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Sulkemisen tausta

 Hiturassa louhittu ja rikastettu pääasiassa nikkeliä ja 

kuparia, toiminta keskeytetty 2013

 Kaivosyhtiö Belvedere Mining Oy konkurssiin 28.12.2015

 ELY-keskuksen päätös 31.12.2015 toimenpiteisiin 

ryhtymisestä ympäristövahinkojen estämiseksi (YvL 9 §)

 ELY-keskuksen päätös (YsL 175–176 §) 11.5.2016 

aloittaa kaivoksen jätealueiden sulkemistoimenpiteet

 Voimassa oleva ympäristölupa määrittelee sulkemisen 

reunaehdot
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ELY-keskuksen ja konkurssipesän roolit
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 ELY-keskuksella kolmoisrooli:

• Sulkeminen (Y-vastuualue / Vesistö)

• Kaivosvalvonta (Y-vastuualue / Ympäristönsuojelu)

• Konkurssipesän suurin velkoja (E-vastuualue)

 Sulkemistöiden lisäksi ELY tilaa välttämättömät 

ympäristötyöt ja osoittaa niihin rahoituksen, mm. 

vesienkäsittely ja tarkkailu (YM:n rahoitus)

 Konkurssipesä hallinnoi kaivosyhtiön omistamia maa-

alueita, rakennuksia ja laitteita

 Konkurssipesä on varaton ja kykenemätön vastaamaan 

mm. ympäristövelvoitteistaan



Sa
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Avolouhos
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Nykytilanne kaivosalueella

 Rikastushiekka-alue ml. jarosiittialue on piiloharjun päällä 

ja pohjavettä on suojapumpattava puhdistukseen

 Vanha vesienkäsittelyjärjestelmä on elinkaarensa päässä

 Rikastushiekka-alueen kuivatus käynnissä, vesimäärää 

saatu vähennettyä merkittävästi, juoksutettu 

avolouhokseen ja Kalajokeen päästörajojen puitteissa

 Avolouhos täyttyy pohjavedestä

 Sulkemisen 1. vaiheen urakka käynnissä

 2. vaiheen suunnittelu käynnissä
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Vesienkäsittelysakkaa ”mämmilaaksossa”
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Sivukivialueet
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Pölyntorjunta rikastushiekka-altaalla
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Avolouhos



1. vaiheen urakka käynnissä

 Urakoitsija Fortum Environmental Construction Oy

 Oja- ja putkijärjestelyt, joissa erotetaan ympäristön 

puhtaat vedet kaivosalueen suotovesistä

 Vedenpuhdistusjärjestelmien uusiminen (ST-urakka), 

suunnitelma valmis, käyttöönotto syksyllä 2018

 Peitetään vajaa puolet rikastushiekka-altaista

 Urakka-aika 2.8.2017–31.10.2018, minkä jälkeen 

urakoitsija hoitaa vesienkäsittelyä 3 vuotta
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Jarosiittialueen peitto, taustalla rikastushiekka-allas
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Jarosiittialue
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Rikastushiekka-altaan muotoilu peittoa varten
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Rikastushiekka-altaan muotoilu peittoa vartenTiivistysrakenne tekeillä rikastushiekka-altaalla
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Putkilinjan asennus jarosiittialueen suotovesille



2. vaiheen suunnittelu käynnissä

 Suunnittelija Ramboll Finland Oy

 Lopun rikastushiekka-alueen kuivatus ja peittäminen

 Sivukivikasojen muotoilu ja peittäminen

 Pilaantuneiden maiden näytteenotto ja 

kunnostustarpeen arviointi rikastamoalueelta

 Vesienkäsittelysakkojen loppusijoituspaikka alueelle, 

ympäristölupahakemus

 Suunnitelma valmistuu syksyllä 2018
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Tulevaisuus Hiturassa

 2. vaiheen rakennusurakka 2019–2021

 Sulkemisen jälkeinen vesienkäsittelysuunnitelma 

2019, mm. avolouhoksen käyttö vesien 

puhdistuksessa, bioreaktori?

 Peitetyille rikastushiekka-altaille ei saa kasvaa 

puustoa, jatkuva hoitotarve

 Vesienkäsittelytarve jatkuu alueella vuosia –

vuosikymmeniä?

 Alueen loppukäyttömahdollisuudet rajalliset

 Alueen omistus tulevaisuudessa?
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