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1 Johdanto 

1.1 Taustaa 

Northland Resources AB:n tarkoituksena on perustaa rautamalmikaivoksia Pohjois-
Skandinaviassa. Projektia kutsutaan nimellä ”Fennoskandian rautamalmiprojekti”. Ruotsissa 
Pajalan kunnassa sijaitsevat Tapulin, Sahavaaran ja Pellivuoman esiintymät ja neljäs, 
Hannukainen, sijaitsee Suomessa Kolarin kunnassa, katso kuva 1. 

Äkäsjokisuu

 

Kuva 1. Northlandin skandinaaviset rautamalmesiintymät. 

Ruotsin mineraalilainsäädännön (SFS 1991:45) mukainen jalostustoimilupahakemus 
Sahavaaran rautamalmiesiintymästä on jätetty kaivosviranomaisille (Bergstaten) marraskuun 
alussa 2009. 

Syksyllä 2008 (20.11.2008) on myönnetty mineraalilain mukainen jalostustoimilupa malmin 
louhintaan esiintymässä nimeltä Tapuli K nro 1 ja 2 (Palotieva). Ympäristölupahakemus 
koskien malminlouhintaa esiintymässä Tapuli K nro 1 siihen liittyvine toimintoineen jätettiin 
Uumajan ympäristötuomioistuimeen 1.4.2009. Tämän jälkeen (15.5.2009) hakemus on siirretty 
kokonaisuudessaan suomalais-ruotsalaiselle rajajokikomissiolle toiminnan luvittamista varten 
ja luvan myöntämistä odotetaan vuoden 2010 alussa 

Sahavaaran esiintymä löydettiin vuonna 1918 ja sitä on tutkittu useita kertoja, mm. SGU:n 
(Sveriges Geologiska Undersökning) toiminnan puitteissa, sekä Northland Resourcesin 
toimesta vuodesta 2004 lähtien. Alueelle on tähän mennessä kairattu n. 170 kairareikää, joiden 
kokonaispituus on 37 000 metriä. 
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Kuvaus muusta suunnitellusta kaivostoiminnasta Ruotsissa ja Suomessa on luvussa 7. 

1.2 Hakija 

Hakijayhtiö, Northland Resources AB, on Kanadassa rekisteröidyn kaivosyhtiön Northland 
Resources Incorporatedin kokonaan omistama tytäryhtiö. 

Rekisteröity yritysnimi: Northland Resources AB 

Y-tunnus:  556656-1675 

Yhtiön osoite  Datavägen 14 

 977 54 Luleå 

Yhteyshenkilö:  Manfred Lindvall 

Sähköpostiosoite:  mlindvall@northlandresourcesinc.com 

Puhelin:  +46 (0)920 – 779 18 
+46 (0)70 – 659 59 66 

 

1.3 Asia 

Tämä asiakirja muodostaa perustan Ruotsin ympäristökaaren (miljöbalken) mukaiselle 
neuvottelulle sen johdosta, että Northland Resources aikoo ensimmäisessä vaiheessa hakea 
ympäristölupaa kaivostoiminnalle Sahavaara K nro 1 ja Tapuli K nr 2 nimisillä 
rautamalmiesiintymällä, Pajalan kunnassa. 

Jalostustoimilupaa (kaivospiiriä) koskevan alueen yleiskartta ja alueen sijainti suhteessa 
Kaunisvaaran ja Sahavaaran kyliin näkyvät kuvassa 2.  

Sahavaaran ympäristöhakemus käsittää pääasiassa seuraavat osat: 

 Sahavaaran avolouhos ja Palotievan avolouhos Tapulin pohjoispuolella 

 Sivukiven varastointialue 

 Esimurskain ja hihnakuljetin 

Sekä Tapulin infrastruktuurin yhteiskäytön, joka pääasiassa on selostettu suomalais-
ruotsalaiselle rajajokikomissiolle annetussa hakemuksessa sekä tiettyt vähäiset tulevat 
muutokset: 

 Rikastamo, jossa on uusi erillinen vaahdotuksella varustettu rikastuslinja.  

 Huoltorakennukset ja infrastruktuuri, kuten tiestö.  

 Rikastushiekka-alue, mahdollisella erillisellä osastolla sulfidituotteelle.  

 Tapulin sivukiven varastointialueen mahdollinen käyttö. 

 Putkilinja ja huoltotie Äkäsjokisuulle, silta Muoniojoen yli sekä kuivaus- ja 
lastausasema. 

 Vesijohto Muonionjoelle. 
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1.4 Sijainti 

Esiintymä sijaitsee noin 25 kilometriä luoteeseen Pajalan keskustasta, aivan Sahavaaran kylän 
länsipuolella ja noin kilometri lounaaseen Kaunisvaaran kylästä (katso kuva 2). Palotievan 
esiintymä sijaitsee noin 500 m koilliseen Tapulin avolouhoksesta. 1,5 kilometrin päässä 
Sahavaaran esiintymästä itään kulkee tie 99 Pajalan läpi ja Muonionjoki virtaa koillisessa noin 
8 kilometrin päässä esiintymästä. Suomen raja on lähimmillään noin 8 km koilliseen 
esiintymästä. 

 
Kuva 2  Sahavaaran jalostustoimilupaa koskeva alue ja alueen sijainti suhteessa Kaunisvaaran ja Sahavaaran 
kyliin Pajalan kunnassa. 

