytykset myös koko kaivostoiminnan 
suunnitellun keston ajaksi, mutta asiasta ei ole voitu varmistua hakemuksessa 
kuormituksen kehittymisestä ja jätevesien johtamisen pitkäaikaisvaikutuksista 
Loukisessa esitettyjen puutteellisten selvitysten johdosta. Kun otetaan 
huomioon Loukisessa vallitsevat Seurujokea paremmat laimenemisolosuhteet, 
hallinto-oikeus katsoo, että toiminnasta ei kuitenkaan aiheudu merkittävää 
ympäristön pilaantumista sen ajanjakson kuluessa, kun asiaa käsitellään 
uudelleen aluehallintovirastossa, ja on määrännyt tämän johdosta 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 124 §:n 3 momentin nojalla, 
että kumottua päätöstä on kyseinä väliaikana noudatettava hallinto-oikeuden 
ratkaisusta ilmi käyvin muutoksin. 

Pilaantumisen estämisen varmistamiseksi hallinto-oikeus on asettanut voimaan 
Loukiseen johdettavia jätevesiä koskevat päästöraja-arvot, joita on 
noudatettava, kunnes aluehallintovirasto on ratkaissut asian uudelleen. 
Hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräystä 22 asettamalla Loukiseen 
johdettavan jäteveden sisältämälle kokonaistypelle väliaikaisen raja-arvon 24 
mg/l. Raja-arvo vastaa luvan saajan valituksessaan esittämää arvoa ja on 
aluehallintoviraston vuodesta 2023 määräämää raja-arvoa 14 mg/l korkeampi. 
Raja-arvo on kuitenkin määrätty tulemaan voimaan päätöksen antamisen 
jälkeen eikä valituksessa vaaditulla tavalla vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi 
hallinto-oikeus on muuttanut lupamääräyksessä 23 asetettuja ylimpiä sallittuja 
vuosikuormitusmääriä tiukentamalla typen, sulfaatin ja antimonin osalta 
päästöraja-arvoja aluehallintoviraston valituksenalaisella päätöksellään 
sallimaan verrattuna. Asetetut päästöraja-arvot perustuvat voimassa olevan 
lupapäätöksen (PSAVI 4.12.2019, nro 163/2019) vastaaviin raja-arvoihin. 
Koska voimassa olevat raja-arvot on asetettu jätevesien johtamiseen 
Seurujokeen, hallinto-oikeus on korottanut raja-arvoja 1,5-kertaisiksi 
Loukisessa vallitsevien parempien laimenemisolosuhteiden ja muun muassa 
kuivanapitovesien aiheuttaman lisääntyneen kuormituksen johdosta. 
Päästöraja-arvot varmistavat ennalta arvioiden, ettei jätevesien johtamisesta 
Loukiseen aiheudu hakemuksen mukaisen purkupaikan alapuolella 
merkittävää pilaantumista asiaa aluehallintovirastossa uudelleen käsiteltäessä.  

4. Oikeudenkäyntikulut 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja sen asiakumppani ovat 
vaatineet, että aluehallintovirasto ja Agnico Eagle Finland Oy velvoitetaan 
korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut, yhteensä 1 040 euroa. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan 
oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen 
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oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan 
oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan 
korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa 
huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian 
merkitys asianosaiselle. 

Hallituksen esityksessä laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi (HE 29/2018 vp) todetaan 95 §:n yksityiskohtaisissa 
perusteluissa, että lähtökohtana olisi, että mikäli päätöksen tehnyt 
viranomainen tai muu julkinen osapuoli häviää asian, se velvoitettaisiin 
korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut. Sama koskisi myös 
yksityisen asianosaisen velvollisuutta korvata muiden yksityisten asianosaisten 
oikeudenkäyntikuluja silloin, kun asiassa on monta asianosaista, joilla on 
vastakkaisia intressejä. Hallituksen esityksen mukaan arvioitaessa 
oikeudenkäynnin osapuolten korvausvelvollisuuden perusteita olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota asiassa annettuun ratkaisuun samalla tavoin 
kuin nykyisin. Asiassa annetun ratkaisun merkitystä arvioitaessa olisi 
kuitenkin aiheellista ottaa huomioon, että hallintoprosessissa ei läheskään aina 
ole yksiselitteisesti osoitettavissa voittajaa tai häviäjää, eikä 
oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta voi siten perustaa yksin voittaja-
häviäjä -asetelmaan. Tuomioistuimen asiassa antama ratkaisu voi olla 
sisällöltään sellainen, että osapuolten on kohtuullista itse vastata 
oikeudenkäyntikuluistaan. Korvausvelvollisuuteen voisivat vaikuttaa 
viranomaisen mahdollisen virheen lisäksi myös muiden oikeudenkäynnin 
osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle. Siten esimerkiksi 
oikeusriidan luonne, osapuolen myötävaikutus asian selvittämiseen sekä asian 
ratkaisun oikeudellinen tai taloudellinen merkitys voitaisiin ottaa arvioinnissa 
huomioon. Vielä hallituksen esityksessä on todettu, että jos oikeudenkäynnin 
tarve on aiheutunut viranomaisen selvästi lainvastaisesta ratkaisusta, olisi 
kohtuullista, että yksityinen asianosainen saa korvausta hänelle tästä 
aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi 
silloin, kun viranomainen on päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltansa tai 
kun kyse on selvästi harkintavallan väärinkäytöstä. Tulkinnanvarainen tai 
vähäinen virhe asian käsittelyssä ei välttämättä muodostaisi viranomaiselle 
korvausvelvollisuutta. Toisaalta viranomainen voitaisiin hallituksen esityksen 
mukaan määrätä korvaamaan yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut 
silloinkin, kun kyse ei varsinaisesti ole viranomaisen tekemästä virheestä.  

