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3.2.2 Kiinteistöt, asutus
Lähin asutus on Sahavaaran ja Kaunisvaaran kylissä. Sahavaaran kylän keskeisimmät osat
sijaitsevat noin 700 metrin päässä Sahavaaran avolouhoksen länsiosasta. Suurin osa
asutuksesta sijaitsee Sahavaaran etelä- ja itäosissa. Lähin asuintalo sijaitsee aivan
avolouhoksen kaakkoisreunan ulkopuolella. Kaunisvaaran kylän asutukseen on matkaa 1-1,5
km.
3.3

Infrastruktuuri

3.3.1 Tiestö ja rautatie
Tapulin ja Sahavaaran esiintymien ympäröivällä alueella on hyvin toimiva tieverkko.Tie
99/400 kulkee luoteissuunnassa Sahavaaran ja Kaunisvaaran läpi kohti pohjoisessa olevaa
Aareavaaraa (katso kuva 6). Liikenne Sahavaaran ja Kaunisvaaran läpi kulkevalla tiellä 99 on
vähäistä keskimääräisen vuosiliikenteen ollessa 410 (52 %), josta raskaan liikenteen osuus on
6 % tai 25 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kuva 6 Seudun tiestö ja rautatie.
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Suomen Kolarista on rautatie etelään Tornioon Perämeren rannikolle, josta rautatie haarautuu
kohti Kemin satamaa sekä vastakkaiseen suuntaan kohti Ruotsia. Kolarista on yhteys
pohjoiseen Äkäsjokisuuhun vanhalle kalkkilouhokselle (katso kuva 6) ja toinen haara kohti
Rautuvaaran lakkautettua rautakaivosta. Tämä rautatieosuus on nykyään suljettu liikenteeltä
eikä sitä ylläpidetä. Ruotsin puolella lähin rautatieyhteys on Malmbanan (Malmirata) Norjan
Narvikin ja Ruotsin Luulajan välillä sekä rannikkorata Luulajan ja Haaparannan välillä.
Ratalaitos (Banverket) tekee parhaillaan esitutkimusta uuden rautatien vetämisestä
suomalaisilla raideleveyksillä, jossa päävaihtoehtona on rautatien vetäminen Äkäsjokisussta
Kaunisvaaraan. Esitutkimuksen arvioidaan olevan valmis vuoden 2009 lopulla.
3.3.2 Sähköverkko
Sähkönhuolto Pajalan kuntaan tapahtuu kahdella 40 kV:n johdolla, jotka Tärendön alaasemalla on muunnettu 130 kV:n säteittäiseksi johdoksi Jällivaarasta. Huolto tapahtuu myös
yhteistyössä suomalaisen sähköverkon kautta 40 kV:n johdolla Huukki-Äkäsjokisuusta ja 20
kV:n johdolla idästä päin, jotka molemmat kulkevat Aareavaaran kautta, rinnakkain tien 99
kanssa ja Sahavaaran ohi.
3.3.3 Vesihuolto ja viemäriöinti
Kaunisvaaran kylän kaakkoisosassa sijaitseva kunnallinen vedenottamo toimittaa juomavettä
noin 35-40 kotitalouteen Kaunisvaaraan ja noin 10-15 kotitalouteen Sahavaarassa. Käyttäjien
määrä vaihtelee kuitenkin vapaa-ajanasumisesta riippuen. Kaivon kapasiteetti on noin 70
m3/päivä, mutta keskimääräinen vedenotto on nykyään noin 20-25 m3/päivä. Sahavaaran
kylässä on noin 25 yksityistä porakaivoa ja 6 kaivettua kaivoa. Kaivojen syvyys vaihtelee
kaivettujen kaivojen muutamasta metristä enimmillään kallioporakaivojen 180 metriin.
Useimpien porakaivojen syvyys (40-70 metriä) merkitsee, että peruskallio on suhteellisen
halkeamaton. Veden laatu ja saatavuus on useimmissa tapauksissa hyvä.
Yksityisen kaivon omaavat kotitaloudet käyttävät lietesäiliöitä jätevesien käsittelyyn.
Kunnalliseen vesijohtoon liittyneille on vedenpuhdistamo eteläisessä Kaunisvaarassa aivan tien
99 itäpuolella.
3.4

Ilmasto

Ruotsin meteorologisen ja hydrologisen instituutin (SMHI) tietojen perusteella on arvioitu
paikallisia sää- ja ilmasto-olosuhteita Kaunisvaarassa ja Pajalassa, joka sijaitsee noin 35 km
etelään Tapulista. SMHI:n mittaustulokset perustuvat Pajalan osalta vuosiin 1971-2007 ja
Kaunisvaaran osalta vuosiin 1961-2007, jälkimmäisen koskiessa ainoastaan sademääriä.
Lähtötiedot on hankittu Pajalan keskellä sijaitsevalta sääasemalta ja Kaunisvaaran
mittausasemalta.
3.4.1 Sademäärä
Pajalan keskimääräinen sademäärä vuosina 1971-2007 on 609 mm ja Kaunisvaaran sademäärä
vuosina 1961-2007 on 581 mm (katso kuva 7). Mittaukset osoittavat, että heinä- ja elokuussa
sademäärät ovat yleensä suurimmat ja helmi- ja maaliskuussa vastaavasti vähäisimmät.
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Marraskuusta huhtikuuhun sateet tulevat Pajalassa yleensä lumena. Lunta saattaa satunnaisesti
sataa myös muina kuukausina. Vuosina 1971-2007 lumensyvyys mitattiin kaksi kertaa
kuukaudessa kuukauden 15. ja viimeinen päivä.
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Kuva 7 Sademäärä Pajalassa vuosina 1971-2007 ja Kaunisvaarassa vuosina 1961-2007 (Tiedot SMHI:Lta).

3.4.2 Lämpötila
SMHI:ltä saatujen mittaustulosten mukaan Pajalan vuosikeskilämpötila oli vuosina 1971-2007
-0,1°C (katso kuva 7).
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Kuva 7 Pajalan keskilämpötila vuosina 1971-2007. Tiedot SHMI:lta..
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3.4.3 Tuuliolosuhteet
Pajalan tuuliolosuhteita on mitattu 1997-2006. Tuuliruusu ja tuulen voimakkuus esitetään
kuvassa 8. Tuulen nopeus on mitattu 10 metrin korkeudessa tarkkailuajan ollessa 10 minuuttia
joka kolmas tunti. Yli 90 prosentissa mittauksista tuulen nopeus oli alle 4,5 m/s. Tuulen suunta
alueella on yleensä luoteesta kaakkoon. Kesäaikana tuulee yleensä kaakosta ja talviaikana
luoteesta.
Norr

Väst

Öst
Vindhastighet
m/s

Söder

Vindstilla: 14,22%

Kuva 8 Tuuliruusu, Pajala.

3.5

Ilma

Sahavaaran alueen ilmanlaatua ei ole tutkittu eikä mittaustuloksia sen vuoksi ole käytettävissä.
Ruotsin lähin mittausasema on Esrange, Kiirunan kaupungin laitaosassa, noin 300 km
Tapulista luoteeseen, josta ainoastaan NO2.n arvot on mitattu. Vuonna 2000 NO2-pitoisuudeksi
mitattiin 1 ug/m³, joka alittaa selvästi Ruotsin ilmanlaatutavoitteet ja on kansallisen keskiarvon
alapuolella. Yllä olevien tietojen perusteella ja koska suunniteltu kaivostoimintapaikka sijaitsee
harvaanasutulla alueella, jonka lähistöllä ei ole suurehkoja päästölähteitä, ilmanlaadun
arvioidaan sijoittuvan hyvin kansallisten ja eurooppalaisten ilmanlaadun normien rajoihin.
3.6

Melu ja tärinä

Ympäristön ajankohtaiset melun ja tärinän taustatasot ovat nykytilanteessa yleisesti alhaiset.
Teollisuutta ei ole ja ensisijaisesti mahdollinen lähde on liikenne tiellä 99. Suoritettujen
tutkimusten mukaan tietä 99 lähimpänä olevat talot altistuvat melulle, joka ylittää
liikennemelulle asetetut voimassa olevat ohjearvot.
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3.7

Geologiset olosuhteet

3.7.1 Kvartäärigeologia
Ruotsin geologisen tutkimuslaitoksen (SGU:n) maalajikarttojen (mittakaavassa 1:100 000)
perusteella voidaan todeta, että suunnitellun Sahavaaran avolouhoksen maan pintakerros
koostuu pääasiassa moreenista. Länsiosassa ja sivukiven varastointialueella pintamaa koostuu
turpeesta, jonka alla on moreeni. Palotievassa maaperä on pääasiassa suomaata, jonka alla on
moreenia.
Moreenin paksuus Sahavaarassa vaihtelee yleensä 5 ja 10 metrin välillä. Moreeni on yleisesti
luokiteltu silttimäiseksi hiekkamoreeniksi. Turvemaata esintyy alueen länsiosissa.
Turvekerroksen paksuus vaihtelee, Tapulin esiintymässä tehtyjen mittauksien perusteella
yleisesti reunojen 0 metristä suoalueen 3-5 metriin. Lajittuneita maalajeja ei esiinny suuressa
määrin suunnitellun kaivostoiminnan lähialueilla.
Silttimäisen hiekkamoreenin hydraulinen johtavuus on tutkittu, ja tulosten perusteella
läpäisevyys on 3,5x10-8 m/s , joten se on suhteellisen läpäisemätön. Turpeen horisontaalinen
hydraulinen johtavuus on noin kaksi kymmenpotenssia suurempi kuin silttimäisen
hiekkamoreenin.
3.7.2 Peruskalliogeologia
Sahavaaran ja Palotievan esiintymät sijaitsevat alueella, jossa on paleoprotooniselta kaudelta
peräisin olevia metasedimenttikivilajeja1, jotka ovat osa Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkettä
Pohjois-Ruotsissa. Magnetiittiesiintymät sijaitsevat Pajalan hiertovyöhykkeellä, joka on
rakennegeologinen deformaatiovyöhyke. Tämä vyöhyke jakaa alueen lounais-koillissuunnassa
ja muodostaa ison osan Baltian kilpeä. Deformaatiovyöhyke jatkuu Suomen puolelle, jossa
mm. Hannukaisen esiintymä sijaitsee.
Sahavaaran mineralisaatio koostuu magnetiitista, joka muodostuu päälinssistä, Stora
Sahavaara, ja tämän eteläpuolella olevasta linssistä, Södra Sahavaara (katso kansisivu). Näistä
Stora Sahavaara on taloudellisesti merkittävin otettaessa huomioon esiintymien koko, pitoisuus
ja jatkuvuus. Stora Sahavaaran esiintymä esiintyy jatkuvana ”linssinä” sijaiten kattopuolen
kvartsiitin ja jalkapuolen grafiittisella liuskeella. Päämalmivyöhykkeen pituus pohjoispohjoiskoillis- ja etelä-etelä-lounaissuunnassa on 1300 m ja kallistuma on 50° - 70°V.
Esiintymä on määritelty hyvin kairausten avulla pinnasta yli 500 metrin syvyyteen asti ja se
muodostuu keskimäärin 50 metrin levyisistä jatkuvista mineralisaatiosuonista tai -linsseistä.
Esiintymä on syvemmälle siirryttäessä avoin.

