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Kaunisvaaraprojektin ympäristövaikutusten arviointi

YHTEENVETO

Tämä ympäristövaikutusten arviointi on laadittu tarkoituksena tuoda
esille kokonaiskuva Kaunisvaara-projektin vaikutuksista. Projekti on
ollut syksystä 2010 alkaen sisäänajovaiheessa, sillä maasiirtotyöt ja
rakennustyöt liittyen aikaisemmin luvan saaneeseen toimintaan
Tapulin kaivoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa ovat meneillään.
Northland-yhtiön tarkoituksena on laajentaa projektia ja yhtiö hakee
nyt ympäristökaaren mukaista lupaa kaivostoiminnalle, joka
käsittäisi myös Sahavaaran esiintymän. Tämä ympäristövaikutusten
arvointi on laadittu mahdollistamaan Kaunisvaara-projektin
ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnin, joka toimisi pohjana
yhdelle yhteiselle luvalle koko projektin kattavine ehtoineen.

Kaunisvaaran
rautamalmiprojekti

Nykytilanne
Northland on saanut Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission v. 2010 tekemän päätöksen
mukaan ympäristökaaren mukaisen luvan ottaa käyttöön Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran
rikastamo. Edelleen 28. lokakuuta 2010 yhtiö on saanut hyödyntämisluvan Sahavaaran
esiintymään, johon sisältyy oikeus mineraalilain (Minerallagen) mukaiseen esiintymän
hyödyntämiseen.
Projektikuvaus
Kaunisvaara-projekti koostuu kaivostoiminnasta kahdella rautamalmiesiintymällä –
Tapulin ja Sahavaaran avolouhoksilla – sekä louhitun malmin jalostamisesta keskeisesti
sijaitsevassa Kaunisvaaran rikastamossa, jossa Northland tulee tuottamaan korkealaatuista
rautamalmirikastetta. Tämän hetken tiedot esiintymien koosta ja sijainnista sekä
huomioiden suunnitelman mukaisen tuotantovauhdin, toiminta voi jatkua vähintään 20
vuotta.

Muoniojoen pumppausasema
Kotitarvekivilouhos

Tapulin kaivos
Sivukivivarasto

Teollisuusalue ja
Kaunisvaaran rikastamo
Sivukivivarasto

Pumppausputki
vedelle jokeen/joesta
Sahavaaran kaivos

Tapulivuoman rikastushiekka‐allas

Tapulivuoman selkeytysallas
Tapulin prosessivesiallas

Uusi 130 kV voimajohto

Yleisnäkymä Kaunisvaara‐projektin rakenteista.
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Kaunisvaara‐projektin suunniteltu toiminta käsittää seuraavat osat jo luvan saaneesta ja
aloitetusta toiminnasta:











Valmistelutyöt liittyen Tapulin avolouhoksen valleihin ja kuivatukseen
Louhinta Tapulin avolouhoksessa sisältäen malmin ensiömurskauksen
Tapulin sivukivivarasto
Prosessivesiallas
Tapulivuoman sivukivi‐ ja selkeytysallas, 1. uudisrakennusvaihe
Kaunisvaaran rikastamo, jossa kaksi tuotantolinjaa
Infrastruktuuri, tiet ja kuljetinhihna
Pumppausasema Muoniojoen varressa, jonka kautta otetaan raakavettä ja lasketaan pois
ylijäämävesi
Vesiputki Muoniojoesta selkeytysaltaaseen ja teollisuusalueelle
Vesiputkisto kaivoksen, prosessivesialtaan, rikastamon ja selkeytysaltaan välillä ja
poistoputkisto rikastushiekka‐altaaseen

Uusi tuleva suunniteltu toiminta:











Valmistelutyöt liittyen valleihin ja Sahavaaran avolouhoksen vedenpoisto
Louhinta Sahavaaran avolouhoksella
Sahavaaran sivukivivarasto
Sahavaaran ensiömurskain ja malmivarasto
Kuljetinhihna ja teollisuustie Sahavaarasta rikastamolle
Vaahdotuslaitteisto Kaunisvaara rikastamolla
Rikastushiekka‐altaan laajennus tulevaa rikastamohiekkaa ja vaahdotushiekkaa varten
Selkeytysaltaan laajennus ja siirto
Prosessivesialtaan laajennus
Mahdollinen vesiputki Muoniojokeen pois laskettavalle vedelle samaa putkireittiä
selkeytysaltaasta

Tapulin kaivos
Tapulin esiintymä, joka on laajamittaisten maansiirto- ja kuivatusstöiden kohteena vv.
2010-2012, sijaitsee 4 km pohjoiseen Kaunisvaaran pienestä yhteisöstä. Tapulin
välittömästä läheisyydestä tulee louhoksen malmitonta sivukiveä, joka läjitetään
sivukivivarastoon. Sivukivivarastosta etelään sijoitetaan Tapulin prosessivesiallas.
Kaunisvaaran teollisuusalue
Tapulin esiintymästä etelään sijoitetaan v. 2011 kuluessa teollisuusalue, jolle mm.
Kaunisvaaran rikastamo tullaan rakentamaan. Kaunisvaaran rikastamon rakennustyöt
aloitetaan v. 2011. Henkilöstötilat, huoltopisteet ja muut vähäisemmät rakennukset tullaan
myös sijoittamaan tälle alueelle.
Tapulivuoman rikastushiekka‐allas
V. 2011 on aloitettu valmistelevat työt Tapulivuoman rikastushiekka-altaan
rakentamiseksi n. 3 km Tapulin kaivoksesta itään. Rikastushiekka-altaaseen tulevat
läjitettäviksi jäännöstuotteet, jotka muodostuvat rikastamisen yhteydessä, n.k.
rikastushiekka. Rikastushiekka-altaan yhteyteen tullaan sijoittamaan myös selkeytysallas.
Selkeytysallas tulee varmistamaan rikastusprosessin tarvitseman veden riittävyyden sekä
puhdistamaan ylijäämäveden silloin kun sitä muodostuu. Ylijäämävesi tullaan johtamaan
pumppausputkea myöten Muoniojokeen n. 15 km toiminta-alueesta koilliseen.
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Kaunisvaara‐projektin
toiminta‐alue

Mahd. tuleva
louhos

Tapulin avolouhos
ja sivukivivarasto

Vesiputki Muoniojokeen
Kaunisvaaran rikastamo
infrastruktuuri kuorma‐utokuljetuksille
(kuljetusjärjestelmä Narvikin satamaan)
Prosessivesiallas

Kuljetuskäytävä
(tie ja kuljetinhihna)

Rikastushiekka‐allas
Selkeytysallas

Kaunisvaaran
ohitusreitti

Ensiömurskaus ja
malmivarasto
Sahavaaran avolouhos
ja sivukivivarasto

Vesiputkisto

Turva‐aita

Luvanmuk. rikastush.allas

Prosessivesiallas

Selkeytysallas

Avolouhos

Rikastushiekka‐allas

Sivukivivarasto

Kaunisvaara‐projektin suunniteltu toiminta.

Tapulin ja Sahavaaran kaivokset sekä niiden yhteinen infrastruktuuri ja Kaunisvaaran rikastamo ja
Tapulivuoman rikastushiekka‐ ja selkeytysallas . Tuotteen pois kuljetusta varten tutkitaan vaihtoehtona
uutta tietä, joka kiertäisi Kaunisvaaran kylän.

Meneillään olevat maansiirtotyöt Tapulin esiintymällä.

Etualalla maankuorintatyö Tapulin esiintymän turvemailla. Taustalla sisääntulotie teollisuusalueelle
tieltä nro 99.

Kun tuotantoprosessissa ilmenee veden puutetta, voidaan joesta pumpata vettä
selkeytysaltaaseen. Pumppausasemaan Muoniojoessa ei tehdä luvasta poikkeavia
muutoksia.
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Sahavaaran kaivos
Noin 1 km Kaunisvaaran kylästä lounaaseen on Sahavaaran esiintymä. Esiintymä sijaitsee
Sahavaaran läsipuolelle, Ahvenvuoman kosteikon ulkoreunalla. V. 2008 tehtiin
koelouhinta. Suunnitelmissa on nyt avolouhos pituudeltaan n. 2000 m, leveydeltään 500 m
ja syvyydeltään 400 m. Sivukivivarasto sijoitetaan avolouhoksesta ja ensiömurskaimesta
länteen ja malmivarasto sijoitetaan kaivoksesta pohjoiseen. Malmin louhintaa Sahavaaran
kaivoksella edeltävät tietyt vähäiset muutokset koskien luvan saanutta toimintaa Tapulin
kaivoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa. Yhteiskäytössä oleva infrastruktuuri sekä
rikastamo, teollisuusalue, rikastushiekka- ja selkeytysallas, vedenkäsittely ja kuljetutukset
mahdollistavat sen, että molempien kaivosten kumulatiiviset vaikutukset voidaan
minimoida. Sahavaaran ja Kaunisvaaran teollisuusalueen välille rakennetaan runsaan 2 km
pituinen teollisuustie, jota pitkin malmi tullaan kuljettamaan hihnakuljettimella.
Maankäyttötarve ja kuljetus
Yhteiskäytössä olevien rakenteiden maa-aluetarve on n. 1500 ha, koostuen pääosin
Tapulivuoman hiekka- ja selkeytysmakasiineista. Sijoituspaikkaselvitys on suoritettu
toiminnan kaikilta osin, ja sekä ympäristö, terveys- että talousnäkökohdat ovat olleet
perusteina valittuun sijaintiin. Tällöin on myös harkittu erillisiä laitoksia Sahavaarassa
malmin käsittelyyn ja rikastushiekan läjittämiseen.
Tuotteen ulos kuljettamista varten on suunniteltu logistinen ketju,
johon kuuluvat kuljetus kuorma-autoilla Svappavaaraan ja
Malmbanan-malmiradalle, josta rautatiekuljetus Narvikin satamaan.
Sahavaaran louhos ei vaikuta välittömästi kuljetusjärjestelmään, koska
jo luvan saanut 5 miljoonan rautamalmirikastetonnin tuotanto ei
muutu. Svappavaaraan suunnitellun uudellenkuormausterminaalin
suunnittelu on alkuvaiheessa, ja sen lopullista muotoa ja sijaintia ei
voida esittää tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Yhteinen ympäristövaikutusten arviointi
Tämän ympäristövaikutusten arvioinnin pääasiallinen tietosisältö löytyy käsiteltävänä
olevasta päädokumentista sekä liitteistä M7 ja M8. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee
mahdollistaa mm. kokonaisarviointi toiminnan vaikutuksista ihmisten terveyteen ja
ympäristöön sekä toiminnan resurssien käytön taloudellisuudesta.
Voidakseen laatia perustilakuvauksen alueesta, Northland on teettänyt useita luonto- ja
kulttuuriselvityksiä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on suunnitellun toiminnan
ympäristövaikutuksia kuvailtu toiminnan eri vaiheissa: rakennusvaiheessa,
tuotantovaiheessa sekä jälkikäsittelyvaiheessa. Suunniteltujen toimintojen vaikutukset
sekä toimenpide-ehdotukset ovat olleet perustana vaikutusten arvioinnille ja pysyvien
vaikutusten arvioinnissa.
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Ympäristövaikutusten arviointi
Kaunisvaara‐projekti
Pääasiakirja, jossa käsitellään kaikki
Kaunisvaarassa ja Sahavaarassa
suunnitellun toiminnan kumulatiiviset
vaikutukset.