Hallinto-oikeus on ratkaisullaan kumonnut aluehallintoviraston 
ympäristölupapäätöksen ja palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja sen 
asiakumppani ovat hakeneet muutosta myönteiseen lupapäätöksen. Kun 
otetaan huomioon hallinto-oikeuden pääasiaratkaisun perusteluista ilmenevät 
seikat, ei oikeudenkäynnin aluehallintoviraston päätökseen ja 
hakemusaineiston puutteellisuuteen liittyvistä seikoista huolimatta voida 
katsoa johtuvan päätöksen tehneen viranomaisen virheestä, joka perustaisi 
korvausvelvollisuuden. Päätöksen tehneen viranomaisen ei myöskään voida 
katsoa hävinneen asiaa, kun kysymys on ollut yhtiön tekemästä 
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lupahakemuksesta, joka on palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Kun lisäksi 
otetaan huomioon kysymyksessä olevan asian merkitys muutoksenhakijoina 
oleville yhdistyksille sekä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 
§:n 2 momentti, asiassa ei ole perusteita velvoittaa aluehallintovirastoa eikä 
myöskään luvan hakijana ollutta Agnico Eagle Finland Oy:tä korvaamaan 
muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikuluja. Oikeudenkäyntikulujen 
korvaamista koskeva vaatimus on siten hylättävä. 

Sovelletut oikeusohjeet 

Perusteluissa mainitut 

Julkinen kuulutus  

Päätös on annettu julkisella kuulutuksella. 

Päätöksestä tiedottaminen  

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n on viipymättä tämän päätöksen 
saatuaan ilmoitettava päätöksen tiedoksisaannista asiakumppanilleen. Jos se 
tämän laiminlyö, on se velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä 
aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin 
olosuhteisiin nähden harkitaan kohtuulliseksi (laki oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa 94 §, hallintolaki 56 § 2 momentti ja 68 §). 

Päätöksestä ilmoittaminen 

Kittilän kunnanhallituksen on viipymättä julkaistava tieto tätä päätöstä 
koskevasta kuulutuksesta kuntalain 108 §:n mukaisesti. Tiedon kuulutuksen 
julkaisemisesta tulee olla nähtävillä vähintään sen ajan, jonka kuluessa 
päätökseen saa hakea muutosta. 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituskirjelmä 
on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa hallinto-
oikeuden päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 4.8.2022. 

Valitusosoitus on liitteenä HallJK (01.20). 
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Hallinto-oikeuden kokoonpano 

Asian ovat ratkaisseet lainoppineet hallinto-oikeustuomarit Arto Hietaniemi ja 
Noora Britschgi sekä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Sauli 
Viitasaari. Asian on esitellyt Sauli Viitasaari. 

Tämä päätös on sähköisesti varmennettu hallinto-oikeuden 
asianhallintajärjestelmässä. 

  



  147 (148) 
   
 
 

Jakelu 

 
Päätös maksutta Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja sen asiakumppani  

 
Sirkan-Könkään jakokunnan yhteisalue 
 
Levin Vesihuolto Oy 
Asiamies: OTM Jari Korhonen, JTK Law Oy 
 
Agnico Eagle Finland Oy 
Asiamies: Asianajaja Casper Herler ja asianajaja Henna Lusenius,  
Borenius Asianajotoimisto Oy 

 
Kittilän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 

 
  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto  

Ympäristölupavastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Kalatalouspalvelut-vastuualue 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Patoturvallisuusviranomainen 

Kittilän kunnanhallitus 

Kittilän kunnan terveydensuojeluviranomainen 

Kittilän kunnan kaavoitusviranomainen  

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) 

Lapin pelastuslaitos 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) 

Suomen ympäristökeskus 
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Tuomioistuimen yhteystiedot 
 

Vaasan hallinto-oikeus 
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 
Puh.: 029 56 42780  
 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla 
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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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 

yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaistavaksi;  

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa 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 
julkaisemisajankohdasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden 
päätöksen tiedoksisaannista, 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 
valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on 
valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot 

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
- peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valitusluvan 

myöntämiseen 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 

valittajaan. 
 

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä 
korkeimmalle 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 
paperimuodossa. Asiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän 
omalla vastuulla. 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


