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1  JOHDANTO 
 

1.1  Sijainti 

Toiminta sijoittuu n. 25 km Pajalan keskustasta pohjoiseen, Norrbottenin läänissä (Kuva 

1). Sahavaaran esiintymä sijaitsee n. 700 m Sahavaaran kylän keskustasta länteen ja 1,5 km 

lounaaseen Kaunisvaaran kylästä. Tapulin esiintymä sijaitsee n. 5 km Sahavaaran 

esiintymästä pohjoiseen ja n. 2,5 km Kaunisvaaran kylästä pohjoiseen. Teollisuusalue 

rikastamoineen sijaitsee n. 1,5 km Kaunisvaaran kylästä koilliseen ja Tapulivuoman 

rikastushiekka-alue sijaitsee tien nro 99 itäpuolella. Lyhin tie Muoniojoelle on n. 5 km 

teollisuusalueen pohjoispuolelta. 

 

 
Kuva 1. Yleiskartta suunnitellusta toiminnasta. 

Suunniteltu toiminta Kaunisvaarassa, mukaan lukien Sahavaaran ja Tapulin kaivokset ja Kaunisvaaran 
rikastamo, sijaitsee Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylien lähiympäristössä, Pajalasta pohjoiseen, suurten 
soiden (Kokkovuoma, Ahvenvuoma ja Tapulivuoma) välissä. Alueen pohjoispuolella on rajajoki, 
Muonionjoki. 

 

Tapulin esiintymä sijaitsee idässä, Kokkovuoman suoalueen korkeimmassa kohdassa. 

Sivukivivarasto sijaitsee suon ja metsän vaihtumalinjalla itäpuolella. Kokkovuoma on 

luokiteltu kuuluvaksi luontoarvoluokkaan 1 ja se kuuluu myös Naturvårdsverketin 

(Ruotsin luonnonsuojeluvirasto) soidensuojelusuunnitelmaan. Rikastushiekka-alue 

sijaitsee Tapulivuoman suoalueella, joka on luokiteltu kuuluvaksi luontoarvoluokkaan 1. 
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Tapulin alueelta vesi virtaa pohjoiseen Aareajokeen sekä kaakkoon Kaunisjokeen. 

Sahavaaran esiintymä sijaitsee osittain Sahavaaran (240 m mpy) läntisellä rinteellä, joka 

jatkuu laajana alavana ja tasaisena maa-alueena länteen päin. Sivukivivarasto ja osia 

avolouhoksesta sijaitsevat Ahvenvuoman suoalueen itäosassa, joka sisältyy suurempaan 

suoalueeseen, jolla on todettu olevan valtakunnallisesti merkitystä luonnonhoitokohteena.  

 

Sahavaaran esiintymän ympäristö viettää etelään kohti Kaunisjokea, joka laskee suoalueen 

läpi n. 200 m metriä suunnitellusta teollisuusalueesta etelään.  

 

Alueen vesistöt kuuluvat Torniojoen ja Kalixjoen Natura 2000 -alueeseen. 

 

Kokkovuoma kuuluu Muonion saamelaiskylän nk. porojen viihtyvyysalueeseen, ja alueella 

Ahvenvuoman kanssa on valtakunnallista merkitystä porotalouden kannalta.  

 

Alueen maisemat koostuvat pääosin tasaisista soista ja kitukasvuisista metsämaista, jotka 

ovat suurelta osin joutomaata ja pääasiassa sekametsiä. Alue on suurelta osin 

metsätalouskäytössä. 

 

SGU on luokitellut edellä kuvaillut kaksi esiintymää alueiksi, joilla on valtakunnallista 

merkitystä mineraalien louhintakohteina. 

 

1.2  Laajuus, puitteet 

Nykyiseen hakemukseen perustuen, tekninen kuvaus (TB=TK) sisältää pääasiassa seuraavat 

laitoksen osat ja vesijärjestelyt, joille lupa on jo myönnetty (Gränsälvskommission / 

Rajajokikomissio, 20.8.2010), sekä tarvittaessa pieniä muutoksia verrattuna päätökseen, 

jonka Lääninhallitus on hyväksynyt. 

