
 

 
 
Northland Resources AB  
Datavägen 14  Telephone    Internet
977 54 Luleå, SWEDEN  +46 920 779 00 www.northland.eu

 

 

 

 
 

 

Datum  Sida 

2012‐05‐21  1(57) 

 

1

 

LIITE A 
 

Sisältö	
1  Jälkihoitoalueilta huuhtoutuvat massavirrat ............................................................................ 3 

1.1  Rikastushiekka-alue ........................................................................................................... 3 

1.2  Sivukiven varastointialue ................................................................................................... 7 

1.2.1  Sahavaara .................................................................................................................... 7 

1.2.2  Tapuli .......................................................................................................................... 9 

1.3  Yhdistetyt massavirrat ja kuormitus ............................................................................... 12 

1.4  Turpeeseen pidättyminen ................................................................................................ 16 

2  Vesistöt, joihin haettu kaivostoiminta vaikuttaa .................................................................... 22 

2.1  Kohteena olevat vesistöt .................................................................................................. 22 

2.2  Vesiesiintymät .................................................................................................................. 23 

2.3  Yhteenveto VISS-tietokannan tiedoista, niihin liittyvät huomautukset ja tutkimusten 

perusteella arvioitu tila ................................................................................................................ 24 

2.3.1  Aareajoki ................................................................................................................... 25 

2.3.2  Kaunisjoki ................................................................................................................. 25 

2.3.3  Kaunisjärvi ................................................................................................................ 26 

2.3.4  Patojoki ..................................................................................................................... 27 

2.3.5  Muonionjoki ............................................................................................................. 28 

2.3.6  Mellajoki ................................................................................................................... 28 

2.3.7  Rässioja ...................................................................................................................... 28 

2.4  Vaikutuksien kokonaisarviointi ...................................................................................... 29 

2.4.1  Mellajoki ................................................................................................................... 29 

2.4.2  Aareajoki ................................................................................................................... 29 

2.4.3  Rässioja ...................................................................................................................... 30 

2.4.4  Kaunisjärvi ja Patojoki ............................................................................................. 30 

2.4.5  Kaunisjoki ................................................................................................................. 31 

2.4.6  Muonionjoki ............................................................................................................. 32 

3  Kannanotto Ruotsin ympäristökaaren 7 luvun 28 §:n mukaisen lupaharkinnan tarpeesta 

koskien vaikutuksia Natura 2000 -alueisiin. ................................................................................... 34 



  

 
 

Northland Resources AB  
Datavägen 14  Telephone    Internet
977 54 Luleå, SWEDEN  +46 920 779 00 www.northland.eu

 

Northland Resources AB  Sida 

2012‐04‐18  2(57) 

   

2

4  Vaahdotustuotteen varastointi ................................................................................................ 35 

4.1  Johdanto ............................................................................................................................ 35 

4.2  Perustavanlaatuiset geokemialliset edellytykset ............................................................ 35 

4.3  Vaahdotushiekan ominaisuudet ...................................................................................... 36 

4.4  Rikastushiekan varastointipaikka ja -menetelmä ........................................................... 36 

4.4.1  Sijaintipaikka ja edellytykset ................................................................................... 36 

4.4.2  Varastointialueen muotoilu ..................................................................................... 37 

4.4.3  Varastointimenetelmä .............................................................................................. 38 

5  Yhteenveto pohjaveden alenemista koskevista raporteista, jotka ovat olleet pohjana 

ympäristövaikutusten arvioinnille .................................................................................................. 42 

6  RIDAS- ja GruvRIDAS-ohjeiden noudattaminen selkeytysaltaan ja rikastushiekka-alueen 

padoissa ............................................................................................................................................. 43 

7  Avolouhosten vedellä täyttymiseen kuluva aika .................................................................... 44 

7.1  Varastointialueet .............................................................................................................. 44 

7.2  Täyttymisaika ................................................................................................................... 46 

8  Laajempi selvitys haetun toiminnan aiheuttamista vaikutuksista lähialueiden asukkaille 

painotuksen ollessa kuljetuksissa ..................................................................................................... 47 

8.1  Rikastekuljetuksille suunniteltu reitti ............................................................................. 47 

8.2  Ilmaan kohdistuvat vaikutukset ...................................................................................... 48 

8.3  Vaikutukset melun, tärinöiden ja ilmanpaineaaltojen muodossa .................................. 50 

8.4  Vaikutukset maankäyttötarpeeseen ................................................................................ 50 

8.5  Lisätietoja .......................................................................................................................... 51 

9  Kannanotto kysymykseen koskien rikasteen kuljetuksiin tarkoitettua vaihtoehtoista 

kuljetustietä ...................................................................................................................................... 52 

10  Vaatimus poikkeusluvasta lajiensuojeluasetuksen (artskyddsförordningen 2007:845) 

nojalla ja ehdotus kompensaatiotoimenpiteistä .............................................................................. 53 

11  Selostus siitä, miten Suomen Natura 2000-kohteisiin mahdollisesti saatetaan vaikuttaa 54 

11.1  Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue (FI 130 1912) .................................................... 54 

11.2  Kaunisvaaran kaivostoiminnan vaikutus ........................................................................ 55 

12  Kuvaus Suomessa meneillään olevasta Hannukaisen kaivoshankkeen selvitystyöstä ja 

yleisluonteinen kuvaus tällä hetkellä ennakoitavissa olevista ympäristövaikutuksista ............... 56 

13  Perustelu sille, miksi yhtiö tietyissä tapauksissa on kuvannut Sahavaaran ja vastaavasti 

Tapulin kaivostoiminnan seuraukset erikseen ............................................................................... 57 

 



  

 
 

Northland Resources AB  
Datavägen 14  Telephone    Internet
977 54 Luleå, SWEDEN  +46 920 779 00 www.northland.eu

 

Northland Resources AB  Sida 

2012‐04‐18  3(57) 

   

3

 

1 Jälkihoitoalueilta huuhtoutuvat massavirrat 

Seuraavissa osissa esitetään lyhyesti tulos niistä ainemääristä, joita rikastushiekka-alueelta ja 

sivukiven varastointialueelta arvioidaan huuhtoutuvan pitkällä tähtäimellä, niiden mahdollinen 

vaikutus vastaanottajiin, ja arvioinneissa käytetyt edellytykset. Arviointien lähtökohtana ovat 

mm. laboratorio-olosuhteissa tehtyjen kosteuskammiokokeiden tulokset, jotka on sitten 

skaalattu kenttäolosuhteisiin ottamalla huomioon esimerkiksi lämpötila ja hapen läpäisy. 

Arviointeja on pidettävä varovaisina ottaen huomioon kosteuskammiokokeiden äärimmilleen 

viedyt olosuhteet.  

 

Selvitetyistä metalleista suurimman osan pitoisuudet olivat hyvin pieniä tai pieniä sekä ennen 

vaikutusta että sen jälkeen, ja niiden havaitsemiseen on käytettävä erityisellä 

analyysilaitteistolla ja -menetelmillä varustettua laboratoriota. 

1.1 Rikastushiekka‐alue 

Huuhtoutuminen jälkihoidetulta rikastushiekka-alueelta (Nils Eriksson 2010–2011) arvioitiin 

käyttämällä tapausta, jossa vaahdotustuote on peitetty joko kvalifioidulla moreenikatteella tai 

paksulla kerroksella vähärikkistä rikastushiekkaa siten, että hapenläpäisy jää hyvin vähäiseksi. 

Mikäli vaahdotushiekka sen sijaan on täysin veden kyllästämä, on se vähintään yhtä tehokas 

hapelle altistumista rajoittava jälkihoitotoimenpide. Vaahdotushiekan arviointiperusteena on se, 

että se tuottaa hapanta suotovettä, sillä kosteuskammiokokeen olosuhteet ovat happamia alusta 

saakka, koska edeltävä vaahdotusprosessi tehtiin happamassa pH:ssa (so. tuotannossa 

suunniteltua pH-arvon neutraaliksi säätämistä ei ollut tehty) eikä hapelle altistumista ollut 

rajoitettu. Lisäksi laskelmissa vaahdotustuotteen varastointipinta-alan oletettiin olevan hieman 

suurempi (45 ha eikä suunnitelmien mukainen 25–30 ha), mikä lisää pintakerroksen 

happialtistusta. Siten vaahdotustuotannolle selvitetyt massavirtaukset ovat vahvasti 

yliarvioituja. 

 

Vähärikkisen hiekan ollessa kyseessä on arveltu, että ylin kerros muodostetaan Sahavaaran ja 

Tapulin hiekkaseoksesta ja että se on peitetty pelkällä moreenikatteella.  

 

Tuotannon päätyttyä rikastushiekka-alueelta valuu vettä useisiin suuntiin, mutta pääasiallisesti 

kohti Kaunisjokea sen ja Aareajoen yhtymäkohtaa ympäröivälle alueelle, pienempi osa kohti 

Aareajokea (n. 30 %) ja marginaalinen osa kohti Patojoen eteläosaa.  

 

Laskelmissa oletetaan maltillisesti, että huuhtoutuneet aineet eivät pidäty rikastushiekka-alueen 

ja pääasiallisen vastaanottajan, Kaunisjoen, välillä sijaitsevan 2 km pitkän alueen turpeeseen ja 

moreeniin. Laskelmissa ei myöskään oteta huomioon aikaa, joka pohjavedeltä kuluu turpeen ja 

moreenin läpi virtaamiseen ja joka loivan gradientin huomioon ottaen voi kestää muutamasta 

vuodesta vuosikymmeniin. 

 

Taulukossa 1.1 esitetään Kaunisjoen ja taulukossa 1.2 Aareajoen (Aareajoesta alavirtaan) 

arviointien tulokset rikastushiekka-alueelta tulevana massavirtana tn/v , mitatut keski- ja 
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enimmäisarvot massavirtojen noudattaessa normaalivirtaamaa (vastaavasti 6,75 ja 2,06 m3/s) ja 

arvioidut pitoisuudet kuormituksen jälkeen. 
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Taulukko 1.1. Laskelmat rikastushiekka‐alueelta tulevista ja Kaunisjoen luontaisista massavirroista 
(Aareajoesta alavirtaan) pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen tai moreeniin 
pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 

Rikastushiekka-alue Kaunisjoki 

Vaahdotushiekka 
Vähärikkinen 

hiekka 
Yhteensä 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu 
enintään 

tn/v tn/v tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 23 1377 1400 3,27 419 14,2 9,7 

Al 0,008 0,27 0,28 0,030 3,841 0,032 0,089 

Ca 0,77 292 293 4,48 574 6,8 11,8 

Fe 1,1 0,297 1,4 1,79 229 1,8 5,1 

K 0,12 137 137 0,59 76 1,7 1,8 

Mg 4,8 168 173 1,05 134 2,4 3,1 

Mn 0,049 0,219 0,27 0,024 3,073 0,026 0,230 

Na 0,015 9,2 9,2 1,51 193 1,6 2,6 

 kg/v kg/v kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 0 5 5 0,09 12 0,129 0,19 

Cd 0 0 0 0,008 1 0,008 0,031 

Co 187 149 336 0,08 10 2,70 0,2 

Cr 0 13 13 0,25 32 0,359 0,52 

Cu 16 54 7 0,48 61 1,03 2,1 

Hg 0 3 3 0,0054 1 0,029 0,026 

Mo 0 26 26 0,21 27 0,413 0,64 

Ni 92 67 159 0,21 27 1,45 0,91 

Pb 0 1 1 0,065 8 0,073 0,245 

Sb 0 8 8 0,016 2 0,078 0,027 

Zn 7 54 61 2,1 269 2,58 15,3 
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Taulukko 1.2. Massavirrat rikastushiekka‐alueelta ja luontaisesti Aareajoessa pitoisuuksilla ennen 
kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 

Rikastushiekka-
alue 

Aareajoki 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 420 1,95 127 8,4 5,1 

Al 0,083 0,040 2,6 0,041 0,088 

Ca 88 3,1 198 4,4 6,3 

Fe 0,419 1,4 88 1,35 5,6 

K 41 0,44 29 1,1 0,840 

Mg 52 0,89 58 1,7 1,7 

Mn 0,080 0,02 1,3 0,021 0,046 

Na 2,765 1,5 99 1,6 2,4 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 2 0,09 6 0,113 0,13 

Cd 0 0,04 3 0,040 0,37 

Co 101 0,09 6 1,64 0,15 

Cr 4 0,23 15 0,290 0,53 

Cu 21 0,43 28 0,753 1,78 

Hg 1 0,014 1 0,028 0,093 

Mo 8 0,34 22 0,460 0,66 

Ni 48 0,2 13 0,934 1,37 

Pb 0 0,17 11 0,175 3,43 

Sb 2 0,015 1 0,052 0,038 

Zn 18 2,92 190 3,20 35 

 

Tulos osoittaa, että esimerkkimetallien lisäykseen myötävaikuttaa lähinnä vähärikkinen hiekka, 

ja tässä tapauksessa Sahavaarasta peräisin oleva hiekka, paitsi Co:n ja Ni:n määrään, joiden 

kuormitusta vaahdotushiekka ja vähärikkinen hiekka lisäävät lähes samassa määrin.  

 

Pitoisuuksien arvioidaan kuormituksen jälkeen pysyvän suurin piirtein samalla tasolla kuin 

luonnolliset taustapitoisuudet lukuun ottamatta Co:a ja Sb:a, joiden pitoisuudet ovat 

taustapitoisuuksia suuremmat mutta joiden pitoisuuksia pidetään kuitenkin pieninä. Myös 

nikkelin pitoisuudet Kaunisjoessa ja sulfaatin pitoisuudet Aareajoessa ovat lisääntyneet. Kuten 

edellä on tehty selväksi, kuitenkaan ei ole huomioitu esimerkiksi metallien pidättymistä 

turvealueille eikä vaahdotushiekan aiheuttaman kuormituksen yliarviointia.  Sekä laboratoriossa 

Kaunisvaaran turvekokeista että myös Tapulin avolouhoksen kuivatuksesta saatujen tulosten 

mukaan turpeella on erittäin hyvä Co:n pidätyskapasiteetti hyvin pitkällä aikajaksolla (katso 

kohta 1.4). Niinpä pitoisuuksien arvellaan olevan suurin piirtein luonnollisten vaihteluiden 

tasolla. Turpeeseen pidättymisen huomioiva tulos esitetään arviointikoosteessa kohdassa 1.3. 
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1.2 Sivukiven varastointialue 

Jälkihoidetuilla alueilla on tehty arvio aineiden huuhtoutumisesta sivukiven varastointialueelta 

(SRK 2011, 2012). Sahavaarasta on tehty laajamittaisempi arviointi, jota varten on tutkittu 

joukko erilaisia tapauksia, suuria sulfidipitoisuuksia sisältävien jätteiden vuoksi. 

 

Arvioinnit on tehty pitkältä aikaväliltä, jolloin avolouhokset ovat jo täyttyneet vedellä ja 

alueiden läpi virtaava suotovesi virtaa kohti vastaanottajia. Täyttymisvaiheen aikana suuri osa 

suotovedestä virtaa avolouhoksiin päin, mistä johtuen vastaanottajien kuormitus on 

huomattavasti pienempi. 

1.2.1 Sahavaara 

Arvioinneissa osa runsasrikkisestä potentiaalisesti happamoittavasta jätteestä, jonka 

keskimääräinen rikkipitoisuus on 3.8 %, alkaa teorian mukaan tuottaa hapanta suotovettä (so. 

mitään käytön aikana tehtäviä happialtistusta rajoittavia toimenpiteitä ei ole otettu huomioon), 

minkä johdosta pH-arvo on hieman neutraalia pienempi. Tästä jätteestä huuhtoutuvien aineiden 

määrät ovat siis voimakkaasti yliarvioituja. Suunniteltujen jälkihoitotoimenpiteiden mukaan 

runsasrikkinen sivukivi edellyttää kvalifioitua peittoa ja vähärikkinen pelkkää moreenikatetta. 

Kaikki suotovesi virtaa Kaunisjokeen.  

 

Lisäksi turpeeseen pidättyminen sivukiven varastointialueen ja Kaunisjoen välissä on huomioitu 

yhdessä arvioimistapauksessa, joka selostetaan tarkemmin jäljempänä. Laskelmissa ei myöskään 

oteta huomioon aikaa, joka pohjavedeltä kuluu turpeen ja moreenin läpi virtaamiseen ja joka 

loivan gradientin huomioon ottaen voi kestää muutamasta vuodesta vuosikymmeniin. 