Esiintymä sijaitsee Sahavaaran vaaran länsirinteessä ja Ahvenvuoman kosteikon itäosassa. 
Ahvenvuoma kuuluu isompaan alueeseen, joka on luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi 
luonnonsuojelualueeksi korkeiden luontoarvojensa perusteella. Kaunisjoki virtaa noin 200 
metrin päässä suunnitellun toiminnan eteläpuolella ja 500 metriä pohjoiseen Palotievasta virtaa 
Aareajoki. 

1.5 Kuuleminen 

Ympäristökaaren luvun 6 mukaan on käytävä neuvotteluja asianomaisten viranomaisten ja 
asianomistajien sekä asianosaisten välillä silloin, kun toiminnalla arvioidaan olevan 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan asetuksen (SFS 
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1998:905) perusteella kaivostoiminnalla oletetaan aina olevan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. 

Parhaillaan suunnitellaan neuvotteluja Norrbottenin lääninhallituksen, Pajalan kunnan, 
Fiskeriverket’in (kalastuslaitos) ja Muonion saamelaiskylän kanssa. Myös Naturvårdsverket’in 
(Ruotsin luonnonsuojeluvirasto) kanssa järjestetään neuvottelu. Muiden asianomaisten 
viranomaisten ja yhdistysten kanssa neuvottelut hoidetaan kirjallisesti. Neuvottelut koskevat 
myös turvallisuus- ja kemikaalikysymyksiä Seveso-säännösten mukaisesti. 

Julkisia keskustelutilaisuuksia suunnitellaan pidettäväksi marraskuun lopussa Kaunisvaarassa 
ja Pajalassa. Asianomaiset maanomistajat, yhdistykset ja järjestöt sekä metsästysseurat tullaan 
henkilökohtaisesti kutsumaan näihin kokouksiin. Lisäksi Kolarissa (Suomessa) tullaan 
järjestämään yleisötilaisuus. 

Suomen kanssa käydään myös Espoon sopimuksen mukaisia neuvotteluja koskien rajat 
ylittäviä ympäristövaikutuksia 

2 Suunniteltu toiminta 

2.1 Sijainti ja vaihtoehdot 

Kuvattu toimintaa edelleen selvitetään ja kehitetään. Vaihtoehtoisia mahdollisuuksia 
arvioidaan jatkuvasti, ja tämän vuoksi sevitys kuvattavista vaikutusista saattaa muuttua. 
Tarkemmat tiedot toiminnan sijainnista selvitetään ympäristölupahakemuksessa. Pääasiallisen 
tulevan kaivostoiminnan alustava suunnittelu selostetaan kuvassa 3 sekä liitteessä 1 ja 2. 
Kaikki toiminta tapahtuu vuoden ympäri ja kaikkina vuorokaudenaikoina, jos muuta ei 
ilmoiteta.  

Laitosten ja infrastruktuurin sijoittamisen ja suunnittelun tavoitteena on, että  Tapulin 
kaivoksen infrastruktuuria yhteiskäytetään mahdollisimman suuressa määrin ottaen huomioon 
sekä ympäristövaikutukset että kustannukset. Tämä koskee ensi sijassa rikastamoa, 
rikastushiekka-aluetta ja huoltorakennuksia. Kaivokset yhdistetään toisiinsa  teollisuustiellä ja 
malmin kuljetinhihnalla. Selvivettävänä on kaksi vaihtoehtoa sivukiven käsittelemiseksi; uusi 
alue aivan avolouhoksen länsipuolella ja Tapulin varastointialueen laajentaminen. 

Sahavaaran kaivoksen infrastruktuurin sijoittamisessa on otettu huomioon seuraavat seikat: 

 Vältetään rakennelmien rakentamista malmivyöhykkeen jatko-osiin pohjoisen ja etelän 
suuntaan sekä suoraan länteen, jotta ei estetä avolouhoksen mahdollisen laajennuksen 
toteuttamista. 

 Huomioidaan maisemakuva, jotta visuaalinen vaikutus jää mahdollisimman vähäiseksi.  

 Ympäristövaikutusten rajoittamiseksi vältetään Kaunisjoen lähialueiden ja suoalueen 
herkempien osien, mukaan lukien Ahvenvuoman lampien hyödyntämistä. 
Avolouhoksen ja sivukiven varastointialueen ympärillä on käytetty on 200 metrin 
suojavyöhykettä.  
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Mahdollinen sivukivi-
alueen laajennus

Mahdollinen rikastushiekka-
alueen laajennus

Mahdollinen 
sulfidiläjitysalue

Tuleva toiminta

SAHAVAARA – TAPULI
sijoituspaikkasuunnitelma

Tapuli
avolouhos

Sivukivialue

Rikastushiekka-
alue

Selkeytysallas

Vesiputki

Esimurskain

Teollisuualue
Prosessivesiallas

Putkilinja

Teollisuustie ja 
hihnakuljetin

Esimurskain

Sahavaara
avolouhos

Sivukivialue

 

Kuva 3  Sahavaaran periaatteellinen sijaintisuunnitelma vaihtoehtoineen. Uudet osat punaisella. 