Natura 2000
– Tapulin ja Sahavaaran kaivokset
Vaikutukset Natura 2000 ‐
suojeluohjelmaan on tarkasteltu
erityisessä ns. tarveharkinta‐
asiakirjassa, joka on liitteenä M7.

Vaikutusanalyysit koskien
suunniteltuja toimintoja
Kaunisvaara‐projektin pääasialliset
luvan velvoittamat ja ympäristölle
haitalliset toiminnat, joista on on
arvioitu olevan suurimmat vaikutukset,
on analysoitu yksityiskohtaisesti
liitteessä M8.

Alueen kuvaus
Suunniteltu kaivostoiminta sijoittuu Sahavaaran ja Kaunisvaaran kylien lähettyville, n. 25
km Pajalan taajamasta pohjoiseen, itäisessä Norrbottenin läänissä, Ruotsissa. Nämä kylät
on perustettu 1800-luvulla moreenikukkuloille, joilla oli tarjolla maanviljelysmaata
seudulla, joka muilta osin oli laakeaa ja soista.
Muonion saamelaiskylä on harjoittanut poronhoitoa seudulla jo vanhastaan. Kaunisvaaran
ja Sahavaaran kylät ovat kokeneet tasaista väestökatoa. 1950-luvulla asukkaita oli yli 600,
mutta nykyisin heitä on tuskin 150. Lisäksi kylien väestö on ikääntymässä. Sen jälkeen,
kun koulu lopetettiin 1990-luvun alussa, on tulomuutto ollut varsin vähäistä.

Sahavaaran kylän taloja.

Kaunisvaaran seutu kuuluu Kaunisjoen valuma-alueeseen. Aiemmin metsätalouden
harjoittamisen yhteydessä uitettiin puutavaraa pitkin Kaunisjokea ja sen sivujokia
Muoniojokeen, joka virtaa n. 20 km idempänä. Muoniojoki muodostaa rajan Ruotsin ja
Suomen välillä. Kaunisjoen ja sen sivujokien on arvioitu ylläpitävän korkeita ekologisia
arvoja vaikka kylien maanviljelysmaista aiheutuu kohonneita typen ja fosforin
pitoisuuksia. Paikalliset pyytävät vesistöistä mm. harria, madetta, haukea ja taimenta.
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KAUNISVAARA‐PROJEKTIN VAIKUTUKSET JA
YHTEISVAIKUTUKSET
Sahavaaran kaivoksen toiminnasta aiheutuu tulevia ja yhteisvaikutuksia yhdessä
suunnitellun ja jo luvan saaneen Tapulin kaivoksen kanssa.
Kohde
 Suuri herkkyys
vaikutuksille ja suuri
suojeluarvo
 Tietty herkkyys
vaikutuksille tietyn suojelun
arvoisen osakohteen osalta
 Sietää vaikutusta ilman,
että olemassa oleva tilanne
muuttuu, harvoja suojelun
arvoisia osia

Vaikutus
 Suuri vaikutus, joka
muuttaa kohteen
edellytyksiä
 Tietty vaikutus osassa
kohdetta
 Vähäinen tai
merkityksetön vaikutus
 Vaikutus aiheuttaa
kokonaisuudessa askeleen
kohti suurempaa arvoa

Maisemakuva ja näkymät

Seuraus
 Palautumaton: kohteen
arvot ja edellytykset
läpikäyvät suuren
muutoksen
 Osa olemassa olevista
arvoista menetetään ja
tiettyjä muutoksia
edellytyksissä
 Vähäinen tai
merkityksetön seuraus
kohteelle
 Positiivinen seuraus

Pysyvä vaikutus
jälkikäsittelyssä
 Vaikutus on pysyvä tai
suuri arvo menetetään
 Vaikutus loppuu mutta
tietty arvo on menetetty
 Ei seurausta tai vähäinen
seuraus jää jäljelle
 Pysyvät vaikutukset
arvioidaan positiivisiksi

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Nyt suunniteltu kaivosteollisuustoiminta merkitsee ympäristön kannalta uutta piirrettä
maisemakuvan kannalta. Tällä hetkellä seudun laajaa, tasaista kosteikkomaisemaa rikkovat
yksittäiset moreenikukkulat ja vähäiset vaarat, jotka ovat hyvin näkyviä kaukaakin
katsottuna, koska metsän verhous puuttuu. Näin ollen, malmia sisältämätöntä sivukiveä ja
rikastushiekkaa varten rakennettava varasto tulee muodostamaan maisemassa korkean
alueen, joka jälkikäsitellään ja joka saa kasvillisuuspeitteen.
Suunniteltu toiminta-alue tulee erottumaan rajallisesti yleisiltä paikoilta, joka koostuu
metsästä ja vaikeakulkuisesta kosteikosta. Ympäröivältä asutukselta näkyy osia
Tapulivuoman rikastushiekka-altaasta sekä Tapulin ja Sahavaaran sivukivivarastosta.
Avolouhos tulee näkymään ainoastaan välittömästi lähistöltä. Mikään asuinalue ei jää
suunnitellun teollisuustoiminnan ympäröimäksi.
Alueen maisemakuva muuttuu myöhemmin toiminnan edetessä. Suunnitelluista
jälkikäsittelytoimenpiteistä seuraa pysyviä vaikutuksia siten, että alueelle muodostuu
kolme uutta korkeaa muodostumaa sekä kaksi uutta vesiallasta louhittuihin avolouhoksiin.
Koko alue tullaan mahdollisimman tarkasti muuttamaan luonnonalueeksi. Siksi pysyvien
seurausten arvioidaan jäävän vähäisiksi.
Vesistö (virtaama ja veden laatu)

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Tapulin kaivoksen vallien ja ojien tekovaiheessa kuivatetaan esiintymän päällä oleva suo jo
myönnetyn luvan mukaisesti ja vesi johdetaan Mellajokeen. Sahavaaran kaivoksen
valmistelutöiden yhteydessä voidaan pintavesi pumpata rakennettavaan prosessivesialtaaseen ja sieltä edelleen puhdistettavaksi selkeytysaltaassa ennen kuin se lasketaan
Muonionjokeen.
Sahavaaran kaivoksen vallien ja ojien esivalmistelutöiden yhteydessä ei tule tapahtumaan
vesipäästöjä jokeen eikä Kaunisjoken vesistöön (esiintymästä suoraan etelään). Toiminta‐
alueella ei arvioida tapahtuvan mitään ympäristönlaatunormeihin veden osalta
kohdistuvia vaikutuksia.
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Kaunisjoen valuma-alueen pienentyminen avolouhoksesta ja sivukivivarastosta sekä
Tapulin kaivoksen kanssa yhteisen infrastruktuurista johtuen on ainoastaan 2,5 % joen
kokonaisvaluma-alueesta. Kaunisvaara-projekti aiheuttaa tosin sen, että Kaunisvaaran
kylän itäpuolella olevan Kaunisjärven valuma-alue pienenee n. 25 %. Koska
purkautumaan järvestä ei vaikuteta, sen vesivolyymi ei pienene.
Selkeytysaltaassa tapahtuvan puhdistuksen jälkeen lasketaan toiminta-alueen ylijäämä
Muonionjokeen. Laskelmat ovat osoittaneet, että vaikutukset Muonionjoen virtaamaan
sekä veden oton että jokeen suuntautuvan laskun osalta ovat merkityksettömiä. Toimintaalue aiheuttaa hyvin rajoitetun typen ja metallien lisäyksen Muonionjokeen.
Kaikenkaikkiaan muutosten on arvioitu olevan marginaalisia verrattuna muihin joen
varteen sijoittuviin toimintoihin – eri aineiden pitoisuudet Muonionjoessa tulevat jatkossa
olemaan luontaisen vaihtelualueen sisällä ja seurauksien arvioidaan jäävän vähäisiksi.
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Esimerkkejä tausta‐arvoista ja lasketuista pitoisuuksista kuormituksen seurauksena.

Malmin rikastaminen Kaunisvaaran rikastamossa aiheuttaa lisäyksen metallien ja aineiden
pitoisuuksissa selkeytysaltaan vedessä. Puhdistuksen ja Muoniojokeen laskemisen jälkeen metallien ja
aineiden vuosikeskipitoisuudet asettuvat joen veden luontaisen vaihtelualueen sisälle.

Pohjavesi (virtaama ja veden laatu)

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Avolouhos vaikuttaa paikallisesti muuttamalla pohjavesivirtoja. Lisäksi sivukivivarastolla
voi ilmetä hyvin rajoitetusti kuivatusvesien lisääntymistä. Seurauksien arvioidaan jäävän
vähäisiksi siksi, että läjitysalueet rakennetaan sellaisiksi, että ne pohjaveden häviäminen
ympäristöön estetään samalla kun huolehditaan materiaalin koostumuksesta, ympäristön
hydrologiasta (purkautumislueesta) sekä alla olevan turpeen ja moreenin esteominaisuuksista.
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Pohjaveden pinnan korkeus Sahavaaran kaivetuissa ja kallioon poratuissa kaivoissa voi
laskea Sahavavaaran kaivoksen käynnistyttyä. Mikään vaikutuksen piirissä olevista
kaivoista ei ole käytössä sinä aikana, jolloin vaikutuksen ajatelleen ilmenevän, ja siksi
seurausten arvioidaan jäävän merkityksettömiksi.