 

Jo hyväksytty ja aloitettu toiminta: 

 Esivalmistelutyöt vallien ja ojaston osalta sekä veden johtaminen pois avolouhoksesta 

 Tapulin louhos 

 Ensiömurske- ja malmivarasto 

 Teollisuustie ja kuljetinhihna rikastamolle sisältäen rakenteet ja rakennukset malmin 

uudelleenjakamista ja varastointia varten 

 Kaunisvaaran rikastamo kaksine tuotantolinjoineen, jolloin tuotanto on n. 5 miljoonaa 

tonnia rautarikastetta vuodessa 

 Rikastamoon kuuluvat rakennukset sekä henkilöstörakennus, trukkikorjaamo, yms 

 Tapulin sivukivivarasto 

 Prosessivesiallas Tapulin sivukivivaraston eteläosassa 

 Tapulivuoman hiekkavarasto sekä siihen kuuluva selkeytysallas 

 Vesiputket: Muoniojoen ja selkeytysaltaan välillä (raakavedelle ja ylijäämävedelle), 

Tapulin avolouhokselta ja prosessivesialtaalta sekä prosessivesialtaan ja selkeytysaltaan 

välillä  

 Pumppausputket rikastushiekalle rikastamolta rikastushiekka-alueelle 

 Muu infrastruktuuri kuten tiet ja ojastot 
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Vesi: 

 Pumppausasema Muonionjoen varrella raakaveden ottoputkineen sekä ylimääräveden 

purkamista varten 

 Veden pois johtaminen Tapulin avolouhoksesta 

 Tapulin avolouhosta ympäröivät vallit ja katkaisuojat 

 Tapulivuoman  rikastushiekka-aluetta ympäröivät vallit ja tie sekä selkeytysaltaan pato 

 Prosessivesiallas 

 Tapulin sivukivivaraston katkaisuoja 

 Rässiojan sisäänajotien ja maapadon rummut  

 

Uusi lisäksi suunniteltu toiminta: 

 Esivalmistelutyöt liittyen valleihin ja ojastoon  

 Sahavaaran avolouhos 

 Ensiömurske- ja malmivarasto 

 Teollisuustie ja kuljetinhihna rikastamolle niihin liittyvine rakennuksineen malmin 

uudelleenjakamista ja varastointia varten 

 Kaunisvaaran rikastamon vaahdotuslaitteisto 

 Sahavaaran sivukivivarasto 

 Tapulivuoman rikastushiekka-alueen laajentaminen tulevaa rikastushiekkaa varten, 

mukaan lukien rikastushiekka-alueen erillinen osasto vaahdotushiekkaa varten 

 Selkeytysaltaan laajennus ja siirto 

 Prosessivesialtaan laajennus 

 Vesiputket: Sahavaaran sivukivivaraston ja louhoksen ja pumppausaseman välillä, kun 

kyse on ensiömurskeesta, pumppausaseman ja prosessivesialtaan tulevan vesiputken 

välillä, kun kyse on pois lasketusta vedestä, Muonionjoen ja selkeytysaltaan välillä 

samalla putkireitillä kuin olemassa oleva putki 

 Tulevat putket rikastamohiekalle samalla putkireitillä kuin olemassa olevat putket 

 

Vesi: 

 Veden pois johtaminen Sahavaaran avolouhoksesta 

 Sahavaaran avolouhoksen vallit ja katkaisuojasto 

 Sahavaaran sivukivivaraston vallit ja katkaisuojasto 

 Tapulivuoman rikastushiekka-alueen vallien laajentaminen ja selkeytysaltaan padon 

muutostyö 

 Prosessivesialtaan padon muutostyö 

 

1.3  Yhteenvetokuvaus suunnitellusta toiminnasta 

Laitosten ja infrastruktuurin sijoittelussa ja suunnittelussa on pyritty minimoimaan tulevia 

maa-aluetarpeita ja ympäristövaikutuksia. Siksi on on pyritty siihen, että mahdollisimman 

suuressa määrin hyödynnetään jo olemassa olevia rakenteita. Tämä koskee ensisijaisesti 

rikastamoa, rikastushiekka-aluetta, vesienkäsittelyjärjestelmää ja huoltorakennuksia. 

Molemmat kaivokset tullaan yhdistämään teollisuustiellä ja malminkuljetinhihnalla. 

Suunniteltu toiminta on kuvailtu kuvassa 2. 
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Sahavaarassa ja Tapulissa malmi louhitaan avolouhoksesta. Sahavaaran avolouhoksesta 

arvioidaan nykyisten edellytysten mukaan tulevan n. 400 m syvä, 700 m leveä 

leveimmillään ja 2 100 m pitkä, kun louhinta on saatu päätökseen. Tapulin avolouhoksesta 

arvioidaan nykyisten edellytysten mukaan tulevan n. 360 m syvä, 900 m leveä 

leveimmillään ja 2 300 m pitkä. 

 

 
Kuva 2. Periaatepiirros suunnitellusta toiminnasta. 

