
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n asianajaja Sakari Niemelän pyynnöstä esitän lausuntonani 
Hannukainen Mining Oy:n salatusta koeajoraportista tarvittavista tiedoista seuraavan:

Hannukainen Mining Oy suoritutti GTK:n Outokummun koerikastamolla isommalla malmimäärällä 

koeajon,  jonka  raportti  toimitettiin  PSAvi:lle  8.6.2018  ympäristölupahakemuksen  liitteeksi  3. 

Raportti  on jatkotutkimus  esiintymän  edellisen  omistajan Northland Resources  Oy:n  samaisessa 

GTK:n laboratoriossa merkittävästi pienemmällä malmimäärällä teettämään koeajoon. Aikaisempi 

raportti on julkinen. Uudesta koeajosta on Hannukainen Mining Oy julkaissut yhteenvetoraportin 

6.6.2018, mikä keskittyy koelouhinnan olosuhteisiin. Koetoimintaa on käsitelty vain 4:llä sivulla 

24:sta  raportin  sivusta.  Koetoimintaa  käsittelevä  osuus  on  esitetty  hyvin  yleisellä  tasolla  ilman 

muun kuin malmin ylimalkaista mineralogista kuvausta, ilman prosessi-olosuhteiden kuvausta (pH, 

raekoko),  ilman eri  jakeiden laadun kuvauksia, ilman eri vaiheissa käytettävän veden määrän ja 

laadun kuvauksia.  Erikoisesti kiinnittää huomiota, että yksinkertaistetun koerikastuspiirin kuvassa 

esiintyvät rikastushiekat (rikastusjätteet) 1, 2 ja 3 ovat yhteenvedossa täysin kuvaamatta. Vedestä ei 

yhteenvedossa mainita mitään.

Yhteenvedossa on esitetty karkealla tasolla molempien kaupallisten tuotteiden määrät,  saannit ja 

pitoisuudet,  s.o.  se  oleellinen  tieto,  mitä  tarvitaan  esiintymän  taloudellisen  potentiaalin 

arvioimiseen. Se mitä yhteenvedossa ei ole esitetty, on kaikki sellainen tieto millä on merkitystä 

hankkeen riskien ja ympäristövaikutusten arviointiin.

Viittaan tässä lausuntooni 3.10.2018, jossa olen eritellyt asiaa merkittävästi yksityiskohtaisemmin.

Hankkeella voi olla merkittäviä ympäristöllisiä haasteita ja riskejä alueen Natura arvojen suojeluun 

liittyen,  hankkeen  vesitasapainon  ja  veden  laadun  hallintaan  ja  veden  varastointiin  liittyen, 

Muonionjokeen pumpattavan jäteveden laatuun, määrään ja yhteisvaikutuksiin liittyen, sivukivien 

ja jätteiden varastointiin ja niistä syntyvien suodosvesien laatuun liittyen.  Myös merkittäviä pato ja 

pohjaveden laadun ja määrän muuttumiseen liittyviä riskejä ei tule unohtaa.

Koeajoraportti  on  ainoa kokeellinen dokumentti,  jossa on tietoja  edellä  esitettyjen haasteiden ja 

riskien arvioimiseksi. 

Edellä  esitettyjen haasteiden ja riskien teknistieteellisen arvioinnin tekemiseksi  tarvitaan raportti 

kokonaisuudessaan ja erikoisesti seuraavat mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot:



1. Koeajon  ns.  vuokaavio,  mistä  selviää  eri  prosessivaiheiden  keskinäinen 

järjestys, kemikaalilisäykset ja pH kussakin vaiheessa.

2. Koeajossa syntyneiden jakeiden massat, raekoko- ja mineralogiset analyysit ja 

alkuaineanalyysit (Fe, Cu, S, U, P2O5, MgO) tarvitaan arvioitaessa mm. rikin 

jakautumista  erikoisesti  jätejakeisiin  ja  arvioitaessa  Hannukainen  Oy:n 

väitettä,  että  suurin  osa  hienonnetusta  jätteestä  ei  ole  PAF  (mahdollisesti 

happoa  tuottava)  luokiteltua  jätettä.  Julkisuuteen  annetut  tiedot  viittaavat 

pikemminkin  päinvastaiseen  tulkintaan  /Koerikastusjätteen  

karakterisointiraportti;  Pöyry  14.2.2018/.  Viitaten  myös  GTK:n  lausuntoon 

/GTK/365/00.17/2017/  PSAVI:lle,  jossa  sivukivien  ja  jätteen  laadusta  on 

esitetty kriittisiä huomioita, voidaan todeta, että koeajoraportin analyysitiedot 

ovat  keskeisiä  arvioitaessa  läjitettyjen  sivukivien  ja  rikastamon  jätteiden 

ympäristövaikutuksia  ja  jätehuoltosuunnitelmaan  sisältyvien  toimien 

riittävyyttä. 

3. Käytetyn  veden  määrät  (lietetiheydet)  eri  prosessivaiheissa 

kemikaalilisäyksineen ja saatavissa olevat veden kemialliset analyysit tarvitaan 

arvioitaessa  vesien  käytön,  varastoinnin  ja  jätevesien  Muonionjokeen 

pumppaamisen  ympäristövaikutuksia  ja  -riskejä.  Vesistä  pitää  pystyä 

muodostamaan  mahdollisimman  täydellinen  vesitase.  Julkisuuteen  annettu 

aineisto on erittäin vajavaista eikä niiden perusteella voida laskea tasetta, jossa 

myös  tehtaan  käyttämä  vesi  ja  sen  laatu  on  huomioitu.  Siten  ei  voi  tehdä 

luotettavaa arviota päästöistäkään.
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