Ilma

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Toiminta voi vaikuttaa paikalliseen ilmaan pölyn lisääntymisen muodossa, koska pölyä
muodostuu mm. räjäytystyössä, murskauksessa ja soratietä pitkin tapahtuvan kuljetuksen
yhteydessä. Rikastushiekka-altaassa voi epäedullisten olosuhteiden vallitessa ilmetä
paikallista pölynmuodostumista. Tehokkaiden toimenpiteiden avulla, kuten avopintojen
kastelulla, ja huomioiden sen, että toiminta tapahtuu riittävän kaukana asutuksesta, on
arvioitu, että negatiivisten vaikutusten riski ihmisten terveyteen ja ympäristöön on
vähäinen. Alueella vallitsevat myös suotuisat tuulkensuunnat kesän kuivana kautena.
Mahdollisuudet investoida sähköistettyyn kaivoskalustoon ovat kasvaneet sen johdosta,
että Sahavaaran kaltainen suurtuotantotoiminta vaikuttaa jo luvan saaneeseen
kaivoistoimintaan alueella. Sähkötoimisia kallionporauskoneita ja kaivukoneita
suunnitellaan nyt sekä Sahavaaran että Tapulin kaivoksiin, jolloin pölyn ja pakokaasujen
määrät vähenevät.
Huomioiden toiminnan etäisyys asutuksesta ja ne toimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä,
ilman laadun ympäristölaatunormien ylittämisestä ei ole vaaraa. Toiminta-alueen
tarkkailuohjelmaan sisältyy mittauksia.
Tuotteen poiskuljetus suunnitellaan tapahtuvaan länteen päin kuorma‐auto‐ ja
junakuljetuksina Narvikin satamaan. Yhteistyössä vastuullisen liikenneviranomaisen ja
ajoneuvovalmistajien kanssa, Northland on käynnistänyt projektin, jonka tavoitteena on
kehittää sellainen kuljetuskalusto, jonka arvioidaan vähentävän kuljetuksen
kokonaisspäästöjä, kun vertailukohteena on nykyisen säännöstön mukainen
vakiomuotoinen ajoneuvokalusto.

Häiriöt: melu, tärinä,
ilmanpaineaallot ja lentävät kivet

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Johtuen tavanmukaisesta turvaetäisyydestä Sahavaara avolouhokseen nähden, on
Sahavaaran kylässä joitakin kiinteistöjä, jotka joudutaan lunastamaan. Sahavaaran kylän
itäosassa oleville kiinteistöille arvioidaan häiriöiden jäävän vähäisiksi siksi, että kyseinen
kaivostoiminta tapahtuu Sahavaaran toisella puolella. Niille Kaunisvaaran kylän asukkaille,
jotka joutuvat ensisijaisesti altistumaan Tapulin kaivoksen melulle, merkitsee Sahavaaran
kaivoksen toiminta tiettyä lisäystä melutasossa. Kun huomioidaan välimatka Sahavaaran ja
Kaunisvaaran kylien asukkaisiin on myös todennäköistä, että he saattavat joutua
kokemaan sekä tärinää että ilmanpaineaaltoja Sahavaaran avolouhoksen räjäytystöiden
seurauksina. Seurausten arvioidaan olevan kohtalaisia, kun huomioidaan toimenpiteet,
joihin ryhdytään sekä voimassa olevat melulle ja tärinälle asetetut raja-arvot.
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Luontoympäristö

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Avolouhoslouhinta, jätekasat ja teollisuusalue edelyttävät suuria maa-aloja. Kaunisvaaran
toiminta käsittää alueita, jotka koostuvat ensisjaisesti kosteikoista ja talouskäytössä olevista
metsäalueista. Avolouhoksella ei aiempaa kosteikkoympäristöä voida palauttaa – sen sijaan
pohja- ja pintavedet sekä suora sadevesi ohjataan kahteen muodostuvaan järveen. Tämä
vaikutus on paikallisesti suuri siksi, että siinä kajotaan luonnon ympäristöön
peruuttamattomalla tavalla. Samalla on kuitenkin todettava, että Tapulin ja Sahavaara
kaivosten toteuttama infrastruktuurin yhteiskäyttö vähentää tarvetta maa-alueeseen ja
pienentää luonnon ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia – verrattuna sellaiseen
toimintaan, jossa kaivokset toimisivat täysin toisistaan erillään ja omilla rikastamoillaan ja
rikastushiekka-altaineen.
Pääosa Sahavaaran kaivoksen vaatimasta maa-alasta on vähäisen luontoarvon omaavaa
metsätalousmaata sekä osia Ahvenvuoman kosteikkoa, jossa vaikutukset ilmenevät
ojituksen ja metsätalouden muodossa. Tapulin kaivoksen kohdalla vaikutus kohdistuu
ensisijaisesti seudulle tavanomaiseen kosteikkoon sekä suuremman suojeluarvon omaavaan
lettokohteeseen. Laajentuva rikastushiekka-allas vaikuttaa myös siten, että Tapulivuoman
kosteikkoalueesta otetaan vielä lisäalue käyttöön. Tietty määrä arvokasta kasvillisuutta
tullaan menettämään. Seurauksien arvioidaan jäävän kohtuullisiksi, koska jälkikäsittelyn
tultua suoritetuksi alueella se tulee koostumaan luonnon ympäristöstä ja edelleenkin
suuresta alasta koskematonta kosteikkoa. Arvokasta kasvilajistoa, pääasiassa
kämmekkälajeja, on tavattu myös kohteista, jotka eivät ole vaikutusten piirissä.

Kulttuuriympäristö ja yhteiskunnallinen
tilanne

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

1800-luvulla perustetut Sahavaaran ja Kaunisvaaran kylät ovat kokenee monia vaiheita.
Maanviljelykseen perustuvien kylien väkiluku kasvoi tasaisesti 1950-luvulle asti.
Pienimuotoista teollisuustoimintaakin kylissä on ollut – kuten sepän paja, mylly ja
sahalaitos siihen liittyvän Kaunisjoessa tapahtuneen puutavaran uiton kera. Kaunisvaaran
koulussa oli enimmillään yli 160 oppilasta. Kuten monissa muissakin Pajalan kunnan
kylissä, väestö väheni 1960-luvulla alkaneen ja pitkään jatkuneen muuttoliikkeen
seurauksena. Työkykyisten lukumäärä on paikoitellen vähentynyt dramaattisesti ja koulu
on lopetettu, kun lapsia ei enää riittänyt.
Sahavaaran ja Tapulin kaivokset sekä alueen esiintymien yhteiskäyttöön tarkoitetun
rikastamon käsittävä suunniteltu kaivostoiminta voi nyt aikaan saada uuden vaiheen
kylien elämässä, mm. uusia asukkaita ja lisääntyvän kaupankäynnin. Tässä valossa nähtynä
Kaunisvaara-projektista voi koitua positiiivisia seurauksia kylille. Lisäksi alueen
ympäristöstä on tullut arkeologisten selvitysten kohde ja jo nyt on saatu talteen arvokasta
tietoa alueen historiasta.
Osa kylien maanviljelysluonteesta voi kokea muutoksen. Noin puolet ositetusta alueesta
on arvokasta viljelysmaata ja Sahavaaran kylän suojelunarvoinen kulttuuriympäristö on
suunnitellun toiminnan piirissä ja tämä edellyttää turva-alueen perustamista. Näitä
kulttuuriympäristöarvoja tukevan käytännön mahdollisuudet ovat rajoitettuja, kun kyse
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on kaivostoiminnasta. Alueelle voidaan kuitenkin palauttaa nämä arvot kaivostoiminnan
päätyttyä.

Valtakunnallisesti merkittävät arvot ja
Natura 2000

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Tapulin, Sahavaaran ja Pellivuoman kolme esiintymää on SGU:n toimesta luokiteltu
valtakunnallista arvoa omaaviksi mineraalien hyödyntämisen kannalta. SGU neuvoo
päätöksessään, että kunnan ja lääninhallituksen tulee huomioida tämä kunnallisessa
suunnittelussa.
Seuraukset Natura 2000 -alueen Torniojoen ja Kalixjoen vesistöjen osalta, joiltakin osin
myös sivujokien Kaunisjoki ja Muoniojoki, on arvioitu kokonaisuutta ajatellen
merkityksettömiksi. Seuraukset itse alueelle, jolla on valtakunnalista merkitystä
luonnonsuojelun kannalta, Jupukka-Tervajoki-Ahvenvuoma, on arvioitu
merkityksettömiksi huomioon ottaen alueen käyttöönotettavat osat ja vähäiset
menetettävät arvot. Lisäksi toiminnan on arvioitu täyttävän valtakunnalliselle
merkitykselle asetetut tavoitteet koskien Kaunisvaaran alueella esiintyviä arvokkaita
aineita ja materiaaleja.
Poronhoito

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Kaivostoiminta tulee vaikuttamaan saamelaiskylän perinteiseen poronhoitotapaan alueella.
Kaunisvaara-projektin toteuttaminen aiheuttaa tarvetta maa-alueeseen poronhoidon
harjoittamisen kannalta ydinalueeksi merkityn alueen sisältä, jolla on myös
valtakunnallista merkitystä poronhoitoelinkeinolle. Lisäksi Tapulivuoman rikastushiekkaja selkeytysaltaat aiheuttavat vaikutuksia saamelaiskylän siirtymäreittiin Tapulivuoman
kosteikon osalta. Luvan saanut toiminta Tapulin kaivoksessa aiheuttaa tarvetta maaalueeseen arvokkaalla Kokkovuoman porojen viihtymisalueella.
Riippumaton yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten seurausten kuvaus Sahavaaran ja
Tapulin kaivosten yhteisvaikutuksista on laadittu. Yhtiön käymät keskustelut Muonion
saamelaiskylän edustajien kanssa ovat arvokkaita siksi, että niiden myötä on määritelty ja
konkretisoitu toimenpiteitä, joilla voidaan lieventää mahdollisesti ilmeneviä negatiivisia
seurauksia. Tehokkaampi kosteikkojen käyttö rehun lähteenä voi mahdollisesti syntyä
siten, että porotokkien liikkumista rajoitetaan erottamalla toiminta-alue.
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Toiminta‐alue

KOLKO
Ydinaluetta kesäkuukausina,
tärkeä vasomissalue keväällä
ja vasojenmerkintäpaikka
kesällä.