2.2 Maankäyttötarve 

Aluevaraukset, jotka tarvitsee tehdä suunniteltua kaivostoimintaa varten, käyvät ilmi taulukosta 
1. 
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Taulukko 1. Sahavaaran kaivostoiminnan edellyttämien suunniteltujen laitosten lasketut suuntaa-antavat 
pinta-alat ja Tapulin jo olemassa olevat tarpeet mahdollisine muutoksineen. Yksikkönä hehtaari (Ha) 

Laitos  Ala (Ha) Kommentti 

Uudet   

Sahavaaran kaivos  230 Joista 60 ha suoalueella 

Palotievan avolouhos 14  

Sivukiven varastointialue 300  

Esimurskain ja malmin 
varastointialue 

5  

Kuljetustie, kuljetinhihna 5  

Muutos olemassa olevassa 
Tapulissa 

  

Rikastushiekka-alue ja selkeytysallas Mahd. 
10-50 

Olemassa oleva 340 ha 

Teollisuusalue - Olemassa oleva 30 ha  

Sivukiven varastointialue - Olemassa oleva 330 ha sekä mahd. 50-100 ha 
yhteisvarastointia mukaan lukien täyttö Tapulin 
avolouhoksessa 

Yhteensä 540  

 

2.3 Malmivarat 

Viimeisiin tietoihin perustuva alustava malmivarantoarvio on tehty, minkä mukaan toimilupa-
alueen mineraalivaranto on noin 70-90 miljoonaa tonnia, ja sen keskimääräinen rautapitoisuus 
on noin 45-47 % ja Palotievan noin 8 Mton ja sen keskimääräinen rautapitoisuus noin 24%. 
Tämän lisäksi tulevat syvällä olevat mineraalivarannot, jotka määritetään toiminta-aikana 
jatkuvien tutkimusten perusteella.  

2.4 Valmistelevat toimet 

Ennen kuin malmia voidaan louhia, moreeni ja turve on poistettava vaiheittain. Suolaueen 
massojen poiston yhteydessä avolouhoksen länsireunalle rakennetaan luultavasti valli alas 
kiinteään moreeniin asti, jotta estetään veden ja massojen virtaaminen alueelle ja rajoitetaan 
ympäröivän alueen pohjaveden alenemista. Moreenin paksuus vaihtelee 5 ja 15 metrin välillä 
ollen keskimäärin noin 8 metriä. 

Poistetut massat käytetään kaivokseen rakennettavien rakennelmien rakennusmateriaalina sekä 
varastoidaan avolouhokseen ja sivukiven varastointialueelle käytettäväksi jälkihoitotöissä. 
Ylijäämästä riippuen osa voidaan myös varastoida sivukiven varastointialueelle. Poistettavan 
turpeen käsittely ja mahdollinen erilläänpito riippuu ulkoisesta menekistä ja suunnitellusta 
omasta käytöstä. 
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2.5 Louhinta ja kuljetus 

Sahavaarassa ja Palotievassa oleva malmi louhitaan avolouhoksessa tavanomaisella tekniikalla, 
koska malmi sijaitsee kallioperän pintaosassa, ja lisäksi koska malmin muoto, koko ja 
keskimääräinen pitoisuus soveltuvat parhaiten tällaiseen tekniikkaan. Myöhemmässä vaiheessa 
avolouhinta Sahavaarassa saattaa muuttua maanalaiseksi louhinnaksi, mikäli 
kustannuslaskelmat osoittavat maanalaisen louhinnan kannattavaksi. 

 

Kuva 4  Avolouhoksen muoto Sahavaarassa (ilman jatketta 200 metrin päähän Kaunisjoesta) suhteessa malmin 
sijaintiin. 

Alustavasti on suunniteltu, että Sahavaaran avolouhoksesta louhitaan noin 70-90 miljoonaa 
tonnia malmia. Avolouhoksen alustavan suunnitelman mukainen lopullinen koko on noin 
2 000 x 770 m, syvyyden ollessa noin 400 metriä. Avolouhoksen muoto suhteessa malmin 
sijaintiin käy ilmi kuvasta 4. Vuosittain suunnitellaan louhittavan keskimäärin noin 6 
miljoonaa tonnia malmia ja noin 27 miljoonaa tonnia sivukiveä, jolloin kaivoksen toiminta-
aika olisi noin 15 vuotta, louhintamäärän ollessa pienempi ensimmäisenä vuotena. Valmiin 
tuotteen määrä on keskimäärin 3-3,5 miljoonaa tonnia rikastetta vuodessa. Palotievassa tullaan 
louhimaan noin 8 Mton. Avolouhoksen koko on noin 350 x 350 m ja syvyys 150 m. 

Poraus tapahtuu pääasiassa telaketjuilla varustetulla poralaitteella. Räjäytykset suunnitellaan 
tehtäväksi pääasiallisesti ammoniumnitraattipohjaisella pumpattavalla emulsioräjäytysaineella. 
Räjäytykset suunnitellaan tehtävän päivisin kiinteinä ajakohtina.  Pienempiä räjäytystöitä 
voidaan suorittaa muina aikoina. Kivimurskan kuormaus toteutetaan hydraulisilla tai 
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liinaohjattavilla kaivukoneilla tai pyöräkuormaajilla. Veden pumppaaminen kaivoksesta on 
jatkuvaa, katso kappale 2.11. 