 

Arviointien tulos taulukossa 1.3 esitetään massavirtana tn/v alueelta, lasketut keski- ja 

enimmäisarvot Kaunisjoessa massavirtojen noudattaessa normaalivirtaamaa (4,06 m3/s) 

Aareajoesta ylävirtaan ja pitoisuudet kuormituksen jälkeen. 
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Taulukko 1.3. Massavirrat Sahavaaran sivukiven varastointialueelta ja luontaisesti Kaunisjoessa 
(Aareajoesta ylävirtaan) pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen on 
jätetty pois oletuksista. 

Muuttuja 

 Sahavaaran sivukiven varastointialue Kaunisjoki 

PAF / 
Runsasrikkinen 

NAF / 
Vähärikkinen 

Yhteensä 
Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu 
enintään 

tn/v tn/v tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 104 10,9 115 3,3 419 4,2 9,7 

Al 0,355 0,001 0,356 0,030 3,841 0,033 0,089 

Ca 39 4 43 4,5 574 4,8 11,8 

Fe 0,008 0 0,008 1,8 229 1,8 5,1 

K 13 6 19 0,59 76 0,74 1,8 

Mg 6 7 13 1,1 134 1,15 3,1 

Mn 0,14 0,04 0,18 0,024 3,073 0,025 0,23 

Na 5 7 12 1,5 193 1,6 2,6 

 kg/v kg/v kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 0,2 0 0,2 0,09 12 0,092 0,19 

Cd 1 0,3 1,3 0,008 1 0,018 0,031 

Co 4,6 2,6 7,2 0,08 10 0,136 0,2 

Cr 0 0,1 0,1 0,25 32 0,251 0,52 

Cu 24 2 26 0,48 61 0,683 2,1 

Hg 0,3 0,4 0,7 0,0054 1 0,011 0,026 

Mo 3 15 18 0,21 27 0,351 0,64 

Ni 270 46 316 0,21 27 2,678 0,91 

Pb 0,2 3,5 3,7 0,065 8 0,094 0,245 

Sb 4 6 10 0,016 2 0,094 0,027 

Zn 210 130 340 2,1 269 4,76 15,3 

 

Tulos osoittaa muutoksen olevan suurin piirtein normaalin vaihtelun puitteissa. Yksittäiset 

metallit, kuten Ni ja Sb, ovat hieman lisääntyneet, mutta niiden määriä pidetään yhä pieninä, 

esimerkiksi verrattaessa nikkeliä Ruotsin ympäristöviranomaisen pintavedenlaadun 

(vaihteluväli 0,7-15 μg/l) arviointiperusteisiin (Naturvårdsverket, Rapport 4920), ja myös 

pienempiä kuin EU:n vesidirektiivin mukainen prioriteettiaineiden raja-arvo (20 μg/l). 

 

Jos runsasrikkisimmän sivukiven happialtistusta rajoitetaan suunnitelmien mukaisesti 

tuotannon aikana (mikä tarkoittaa, että suotoveden pH-arvo pysyy neutraalina myös pitkällä 

aikavälillä), vähentää se esimerkiksi nikkelin määrää tuntuvasti, niin että pitoisuus 

kuormituksen jälkeen (0,90 μg/L) on luonnollisen vaihtelun puitteissa. Happialtistuksen 

rajoittamisen huomioiva tulos esitetään yhdistetyssä arvioinnissa kohdassa 1.3. 

 

Mikäli turpeeseen pidättyminen (usean sadan vuoden tähtäimellä) otetaan huomioon, 

useimpien metallien massavirrat vähenevät, esimerkiksi nikkelin, mikä tässä tapauksessa 
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tarkoittaa myös sitä, että pitoisuus kuormituksen jälkeen on luonnollisen vaihtelun puitteissa. 

Turpeeseen pidättymisen huomioiva tulos esitetään arviointikoosteessa kohdassa 1.3. 

1.2.2 Tapuli 

Tapulin sivukivi on kaiken kaikkiaan nettopuskuroiva ja rikkipitoisuus pieni. Suunniteltujen 

jälkihoitotoimenpiteiden mukaisesti sivukivi peitetään pelkällä moreenipeitolla.  

 

Valuma Tapulin sivukiven varastointialueelta on melko monimutkainen, koska alue sijaitsee 

vedenjakajalla, ja virtaus tapahtuu useisiin suuntiin. Vedestä pääosa, noin 50 %, virtaa arvion 

mukaan pohjoiseen ja koilliseen kohti Aareajokea, noin 20–25 % kohti Kaunisjärveä ja jäljelle 

jäävä määrä diffuusisti kohti Kaunisjokea (kuva 1.1).  

 
Kuva 1.1. Arvioitu valuma jälkihoidetulta Tapulin sivukiven varastointialueelta. 

 
 

Laskelmissa oletetaan, että huuhtoutuneet aineet eivät pidäty esimerkiksi turpeeseen eivätkä 

moreeniin, joita varaston ja vastaanottajien välisillä alueilla esiintyy 1–3 km:n pituudelta. 

Laskelmissa ei myöskään oteta huomioon aikaa, joka pohjavedeltä kuluu turpeen ja moreenin 

läpi virtaamiseen ja joka loivan gradientin huomioon ottaen voi kestää muutamasta vuodesta 

vuosikymmeniin. 
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Kaunisjärveä (jossa pitoisuudet voidaan olettaa samoiksi Patojoen yläosan kanssa) koskevien 

arviointien tulos esitetään taulukossa 1.4, Aareajoen taulukossa 1.5 ja Kaunisjoen taulukossa 1.6 

varastointialueelta tulevana massavirtana tn/v, mitatut keski- ja enimmäisarvot Kaunisjoessa 

normaalivirtaaman mukaisille massavirroille ja pitoisuudet kuormituksen jälkeen. 

 

Kaunisjärven pitoisuudet on arvioitu myös ottaen huomioon turpeeseen pidättyminen (kuva 

1.2) lähtien suurin piirtein kohdassa 1.4 esitetystä pidättymisestä, mutta hieman suuremmalla 

pidättymisellä, kun etäisyys vastaanottajaan on suurempi kuin pohjana käytetty. Vastaavat 

laskelmat Aareajoesta ja Kaunisjoesta esitetään kohdassa 1.3. 

 
Taulukko 1.4. Massavirrat Tapulin sivukiven varastointialueelta ja luontaisesti Kaunisjärvessä 
pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 

Tapulin 
sivukiven 

varastointialue 

Kaunisjärvi 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 15 3,2 12 7,2 9,4 

Al 0,0001 0,007 0,026 0,007 0,026 

Ca 1,8 8,4 32 8,9 17,6 

Fe 0 3,3 12 3,3 35 

K 3,2 0,83 3,1 1,7 1,3 

Mg 5,5 2,25 8,5 3,7 4,5 

Mn 0,009 0,093 0,353 0,095 0,73 

Na 2,7 1,4 5,2 2,1 2,2 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 0 0,102 0,4 0,103 0,44 

Cd 0,6 0,007 0 0,155* 0,022 

Co 1,3 0,17 0,6 0,507 0,92 

Cr 0 0,16 0,6 0,166 0,61 

Cu 0,3 0,42 1,6 0,510 1,44 

Hg 0,2 0,08 0,3 0,130 0,18 

Mo 8,8 0,052 0,2 2,377 0,052 

Ni 5,6 0,22 0,8 1,705 0,6 

Pb 0,0003 0,09 0,3 0,173 0,33 

Sb 2,9 0,02 0,1 0,781 0,03 

Zn 5,2 5,01 19 6,4 56 

*Pitoisuus kosteuskammiokokeissa toteamisrajan alapuolella ja siksi kuormitus on voimakkaasti 

yliarvioitu. 

 



  

 
 

Northland Resources AB  
Datavägen 14  Telephone    Internet
977 54 Luleå, SWEDEN  +46 920 779 00 www.northland.eu

 

Northland Resources AB  Sida 

2012‐04‐18  11(57) 

   

11

Kuva 1.2. Aareajoesta mitatut valittujen metallien luonnolliset pitoisuudet ja pitoisuudet kuormituksen 
jälkeen mukaan lukien turpeeseen pidättymisen aiheuttama vähennys. 

0,001

0,01

0,1

1

10

100

As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Zn

Naturlig halt medel

Naturlig halt max

Halt efter belastning

Halt efter belastning, fastl torv

Kaunisjärviµg/L

 
Taulukko 1.5. Massavirrat Tapulin sivukiven varastointialueelta ja luontaisesti Aareajoessa pitoisuuksilla 
ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 

Tapulin 
sivukiven 

varastointialue 

Aareajoki 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 37,7 1,95 127 2,5 5,1 

Al 0,0003 0,040 2,6 0,040 0,088 

Ca 4,5 3,05 198 3,2 6,3 

Fe 0 1,35 88 1,35 5,6 

K 7,9 0,44 29 0,056 0,84 

Mg 14 0,89 58 1,1 1,7 

Mn 0,02 0,02 1,3 0,020 0,046 

Na 6,9 1,5 99 1,6 2,4 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 0 0,09 6 0,090 0,13 

Cd 1,4 0,04 3 0,062 0,37 

Co 3,2 0,09 6 0,139 0,15 

Cr 0,1 0,23 15 0,231 0,53 

Cu 0,9 0,43 28 0,443 1,78 

Hg 0,5 0,014 1 0,021 0,093 

Mo 22 0,34 22 0,679 0,66 

Ni 14 0,2 13 0,416 1,37 

Pb 0,8 0,17 11 0,182 3,43 

Sb 7,2 0,015 1 0,126 0,038 

Zn 13 2,92 190 3,121 35 
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Taulukko 1.6. Massavirrat Tapulin sivukiven varastointialueelta ja luontaisesti Kaunisjoessa (Aareajoesta 
alavirtaan) pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole mukana 
oletuksissa. 

Muuttuja 

Tapulin 
sivukiven 

varastointialue 

Kaunisjoki 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 22,6 3,3 696 3,6 9,7 

Al 0,0002 0,030 6,4 0,030 0,089 

Ca 2,7 4,5 954 4,5 11,8 

Fe 0 1,8 381 1,8 5,1 

K 4,8 0,59 126 0,67 1,8 

Mg 8,2 1,05 224 1 ,1 3,1 

Mn 0,013 0,024 5,1 0,024 0,23 

Na 4,1 1,5 321 1,6 2,6 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 0 0,09 19 0,090 0,19 

Cd 0,8 0,008 2 0,021 0,031 

Co 1,9 0,08 17 0,110 0,2 

Cr 0 0,25 53 0,251 0,52 

Cu 0,5 0,48 102 0,488 2,1 

Hg 0,3 0,0054 1 0,010 0,026 

Mo 13 0,21 45 0,417 0,64 

Ni 8,4 0,21 45 0,342 0,91 

Pb 0,5 0,065 14 0,072 0,245 

Sb 4,3 0,016 3 0,084 0,027 

Zn 7,8 2,1 447 2,223 15,3 

 

Massavirrat Tapulin sivukivialueelta ovat suhteellisen pieniä. Aareajoen ja Kaunisjoen 

pitoisuuksien arvioidaan olevan luonnollisten taustapitoisuuksien puitteissa, lukuun ottamatta 

Sb:a, joka on lisääntynyt mutta jonka pitoisuus katsotaan kuitenkin pieneksi. 

 

Kaunisjärvessä (ja Patojoen yläosassa) myös suurin osa metalleista on pitoisuudeltaan 

luonnollisen vaihtelun piirissä, lukuun ottamatta Ni:ä, Mo:a ja Sb:a, jotka ovat hieman 

lisääntyneet, johtuen vähäisestä luonnollisesta virrasta vastaanottajan läpi. Kun huomioon 

otetaan turpeeseen pidättyminen, metallien pitoisuudet vähenevät, mm. näiden kolmen 

luetellun metallin. Mo:n ja Sb:n pitoisuudet ovat yhä luonnollista vaihtelua suurempia, mutta 

niitä voidaan pitää pieninä.  

1.3 Yhdistetyt massavirrat ja kuormitus 

Jäljempänä rikastushiekka-alueelta ja Tapulin ja Sahavaaran sivukivialueelta peräisin olevien 

kuormitusten yhdistettyjä pitoisuuksia pidetään Aareajoen (Tapulin sivukivialue ja 

rikastushiekka-alue) ja Kaunisjoen ja Muonionjoen teoreettisena tapauksena (taulukot 1.7–1.9). 

Koska esiintuodut kuormitukset eivät kulkeudu vastaanottajille täysin samanaikaisesti erilaisten 
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virtausaikojen takia, ovat lasketut pitoisuudet yliarvioituja. Pitoisuudet on määritetty myös 

ottaen huomioon turpeeseen pidättyminen (kuva 1.3–1.5) lähtien suurin piirtein kohdassa 1.4 

esitetystä pidättymisestä mutta rikastushiekka-alueelta ja Tapulin sivukivialueelta virtaavan 

suotoveden hieman suuremmalla pidättymisellä, kun etäisyys vastaanottajiin on suurempi kuin 

pohjana käytetty. 

 
Taulukko 1.7. Kokonaismassavirrat Tapulin sivukiven varastointialueelta ja rikastushiekka‐alueelta ja 
luontaisesti Aareajoessa pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole 
mukana oletuksissa. 

Muuttuja 
Yhteensä 

Aareajoki 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 428 1,95 127 8,5 5,1 

Al 0,083 0,040 2,6 0,041 0,088 

Ca 89 3,05 198 4,4 6,3 

Fe 0,419 1,35 88 1,4 5,6 

K 43 0,44 29 1,1 0,84 

Mg 55 0,89 58 1,7 1,7 

Mn 0,085 0,02 1,3 0,021 0,046 

Na 4,140 1,5 99 1,6 2,4 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 2 0,09 6 0,113 0,13 

Cd 0 0,04 3 0,044 0,37 

Co 101 0,09 6 1,651 0,15 

Cr 4 0,23 15 0,290 0,53 

Cu 21 0,43 28 0,756 1,78 

Hg 1 0,014 1 0,029 0,093 

Mo 12 0,34 22 0,528 0,66 

Ni 51 0,2 13 0,977 1,37 

Pb 0 0,17 11 0,177 3,43 

Sb 4 0,015 1 0,074 0,038 

Zn 21 2,92 190 3,242 35 
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Kuva 1.3. Aareajoesta mitatut valittujen metallien luonnolliset pitoisuudet ja pitoisuudet kuormituksen 
jälkeen mukaan lukien turpeeseen pidättymisen aiheuttama vähennys. 

0,01

0,1
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100

As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Zn

Naturlig halt medel

Naturlig halt max

Halt efter belastning

Halt efter belastning, fastl torv

µg/L Aareajoki

 
Taulukko 1.8. Massavirrat sivukiven varastointialueelta ja rikastushiekka‐alueelta ja luontaisesti 
Kaunisjoessa (Aareajoesta alavirtaan) pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen 
pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 
Yhteensä 

Kaunisjoki

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 1 530 3270 696 10 458 9 720 

Al 0,634 30 6,4 33 89 

Ca 338 4480 954 6 066 11 800 

Fe 1,405 1790 381 1 797 5 100 

K 159 590 126 1 338 1830 

Mg 191 1050 224 1 949 3140 

Mn 0,457 24 5,1 26 230 

Na 24 1510 321 1 623 2 570 

 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 

As 5 0,09 19 0,114 0,19 

Cd 2 0,008 2 0,017 0,031 

Co 344 0,08 17 1,698 0,2 

Cr 13 0,25 53 0,312 0,52 

Cu 96 0,48 102 0,9 2,1 

Hg 4 0,0054 1 0,024 0,026 

Mo 53 0,21 45 0,458 0,64 

Ni 481 0,21 45 2,468 0,91 

Pb 5 0,065 14 0,089 0,245 

Sb 21 0,016 3 0,114 0,027 

Zn 406 2,1 447 4,0 15,3 
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Kuva 1.4. Kaunisjoesta mitatut valittujen metallien luonnolliset pitoisuudet ja pitoisuudet kuormituksen 
jälkeen mukaan lukien turpeeseen pidättymisen aiheuttama vähennys. 

0,001

0,01

0,1

1

10

As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Zn

Naturlig halt medel

Naturlig halt max

Halt efter belastning

Halt efter belastning, fastl torv

µg/L Kaunisjoki

 
Taulukko 1.9. Massavirrat Muonionjoesta ja luontaisesti Muonionjoessa (Kaunisjoesta alavirtaan) 
pitoisuuksilla ennen kuormitusta ja sen jälkeen. Turpeeseen pidättyminen ei ole mukana oletuksissa. 