Toiminta on suunniteltu tapahtuvan siten, että käytetään yhteistä olemassa olevaa Tapulin kaivoksen ja 
Kaunisvaaran rikastamon infrastruktuuria. Sahavaaran malmin louhinta ja rikastus edellyttävät tiettyjä 
täydentäviä toimia, lähinnä vaahdotuspiiriä rikastamolle, laajennettuja rikastushiekka‐ ja 
selkeytysaltaita sekä laajennettua prosessivesiallasta Tapulin sivukivivarastolla. 

 

Louhittu malmi murskataan ensiömurskaamoissa, jotka sijaitsevat Sahavaaran 

avolouhoksesta pohjoiseen tai Tapulin avolouhoksesta kaakkoon, jonka jälkeen seuraa 

siirto rikastamolle kuljetinhihnaa pitkin. Kuljetinhihnan vierellä kulkee teollisuustie, 

joka liittää kaivokset toisiinsa. Murskaimien liittymäkohdissa voidaan ajoittaa toteuttaa 

louhitun malmin välivarastointia. 

 

 

Malmi palastetaan louhimalla sen yläpuolella ja lähettyvillä oleva sivukivi sellaisilta 

Toiminta‐alue käsittäen  
Sahavaaran ja Tapulin kaivokset  
ja Kaunisvaaran rikastamon   

Teollisuusalue, Kaunisvaaran 
rikastamo

Laajennettu rikastushiekka‐alue, 
selkeytysallas 

Vaahdotusprosessi, kuorma‐
autokuljetuksen infrastruktuuri 
(kuljetus Narvikin satamaan) 

Prosessivesiallas,  
päivitetty pato 

Kuljetusväylä 
(tie ja kuljetinhihna) 

Luvitettu rikastushiekka‐alue

Avolouhos 

Prosessivesiallas 

Vesiputki 

Selkeytysallas 

Rikastushiekka‐alue 

Sivukivivarasto 

Turva‐aita 

Sahavaaran avolouhos ja 
sivukivivarasto 

Tapulin avolouhos ja 
sivukivivarasto 

Vesiputki 
Muoniojokeen 

Ensiömurskaus ja 
malmivarasto 
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osuuksilta, jotka ovat tarpeen vakaiden luiskojen muodostamiseksi. Sivukivi louhitaan 

juoksevasti samassa tahdissa malmin louhinnan kanssa. Uusintakertojen ja perustasojen 

louhinnan yhteydessä tulee ajoittain louhittavaksi suuria määriä sivukiveä. Sahavaaran 

sivukivi sijoitetaan louhoksesta länteen sijaitsevaan varastoon. Sivukiven sijoittaminen 

tehdään siten, että se jaetaan ei-puskuroiduksi (potentiaalisesti happoa muodostavaksi) 

sivukiveksi ja nettopuskuroiduksi sivukiveksi. Tapulin sivukivi, joka on periaatteessa 

yksinomaan nettopuskuroitua, sijoitetaan varastoon louhoksen itäpuolelle. 

 

Rikastus tapahtuu kahdella rinnakkaisella tuotantolinjalla Kaunisvaaran rikastamossa, 

jossa tapahtuu jauhatus ja magneettirikastus yhdessä Sahavaaran malmia varten 

rakennettavalla vaahdotuspiirillä. Tuotettu rautajauhe kootaan yhdeksi tuotteeksi ja se 

siirretään kuljetusjärjestelmällä Kaunisvaaraan rikastamon edustalle. Nykyiset 

suunnitelmat rautamalmirikasteen kuljettamiseksi Kaunisvaaran rikastamolta ovat 

sellaiset, että käytetään länsireittiä ja kuorma-autoja, joilla rikaste viedään malmiradan 

kuormausasemalle ja edelleen rautateitse Narvikin satamaan. Jo luvan saaneen 

toiminnan kuljetusjärjestelmä Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon osalta 

(tämä on ratkaisu, joka ei enää ole ajankohtainen) käsitti pumppausputken Äkäsjokisuun 

(Suomessa) vedenpoisto- ja uudelleenkuormausasemalle, josta jatkokuljetus olisi 

rautateitse Kemin satamaan, tai vaihtoehtoisesti kuormaus suoraan rautatiekuljetukseen 

rikastamolta ja kuljetus Äkäsjokisuun kautta. 

 

Molempien malmien jäännöstuotanto rikastamolta muodostuu matalarikkisestä ei-

magneettista rikastushiekasta sekä Sahavaarassa myös rikkipitoisesta 

vaahdotustuotteesta. 