Saamelaiskylän raja
Porojen muuttoreitti

Muonion saamelaiskylä

Valtak.arvokas poronhoitoalue
Porojen viihtyv.alue

KOLARI
Ehdotus uudeksi
poroaitaukseksi

Tapulin kaivos ja
Kaunisvaaran rikastamo

KÄYMÄJÄRVI
Ydinaluetta pääasiassa
kesäkuukausina. Runsaasti hyviä
laiduntamis‐mahdollisuuksia,
suuria suoalueita ja ruohoisia
havumetsiä. Vasomisalue
keväällä.

Alue, jota ei käytetä
laidunmaana
(tien nro 99 itäpuolella)

Kevättalven alue. Soveltuu
kevätlaitumeksi naava‐
havumetsiä. Hyvä alue, mutta ei
voida käyttää tehokkaasti
talvella, koska suomalaiset porot
laiduntavat siellä

Sahavaaran kaivos
Ehdotus valtakunnan
raja‐aidaksi

Vaikutus Muonion saamelaiskylän laidunmaille.

Kaunisvaara‐projekti vaikuttaa Muonion saamelaiskylän alueen laidunmaihin siten, että projekti
tarvitsee maata. Muonion saamelaiskylä hyödyntää suunnitellun toiminnan aluetta kuitenkin rajallisesti.

Resurssien käyttö

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Rautamalmi on luonnonvara, jonka talteenotto vaikuttaa ensisijaisesti positiivisesti
luonnonvarojen taloudelliseen käyttöön. Lisäksi malmitonta sivukiveä käytetään
tyydytettäessä luonnonsepelin kysyntää. Kaivostoiminta vaikuttaa sähkön ja
polttoaineiden kulutukseen sekä raaka-aineiden ja räjähdysaineiden kulutukseen. Raakaaineiden tarve kuitenkin vähenee louhittua malmitonnia kohti Sahavaaran kaivoksen
siirtyessä osaksi Kaunisvaara-projektia. Sahavaaran kaivos ei vaikuta tarpeeseen ottaa
raakavettä Muoniojoesta.
Jäännöstuotteet

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Kaivostoiminnalle on ominaista, että muodostuu myös jäännöstuotteita, pääasiassa
sivukiveä ja rikastushiekkaa. Jonkin verran tulee myös moreenia ja turvetta, jolle ei ole
käyttöä rakennustöissä ja jälkikäsittelyssä. Valituilla jäännöstuotteiden läjitystekniikoilla
varmistetaan ympäristöystävällinen menettely, jonka seurauksena pysyvät vaikutukset
ekosysteemiin ja ihmisten terveydelle jäävät merkityksettömiksi.

Infrastruktuuri ja liikenne

 Kohde / Vaikutus / Seuraus  Pysyvä vaikutus

Kaunisvaara-projektin vuoksi on tarvetta raaka-aineiden ja tavaroiden kuljetukseen ja
henkilöliikenteeseen kaivosalueelle ja sieltä pois. Kuljetukset tapahtuvat pääasiassa osassa
Pajalan kuntaa, jossa liikennemäärät ovat varsin pieniä verrattuna alueen ja maan muihin
osiin. Tieverkko on yleensä mitoitettu huomattavasti nykyistä suuremmalle
liikennemäärälle.
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Sahavaaran kaivos ei itsessään edellytä kuljetusratkaisuja tuotteen pois kuljettamiselle,
koska sen vuotuinen luvan mukainen 5 miljoonan tonnin vuosituotanto
rautamalmirikastetta Kaunisvaaran rikastamosta ei muutu. Nykyiset suunnitelmat
kuorma‐autokuljetuksesta uudelleenlastausterminaaliin rautateitse tapahtuvaa kuljetusta
Malmbanan‐malmirataa pitkin Narvikiin ja sieltä edelleen laivoilla muuttaa logistisia
seurauksia verrattuna siihen, mitä Kaunisvaaran rikastamon lupahakemuksessa esitettiin.

Kuljetukset yleistä tieverkostoa pitkin eivät yleensä edellytä ympäristökaaren mukaista
lupaa. Seuraukset ja mahdolliset toimenpiteet liittyen liikenneturvallisuuteen,
energiankäytön taloudellisuuteen ja muihin ympäristövaikutuksiin, jotka johtuvat siitä,
että kuljetuksissa käytetään yleistä tieverkostoa, ovat kuitenkin esillä Northlandin ja
vastuullisen liikenneviranomaisen välisissä neuvotteluissa.
Nyt esillä oleva ympäristövaikutusten arviointi käsittelee kuljetuksesta aiheutuvat
seuraukset suunnitellun toiminta‐alueen lähiympäristölle. Samoin käsitellään
vaihtoehtoiset toimenpiteet liittyen liikenneturvallisuuteen ja vaikutukset lähiseudun
asuakkaisiin ja ympäristöön.

Kuljetusten lukumäärä tullaan minimoimaan, mikäli Northland saa käyttää sellaista
kuorma-autokalustoa, jolla on suurempi kuormakapasiteetti kuin vakiomalllisella
kalustolla. Northland on esittänyt vaihtoehtoisen kuorma-automallin, jonka
kuormakapasiteetti on enimmillään 130 tonnia ja jonka ansiosta kuljetuksien lukumäärä
alenee n. 70 %. Tarvetta toteuttaa meluntorjuntatoimia (meluaitoja tai -valleja) ja
noudattaa alhaista nopeutta herkkien alueiden kohdalla tutkitaan yhdessä vastuullisen
liikenneviranomaisen kanssa. Sama pätee tarpeeseen käyttää vaihtoehtoisia
ohikulkureittejä kuljetettaessa rautamalmia Kaunisvaaran/Sahavaaran asutuksen kohdalla.

Yhteiskuntatalous

 Kohde  Vaikutus  Seuraus  Pysyvä vaikutus

Sekä asutuksen kehittyminen että työvoimatarve ovat viime vuosikymmeninä osoittaneet
voimakasta laskusuuntaista trendiä Pajalan kunnan alueella. Kaunisvaara-projekti tulee
vaikuttamaan erittäin positiivisesti paikalliseen ja alueelliseen talouteen kuin myös
investointeihin sekä ulkoapäin tulevaan työvoimakysyntään. Normaali tuotanto voi
merkitä n. 500 henkilön välitöntä työllistämistä.

SEURAUSTEN PUNTAROINTI

 Lukuisia uusia työpaikkoja, suoria ja epäsuoria
 Tulomuuttoa, työntekijöitä perheineen
 Kasvava alueellinen tavaroiden ja palvelujen kysyntä
 Kohentunut infrastruktuuri
 Kunnalliset verotulot
 Luonnonvarojen hyödyntäminen, joka vastaa yhteiskunnan
raudan tarpeeseen
 Positiivinen väestörakenteen kehitys
alueella
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 Paikallisten asukkaiden elinympäristö muuttuu:
negatiiviset vaikutukset melun, pölyn ja tärinän muodossa niin
kauan kuin kaivostoiminta jatkuu
 Rajoituksia paikallisten asukkaiden mahdollisuuksiin
nauttia lähiviheralueesta
 Luonnonympäristövaatimus: osia, joilla on suuri arvo
 Pienentynyt porojen laidunalue kaivostoiminnan johdosta
 Sosiaalisia jännitteitä sen seurauksena, että tapahtuu
yhteiskunnallisia muutoksia
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Yhteenvedonomaisesti on arvioitu, että suunnitellun kaivostoiminnan positiiviset
seuraukset painavat enemmän kuin toiminnasta johtuvat negatiiviset seuraukset
ympäristölle ja ihmisen asumiselle.
Maisemakuvan muuttuminen lähialueen osalta on toiminnasta johtuva painava pysyvä
vaikutus. Samalla toiminta voi antaa lähtölaukauksen ympäristöä tukevalle ja vastuulliselle
teollistumiselle pohjoisen Torniojokilaakson osassa, jossa on tarvetta investoinneille ja
yhteiskunnan taloudelliselle kehittämiselle.

TUOTE ‐ RAUTAMALMIRIKASTE
Rautamalmi on terästuotannon perustarveaine. Rautamalmituotteita ja koksia
käyttämällä valmistetaan terästehtaissa raaka‐aineita, joista vuorostaan valmistetaan
teräslevyjä, ruuveja, muotteja, työkaluja ja lukemattomia muita tuotteita, joita ihmiset eri
puolilla maailmaa päivittäin tarvitsevat.

Lisäksi teräs, kuten muutkin metallit, on materiaali, jota voidaan kierrättää, koska se
voidaan sulattaa ja muotoilla uudelleen. Teräksen kysynnän kasvaminen maailman
markkinoilla on vaikuttanut siihen, että kiinnostus sen kierrättämiseen on myös kasvanut,
mutta siitä huolimatta tarvitaan edelleen lisää rautamalmikaivoksia. Kasvanut kierrätys
tyydyttää vain pienen osan voimakkaasti kasvaneesta kysynnästä.
Kaunisvaaran kaivokselta arvioidaan louhittavan n. 12 miljoonaa tonnia malmia vuodessa.
Rikastamisen jälkeen syntyy vuosittain n. 5 miljoonaa tonnia rautamalmirikastetta
(malmijauhetta). Rautamalmirikaste on pellettituotannon raaka-aine, ja
pelletti on puolestaan raaka-aineena raudan ja teräksen tuotannossa.
Myös muut prosessivaihtoehdot ovat mahdollisia. Kaunisvaaran
rikastamossa tuotetun malmijauheen suotuisten geologisten
ominaisuuksien ansiosta se on erittäin korkealaatuista. Tämän laatuinen
malmijauhe on hyvin kysyttyä. Kysyntä on erityisesti lisääntynyt Kiinan
rautamalmi- ja terästuotantokeskuksissa maassa viimeisten 10 vuoden
aikana vallinneen voimakkaan talouskehityksen seurauksena.
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VAIKUTUKSET TOIMINNAN ERI VAIHEIDEN AIKANA
 Merkittävä seuraus
Palautumaton, vaikutus kestää yli
yhden sukupolven (21 vuotta), ylittää
voimassa olevat ohjearvot, vaikuttaa
laatuun vaikutuksen kohteessa siten,
että kohteen toiminta häiriintyy.