2.6 Sivukiven käsittely 

Sahavaaran sivukiven käsittelyä varten on parhaillaan selvitettävänä kaksi vaihtoehtoa. 
Jatkotoimilla selvitetään, kumpi vaihtoehto on parempi ja joka esitetään 
ympäristöhakemuksessa. Päävaihtoehto on erillinen sivukiven varastointialue avolouhoksen 
länsipuolella. Suoalueelle tapahtuvan vaikutuksen vähentämiseksi varastointialueen korkeus 
voi nousta 75 metriin, jolloin pinta-ala olisi noin 30 ha. Toinen vaihtoehto käsittää varastoinnin 
Tapulin kaivoksen sivukiven varastointialueelle (katso liite 1). Jotta Sahavaarasta peräisin 
oleva sivukivi saadaan mahdutettua, pinta-alaa on hieman laajennettava tai vaihtoehtoisesti 
voidaan täyttää myös Tapulin avolouhoksen pohjoisosaa. Sivukiven varastoinnissa kyseeseen 
tulee todennäköisesti näiden kahden vaihtoehdon yhdistelmä. Palotievan sivukivi sijoitetaan 
Tapulin varastointialueelle. 

2.6.1 Käsittely ja ominaisuudet 
Sivukivi kuljetetaan kaivostrukeilla varastointialueelle. Kippaus suunnitellaan tapahtuvaksi 
lännen suuntaan alkaen kylien läheltä, mm. melusta aiheutavan häiriön vähentämiseksi. 
Sivukiven varastointialue ympäröidään kokoojaojalla, joka estää veden virtaamisen alueelle ja 
sieltä pois, vaihtoehtona on tiivis valli sinne, missä se on välttämätöntä. Sivukiven 
kokonaismäärä on noin 315 miljoonaa tonnia keskimääräisen vuosimäärän ollessa noin 25 
miljoonaa tonnia. Malmin ja sivukiven suhde noin 1:14,5. Palotievassa kokonaismäärä on noin 
16 Mton, mikä on häviävän pieni määrä verrattuna Tapulin kaivoksesta tulevaan määrään. 

Arvoiden mukaan sivukivi on kokonaisuutena katsoen nettopuskuroivaa, ja keskimääräinen 
rikkipitoisuus on alhainen, vaihdellen paikallisesti nollasta muutamaan prosenttiin, minkä 
vuoksi sivukiven varastointialueella ei arvioida tarvittavan mitään erityisiä suojatoimenpiteitä.  
Sivukiven ominaisuuksia luonnehtivat testejä tehdään parhaillaan ja tulokset esitetään 
ympäristöhakemuksessa. Sivukiven odotetaan osittain olevan laadultaan sellaista, että sitä 
voidaan käyttää myös pengerysmateriaalina joissakin alueen rakennustöissä. 

2.7 Murskaus ja kuljetus  

Sahavaarassa louhittu malmi kuljetetaan kaivostrukeilla kaivoksen pohjoispuolella sijaitsevalle 
esimurskaimelle ja Palotievasta Tapulin esimurskaimelle. Avolouhoksen syvyyden kasvaessa 
tämä esimurskain voidaan siirtää alas kaivokseen. Murskauksen yhteyteen tulee myös 
pienempi malmivarasto. Varastoa hyödynnetään louhintatahdin tai rikastamon tuotantotason 
tilapäisissä vaihteluissa sekä silloin, kun malmipitoisuutta pitää tasata.  

Esimurskauksen jälkeen malmi kuljetetaan kuljetinhihnalla Kaunisvaaran rikastamoon.  

2.8 Rikastusprosessi 

Rikastus on suunniteltu tapahtuvaksi erillisessä rikastuslinjassa, joka on rinnakkainen sen 
malmin rikastuslinjan kanssa, joka on esitetty aikaisemmassa Tapulin kaivoksen 



 

Northland Resources AB 

 2009-11-11 
 

- 9 - 

ympäristöhakemuksessa. Vaikutukset rikastamoon muodostuvat tulevista malmin 
tonnimääristä sekä siitä, että laitosta täydennetään vaahdotuspiirillä. 

Esimurskauksen jälkeen malmi jauhetaan ja erotellaan magneettisesti kaksi kertaa. 
Suunnitelmissa on käyttää sekä autogeenista myllyä, johon on mahdollisesti lisätty 
jauhinkuulia (SAG-jauhatus) ja Vermitill-mylly, tai tavanomaista teräskuulia 
jauhatuskappaleina käyttävää kuulamyllyä. Magneettisen erottelun jälkeen erotetaan raakku 
materiaali (rikastushiekka), joka sakeuttamisen jälkeen pumpataan rikastusheikka-alueelle.  

Magneettisen erottelun jälkeen toisiorikaste menee edelleen vaahdotuskennojen sarjaan, jossa 
sulfidipitoinen aines poistetaan. Rikkihappoa lisätään pH-arvon säätelemiseksi, jonka jälkeen 
lisätään muita vaahdotuskemikaaleja. Vaahdotusprosessin pohjatuote koostuu 
magnetiittirikasteesta, joka menee viimeiseen märkämagneettiseen erotteluun, lopullisen 
rautapitoisuuden ollessa noin 68 %. Tämä prosessivaihe on samalla kuivatusprosessin 
ensimmäinen vaihe. Vaahdotusvaiheesta tulevasta sulfidituotteesta mahdollisesti poistetaan 
vettä ja pumpataan sen jälkeen rikastushiekka-alueelle. 