Muuttuja 
Yhteensä 

Muonionjoki 

Edeltävä 
pitoisuus 

(keskiarvo) 

Massavirta 
luontaisesti 

Pitoisuus 
kuormituksen 

jälkeen 

Luonnollinen 
vaihtelu enintään 

tn/v mg/L tn/v mg/L mg/L 

SO4 1 530 2900 14 816 3 200 7900 
Al 0,634 31 158 31 83 
Ca 338 3900 19 924 3 966 11200 
Fe 1,405 520 2 657 520 1700 
K 159 700 3 576 731 1590 
Mg 191 1100 5 620 1 137 3050 
Mn 0,457 14 72 14 80 
Na 24 1520 7 765 1 525 3650 
 kg/v µg/L kg/v µg/L µg/L 
As 5 0,073 37 0,074 0,134 
Cd 2 0,006 30 0,006 0,02 
Co 344 0,077 39 0,144 0,273 
Cr 13 0,242 1240 0,245 0,548 
Cu 096 0,478 2440 0,497 4,59 
Hg 4 0,045 230 0,046 0,287 
Mo 53 0,221 1130 0,231 0,494 
Ni 481 0,27 1380 0,364 1,42 
Pb 5 0,053 270 0,054 0,31 
Sb 21 0,037 190 0,041 0,101 
Zn 406 2,8 14000 2,9 51 
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Kuva 1.5. Muonionjoesta mitatut valittujen metallien luonnolliset pitoisuudet ja pitoisuudet kuormituksen 
jälkeen. 
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As Cd Co Cr Cu Hg Mo Ni Pb Sb Zn
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Naturlig halt max
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Kun turpeeseen pidättymistä ei oteta huomioon, yhdistetyn kuormituksen arvioidut pitoisuudet 

osoittavat, että Aareajoessa ja Kaunisjoessa useimpien aineiden pitoisuudet ovat mitattujen 

luonnollisten vaihteluiden puitteissa lukuun ottamatta Kaunisjoessa metallien Co, Ni ja Sb ja 

Aareajoessa metallien Co ja Sb pitoisuuksia, jotka ovat taustavaihteluita suurempia mutta joita 

edelleen pidetään pieninä. Aareajoessa myös sulfaatin pitoisuus on taustavaihteluun nähden 

marginaalisesti lisääntynyt. On huomautettava, että taustavaihtelut on mitattu 3–4 vuoden 

ajanjaksolta ja voivat itse asiassa olla suurempia. 

 

Kun turpeeseen pidättyminen otetaan laskuissa huomioon, arvioidaan metallipitoisuuksien 

Kaunisjoessa olevan merkittävästi pienempiä ja Ni:llä taustavaihtelun puitteissa ja Co:lla ja Sb:lla 

vain marginaalisesti sitä suurempia. Arvio on sama Aareajoen suhteen, jossa Co:n ja Sb:n 

pitoisuudet ovat vain marginaalisesti korkeampia kuin taustavaihtelu. 

 

Muoniojoen arvioidut pitoisuudet ovat selvästi luonnollisen vaihtelun puitteissa, vaikka 

turpeeseen pidättymistä ei ole myöskään otettu huomioon. 

1.4 Turpeeseen pidättyminen 

Turpeen kyky pidättää tiettyjä metalli-ioneja mutta myös sellaisia aineita kuin typpi ja fosfori on 

ollut tiedossa jo pitkään. Turvetta käytetään esimerkiksi pienimittaisten laitosten jäteveden 

käsittelyyn ja menetelmää käytetään Suomessa myös turpeenottomaiden kuivatusvesien 

puhdistamiseen. 

 

Jotta saataisiin parempi käsitys siitä, miten tehokkaasti turve pidättää etupäässä metalleja ja 

miten käy pitkällä tähtäimellä, Kaunisvaarassa paikallisesti esiintyvästä turpeesta on otettu 

näytteitä kolonnikokeita varten. Kokeissa on käytetty simuloitua vesiliuosta ja pitoisuuksia, 

jotka vastaavat likimääräisesti Sahavaaran sivukivialueen runsasrikkisessä osassa paikallisesti 
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esiintyviä pitoisuuksia, ja syötetty jatkuvasti turpeeseen, minkä jälkeen analyysit on tehty 

läpivirtaavasta vedestä. Kokeissa käytetyn liuoksen pH-arvo oli noin 4,5 ja sen tarkoituksena oli 

vastata hapanta suotovettä niiden metallien tutkimiseksi, joilla on suuri pH-riippuvuus (esim. 

Cu, Co, Ni ja Zn). Todellisuudessa ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, että koko sivukiven 

varastointialueen pH-arvo pysyy lähellä neutraalia. Tästä johtuen turpeen pidätyskyky 

suoritetuissa kokeissa aliarvioidaan ja tiettyjen normaalisti pidättyvien metallien pidättymistä ei 

saada aikaan (lisätietoja jäljempänä). 

 

Yhä käynnissä olevat kokeet osoittavat yleensä metallien pidättyvän hyvin ja pitkäksi 

aikaväliksi (so. turpeen vetoisuus on suuri), erityisesti Cu:n ja Ni:n ja osittain Co:n. Tiettyjen 

metallien (lähinnä raudan) pitoisuudet sen sijaan näyttävät lisääntyvän. Rauta pidättyy 

kuitenkin hyvin tehokkaasti moreenimaihin. Myös sinkin pitoisuus on aluksi hieman suurempi 

mutta myöhemmin sen pitoisuus on pienempi. Jäljempänä esitettyjen metallien lisäksi myös 

esimerkiksi Cd, Pb ja Sb näyttävät pidättyvän hyvin, viimeksi mainittu tosin vain alussa. Näissä 

kokeissa Mo ei näytä lainkaan pidättyvän, minkä arvellaan johtuvan käytetyn liuoksen pienestä 

pH-arvosta. Lähes neutraaleissa olosuhteissa Mo ja myös Sb pidättyvät hyvin laajasti, Tapulin 

avolouhoksen kuivatuksen ja siihen liittyvän puhdistuksen pintavalutuskentällä/kosteikolla 

seurannan perusteella, joka selostetaan jäljempänä. 

 

Kaikki tulokset viittaavat siihen, että Sahavaaran sivukiven varastointialueelta ja alueelta, jonka 

alla on osittain turvetta ja joka on sen ja Kaunisjoen välissä, tuleva kuormitus on suhteellisen 

pieni, kun sitä verrataan esimerkiksi Tapulin sivukiven varastointialueen ja rikastushiekka-

alueen ja sen vastaanottajien väliseen alueeseen. Laboratoriokokeiden tulokset on muunnettu 

vastaamaan todellisuudessa arvioitua vuosimäärää. 

 

Kuva 1.4–1.7 esittää varastointialueelta tulevan suotoveden Cu-, Ni- ja Co-pitoisuuksia ennen 

turpeeseen pidättymistä ja sen jälkeen.  

 
Kuva 1.4. Sahavaaran sivukiven varastointialueelta virtaavan veden Cu‐pitoisuus ennen turpeeseen 
pidättymistä (tulovesi) ja sen jälkeen (lähtövesi). 
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Kuva 1.5. Sahavaaran sivukiven varastointialueelta virtaavan veden Ni‐pitoisuus ennen turpeeseen 
pidättymistä (tulovesi) ja sen jälkeen (lähtövesi). 
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Kuva 1.6. Sahavaaran sivukiven varastointialueelta virtaavan veden Co‐pitoisuus ennen turpeeseen 
pidättymistä (tulovesi) ja sen jälkeen (lähtövesi). 
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Kuva 1.7. Sahavaaran sivukiven varastointialueelta virtaavan veden Zn‐pitoisuus ennen turpeeseen 
pidättymistä (tulovesi) ja sen jälkeen (lähtövesi). 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Zi
n
c 
(m

g
/L
)

Estimated Years In Dump

Influent

Effluent

Phase 1 Phase 2 Phase 3

 
 

Kuvassa 1.10 pidättyminen esitetään prosentteina (metallien pitoisuus pidättymisen jälkeen 

suhteessa vastaaviin pitoisuuksiin ennen pidättymistä). 
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Taulukko 1.10. Sahavaaran sivukiven varastointialueen runsasrikkisestä jätteestä peräisin olevan 
suotoveden turpeeseen pidättyminen sisäänvirtauksen ja ulosvirtauksen välillä prosentteina.  
 

Muuttuja 
Vuosi 

1 10 50 100 190 

Cd 91 87 67 48 
vaikea 
tulkita 

Co 98 79 24 40 70 

Cu 95 99 100 99 99 

Ni 99 95 90 76 93 

Pb 35 34 25 17 
vaikea 
tulkita 

Sb 50 50 30 30 0 

Zn - - - 5 89 

 

Kuvassa 1.8 esitetään yhdistetyt ja suhteelliset, pidättyneet (laimentuneet) Cu-, Co-, Ni- ja Zn-

määrät yksikössä mg/m3. Kuten kuvasta käy ilmi, pidättyminen on suurin piirtein lineaarista 

eikä osoita mitään selvää vähentymis- tai kyllästyssuuntausta. 

 
Kuva 1.8. Sahavaaran sivukiven varastointialueen yhteenlasketut ja suhteelliset pidättyneet (attenuated) 
Cu‐, Co‐, Ni‐ ja Zn‐määrät yksikössä mg/m3. 
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Seurattaessa Tapulin avolouhoksen meneillään olevaa kuivatusta, jossa vesi johdetaan 

selkeytysaltaan ja sen jälkeen suon pintavalutuskentän kautta – turvekerroksen arvioitu paksuus 

0,5–1,5 m – ennen sen kulkeutumista vastaanottavaan Mellajokeen, sen osana seurataan 

aineiden pitoisuuksia pintavalutuskentälle syötettävässä vedessä ja vedessä, joka virtaa 

vastaanottajan purkualueesta ylävirtaan ja alavirtaan.  Pintavalutuskentällä ja/tai turpeella on 

erittäin hyvä kyky vähentää esimerkiksi suspendoituneita aineksia, typen yhdisteitä, fosforia ja 

metalleja. Esimerkkinä ovat kuvassa 1.9 pintavalutuskentälle ja Mellajoessa sijaitsevasta 

päästökohdasta ylävirtaan ja alavirtaan virtaavan nitraattitypen pitoisuudet. Talviaikana 

pidätyskyky on hieman pienempi. Lisäksi voidaan todeta, että metallit, esimerkiksi Mo, 

pidättyvät hyvin (kuva 1.10–1.11), sillä syötetty pitoisuus ja massavirta pintavalutuskentälle 

ovat olleet enimmäkseen merkittävästi suurempia kuin Mellajoen luonnollinen pitoisuus ja 

massavirta. 
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Kuva 1.9. Tapulin avolouhoksen kuivatuksesta peräisin olevan nitraattitypen pidättyminen 
pintavalutuskentälle pitoisuuksien ollessa imeytyspinnasta ja Mellajoen päästökohdasta ylävirtaan ja 
alavirtaan.  
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Kuva 1.10. Mo‐pitoisuudet imeytyspintaan ja Mellajoen päästökohdan ylävirran ja alavirran puolella 
virtaavassa vedessä.   
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Kuva 1.11. Mo‐massavirrat imeytyspintaan ohjatussa vedessä ja Mellajoen päästökohdan ylävirran ja 
alavirran puolella. 
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2 Vesistöt, joihin haettu kaivostoiminta vaikuttaa 

2.1 Kohteena olevat vesistöt 

Taulukossa 2.1 ja kuvassa 2.1 esitetään ne vastaanottajat, joita Kaunisvaaraan suunniteltu ja 

siellä meneillään oleva toiminta koskee. 

 
Taulukko 2.1. Vesistöt, joita suunniteltu ja meneillään oleva toiminta koskee, vaikutustyyppi ja ‐vaihe. 

Mellajoki Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Aluksi Ei 

Vaikutustyyppi Tapulin kuivatusvesi Tapulin kuivatusvesi - 

    

Rässioja Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Kyllä Osittain 

Vaikutustyyppi 
Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta 

    

Kaunisjärvi Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Kyllä Kyllä 

Vaikutustyyppi 
Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta 

    

Patojoki Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Kyllä Kyllä 

Vaikutustyyppi 
Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Virtaaman väheneminen 
prosessivesipadon takia 

Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta 

    

Aareajoki Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Aluksi Kyllä 

Vaikutustyyppi Tapulin kuivatusvesi Tapulin kuivatusvesi 
Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta ja 
rikastushiekka-alueelta 

    

Kaunisjoki Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Osittain Kyllä 

Vaikutustyyppi Kuivatusvesi 
Suotovesi Sahavaaran 
sivukivialueelta 

Suotovesi sivukiven 
varastointialueilta ja 
rikastushiekka-alueelta 

    

Muonionjoki Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 
kaivostoiminta 

Vaikuttaa Ei Kyllä Osittain 
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Vaikutustyyppi - Veden laskeminen 
Suotovesi sivukiven 
varastointialueilta ja 
rikastushiekka-alueelta 

 
 

 
Kuva 2.1. Vesistöt, joita suunniteltu ja meneillään oleva toiminta koskee. Vesiesiintymät on merkitty 
sinisellä värillä. 

 

2.2 Vesiesiintymät 

Veden puitedirektiiviä sovelletaan Ruotsin lainsäädännössä vesienhoitoasetuksen ja 

ympäristökaaren lainsäädännön kautta. Vesiviranomaiset vastaavat Ruotsin vesienhoidosta 

kullakin vesienhoitoalueella ja heidän tehtävänään on mm. asettaa tavoitteita ja laatia 

vesiympäristöjen toimenpideohjelmia. 

 

Suunniteltu toiminta tapahtuu Pohjanlahden vesienhoitoalueella, jossa vastaava 

vesiviranomainen on Norrbottenin lääninhallitus. Nykyinen hoitosuunnitelma on voimassa 

vuosien 2009 ja 2015 välisenä aikana.  

 

Yksikään vesineuvoston (Vattenrådet) nimeämistä vesiesiintymistä ei ole toiminta-alueella. 

Lähialueen yksilöidyt vesiesiintymät ovat Aareajoki, Kaunisjoki, Kaunisjärvi, Patojoki ja 

Muonionjoki. Kaikki näistä yksilöidyistä vesiesiintymistä sijaitsevat suojellulla Tornion- ja 

Kalixjoen jokijärjestelmien alueella (SE0820430), jossa ovat voimassa suotuisan suojelutason 

mukaiset laatuvaatimukset.  Vesiesiintymiä koskeva tieto on saatu sivuston 

http://www.viss.lansstyrelsen.se (2012-05-08) kautta. 
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Mellajokea ja Rässiojaa ei ole merkitty vesiesiintymiksi.  

 

Kaunisvaaran hankkeen lähiympäristössä sijaitsevat vesiesiintymät esitetään kartassa 2.1.  

 
Taulukko 2.2. Yleiskatsaus lähiympäristön vesiympäristöjen pintavedenlaadusta VISS:n 
(Vatteninformationssystem Sverige, Ruotsin vesitietojärjestelmä) mukaan. 

 Aareajoki Kaunisjoki Kaunisjärvi Patojoki Muonio 

 SE750182–

182541 

SE749710–

181663, 
SE750552–

181021, 

SE749349–
182625, 
SE749406–

183566 

SE749639–

182451 

SE749601–

182485, 
SE749578–

18266 

SE755505–

182645 

Ekologinen tila Hyvä Hyvä Erinomainen Erinomainen Hyvä 

Kemiallinen tila 
(elohopeaa 
lukuunottamatta) 

Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä 

Riski, että hyvää tai 

erinomaista 

ekologista tilaa ei 
saavuteta 2015 

Riski Riski Ei riskiä Ei riskiä Ei riskiä 

Riski, että 

hyvää/erinomaista? 
kemiallista tilaa 
(elohopeaa 

lukuunottamatta) ei 

saavuteta vuoteen 
2015 mennessä 

Ei riskiä Ei riskiä Ei riskiä Ei riskiä Ei riskiä 

 

2.3 Yhteenveto VISS‐tietokannan tiedoista, niihin liittyvät huomautukset ja tutkimusten 
perusteella arvioitu tila 

Osana Kaunisvaaran hankkeen perustilatutkimuksia Northland on suorittanut suuren joukon 

tutkimuksia ja muutamilla paikoilla näytteenotto on jatkunut vuodesta 2006 saakka. Nämä 

tutkimukset esitetään ympäristölupahakemuksen ympäristövaikutusten arvioinnissa ja 

esitetyissä täydennyksissä, mm. Kaunisjärven ja Patojoen osalta täydennyksessä 2012-03-15. 