1

Muuntuneita, alun perin sedimentoituneita kivilajeja
2 Paleoprotooninen kausi, ts. syntyi noin 2,5 – 1,6 miljardia vuotta sitten
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Södra Sahavaaran malmiesiintymä on keskimäärin 20 m leveä ja jatkuu kulkusuunnassa 1000
metriä. Södra Sahavaaran mineralisaatiovyöhykkeen geologia ja mineralisaatio muistuttaa
hyvin paljon Stora Sahavaaran päävyöhykettä.
Malmivyöhykkeen pääasialliset mineraalit ovat magnetiitti, serpentiini, magneettikiisu,
rikkikiisu ja tremoliitti. Tällä hetkellä magnetiitti on Sahavaaran esiintymissä se mineraali, joka
taloudellisesti kiinnostaa eniten. Magneettikiisua, rikkikiisua ja kuparikiisua esiintyy
paikallisesti ja satunnaisesti möhkäleinä tai magnetiittiesiintymien impregnaatioiden kaistoina.
Stora Sahavaaran keskimääräinen rikkipitoisuus on noin 2,8 % ja Södra Sahavaaran noin 0,7%,
ja se koostuu pääasiassa magneettikiisusta ja sen jälkeen rikkikiisusta. Kuparikiisupitoisuus on
yleisesti ottaen pieni.
Palotievan esiintymä muistuttaa Sahavaaran esiintymää paitsi, että rautapitoisuus on
alhaisempi.
3.8

Pohjavesi

3.8.1 Esiintymä ja virtausmalli
Sahavaaran avolouhoksen korkealla sijaitsevissa itäosissa, moreenipitoisessa rinnemaastossa,
pohjaveden pinta on 5-11 metriä maanpinnan alapuolella. Alue koostuu imeytymisalueesta
(katso kuva 9). Hieman länteen päin matalammalla sijaitsevissa osissa pohjaveden pinta oli
noin 3 metriä maan pinnan alapuolella. Länsiosassa alue koostuu suomaasta, jossa pohjaveden
pinta yleensä on hyvin lähellä maanpintaa ja joka koostuu purkautumisalueista. Palotievassa
pohjaveden pinta on tavallisesti hyvin lähellä maanpintaa.
Inströmningsområde

Utströmningsområde

Morän
Grundvattenyta i morän

Kjällflöde

Grundvattenyta i berg

Myr

Tjärn
Torv

Dagbrott sidor

Kuva 9 Veden virtaus maassa ja kalliossa. Katkoviivat osoittavat suunnitellun avolouhoksen summittaisen
sijainnin otettaessa huomioon hydrogeologinen virtausmalli.
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Alueen luonnollisten edellytysten perusteella, joita ovat moreenin alhainen läpäisevyys ja
kauttaaltaan suhteellisen tasainen maisema, mahdollisuudet pohjaveden muodostumiseen ja
pohjaveden virtaamiseen maakerroksessa ovat suhteellisen rajoitetut, mikä on tyypillistä
moreenimaalle.
Sahavaaran avolouhoksen lähialueen pohjaveden virtausmalli (katso kuva 10) pohjautuu
topografisiin tietoihin ja pohjavesiputkissa tehtyihin havaintoihin alueen länsipuolella ja
lounaispuolella Kaunisjoen suunnassa. Alueen koillisosassa on pohjavedenjakaja, jossa valuma
tapahtuu itään päin, kohti Vähäjärveä. Valunta Palotievassa tapahtuu Aareajokeen päin.

Kuva 10 Paikalliset valuma-alueet seudulla

3.8.2 Suojelualueet
SGU:lta ja Norrbottenin lääninhallitukselta saatujen tietojen perusteella projektialueella ei ole
luokiteltuja ja/tai suojeltuja pohjavesialueita. Lähimmät SGU-luokitellut pohjavesiesiintymät
löytyvät Haumajakankaalta, Sahavaaran avolouhoksen länsipuolelta noin 1-3 kilometrin
päästä, sekä Aleniemenkankaalta, joka sijaitsee 4,5 km itään Sahavaarasta ja kilometrin itään
Palotievasta. Nämä molemmat pohjavesialueet luokitellaan SGU:n mukaan luokkaan 2B1,
jonka mukaan potentiaalinen vedenotto on 5-25 l/s.
3.8.3 Pohjaveden laatu
Moreeni
Vesinäytteet on otettu tutkimusalueen moreenissa olevista pohjavesiputkista mm. Sahavaaran
alueelta. Pohjaveden mitattu pH-arvo on suhteellisen alhainen (5-5,5) ja sitä voidaan pitää
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alhaisempana kuin alueella yleensä. Myös sähkönjohtavuutta voidaan pitää alhaisena. Tämä
osoittaa, että pohjavedessä olevien liuenneiden ionien osuus on alhainen. Kaikkien
analysoitujen pohjavesiputkien happipitoisuus oli alhainen, muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta. Mitatut hapetusarvot osoittavat, että näissä pohjavesiputkissa oleva pohjavesi
on pelkistynyttä. Kun pH-arvo on alhainen ja/tai pelkistetyissä olosuhteissa useimpien
kationien liukoisuus kasvaa. Anionien, kuten kloridin, sulfaatin ja nitraattin, pitoisuudet ovat
alueelle normaalit.
Mittauksissa ei yleisesti ottaen havaittu kohonneita hivenainepitoisuuksia, poikkeuksena kupari
ja vanadiini yhdessä koepisteessä. Joissakin tapauksissa alumiinipitoisuuden katsotaan olevan
koholla suhteessa taustapitoisuuksiin ja sitä pidetään korkeampana kuin mitä alueelle on
tyypillistä. Rautapitoisuutta voidaan yleisesti ottaen kuitenkin pitää alueelle tyypillisenä.
Peruskallio
Peruskallion pohjaveden laatua on tutkittu ottamalla vesinäytteitä Sahavaaran yksityisistä
porakaivoista sekä avolouhoksen kaakkoispuolella sijaitsevasta vanhasta tutkimuskaivannosta.

Kuva 11 Yleiskuva esiintymien yhteydessä olevista vesistöistä ja järvistä

Tulokset osoittavat, että pH-arvot ovat noin 6,5 ja alkaliniteetti on korkea. Sähkönjohtokykyä
voidaan pitää alhaisena, ja liuenneiden ionien määrä on alhainen (esim. natrium, kalium ja
kloridi). Happipitoisuus oli enimmäkseen alhainen. Juomavesikaivojen veden hapetussuhde on
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kohtuullisen korkea tai korkea. Kaivannossa oleva vesi on niin kutsuttua sekoitusvettä,
joukossa on rautayhdisteitä. Hivenainepitoisuudet ovat enimmäkseen alhaiset lukuunottamatta
arseeni- ja sinkkipitoisuuksia (kohtalaiset) ja kuparipitoisuudet (kohtalaiset tai korkeat), jotka
paikallisesti joissakin paikoissa ovat koholla. Paikallisesti kohonneita pitoisuuksia voidaan
selittää rautamalmiesiintymän lähistöllä olevan peruskallion kohonneilla pitoisuuksilla
3.9

Pintavesi

3.9.1 Esiintyminen ja ominaisuudet
Kaikki kaivostoiminta-alueen läheisyydessä olevat pintavesistöt virtaavat Tornio- ja Kalixjoen
vesistöalueelle, joka kuuluu Natura 2000 verkostoon. Kappaleessa 6.11 esitetään tarkemmin
perusteet Natura 2000 –alueen suojeluperusteista. Yleiskuva lähialueen järvistä ja vesistöistä
esittetään kuvassa 11. Sahavaaran avolouhoksen alue ja sivukiven varastointialue sijaitsevat
Kaunisjoen valuma-alueella ja Palotieva Aareajoen valuma-alueella.
Seudulla on suhteellisen vähän järviä lukuun ottamatta kosteikkoalueen pieniä lampia.
Kaunisvaaran itäpuolella ovat järvet Kaunisjärvi ja Vähäjärvi ja pohjoisessa on Ruutijärviniminen lampi. Pintavesivirtauksia esiintyy jaksoittain myös Ahvenvuoman suoalueella
tehdyissä ojituksissa, ennen kaikkea aivan Sahavaaran esiintymän länsi- ja eteläpuolella.
3.9.2 Veden laatu
Alueen pintaveden laatua on seurattu ottamalla näytteitä säännöllisesti vuodesta 2006 lähtien
useimmista Sahavaaran lähialueen vesistösitä ja järvistä. Näytteenottopisteet ilmenevät kuvasta
12.
Tutkimusten tulokset osoittavat, että veden laatu on alueelle tyypillinen ja erot PohjoisNorrlannin vesistöjen vakiintuneisiin vertailuarvoihin oli pieni tai sitä ei ollut lainkaan. Tämä
koskee myös suoalueella olevia lampia ja ojia, jotka ovat väriltään tummia ja joiden
humuspitoisuus on korkea. Pintavesi esiintymien läheisyydessä on yleensä kohtuullisen
runsasravinteista. Suuremmissa Kaunisjoen ja Aareajoen vesistöissä typpipitoisuudet olivat
alhaiset tai kohtuullisen korkeat ja fosforipitoisuudet kohtuullisen korkeat. Aivan
avolouhoksen länsipuolella olevien ojien typpipitoisuudet olivat kohtuulliset ja
fosforipitoisuudet erittäin korkeat. Kohonneet pitoisuudet johtuvat suoalueen vaikutuksesta ja
lähialueen pienimuotoisesta maanviljelystä.
Suunnitellun kaivostoiminnan läheisyydessä olevien vesistöjen hivenaine-/metallipitoisuudet
ovat alhaiset ja/tai erittäin alhaiset Luonnonnsuojelulaitoksen (Naturvårdsverket)
arviointiperusteiden mukaan. Ainoan poikkeuksen muodostavat rauta ja mangaani. Pintavesien
rautapitoisuus on yleisesti erittäin korkea, mikä selittyy sillä, että alueen moreenin
rautapitoisuus on kohonnut ja alueella on paljon kosteikkoja. Koska pitoisuudet on mitattu
vesistöistä, joiden rauta ei ole ihmistoiminasta peräisin, voidaan olettaa, että olemassa oleva
ekosysteemi on sopeutunut vallitsevaan tasoon, mikä muun muassa heijastuu erityisenä
kasvistona.