 

Kuva 5  Yleiskartta suunnitellun rautarikasteen putkilinjasta. 

2.8.1 Pumppaus, kuivatus ja lastaus 
Päävaihtoehdon mukaisesti rautarikaste, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 64 %, pumpataan 
rikastamosta maahankaivettua putkilinjaa (noin 16 km) pitkin Suomessa Äkäsjokisuussa 
sijaitsevaan kuivatus- ja lastauslaitokseen (katso kuva 5). 

© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1111. 1000 m 
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Paluuvedelle käytetään toista putkea ja kolmas putki on varalla. Putkien vieressä kulkee pieni 
huoltotie. Muonionjoki ylitetään Huukin länsipuolella olavaa riippussiltaa/ vinokaapelisiltaa 
pitkin, jonka betoniset ja rautaiset siltaperustukset ovat rantapenkereellä ja ilman vedessä 
olevaa tukea. 

Rautatien päätekohdassa Äkäsjokisuussa, rikasteen kuivatus tapahtuu  teollisuusrakennuksen 
sisällä painesuodattimen läpi lopulliseen kosteuspitoisuuteen 5-7 prosenttiin, minkä jälkeen 
rikaste lastataan juniin. Kaikki suodatettu vesi pumpataan takasin rikastamolle. 

2.8.2 Prosessikemikaalit 
Vaahdotusvaiheessa lisätään rikkihappoa pH-arvon säätämiseksi sekä mahdollisia muita 
vaahdotuskemikaaleja. Vaahdotuspiirissä mahdollisesti tarvittavia kemikaaleja selvitetään 
suunnitellussa pilottikokeilussa, joka tehdään vuoden lopulla. Flokkulanttia 
(hiutaloittamisaine) saatetaan lisätä sakeuttimiin hiukkasten saostumisen parantamiseksi. 

Kylmemmällä säällä voidaan käyttää toimenpiteiden yhdistelmiä, jotka sisältävät 
suodatinapuaineita veden poiston parantamiseksi sekä jäätymisenestoaineita, kosteuden 
poistajaa ja voiteluaineita, jotta helpotetaan rautatiekuljetusta satamaan ja lastausta satamassa. 

2.9 Tuotteen kuljetus – rautarikaste 

Rautarikasteen kuljetus on suunniteltu tapahtuvaksi rautateitse Muonionjoelta Suomen puolelta 
Kemin satamaan laivattavaksi (katso kuva 5). 

Jatkoselvitystyö on osoittanut kaksi vaihtoehtoa rautateille lastaamiselle. Suositeltava 
vaihtoehto on se, että rautatietä jatketaan Suomessa Äkäsjokisuussa olemassa olevasta 
rautatieterminaalista sillan (yhdistetty rautatie ja tie) kautta Huukiin Ruotsin puolelle ja 
edelleen rikastamoon siten, että se kulkisi suunnilleen rinnakkain putkilinjan kanssa. Koska 
tällainen projekti on yrityksen hallinnan ulkopuolella (Banverket, Ruotsin ratalaitos, on 
vastuullinen),  ensisijaisena vaihtoehtona sen sijaan on suunniteltu, että rikaste pumpataan 
kuivatus- ja lastausasemalle Äkäsjokisuuhun edellä kuvatun mukaisesti. Päätöstä rautatiestä 
odotetaan vuoden 2010 alussa. Mikäli rautatietä jatketaan eikä sitä saada valmiiksi tuotannon 
käynnistymiseen mennessä, rikasteen kuljetus (rautatien linjausta pitkin) voidaan hoitaa 
kuorma-autoilla Äkäsjokisuuhun muutamien kuukausien ajan. Erillistä ratkaisua ei myöskään 
tarvita Sahavaaran kaivoksesta kuljetettavan lopputuotteen kuljetuksesta. 

Aikaisemmassa Tapulin kaivoksen ympäristölupaa koskevassa hakemuksessa on kuvattu 
kuljetusjärjestelmä, joka pohjautuu kuorma-autokuljetukseen pitkin Honkavaarantietä uuteen 
rautatie- ja lastausterminaaliin Kolarin eteläpuolelle Suomessa. Tähän vaihtoehtoon on 
kuitenkin todettu liittyvän aivan liian korkeat investointikustannukset. Muut vaihtoehdot, joita 
myös on selvitetty, ovat putkilinja ja kuljetinhihna Kolarin eteläpuolella sijaitsevaan 
lastausterminaaliin. 

Luultavasti käytetään kolmea junaa, josta kunkin vaunun nettokuormana on 80 000 tonnia. 
Junakohtainen kapasiteetti kasvaa ensimmäisten vuosien aikana noin 3000 tonnista 8000 
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tonniin, mikä riittää kuljettamaan sen noin 5 miljoonan tonnin rikastemäärän vuodessa, jonka 
Tapulin ja Sahavaaran kaivosten on suunniteltu tuottavan (ja myöhemmässä vaiheessa 
Sahavaaran ja Pellivuoman kaivokset). Aluksi käytetään noin 50 vaunua, joiden kunkin 
kuormana on 60 tonnia, kunnostetulla rautatiellä. Rautatien parantamisen jälkeen käytetään 
junia, joissa on 100 vaunua ja jossa kunkin kuormana on 80 tonnia. Rautatien uudistaminen ja 
kunnostus on Suomessa Ratahallintokeskuksen erillinen tehtävä. 