Siinä on tutkittu myös näiden kahden vesiesiintymän luokitus määriteltyyn tilaan vertaamalla. 

 

Suoritetun vesinäytteenoton arviointi on viimeistellyssä ja lupahakemukseen liitetyssä 

ympäristövaikutusten arvioinnissa. Ympäristövaikutusten arvioinnin luvussa 8.7 esitetään 

vedenlaatu kemiallisten muuttujien suhteen. 
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Pohjaeläimistötutkimus esitetään kokonaisuudessaan ympäristövaikutusten arvioinnin liitteessä 

M6:4 ja itse ympäristövaikutusten arvioinnissa luvussa 8.8.  

 

Suoritetut kalatutkimukset esitetään ympäristövaikutusten arvioinnin luvussa 8.8.2 ja suoritetut 

jokihelmisimpukan inventoinnit luvussa 8.8.1.  

2.3.1 Aareajoki 

 

VISS 

Aareajoen vesistö on rekisteröity VISS-tietokantaan vesiesiintymänä (SE750182–182541). Joki 

laskee Kaunisjokeen, joka vuorostaan valuu kauemmas itään kohti Muonionjokea.  

VISS:n tietojen mukaan esiintymällä on hyvä ekologinen ja kemiallinen tila elohopeaa lukuun 

ottamatta. Saman tilan säilyttäminen esitetään laatuvaatimukseksi vuoteen 2015 saakka. VISS:n 

joulukuussa 2012 esittämän toteamuksen mukaan on olemassa "riski", että hyvää ekologista tilaa 

ei saavuteta 2015. Asiantuntija-arvion mukaan todettiin, että hyvän kemiallisen tilan elohopeaa 

lukuun ottamatta saavuttamatta jäämisestä "ei ole riskiä". 

 

Perustilaselvitysten mukainen tila 

Mitattujen pitoisuuksien keskiarvoista nähdään pienet typpipitoisuudet ja kohtalaisen suuret 

fosforipitoisuudet. Näytteenottopaikoilla on kohtuullinen typpivaje. Orgaanisen aineksen 

pitoisuus on suuren ja kohtalaisen suuren välillä ja vedellä on hyvä puskurikapasiteetti sekä 

heikosti hapanta vastaava pH. Aareajoessa pohjaeläimistön esiintyminen oli suhteellisen 

runsasta ja EPT-ryhmän yksilömäärä oli suuri. Ylävirranpuoleisella näytteenottopaikalla 

lajimäärä oli merkitsevästi suurempi kuin alavirran puolella. Yksilömäärä tutkimuksissa vaihteli 

normaalin ja melko suuren välillä.  

Kokonaisuutena katsoen vesistön pohjaeläimistöä voidaan pitää niukkana (mikä on tyypillistä 

tälle eliömaantieteelliselle vyöhykkeelle) ja normaalina eri lajien esiintymisen suhteen. 

 

Tehdyt tutkimukset eivät viittaa mihinkään poikkeavaan luokitukseen Ruotsin 

vesitietojärjestelmään (VISS) verrattuna. 

2.3.2 Kaunisjoki 

 

VISS 

Kaunisjoen vesistö on VISS:n tietokannassa jaettu neljään osaan (SE749710–181663, SE750552–

181021, SE749349–182625, SE749406–183566, tässä järjestyksessä). Joillakin osilla on hyvä 

ekologinen ja kemiallinen tila. Kemiallisen tilan laatuvaatimusten saavuttamista vuonna 2015 

pidetään mahdollisena ilman riskiä, kun taas ekologisen tilan saavuttamiseen sisältyy riski 

asiantuntija-arvion mukaan.  Suksijoen vesistö (SE748929–181861), jolla on erinomainen 

ekologinen tila ja hyvä kemiallinen tila, virtaa Kaunisjokeen lounaasta ylävirran puolella.  

 

Tila perustilaselvitysten mukaan 

Vesistön vesikemia on tutkittu useimmista vesistön paikoista. Ruotsin ympäristöviranomaisen, 

Naturvårdverketin, arviointiperusteisiin verrattuna vesistöstä otettujen näytteiden tulokset ovat 
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keskiarvoina kauttaaltaan pienien ja kohtalaisen pienien välillä olevia typpipitoisuuksia ja 

kohtalaisen suuria fosforipitoisuuksia. Kaunisjoessa pohjaeläimistön esiintyminen oli 

suhteellisen runsasta ja EPT-ryhmän yksilömäärä oli suuri. Kaunisjoen alaosassa pohjaeläimistön 

määrä oli suurempi kuin ylävirran puolella, mikä voidaan selittää sitä paljon suuremman 

Muonionjoen läheisyydellä. 

 

Kaunisjoessa, kohdassa NL18 havaittiin yökorento (Semblis phalaenoides), joka sekä Ruotsissa 

että Suomessa on luokiteltu silmälläpidettäviin (NT) lajeihin. Kokonaisuutena katsoen vesistöjen 

pohjaeläimistöä voidaan pitää niukkana (mikä on tyypillistä tälle eliömaantieteelliselle 

vyöhykkeelle) ja normaalina eri lajien esiintymisen suhteen. 

 

Tehdyissä tutkimuksissa ei näy merkkejä siitä, että luokitus poikkeaisi VISS:n luokituksesta. 

2.3.3 Kaunisjärvi 

 

VISS 

Kaunisjärvi on VISS-tietokannassa merkitty luokitelluksi vesiesiintymäksi SE749639–182451. 

Järven ulosvirtaus on Patojoki-nimisen puron kautta. Järvellä on VISS-tietokannan tietojen 

mukaan erinomainen ekologinen tila ja hyvä kemiallinen pintavesitila elohopeaa 

lukuunottamatta. Joulukuussa 2009 annetun vahvistuksen nojalla "ei ole mitään riskiä", että 

ekologista tai kemiallista pintavesitilaa ei saavuteta vuonna 2015.  

 

Tila perustilaselvitysten mukaan 

Kaunisjärvessä kokonaistyppipitoisuus on korkea sekä pinta- että pohjavedessä (keskiarvo 

vastaavasti noin 1100 μg/l ja 780 μg/l touko–lokakuussa). Kaunisjärveä pidetään 

runsasravinteisena järvenä. Lisäksi Kaunisjärven pinta- ja pohjaveden 

kokonaisfosforipitoisuudet ovat erittäin suuria (keskiarvo vastaavasti 84 ja 68 μg/l). Suuren 

fosforimääränsä takia Kaunisjärven typpivaje on keskimäärin kohtuullinen kesäkuun ja 

syyskuun välisenä ajanjaksona.  

 

Tilaluokitus fosforin suhteen vastaa huonoa tilaa sekä pinta- että pohjavedessä. LVT:n 

teettämässä pohjaeläimistötutkimuksessa todettiin, että pohjaeläinten kokonaismäärä oli erittäin 

pieni, minkä LVT arveli johtuvan järven poikkeuksellisen pienestä happitasosta talviaikana. 

Tämän vahvistivat havainnot erittäin runsaasta leväbiomassasta. Myös alueen järvistä havaitut 

taksonimäärät olivat eriäviä. Kaunisjärven taksonimäärä oli kaikkein pienin (3 kpl). 
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Kuva 2.2. Pohjaeläinyksilöiden lukumäärä (kpl/m2) ja luottamusvälit  Sahavaara–Tapuli‐alueelta 
tutkituissa järvissä. LVT (2008). 

 
 

LVT:n arvio suoritetusta tutkimuksesta oli, että Kaunisjärvi oli hyvin rehevöitynyt kuten 

vesitutkimusten ravinnepitoisuudet osoittavat, mikä yhdessä kesän lopulla havaittujen 

kohonneiden pH-arvojen kanssa viittaa runsaaseen leväkasvuun. Tämä voi kasvukauden jälkeen 

aiheuttaa järvenpohjassa orgaanisen aineksen hajoamisesta johtuvaa hapenpuutetta, ja siis 

selittää pohjaeläimistön erittäin pienen määrän. 

 

Patojoki-nimiseen puroon vetensä laskevan Kaunisjärven pinta- ja pohjaveden ravinnesuolojen 

erittäin suurten pitoisuuksien syynä on pidetty sitä, että ympäröivät peltomaat ja lähiympäristön 

voimakkaasti ojitetut kosteikot myötävaikuttavat orgaanisen aineksen suureen pitoisuuteen, 

jonka seurauksena vesi on voimakkaasti värjäytynyt.  

 

Syksyllä 2006 myös Pelagia Miljökonsult teki pohjaeläimistön inventoinnin, joka sisälsi 

Naturvårdsverketin arviointiperusteiden mukaisen arvioinnin. Inventointi osoitti kaikkien 

indeksien suhteen (tanskalainen eläimistöindeksi (DSFI), happamuusindeksi, ASPT-indeksi ja 

Shannonin monimuotoisuusindeksi) luokitusta, joka Kaunisjärvessä oli kohtalaisen korkea. 

Poikkeama alueella käyttöönotetun vertailuarvon suhteen sijoitettiin luokkaan ei poikkeamaa. 

 

Kaunisjärven kasviplanktonia on tutkinut Ambiotica (2009). Naturvårdsverketin 

arviointiperusteiden mukaan Kaunisjärvellä on kohtalainen ekologinen tila verrattuna muiden 

järvien tutkimuksessa saamaan luokitteluun erittäin hyvä ekologinen tila. 

Tutkimustulosten pohjalta tila arvioidaan kohtalaiseksi tai huonommaksi kuin VISS:ssä. 

2.3.4 Patojoki 

 

VISS 

Patojoen vesistö on VISS-tietokannassa jaettu kahteen osaan (SE749601–182485, SE749578–

18266). Järvellä on VISS-tietokannan tietojen mukaan erinomainen ekologinen tila ja hyvä 

kemiallinen tila elohopeaa lukuunottamatta. Ekologisen tai kemiallisen pintavesitilan 

laatuvaatimukset ovat saavutettavissa vuonna 2015 ilman riskiä.  

 

Tila perustilaselvitysten mukaan 
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Kaunisjärven ja Vähäjärven vedenlaatujen vaikutus Patojokeen on välitön.  Suoritettujen 

tutkimusten mukaan Vähäjärven kokonaistyppipitoisuus on kohtalaisen korkean ja korkean 

välillä ja kokonaisfosforipitoisuus on korkean ja kohtalaisen korkean välillä. Patojoen tilan 

arvioidaan vastaavan sen lähteenä olevien järvien tilaa, joka tarkoittaa kohtalaista tai 

huonompaa tilaa kuin VISS:ssä.   

2.3.5 Muonionjoki 

 

VISS 

Muonionjoki on rekisteröity VISS-tietokantaan vesiesiintymäksi (SE755505–182645). 

Muonionjoki virtaa pitkin Ruotsin ja Suomen rajaa ja yhtyy Kaunisjokeen noin 15 km Pajalan 

pohjoispuolella. VISS:n tietojen mukaan esiintymällä on hyvä ekologinen ja kemiallinen tila 

elohopeaa lukuun ottamatta (2009). Laatuvaatimukseksi esitetään tilan samana säilyminen 

vuoteen 2015 saakka. Ekologisten ja kemiallisten laatuvaatimusten saavuttamatta jäämistä 

vuonna 2015 "ei pidetä riskinä".   

 

Tila perustilaselvitysten mukaan 

Muonionjoesta mitatut keskiarvot osoittavat kaikilla paikoilla pienen ja kohtalaisen pienen 

välillä olevia typpipitoisuuksia ja kohtalaisen suuria fosforipitoisuuksia. Orgaanisen aineksen 

pitoisuus vaihtelee hyvin pienen, pienen ja kohtalaisen suuren pitoisuuden välillä. Vesi oli 

kohtalaisen värjäytynyt (M3 ja M2/1) ja kohtalaisen samea. Happea on runsaasti ja vedellä on 

erittäin hyvä puskurikapasiteetti ja pH, joka on heikosti happaman (M3) ja lähes neutraalin 

välillä (M2/1). Analyysitulokset osoittavat metallipitoisuuksien olevan pääpiirteittäin pienten ja 

erittäin pienten välillä. 

 

Ravintosuolojen liukeneminen joen ja sen sivujokien varrella sijaitsevilta viljellyiltä maa- ja 

metsämailta näkyy selvästi lumen sulamisjakson aikana huhtikuusta toukokuulle, jolloin 

kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuudet lisääntyvät voimakkaasti. 

 

Tehdyt tutkimukset eivät viittaa mihinkään poikkeavaan luokitteluun VISS:ään verrattuna. 

2.3.6 Mellajoki 

Suurimman osan vuodesta ravintosuolapitoisuudet, typpi ja fosfori ovat vähäisiä. Vesistössä on 

kohtalainen typpivaje. Orgaanisen aineksen pitoisuus on hyvin korkea. Vesi on voimakkaasti 

värjäytynyt ja hyvin samea. Olosuhteet ovat runsashappiset (<7,7 mg/l), vedellä on hyvä 

puskurikapasiteetti ja pH vastaa kohtalaisen hapanta. Metallien pitoisuudet ovat pienien ja 

hyvin pienien välillä. 

2.3.7 Rässioja 

Rässiojasta mitattu typpipitoisuus oli pieni, mutta fosforipitoisuus vastasi hyvin korkeita 

pitoisuuksia. Rässiojassa vallitsee suuri typpivaje. Rässioja luokitellaan tuloksen perusteella 

runsasravinteiseksi. Orgaanisen aineksen pitoisuus oli kohtalaisen korkea. Vesi oli voimakkaasti 

värjäytynyt ja hyvin samea. Olosuhteet ovat runsashappiset (>7,7 mg/l), vedellä on hyvä 

puskurikapasiteetti ja pH vastaa heikosti hapanta. Analyysitulokset osoittavat enimmäkseen 
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hyvin pienten ja pienten välillä olevia metallipitoisuuksia. Rautapitoisuus (kokonaispitoisuus) 

Rässiojassa on kuitenkin ollut korkea, esimerkiksi 8,2 mg/l eräällä mittauskerralla vuonna 2007. 

2.4 Vaikutuksien kokonaisarviointi 

Jäljempänä esitettävässä osassa on yhteenveto arvioiduista päävaikutuksista vesistöissä, joita 

tämä toiminta koskee, lähtien siitä, mitä pääasiassa on kuvattu YVA:ssa ja täydentävissä 

tiedoissa.  

 

Se selvennetään myös, missä toiminnan vaiheessa ja millä tavalla vesistöön vaikutetaan. 

2.4.1 Mellajoki 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Aluksi Ei 

Vaikutustyyppi 
Tapulin 

kuivatusvesi 
Tapulin 

kuivatusvesi 
- 

 

 

  

Rakentaminen/Tuotanto 

Mellajokeen vaikutetaan eniten Tapulin avolouhoksen rakentamisvaiheessa ja alkulouhinnassa, 

kun suolta ja avolouhokselta kuivatetaan vettä ja puhdistuksen jälkeen syötetään Mellajokeen. 

Kaivosalueelta tulevan veden vaikutus pienenee vähitellen, kun vettä aletaan pumpata 

avolouhoksesta prosessivesialtaaseen (suunniteltu aloitus syksyllä 2012), jonne suuri osa vedestä 

silloin juoksutetaan. 

 

Kuivatuksen vaikutus on suurin piirtein hakemuksessa esitetyn selostuksen mukainen niiden 

tulosten perusteella, joita meneillään olevan toiminnan seurannasta on saatu. Veden syöttö lisää 

luonnollista virtausta etupäässä talviaikaan noin 20–30 %:lla. Mellajoesta otettujen näytteiden 

tulokset vedensyötön jälkeen tuovat esiin pääpiirteittäin pieniä muutoksia, jotka ovat 

suunnilleen luonnollisen vaihtelun puitteissa. Näytteidenotto metallien suhteen ei tuo esiin 

mitään muutosta tai pienehkön, satunnaisen muutoksen. Lähinnä typpiyhdisteet, 

ammoniumtyppi (200–250 μg/l verrattuna mitattuun enimmäisarvoon n. 160 μg/l) ja nitraatti 

(100–150 μg/l verrattuna mitattuun enimmäisarvoon n. 50 μg/l) ovat talviaikana satunnaisesti 

hieman luonnollisia pitoisuuksia suuremmat pintavalutuskentän toiminnan heikennyttyä. 

Luonnolliset pitoisuudet ovat luontaisesti suhteellisen suuria johtuen suoalueelta virtaavasta 

vedestä. Vaikutukset on arvioitu pienistä kohtalaisiin ja ne ovat väliaikaisia. 