- 24 -

Northland Resources AB

2009-11-11

Kuva 12 Pintaveden ja pohjaeläimistön näytteenottopisteet Sahavaaran ympäristössä

3.9.3 Pohjaeläimistö ja vesikasvillisuus
Alueen pohjaeliöstöä on tutkittu kaksi kertaa useassa eri näytteenottopaikassa (katso kuva 12).
Inventointi käsitti myös tietyssä laajuudessa vesikasvillisuuden sekä jokihelmisimpukan
esiintymisen vesistöissä.
Pohjaeläimet
Vesistöiden pohjassa elävien eläinten esiintymät olivat kokonaisuudessaan tyypilliset
pohjoisessa metsämaisemassa virtaaville vesille, vaikkakin vesistöjen ja näytteenottopaikkojen
välillä oli tiettyä vaihtelua. Yhteismitallinen arviointi oli, että elinympäristöillä on tietty
luontoarvo, lähinnä koska vesistöjen vedenlaadun arvioidaan olevan hyvä.
Kaunisjoessa ja Aareajoessa pohjaeläinten esiintymät olivat suhteellisen runsaita ja yksilöiden
määrä ETP-ryhmässä (päivä-, kivi- ja yökorennot) oli runsas. Pienemmissä vesistöissä
hallitsevana ryhmänä olivat kaksisiipiset selkärangattomat (erityisesti sulkasääsket). Lajien
monipuolisuus ja kokonaismäärä oli kuitenkin yleisesti ottaen alhaisempi pienissä vesistöissä.
Järvistä otettujen näytteiden pohjaeläimistö muodostui pääasiassa sulkasääskistä. Ruutijärven
ja Kaunisjärven lajimäärät olivat poikkeuksellisen alhaiset.
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Jokihelmisimpukan inventoiti tehtiin tutkimalla pohja silmämääräisesti vesikiikarilla. Kaksi
Aareajoen ja Kaunisjoen (avolouhoksen korkeudella) sopivaa noin 50 metrin kokoista osaaluetta tutkittiin. Kohteista ei löydetty yhtään jokihelmisimpukkaa.
Vesikasvillisuus
Kaunisjoen vesikasvillisuutta dominoi korte, kelluslehtiset kasvit (haarapalpakko) ja sammal
(lähinnä näkinsammal) kohteesta riippuen. Kelluslehtistä kasvillisuutta tavattiin myös jonkin
verran. Aareajoessa vesikasvillisuudessa vallitsevana on näkinsammal, mutta myös rentukkaa
sekä kelluslehtisiä kuten haarapalpakkoa esiintyy.
3.10

Luonto – Eläimistö

3.10.1 Kalasto
Esiintymän ympäristössä olevien vesistöjen kalastoa ja kalastusta on inventoitu osin omilla
sähkökalastustutkimuksilla kaksi kertaa, ja osin läpikäymällä muiden osapuolten tekemiä
tutkimuksia (koskien Muonionjokea), katso kuva 13. Näitä selvityksiä on myös täydennetty
vesistöjen lähialueella oleville kotitalouksille tehdyllä kyselytutkimuksella.

Kuva 13 Tapulin-Sahavaaran alueen sähkökoekalastuspaikat
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Kaunisjoen saalis koostuu pääasiassa kirjoeväsimpusta (Cottus bairdii) ja kivisimpuista
(Cottus gobio). Lisäksi saaliksi saatiin ahvenia, särkiä, haukia, mutuja, mateita ja yksivuotisia
harjuksia. Myös pienikokoisia nahkiaisia tavattiin. Mutu on hyvän vedenlaadun indikaattori.
Naturvårdsverket’in (Ruotsin luonnonsuojeluvirasto) arviointiperusteiden mukainen tilan
luokitus vaihteli korkeasta erittäin korkeaan sekä lisääntyvien lohikalojen osalta erittäin
korkea, koska harjuksen lisääntyminen pystyttiin osoittamaan. Myös paikallisväestön mukaan
Kaunisjoen isojen harjusten kanta on hyvä.
Aareajoen saalis koostui pääasiassa kirjoeväsimpusta ja kivisimpusta, sekä yksittäisistä 1vuotiaista harreista, nahkiaisista, mateista, hauista ja muduista, kuitenkin tiheydeltään
suhteellisen vähäisinä. Lohikalojen puuttumisen ja pyydettyjen yksilöiden alhaisen lukumäärän
vuoksi tilan luokitus jäi hyvin alhaiseksi. Selvityksissä ei voitu varmuudella todentaa taimenen
esiintymistä Kaunisjoessa ja Aareajoessa. Aareavaaran kalastuksenhoitoalueen tietojen mukaan
Aareajoen yläosissa on taimenen pysyvä kanta.
Kyselytutkimuksen mukaan Kaunisjoesta pyydettäviä lajeja olivat lähinnä ahven ja hauki,
lisäksi pyydetään pienempiä määriä harjusta, särkeä, madetta ja siikaa sekä yksittäisiä taimenia
pääasiassa verkoilla ja pilkkionginnalla.
3.10.2 Linnustolliset arvot
Kaivostoiminnan lähialueella on suoritettu linnustotutkimus. Tutkimusmenetelmänä käytettiin
linjalaskentaa ja pistelaskentaa.
Linjalaskennassa ei havaittu uhanalaisia lajeja. Pistelaskennassa havaittiin yksi vaarantunut laji
– mustakurkku-uikku (Podiceps auritus), Ruuttilammen lammella avolouhosalueen
pohjoispuolella. Mustakurkku-uikku esiintyy yleensä pareina pienten metsälampien tai pienten
padottujen altaiden läheisyydessä, ja se on tunnetusti tarkka valitessaan pesintäpaikkaansa.
Inventoinneissa havaittiin yhteensä 11 silmälläpidettävää lajia, jotka on lueteltu EU:n
lintudirektiivin liitteessä I, seuraavasti;
Esiintyy runsaasti

Metsähanhi, käenpiika, isokuovi

Esiintyy normaalisti

Kuukkeli, uivelo, mustalintu, suopöllö, käenpiika

Esiintyy vähän

Jouhisorsa, pikkusirkku, kivitasku

Tutkimuksessa havaitut lintulajit olivat ensisijaisesti lajeja, jotka ovat tyypillisiä metsä- ja
kosteikkoalueille. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että lähialueiden
kosteikkojen ja vesistöjen lintukanta on arvokas.
3.10.3 Nisäkkäät
Nisäkkäiden inventointi suoritettiin vuonna 2008 tutkimalla lumessa olevia jälkiä.
Vakiintuneiden tilastollisin menetelmien avulla laadittiin jälki-indeksi, jota käytettiin tulosten
määrittämisessä. Lisäksi suoritettiin erillinen saukkotutkimus projektialueella ja läheisen
vesistön rannoilla.
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Kuva 14 Saukkoinventoinnin paikat ja Sahavaaran esiintymän läheisyydessä havaitut jäljet.

Tutkimusaikana havaittiin seuraavan yhdeksän lajin jälkiä: hirvi, jänis, kettu, orava, näätä,
lumikko, minkki, kärppä ja saukko. Eniten esiintyi jäniksen ja ketun jälkiä. Lisäksi havaitiin
runsaasti lumikon ja kärpän jälkiä. Petoeläinten, esim. näädän, esiintyminen määräytyy
saaliseläinten, esim. oravan esiintymisen mukaan, joten määrä saattaa vaihdella vuosittain.
3.10.4 Saukkoinventointi
Saukkoinventointi on tehty yhteensä 21 paikassa suunnitellun toiminnan ympäristössä
esiintyvissä vesistöissä ja Muonionjoessa, katso kuva 14. Saukko on harvinainen ja lajia
suojellaan mm. EU:n luontodirektiivin perusteella. Ruotsissa saukko luokitellaan uhanalaiseksi
ja se on uhanalaisten listalla vaarantuneiden lajien (VU) kategoriassa. Suomessa saukko on
rauhoitettu ja luokitellaan silmälläpidettäväksi uhanalaiseksi lajiksi.
Suoritetun inventoinnin tuloksen perusteella alueella näyttäisi olevan kolmen saukkon reviiri.
Yksi elää Kaunisjoessa suunnitellun kaivosalueen länsipuolella ja kaksi Muonionjoella,
Äkäsjoella (Suomi) ja Mannajoella (Suomi). Alueella aikasemmin tehdyt inventoinnit tukevat
näitä havaintoja. Aareavaaran kalastusalueelta saatujen tietojen mukaan saukon jälkiä on
havaittu Aareajoella. Nämä voivat olla saman yksilön jäljet, joka on on tavattu Kaunisjoella.
Saukko on yksi niistä lajeista, joita Norrbottenin lääninhallitus ja Suomen RKTL säännöllisesti
inventoi. 20 vuoden aikavälillä tarkasteltuna yksilöiden määrä on lisääntynyt.
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3.11

Luonto – Kasvisto

3.11.1 Kosteikot
Sahavaaran kaivostoiminnan alue sijaitsee Sahavaaran rinteessä ja Ahvenvuoman kosteikon
koillisreunassa (28M9D01). Ahvenvuoma on arvioitu luokkaan 2 kuuluvaksi arvokkaaksi
luontokohteeksi kosteikkoinventoinnin mukaan (katso kuva 15). Ahvenvuoma kuuluu myös
valtakunnallisesti merkittäviin luonnonsujelualueesiin (katso kohta 3.12). Ahvenvuoma on osa
Pajalan kunnan itäosassa sijaitsevaa kosteikkoaluetta. Itäosa muodostuu topogeenisesta suosta
ja sen länsipuolella on aapasuota, molemmilla suotyypeillä kasvaa pääasiassa mäntyä. Nämä
suotyypit ovat alueella yleisimmin esiintyvät kosteikkotyypit. Suon kaakkoispuolella sijaitsee
Sahavaaran kylä, jonka ympäröivällä kosteikolla on havaittavissa merkkejä suoviljelystä.
Palotieva sijaitsee Kokkovuoman kosteikolla (29M0D01), joka kuuluu Ruotsin
soidensuojelusuunnitelmaan ja tien 99 itäpuolella on Tapulivuoma (28M9F01). Molemmat
kosteikkoalueet on luokiteltu kosteikkoinventoinnin mukaan luokkaan 1 kuuluvaksi
arvokkaaksi luontokohteeksi, jonka luontoarvo erittäin korkea.
Kosteikkoinventoinnin mukaan kolmasosa Ruotsin kosteikosita löytyy Norrbottenin läänistä.
Pajalan kunnassa on 659 luokiteltua kosteikkoa. Näistä 83 arvioidaan kuuluvan luokkaan 1, ts.
niiden luontoarvo on erittäin korkea.
3.11.2 Luontoarvon inventointi
Merkittävimmät luontoarvot arvioidaan olevan suurilla soilla, joilla kasvaa erityistä kasvistoa
rautaokraesiintymien ansiosta. Merkittävimmät havaitut arvot ovat pääasiassa vanhaa
kuusimetsää Kokkovuoman kosteikkoalueen pohjoisosassa. Merkittäviä luontoarvoja on myös
Ahvenvuoman lounaisosan lehtimetsäalueilla, mutta suuressa osassa metsää on kuitenkin
havaittavissa selkeitä vaikutuksia uudesta ja aikaisemmasta metsänhoidosta.
Sahavaaran avolouhoksen pohjois- ja eteläosassa on muutamilla pienemmillä alueilla (katso
kuva 16) korkea luontoarvo (luokka 2), koska täydentävien tutkimusten mukaan alueilta on
tavattu mm. maariankämmekkää, kirkiruohoa ja herttakaksikkoa, jotka ovat rauhoitettuja.
Suometsillä on myös korkeampi luontoarvo.
Sahavaaran länsirinteen metsäalueet koostuvat osittain hakkuualueista, joilla on joitan arvoja
tai ei erityisiä luontoarvoja (luokka 3). Ahvenvuoman luoteisosassa on suuria alueita
sivukivialueen ympäristössä, joilla on joitain luontoarvoja (luokka 3) ojituksen, suoviljelyn ja
metsäteiden vaikutuksista johtuen.
Palotievan ympäristön alueilla on joitan luontoarvoja.
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Kuva 15 Luokitus kosteikkoinventoinnin mukaan

Kuva16 Havaitut luontoarvot Sahavaaran ympäristössä täydentävien inventointien mukaan. Luokka 1 = Erittäin
korkeat arvot, 2 = Korkeat arvot, 3 = Joitain arvoja , 4 = Ei mitään erityisiä arvoja
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Skogsvårdsstyrelsenin (Ruotsin metsähallitus) inventointien mukaan suojeluarvoiset kohteet
koostuvat suometsistä Sahavaaran ympäristössä (katso kuva 17).