 

Vaahdotustuotteen  käsittelyvaihtoehdot:  joko  erotettu  aines  pumpataan  ja  sijoitetaan 
läjitysalueelle  tai  (mikäli  yhdistetyt  tuotteet  voidaan  todeta  nettopuskuroiduiksi) 
läjitetään kaikki rikastushiekka yhteen. 

 

Kaivosvesi ja avolouhokselta kerätyt pintavedet sekä sivukivivarastolta kerätyt 

pintavedet pumpataan prosessivesialtaaseen käytettäväksi Tapulin sivukivivarastolla 

rikastamon prosessivetenä. Järjestelmän ylimäärä pumpataan selkeytysaltaaseen, joka 

toimii prosessiveden kausivarastona. Ylijäämävesi yhdistetyltä teollisuualueelta 

johdetaan Muonionjokeen. Sahavaaran kaivokselta tulevien kaivos- ja pintavesien 

ylimäärien uskotaan vähentävän vedenottoa tai parhaimmassa tapauksessa tekevän 

vedenoton Muonionjoesta tarpeettomaksi kuivina aikoina ja talvella.  

 

Rikastamon yhteyteen tulee lisäksi pysäköintialueita, henkilöstön tiloja, 

huoltorakennuksia, yms. jotka tulevat yhteiskäyttöön. 
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5.3  Tuotteen kuljetus 

 

5.3.1  Kuljetusjärjestelmä 

Nykyiset suunnitelmat Kaunisvaaran rikastamossa tuotetun rautamalmirikasteen 

kuljettamiseksi koskevat enimmillään n. 5 miljoonaa tonnia vuodessa läntistä reittiä 

käyttäen, maanteitse tai rautateitse Narvikin satamaan (kuva 22).  

 

 
Kuva 3. Suunniteltu poisvientikuljetus ‐ Narvik‐vaihtoehto. 

Kuljetettaessa rautamalmirikastetta Narvikin satamaan, kuljetetaan tuote ensin kuorma‐autoilla 
Malmbanan‐malmiradan varrella olevaan terminaaliin. Parhaillaan ollaan selvittämässä uuden 
terminaalin rakentamista Svappavaaraan. 

 

Ennen jo luvan saanutta Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimintaa 

harkittiin tuotteen pois kuljettamista itäistä reittiä pitkin Kemin satamaan Suomeen, mutta 

tämä ei enää ole ajankohtaista. Itäinen reitti sisältää mahdollisen uuden radan1 

rakentamisen Äkisjokisuusta (Suomesta) Kaunisvaaraan tai pumppausputken 

uudelleenkuormausasemalle Äkäsjokisuussa, josta jatkokuljetus rautateitse etelään Kemin 

satamaan. Trafikverket (Ruotsin Liikennevirasto) on suorittanut esitutkimuksen koskien 

uutta toiminta-alueelle rakennettavaa rataa, jonka raideleveys olisi sama kuin Suomen 

raideleveys. 

 

                                                 
 
1
  Mahdollinen uusi rautatieyhteys olemassa olevalle suomalaiselle radalle on erillisen lupaprosessin kohteena. 

Kaunisvaaran 
rikastamo 

Svappavaaraan maanteitse n. 150 
km tietä nro 395 pitkin, 99 km tietä 
nro E45 pitkin. 

Svappavaaraan sijoitetaan uusi 
terminaali, josta rautamalmirikaste 
kuormataan junanvaunuihin. 

Kuormien purku‐
terminaali Narvikissa. 

Rautatiekuljetus Narvikiin 
malmirataa pitkin. 
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Nykyiset suunnitelmat lännen kautta tapahtuvalle rautarikasteen kuljettamiselle Narvikiin 
aiheuttavat  kuorma‐autokuljetusten   määrä    toiminta‐alueen  ympäristössä  sekä  pitkin 
varsinaista  kuljetusreittiä  tulee  kasvamaan.  Pitkällä  aikavälillä  Northland‐yhtiö  on 
käynnistänyt keskustelut Trafikverketin (Ruotsin Liikenneviraston) kanssa  liittyen uuteen 
rautatieyhteyteen  välille  Malmbanan‐malmirata‐Kaunisvaaraprojekti.  Keskustelut  ovat 
jatkoa aikaisemmin toteutetulle ideointitutkimukselle (Railize, 2008). 

 

Nykyinen tilanne läntisen reitin suhteen Narvikiin on, että rautamalmirikaste kuljetetaan 

kuorma-autoilla Malmbanan-malmiradan yhteydessä olevalle lastausasemalle. Uutta 

jatkokuljetuksen terminaalia rautatien yhteyteen tutkitaan Svappavaarassa, joka sijaitsee 

olemassa olevia teitä pitkin mitattuna 150 km länteen Kaunisvaarasta.  