2.4.2 Aareajoki 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Aluksi Kyllä 

Vaikutustyyppi 
Tapulin 

kuivatusvesi 
Tapulin 

kuivatusvesi 

Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta ja 
rikastushiekka-

alueelta 

 

Rakentaminen/Tuotanto 
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Aareajokeen kuten Mellajokeenkin vaikutetaan rakentamisen aikana kuivatuksen kautta. 

Vaikutus virtoihin on vähäisen/merkityksettömän ja pienen välillä ja nousee talvikuukausina 

suurimmillaan pariin prosenttiin. Mellajoesta alavirtaan otettujen näytteiden pitoisuudet joko 

eivät muutu tai muutokset ovat pieniä ja suunnilleen luonnollisen vaihtelun rajoissa. 

Näytteenotot metallien suhteet eivät viittaa mihinkään muutoksiin.  Jonkin verran koholla on 

lähinnä typpiyhdisteiden pitoisuus, erityisesti ammoniumtypen (20–40 μg/l verrattuna 

laskettuun enimmäisarvoon n. 15 μg/l), talviaikaan. Vaikutukset on arvioitu pieniksi ja ne ovat 

väliaikaisia. Nykyisen kemiallisen ja ekologisen tilan ei arvioida huonontuvan. 

 

Lopetettu kaivostoiminta 

Kaivostoiminnan loputtua Aareajokeen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä rikastushiekka-alueen ja 

sivukiven varastointialueen suotovesi. Lopetetun kaivostoiminnan vaikutusten arvioidaan 

olevan vähäisen ja pienen välillä, kun otetaan huomioon, että arvioidut pitoisuusmuutokset osan 

1.3 mukaan ovat samalla tasolla luonnollisten vaihteluiden kanssa tai marginaalisesti niitä 

suurempia. Nykyisen kemiallisen ja ekologisen tilan ei kokonaisuutena arvioida huonontuvan. 

Lisättäköön vielä, että myös Kaunisjokeen syötettävän veden mahdolliset muutokset tapahtuvat 

vähitellen pitkällä aikavälillä. 

2.4.3 Rässioja 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Kyllä Osittain 

Vaikutustyyppi 

Virtaaman 
vähentäminen 

prosessivesipadon 
avulla 

Virtaaman 
vähentäminen 

prosessivesipadon 
avulla 

Suotovesi Tapulin 
sivukivialueelta 

 

Rässiojaan vaikutetaan lähinnä rakentamisen ja tuotannon aikana, kun rakennettu 

prosessivesipato pienentää sen valuma-aluetta. Virtaaman pienentyminen nousee keskimäärin 

noin 40 %:iin. Kun otetaan huomioon, että vesistön luonnollinen vaihtelu on hyvin suuri ja 

virtaukset suuria lumensulaminsen aikana ja vesistö suurin piirtein kuivunut kesäaikana, ja kun 

otetaan huomioon sen huono pintavedenlaatu ja huono ekologinen tila, vaikutusten arvioidaan 

kuitenkin olevan pienen ja kohtalaisen välillä. Kun pato poistetaan, palaavat virtaamat 

alkuperäisiksi. 

 

Lopetettu kaivostoiminta 

Kaivostoiminnan loputtua Rässiojaan saattaa virrata pienehkö osa suotovedestä, joka virtaa 

pohjaveden mukana Kaunisjärven suuntaan, mutta määrien arvellaan olevan pieniä, mikä 

tarkoittaa vesistön kohtalaista kuormitusta ja vesistön vedenlaadun muutokset ovat pienen ja 

kohtalaisen välillä.  Vaikutusten arvioidaan olevan pienen ja kohtalaisen välillä. 

2.4.4 Kaunisjärvi ja Patojoki 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikuttaa Kyllä Kyllä Kyllä 

Vaikutustyyppi 
Virtaaman 

vähentäminen 
Virtaaman 

vähentäminen 
Suotovesi Tapulin 

sivukivialueelta 
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prosessivesipadon 
avulla 

prosessivesipadon 
avulla 

 

Rakentaminen/Tuotanto 

Valuma-alue Kaunisjärveen ja Patojokeen pienenee n. 25 %. Valuma-alueen pienentymisen 

aiheuttaa etupäässä prosessivesipadon rakentaminen. Suunniteltu toiminta on kuvattu myös 

Tapulin yleiskaavan YVAssa, josta käy ilmi, ettei Kaunisjärveen eikä Patojokeen tule lainkaan 
suoria vesipäästöjä, lukuun ottamatta marginaalisia tulovirtaamia, joita voi esiintyä 

vesiesiintymien valuma-alueella sijaitsevien edellä mainittujen ojien ja laitosten rakentamisen 

yhteydessä. 

 

Valuma-alueen pienentymisen aiheuttamista vaikutuksista on yhteenveto ympäristövaikutusten 

arvioinnin osassa 9.3.2 ja Tapulin yleiskaavan ympäristövaikutusten arvioinnissa seuraavasti: 

1. Kun Patojoki-puroon laskevan veden tasoon ei vaikuteta, ei myöskään Kaunisjärven 

vesitilavuuden oleteta vähentyvän. 

2. Kaunisjärveen virtaavan veden väheneminen 25 %:lla jää arvioiden mukaan suurelta 

osin ympäristössä esiintyvien vuosittaisten sademäärävaihteluiden varjoon. 

3. Kun Kaunisjärveen virtaavan veden tilavuus pienenee, johtaa se keskimääräisesti 

virtaaman pienenemiseen Patojoessa. Virtaaman pienenemisen arvioidaan kuitenkin 

jäävän suurelta osin vesistön vuotuisten vaihteluiden varjoon. 

4. Kaunisjärven tulovirtaaman luonnollisten vaihteluiden lisäksi pienentynyt valuma-

alue saattaa johtaa vesitilavuuksien pidentyneeseen kiertoaikaan. Sen 

todennäköisyydestä johtuen negatiiviset vaikutukset arvioidaan pieniksi. 

5. Koska Kaunisjärven (ja Patojoen) valuma-alueen kaivostoimintaan varattu osa 

muodostuu tietyiltä osin ojitetuista kosteikoista, saattaa voimakkaasti värjäytyneen 

ja samean veden, joka sisältää paljon happea kuluttavaa orgaanista ainesta, syöttö 

järveen vähetä. Tämä voisi vaikuttaa järven vedenlaatuun positiivisesti, mutta 

vaikutuksen todennäköisyys arvioidaan pieneksi. 

 

Kaunisjärven ja Patojoen valuma-alueen pienentämisen ei arvioida huonontavan esiintuotujen 

vesiesiintymien tilaa.  

 

Lopetettu kaivostoiminta 

Kaivostoiminnan päätyttyä osa Tapulin sivukiven varastointialueen suotovedestä pääsee 

Kaunisjärveen ja Patojokeen, mikä voi jonkin verran lisätä Mo:n ja Sb:n pitoisuuksia. 

Kohonneita pitoisuuksia voidaan kuitenkin luonnehtia pieniksi. Niinpä kaivostoiminnan 

loppumisen vaikutukset Kaunisjärveen ja Patojokeen arvioidaan pieniksi. Kemiallisen ja 

ekologisen tilan ei kokonaisuutena arvioida huonontuvan lähtien edellä selostetun mukaisesta 

luokituksesta. Lisättäköön vielä, että vedensaannin mahdolliset muutokset tapahtuvat vähitellen 

pitkällä aikavälillä. 

2.4.5 Kaunisjoki 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikutus Kyllä Osittain Kyllä 
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Vaikutustyyppi Kuivatusvesi 
Suotovesi 

Sahavaaran 
sivukivialueelta 

Suotovesi sivukiven 
varastointialueilta ja 

rikastushiekka-
alueelta 

 

Rakentaminen 

Kaunisjokeen vaikutus kohdistuu rakentamisvaiheessa Tapulin kuivatuksen kautta ja – 

mahdollisesti – Sahavaaran kuivatuksen kautta. Kummassakin tapauksessa vaikutus vesistöön on 

vähäinen ottaen huomioon suhteellisen pienet määrät ja muutosten arvioitu sijoittuminen 

luonnollisen vaihtelun rajoihin. 

 

Tuotannon aikana pieni määrä Sahavaaran sivukivialueen suotovedestä saattaa laskea 

Kaunisjokeen, mutta kun otetaan huomioon, että pohjaveden paikallinen virtaama sivukiven 

varastointialueella suuntautuu kohti avolouhosta sekä suuri turpeeseen pidättyminen ja 

pohjaveden virtaamisaika Kaunisjokeen, mahdollisten muutosten arvioidaan olevan 

luonnollisen vaihtelun rajoissa. 

 

Lopetettu kaivostoiminta 

Kaivostoiminnan päätyttyä Kaunisjokeen tulee pitkällä tähtäimellä suotovettä sivukiven 

varastointialueelta.  Lopetetun kaivostoiminnan vaikutusten arvioidaan olevan vähäisten ja 

pienien välillä, kun otetaan huomioon, että arvioitujen pitoisuuksien muutokset osan 1.3 

mukaan ovat luonnollisten vaihteluiden rajoissa tai marginaalisesti niitä suurempia. Nykyisen 

kemiallisen ja ekologisen tilan ei kokonaisuutena arvioida huonontuvan. Lisättäköön vielä, että 

Kaunisjokeen virtaavan veden mahdolliset muutokset myös tapahtuvat vähitellen pitkällä 

aikavälillä. 

2.4.6 Muonionjoki 

 Rakentaminen Tuotanto 
Lopetettu 

kaivostoiminta 

Vaikutus Ei Kyllä Osittain 

Vaikutustyyppi - Veden poisto 

Suotovesi sivukiven 
varastointialueilta ja 

rikastushiekka-
alueelta 

 

Tuotanto 

Vedenoton ja poiston vaikutukset Muonionjoen virtaamaan ovat vähäisiä sen nojalla, mitä 

YVAn osassa 9.3.2 on selostettu.   

 

Kuten Muonionjoen metallikuormituksen laskelmista käy ilmi (osa 9.4.2  YVAssa ja YVAn liite 

M11), arvioitujen tapausten pitoisuusmuutokset suurimmalla kuormituksella ovat hyvin pieniä 

ja useimmissa tapauksissa täysin merkityksettömiä. Molybdeenin pitoisuus muuttuu eniten, 

mutta kuormitus mahtuu Muonionjoen luonnollisen vaihtelun rajoihin.  

Edellä olevan perusteella arvioidaan, että vaikutus ei ulotu lainkaan esimerkiksi paikallisiin tai 

vaeltaviin kalalajeihin tai muihin vesieläimiin.  Nykyisen kemiallisen ja ekologisen tilan ei 

kokonaisuutena arvioida huonontuvan. 
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Lopetettu kaivostoiminta 

Kaivostoiminnan loputtua Muonionjokeen vaikuttaa pitkällä tähtäimellä sivukiven 

varastointialueelta peräisin oleva suotovesi. Sen vaikutukset arvioidaan vähäisiksi ottaen 

huomioon, että osan 1.3 mukaan lasketut pitoisuudet osoittavat muutosten mahtuvan hyvin 

luonnollisten vaihteluiden rajoihin. Nykyisen kemiallisen ja ekologisen tilan ei kokonaisuutena 

arvioida huonontuvan.
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3 Kannanotto Ruotsin ympäristökaaren 7 luvun 28 §:n mukaisen 
lupaharkinnan tarpeesta koskien vaikutuksia Natura 2000 ‐alueisiin. 

Ympäristövaikutusten arviointikuvauksen kohdassa 8.13 on kuvaus Tornion- ja Kalixjoen 

jokijärjestelmän Natura 2000 -alueesta – siitä Natura 2000 -alueesta, johon haettu 

kaivostoiminta saattaa vaikuttaa – ja siinä on selvitetty ne elinympäristöt ja lajit, jotka alueen 

suojelusuunnitelmassa on osoitettu suojeltaviksi.  

 

Ympäristövaikutusten arviointikuvauksen kohdassa 9.10 selostetaan, miten haetun toiminnan 

arvioidaan vaikuttavan vastaavaan elinympäristöön ja lajeihin.  Tämän arvioinnin 

johtopäätöksenä on, että mitään merkittäviä vaikutuksia ei tarvitse pelätä. Sitä taustaa vasten 

Northland ei ole esittänyt mitään vaatimusta ympäristökaaren 7 luvun 28 §:n mukaisesta 

luvasta. 

 

Suullisen käsittelyn aikana 24. huhtikuuta 2012 Norrbottenin läänin lääninhallitus tähdensi, 

että vaaditaan ympäristökaaren 7 luvun 28 a §:n mukainen lupa, jos Natura 2000 -alueella on 

olemassa riski muusta merkittävästä vaikutuksesta, suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin 

kohdistuvan vaikutuksen lisäksi. Northland ei ole samaa mieltä. 7 luvun 28 b §:n mukaan lupa 

annetaan 7 luvun 28 a §:n mukaan, jos niihin elinympäristöihin ja lajeihin, joita on tarkoitus 

suojella, ei vaikuteta tietyssä lakipykälän esittämässä laajuudessa. Niinpä ei ole merkitystä sillä, 

onko olemassa "muun" vaikutuksen riski. (Katso ympäristöylituomioistuimen tuomio 30. 

elokuuta 2004 oikeusjutussa M 2080-00.) 

 

Jos maa- ja ympäristötuomioistuin toteaisi, että myös muu vaikutus kuin vaikutus suojeltaviksi 

tarkoitettuihin elinympäristöihin ja lajeihin olisi merkityksellinen edellyttäen ympäristökaaren 

7 luvun 28 a §:n nojalla luvanvaraisuutta, vaatii Northland 7 luvun 28 a §:n nojalla lupaa pitäen 

lähtökohtana sitä vaikutusta, jonka voidaan olettaa kohdistuvan Kaunisjärven ja Patojoen 

vesistöihin. Muihin, asianosaisiin vesistöihin ei arvion mukaan kohdistu riskiä vaikutuksesta, 

jolla olisi jotakin merkitystä (oli kyse sitten vaikutuksesta suojeltaviksi tarkoitettuihin 

elinympäristöihin tai lajeihin tai muusta vaikutuksesta). 
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4 Vaahdotustuotteen varastointi 

4.1 Johdanto 

Tässä osassa mainittu selvitys on lisäselvennyksin varustettu yhteenveto siitä tiedosta, joka on 

jätetty maa- ja ympäristötuomioistuimelle täydennyksenä 2012-04-15 ja suullisen selvityksen 

yhteydessä 2012-04-24.  

 

Northland suunnittelee ja hakee lupaa vaihtoehdolle, jossa Sahavaarasta peräisin oleva 

runsasrikkinen vaahdotushiekka varastoidaan rikastushiekka-alueen määrättyyn osaan ja jossa 

Tapulista ja Sahavaarasta peräisin oleva muu vähärikkinen rikastushiekka varastoidaan yhdessä 

"päävarastointialueelle". Hakemus ei siis sisällä vaihtoehtoa, jossa kaikki rikastushiekka 

yhdistetään sekoittamalla ja varastoidaan yhteen ja samaan paikkaan.   

4.2 Perustavanlaatuiset geokemialliset edellytykset 

On epäilemättä todistettu alueella tehdyn monivuotisen tutkimuksen perusteella, että varaston 

ominaisuuksiin vaikuttavat varastoidun materiaalin ominaisuudet (reagoivuus ja hapon ja 

puskuroivien tuotteiden välinen suhde) ja materiaalin säilytystapa ilmakehän hapelle 

altistumisen suhteen.  

 

Happaman suotoveden muodostamiseksi materiaalin on tuotettava happamia tuotteita 

(ensisijaisesti sulfidien hapettumisella) sellaisessa laajuudessa, että se ylittää puskuroivien 

tuotteiden määrän (ensisijaisesti karbonaattien, jotka hapettuvat rajoituksetta). Niin kauan kuin 

materiaalin karbonaatteja ei ole kulutettu loppuun, olosuhteet voidaan säilyttää neutraaleina tai 

emäksisinä. Vasta kun karbonaatit on kulutettu täysin loppuun, alkaa pH alentua ja sitten alkaa 

muodostua hapanta suotovettä (potentiaalisesti happoa muodostava aine). Jos sitä vastoin 

materiaalin sulfidit kulutetaan loppuun ennen karbonaatteja, ei hapanta suotovettä koskaan 

pysty muodostumaan (nettopuskuroiva aine). Nämä ominaisuudet testataan 

kosteuskammiokokeilla, menetelmällä, joka parhaiten jäljittelee luonnon olosuhteita. 