Kuva 17 Havaitut luontoarvot Skogsstyrelsenin mukaan (skogens pärlor, metsien helmet)

3.12

Kulttuurimaisema

3.12.1 Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylät
Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylät ovat tärkeä osa kulttuurimaisemaa ja kylät ovat edustava
esimerkki Norrbottenin läänin pohjoisosien sisämään metsänhoito-ja viljelysalueista.
Nämä kaksi kylää perustettiin 1800-luvun alussa ja niissä asuu nykyään yhteensä runsas sata
asukasta. Kylien asutus koostuu sekä vakinaisesta että vapaa-ajan asutuksesta. Norrbottenin
lääninhallituksen vuonna 1993 tekemässä luonto- ja kulttuurimaisematutkimuksessa arvioitiin
Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylillä olevan korkeat arvot ja ne luokiteltiin suojaluokkaan 2
(katso kuva 18). Molemmissa kylissä erityisesti viljelysmaisemat maatalojen pihapiirien
ympärillä yhdessä kylien sijainnin kanssa katsottiin edustavan suojeltavia arvoja.
Northlandin toimesta tehdyn kylien kulttuurihistoriallisen kuvauksen mukaan todettiin, että
vuoden 1993 jälkeen ei ole ilmennyt mitään uutta arviontia muuttavaa.
3.12.2 Arkeologiset inventoinnit ja tutkimukset
Northland on teettänyt yleispiirteisen arkeologisen tutkimuksen niillä alueilla, joihin
suunniteltu kaivostoiminta saattaa vaikuttaa muun muassa Kaunisvaarassa ja Sahavaarassa.
Tutkimukseen sisältyi sekä vanhojen muinaisjäänteiden että kulttuurihistoriallisesti tärkeiden
uudempien jäänteiden kartoitus.
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Luokka II
Käsittää alueet, joilla on korkeat
luontoarvot ja/tai korkeat
kulttuurimaisema-arvot. Vaikuttavana
tekijänä voi olla joko luonto- tai
kulttuurimaisema-arvo tai molemmat
yhdessä.
Luokka I
Merkitsee, että korkeimmat luonto- tai
ympäristöarvot osuvat yhteen ja
samaan alueeseen. Luokkaan I
luokitetut alueet ovat erittäin tärkeitä
viljelysmaiseman säilyttämisen
kannalta.

Kuva 18 Kulttuurimaiseman suojeluohjelmaan kuuluvat alueet

Kuva 19 Sahavaaran alueelta löytyneet kulttuurijäänteet
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Sahavaaran avolouhosalueen eteläosassa on suon reunassa tehdyissä tutkimuksissa löydetty
tervahauta. Tervahauta on pensaikon peitossa. Tutkimuksessa lähialueelta löytyneet jäänteet
esitetään yhdessä jo tunnettujen kulttuurijäänteiden kanssa kuvassa 19.
3.13

Valtakunnalliset intressit ja Natura 2000

Maa- ja vesialueet, joilla on kansallista merkitystä tietyille elinvoimaisille yhteiskunnallisille
eduille, voidaan ympäristökaaren (miljöbalkenin) 3 luvun mukaan pitää valtakunnallisesti
arvokkaina alueina. Sahavaaran ja Palotievan kaivosalueilla tai lähiympäristössä on havaittu
kolme valtakunnallisesti arvokasta aluetta. Yksi on luonnonsuojelualue (Ahvenvuoma)
Sahavaaran lähellä, yksi on poronhoitoalue sekä kaksi vesistöä (Kaunisjoki ja Aareajoki), joka
kuuluvat Natura 2000-alueeseen. Jälkimmäiseen kuuluu myös Muonionjoki. SGU selvittää
malmiesiintymien luokittelua tärkeäksi mineraalien hyödyntämisalueeksi. Valtakunnallisesti
arvokkaat alueet esitetään tarkemmin seuraavassa kappaleessa, ja niiden sijainti suhteessa
toimilupa-alueseen esitetään kuvissa 20 ja 21.

Kuva 20 Sahavaaran lähialueiden valtakunnallisesti tärkeät alueet

3.13.1 Luonnonsuojelu
Sahavaaran avolouhosalueen länsireunassa on Ahvenvuoman suoalue, joka on arvioitu
valtakunnallisesti arvokkaaksi luonnosuojelualueeksi suoalueidensa ja aarniometsiensä sekä
niiden kasviston ja eläimistön perusteella. Alue on kokonaisuudessaan noin 13 000 hehtaaria.
Katso myös kappale 3.10.
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3.13.2 Poronhoito
Muonion konsessiopaliskunta harjoittaa poronhoitoa Kaunisvaaran ja Sahavaaran ympäristössä
ja osa alueesta on valtakunnallisesti arvokasta poronhoitoaluetta (katso kuva 21).
Saamelaiskylän toimilupa-alue rajoittuu etelässä Tornionjokeen lukuun ottamatta Anttisen
aluetta, saamelaisalueen rajan länsipuolelle, sekä tietyin poikkeuksin Parkalompolon aluetta ja
idässä Muonionjokeen. Saamelaiskylässä on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan aktiivista
poronhoitajaa ja luvanhaltijaa. Poronhoitoa harjoittvien perheiden jäsenet lasketaan
perhekunnaksi, joita on nykyään 13 henkilöä. Perhekuntineen luvanvaraista poronhoitoa
harjoittavien lisäksi on 65 omistavaa poronhoitajaa, mikä tarkoittaa maatilojen omistajia tai
maatalouden harjoittajia. Muonion saamelaiskylän poronhoitolupien nykyiset päätökset tehtiin
Norrbottenin lääninhallituksessa joulukuussa 2005, ja ne ovat voimassa viisi vuotta. Päätös
antaa saamelaiskylälle oikeuden tänä aikana omistaa 3900 poroa, joista 1600 saa olla
hoitoporoja. Northland on teettänyt riippumattoman arvioinnin ympäristöllisistä ja sosiaalisista
vaikutuksista poronhoitoon.

Kuva 21 Lähialueen poronhoitoon liittyvät valtakunnallisesti tärkeät alueet

Sahavaaran ja Palotievan kaivosalueet sijaitsevat alueella, jota pidetään poronhoidon
ydinalueena. Ydinalue koostuu erityisen tärkeistä laidunmaista ja muodostaa porojen nk.
lepoalueen. Aluetta hyödynnetään muun muassa vasomis- ja poroerottelualueena. Ydinalue on
luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi alueeksi. Valtakunnallisesti tärkeät poronhoitoalueet on
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mahdollisimman pitkään suojattava toimenpiteltä, jotka voivat huomattavasti vaikeuttaa
elinkeinon harjoittamista, ympäristökaaren 3 luvun § 5 mukaan.
Noin 5 km Sahavaarasta pohjoiseen ja kilometrin Palotievasta pohjoiseen kulkee yksi
saamelaiskylän siirtymäreiteistä, joka myös on valtakunnallisesti merkittävä poronhoidon
kannalta. Tien 99 länsipuolella olevaa aluetta käytetään juhannuksen jälkeen, kun taas tien
itäpuolella olevaa aluetta käytetään tammikuun lopusta huhti/toukokuuhun.
3.13.3 Natura 2000 – Kalix- ja Torniojoen vesistöt
Natura 2000-alueen sijainti lähialueella esitetään kuvassa 22. Sahavaaran kaivosalue sijaitsee
Kaunisjoen valuma-alueella, ja Palotieva Aareajoen valuma-alueella, joka virtaa Kaunisjokeen.
Kaunisjoki on Muonionjoen sivujoki, joka puolestaan on Tornionjoen suurin sivujoki.
Tornionjoki on yksi Ruotsin neljästä kansallisjoesta ja sen valuma-alue yhdessä Kalixjoen
valuma-alueen kanssa kuuluvat Natura 2000-alueeseen (SE0810434). Kansallisjoille yhteistä
on, että vesivoimarakentaminen on vain vähäisessä määrin vaikuttanut niihin, ja ne ovat
vaeltavan lohen tärkeitä elinympäristöjä. Molemmat joet kuuluvat Euroopan suurimpiin jäljellä
oleviin säännöstelemättömiin vesistöihin.

Kuva 22 Natura 2000 Kalix- ja Torniojoen vesistöalueet.
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Tornio- ja Kalixjokien alueet on liitetty mukaan Natura 2000-verkostoon, koska niissä esiintyy
EU:n laji- ja luontodirektiiviin kuuluvia erityisiä lajeja ja luontotyyppejä, seuraavasti;
Koodi

Luontotyyppi

Tapulin lähialueella
(Kyllä/Ei)

3220

Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus

3210

Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit

3260

Pikkujoet ja purot

3130

Niukka-keskiravinteiset järvet

3160

Humuspitoiset järvet ja lammet

Ei
Kyllä, Muonionjoki
Kyllä*
Ei
Kyllä**

* Esiintyy tavallisesti hitaasti virtaavilla reiteillä keskisuurissa vesistöissä
** Esiintyy tavallisesti suoalueilla, kuitenkaan ei ole havaittu inventoinneissa

Kellulehtistä kasvillisuutta (rantapalpakko) ja sammaleita (näkinsammal) on kyseisten
vesistöjen inventoinneissa tavattu Kaunisjoessa ja Aareajoessa. Tämän tyyppinen kasvillisuus
on tavallista hitaasti virtaavilla jokiosuuksilla.
Yleisten suojelutavoitteiden mukaisesti tavoitteena on luontotyyppien pinta-alan säilyttäminen
ja erityisten lajien esiintymien suotuisan tason säilyttäminen. Suojelutavoitteena on säilyttää
vesisistöt edelleen säännöstelemättömänä. Tornion- ja Kalixjokien vesistöalueella esiintyvät
laji- ja luontodirektiivissä luetellut erityiset lajit, ovat seuraavat:
Koodi

Laji

Tapulin lähialueella
(Kyllä/ei)

1029

Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera)

Ei

1037

Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)

Ei

1106

Lohi (Salmo salar)

Kyllä

1163

Kivisimppu (Cottus gobio)

Kyllä

1355

Saukko (Lutra lutra)

Kyllä

1977

Lapinkaura (Tristum subalpestre).