 

Meneillään olevissa keskusteluissa Trafikverketin (Ruotsin Liikenneviraston) kanssa on 

käsiteltävinä vaihtoehtoisia asutuskeskusten vierestä kulkevia tielinjoja. Toiminta-alueen 

lähialueella tutkitaan nykyiset kuljetusväylät sisältäviä perusvaihtoehtoja käytettäessä tietä 

nro 99, joka kulkee aivan Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylien vierestä (kuva 23). 
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Kuva 4. Kaunisvaaran / Sahavaaran Lähiympäristön vaihtoehtoiset ohikulkureitit. 

 

5.3.2  Kuorma‐autokuljetus 

Voimassa olevat liikennesäännöt rajoittavat kuorma-autokuljetuksessa yleisillä teillä 

käytettävän kaluston kokonaispainon 60 tonniin. Yhdistelmien pituus ei saa ylittää 24 

metriä ja rajoituksia on myös mm. leveyden ja akselipainojen suhteen. 

 

Northland‐yhtiön  tarkoituksena  on  päästä  sopimukseen  Trafikverketin  (Ruotsin 
Liikenneviraston) kanssa siitä, että yhdistelmän kokonaispaino saisi ylittää 60 tonnia (kuva 
20). Toiminta‐alueelta lähtevien kuljetusten lukumäärää voidaan huomattavasti pienentää 
js siten vähentää liikennevaikutusta ja vaikutuksia ympäristöön ja seudun asukkaisiin, kun 
yhdistelmien kuormakapasiteettia nostetaan. 

 

Trafikverketin (Ruotsin Liikenneviraston) kanssa meneillään olevissa keskusteluissa 

liittyen suunniteltuihin toiminta-alueelta ulospäin suuntautuviin rauatamalmikuljetuksiin 

on esitelty vaihtoehtoisia kuljetusyhdistelmämalleja. Northland  aikoo käyttää ajoneuvoja, 

joiden kuormakapasiteetti on mahdollisimman suuri voidakseen optimoida 

kuljetuskustannukset sekä kuljetuksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön. 

Mitä suurempi yhdistelmällä kuljetettava nettokuorma on, sitä harvemmin kuljetuksia 

tarvitaan, joka vuorostaan vähentää näiden ajoneuvojen lukumäärää liikenteessä. 

Yhdistelmän kokonaispaino liikenteessä vaikuttaa myös brutto- ja nettopainon väliseen 

Prosessivesiallas 

Kaunisvaaran rikastamo

Sahavaaran 
sivukivivarasto 

Ensiömurskain ja 
malmivarasto 

Sahavaaran  
avolouhos

Vaihtoehtoiset ohitusreitit 
Kaunisvaara/Sahavaara 

Turva‐aita 
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edullisuussuhteeseen, mikä osaltaan vaikuttaa edullisesti polttoaineen kulutukseen ja 

osaltaan tämä myös vähentää melua, teiden kulumista ja muita haittavaikutuksia. 

 

 

 

 
Kuva 5. Vaihtoehtoisia kuorma‐autoyhdistelmiä. 

Konseptikuorma‐auto H170, jonka kuormakapasiteetti on 130 tonnia, konseptikuorma‐auto H132, jonka 
kuormakapasiteetti on 95 tonnia, ja vakiomallinen kuorma‐autoyhdistelmä, jonka kuormakapasiteetti on 
n. 38 tonnia.     (Tjänstevikt = Omapaino, Last = Kuorma, Total last = Kokonaiskuorma, Totalvikt = Kokonaispaino) 

 

Vedenkäsittely 

 

Sekä Tapulin kaivoksen että Sahavaaran kaivoksen kaivosvedet ja pintavedet ja 

kuivatusvedet teollisuusalueelta ja sivukivivarastolta johdetaan Tapulin kanssa 

yhteiskäytössä olevaan rikastamon prosessivesialtaaseen (sijaitsee sivukivivarastolta 

etelään), jossa prosessivesi puhdistetaan, varastoidaan ja josta se jaetaan rikastamoon tai 

(jos vettä on liikaa) ylijäämä pumpataan selkeytysaltaaseen. 