Pellivuoma

 

Kuva 5 Yleiskartta suunnitellun rautarikasteen putkilinjasta. 

Kemiin päivittäin ajavien junien määrä riippuu siitä, kuinka monta päivää vuodessa rautatie on 
avoinna liikenteelle (300-350 päivää vuodessa), mutta junamäärä tulee olemaan enintään noin 
2-3 päivässä. Kuljetus tapahtuu ympäri vuorokauden. 

Kemin satamaan (öljyterminaalin luoteispuolelle) on tarpeen rakentaa uusi ja pidennetty 
lastausterminaali, jotta 6 miljoonaa tonnia rikastetta voidaan purkaa. Lastaus tapahtuu aluksiin, 
joiden kuollut paino on 35 000 – 50 000 tonnia. Väylää on tarpeen jossain määrin ruopata. 
Tämän jälkeen kuormataan isompiin laivoihin  Perämerellä. Laajennus ja ruoppaus ovat Kemin 
sataman ja Merenkulkulaitoksen erillisiä asioita. 
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Yllä kuvattu junakapasiteetti on edelleen riittävä tuotannolle, johon sisältyy myös Suomessa 
Hannukaisen tuotanto, joka on yhteensä noin 7-8 miljoonaa tonnia rikastetta vuodessa. Kemiin 
tulevien junien määrä tulee olemaan yhteensä 3-4 junaa vuorokaudessa. Lisäksi 
satamaterminaalia pitää laajentaa. Katso myös kappale 3.3.1, jossa kuvataan rautatie ja 
olemassa oleva infrastruktuuri. 

2.10 Rikastushiekan käsittely  

Rikastushiekan kokonaismäärä on noin 26 miljoonaa tonnia (kuivapaino) keskimääräisen 
määrän ollessa noin 2,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tähän tulee lisäksi sulfidituote, jonka 
määrä on noin 4 miljoonaa tonnia, keskimääräisen määrän ollessa noin 0,35 miljoonaa tonnia 
vuodessa. 

Rikastushiekka pumpataan lietteenä, jonka kiintoainepitoisuus on noin 60 %, joko erikseen tai 
kokonaan sekoitettuna Tapulista tulleeseen hiekkaan, Tapulin rikastushiekka-alueelle ja 
varastoidaan sakeutettuna läjityksenä, jolloin hiekka valuu varastointikohdasta lietteenä ilman 
materiaalien erottumista. Ehdotettu menetelmä on turvallisuusnäkökulmasta katsottuna stabiili 
pitkällä aikavälillä. Arvioidaan myös, että ehdotettu varastointitekniikka voi vähentää 
negatiivisten vaikutusten riskiä jälkihoitovaiheessa. 

Varastointipinta-alan suuruus on noin 150-200 hehtaaria ja selkeytysallas mukaan lukien 
yhteensä noin 340 hehtaaria, korkeimman kohdan ollessa 60 metriä. Pinta-alaa voidaan joutua 
laajentamaan hieman, jotta alueelle saadaan mahtumaan kaikki kahden kaivoksen tuotannosta 
tuleva rikastushiekka (katso liite 1), Kun malmi on Tapulissa tai Palotievassa louhittu loppuun, 
varastointi voi myös tapahtua joissakin avolouhoksen osissa. Rikastushiekan käsittelyä 
selvitetään, ja se esitetään ympäristölupahakemuksessa. Rikastushiekan alustavat testit 
osoittavat, että se on nettopuskuroivaa ja sisältää vähän liuenneita metalleja ja muita aineita. 
Testit jatkuvat parhaillaan ja tulokset tullaan esittämään ympäristölupahakemuksessa. 

Sulfidituote on suunniteltu pumpattavaksi samaan varastointipaikkaan. Sulfidien korkeasta 
pitoisuudesta johtuen päävaihtoehtona on, että sulfidituote varastoidaan erikseen 
rikastushiekka-alueelle tai sen lähelle, missä se on vedellä kyllästetyssä tilassa hapensaannin 
estämiseksi. Vaihtoehtoinen strategia on, että sulfidituote sekoitetaan ja varastoidaan yhdessä 
muun Sahavaarasta (ja Tapulista) tulevan rikastushiekan kanssa, jos voidaan todentaa, että 
yhdistetyllä tuotteella on sellaiset ominaisuudet, että hapanta suotovettä ja metallien 
huuhtoutumista ei esiinny. Lisäksi yksi vaihtoehto on sulfidituotteen varastointi osaan Tapulin 
tai Palotievan avolouhosta sitten, kun se on mahdollista. Sulfidituotteen käsittelyvaihtoehtoja 
selvitellään ja tulokset esitetään ympäristölupahakemuksessa. 

2.11 Vedenkäsittely 

Vedenkäsittely tulee tapahtumaan pääasiassa Tapulin ympäristölupahakemuksessa esitetyn 
mukaisesti. Uudet osat koostuvat laitoksista, joita tarvitaan Sahavaarassa pinta- ja pohjaveden 
keräämiseen sekä tämän veden pumppaamiseen prosessivesisaltaaseen. Altaasta vesi jaetaan 
rikastamoon tai ylimääräinen vesi selkeytysaltaaseen, joka toimii varastona ja lopullisena 
puhdistusvaiheena, ja josta vesi voidaan ottaa takaisin prosessiin tai ylijäämävesi laskea pois 
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tarvittaessa. Sulfidivarastointiosastosta tuleva vesi palautetaan rikastamoon tai se puhdistetaan 
tarvittaessa erikseen ja lasketaan selkeytysaltaaseen. 