Ei

Sahavaaran läheisyydessä esiintyy saukkoja Kaunisjoella, minkä suoritetut inventoinnit
vahvistavat. Kaunisjoella ja Aareajoella on tavattu kivisimppua. Kivisimppu ei ole uhanalainen
laji Ruotsissa, mutta se kuuluu luontodirektiivin lajeihin, sen EU:n muissa osissa olevan
suojelun tason perusteella. Lohi vaeltaa luonnontilaisena Muonionjoessa, jossa sen kanta on
hyvä.
Jokihelmisimpukkaa, kirjojokikorentoa ja lapinkauraa ei ole tavattu suunnitellun toiminnan
läheisyydessä asianomaisissa vesistöissä tai Muonionjoessa. Kirjojokikorentoa on tavattu
Tornionjoessa Svansteinin alueella. Inveintoinneissa on jokihelmisimpukkaa tavattu
Kalixjokialueella seitsemällä tutkimuspaikalla sekä ainoastaan yhdellä tutkimuspaikalla koko
Tornionjokialueella (Ylitornion kunnassa). Lapinkauraa esiintyy ainoastaan
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Tornionjokialueella jakautuneena kahteen pääalueeseen, Könkämäjokeen sekä
Tornionjärveen/Kiirunaan.
3.14

Vastakkaiset intressit

Kaivostoiminnan vastakkaiset intressit on esitetty osin kappaleessa 3.13 Valtakunnalliset
intressit, osin kappaleessa 3.2 Infrastruktuuri.
Poronhoidon vastakkainen intressi voi olla sekä
yleistä, kuten valtakunnalliset intressit, että
yksityistä jokaiselle yksittäiselle poronhoitajalle.
Alla olevassa kappaleessa kuvataan tarkemmin
vastakkaisten intressien ryhmät;
-

Maa- ja metsätalous
Metsästys
Kalastus ja kalastusoikeus
Retkeily ja virkistyskäyttö

Vastakkaiset intressit
Vastakkaisten intressien käsite voidaan jakaa
vastakkaisiin yksityisiin intresseihin ja vastakkaisiin
yleisiin intresseihin.
Vastakkaisia yksityisiä intressejä esiintyy lähinnä
maankäyttöä koskevissa kysymyksissä, joissa
yksityisten maanomistajien ja/tai lähialueen
asukkaiden intressit saattavat olla ristiriidassa
suunnitellun toiminnan kanssa.
Vastakkaisia yleisiä intressejä voivat olla esim.
valtakunnalliset intressit ja infrastruktuuri.

Myös suunnitellun toiminnan välittömässä läheisyydessä olevat Sahavaaran kylän asukkaat,
joita vastakkainen intressi voi koskea, katso kappale 3.2.2.
3.14.1 Maa- ja metsätalous
Seudun metsänhoitoon sopiva alue on suureksi osaksi hakattu, mutta lähinnä itäosissa on
pienempiä alueita hakkuukelpoista metsää ja alueella on myös nuorta metsää (katso kuva 23).
Lähialueella metsänhoitoa harjoitetaan pienimuotoisempana lähinnä Sahavaaran länsirinteellä.
Myös Sahavaaran ja Kaunisvaaran kylissä sekä alavilla soilla avolouhoksen länsipuolella
harjoitetaan pienimuotoista maanviljelystä. Alueen maat ovat lähinnä yksityisten
kiinteistönomistajien omistuksessa.
3.14.2 Metsästys ja kalastus
Kaunisvaara-Sahavaaran alueella on kaksi metsästysseuraa. Svenska Jägareförbundetilla
(Ruotsin metsätysliitolla) on myös metsästyspiiri Pajalan kunnassa. Sahavaaran lähialueelle on
rekisteröity hirvenmetsästyslupa ja Palotievan alueelle toinen. Alueella metsästetään myös
pienriistaa, lähinnä lintuja, kuten metsoja ja riekkoja.
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Kuva 23. Ilmakuva Sahavaaran kaivospiirialueesta, kesäkuu 2008.

3.14.3 Kalastus ja kalastusoikeus
Pajalan kunnassa on viisi lohijokea, joissa on myös harjusta ja taimenkalastusta. Esiintymän
alueen ja sen lähistöjen vesistöissä harjoitetaan jossain määrin vapaa-ajankalastusta, lähinnä
Kaunisjoella ja Aareajoella sekä Muonionjoella.
Lähinnä sijaitsevien Sahavaaran esiintymän, sekä Kaunisvaaran ja Sahavaaran ympäristön
vesistöjen ja järvien kalastusoikeuksia säätelee pääasiassa Kaunisvaaran kylän yhteismaa S:25,
jossa kalastusoikeus on yhteismaan osaikkaisiin kuuluvilla kiinteistöomistajilla. Lähin
kalastusalue (FVO) on Aareavaaran kalastusalue, johon kuuluu Muonionjoki, Aareajoki,
Jalooja, Aareajärvi ja Vähä-Aareajärvi Lompolojärvi (katso kuva 24).

- 38 -

Northland Resources AB

2009-11-11

Kuva 24. Aareavaaran kalastusalue..

3.14.4 Retkeily ja virkistyskäyttö
Suunnitellun toiminnan lähialueella ei ole havaittu mitääm erityisiä nähtävyyksiä tai
retkeilykohteita. Alueella harjoitetaan jossain määrin marjan- ja sienenpoimintaa. Talvisaikaan
alueella moottorikelkkaillaan ja hiihdetään.
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4

Arviointiperusteet

Suunnitellun kaivostoiminnan vaikutusten arvioinnissa tulee huomioda joukko näkökohtia,
esim. asianomistajat, kansalliset-, alueelliset- ja paikalliset ympäristötavoitteet.
Ympäristövaikutusten arvioinnin on mahdollismman suurelta osin perustuttava hyväksyttyihin
ohjeistuksiin, raja-arvoihin ja ympäristönlaatunormeihin, esim. koskien melua sekä päästöjä
ilmaan ja veteen.
4.1

Asianomistaja

Tässä tapauksessa asianomistajalla tarkoitetaan niitä kiinteistönomistajia ja muita osapuolia,
joita suunniteltu toiminta koskee välittömästi tai välillisesti.
4.2

Ympäristötavoitteet

4.2.1 Kansalliset
Ruotsi esittänyt 16 kansallista ympäristön laatua
koskevaa tavoitetta saavuttaakseen
ekologisesti kestävän yhteiskuntakehityksen.
Tavoitteet eivät ole lakisääteisiä,
vaan ne antavat suunnan yhteiskunnalliselle
toiminnalle paremman ympäristön puolesta.
Kuuttatoista kansallista ympäristötavoitetta kohti on
esitetty noin 70 osatavoitetta.

16 KANSALLISTA
YMPÄRISTÖTAVOITTA
1. Rajoitettu ilmastovaikutus
2. Puhdas ilma
3. Vain luonnollista happamoitumista
4. Myrkytön ympäristö
5. Suojaava otsonikerros
6. Säteilyturvallinen ympäristö
7. Ei rehevöitymistä
8. Elävät järvet ja vesistöt
9. Hyvälaatuinen pohjavesi
10. Tasapainossa oleva meri ja elävä
rannikko ja saaristo
11. Elämää kuhisevat kosteikot
12. Elävät metsät
13. Rikas viljelymaisema
14. Suurenmoinen tunturimaisema
15. Hyvä rakennettu ympäristö
16. Rikas kasvusto ja eläimistö

4.2.2 Alueelliset
Alueellisen ympäristönviranomaisen ominaisuudessa
lääninhallituksella on laaja ja koordinoiva rooli
työskenneltäessä ympäristötavoitteiden hyväksi.Näin
ollen lääninhallituksen vastuulla on kaikkien
ympäristötavoitteiden alueellinen soveltaminen,
tarkentaminen ja toteuttaminen lukuun ottamatta metsätavoitteita, joista vastaa Skogsstyrelsen
(Metsähallitus).
Vuonna 2003 Norrbottenin lääninhallitus hyväksyi alueelliset ympäristötavoitteet ja
osatavoitteet Norrbottenin läänin osalta. Vuosina 2007 ja 2008 alueelliset ympäristötavoitteett
sovitettiin olemassa oleviin kansallisiin ympäristötavoitteisiin. Alueellisista
ympäristötavoitteista osa koskee kaivosteollisuutta ja Sahavaaran suunniteltua toimintaa.
Näihin kuuluu lähinnä Rajoitettu ilmastovaikutus, Puhdas ilma, Ei rehevöitymistä, Ainoastaan
luonnollista happamoitumista, Ei rehevöitymistä, Hyvälaatuinen pohjavesi ja Elämää
kuhisevat kosteikot. Myös tavoitteet Elävät järvet ja vesistöt, Hyvin rakennettu ympäristö ja
Rikas kasvusto ja eläimistö koskee ainoastaan yleisellä tasolla.
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4.2.3 Paikalliset
Pajalan kunnalla ei ole paikallisia ympäristötavoitteita.
4.3

Ympäristönlaatunormit

Ympäristönlaatunormien määräykset otettiin käyttöön samalla, kun Ruotsin ympäristölaki astui
voimaan 1. tammikuuta 1999. Ympäristönlaatunormi pohjautuu tieteellisiin perusteisiin ja
ilmoittaa alhaisimman hyväksytyn ympäristön laadun, jota ihmisen ja/tai ympäristön voidaan
olettaa sietävän. Tämä tarkoittaa sellaista jonkin aineosan suurinta sallittua pitoisuutta, joka ei
vaurioita ihmistä tai ympäristöä. Nykyään hyväksyttyjä ympäristönlaatunormeja säädellään
seuraavien asetusten kautta;
Asetus

Vaikutus suunniteltuun toimintaan

Ulkoilman ympäristönlaatunormia koskeva asetus (SFS
2001:527)
- koskien typpidioksidin, typpioksidien, rikkidioksidin,
hiilimonoksidin, lyijyn,
bentseenin, hiukkasten ja otsonin pitoisuuksia
ulkoilmassa, katso liite M4
Kala- ja simpukkavesistöjen ympäristönlaatunormia
koskeva asetus (SFS 2001:554)
- säätelee mm. valvotun vesistön eri aineosien
päästöpitoisuuksia
Ympäristömelua koskeva asetus (SFS 2004:675)
- säätelee melutasoa, mittausmenettelyä jne.

Ei koske toiminta-alueella tapahtuvia päästöjä.
Kaivosalueen liikenteestä johtuvat päästöt eivät
aiheuta ympäristönlaatunormien ylittymistä.

4.4

Suunnitellun toiminnan läheisyydessä olevat
vesistöt eivät ole asetuksessa valvottuja kala- ja
simpukkavesistöjä
Koskee suurempia yhteiskuntia/yhteisöjä. Pajalan
kunta ei kuulu asetuksen piiriin.