 

Yhteisen  teollisuusalueen vedet eivät kaikkina aikoina  riitä  rikastamon  tarpeisiin  ja  siksi 
vettä  on  ajoittain  otettava Muoniojoesta.  Sahavaaran  louhoksen  pinta‐  ja  kaivosvedet 
kuitenkin vähentävät vedenottotarvetta Muoniojoesta.  
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VEDENKÄSITTELY 
 

 
Kuva 6. Periaatevuokaavio vedenkäsittelystä 

 

Sekä rakennusvaiheessa että tuotantovaiheessa syntyy vettä, jota on käytettävä ja 

käsiteltävä. Rakennusvaiheessa syntyy vettä pääasiassa pintamaan poiston yhteydessä sekä 

aloitettaessa louhinta avolouhosalueella. Tuotantovaiheessa syntyy vettä erityisesti 

sivukivivarastolla, avolouhoksella, rikastushiekka-alueella ja rikastamossa. Kaikki vesi 

käsitellään rikastamon yhteyteen kytketyssä järjestelmässä. Veteen liittyvän toiminnan 

työkustannukset käsittäen maaperän kuivattamisen, luvanmukaisen toiminnan 

kustannusten lisäksi, on käsitelty kohdassa 9.6 

 

9.1  Vesitase 

Vesitaselaskelmat (TB Bilaga 4) on suoritettu koko suunnitelman kattamalle kaivosalueella 

käsittäen Sahavaaran, Tapulin ja Kaunisvaaran rikastamon. Laskelmat perustuvat osittain 

Tapulin tietoihin ja osittain Sahavaaran kaivoksen täydentäviin tietoihin.  

 

Vesitase on laskettu vuosittain koko tuotantovaiheelle ja saaduista tuloksista on laskettu 

kuukausittainen vesitase kahdelle hydrologiselle laskentatilanteelle: 

 

 Yhdessä tapauksessa, kun oli kulunut n. 3 vuotta, jona aikana pohjavesivirtaus oli ollut 

vähäistä samalla kun rikastamon tuotannon tuloksena veden kulutus saavutti täyden 

normaalin tasonsa, oli seurauksena merkittävä vesivaje ja vettä oli otettava 

Muoniojoesta, 

 Viimeisinä vuosina, kun Sahavaaran avolouhos on toiminut täysin laajennettuna ja 

Tapulin avolouhos on toiminut lähes täysin laajennettuna, pohjavesivirtaukset ovat 

Tapulin avolouhos 
Tapulin 

sivukivivarasto 

Prosessivesiallas 

Kaunisvaaran 
rikastamo 

Sahavaaran 
sivukivivarasto 

Sahavaaran 
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Pumppaus‐
allas 

Teollisuus‐
alue  Selkeytysallas 
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olleet korkeimillaan ja on ilmennyt merkittävää ylimäärää ja vettä on laskettu 

Muoniojokeen. 

 

Vesitaseilla tarkoitetaan keskimääräistä tuotantoa ja tässä yhteydessä laskelmat perustuvat 

normaalivuoteen sekä märkään vuoteen että kuivaan vuoteen ja n. 20-vuotiseen 

toistuvuuteen. 

 

 
Kuva 7. Kuukausittainen vesitase tuotantovaiheessa (märkä vuosi, 15. vuosi). 

 

Pääasiallinen johtopäätös on, että ottoalueella vettä on tarpeellinen määrä Kaunisvaaran 

rikastamon toimintaa varten. Alueella kokonaisuutena on vuosikohtainen positiivinen 

vesitase, eli ylijäämä, kaikkina tuotantovuosina, ja tämä ylijäämä on laskettu 

selkeytysaltaasta Muoniojokeen lähinnä touko-lokakuun aikana. Viimeisinä vuosina ei ole 

voitu välttyä siltä, että vettä on pitänyt laskea pois myös talvella, jolloin nettoylijäämä on 

suurimmillaan olosuhteista riippuen. Tarve laskea vettä pois on lisääntynyt verrattuna 

Tapulin luvanmukaiseen toimintaan johtuen tulevasta louhinnasta. Alkuvuosina ilmenee 

osittaista veden alijäämää talvella, joka on sitten korvattava pumppaamalla vettä 

Muoniojoesta.  

 

”Viimeisenä vuonna” (kuva 34) korkeimman pohjavesivirtauksen aikana on pois 

laskettavan veden määräksi saatu 7,7 miljoonaa m3/vuodessa normaalille vuodelle 

korkeimman virtauksen ollessa 3400 m3/h toukokuussa. Verrattuna luvanmukaiseen 

toimintaan, veden pois laskeminen lisääntyi n. 3,5 miljoonaa m3 normaalista vuodesta. 

Kuivina ja märkinä vuosina 20-vuoden toistuvuusjaksolla vastaavat arvot ovat 5,4 ja 10,1 

miljoonaa m3/vuosi ja 2520 ja 5000 m3/tunti toukokuussa. Mitään tarvetta ottaa vettä 

Muoniojoesta ei ole olemassa ylijäämän ollessa näin suuri.  