 

T'ässä yhteydessä on tärkeätä, että rapautumista tapahtuu vain varaston yläpinnalla ja että 

mitään pintavalumaa ei säännönmukaisesti esiinny sen johdosta, että pinta on lähes horisontin 

suuntainen. Pintavaluma voidaan sitä paitsi pitää kurissa ja sitä voidaan pienentää 

muotoilemalla allas halutulla tavalla.  Siten mahdollisesti happamat suotoliuokset suodattuvat 

rikastushiekka-alueen syvempiin osiin, jossa puskurointikyky on tallella. Sillä tavalla allas voi 

hyvin pitkällä aikavälillä ylläpitää valumavedessä neutraalin pH:n, huolimatta teoriassa happoa 

muodostavasta aineseoksesta ja myös sen huomioon ottaen. 

 

Jotta aines voisi rapautua sulfidien hapettumisella, edellytetään lisäksi edellä esitetyn 

mukaisesti, että aines altistuu hapelle. Jos hapensaanti, so. ilman vapaa pääsy, ja lämpötila ovat 

riittävän suuria, hapettuvat sulfidit nopeudella, jolla karbonaatit käytetään nopeammin 

loppuun, ja potentiaalisesti happoa muodostava aines voi silloin muodostaa suotovettä. Jos sen 

sijaan happialtistusta rajoitetaan voimakkaasti, joko pitämällä aines täysin tai suurimman osan 

ajasta vedellä kyllästettynä tai peittämällä aines riittävän paksulla ja huonosti läpäisevällä 
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kerroksella, esim. moreenilla, (niin kutsuttu kvalifioitu kate), hapetus ja happamien tuotteiden 

tuotanto ovat niin pieniä, että myös muut mineraalit karbonaattien lisäksi pystyvät 

puskuroimaan ja ylläpitämään neutraalit olosuhteet. 

 

Kosteuskammiokokeissa näytteitä provosoidaan voimakkaasti hapettamaan, jolloin tuloksia täytyy 
tarkastella hyvin maltillisesti. Tästä huolimatta kosteuskammiokokeet ovat menetelmä, joka parhaiten 
jäljittää luonnollisia olosuhteita. Laboratorio‐ ja kenttäolosuhteiden välisiä eroja ovat mm. lämpötila, jonka 
vuosikeskiarvo kentällä on nollan kieppeillä, ja lisäksi  puolen vuotta jäätynyt ja siis hapensaannilta 
suojattu hiekka. Esimerkiksi rikkikiisun reagointi kentällä on lämpötilaeron vuoksi kahdeskymmenesosa 
siitä, mitä se on laboratorio‐olosuhteissa. Tämä huolimatta ilman pakkosyötöstä kosteuskammioon (tätä 
havainnollistaa mm. Arrheniuksen yhtälö). 

4.3 Vaahdotushiekan ominaisuudet 

Vaahdotusprosessin pH pidetään prosessiteknisistä syistä happamana ja sen arvo on noin 4,5–5. 

Lietteen pH ei siis ole seurausta materiaalin hapettumisesta. Kuten teknisen kuvauksen osassa 

7.5.1 on selostettu, lietteeseen lisätään sammutettua kalkkia (kalsiumhydroksidia) pH-arvon 

nostamiseksi 7:n ja 8:n välille, ja siten jo alusta lähtien sen varmistamiseksi, että olosuhteet 

varastossa ovat neutraalista alkaliseen, ja happamien olosuhteiden välttämiseksi. Lisäksi lisätään 

tietty määrä kalkkia (kalsiumkarbonaattia) hiekan puskurikapasiteetin lisäämiseksi. 

 

Suoritetuissa kosteuskammiokokeissa pH-arvoa ei ollut säädetty neutraaliksi, minkä johdosta 

hiekan pH-arvo oli hapan jo alusta lähtien, mutta kokeista kävi ilmi, että laboratorio-

olosuhteissa kestää noin 8–10 viikkoa, ennen kuin karbonaatit on käytetty loppuun. Se 

tarkoittaa, että jos hiekalla alusta lähtien on neutraali pH-arvo, se pystytään pitämään 

laboratorio-olosuhteissa siinä arvossaan vähintään 8–10 viikkoa, ennen kuin hapanta suotovettä 

alkaa muodostua täysin hapettavissa olosuhteissa. Kenttäolosuhteisiin muunnettuna tämä vastaa 

täysin hapettavissa olosuhteissa, so. varastoidun hiekan pintakerroksen annetaan kuivua täysin 

eikä uutta hiekkaa syötetä, 4–6 kuukauden ajanjaksoa, joka Kaunisvaarassa kestää yhtä kauan 

kuin vuoden lämpimämpi jakso, jona lämpötila on niin korkea, että rapautumista voi tapahtua. 

Se tarkoittaa siis, että varastoitu hiekka voi potentiaalisesti olla täysin suojaamattomana koko 

vuoden, ennen kuin hapanta suotovettä alkaa muodostua.  Tämän puolesta puhuu myös se, että 

lisätty kalkkimäärä suurentaa puskurikapasiteettia, mikä kaikella todennäköisyydellä tarkoittaa, 

että täysin hapettavissa olosuhteissa hiekka voi säilyttää neutraalit olosuhteet vähintään yhden 

vuoden ajan. 

 

Lisäksi rikastushiekan hydraulinen läpäisevyys on pieni, kuten teknisen kuvauksen osassa 8.4 on 

selostettu. Tämä yhdessä sen kanssa, että se varastoidaan suuremmalla kiintoainepitoisuudella 

mutta ei kuitenkaan sakeuteta varastointia varten, tarkoittaa, että hiekalla on hyvät hydrauliset 

ominaisuudet ja suuri kapillaarinousu, mikä auttaa säilyttämään vedellä kyllästymisen. 

4.4 Rikastushiekan varastointipaikka ja ‐menetelmä 

4.4.1 Sijaintipaikka ja edellytykset 

Vaahdotustuotteen sijaintipaikan ja varastointimenetelmän valintaperusteena on ollut useita eri 

tekijöitä. 
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Sijaintipaikan valinta on tehty mm. lähtien vaatimuksista, jotka on esitetty 17 §:ssä Ruotsin 

lainsäädännön asetuksessa tuotantojätteestä (2008:722). Jotta ei varattaisi lisämaa-alueita, 

lähinnä lähialueella sijaitsevaa luokan 1 kosteikkoa, varastointiin tarkoitettu alue on valittu 

sijoitettavaksi integroidusti suunnitellulle laajennetulle rikastushiekka-alueelle. Siitä koituu 

myös muita etuja, jotka esitetään jäljempänä. Koska lähialueella ei esiinny luonnollisia 

painaumia, joiden käyttö olisi edullista niiden pienentäessä ympäröivien patojen tarvetta, 

edellyttää vaahdotustuotteen vaihtoehtoinen ja erillinen sijaintipaikka ympäröintiä korkeilla 

patovalleilla, mikä myös voi olla suuri potentiaalinen riski sekä tuotannon aikana että pitkällä 

tähtäimellä.  

 

Rikastushiekka-alueen lounaisosassa on paikallinen matala suomaakohta, jota peittää 2–4-

metrinen turvekerros, jonka alla on useita metrejä paksu suhteellisen heikosti vettä läpäisevä 

silttipitoinen moreenikerros. Se tarkoittaa, että valitulla rikastushiekka-alueen sijaintipaikalla 

sekä geologiset että hydrogeologiset olosuhteet ovat kauttaaltaan edulliset. Alueella vedenpinta 

on korkealla, koska se on ulosvirtausalue. Se puolestaan tarkoittaa, että pintaveden pystysuora 

virtaus alempiin maakerroksiin ja kallioon on hyvin pieni. Moreenikerroksen takia suon pintaan 

nousevan pohjaveden ja syvemmällä kallioperässä sijaitsevan pohjaveden välinen hydraulinen 

yhteys on pieni. Lisäksi myös turpeen läpäisykyvystä tulee heikko, kun sen yläpuolinen hiekka 

lujittaa sitä (<1*109). Tähän on vielä lisättävä, että ominaisuuksiensa ansiosta turve sitoo 

kationeja (esim. kuparin, nikkelin ja sinkin kationeja) erittäin hyvin ja siis myös rajoittaa niiden 

kuljetusta hyvin pitkällä aikajaksolla (useiden satojen vuosien ajan).  

4.4.2 Varastointialueen muotoilu 

Sulfidipitoinen vaahdotustuote varastoidaan rikastushiekka-alueen osittain erilliseen läntiseen 

osaan (kuva 3.1). Purku yhdestä tai useammasta kohdasta tapahtuu pitkin luiskaa (osa 1), joka 

liittyy pääluiskaan, joka jatkuu rikastushiekka-altaan keskikohtaan, jonne vähärikkinen hiekka 

varastoidaan. Luiskalta hiekka virtaa pienen luiskakaltevuuden avulla kohti reunamaa, jossa sen 

leviämistä läntisessä ja luoteisosassa rajoittaa patorakennelma (osa 2). Tämä pato rakennetaan 

GruvRidasin vaatimusten mukaisesti, koskien esimerkiksi läpäisevää moreenia ja suodatinta sekä 

korotetaan alavirtaan, kun se rakennetaan vaiheittain (kuva 3.2 ja 3.3), noin 12 metrin 

loppukorkeuteen. Padosta alavirtaan voidaan padon kautta tapahtuvaa vuotoa valvoa samoin 

kuin veden laatua. Alueen pohjoisosassa rajoitetaan varastointiliuskan mahdollisen pidennyksen 

ja vähärikkisen hiekan leviämistä.  
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Kuva 3.1. Vaahdotustuotteen varastointiin tarkoitetun alueen muotoilusuunnitelma. 

 
 
Kuva 3.2. Korotettavan patovallin (osa 2) muotoilusuunnitelma. 

Höjning i etapper

 
 

Yhdistämällä vaahdotushiekka-alue rikastushiekka-alueeseen saadaan liittyminen siihen ja 

ympäröivään maahan yhtäjaksoisemmaksi, mikä tarkoittaa rakennelman säilymistä vakaana 

pitempään.  

4.4.3 Varastointimenetelmä 

Varastoitavan vaahdotushiekan kiintoainepitoisuudeksi on suunniteltu noin 50–60 

painoprosenttia. Hiekasta ei poisteta vettä, koska leikkauslujuus on liian pieni. Se on 

pikemminkin löysä erottelematon liete, joka on edullinen, koska hiekka voi mm. paremmin 

välttää eroosiota. Varastoidun hiekan luiskakaltevuus arvioidaan pieneksi, vain n. 0–1 %. 

 

Vesi (sademäärä ja hiekan poistovesi, joka valuu ylävirrassa korkeammalla sijaitsevasta 

varastoidusta vähärikkisestä hiekasta) (kuva 3.3) virtaa osittain varastointiluiskan läpi ja auttaa 

siten pitämään varastoidun hiekan vedellä kyllästettynä. 
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Kuva 3.3. Vaahdotustuotteen varastointiin tarkoitetun alueen muotoilusuunnitelma. 

Berggrund

Morän

Torv
Flotationsprodukt

Lågsvavlig sand

Avrinning från uppströms 
i sandmagasinet

Serviceväg

Dammvall 
(sektion 2)

Deponeringsramp 
(sektion 1)Kontrolldike

 
 

Käytön aikana 

Happaman suotoveden muodostuminen käytön aikana estetään kahdella tavalla, joista kumpikin 

perustuu vakiintuneeseen ja soveltuvaan menetelmään.  

 

Meneillään olevan varastoinnin aikana uutta ylikyllästettyä hiekkaa lisätään jatkuvasti aiemmin 

varastoidun hiekan päälle varastointialueen laajemmalla osalla. Samanaikaisesti varastoidun 

hiekan tiivistämisen kanssa lähinnä pinnoilla, joihin ei väliaikaisesti lisätä uutta hiekkaa, 

ylijäämävesi valuu alavirtaan. Lisätty hiekka, tiivistämisestä valuva vesi ja alueen 

ylävirranpuolelta valuva vesi vaikuttavat yhdessä siihen, että meneillään olevan tuotannon 

aikana hiekka pysyy jatkuvasti vedellä kyllästettynä (kuva 3.4). 

 
Kuva 3.4. Valuma ja vedellä kyllästyminen erilaisissa tuotannonaikaisissa tilanteissa. 

Under drift; vid deponering

Äldre sand

Tidigare lager 20‐30 cm

Pågående deponering

Avrinning från uppströms 
i sandmagasin

V
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Under drift; ingen deponering 
med längre stillestånd

Äldre sand

Tidigare lager 20‐30 cm

Avbruten deponering

Avrinning från uppströms 
i sandmagasin

V
at
te
n
m
ät
ta
d
 z
o
n

Buffring från inneboende 
karbonater och tillsatt kalk

Zon vittring

Avgår konsolideringAvgår konsolidering

 
 

Kun seisokki on pitempi ja hiekan varastointi keskeytetty, saattaa varastoidun hiekan 

ulkokerros (1–2 dm) alkaa kuivua, koska vedellä kyllästymistä ei voida pitää yllä. Siinä 

tapauksessa sulfidien hapetuksesta muodostuvat happamat tuotteet puskuroidaan karbonaateilla, 

joita on vaahdotustuotteessa ja lisätyssä kalkissa (kuva 3.4). Myös rikastushiekka-alueelta 
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ylävirtaan vähärikkisestä hiekasta virtaava vesi kuljettaa merkittäviä määriä puskuroivia ja 

emäksisiä tuotteita. Kuten edellä on selostettu, hiekalla sinänsä ja lisätyllä kalkilla on kyky 

puskuroida ja ylläpitää neutraaleja olosuhteita vähintään yhden vuoden ajan. Varastossa 

syvemmällä sijaitsevat osat pysyvät edelleen vedellä kyllästettyinä, mikä tarkoittaa, että mitään 

uutta liuenneiden aineosien lisäystä ei tapahdu. Nämä varastossa syvemmällä sijaitsevat 

kerrokset absorboivat liuenneita aineita monenlaisilla pintakemiallisilla reaktioilla, mikä kaiken 

kaikkiaan tarkoittaa, että pintaosiin huuhtoutuneet ainesosat, erityisesti metallit ja muut 

kationit, pidätetään pinta-absorption avulla ja sekundaarimineraalien muodostuksella. 

 

Hiekan puskuri- ja vedenpidätysominaisuudet ja suotuisat mahdollisuudet suureen vedellä 

kyllästymisasteeseen, kun saatavilla on lisätystä ja tiivistetystä hiekasta valuva vesi ja 

rikastushiekka-alueen ylävirranpuolelta valuva vesi, tarkoittavat, että vaahdotustuotetta ei 

tarvitse pitää avoimen vesipinnan alla.  Se lisäisi patorakennelman muotoiluvaatimuksia ja 

merkitsisi riskien suurenemista. Sovellettavaa varastointimenetelmää voidaan siis pitää parhaana 

käytettävissä olevana tekniikkana (BAT). 

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että happaman suotoveden ja metallien liikkumisen 

lisääntymisen estämiseksi on olemassa tehokas strategia. 

 

Varaston jälkihoito 

Vaahdotustuotteen jälkihoitoon on kaksi vaihtoehtoa, jotka on kuvattu teknisen kuvauksen 

osassa 12.4.1, happaman suotoveden muodostumisen estämiseksi pitkällä tähtäimellä. 

Kummassakin tapauksessa perustana on vakiintunut ja soveltuva menetelmä. 

 

Jos kentällä suoritettujen kokeiden ja laskelmien avulla voidaan osoittaa, että hiekka voidaan 

pitää täysin vedellä kyllästettynä, se riittää pienentämään hapenläpäisyn hyvin vähäiseksi (kuva 

3.5). Siinä tapauksessa riittää, että hiekka peitetään 0.5–1 m paksulla suojaus- ja 

kapillaarinousukerroksella, joka on moreenista ja jonka päällä on kasvillisuuskerros. 

 

Jos jatkuvaa vedellä kyllästystä (kuva 3.5) ei voida varmistaa, on vaihtoehtona peittää 

vaahdotustuote jollakin kerroksella (jolla on riittävän pieni läpäisevyys ja/tai paksuus), niin että 

hapenläpäisy saadaan hyvin pieneksi. Jos Tapulin tuotanto jatkuu Sahavaaran tuotannon 

loputtua, alue peitetään paksulla kerroksella vähärikkistä hiekkaa (nykyisen arvion mukaan n. 