Melun ohjearvot

Toimintaan sovelletaan yleisiä luonnonsuojelulaitoksen (Naturvårdsverket) teollisuusmelua
koskevia ohjeistuksia.
Olemassa olevan teollisuuden ulkoiseen teollisuusmeluun sovelletaan seuraavia laskennallisia
melutasoja (Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983).
Asunnot
Päivä klo 07 – 18
50 dB(A)
Ilta klo 18 – 22
45 ”
Yö klo 22 – 07
40 ”
Sunnuntai ja pyhä klo 07 – 18 45 ”
Hetkittäinen melu yöaikaan (klo 22–07) ei saa asunnossa ylittää ohjearvoa 55 dB(A).
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5

Sijoituspaikkavaihtoehdot

Alustavan suunnittelun pohjaksi on tehty yleispiirteinen sijoituspaikkaselvitys Sahavaarasta ja
Tapulista (liite 1). Se perustuu useisiin kriteereihin (katso kappale 2.1), joiden avulla on
selvitetty tarvittavan infrastruktuurin sijoittamista alueelle. Sivukiven varastointialueen
lopullista sijoittumista ja vaihtoehtoja selvitetään edelleen. Yksityiskohtainen
sijoituspaikkaselvitys liitetään Sahavaan tulevaan ympäristölupahakemukseen.

6

Suunnitellun toiminnan arvioidut vaikutukset

Alla kerrotaan yleisesti suunnitellusta toiminnasta aiheutuvat arvioidut vaikutukset yhdessä
mahdollisten toimepiteiden kanssa (kappaleessa 2 esitettyjen lisäksi) tarvittavilta osin.
Selonteossa erotellaan kuitenkin Sahavaaran kaivoksen lisälaitosten vaikutukset ja ne
vaikutukset, joita projektista seuraa Tapulin kaivoksen ja rikastamon kanssa yhteiskäyttöön
suunnitelluille laitoksille. Palotievan vaikutus on merkityksetön verrattuna Sahavaaraan ja
Tapuliin, ja selostetaan vain tarpeelliselta osin.
6.1

Maisemakuva

Suunniteltu kaivostoiminta aiheuttaa muutoksia maisemakuvaan pääasiassa avolouhoksen,
sivukiven varastointialueen ja rikastushiekka-alueen vuoksi. Nämä muutokset ovat pysyviä.
Muut muutokset ovat tilapäisiä ja havaittavissa ainostaan kaivosalueen välittömässä
läheisyydessä.
Avolouhosalue Sahavaarassa ei näy yleiselle tielle eikä Sahavaaran ja Kaunisvaaran kyliin.
Osa avolouhoksesta näkyy lännessä oleville metsäalueille. Palotievan avolouhos on näkyvissä
vain välittömästä lähiympäristöstä. Avolouhoksista muodostuu myöhemmin järviä. Erillinen
sivukiven varastoinitalue tuo maisemakuvaan uuden ja pysyvän tekijän, joka näkyy lähinnä
niistä osista Kaunisvaaraa, jotka sijaistevat tien 99 vieressä, mutta myös läntisiltä
metsäalueilta.
Rikastushiekan varastointi Tapulin rikastushiekka-alueelle aiheuttaa ainoastaan vähäisiä
muutoksia Tapuliin verrattuna. Sivukiven mahdollisesta varastoinnista Tapulin kaivoksen
varastointialueelle aiheutuu vain vähäisiä muutoksia lähinnä alueen pohjoisosassa.
6.1.1 Toimenpiteet
Puita ja olemassa olevaa kasvillisuutta jätetään paikoilleen mahdollisimman paljon eristämään
avolouhos, sivukiven varastointialue ja muut infrastruktuurit ympäristöstä. Sivukiven
varastointipaikan ja rikastushiekka-alueen jälkihoidolla vähennetään maisemakuvan
muutoksia. Jälkihoitoon kuuluu rakennelmien sovittaminen maisemaan, esim. tasoittamalla
sivukiven varastointialueen rinteitä ja istuttamalla kasvillisuutta.
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6.2

Ilma ja ilmanlaatu

Pölyämistä aiheuttavat lähinnä avolouhoksessa tapahtuva malmin ja sivukiven räjäytys ja
käsittely, murskaus, kuljetus ja sivukiven varastointi sekä sivukiven varastointialue ja
rikastushiekka-alue.
Sahavaaran avolouhoksesta ja sivukiven varastointialueelta tulevan pölyn leviämisen riski on
suurimmillaan kesällä kuivalla ilmalla, mutta koska Sahavaaran kylä sijaitsee näiden
kaakkoispuolella ja silloin tuulee pääasiassa vastakkaiseen suuntaan, niin tämän vaikutuksen
riski on useimmiten pieni. Välimatka sivukiven varastontialueelta kyliin on noin kilometrin
pidempi kuin avolouhokselta, mutta pölynmuodostuksen riski kasvaa varastointialueen
korkeuden myötä.
Tapulin sivukiven varastointilalueen ja rikastushiekka-alueen pölyämisen riski on
enimmäkseen pieni. Tilanne on periaatteessa sama kuin pelkästään Tapulin tuotannon
yhteydessä, mutta riski on hieman kohonnut suuremmista varastointipinta-aloista johtuen.
Toiminnoista lähinnä kaivoslouhinnassa käytettävät koneet aiheuttavat päästöjä ilmaan.
Räjäytystöiden yhteydessä muodostuu myös pieniä määriä typpioksidia ja jonkin verran
hiilimonoksidia. Vaikkakin päästöt avolouhoksen ja muiden laitosten läheisyydessä lisääntyvät
paikallisesti, päästöjen vaikutukset ympäristössä olevien kylien ilmanlaatuun arvioidaan jäävän
vähäiseksi, niiden sijainnista ja laimennusvaikutuksesta johtuen. Alueelliselta kannalta
vaikutus on merkityksettömän pieni.
6.2.1 Toimenpiteet
Avolouhosta ympäröivä metsä, tiet, sivukiven varastointialue ja rikastushiekkka-alue
muodostavat pölyn leviämistä rajoittavan suojavallin. Lämpiminä vuodenaikoina käytetään
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa ja tarvittaessa tavanomaisia toimenpiteitä, kuten
esimerkiksi teiden, sivukiven varastointialueen, kaivosalueen ja muiden toiminta-alueella
sijaitsevien avointen pintojen kastelua.
6.3

Melu

Häiritsevää melua aiheuttavat toiminnan ensisijaiset lähteet, joita ovat poraus avolouhoksessa,
esimurskain, kuljetinhihna ja sivukiven kuljetus sekä kippaus sivukiven varastointialueelle.
Sahavaaran asukkaiden kannalta poraustyöt yhdessä sivukiven kippauksen kanssa
Sahavaarassa ovat ne ensisijaiset lähteet, jotka nostavat melutasoa. Poraustöistä tuleva melu
vähenee asteittain sitä myöten kun avolouhoksessa tapahtuva louhinta siirtyy alaspäin.
Melutasot alenevat vähän, jos kippaus tehdään Tapulin sivukiven varastointialueella.
Kaunisvaaran kiinteistöille, joihin Tapuli jo vaikuttaa jonkin verran, Sahavaaran toiminnasta
saattaa aiheutua jonkin verran äänentason nousua Sahavaaran sivukiven varastointialueelle
tapahtuvan kippauksen sekä esimurskaimesta ja poraustöistä johtuen.
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6.3.1 Toimenpiteet
Metsät, jotka ympäröivät avolouhoksen, tiet/kuljetushihnan ja sivukiven varastointialueen
muodostavat luonnollisen melun leviämistä estävän suojavallin. Sen vuoksi nämä tulee
säilyttää mahdollisimman laajasti. Lisärakentamisen laajuus ja meluntorjunta esim. vallien
avulla riippuu lopullisesta sijoituspaikkasuunnitelmasta ja sijainnista asutukseen nähden, sekä
melulaskennan tuloksista.
6.4

Tärinät, ilmapaineaallot ja sinkoutuvat kivet

Sahavaaran ja Kaunisvaaran asukkaat kokevat räjäytyksen yhteydessä luultavasti sekä tärinää
että ilmanpaineaaltoja läheisen sijaintinsa vuoksi.
Suuremmat räjähdyskentät ja lyhyemmät välimatkat lisäävät häiriöiden riskiä. Tapulin
kaivoksessa aiemmin räjäytyksille tehtyjen laskelmien perusteella arvioidaan Sahavaarassa
välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen kohdalla arvojen olevan pari mm/s.
Rakennusta vauroittavan tärinän riskiä ei voida sulkea täysin pois kaikkein lähimpänä
sijaitsevien rakennusten osalta.
Sahavaaran ja Kaunisvaaran asukkaat tuntevat joissan tilanteissa tuntemaan ilmanpaineaallon
erityisesti meteorologisesti epäsuotuisissa olosuhteissa. Välimatkalla ei tässä tapauksessa ole
yhtä isoa merkitystä.
Sinkoutuvien kivien vaikutus avolouhoksen ulkopuolella on suurimmillaan alussa ensimmäisiä
penkereitä ammuttaessa. Louhinnan jatkuessa syvemmälle riski vähenee etäisyyden kasvaessa
ja avolouhoksen seinämän toimiessa jossain määrin suojuksena. Riskin vaikutus ympäristöön
on suurimillaan silloin, kun räjäytyksiä tehdään avolouhoksen itäosassa lähimpänä asutusta.
Räjähdyskentän ulostulosuunta on tässä tapauksessa avolouhokseen päin, jonka vuoksi
räjähdyskentän takana olevat normaalit sinkoutumisetäisyydet ovat korkeimmillaan 100-200
metriä (perustuen laskelmiin, jotka on tehty vastaaville Tapulin räjäytysolosuhteille).
6.4.1 Toimenpiteet
Häiriöin vähentämiseksi pyritään kiinteisiin räjäytysaikoihin, mikä vähentää lähialueen
asukkaisiin kohdistuvaa yllätyksellisyyttä. Tiedot tulevista räjäytyksistä tulevat olemaan
saatavissa ja ne toimitetaan lähiasukkaille. Räjäytystyöt tapahtuvat erittän valvotussa muodossa
vaikutusten vähentämiseksi. Yksityiskohtainen selvitys tärinöiden, ilmapaineaaltojen ja
sinkoutuvien kivien aiheuttamasta vaikutuksesta mahdollisine toimenpiteineen vaikutusten
rajoittamiseksi tehdään syksyllä 2009 ja esitetään ympäristölupahakemuksessa. Northland
selvittää parhaillaan, missä laajudessa avolouhoksen läheisyydessä olevia kiinteistöjä pitää
lunastaa.
6.5