 

  
V. 15 - Kuukausittainen vesitase tuotantovaiheessa, märkä vuosi 
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Vuotena 3 (kuva 35), jolloin pohjavesivirtaus oli vähäistä ja kun tuotanto oli 

samanaikaisesti täysillä, kasvoi vaje ja tarve pumpata vettä Muoniojoesta talvella (maalis-

huhtikuussa) kasvoi normaali vuoteen nähden 0,5 miljoonaa m3/vuosi suuremmaksi. 

Verrattuna lupaan perustuvaan toimintaan kaivoksessa, vedenpumppaustarve pieneni n. 

0,5 miljoona m3 normaaliin vuoteen nähden. Pois laskettavan veden ylimäärä touko-

lokakuussa normaaliin vuoteen nähden kasvoi 5,3 miljoonalla m3 vuodessa. Vastaavat 

arvot kuivalle vuodelle 20-vuoden toistuvuusjaksolla ovat 0,6 miljoonaa m3/vuosi 

alijäämänä ja 3,1 miljoonaa m3/vuosi ylijäämänä ja märkänä vuotena 20-vuoden 

toistuvuusjaksolla  0,4 miljoonaa m3/vuosi alijäämänä ja 7,6 miljoonaa m3/vuosi ylijäämänä. 

 

 
Kuva 8. Kuukausittainen vesitase kuivana 3. tuotantovuotena. (Alalaidan ja sivussa olevat merkinnät kuten 

edellisessä kuvassa 34.) 

 

Vedenkäsittely rakentamisvaiheen aikana 
 

9.2.1  Sahavaara 

Sahavaaran avolouhokselta valmistelutöiden yhteydessä pois johdettava vesi johdetaan 

pääosin pumppausaltaaseen, joka sijaitsee ensiömurskausalueen liittymäkohdassa, josta se 

pumpataan edelleen prosessivesialtaaseen ja näin menetellen rikastamon tarpeisiin. Aluksi 

voi sedimentaation jälkeen tulla pieniä määriä pintavettä/sadantaa johdettaviksi viereiselle 

suoalueelle pintavalutuksen muodossa ja sieltä edelleen nämä vedet valuvat kohti 

Kaunisjokea. Vettä ei ole suunniteltu laskettavaksi lainkaan suoraan Kaunisjokeen. 

 

Suoritettaessa  sivukivivarastoa  ympäröivien  ojien  ja  vallien maansiirtotöitä,  voi  ilmetä 
hyvin  rajallista  kosteikkojen  pintavesien  sameudenlisääntymistä.  Koska  hiukkaset 
pidättyvät kosteikkoihin  ja koska maansiirtotyöt  tehdään  soveltaen  leveydeltään  200 m 
suojavyöhykettä Kaunisjoen varressa, Kaunisjoki säästyy näiltä vaikutuksilta.  

  
V. 3 - Kuukausittainen vesitase tuotantovaiheessa, kuiva vuosi,  
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Sen jälkeen, kun sivukivivaraston ympärille on kaivettu kokoojaojat, tiet/vallit ja kokooja-

altaat, näistä tuleva vesi (sadanta ja turpeen huokosvesi) pumpataan pumppausaltaaseen ja 

edelleen rikastamon prosessivesialtaaseen. 

 

9.2.1  Tapuli 

Meneillään olevien maansiirtotöiden synnyttämän veden poistaminen ja käsittely 

tehdään noudattaen yksinomaan jo voimassa olevaa toimilupaa. Kuivatusvedet (suovesi, 

sadanta ja pohjavesi) johdetaan sedimentoinnin ja pintavalutuksen jälkeen Mellajokeen 

n. 2-3 vuoden ajan. 

 

9.3  Vedenkäsittely tuotantovaiheen aikana 
 

Tuotantovaiheen aikana syntyvä vesi koostuu pintavedestä (sadannasta), joka on peräisin 

avolouhoksesta, sivukivivarastosta, rikastushiekka-alueelta ja muualta teollisuusalueelta 

sekä avolouhoksen pohjavedestä.  

 

Sen lisäksi, mitä vettä tulee Tapulin toiminta-alueelta, vettä syntyy Sahavaaran 

sivukivivaraston pintavedestä sekä Sahavaaran louhoksen pinta- ja pohjavedestä. 

Sahavaaran vesi johdetaan pumppausaltaaseen, joka sijaitsee ensiömurskaimien 

yhteydessä, ja sieltä vesi pumpataan prosessivesialtaaseen. Prosessivesialtaasta vesi 

pumpataan rikastamoon. Ylijäämä pumpataan selkeytysaltaaseen ja täydennysvesi 

pumpataan selkeytysaltaasta rikastamoon. 

