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AGNICO EAGLE FINLAND OY:N KUOTKON SATELLIITTIMALMIOTA KOSKEVA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY
Agnico Eagle Finland Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lapin elinkeino- liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki) mukaisen Kuotkon satelliittimalmiota koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVAohjelma). Se on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVAssa tarvittavista selvityksistä sekä
arviointimenettelyn toteuttamisesta.
HANKE
Agnico Eagle Finland Oy suunnittelee Kuotkon kaivospiirin alueella sijaitsevan
kultamalmiesiintymän hyödyntämistä. Kuotkon kultaesiintymä sijaitsee noin 50 kilometriä Kittilän
kunnan keskustasta koilliseen ja noin 10 kilometriä pohjoiseen Kittilän kaivokselta. Malmin
murskaus, rikastus ja rikastushiekan sijoitus tapahtuisivat toiminnassa olevalla Kittilän kaivoksen
alueella.
Alustavan louhintasuunnitelma-arvion mukaan vuotuinen malmin ja sivukiven louhintamäärä tulee
olemaan yli 550 000 tonnia vuodessa. Lisäksi Lapin ELY-keskus on todennut että Kuotkon kaivospiirin alueelle suunniteltu kaivostoiminta on laadultaan ja laajuudeltaan sellaista että se edellyttää kyseisen toiminnan vaikutusten selvittämistä YVA-menettelyllä.
Arvioitavat vaihtoehdot
Hankevaihtoehto 0 (VE0) eli hankkeen toteuttamatta jättäminen tarkoittaa, että kaivostoimintaa
ei tulla tässä vaiheessa käynnistämään Kuotkon kaivospiirin alueella. Alueen tila tulee säilymään
ennallaan ja vaikutuksia ei synny hankealueella eikä sen ympäristössä.
Hankevaihtoehdossa 1 (VE1) eli keskitetyssä sivukivien sijoitusalueessa sivukivet läjitettäisiin
louhosten muodostaman kolmion keskiosaan. Malmin louhinta tapahtuisi avolouhintana. Malmin
murskaus ja rikastaminen tehtäisiin Kittilän kaivoksella ja myös rikastushiekka sijoitettaisiin Kittilän
kaivoksen rikastushiekka-altaisiin. Alueelle rakennettaisiin konttori- ja sosiaalitilat sekä varastorakennukset.
Hankevaihtoehdossa 2 (VE2) on kaksi erillistä sivukivien sijoitusaluetta, jolloin Kati-louhoksen
sivukivet läjitettäisiin Iso-Kuotkovaaran pohjois- ja koillispuolelle ja Retu- ja Tiira-louhosten
sivukivet niiden kaakkoispuolelle. Malmin louhinta tapahtuisi avolouhintana. Malmin murskaus ja
rikastaminen tehtäisiin Kittilän kaivoksella ja myös rikastushiekka sijoitettaisiin Kittilän kaivoksen
rikastushiekka-altaisiin. Alueelle rakennettaisiin konttori- ja sosiaalitilat sekä varastorakennukset.

HANKKEESTA VASTAAVA
Hankkeesta vastaava yhtiö on Agnico Eagle Finland Oy (Pokantie 541, 99250 Kiistala, puh.
040 539 2967).
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NÄHTÄVILLÄOLO
Agnico Eagle Finland Oy:n Kuotkon satelliittimalmiota koskeva ympäristövaikutusten
arviointiohjelma on virallisesti nähtävillä 20.3.-22.4.2014 välisenä aikana seuraavissa paikoissa:
- Kittilän kunta, Valtatie 15, Kittilä
- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen asiakaspalvelu, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
- internet: www.ymparisto.fi/kuotkonsatelliittimalmioYVA
Arviointiohjelma pidetään kuulutusajan jälkeenkin nähtävillä koko arviointimenettelyn ajan em.
paikoissa. Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kittilän kunnankirjastossa, osoitteessa Kirjatie 1.
Lapin ELY-keskus antaa yhteysviranomaisen lausunnon arviointiohjelmasta viimeistään 22.5.2014.
Lausunto tulee nähtäville koko arviointimenettelyn ajaksi noin viikon kuluessa lausunnon
antamisesta Kittilän kunnanvirastoon, Lapin ELY-keskukseen sekä toistaiseksi em. internetosoitteeseen.
MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne
viimeistään 22.4.2014 Lapin ELY-keskukseen. Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään
lähettämään myös sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tekstitiedostona.
YLEISÖTILAISUUS
YVA-ohjelmasta ja Kuotkon satelliittimalmiosta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 2.4.2014
klo 17.00 alkaen Kiistalan toimintakeskuksessa, osoitteessa Kiistalantie 3500.
LISÄTIETOJA
Kuotkon satelliittimalmio, Pasi Kreivi (040 539 2967), Agnico Eagle Finland Oy
Ympäristövaikutusten arviointi, Jari Heiskari (0400 913 410), Ramboll Finland Oy
YVA-menettely, Eira Järviluoma (0295 037 225) Lapin ELY-keskus
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