Vesistöt – Virtaamat ja fyysiset vaikutukset

Tapulin infrastruktuurin yhteiskäytöstä (ensisijaisesti rikastamo ja rikastushiekka-alue)
johtuen, maankäyttötarve ja vaikutus valuma-alueisiin on pienempi, joista on myönteisiä
vaikutuksia.
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Maankäyttötarve Sahavaaran avolouhosta ja sivukiven varastointialuetta varten merkitsee, että
valunta suoalueelle ja Kaunisjokeen vähenee hieman. Vaikutus Kaunisjoen virtaamaan on
mitätön, mikä myös koskee valuma-alueen pienentymistä mukaan lukien Tapulin vaikutus.
Palotievasta johtuva valunnan pieneneminen Aareajokeen on häviävän pieni. Koska alueet
rajataan valleilla tarvittavassa laajuudessa (katso myös kappale 6.7) itse suoalueen pintavedelle
ei aiheudu merkittävää vaikutusta suunniteltujen avolouhosalueiden ja sivukiven
varastointialueen ulkopuolella.
Sahavaarasta tulevan malmin lisärikastaminen saattaa lisätä prosessin vedenkulutusta.
Arvioidaan, että huomattava osa tästä lisäveden tarpeesta saadaan kaivosalueelta kerätystä
vedestä. Kuitenkaan ei voida poissulkea sitä, että talvella kuivan kauden aikana vettä täytyy
ottaa Muinionjoesta samalla tavalla kuin Tapulissa, jolloin vaikutus jokeen on edelleen
vähäinen.
Arvioidaan, että kevättalvella lisääntyy tarve ohijuoksuttaa menovirtaamaa Muonionjokeen
veden lisääntyneen kertymisalueen johdosta. Ohijuoksutustarpeen kokonaislisäyksen
arvioidaan olevan vähäinen ja sen vaikutuksen joen virtaamaan edelleenkin olevan
merkityksetön.
6.6

Vesistöt – Veden laatu ja vesieläimistö

Vaikutus Muonionjoen veden laatuun muodostuu ennen kaikkea tuotannon aikana, jolloin
veteen pääsee pääasiassa räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä (sivukiven varastointialue ja
avolouhos) sekä suotovettä, johon mahdollisesti sulfidin rapautuminen on vaikuttanut
(sivukiven varastointialue, avolouhos ja rikastushiekka-alue). Rikastushiekka ei ole
potentiaalisesti happoa muodostavaa ja lisäksi metallien huuhtouminen on vähäistä.
Mahdollinen vaikutus pintaveteen avolouhoksessa tapahtuvan liukenemisen vuoksi ja
sivukiven varastointialueelta arvioidaan olevan pieni kiven puskuroivan vaikutuksen vuoksi.
Sulfidituotteen testit osoittavat sen olevan mahdollisesti happoa muodostavaa, mutta tämä
tuote varastoidaan siten, että hapettumista ei tapahdu.
Sahavaaran toiminnasta johtuen typen päästöjen määrä lisääntyy jonkin verran Tapuliin
verrattuna. Kokonaisuudessan muutoksen arvioidaan olevan vähäinen ja Muonionjoen
pitoisuuksien pysyvän edelleen luonnollisen vaihtelun rajoissa.
Arvioidaan, että Sahavaaran toiminnasta johtuen metallien kulkeutuminen purkuvedessä
lisääntyy vähän, mm. rapautumisen ja liukenemisen johdosta Tapuliin verratuna. Joen
pitoisuudet arvioidaan, kuten Tapulille, edelleen olevan luonnollisen vaihtelun rajoissa.
6.6.1 Toimenpiteet
Kaikki vesi kerätään ja puhdistetaan ennen kuin se lasketaan pois tai palautetaan prosessiin.
Suunniteltujen pilottikokeilujen jälkeen tehdään täydentäviä tutkimuksia mm. jätteen
ominaisuukista ja laskelmia eri aineiden kuormituksesta ja tulokset esitetään suunnitellussa
ympäristölupahakemuksessa.
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6.7

Pohjavesi

Kaiken kaivoistoiminnan yhteydessä pohjaveden virtausmallit muuttuvat paikallisesti. Ne
toimet, jotka lähinnä aiheuttavat moreenin ja peruskallion pohjaveden alenemisen, ovat tässä
tapauksessa suoalueen kuivatus/maanpoisto avolouhoksessa sekä kaivoksen kuivatus.
Sen perusteella, että moreeni on tiheää, suojaetäisyys Kaunisjokeen ja vallin rakentaminen
moreenista avolouhoksen ulkoreunalle pohjamoreeniin asti, joka suojaa sitä joutumasta
kosketuksiin suon pohjavesivaraston kanssa, arvioidaan vaikutuksen suoalueeseen ja vesistöön
olevan vähäinen tai merkityksetön. Tämä koskee myös Palotievaa. Tapulin laskelmat osoittavat
suossa tapahtuvan vähäisen, muutaman desimetrin laskun ja ainoastaan viitisenkymmentä
metriä vallin ulkopuolella. Ei uskota, että moreenikerrosten pohjavedenpintaan avolouhoksen
itäpuolella olisi mitään suurempaa vaikutusta niiden alhaisesta läpäisykyvystä johtuen. Tämän
perusteella arvioidaan, että vaikutus muutamaan kaivettuun kaivoon on vähäinen.
Peruskallion pohjaveden vaikutusalue riippuu veden virtaamasta sekä avolouhoksen
syvyydestä. Tapulin laskelmien perusteella arvioidaan, että Sahavaaran avolouhoksen
vaikutusalueeksi (sen keskeltä mitattuna) tulee hieman alle 1 km, jolloin jonkin yksittäisen
kaivon kapasiteetti saattaa heikentyä. Suurin osa kaivoista sijaitsee kauempana kylän itäosissa.
Sivukiven varastointialueen ja rikastushiekka-alueen pilaantuneiden aineiden mahdollisella
suotautumisella arvioidaan olevan vähäinen vaikutus perustuen materiaalin koostumukseen,
alueen hydrogeologiaan, varastointipaikkojen rakenteeseen sekä turpeen ja moreenin
muodostamaan estävään rakenteeseen. Avolouhoksessa tapahtuvan rapautumisen vaikutus,
sekä vaikutus pohjaveteen arviodaan olevan pieni avolouhoksen seinämässä esiintyvien
karbonaattisuonien vuoksi.
6.7.1 Toimenpiteet
Täydentäviä tutkimuksia tehdään mm. pohjaveden saatavuudesta, sen hydraulisista
ominaisuuksista ja alentamisesta toiminnan aikana, ja ne esitetään osana
ympäristölupahakemusta. Pohjavesiputkia asennetaan sopivan matkan päähän kaivoksesta
pohjavedentason, virtausmallin ja laadun seuraamiseksi.
6.8

Luonto

Tapulin infrastruktuurin yhteishyödyntämisestä (ensisijaisesti rikastamo ja rikastushiekka-alue)
johtuen, maankäyttö ja vaikutus valuma-alueisiin on pienempi, mistä on myönteisiä
vaikutuksia.
Sahavaaran avolouhoksen ja sivukiven varastointialueen perustamisella on vaikutusta metsä- ja
kosteikkoalueisiin, elinympäristöistä menetetään noin 500 hehtaaria, josta Ahvenvuomasta
noin 350 hehtaaria. Tässä tapauksessa alueiden käyttö on pysyvää ja vaikutukset pääasiassa
palautumattomia. Ahvenvuomasta käyttöön otettava alue on pieni suoalueen kokonaiskokoon
nähden. Uusi toiminta aiheuttaa muulle jo Tapulin jo suunnitelulle infrastruktuurille
mitättömän muutoksen koskien maankäyttöä. Avolouhosalueella tavatut pienemmät alueet,
joiden luontoarvot ovat korkeammat, eivät edusta ainutlaatuisia luontoarvoja, vaan ovat
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yleisesti esiintyviä. Korkeimmat arvot esiintyvät kauempana lännessä. Kyseinen
kosteikkotyyppi, joka muodostuu pääasiassa aapasuosta ja vähemmässä määrin suometsästä,
on yleinen alueella. Lisäksi ojitus, suoviljely, hakkuut ja metsätiet ovat jo suurelta osin
muovanneet aluetta, mikä itsessään merkitsee puuttumista elinympäristöön ja ekosysteemiin.
Palotievan avolouhosta varten otetaan käyttöön noin 14 ha metsä- ja suoalueiden
elinympäristöjä. Maankäyttötarve on pieni verrattuna Tapuliin ja Kokkovuoman alueen
laajuuteen. Alueelta ei ole havaittu erityisiä arvoja.
Suunnitellusta toiminnan lisäyksestä ei aiheudu merkittävää maankäyttötarpeenmuutosta
muulle jo suunnitellulle infrastuktuurille Tapulin ympäristössä.
Avolouhosten ja sivukiven varastointialueen perustaminen merkitsee vähäistä elinympäristön
menetystä. Havaitut lintulajit olivat ensisijaisesti lajeja, jotka ovat tyypillisiä metsä- ja
kosteikkoalueille. Toiminta saattaa nyös aiheuttaa jatkuvaa häiriötä ympäristön eläimistölle
toiminnan aikana muodostamalla fyysisen esteen tietyille eläinlajeille. Suojaetäisyys
Kaunisjoelle tarjoaa käytävän niille eläimille, jotka vaeltavat joenvartta pitkin.
Kuljetinhihna, mutta ennen kaikkea mahdollinen sivukiven trukkikuljetus Tapuliin merkitsee
maankäyttön rajoituksia. Tie ja kuljetinhihna voivat muodostaa fyysisen esteen joillekin
eläinlajeille. Tämä vaikutus lakkaa toiminnan päätyttyä.
6.8.1 Toimenpiteet
Vaikutusta niihin alueisiin, joita toiminta mahdollisesti koskee, rajoitetaan mahdollisimman
paljon sijoituspaikkasuunnittelulla ja huolellisella rakennelmien suunnittelulla.
6.9

Kulttuurimaisema

Sahavaaran avolouhoksen alueella on havittu yksi tervahauta. Tervahaudat luokitellaan yleensä
luokkaan ”muu kulttuurihistoriallinen jäänne” eikä sillä arvioida olevan kovinkaan suurta
arvoa. Suunnitelluilla alueilla ei ole tavattu muita muinaisjäänteitä.
Suunnitellusta toiminnasta ei aiheudu välitöntä haittaa arvokkaan viljelymaiseman
suojeluohjelmaa varten varatulle suojelualueelle.
6.10