 Vähäinen seuraus
Palautuva (alle 2 vuoden kuluessa),
noudattaa voimassa olevia säännöksiä
ja ohjearvoja, ei vaikuta kohteessa
laatuun eikä toimintaan.

 Kohtalainen seuraus
Palautuva (2 ‐22 vuoden kuluessa),
noudattaa voimassa olevia säännöksiä
ja ohjearvoja, vaikuttaa kohteen
laatuun, mutta ei sen toimintaa
häiritsevästi.

 Merkityksetön seuraus
Ei muutoksia olemassa oleviin
olosuhteisiin, ei havaittavaa vaikutusta
kohteessa.

Parametri

Rakentamisvaihe

Tuotantovaihe

 Positiivinen seuraus
Nettolisäys sosiaalisiin, ympäristöllisiin
ja/tai taloudellisiin arvoihin paikallisesti
ja alueellisesti, tukee kestävää kehitystä
paikallisesti / alueellisesti

Jälkikäsittelyvaihe

Infrastruktuuri rakennetaan olemassa olevaan ympäristöön – uusia,
osittain pysyviä, piirteitä
Kaivosalue kehittyy vaiheittain yhä syvemmäksi
Maisemankuva
ja näkymä
Korkeita pinnanmuotoja muotoutuu
sivukivivarastolla ja rikastushiekka‐altaassa,
avolouhos avataan

Vesistö – virtaamat ja
fyysinen vaikutus

Vesistö – vaikutus
veden laatuun

Vesistö, joka
koostuu
Kaunisjoesta ja
Aareajoesta

Muonionjoki

Mellajoki ja Patojoki,
Kaunisjärvi

Mellajoki ja Patojoki,
Kaunisjärvi

Hapan suopuro
Rässioja

Hapan suopuro
Rässioja

Pysyvä vaikutus
Infrastruktuuri
revitään ja istutetaan
kasvillisuus
Uusia järviä
muodostuu
avolouhokseen
Uudet kasvillisuuden
peittämät korkeat
pinnanmuodot ovat
pysyviä

Vaiheittainen paluu
luonnolliseen
virtaamamalliin

Ei mitään

Ei mitään

Ei mitään

Ei mitään

Ei mitään

Merkityksettömiä
seurauksia

Ei mitään

Tietty melu
maansiirtotöistä

Ei mitään

Mellajoki
Kaunisjoki
Aareajoki

Muonionjoki

Pohjaveden pinnan
aleneminen
turpeessa ja
moreenissa
Pohjavesi

Suotovedet
läjitysalueilta
Paikallinen
pohjaveden pinnan
korkeus
Päästöt

Ilma
Paikallinen pölyisyys

Melu ja tärinä
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Räjäytyskaasut
Kuljetukset
Paikallinen pölyisyys

Melu ja lentokivet
räjäytyksistä

Melu ja lentokivet
räjäytyksistä

Tärinä ja
ilmanpaineiskut
räjäytyksistä

Tärinä räjäytyksistä
Ilmanpaineiskut
räjäytyksistä
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Parametri

Luontoympäristö

Melu
maansiirtotöistä

Melu kuljetuksista

Rakentamisvaihe

Tuotantovaihe

Kuljetukset
Jälkikäsittelyvaihe

Maantarve – josta osa kohdistuu kosteikkoalueeseen, jolla on suuri arvo

Kulttuuriympäristö

Pysyvä vaikutus
Alueen pienehkö
kosteikkoala

Vähäiset tai merkityksettömät seuraukset

Maantarve – joka aiheuttaa laidunalan pienentymistä
Poronhoito

Häiriö – melua ja
tärinää

Valtakunnallinen
merkitys
ja Natura 2000

Muut merkitykset

Ei mitään

Häiriö – melua ja
tärinää

Häiriö – melua ja tärinää

Ei mitään
Melun ja tärinän
aiheuttama häiriö
ulkoilulle ja
metsästykselle

Maantarve ja häiriö – vähemmän maata ulkoilulle
ja metsästykselle

Ei mitään

Merkityksetön seuraus paikallista kalastusta ajatellen

Luonnonvaroihin
perustuva talous

Rakennusmateriaa‐
lin ja raaka‐aineiden
tarve

Luonnonvaroista
rautamalmi
korjataan talteen,
sivukiveä ja hiekkaa
muodostuu
Kemikaaleja ja
polttoainetta
kulutetaan

Rautamalmituotetta
tuotetaan
Käytetään hyvin pieniä
määriä

Sivukiveä, hiekkaa ja
moreenia saatavilla
rakennustarkoituk‐
siin

Sähköenergiaa
kulutetaan

Infrastruktuuri ‐
kuljetukset

Lisääntynyt
liikennemäärä
yleisillä teillä johtuen
raaka‐aineiden ja
tavaroiden
kuljetuksista
Lisääntynyt
liikennemäärä
yleisillä teillä,
ensisijaisesti tie nro
99 ja tie nro 395

Rautamalmirikas‐
teen kuljetukset
konseptikuorma‐
autokalustolla, jolla
on suuri
kuormakapasiteetti
(Rautamalmirikas‐
teen kuljetukset
vakiomallisella
kuorma‐
autokalustolla)

Jäännöstuotteet

Paljon pientä
kuljetustoimintaa

Ei mitään

Rautamalmirikasteen
kuljetukset loppuvat

Ei mitään

Ei mitään pysyviä seurauksia

Vaaratilanteet ja
onnettomuudet

Vaaratilanteet ja onnettomuudet ovat hyvin
epätodennäköisiä

Yhteisöön liittyviä
näkökulmia
‐ asuinympäristö ja
talous

Lukuisia työmahdollisuuksia,
kasvava paikallinen talous,
parempi tavaroiden ja palveluiden saatavuus
alueella

Merkityksetön riski

Ei mitään
Hyvin koulutettu
työvoima
Paikallisia
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huoltoyrityksiä
Vankka taloustilanne
vähittäiskaupan ja
palveluiden aloilla

Muuttunut asuinympäristö paikallisten
asukkaiden kannalta
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Kaivoksen tuki
alueelliselle
taloudelle päättyy –
ellei uusia esiintymiä
avata

Kaunisvaaraprojektin ympäristövaikutusten arviointi

Lukuohje koskien
ympäristövaikutusten arviointia

Yleistä
Vihreällä taustavärillä oleva teksti sisältää erityisen tärkeää tietoa tai kun tarkoituksena on
esittää lyhyesti edellä olevan jakson sisältöä, ks. esimerkki kohdasta 5.2;
Tässä esillä oleva ympäristäseurausten kuvaus pyrkii selventämään millaiseksi suunniteltu
toiminta tulee muotoutumaan voimassa olevien ympäristön laatunormien mukaisesti.

Alaviitteitä käytetään viitattaessa lähdemateriaaliin ja kehitettäessä käsitteitä ja termejä,
joita ei ole katsottu tarpeelliseksi selostaa varsinaisessa tekstissä.
Tietyissä ympäristövaikutusten arvioinnin kohdissa edellytetään lukijalta tietoja nykyisestä
ympäristölainsäädännöstä, perustietoja tekniikasta tai muita tietoja liittyen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn Ruotsissa. Tiettyjä kohtia varten on laadittu
liitteitä niiden lukijoiden avuksi, joilta em. tiedot puuttuvat.

Jäsennys
Luki 1 – Johdanto
Taustaa tässä esillä olevalle ympäristövaikutusten arvioinnille ja suunnitellun toiminnan
maantieteellisestä sijainnista.
Luku 2 – Mitä hakemus koskee
Suunnitellun toiminnan laajuus ja mitä hakemus koskee.
Luku 3 – Ympäristövaikutusten arvioinnin rajaukset
Ne puitteet, jotka kohdistuvat esillä olevaan ympäristövaikutusten arviointiin – rajaukset
liittyen toimintaan ja sijaintiin, yms. Myös julkaisussa käytetyt määritelmät, käsitteet ja
lyhenteet esitellään.
Luku 4 – Neuvottelut ja tiedottaminen
Tässä selostetaan suunnitellusta toiminnasta käydyt neuvottelut. Toimintaa koskevia
näkökulmia, kysymyksiä ja muita kommentteja viranomaisilta, yleisöltä ja neuvotteluun
osallistuneilta asianosaisilta esitetään lyhennelmänä. Tarkempia tietoja neuvotteluista
esitetään liitteissä.
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Luku 5 – Arvioinnin perusteet
Arviointiperusteet muodostuvat lainsäädännön, olosuhteiden, tausta-arvojen ja
tavoitteiden asettamista kehyksistä, joissa puitteissa suunniteltu toiminta tulee toteuttaa.
Luku 6 – Suunniteltu toiminta
Tekninen yhteenveto suunnitellusta toiminnasta. Seikkaperäisimpi kuvaus löytyy
hakemuksen liitteestä A, Tekninen kuvaus – Kaunisvaaran kaivostoiminta, Sahavaaran ja Tapulin
kaivokset ja Kaunisvaaran rikastamo

Luku 7 – Vaihtoehtojen kartoitus
Tässä kuvaillaan kaikkia suunnitellun toiminnan kartoitettuja vaihtoehtoisia ratkaisuja
sekä toiminnan eri osien menetelmävaihtoehtoja ja sijoituspaikkoja.
Luku 8 – Alueen ominaisuudet
Kuvaus suunnitellun toiminnan alueen nykyisistä olosuhteista, luonnonympäristöstä ja
alueen muista fyysisistä ominaispiirteistä.
Luku 9 – Vaikutukset ja toimenpiteet
Suunnitellusta toiminnasta aiheutuvat vaikutukset ympäristölle ja yhteisölle ja
taloudelliselle toiminnalle vaikutusalueella. Suunnitellut toimenpiteet, joilla lievennetään
toiminnasta johtuvia negatiivisia vaikutuksia tai vahvistetaan positiivisia vaikutuksia.
Luku 10 – Yhteenveto johtopäätöksistä
Yhteenveto toiminnan vaikutuksista, toimenpiteistä ja pysyvistä vaikutuksista.
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MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ
Toistuvasti tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa esiintyvät määritelmät, käsitteet ja lyhenteet.
Välittömät seuraukset

Toiminnasta johtuvat seuraukset ja vaikutukset toiminta‐alueella ja
välittömällä vaikutusalueella, esim. pohjavedenpinnan aleneminen tai
meluhäiriö.