 

Jo luvansaaneen vedenkäsittelyinfrastruktuurin muuttaminen käsittää kasvaneet 

vesivolyymit prosessivesialtaassa ja selkeytysaltaassa, rikastushiekka-alueen pinta-alan 

sekä suurentuneen kapasiteetin Muoniojokeen vievissä pumppausputkissa. 

 

Vesi puhdistetaan osittain prosessivesialtaassa ja lopullisesti se puhdistetaan 

selkeytysaltaassa sedimentoinnin avulla. Mitään muuta puhdistusta ei tarvita, kun 

huomioidaan veden pH-arvo (n. 7-8), jolloin veden sisältämät pienet määrät metalleja 

muuttuvat liukoiseen muotoon. Sahavaaran avolouhokselta ja sivukivivarastolta tuleva vesi 

puhdistuu myös pumppausaltaan öljynerotuksen ja sedimentoinnin vaikutuksesta. Myös 

Tapulin avolouhokselta tuleva vesi käy läpi öljynerotuksen ennen kuin se johdetaan 

prosessivesipatoon. Kuvassa 36 esitetään yleiskuva vedenkäytöstä tuotantovaiheen aikana. 
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Kuva 9. Yleiskuva vedenkäsittelystä tuotantovaiheen aikana. ( Teksti kuten kuvassa 2.) 

 

9.3.1  Veden laskeminen Muoniojokeen sekä vesiputkistot 

Sahavaarasta  tulevat  vesimassat, pääasiassa pohjavettä  ja  sadevettä,  ja  rikastushiekka‐
alueen  suurentunut pinta‐ala aiheuttavat  sen, että  tarve veden pois  laskemiselle kasvaa 
kaivosalueella.  

 

Kuten kohdassa 9.1 ja TB-liitteessä 4 on todettu, tarve laskea vettä pois selkeytysaltaasta 

Muoniojokeen kasvaa ja on enimmillään n. 10,1 miljoonaa m3 märkinä vuosina, josta 

määrästä suurin osa (n. 3,7 miljoonaa m3) lasketaan pois lumien sulaessa toukokuussa. 

Laskelmaan sisältyy tietty lisäkapasiteetti, joka perustuu pääasiassa märkiin vuosiin, joiden 

toistuvuusaika on pidempi (esim. märkävuosi 50-100 vuoden välein) on 6000 m3/tunti 

mitoitettuna virtauksena. Koska pääosa ylijäämävedestä lasketaan jokeen, joen vedenpinta 

tulee olemaan yleensä korkealla. 

Yleiskuva veden johtamisesta
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Mitä tulee suurentuneeseen enimmäisvirtaamaan veden laskun yhteydessä, voi se 

käyttönäkökohdasta katsottuna edellyttää lisäksi halkaisijaltaan 700 - 1000 mm olevaa 

putkea sen lisäksi, että Tapulin jo luvan saaneen putken halkaisija on enimmillään n. 800-

900 mm. Molempia putkia voidaan tarvittaessa käyttää myös raakaveden saantiin 

Muoniojoesta. Järjestelmät ilmanpoistoa ja juoksutusta varten asennetaan putkistoihin. 

 

Muoniojoen päästömääräykset yhdistettynä ottomääräyksiin sekä putkistojen  linjauksiin 
eivät edellytä mitään muutoksia Tapulin olemassa olevaan luvanmukaiseen toimintaan. 
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14  KEHITYSMAHDOLLISUUDET 
 

Kaunisvaaraan suunniteltujen kaivosten lähiympäristössä on suuri lukumäärä tunnettuja 

mineralisaatioita. Yhtiö harjoittaa aktiivista etsintää alueella tarkoituksenaan hyödyntää 

myös muita esiintymiä ja jalostaa niiden tuottoa Kaunisvaaran rikastamossa. Näin ollen, 

Kaunisvaaran rikastamon toiminta voi jatkua merkittävästi pidempään kuin Sahavaaran ja 

Tapulin louhinta. Tällä hetkellä Pellivuoma (kuva 58) on arvioitu esiintymäksi, jossa 

todennäköisimmin käynnistetään louhinta. 

 

Kaunisvaaran  rikastamoa  voitaisiin  käyttää  keskusrikastamona,  jonne malmia  tuotaisiin 
lähikaivoksilta rikastettavaksi.  

 

 

 
Kuva 10. Fennoskandian rautamalmiprojektit  

Tapulin, Sahavaaran ja Pellivuoman esiintymät Ruotsissa sekä Hannukaisen esiintymä Suomessa. 

 

 