Käytössä oleva rikastusmenetelmä vaatii suuriä määriä vettä magnetiitin erottamiseksi 
sivukiven mineraalista. Pääosa vedestä käytetään uudelleen ja kierrätetään prosessissa. 
Sisäinen kierrätys tapahtuu jo rikastamossa, kun rikastushiekan ja rikasteen kuivatuksesta 
sakeuttimesta saatu vesi otetaan talteen. Loppu prosessissa tarvittavasta vedestä muodostuu 
pohja- ja pintavedestä ja pienestä määrästä lähinnä talviaikaan Tapulia varten suunnitellulla 
vesijohdolla Muonionjoesta otetusta vedestä. Kokonaisvedenotto ei kasva siitä, mitä Tapulin 
hakemuksessa on esitetty. 

Kosteana jaksona (touko-lokakuu) aikana, ja ennen kaikkea lumen sulamisen yhteydessä, 
täytyy ylimäärävesi laskea Muonionjokeen. Laskettavan veden määrä kasvaa hieman Tapulin 
kaivokseen verrattuna. 

Teollisuusalueella tarvittava juomavesi otetaan luultavasti omista kaivoista. On suunniteltu, 
että teollisuusalueelta tulevalle saniteettijätevedelle tehdään liejunerotus ja hygienisointi 
maasuodattimessa, minkä jälkeen vesi johdetaan rikastushiekka-alueelle Tapulin hakemuksessa 
esitetyn mukaisesti. 

2.12 Muut asiat  

2.12.1 Teollisuusalue 
Sahavaaran avolouhokseen voidaan, esimurskaimen ja malmin varastointialueen lisäksi, 
perustaa pelastusvarikko sekä tiettyjä henkilökuntatiloja ja varastointitiloja. Muilta osin 
yhteiskäytetään Tapulin rikastamoa, verstaita ym. 

2.12.2 Tiestö 
Sahavaaran avolouhoksen ja Tapulin teollisuusalueen välille rakennetaan uusi teollisuustie. 
Tämä tie muodostaa pääasiallisen liittymän teollisuusalueen kautta kaivokselle tuleville 
toimituksille. Avolouhokselle, varastointialueille ja rikastushiekka-alueelle rakennetaan myös 
sisäisten työteiden verkko. Kulku Tapulin teollisuusalueelle tapahtuu tieltä 99 tulevan tien 
kautta muutaman kilometrin päässä Kaunisvaran pohjoispuolella. Kuljetukset teollisuusalueen 
ulkopuolella, teollisuualueelle ja sieltä pois ovat pääasiassa henkilökuljetuksia, 
räjähdysaineiden raaka-aineiden ja tarvikkeiden (rikkihapon, flokkulantin ja varaosien) sekä 
dieselpolttoaineen kuljetuksia. 

2.13 Resurssien käyttö 

2.13.1 Energia 

Energia 

Sähköenergian syöttöä selvitetään parhaillaan ja kyseeseen tulevat useat vaihtoehdot, jotka 
yhdessä syöttävät virtaa jakelumuuntamoon Tapulin teollisuusaluella. Syöttö voi tapahtua uutta 
Tärendöstä tulevaa 130 kV:n voimajohtoa, Suomesta tulevaa 110 kV:n voimajohtoa pitkin tai 
Ruotsin/Suomen yhteisestä 220 kV:n voimaverkosta. Uusi voimajohto merkitsee 
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verkonomistajille uutta lupa-asiaa. Rakennusaikana hyödynnetään luultavasti Tärendöstä 
tulevaa olemassa olevaa 20 kV:n johtoa. 

Malminkäsittelyprosessin vallitseva energialähde on sähköinen energia, josta valtaosa kuluu 
rikastamossa malmin murskaukseen ja jauhatukseen, mutta myös pumppuihin, 
kuljetinhihnoihin ja valaistukseen. Kulutuksen arvioidaan olevan noin 200 GWh vuodessa. 
Kokonaiskulutus mukaan lukien Tapulin kulutus on noin 400 GWh. 

Polttoaine 

Kaivostoiminnassa käytettävät raskaat ajoneuvot käyttävät pääasiallisesti dieselpolttoainetta ja 
muita polttoaineita. Kulutus on 5 000 – 15 000 m3, mikä on jonkin verran enemmän kuin 
Tapulille on laskettu vuotta kohden. 

2.13.2 Kemikaalien kulutus 
Edellä selostettujen rikastamossa käytettävien kemiaalien ja raaka-aineiden lisäksi tullaan 
käyttämään myös räjähdysaineita.  Etupäässä käytetään emulsioräjähdysaineita. Tuotannossa 
niitä kulutetaan noin 0,7 kg/m3 kiinteää kalliota kohti, mikä keskimäärin tarkoittaa noin 10 000 
tonnia räjähdysainetta vuodessa, ja yhteensä 15 000 tonnia vuodessa Tapuli mukaan lukien. 