3–4 m) ja jos Tapulin tuotanto loppuu samanaikaisesti Sahavaaran kanssa, peitetään se 

kvalifioidulla katteella, joka tarkoittaa tiivistä kerrosta (esim. 0.3 m tiivistettyä moreenia) ja 

suojauskerrosta (esim. 1 m moreenia) (kuva 3.5). Muotoilua koskevien tarkempien 

yksityiskohtien tutkiminen kuuluu jälkihoitosuunnitelmaan. Yhtiön mielestä nämä 

yksityiskohdat täytyy selvittää tietyssä järjestyksessä, kun prosessista ja jäännöstuotteista on 

kertynyt enemmän kokemusta muutamia vuosia jatkuneen tuotannon jälkeen.  
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Kuva 3.5. Happialtistusta pienentävät jälkihoitovaihtoehdot. 
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Morän ca 0,5‐1 m
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5 Yhteenveto pohjaveden alenemista koskevista raporteista, jotka ovat 
olleet pohjana ympäristövaikutusten arvioinnille 

Raportin yhteenveto on liitteessä 1. 
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6 RIDAS‐ ja GruvRIDAS‐ohjeiden noudattaminen selkeytysaltaan ja 
rikastushiekka‐alueen padoissa 

Selvitys selkeytysaltaan ja rikastushiekka-altaan patojen alustavasta muotoilusta ja siitä, miten 

muotoilu täyttää RIDAS- ja GruvRIDAS-ohjeiden määräykset, liitetään oheen liitteenä 1. 
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7 Avolouhosten vedellä täyttymiseen kuluva aika 

7.1 Varastointialueet 

Kun louhinta on lopetettu, avolouhosten vedellä täyttymiseen kuluva aika riippuu pääasiassa 

kolmesta tekijästä: avolouhosten tilavuudesta, avolouhoksiin ja muille pinnoille tulevasta 

sademäärästä ja valumaveden määrästä ja tihkuvan pohjaveden määrästä. 

 

Tilavuus 

Laskelmien pohjana käytetään tämän hetkisiä louhintatilavuussuunnitelmia. Ne ovat 

suunnilleen seuraavat: 

Tapuli:  110 000 000 (M)m3. 

Sahavaara: 125 000 000 (M)m3. 

 

Sademäärä ja valumamäärä 

Sade- ja valumamäärä on osaksi avolouhosalueen sisäpuolelta tulevaa valumaa, so. vallien ja 

ojien sisäpuolelta (alue 1 kuvassa 5.1 ja 5.2), ja osaksi ympäröiviltä alueilta. Valumamäärä 

ympäröiviltä alueilta, joista vesi käytön aikana pidetään poissa erottavilla penkereillä ja/tai ojilla, 

riippuu mm. siitä, missä laajuudessa nämä poistetaan jälkihoitotöiden aikana. Joihinkin osiin 

(lähinnä Tapulin lähellä) penkereet jätetään, niin että vedenpinta ei enää laske ympäristössä 

täyttymisjakson aikana. Muut penkereet ja katkaisevat ojat poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että 

näistä tuleva valuma (alue 2 kuvassa 5.1 ja 5.2) myötävaikuttaa avolouhosten täyttymiseen. 

 

Edellä mainittujen alueiden lisäksi voidaan myös osa sivukiven varastointialueiden 

pintavalumasta (muuttumattomasta vedestä) johtaa avolouhoksiin päin (alue 3 kuvassa 5.1 ja 

5.2) täyttymisen nopeuttamiseksi vaikuttamatta laajasti alkuperäiseen valumaan. 

 

Laskelmien pohjana on käytetty normaalivuosien pintavalumaa (n. 345 mm). Avolouhosalueille 

tuleva nettosademäärä tuottaa välittömän valuman (583 mm normaalivuosina) haihtumisen 

ollessa vähäistä jyrkistä ja kovista rinteistä johtuen. Täyttymisen loppuvaiheessa tapahtuu tiettyä 

haihtumista, joka vaikuttaa tulokseen vain marginaalisesti. Määrät on merkitty taulukkoon 5.1. 

 
Taulukko 5.1. Pinnat ja vuosivaluma 
Osa Tapuli Sahavaara

 Pinta-ala 
(km2) 

Vuosivaluma/ 
nettosademäärä 

((M)m3) 

Pinta-ala 
(km2) 

Vuosivaluma/ 
nettosademäärä 

((M)m3) 
Alue 1 1,7* 0,85 1,25 0,70 

Alue 2 0,4 0,15 0,8 0,30 

Alue 1+2 2,1 1,0 2,05 1,0 

     

Alue 3 1,7 0,6 1,0 0,35 

Alueet 1+2+3 3,8 1,6 3,05 1,35 

*josta avolouhoksen osuus n. 1,1 km2. 
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Kuva 5.1. Alueet, joilta vesi voidaan johtaa Tapulin avolouhokseen täyttövaiheessa. 

Område gråbergsupplag

Yttre kant dagbrott

Befintlig väg

Höjdlinjer 1 m

Skala: Rutnät 1 km
Projektion: RT90 2,5 gon v.

Vall

Anrikningsverk

Vall/Avskärande dike

Dagbrottsområde

Område 1

Område 2

Område 2

Område 3

 
 
Kuva 5.2. Alueet, joilta vesi voidaan johtaa Tapulin avolouhokseen täyttövaiheessa. 

Område 1

Område 2

Område 3
Område 2

 
 

 

Pohjavesi 
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Tihkuvan pohjaveden määrä on teknisen kuvauksen osan 9.5.2 mukaan korkeimmillaan 

valmiiksi rakennetussa avolouhoksessa, Tapulissa 2,9 (M)m3/vuosi ja Sahavaarassa 0,55 

(M)m3/vuosi. Samassa tahdissa avolouhosten täyttymisen kanssa sisäänvirtaus pienenee 

pienentyneen gradientin vuoksi, mutta koska pääosa vuodosta tapahtuu peruskallion ylemmissä 

lohkeilleemmissa ja läpäisevämmissä osissa, suuri osa vuodosta pysyy ennallaan, minkä vuoksi 

koko täyttymisajalta vuodoksi on oletettu keskimäärin 75 %, so. vastaavasti 2,2 (M)m3/vuosi ja 

0,4 (M)m3/vuosi. 

7.2 Täyttymisaika 

Edellä mainittujen tietojen pohjalta on täyttymiseen kuluvat ajat laskettu taulukon 5.2 

mukaisiksi. 

 
Taulukko 5.2. Avolouhosten täyttymiseen kuluva aika. 
Osa Tapuli Sahavaara

Alue 1+2 35 vuotta 90 vuotta 

   

Alue 1+2+3 30 vuotta 65 vuotta 
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8 Laajempi selvitys haetun toiminnan aiheuttamista vaikutuksista 
lähialueiden asukkaille painotuksen ollessa kuljetuksissa 

8.1 Rikastekuljetuksille suunniteltu reitti 

Northland suunnittelee rikasteen kuljettamista Kaunisvaarasta Narvikin satamaan, Pitkäjärvellä 

sijaitsevan siirtokuormausaseman kautta. Kuljetukset tehdään kuorma-autolla 

siirtokuormausasemalle ja sen jälkeen junalla malmirataa pitkin Narvikiin. Rikastekuljetusten 

suunnitellaan tapahtuvan vuorokauden kaikkina tunteina ja vuoden kaikkina päivinä. Tietty 

varakapasiteetti tullaan järjestämään, niin että kuljetusjärjestelmän häiriöitä ja tuotantomäärän 

vaihteluita pystytään torjumaan, mikä tekee osittain mahdolliseksi kuljetusten jakamisen niin, 

että niitä vuorokauden ja viikon aikoja voidaan välttää, jolloin liikenne on vilkkainta. 

 

Rikasteen kuljetustiellä on suuri merkitys lähialueelle. Siksi Northland on tutkinut erilaisia 

vaihtoehtoja pienentääkseen lähialueen asukkaille koituvia häiriöitä. Olemassa oleva 

saapumisväylä yhtyy tiehen 99/400 Kaunisvaaran kylän pohjoispuolella, mikä tarkoittaa, että 

kaikki kuljetukset kulkevat sekä Kaunisvaaran että Sahavaaran kylien kautta. Siksi Northland on 

päättänyt, että se liittää Kaunisvaaran laajennettua kaivostoimintaa, Sahavaaran kaivos mukaan 

lukien, koskevan lupahakemuksen osaksi uuden kuljetustien, joka liittyy tiehen 99/400 

Kaunisvaaran ja Sahavaaran välillä. Tämän tien suunnitellaan kulkevan pitkin laajennetun 

teollisuusalueen itärajaa eikä se siten edellytä lisämaa-alueiden käyttöönottoa paitsi lyhyen 

pätkän itse liittymälle yleiselle tielle. Tie suunnitellaan muodostettavaksi riittävän etäälle 

asutuksesta kuljetusten aiheuttamien häiriöiden välttämiseksi ja tarvittaessa voidaan kuljetustiet 

varustaa esimerkiksi meluaidoilla. Tien sijaintia ei tällä hetkellä ole päätetty yksityiskohtaisesti, 

vaan se täytyy selvittää tarkemmin mm. koskien geoteknisiä olosuhteita, mutta alustava, 

ohjeellinen piirros esitetään kuvassa 8.1. 
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Kuva 8.1. Ohjeellinen piirros Northlandin johdolla suunnitellusta kuljetustiestä Kaunisvaaran kylän halki 
kulkevien raskaiden kuljetusten välttämiseksi ja ehdotus Trafikverketille tien 99/400 siirtämisestä 
läpikulkuliikenteen välttämiseksi myös Sahavaaran kylässä. 

 
 

Northland on osana aiemmin kuvattua alueen infrastruktuuria koskevaa neuvonpitoa 

Trafikverketin ja muiden viranomaisten kanssa ehdottanut Sahavaaran kylän itäpuolelle 

ohikulkutietä, katso kuva. Northland ei kuitenkaan päätä tätä asiaa. Sellainen ohikulkutie 

tarkoittaisi, että Northlandin kuljetusten lisäksi pois jää myös muu Sahavaaran kautta kulkeva 

kaukoliikenne. Ehdotettu ohikulkutie Sahavaaran itäpuolelle yhdessä haetun uuden liittymätien 

kanssa tarkoittaisi, että kaikki raskaat kuljetukset kaivosalueelle, kuten etelästä tulevat 

vaarallisten aineiden kuljetukset, ohittavat sekä Sahavaaran että Kaunisvaaran kylän matkan 

päästä. Tien 99/400 siirtäminen tulee siis vähentämään Sahavaaran liikennetiheyttä 

voimakkaasti verrattuna tilanteeseen ennen kaivoksen perustamista, koska pääasiassa vain kylän 

asukkaat tulevat käyttämään nyt olemassa olevaa tietä. Kaunisvaaran liikennetiheys tulee 

jäämään pääasiassa samaksi kuin ennen kaivoksen perustamista, lukuun ottamatta ennen 

kaikkea etelästä suuntautuvien työmatkojen aiheuttamaa tiettyä lisäystä, jonka laajuus riippuu 

joukkoliikenteen käyttämisestä, ja tähän asiaan Northlandin on vaikea vaikuttaa paitsi 

epäsuorilla keinoilla.  

 

8.2 Ilmaan kohdistuvat vaikutukset 

Haettu toiminta saattaa vaikuttaa ilmaan hajapölynä, räjäytyskaasupäästöinä ja päästöinä 

toiminta-alueella tehtävistä kuljetuksista (suorat) ja toiminta-alueen ulkopuolisista kuljetuksista 

(välilliset). Kahdesta suunnitellusta avolouhoksesta Sahavaaran avolouhos sijaitsee lähinnä 

asutusta, eli Sahavaaran kylää, jonka turvallisuus- ja puskurivyöhyke perustetaan noin 1 km:n 

etäisyydelle lähimmästä avolouhospenkasta. Etäisyys sivukiven varastointialueelta lähimpään 

asutukseen on noin 1.5 km ja rikastushiekka-alueen sijaintipaikasta kokonaiset 2 km. Koska 

Förslag till Trafikverket på 

omdragning av väg 99/ 400 

Ungefärlig dragning av 

planerad utfraktsväg i 

Northlands regi 
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etäisyys toiminta-alueelta asutukseen on suhteellisen suuri ja paikallisesti vallitsevat 

tuuliolosuhteet suotuisia, pölyn ja hiukkasten määrän arvioidaan jäävän hyvin pieniksi 

läheisellä asuma-alueella. Tuuliolosuhteiden ollessa epäsuotuisia ei kuitenkaan voida sulkea pois 

sitä, etteivätkö lähialueen asukkaat kokisi kaivostoiminnan rakennelmista tulevaa pölyä ja 

tomua häiritseviksi. Teillä, varastoilla ja rikastushiekka-alueella tullaan tarvittaessa käyttämään 

tavanomaisia menetelmiä, esimerkiksi suolausta, kastelua tai varaston peittämistä kuorijätteellä 

tai lietteellä häiritsevästä hajapölystä johtuvan ongelman ehkäisemiseksi. Rikastushiekalle 

valittu varastointimenetelmä, niin kutsuttu sakeutettu läjitys, tarkoittaa, että suurin osa hiekan 

pinnasta on enemmän tai vähemmän pysyvästi kostea, mikä vähentää pölyämisriskiä. 

 

Northland on hakenut poikkeuslupaa saada käyttää suunniteltuihin rikastekuljetuksiinsa 

kuorma-autoja, joiden kantavuus on suurempi kuin vakioajoneuvojen, jolloin kuorma-autojen 

lukumäärä tavaran painomittaa kohti on pienempi ja siis kuljetukset harvenevat. Tästä 

keskustellaan Trafikverketin kanssa eikä vielä ole lyöty lukkoon, minkälainen käyttöön otettava 

ajoneuvotyyppi tulee olemaan, mutta tällä hetkellä kokeillaan 90 tonnin poikkeuslupa-ajokkia. 

90 tonnia raskaammat ajoneuvot vaativat toimenpiteinä reitin varrella sijaitsevien tiettyjen 

siltojen vahvistamista. Taulukossa 5.1 esitetään tutkittavina olevat vaihtoehdot.  

 
Taulukko 5.1. Vaihtoehtoiset ajoneuvotyypit. 

Kuorma-auto Kantavuus Kuljetusten välinen 

aika 

(yhteen suuntaan) 

Laskettu ÅDT 

Vakioajoneuvo 60 tn 

kokonaispaino  

38 tn 4 min 715 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 90 tn 

kokonaispaino 

60 tn 7 min 455 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 126 tn 

kokonaispaino 

90 tn 10 min 290 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 170 tn 

kokonaispaino 

130 tn 14 min 210 

 

Taulukosta 5.2 käy ilmi, että kokonaispainoltaan 170 tonnin poikkeuslupa-ajoneuvolla tehtäviin 

rikastekuljetuksiin tarvitaan vähiten kuljetuksia aikayksikköä kohti, mikä tarkoittaa 

huomattavasti vähemmän päästöjä kuin käytettäessä vakioajoneuvoja, katso taulukko. Kuten 

taulukosta käy ilmi, kokonaispainoltaan 170 tonnin poikkeuslupa-ajoneuvojen 

hiilidioksidipäästöt ovat lähes 50 % pienempiä kuin vakioajoneuvon, ja tehokkain yksittäinen 

toimenpide kaivostoiminnan ilmaan joutuvan kokonaispäästöjen vähentämiseksi (suoraan ja 

välillisesti) on käyttää kuorma-autoa, jolla on mahdollisimman suuri kantavuus. 

 
Taulukko 5.2. Laskennalliset ohjeelliset päästöt vaihtoehtoisia ajoneuvotyyppejä käytettäessä. 

Kuorma-auto  CO2  

(tn/ 

vuosi) 

NOX  

(tn/ 

vuosi) 

HC  

(tn/ 

vuosi) 

PM10  

(tn/ 

vuosi) 

CO  

(tn/ 

vuosi) 

Vakioajoneuvo 60 tn 44 000 410  23 12 95 
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kokonaispaino 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 90 tn 

kokonaispaino 

35 000 330 18 10 78 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 126 tn 

kokonaispaino 

28 000 260 14 8 60 

Poikkeuslupa-ajoneuvo 170 tn 

kokonaispaino 

23 000 215 12 6 50 

 

Ilmanlaadun Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylissä ei arvioida sanottavasti huonontuvan 

huolimatta suhteellisen suuresta liikennemäärän kasvusta, jos käytetään vain olemassa olevaa 

infrastruktuuria. Liikennemäärä tulee myös jatkossa olemaan hyvin pieni muihin pohjois-

Norrbottenin yhdyskuntiin verrattuna ja ajoneuvo ja ajoneuvokannan standardi tulee olemaan 

korkea. Toiminta-alueen etäisyys läheisistä kylistä tarkoittaa myös sitä, että kaivosalueen päästöt 

ovat jo ehtineet laimentua ennen kuin ne kulkeutuvat asuma-alueelle.  

