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Kuulutus Hautalammen kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
ja Natura-arviointia koskevan lausuntopyynnön yleistiedoksianto (309-406-23-7
ja 309-406-38-9)
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa FinnCobalt Oy:n
Hautalammen kaivoshanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus)
vireilläolosta (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Arviointiselostus sisältää
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Sysmäjärven Natura-arvioinnin arviointiselostuksen liitteessä 3.
Natura-arvioinnista pyydetään lausuntoa yleistiedoksiannolla, niiltä Natura-alueen haltijoilta
(Jannenranta 309-406-23-7 ja Ranta-alava 309-38-9), joiden yhteistietoja ei ole ollut saatavissa.
Hanke
FinnCobalt Oy suunnittelee Outokummun kaupungissa entisen Keretin kuparikaivoksen alueella
sijaitsevan Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparimalmion ottamista tuotantoon. Kaivostoimintaan on jo
Itä-Suomen ympäristölupaviraston 6.7.2009 myöntämä ympäristölupa ja kaivokseen kertyvän
pohjaveden poistamista koskeva vesilain mukainen lupa, mutta luvan mukaista toimintaa ei ole
aloitettu. Suunnitelman mukaan maanalaista kaivosta laajennetaan, vuosittain louhittavan malmin
määrää lisätään ja toimintaan lisätään rikastamo. Hankkeeseen ei enää sisälly
arviointiohjelmavaiheessa esitetyn mukaista akkukemikaalitehdasta.
Kaivoshankkeen suunnitellut toiminnot sijoittuvat hankkeesta vastaavan omistuksessa olevalle
kiinteistölle, Hautalammen kaivospiirin (KaivNro K7802)) alueelle. Kaivospiiri sijaitsee Outokummun
Keretissä, noin 2 km etäisyydellä Outokummun kaupungin keskustan lounaispuolella.
Hankkeen vaihtoehdot YVA-menettelyssä:
•

Vaihtoehto VE0:
Hautalammen kaivoshanke ei toteudu. Alue säilyy nykytilassa, eikä siihen kohdistu muutoksia.
Keretin kaivoksen aikaista jälkitarkkailun/jälkihoidon mukaisia toimia jatketaan voimassa olevan
ympäristöluvan mukaisesti.

•

Vaihtoehto VE1:
Hautalammen kaivoshanke toteutuu louhimalla Hautalammen sekä Mökkivaaran esiintymät
sekä niiden välialue. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia arviolta 350 000–600 000
tonnia vuodessa. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan kaivosalueelle rakennettavassa
rikastamossa. Rikaste kuljetetaan kaivosalueen ulkopuolelle jatkojalostukseen. Rikastushiekan
läjitysalue sijoittuu Keretin nykyiselle rikastushiekka-alueelle, johon rakennetaan uusi allasalue.
Ennakoitu kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai enemmän.

•

Vaihtoehto VE2:
Vaihtoehdossa VE2 Hautalammen kaivoshanke toteutuu louhimalla Hautalammen sekä
Mökkivaaran esiintymät sekä niiden välialue. Maanalaisesta kaivoksesta louhitaan malmia
arviolta 350 000–600 000 tonnia vuodessa. Kaivostoiminnan lisäksi malmi rikastetaan
kaivosalueelle rakennettavassa rikastamossa. Rikaste kuljetetaan kaivosalueen ulkopuolelle
jatkojalostukseen. Rikastushiekan läjitysalue sijoittuu kaivospiirin eteläosaan, Ruutunkankaalle,
johon rakennetaan uusi allasalue. Ennakoitu kaivoksen toiminta-aika on noin 10 vuotta tai
enemmän.
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Arviointiselostuksen ja kuulutuksen nähtävillä pito
YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 30.5. - 22.7.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse -> Pohjois-Karjala) sekä
www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA
Lisäksi paperimuotoiset kappaleet on toimitettu yleisesti luettavaksi Outokummun kaupungin
kirjaamoon, Hovilankatu 2, ja Outokummun kirjastoon, Koulukatu 7.
YVA-selostuksen esittelytilaisuus
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa tiistaina
21.6.2022 klo 17–19 Outokummun Teollisuuskylän kokoustilassa Kuvernöörinkatu 1, Outokumpu.
Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä. Etänä tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan
viimeistään 17.6.2022 sähköpostilla osoitteeseen petra.paldanius@envineer.fi. Osallistumislinkki
toimitetaan ilmoittautuneille ennen yleisötilaisuutta.
Mielipiteen esittäminen
Arviointiselostusta koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 22.7.2022
Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle osoitteen kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi tai PL 69, 80101
Joensuu (käyntiosoite Kauppakatu 40 B).
Natura-alueen haltijoilta pyydetään erityisesti lausuntoa Natura-arvioinnista. Lausunnot tulee toimittaa
kirjallisena viimeistään 22.7.2022 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle osoitteen kirjaamo.pohjoiskarjala@ely-keskus.fi tai PL 69, 80101 Joensuu (käyntiosoite Kauppakatu 40 B).
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä, sisältäen ELYkeskuksen ja luonnonsuojelualueen haltijoiden lausunnot Natura-arvioinnista, julkaistaan kahden
kuukauden kuluessa nähtävillä olon päättymisestä internetissä YVA-lausunnon antamisen jälkeen
osoitteessa www.ymparisto.fi/hautalammenkaivosYVA.
Kuulutuksen julkaiseminen
Tämä kuulutus julkaistaan 30.5.2022 ja pidetään nähtävillä 22.7.2022 saakka Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse -> Pohjois-Karjala).
Outokummun kaupunkia ja Liperin kuntaa on pyydetty tiedottamaan kuulutuksesta verkkosivuillaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n ja kuntalain (410/2015) 108 §:n
mukaisesti.
Lisätietoja:
hankkeesta Markus Ekberg, FinnCobalt Oy, puh. 040 706 4850, YVA-menettelystä Mari Heikkinen,
ELY-keskus, puh. 0295 026 176, Natura-arvioinnista Saara Heräjärvi, ELY-keskus, puh. 0295 026
189 ja vaikutusten arvioinnista Petra Paldanius, Envireer Oy, puh. 040 1497 226.
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