Välilliset seuraukset

Toiminnasta johtuvat välilliset seuraukset ja vaikutukset, esim.
lisääntynyt liiketoiminta alueella ja lisääntynyt tulomuutto.

Kaunisvaara‐projekti

Northlandin projektinimi kaivostoiminnalleen, joka liittyy
Kaunisvaaran rikastamoon (esiintymät Tapulissa ja Sahavaarassa).

Fennoskandian
rautamalmiprojekti

Northlandin projektinimi kaivostoiminnalleen, joka koskee esiintymiä
Tapulissa, Sahavaarassa, Pellivuomassa sekä Suomen Hannukaisessa.

MB

ympäristökaari (Miljöbalken), SFS 1998:808.

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning (ympäristövaikutusten arviointi, YVA).

Liite M1, M2, MX...

Miljökonsekvensbeskrivning (ympäristövaikutusten arviointi, YVA)
liitteet.

Northland, NRAB...

Northland Resources Aktiebolag

Nettopuskuroiva
materiaali

Kalkin määrä on suurempi kuin sulfidimineraalien määrä, jonka
ansiosta valumaveden pH on suurempi kuin 7.

PSZ

Pajala sköldzon (geologinen käsite), Pajalan kilpivyöhyke.

TB

Teknisk beskrivning (tekninen kuvaus), hakemuksen liite F.

Liite T1, T2, TX...

Teknisk beskrivning (teknisen kuvauksen) liitteitä.

Gruv‐RIDAS

Kaivospatojen patoturvallisuusohjeet, liittyy Svensk Energin
asiakirjaan RIDAS.

Asianosainen

Juridinen käsite: Henkilö, organisaatio ja/tai yritys, joka on välittömästi
suunnitellun toiminnan vaikutuksen kohteena.

SFS

Ruotsin asetuskokoelma (Svensk författningssamling).

SGU

Sveriges Geologiska Undersökning (Ruotsin geologinen
tutkimuslaitos, viranomainen).

SveMin

Toimialaorganisaatio, joka toimii ruotsalaisten kaivos‐, mineraali‐ ja
metalliteollisuusyritysten edunvalvojana.
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1

JOHDANTO

1.1

TAUSTA

Northland Resources’illa, jäljempänä Northland, on tarkoitus avata kaivoksia
rauatamalmin louhimiseksi Pohjois-Skandinaviassa. Projekti tunnetaan yleisnimellä
”Fennoskandiska järnmalmsprojektet” (Fennoskandian rautamalmiprojekti). Esiintymät
Tapulissa, Sahavaarassa ja Pellivuomassa sijaitsevat Pajalan kunnan alueella (Kuva 1).
Neljäs esiintymä Hannukainen, jota on myös tarkoitus ryhtyä hyödyntämään, sijaitsee
Kolarin kunnan alueella Suomessa. Esiintymät Tapulissa ja Sahavaarassa muodostavat
pohjan tässä kuvatulle Kaunisvaaran toiminnalle.

Kuva 1. Fennoskandian rautamalmiprojekti.

Esiintymät Tapulissa, Sahavaarassa ja Pellivuomassa Ruotsissa sekä Hannukaisessa Suomessa.

Syksyllä 2008 saatiin Ruotsin mineraalilain (Minerallagen, SFS 1991:45) mukainen
hyödyntämislupa koskien malmin louhintaa Tapulin esiintymällä. Ympäristölupaprosessi
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon osalta saatiin päätökseen kesällä 2010,
jonka jälkeen rajajokikomissio myönsi rajajokilain (1971:850) ja ympäristökaaren
(1998:808) luvun 1, pykälän 4, perusteella luvan (2010-08-20) haetulle toiminnalle.
Mineraalilakiin perustuva lupaprosessi Sahavaaran kaivoksen osalta käynnistettiin
rinnakkain em. luvituksen kanssa. Luparosessin lopuksi Northland sai 28. lokakuuta 2010
hyödyntämisluvan koskien malmin louhintaa Sahavaaran esiintymällä.
Tässä esillä oleva asiakirja on ympäristövaikutusten arviointi, joka ympäristökaaren 6.
luvun, 1 §, mukaisesti on esitettävä ympäristölupahakemuksen mukana, kun on kyse
toiminnasta, josta määrätään em. ympäristökaaren luvuissa 9 ja 11. Ympäristövaikutusten
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arviointi muodostaa perustan yhdistetylle luvalle koskien koko Kaunisvaara‐projektia, ts.
Tapulin ja Sahavaaran kaivoksia.
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1.2

HAKIJA

Hakijayhtiö, Northland Resources AB, on kaivosyhtiö Northland Resources S.A:n täysin
omistama tytäryhtiö (Taulukko 1).
Taulukko 1. Hakijan yhteystiedot.

Rekisteröity yrityksen nimi

Northland Resources AB

Yritys‐ ja yhteisönumero

556656‐1675

Yhtiön osoite

Datavägen 4
977 54 Luulaja

Yhteyshenkilö

Manfred Lindvall

Sähköpostiosoite

mlindvall@northland.eu

Puhelin

0920 – 779 18

1.3

SIJAINTI

Tapulin ja Sahavaaran rautamalmiesiintymät sijaitsevat n. 30 km Pajalasta pohjoiseen,
Norrbottenin läänissä, Ruotsissa. Sahavaaran esiintymä sijaitsee Sahavaaran välittömässä
yhteydessä ja lounaseen Kaunisvaarasta. Noin 2 km Sahavaarasta pohjoiseen sijaitsee
Tapulin rautamalmiesiintymä. Suunnitellusta toiminta-alueesta itään kulkee tie nro 99,
joka yhdistää Pajalan ja Aareavaaran. Valtakunnan raja Suomen suunnassa kulkee pitkin
Muoniojokea n. 20 km itään ja pohjoiseen suunnitellulta toiminta-alueelta (Kuva 2).

1.4

YHTEISKUNNALLINEN HYÖDYLLISYYS

Suunnitellun toiminnan arvioidaan saavan aikaan joukon taloudellisia
paikallisesta, alueellisesta ja kansallisesta näkökulmasta katsottuna.

hyötyjä

Kaunisvaaraan suunniteltu toiminta tulee vaikuttamaan siten, että saadaan tuotettua n.
5 miljoonaa tonnia rautamalmituotteita vuodessa tyydyttämään yhteiskunnan rauta- ja
terästarvetta. Euroopan Unioni tuo n. 80 % rautaraaka-ainetarpeestaan ja kotimainen
rautaraaka-aineen huolto hoidetaan pääasiassa ruotsalaisten kaivosten tuotannolla.
Suunniteltu toiminta tulee sekä vahvistamaan EU:n metallien huoltoa siten kuin
kestävässä raaka-ainehuollon ohjelmassa todetaan että vaikuttamaan positiivisesti Ruotsin
vaihtotaseeseen ja edelleen vahvistamaan Ruotsin asemaa Europaan johtavana
kaivosteollisuuden maana.
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Tie nro 99
Karesuvantoon

Toiminta‐alue
Tapulin kaivos ja
Kaunisvaaran rikastamo

Toiminta‐alue
Sahavaaran kaivos

Tie nro 395 Jällivaaraan

Kuva 2. Yleiskartta kaivostoiminta‐alueesta.

Suunniteltu toiminta‐alue sijaitsee Pajalasta pohjoiseen suurten kosteikkojen Kokkovuoman,
Ahvenvuoman ja Tapulivuoman läheisyydessä. Toiminta‐alueen pohjois‐ ja itäpuolella virtaa rajajoki
Muonionjoki.
Taulukko 2. Kansantaloudellisia hyötyjä.

Kaunisvaara‐projektin toteuttamista koituvia kansantaloudellisia hyötyjä.
Työtilaisuuksia

Lisääntynyt välitön ja välillinen työllisyys.

Taloudellinen
toiminta

Lisääntyvät verotulot ja muut tulot kunnallisella sektorilla, mistä seuraa
parempi kunnallisten palvelujen taso sekä koulutuksen, terveydenhoidon ja
yleishyödyllisten palveluiden tarjonta. Lisääntyneet verotulot kansallisella
tasolla. Kerrannaisvaikutus paikallisessa taloudessa.

Infrastruktuuri

Parantunut infrastruktuuri, mm. tiestö ja energiainfrastruktuuri.

Tunnettuus

Projekti johtaa siihen, että alueellinen ja kansainvälinen tunnettuus vetää
puoleensa muitakin sijoittajia.

Väestörakenne

Parantunut väestörakenne ja muut yhteiskunnalliset olosuhteet tulomuuton
(työntekijöiden ja heidän perheidensä muuton) ja vähentyneen poismuuton
seurauksena.