Valtakunnaliset intressit

Vaikutus valtakunnallisesti tärkeän Ahvenvuoman luonnonsuojeluun kerrotaan kappaleessa
6.8.
6.10.1 Poronhoito
Kaivostoiminta vaikuttaa saamelaiskylän perinteisiin poronhoidon malliin alueella hieman
suuremmalla maankäyttötarpeella ja rajoituksilla Tapuliin verrattuna. Suunniteltu toiminta
sijaitsee ydinalueella, joka on luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi poronhoitoalueeksi.
Laitosten sijainnista johtuva välitön pinta-alamenetys on noin 500 hehtaaria. Tämä vastaa noin
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0,5 prosenttia porojen kesälaidunmaista ja noin yhtä prosenttia ydinalueesta. Jo suunnitellun
Tapulin toiminnan kanssa tarve on yhteensä 700 – 1000 hehtaaria.
Melu ja lisääntynyt ajoneuvoliikenne Sahavaaran avolouhoksen ja Tapulin infrastruktuurin
välillä sekä sivukiven varastointialueen toiminta saattavat, samalla tavalla kuin Tapulin
suunniteltu toiminta, häiritä laidunrauhaa kaivoksen välittömässä läheisyydessä. Tästä voi
aiheutua kasvavia paineita lännessä, Kangosin itäpuolella olevan kesämaan laidunmaille, jonka
seurauksena porot saattavat poistua etuajassa kevät- ja kesälaidunmailta idässä olevalle
syysmaalle. Talvimaan laidunmaille kohdistuva paine saattaa täten lisätä riskiä, että
naarasporot saavat liian vähän ravintoa ennen vasomista. Tien 99 itäpuolella olevien
laidunmaiden lisääntynyt käyttö saattaa lisätä saamalaiskylän työpanosta.
Lisääntynyt liikenne lisää eläinonnettomuuksien ja porojen päälleajojen riskiä. Kuljetinhihna ja
kuljetustie estävät poroja siirtymästä näiden itäpuolella sijaitsevalle alueelle tielle 99 asti.
Toiminta saattaa myös aiheuttaa sen, että porot leviävät laajemmalle alueelle ja urosporot
vaeltavat toiminta-alueelle, mistä voi aiheutua lisätyötä poroja kerättäessä.
6.10.2 Natura 2000
Toimilupa-alue ja suunniteltu toiminta eivät vaikuta välittömästi Kaunisjokeen tai
Aareajokeen. Sen sijaan ne voivat välillisesti vaikuttaa vesistöön vaikuttamalla pinta- ja
pohjaveteen lähinnä valunnan vähentymisenä, mikä on selostettu kappaleissa 6.5 ja 6.7. Tämän
vaikutuksen arvioidaan olevan mitätön. Avolouhoksen ja sivukiven varastointialueen
suunnitelmassa on jätetty noin 200 metrin suoja-alue Kaunisjoen varrelle. Tämän arvioidaan
olevan enemmän kuin tarvitaan, jotta ei vaikuteta saukkoon, jota ajoittain esiintyy vesistössä.
Veden otto Muonionjoesta ja veden poisjohtaminen jokeen ei kappaleen 6.7 perusteella
arvioida muuttuvan tai muuttuvan ainoastaan vähän, minkä vuoksi vaikutuksen arvioidaan
edelleen olevan mitätön tai pieni.
6.10.3 Toimenpiteet
Jatkamalla keskusteluja saamelaiskylän kanssa sekä sopeuttamalla ja korvaamalla voidaan
vähentää mahdollista negatiivista vaikutusta poronhoitoon. Toimet, joista on jo keskusteltu
saamelaiskylän kanssa, ja jotka voivat tulla kyseeseen, ovat uuden poroerotusaidan tarve
Tapulin kaivosalueeen länsipuolella toisaalta, jotta porot totutetaan toimintaan ja toisaalta, jotta
tehokkaammin voidaan siirtää poroja lähialueen laidunmaiden välillä ja täten tehokkaammin
käyttää laidunmaita, sekä tehdä aitaus laitosten ympärille.
6.11

Vastakkaiset intressit

Suunniteltu toiminta, joka koskee lähinnä Sahavaaran kylän länsipuolella olevaa avolouhosta,
merkitsee siis, että asukkaiden elämäntilanne muuttuu mm. tärinästä ja melusta aiheutuvasta
lisääntyneestä vaikutuksesta. Joitakin lähempänä sijaitsevia kiinteistöjä voitaneen joutua
lunastamaan kylän läheisestä sijainnista johtuen.

- 48 -

Northland Resources AB

2009-11-11

Kaivostoiminnan perustamisesta johtuen metsästysmaita otetaan käyttöön lähinnä
avolouhoksesta ja sivukiven varastointialueelta. Suunnitellusta toiminnasta aiheutuva melu,
tärinät ja paineaallot voivat häiritä eläinten elämää kaivoksen lähialueella. Pieni osa Ahirvenkaatolupien metsästysalueesta Sahavaaran lähellä tullaan ottamaan käyttöön, sekä hyvin
pieni osa Palotievan lähellä verrattuna koko alueen kokoon.
Metsiä hakataan vähän pääasiassa Sahavaaran avolouhoksen alueella. Muu maa-alue koostuu
pääasiassa suoalueesta. Suunnitellu toiminta merkitsee, että jonkin verran metsätalouteen
soveltuvia alueita menetetään. Sivukiven varastointialueella harjotetaan pienimuotoista
suoniittoa.
Suunnitellun toiminnan seurauksena on tilapäinen ja eräissä tapauksissa pysyvästi rajoitettu
avolouhoksen tai sivukiven varastointialueen käyttö esim. marjastamista tai moottorikelkkailua
varten.
Suunnitellulla toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta Muonionjoen vapaa-ajankalastukseen.
Valuma-alueen pienenemisellä Kaunisjokeen ei tule ole olemaan vaikutusta kalastukseen.
6.11.1 Toimenpiteet
Northland tulee käymään keskusteluja asianomaisten maanomistajien sekä maankäyttäjien
kanssa ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Melu- ja liikennehäiriöiden
rajoittamiseksi tullaan suorittaman toimenpiteitä. Toiminnan loputtua käyttöön otettu maa
palautetaan mahdollisimman suuressa määrin takaisin luonnonmaaksi.
6.12

Kuljetukset

Kaivostoiminnasta seuraa, että henkilöiden ja tavaroiden kuljetukset lisääntyvät jonkin verran
lähialueen teillä Tapuliin verrattuna, lähinnä kylien läpi kulkevalla tiellä 99. Toiminnan aikana
ei ole suunnitelmissa suorittaa suurempia kuljetuksia avolouhokselle tieltä 99 Sahavaaran
kylän läpi. Valmistelevien toimien yhteydessä saattaa alussa olla pienempi määrä kuljetuksia.
6.13

Jäännöstuotteet

Suunnitellusta toiminnasta syntyvät jätteet ja jäännöstuotteet ovat pääasiassa sivukiveä ja
rikastushiekkaa. Sen lisäksi muodostuu jossain määrin moreenia ja turvetta, jotka poistetaan
valmistelevien toimien yhteydessä. Muuten toiminnasta syntyy pienempiä määriä jätettä puun,
metallin, muovin muodossa sekä vaarallista jätettä esim. kemikaalien ja jäteöljyn muodossa.
Kaikki jäte lajitellaan ja käsitellään hyväksytyllä tavalla. Sivukiven ja rikastushiekan
vaikutuksia selostetaan kappaleissa 6.6 ja 6.7.
Kappaleessa 9.13 olevan kuvauksen mukaisesti sivukiviä käytetään mahdollisuuksien mukaan
rakennelmien rakennusaineena. Tämä koskee myös moreenia, jota syntyy. Avolouhoksessa
olevan suoalueen turve pidetään erillään, mikäli mahdollista, jotta sitä voidaan hyödyntää
turveteollisuudessa. Muussa tapauksessa se varastoidaan sivukiven varastointialueelle ja
peitetään.
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6.14

Yhteiskunnalliset näkökohdat

Suunniteltu toiminta luo positiivisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia luomalla
huomattavan määrän uusia työtilaisuuksia, sekä välittömästi että välillisesti. Työvoiman
tarpeeseen vastataan osin paikallisväestöllä, osin paikkakunnille tapahtuvalla muutolla. Pajalan
kunta, kuten Kolarin kunta tulevat saamaan lisää verotuloja ja muita tuloja.
Tehtyjen sosiaalistaloudellisten tutkimusten mukaan Kaunisvaara, Sahavaara ja Pajala kuten
Kolari ja muut lähialuen kunnat kehittyvät huomattavasti suunnitellun kaivostoiminnan
seurauksena. Tapulin ja Sahavaaran tulevaisuuden kehitys voidaan yleisesti tiivistää
seuraavasti;


200-300 välitöntä työpaikkaa kaivosten toiminta-aikana



400-600 välillistä työpaikkaa (arvioitu) kaivoksen toiminta-aikana



Ihmisten muutto seudulle lisääntyy välittömän ja välillisen työvoimakysynnän
tyydyttämiseksi



Pajalan ja lähialueiden kuntien verotulot kasvavat

Odotetaan, että nyt vallitseva taloudellinen ja väestötöllinen alamäki voidaan kääntää
positiiviseksi koko kaivoksen ja rikastamon toiminnassaolo ajan.
6.15

Välilliset vaikutukset rautatiekuljetuksille

Rautatiekuljetukset Äkäsjokisuusta Kolarin ja Tornion kautta Kemiin saattavat lisätä häiriöitä
rautatien varressa asuville lähinnä melun ja täränin muodossa.
Vastaavan rataviranomaisen toimesta tehdään toimia, joilla vähennetään vaikutuksia
Äkäsjokisuun ja Kemin rautatien kunnostuksen ja parannuksen yhteydessä.
Tällä hetkellä kuljetetaan vuodessa noin 0,3 miljoonaa tonnia puutavaraa Kolarin ja Kemin
välillä (kuljetusten lukumäärä ei tiedossa). Kolarin ja Tornion välisessä säännöllisessä
henkilöliikenteessä kulkee 2-3 junaa viikossa sekä lisäjunia talvella sesonkiaikoina.
Kuten aikaisemin on mainittu, kaivostoiminta merkitsee 2-3 junakuljetusta päivässä Kemiin ja
3-4 mukaan lukien tuleva toiminta Hannukaisessa.
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7

Muiden esiintymien kehitys

7.1

Pellivuoma

Pellivuoman esiintymä muistuttaa Sahavaaran esiintymää. Louhinnan arvellaan alkavan silloin,
kun Tapulin toimintaa asteittain vähennetään ja tuotantotason suunnitellaan olevan noin 2,5
miljoonaa tonnia rautarikastetta vuodessa.
Avolouhokselle suunnitellaan tiettyä infrastruktuuria ja sivukiven varastointialuetta.
Suunnitelmissa on, että avolouhoksesta kuljetetaan malmia kuljetinhihnoilla Kaunisvaaran
rikastamoon.
7.2

Hannukainen

Ajanjaksolla 2009-2911 on suunnitelmissa tehdä Hannukaista koskevat tutkimukset, joihin
kuuluu mm. kannattavuustutkimus ja yksityiskohtainen suunnittelu. Tuotanto Hannukaisten
kaivoksessa voisi alkaa muutaman vuoden kuluttua, tuotannon ollessa 2-3 miljoonaa
tonnia/vuosi, sekä mahdollisesti lisäksi kupari-kultarikastetta.
Lähempiä yksityiskohtia laitoksista ja sijainnista ei ole esitetty. Tuotteiden kuljetuksiin
suunnitellaan käytettäväksi olemassa olevaa rautatieyhteyttä.
7.3

Tuotteiden yhteismäärät

Perustamis- ja laajennussuunnitelman perusteella ensimmäinnen laitos, Tapuli, on käytössä
vuonna 2011. Kokonaistuotantotavoite Sahavaaran ollessa täydessä toiminnassa on noin 5
miljoonaa tonnia vuodessa magnetiittirikastetta ja mukaan lukien Hannukainen 7-8 miljoonaa
tonnia vuodessa.
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