8.3 Vaikutukset melun, tärinöiden ja ilmanpaineaaltojen muodossa 

Haettu kaivostoiminta tarkoittaa äänitason lisäystä kaivostoiminnan lähialueella kaivoksen 

perustamista edeltäviin olosuhteisiin verrattuna ja voi siis vaikuttaa siihen, että lähialueen 

asukkaat kokevat äänitason häiritseväksi.  Toiminta tullaan kuitenkin pitämään voimassa 

olevien meluohjearvojen puitteissa ja melumittaukset tehdään osana tarkkailuohjelmaa. Melua 

voidaan vaimentaa tarvittaessa, esim. meluaidoilla ja –valleilla, kaivostoiminnan aiheuttaman 

häiritsevän melun takia. Ennen kaikkea räjäytykset synnyttävät tärinöitä ja ilmanpaineaaltoja, 

jotka on otettu huomioon turvallisuusvyöhykkeen muodostamisessa toiminta-alueelle. 

Toiminta-alueelle suunnitellulla muotoilulla syntyvät tärinät ja ilmanpaineaallot pidetään 

helposti ohjearvojen puitteissa turvallisuusalueen ulkopuolella sijaitsevien rakennusten luona. 

Lähialueen asukkaat voivat kuitenkin tuntea tärinät ja epäsuotuisten sääolosuhteiden vallitessa 

ilmanpaineaallot. Tästä aiheutuva haittavaikutus minimoidaan räjäytyksen kiinteillä 

ajankohdilla ja tarvittaessa yrityksen hoitamalla tiedonvälityksellä. 

 

Rikastekuljetuksiin valittu ajoneuvotyyppi on ratkaiseva myös melun ja tärinoiden muodossa 

esiintyville vaikutuksille. Raskas kuorma-auto ei aiheuta mitään suurempaa ympäristövaikutusta 

melun, tärinöiden tai pakokaasupäästöjen muodossa tai ympäristövaikutuksen lisäys on 

merkityksetön. Kuten taulukosta käy ilmi, kuljetuksia tarvitaan vähiten aikayksikköä kohti 

kantavuudeltaan 130 tonnin poikkeuslupa-ajoneuvolla, joka siis annetuista vaihtoehdoista 

vaikuttaa lähialueen asukkaisiin melun ja tärinöiden muodossa vähiten. Teollisuusalueelta 

lähtevä suunniteltu kuljetustie tarkoittaa, että Kaunisvaaran asukkaat säästyvät kokonaan 

vaikutukselta. Ehdotettu yleisen tien siirtäminen uuteen paikkaan Sahavaaran kautta-ajon 

välttämiseksi on yksittäinen toimenpide, joka tehokkaimmin vähentää rikastekuljetusten 

vaikutusta läheisen Sahavaaran kylän asukkaisiin. 

8.4 Vaikutukset maankäyttötarpeeseen 

Haetulla toiminnalla on suora vaikutus Sahavaaran kylässä asuviin maankäyttötarpeen kautta. 

Noin 20 ihmisen täytyy muuttaa Sahavaarassa sijaitsevista kiinteistöistään Sahavaaran kaivoksen 

perustamisen myötä ja tätä pienempi määrä kiinteistöjä kausiasuntoineen täytyy lunastaa, ja 

tällä hetkellä Northland neuvottelee kaikkien asianosaisten henkilöiden kanssa.  
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Northland on antanut suorittaa Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylässä haastattelututkimuksen, 

joka on osoittanut, että kaivoksen perustamiseen suhtaudutaan pääpiirteittäin myönteisesti, 

vaikka kiinteistöjä täytyy lunastaa ja vaikka tiettyä huolta tunnetaan huonontuneen 

elinympäristön takia. Kokonaisarviointi on, että kaivoksen perustaminen vaikuttaa positiivisesti 

perustamiskohdan lähistöllä sijaitseviin yhdyskuntiin, kuten Pajalan kuntaan muilla tavoin, 

lähinnä työpaikkojen lisäyksenä ja kaupan lisääntymisenä, paikkakunnalle muuttona ja 

parantuneena palvelun ja yhdyskuntapalveluiden saatavuutena. 

 

8.5 Lisätietoja 

Lisätietoja kaivostoiminnasta, suunnitelluista rikasteen kuljetuksista ja seurauksista lähialueen 

asukkaille esitetään YVAssa sellaisten otsikoiden alla kuin 9.6 Vaikutukset ilmaan s. 194, 9.7 

Melun, tärinän ja irtokivien vaikutukset s. 203, 9.12 Vaikutukset yhteiskunnallisiin oloihin s. 

235 ja osassa 9.15.1 Tuotteen kuljetukset  s. 243 ja hakemuksesta annettuihin lausuntoihin 

jätetyssä vastauksessa (2012-03-15) osakysymyksessä Lst 7 s. 7 ja Lst 52 s. 55. 
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9 Kannanotto kysymykseen koskien rikasteen kuljetuksiin tarkoitettua 
vaihtoehtoista kuljetustietä 

Katso kohta 8.1. 
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10 Vaatimus poikkeusluvasta lajiensuojeluasetuksen 
(artskyddsförordningen 2007:845) nojalla ja ehdotus 
kompensaatiotoimenpiteistä  

Katso liite A3. 
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11 Selostus siitä, miten Suomen Natura 2000‐kohteisiin mahdollisesti 
saatetaan vaikuttaa 

Kaivostoiminnan vaikutukset Natura 2000 -alueisiin selvitetään Suomen luonnonsuojelulain 65 

§:n mukaisesti. Vaikutusten selvitystulos tekee mahdolliseksi sen arvioimisen, ovatko 

vaikutukset luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n mukaisesti merkittäviä. 

 

Natura 2000 -selvityksessä keskitytään osoitettujen luontotyyppien tai lajien suojeluun. Nämä 

elinympäristöt ja/tai lajit on sisällytetty Natura 2000 -tietolomakkeeseen luontodirektiivin 

liitteessä I lueteltuihin SCI-alueisiin tai luontodirektiivin liitteessä II lueteltuihin lajeihin. Nämä 

arviointia koskevat vaatimukset eivät koske niitä lajeja, joihin Suomella on poikkeus 

jäsenyysneuvottelujen kautta ja jotka siten jäävät pois luontodirektiivin lajiluettelosta (kalalajit, 

euroopanmajava, susi, karhu ja ilves). 

 

11.1 Tornionjoen‐Muonionjoen vesistöalue (FI 130 1912) 

 

Tornion-Muonionjoen valuma-alueen pinta-ala Suomen puolella on n. 32 000 ha, Tengeliöjoen 

valuma-aluetta lukuun ottamatta. Tengeliöjoen valuma-alue jätetään pois, koska se on 

rakennettu ja sitä käytetään vesivoiman tuotantoon.  Myös Martimojoen ja Liakanjoen 

vesistöjen valuma-alueet on jätetty pois, koska niiden tilaan luonnollisina vesistöinä on 

vaikutettu voimakkaasti ruoppauksella, puhdistuksella ja ojituksella. Noin 70 % Tornion-

Muonionjoen valuma-alueesta on boreaalisella havumetsäalueella ja loput 30 % alpiinisella 

alueella. 

 

Jokijärjestelmä ulottuu Kilpisjärvestä Pohjanlahteen ja on noin 500 km pitkä. Suomen puolella 

jokien kokonaispituus on 3600 km. Jokijärjestelmän yläosa, Könkämäeno, lähtee Kilpisjärvestä 

473 m:n korkeudelta ja sen pinta alenee 140 m n. 90 km:n matkalla Käsivarressa. Könkämäenon 

ja Lätäsenon yhtymäkohdassa ennen Karesuvantoa vesistö saa nimekseen Muonionjoki. 

Muonionjoen kokonaispituus on 230 km. Lappeassa Ruotsin puolella Muonionjoki yhtyy 

Tornionjokeen. Tornionjoki virtaa tästä kohdasta 180 km aina Pohjanlahteen saakka. Suomen 

puolella Tornion-Muonionjoen merkittävimmät sivujoet ovat Lätäseno, Jietajoki, Tarvantojoki, 

Palojoki, Jerisjoki, Äkäsjoki, Ylläsjoki, Naamijoki ja Martimojoki. Suurimmat järvet 

järjestelmässä ovat Kilpisjärvi, Jerisjärvi ja Äkäsjärvi. 

 

Tornionjoen keskivirtaama Karungista alavirtaan vuosina 1961–1990 oli runsaat 350 m3/s. 

Virtaama vaihtelee merkittävästi eri vuosien välillä riippuen sademäärän ja haihtumisen 

vaihteluista yhdistettyinä laajaan valuma-alueeseen. Virtaama vaihtelee voimakkaasti myös eri 

vuodenaikoina. 

 

Könkämäeno ja Muonionjoki vastaavat vedenlaadultaan luonnollista vesistöä, johon kohdistuva 

ulkopuolinen vaikutus on hyvin pieni. Könkämäenon vesi on erittäin kirkas ja oligotrofinen ja 

sen on arvioitu kuuluvan luokkaan 1, erinomainen. Vaihtelevia humuspitoisuuksia sisältävien 
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sivujokien vaikutuksen takia veden väri tummenee jo Muonionjoen yläosassa. Siksi Tornion-

Muonionjoki kuuluu luokkaan 2, hyvä. Ravintoaineiden pitoisuus nousee vesistössä alavirtaan, 

mutta vesi on enimmäkseen oligotrofinen. Vain joen alin osa voidaan katsoa heikosti 

eutrofiseksi. Ihmisen toimintojen aiheuttama kuormitus keskittyy joen alaosaan ja sitä aiheuttaa 

lähinnä maatalous, metsäntalous ja kunnalliset jäteveden puhdistamot ja haja-asutusalueet. 

 

Tornionjoki on arvokas vaeltaville kalalajeille. Suomessa vain Tornionjoessa ja Simojoessa on 

luontaisesti lisääntyvä lohikanta. Meritaimen ja siika vaeltavat jokeen kutemaan. Tärkeitä 

urheilukalastuslajeja ovat hauki, harjus, ahven ja siika. Edellä lueteltujen lajien lisäksi Tornion-

Muonionjoessa on 17 muuta kalalajia.  

 

Maatalous on jättänyt jälkensä Tornionjokilaakson maisemaan rannikolta ylös Pellon alueelle. 

Torniosta Ylitornion kuntaan saakka Tornionjokilaakso on luokiteltu arvokkaaksi 

kansallismaisemaksi. 

 

Tornion-Muonionjokijärjestelmä on ainoa säännöstelemätön jokijärjestelmä Suomessa, ja 

yhdessä Kalixjoen jokijärjestelmän kanssa se on toinen EU:n kahdesta säännöstelemättömästä 

vesistöstä. Tornionjoen ja Muonionjoen vesistön suojelu toteutetaan lähinnä Suomen ja Ruotsin 

välisellä rajajokisopimuksella. Niissä asioissa, joissa Rajajokisopimus ei sisällä erityisiä 

määräyksiä noudatetaan Suomen vesilaissa annettuja määräyksiä. Tornion-Muonionjoen 

sivujoille sovelletaan lakia koskiensuojelusta (koskiensuojelulaki). 
 

Luontodirektiivin liitteessä I mainitut luontotyypit 

3210 Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit (100 %) 

 

Luontodirektiivin liitteessä II ja/tai IV mainitut lajit 

1355 Saukko Lutra lutra 

 

Tietolomakkeella mainitut muut lajit 

Harjus Thymallus thymallus 
Lohi Salmo salar 
Meritaimen Salmo trutta trutta 
Nahkiainen Lampetra fluviatilis 
Siika Coregonus lavaretus 
Kelluskeiholehti Sagittaria natans 
Vesisara Carex aquatilis 
 

11.2 Kaunisvaaran kaivostoiminnan vaikutus 

Katso osa 2.4.6.
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12 Kuvaus Suomessa meneillään olevasta Hannukaisen kaivoshankkeen 
selvitystyöstä ja yleisluonteinen kuvaus tällä hetkellä ennakoitavissa 
olevista ympäristövaikutuksista 

Hannukaisen rautamalmihankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely aloitettiin 

joulukuussa 2010. Suomen lainsäädännön mukaisesti YVA-ohjelma on ollut nähtävillä 26. 

huhtikuuta alkaen ja vastaava viranomainen, Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, 

pyysi mielipiteitä ja lausuntoja 26. huhtikuuta 2011 mennessä. Ympäristöministeriö on 

virallisesti tiedottanut Ruotsin viranomaisille lupaprosessin edistymisestä (ilmoitus) ja antanut 

Ruotsin viranomaisille mahdollisuuden antaa lausunnon YVA-ohjelman johdosta. 

 

Northland on jatkanut ympäristövaikutusten arviointityötä niin kutsutulla YVA-selostuksella. 

Hannukaisen lopullinen kannattavuusselvitys (Definitive Feasibility Study) on meneillään. 

Parhaimman teknisen ja ympäristöllisen ratkaisun löytämiseksi tutkitaan joukko laitosten 

sijoitusvaihtoehtoja. Kannattavuuslaskelma valittujen vaihtoehtojen tarkemmalla kuvauksella 

valmistuu vuoden 2012 jälkipuoliskolla ja YVA-selostuksessa kuvataan eri vaihtoehdot. 

 

Hannukaisen kaivoshankkeen erilaiset vaihtoehdot ja sijoituspaikat on kuvattu yleispiirteisesti 

YVA-ohjelmassa, mutta vaihtoehtojen suhteen ei ole vielä tehty mitään päätöstä. Siksi 

ympäristövaikutuksista ei tässä vaiheessa voida antaa mitään lopullista arviointia. Kun YVA-

prosessi on saatu loppuun, jätetään virallinen ympäristölupahakemus. Tässä hakemuksessa 

selvitetään toiminnasta aiheutuvat päästöt ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi 

sekä ympäristön tarkkailuohjelma. Hannukaisesta aiheutuvat ympäristövaikutukset yhdessä 

muiden toimintojen vaikutusten kanssa arvioidaan meneillään olevan YVA-menettelyn ja 

lupaprosessin myötä.  

 

Sekä YVA-prosessi että sen jälkeen tuleva lupaprosessi käsittävät rajat ylittävien 

ympäristövaikutusten arvioinnin. Ruotsin viranomaiset ovat ilmaisseet toivomuksen prosessiin 

osallistumisesta ja asianomaiset viranomaiset tulevat pyytämään lausuntoja, kun prosessi on 

edennyt siihen vaiheeseen. 
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13 Perustelu sille, miksi yhtiö tietyissä tapauksissa on kuvannut 
Sahavaaran ja vastaavasti Tapulin kaivostoiminnan seuraukset 
erikseen 

Yleisesti ottaen on kuvattu meneillään olevan ja suunnitellun toiminnan kumulatiiviset 

vaikutukset, esim. koskien melua, tärinää, kuljetuksia, porotaloutta, luontoarvoja ja vesistöjä. 

 

Kaivostoiminnan arvioiduista vaikutuksista tietyt vaikutukset ovat kuitenkin toisistaan erillisiä, 

sekä maantieteellisesti että ajallisesti, millä tietyissä tapauksissa on merkitystä siihen, miten ne 

on kuvattu YVAssa. Tapulissa tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista tietyt vaikutukset ovat 

ajallisesti ennen Sahavaaran toiminnan aloittamista eivätkä vaikuta esim. samoihin 

vastaanottajiin. Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminta on edelleen 

rakentamisvaiheessa ja lähellä odotettavissa olevaa käynnistymistä ja osa niistä toimenpiteistä, 

joista koituu vaikutuksia, on tietyissä tapauksissa jo suoritettu. Sellaisten toimenpiteiden 

seuraukset kuitenkin kuvataan YVAssa ja täydennyksissä, koska yhtiön hakemus koskee koko 

toimintaa, mutta tietyissä tapauksissa yleisemmin kuin Sahavaaran kaivoksen lisäksi tulleiden 

toimenpiteiden vaikutukset, jotka ovat paikallisempia, esim. vaikutus pohjaveteen ja 

Kaunisjokeen. 