  

 

2.13.3 Rakennusmateriaalit 
Teiden, patojen ja teollisuusalueen rakentamiseen kuluu suuri määrä moreenia ja kiviainesta. 
Kiviaines otetaan mahdollisuuksien mukaan avolouhoksesta kuten moreeni otetaan alueelta 
poistettavasta maasta.  

2.14 Jälkihoito  

Jälkihoidon tarkoituksena on sovittaa kaivoksen käyttöaikana hyödynnetyt maa-alueet muuhun 
maankäyttöön, ensi sijassa joihonkin alueella esiintyviin luontotyyppeihin. 
Ympäristölupahakemuksessa esitetään yksityiskohtaisempi jälkihoitosuunnitelma. Tiivistelmä 
jälkihoidosta: 

 Avolouhos: Täyttyy luonnollisella veden virtauksella, jolloin avolouhos pitkällä 
aikavälillä muodostaa järven. Mahdolliset vallit avolouhoksen ympäriltä kaivetaan pois 

Seveso 
Tapuliin suunniteltu toiminta kuuluu vakavien kemikaalionnettomuuksien ehkäisyä ja 
rajoittamista koskevan asetuksen (Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) mukaiseen korkeimpaan vaatimustasoon, 
koska ajoittain kaivoksen kairausrei'issä tulee olemaan jopa yli 50 tonnia räjähdysherkkää 
emulsioräjähdettä.  
 
Tämä tarkoittaa, että toiminta edellyttää turvallisuusraportin, pelastustehtävien sisäisten 
suunnitelmien ja toimintaohjelman laatimista, sekä neuvotteluja viranomaisten ja lähiseudun 
asukkaiden kanssa. Turvallisuusraportti ja muut vaadittavat suunnitelmat liitetään 
ympäristötuomioistuimen hakemukseen.  
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ja tasataan ja erottavat ojat täytetään uudestaan. Avolouhoksen ympärillä olevat 
moreenirinteet tasoitetaan.  

 Teollisuusalueet ja tiestö: Rakennusten purkaminen ja poistaminen. Mahdolliset 
betoniset pohjalaatat jätetään paikoilleen. Ne tiet, joita ei tarvita tulevaisuudessa, 
palautetaan ennalleen. Pinnat peitetään moreenilla ja  niihin istutetaan kasveja.                        

 Rikastushiekka-alue: Istutuksissa käytetään maanparannusaineita ja tarvittaessa 
peitetään moreenilla joiltakin osin. Valli/pato kaivetaan umpeen ja tasataan ja istutetaan 
kasveja. Erillinen sulfidivarasto peitetään rikastushiekkakierroksella, jonka 
sulfidipitoisuus on alhainen, jotta varmistetaan, että se on jatkuvasti vedellä kyllästetty. 
Tarvittaessa, jos vedellä kyllästymistä ei voida varmistaa, peitetään toisella 
materiaalilla tavanomaisen tiivistys- ja suojakerroksen muodossa. Pinnalle istutetaan 
kasveja. 

 Sivukiven varastointialue: Rinteiden tasoitus, jotta rinteelle saadaan vakaa 
kallistuskulma, joka on noin 1:3. Varastointialue peitetään moreenilla, mahdollisesti 
lisätään maanparannusainetta ja istutetaan kasveja. Eroosiovahinkojen estämiseksi 
voidaan tarvita  ojajärjestelmää pintaveden keräämiseksi ja poisjohtamiseksi. 

3 Alueen kuvaus 

3.1 Maankäyttösuunnitelmien tilanne 

Aluetta Sahavaaran ja Palotievan esiintymän ympärillä ei ole asemakaavoitettu. Pajalan kunta 
on alkanut asemakaavoittaa Tapulin kaivosaluetta ja suunnitelmissa on laajentaa 
asemakaavoitus käsittämään myös Sahavaaran kaivosalue. 

Kunnanvalutuusto hyväksyi vuonna 1990 Pajalan voimassa olevan, koko kunnan kattavan 
yleiskaavan. Kunta on aloittanut prosessin laatiakseen Pajalaan uuden yleiskaavan, jonka 
arvioidaan valmistuvan vuonna 2010. Sahavaaran, Kaunisvaaran ja Aareavaaran kylät ovat osa 
ohjelma-aluetta, joka on määritelty Tapulin kaivoksen suunnitellun toiminnan perusteella. 

Nyt voimassa olevassa Pajalan yleiskaavassa on huomioitu Kaunisvaaran ja Sahavaaran 
rautamalmiesiintymät, mutta ” "...eivät ole kaivostoiminnan kohteita suunnittelujakson 
aikana”. 

3.2 Maankäyttö 

3.2.1 Maisemakuva 

Sahavaaran alue sijaitsee osin Sahavaara-nimisen vaaran länsirinteellä. (244 metriä 
merenpinnan yläpuolella). Toiminta vaikuttaa Ahvenvuoman suoalueeseen toiminta-alueen 
länsiosassa. Maisema muodostuu pääosin tasaisista suoalueista sekä lehti- ja havupuista 
koostuvasta sekametsäalueesta, jotka suurelta osin on hakattu viime vuosina. Kaunisjoen 
vesistö virtaa suoalueen läpi ja se sijaitsee 200 metriä avolouhoksesta ja sivukiven 
varastointialueesta etelään. Palotieva sijaitsee Kokkovuoman suoalueen koillisosassa. 