Tavaroiden ja
palveluiden
saatavuus

Projektin toteutuminen tulee edellyttämään tavaroiden ja palveluiden
lisääntynyttä tarjontaa, mikä johtaa tarjonnan parantumiseen myös
alueellisesti.
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2

MITÄ HAKEMUS KOSKEE

Hakemus koskee rautamalmiesiintymien louhimista Tapulissa ja Sahavaarassa ja louhitun
materiaalin jalostamista Kaunisvaaran rikastamossa, joka sijaitsee Pajalan kunnan alueella,
ja käsittäen pääasiassa seuraavat rakenteet ja infrastruktuurin. Osat, jotka on merkitty Xmerkillä ovat jo saaneet luvan rajajokikomissiolta:
















(X) Tapulin kaivos
Sahavaaran kaivos
(X) Kaunisvaaran rikastamo, jonka kapasiteetti on 20 miljoonaa tonnia malmia
Vaahdotuslinja sulfideille
(X) Tapulin sivukivivarasto, johon sisältyy myös moreenin ja turpeen varastointi
Sahavaaran sivukivivarasto, johon sisältyy myös moreenin ja turpeen varastointi
(X) Ensiömurskaus Tapulin avolouhoksella sekä hihnakuljetus ja teollisuustie rikastamolle
Ensiömurskaus Sahavaaran avolouhoksella sekä hihnakuljetus ja teollisuustie rikastamolle
(X) Tapulivuoman rikastushiekka‐allas sisältäen selkeytysaltaan
Laajennus rikastushiekka‐altaaseen sisältäen osaston vaahdotushiekalle sekä
selkeytysaltaan laajennuksen
(X) Prosessivesiallas Tapulin sivukivivaraston eteläosassa
Laajennettu prosessivesiallas
(X) Tarpeelliset rakennukset, pumppausputket vedelle ja rikastushiekalle, tiet, ojat sekä
teollisuustoiminnan alueet
(X) Pumppausputket selkeytysaltaan ja pumppausaseman välille Muonionjoen varressa
sisältäen veden laskemisen jokeen
Pumppausputket vedelle Sahavaaran avolouhoksen ja prosessivesialtaan välille sekä
tuleva putki selkeytysaltaan ja Muonionjoen välille, tuleva pumppausputki rikastushiekalle
sekä pienehköjä rakennuksia, teitä ja ojia

Suunniteltu toiminta käsittää seuraavat kohteet:













(X) Pumppausasema Muonionjoen varressa, jossa putket vedenottoa varten ja veden
laskua varten
(X) Tierummut Rässiojassa tuloliikenteelle ja penger
(X) Vallit ja rajoitusojat Tapulin avolouhoksella
Vallit ja rajoitusojat Sahavaaran avolouhoksella
(X) Vallit Tapulivuoman rikastushiekka‐altaassa ja pato selkeytysaltaassa
Vallien laajentaminen Tapulivuoman rikastushiekka‐altaassa ja pato selkeytysaltaassa
(X) Pato prosessivesialtaalla Tapulin sivukivivarastolla
Prosessivesialtaan padon laajentaminen
(X) Rajoitusoja Tapulin sivukivivarastolla
Vallit ja rajoitusojat Sahavaaran sivukivivarastolla
(X) Veden pois johtaminen Tapulin avolouhokselta
Veden pois johtaminen Sahavaaran avolouhokselta

Tarvittava uusi maa-alue otetaan suunnitellun kaivostoiminnan käyttöön pääasiassa
Sahavaaran kaivospiirialueesta, jolla rautamalmiesiintymä on todettu, samoin pinta-alaa
tarvitaan maanpoistomassojen ja sivukiven sijoittamiseen, rikastushiekka- ja
selkeytysaltaiden laajentamiseen sekä vähäinen määrä teollisuusalueeksi ja siihen
kuuluviin teihin. Tarpeellisia infrastruktuurin lisäosia saadaan Tapulin ja Sahavaaran
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kaivosten yhteiskäytön kautta. Näitä ovat mm. rikastushiekan läjitys, teollisuusalue
konttoreineen, vesialtaat, huoltopisteet ja kuljetusjärjestelmä teineen.
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3

YVA:N RAJAUKSET

3.1

TOIMINNAN RAJAUKSET

Tässä esillä olevan ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on valaista suunnitellun
toiminnan ympäristövaikutuksia, jotka on kuvailtu lähemmin taulukossa Tekninen kuvaus
(hakemuksen liitteessä A).
Ympäristövaikutusten arvioinnissa luodaan myös yleiskatsaus ja yhteenvedon kaltainen
kuvaus suunnitellusta toiminnasta, ks. luku 6. Myös toiminnan aiheuttamat
yhteisvaikutukset ja suunniteltu projekti muilta osin kuvaillaan tässä
ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Kaivostoiminnan suunnittelu on etenevä prosessi, joka tuottaa jatkuvasti uutta ja tärkeää
tietoa siitä, kuinka toimintaa voidaan ohjailla parhaalla tavalla taloudelliset ja
ympäristötekijät huomioiden. Esillä oleva hakemus koskee osin jo luvan saanutta
toimintaa Tapulin kaivoksella ja Kaunisvaaran rikastamossa sekä Sahavaaran kaivoksen
tulevaa toimintaa. Suunniteltu lupaa edellyttävä toiminta käsittää louhinnan ja
magneettisen rikasteen rikastustoiminnan sekä sivukiven ja rikastushiekan läjityksen.
Rikasteen kuljettaminen rikastamolta itäistä reittiä Kemin satamaan Suomeen sisältyy
Tapulin louhoksen ja Kaunisvaaran rikastamon luvan puitteisiin (Kuva 3). Nykyiset
suunnitelmat Narvikin sataman kautta tapahtuvasta laivauksesta tarkoittavat sitä, että
uusia kuljetusteitä täytyy ottaa käyttöön.

Luvitettu toiminta
Tapulin kaivos ja
Kaunisvaaran rikastamo

5

Kuljetusjärjestelmä Narvikin satamaan

Jaettu ja tuleva infrastruktuuri, joka liitetään
nykyiseen lupaan

Mahdollinen
tuleva projekti:
Pellivuoman
kaivos
Sahavaaran kaivos

1. Vaahdotusprosessi Sahavaaran prosessilinjalle Kaunisvaaran
rikastamolla
2. Lisääntynyt volyymi prosessivesialtaassa rikastamon
prosessivettä varten
3. Laajennettu rikastushiekka‐allas yhteisläjitettäessä
rikastushiekkaa Tapulin ja Sahavaaran kaivoksista
4. Lisääntynyt päästö Muonionjokeen
5. Sovitettu infrastruktuuri Narvikin satamaan johtavalle
kuljetusjärjestelmälle

Muoniojoki

Kuva 3. Luvat

Esillä oleva hakemus käsittää Sahavaaran kaivoksen sekä tulevat muutokset siinä infrastruktuurissa,
joka on yhteinen Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran riakstamon kanssa.
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3.2

MAANTIETEELLISET RAJAUKSET

Tässä esillä olevan ympäristövaikutusten arvioinnin laadinnan yhteydessä määriteltiin
myös maantieteelliset rajaukset, ks. Taulukko 3 ja Kuva 4.
Kaunisvaaran kaivostoiminnan välillisten seurausten voidaan olettaa ilmenevän
alueellisesti suurella säteellä sekä Pohjois-Ruotsissa että Pohjois-Suomessa. Välillisiä
seurauksia ovat etupäässä lisääntyvä kaupankäynti, lisääntyvä liikenne (tavaraliikenne,
raaka-aineliikenne) sekä palvelujen ja työvoiman liikkuminen toiminta-alueelle sekä
muuttunut tulo- ja lähtömuutto alueella.
Tuotteen toiminta-aluuelta ulos suuntautuva kuljetus on suunniteltu tapahtuvan kuormaautoilla pitkin teitä nro 99, nro 395 ja nro E45 uudelleenkuormausterminaalin
Malmbanan-malmiradan varrella, jonka ajatellaan alustavasti sijoittuvan Svappavaaraan.
Tuote uudelleen kuormataan junaan, jolla se kuljetetaan Kiirunan kautta Narvikin
Fagernesin terminaaliin. Alla olevassa piirroksessa osoitetaan myös se vaikutusalue, jonka
edellä kuvattu kuljetusreitti aiheuttaisi.

Suorat vaikutukset
‐Kaunisvaaran toiminta‐alue
Paikallinen vaikutusalue

Odotettavissa oleva tulomuuttomalli
sekä pääasialliset kuljetustiet toiminta‐
alueelle tavaroita ja raaka‐aineita
kuljetettaessa
Odotettavissa oleva
pendelöintiliikenne
Vaikutusalue kuljetusvaihtoehdossa
Narvikin satamaan
Vaikutusalue kuljetusvaihtoehdossa
Kemin satamaan

Seudullinen
vaikutusalue

Kuva 4. Vaikutusalue.

Pääasialliset suunnitellun kaivostoiminnan vaikutusalueet.
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Taulukko 3. Maantieteelliset rajaukset.

Sahavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arvioinnin maantieteelliset rajaukset.
Kaunisvaaran
toiminta‐alue
Maa‐alue, joka tullaan
ottamaan toiminta‐
alueen eri
rakennusten ja
rakennelmien
käyttöön
(sis. Sahavaaran ja
Tapulin kaivokset
sekä Kaunisvaaran
rikastamon).

Välitön
vaikutusalue
N. 2 km säteellä
toiminta‐alueesta.
Välittömän
vaikutusalueen
sisällä suunniteltu
toiminta voi
aiheuttaa suoria
vaikutuksia ihmisiin
ja ympäristöön
erilaisina häiriöinä.

Suora vaikutus
johtuen tarpeesta
ottaa maata käyttöön,
suurimmat
vaikutukset häiriöinä
(melu, tärinä, pöly).

3.3

Paikallinen
vaikutusalue
N. 25 km säteellä
suunnitellusta
kaivostoiminnasta.
Pääosa suoritetuista
perustilatutkimuksista
on suoritettu tämän
alueen sisällä.
Pitää sisällään Pajalan
ja Kolarin taajamat.
Vaikutus voi olla sekä
välitön että välillinen.
Pääasiallinen osa
pendelöintiliiken‐
teestä arvioidaan
muodostuvan tämän
alueen sisällä.

Välillinen vaikutusalue
Seudullinen alue
koostuen mm. Pajalan
ja Kolarin kunnista,
Torniojokilaaksosta,
Malmfälten‐
malmikentästä ja
Pohjanlahden
pohjoisrannikosta sis.
Luulajan ja
Haaparanta/Tornion.
Välilliset seuraukset
suunnitellusta
toiminnasta ilmenevät
etupäässä työvoiman
tulo‐/lähtömuuttona,
lisääntyneenä
liikenteenä ja
lisääntyneenä
kaupankäyntinä.

MUUT RAJAUKSET

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissaei suoraan käsitellä työympäristöön liittyviä
kysymyksiä, joskin tietyt suunnitellut toimenpiteet liittyvät sekä työympäristöön että
muuhun ympäristöön. Riskejä ja turvallisuuskysymyksiä käsitellään vain yleispiirteiltään,
ks. kohta 9.17. Toimintaa varten on laadittu asetuksen (1999:382) mukainen
Turvallisuusraportti niistä toimenpiteistä, joilla voidaan ehkäistä ja rajoittaa vakavia
kemikaalionnettomuuksia. Raportissa nämä kysymykset käsitellään yksityiskohtaisesti, ks.
hakemuksen liite F.

3.4

KAIVOSTEN SIJAINTI

Kaivosviranomaisen antamassa päätöksessä, jolla päätöksellä hyödyntämislupa
myönnettiin,
Tapulin ja Sahavaaran kaivosten sijoituspaikka on lisäksi arvioitu
ympäristökaaren lukujen 3 ja 4 mukaisesti. Kaivosten sijoittamista ei oteta uudelleen esille
nyt käsillä olevassa ympäristökaaren mukaisessa tarkastelussa. Tästä menettelystä
säädetään mineraalilain luvussa 4, 2 §.
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4

NEUVONPIDOT JA TIEDOTUS

4.1

JOHDANTO

Neuvonpidot viranomaisten, organisaatioiden, asianomistajien ja yleisön kanssa
ovat tärkeä osa paikkansa pitävän ympäristövaikutusten arvion laatimisessa. Tämä
määritellään ympäristöpalkin 6. luvun 4 §:ssä. Lisäksi Kaunisvaaran suunniteltu
toiminta on arvioitu aiheuttavan tarvetta neuvonpitoon Espoon sopimuksen
nojalla, koska ylijäämävesi johdetaan Muonionjokeen.
Northland on jäsen SveMinissä ja on siten omaksunut SveMinin Eettiset Säännöt,
joihin sisältyy mm. avoimuus ja läpinäkyvyys tiedottamisessa ja viestinnässä
ympäröivään yhteiskuntaan. Northlandin omassa viestinnän toiminta-asiakirjassa
säädetään näin:
Northland on sitä mieltä, että suunniteltu kaivostoiminta on mahdollinen ainoastaan
paikallisella tuella ja osallistumisella. Saavuttaakseen tämän yhtiö sitoutuu avoimesti ja
asiallisesti jatkuvasti tiedottamaan asianomistajia ja yleisöä toiminnasta. Lisäksi
Northland pyrkii siihen, että yleisön ja asianomistajien kommentit, mielipiteet ja
kysymykset tallennetaan ja niihin vastataan.
Northland´s Internal and External
Communication Procedure

Seuraavassa kappaleessa esitetään yhteenveto viimeksi suoritetuista neuvonpidoista
Kaunisvaaran kaivostoiminnasta ja tulevasta Sahavaaran louhinnasta.
Neuvonpitopöytäkirjat, ilmoitukset, lähetyslistat ja saapuneet mielipiteet yms.
esitetään liitteessä M:2. Neuvonpidot (2008–2009), joita aiemmin on pidetty
Kaunisvaaran rikastamon ja Tapulin kaivoksen luvan saaneen toiminnan
yhteydessä, esitetään kokonaisuudessaan liitteessä M:2, ja ne sisältävät Espookonsultaation. Yhteenveto viimeksi suoritettuun neuvonpitoon (2009–2010)
osallistuneista kumppaneista esitetään taulukossa 4.
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Taulukko 4. Neuvonpitokumppanit

Osapuolet ja suunnitellun kaivostoiminnan johdosta pidetyt neuvonpidot. Tiedotus Espoon sopimuksen
mukaan on tehty yhteistyössä Suomen ympäristöministeriön kanssa.
Kumppani virallisessa neuvonpidossa
ympäristöpalkin mukaan
Norrbottenin Lääninhallitus
Pajalan kunta
Naturvårdsverket
Suomalais‐ruotsalainen Rajajokikomissio
Suomen ympäristöministeriö
Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus
Muonion saamelaiskylä

Jättänyt kirjallisia mielipiteitä
‐
‐
Luopunut lausunnosta
(Lausunto Tapuli)
‐
Kyllä, Espoo‐konsultaatio
Kyllä

Fiskeriverket

Kyllä

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kyllä

Vattenfall

Kyllä

Tielaitos

Kyllä

Sveaskog
Osapuoli virallisissa neuvonpidoissa
ympäristöpalkin mukaan
Kaunisvaaran kyläyhdistys

Jättänyt kirjallisia mielipiteitä

Kaunisvaaran yhtymä
Norra Kaunisvaara Jaktklubb
Södra Kaunisvaara Jaktklubb
Kaunisvaara Folkets Hus Förening
Aareavaara Kyläyhteisöyhdistys

Kyllä

Aareavaaran kyläyhdistys
Aareavaara Fiskevårdsområdesförening

Kyllä

Pajalan luonnonsuojeluyhdistys
Kamarikollegio

4.2

NEUVONPIDOT

4.2.1

Neuvonpidot viranomaisten kanssa

Neuvonpidot viranomaisten kanssa ovat tapahtuneet kokouksissa ja kirjallisesti.
Neuvonpitoalustus lähetettiin asianosaisille viranomaisille 11. lokakuuta 2009
(Taulukko 5). Alustus, lähetyslistat ja kokouspöytäkirjat esitetään liitteessä M:2.
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Taulukko 5. Neuvonpidot viranomaisten kanssa.

Päivämäärä
2009‐11‐30
2009‐11‐25

Osapuoli
Norrbottenin Lääninhallitus
Pajalan kunta

Kokouksissa esiin nostetut kysymykset ovat muun muassa koskeneet
vesistövaikutuksia, asumiskysymyksiä ja alueen poismuuttoon ja/tai alueelle
muuton aiheuttamia sosiaalisia vaikutuksia.
Lääninhallitus esitti muun muassa, että Northlandin tulisi aikaisessa vaiheessa

analysoida mahdollisuuksia ja mahdollisia ongelmia hiekkavaraston ehdotetuissa
jälkikäsittelysuunnitelmissa, selvittää mahdollisia kalkkiutumisvaikuksia pölyn
leviämisessä ja tutkia tuulen tilannetta sillä korkeudella, joka vastaa lopullisen
sivukivivaraston korkeutta alueella. Neuvonpidoissa löydöksen käsittelytoimiluvan
hakemuksen yhteydessä on keskusteltu myös monista muista toimintaan liittyvistä
kysymyksistä.
 Northland arvioi, että käsittelyssä olevassa hakemuksessa esitetty läjitysmenetelmä on paras
mahdollinen ja saatavilla oleva tekniikka tähän tarkoitukseen. Läjitystekniikka ja
jälkikäsittelytoimenpiteet ovat kokeiltuja menetelmiä, jotka mm. estävät sulfiittipitoisen
rikastushiekan oksidaatiota. Tällä hetkellä ei arvioida olevan tarvetta selkeytysvaraston veden
kalkittamiselle, ja mahdollinen tuleva tarve arvioidaan jäävän hyvin rajoitetuksi. Tuulitilanne
sivukivivaraston lopullista korkeutta vastaavalla korkeudella voi tulla tutkimuskohteeksi.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ilmoittaa Northlandille, että

tulevan hakemuksen tulisi sisältää päivitetty ja korjattu turvallisuusraportti, joka
kattaa kaiken ajankohtaisen toiminnan, jota Northland suorittaa alueella, eli
suunnitellut toiminnat Sahavaarassa ja Tapulissa yhdessä. Lisäksi MSB ilmoittaa,
että tulevan hakemuksen tulisi sisältää selvitys louhintajätettä koskevan säädöksen
(2008:722) 37 §:n mukaan, lisäksi mahdolliset vaarallisten aineiden kuljetusten
onnettomuusriskit tulisi kuvata.
 Päivitetty turvallisuusraportti, joka kattaa koko suunnitellun toiminnan alueella, liitetään
hakemukseen. Lisäksi liitteenä on selonteko louhintajätteestä ja kuvaus vaarallisten aineiden
kuljetuksista.
Vattenfall on jättänyt lausunnon koskien olemassa olevia sähkölaitteita suunnitellun

toiminta-alueen sisällä ja sen läheisyydessä. Vattenfall tiedottaa Northlandia
voimassa olevista säädöksistä siitä, mitä kiinteistönomistaja ei saa tehdä
johtoalueen läheisyydessä, kuten räjäytyksiä, maansiirtotöitä tai muita
toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa johdoille. Lisäksi Vattenfall tiedottaa
siitä, miten sähköjohtojen mahdollinen sijaintimuutos tapahtuu ja että Vattenfallin
ja Northlandin on sovittava tällaisen muuton säännöstelystä.
Vägverket (nykyään Trafikverket) tuo esiin kiinnostuksensa keskustella
tulevaisuudessa mahdollisuudesta toteuttaa suunniteltu malmijauhejohto (pipeline)
yhdessä rajajokea Huukissa ylittävän sillan kanssa. Vägverket kysyy tulevaisuuden
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kuljetuskaavasta suunnitellun kaivostoiminnan johdosta ja esittää, että
Northlandin tulisi selvittää toiminnan vaikutuksia kyseessä olevan alueen
liikennevirtoihin. Lisäksi Vägverket tuo esiin, että tiellä 99 on sekä paikallinen että
tärkeä alueellinen tehtävä ja että Vägverket toivoo saavansa ottaa osaa alueella
suoritettuihin melu- ja tärinätutkimuksiin.
 Rautamalmirikasteen poiskuljetus tulee tapahtumaan Narvikin sataman suuntaan –
kuljetusjärjestelmä, johon Kemin satama sisältyy, ei enää ole ajankohtainen. Trafikverket ja
Northland selvittävät parasta aikaa lukuisia kysymyksiä toimipaikasta Narvikin satamaan vievien
kuljetusten muodosta.
Fiskeriverket esittää muun muassa, että yhtiön on selvitettävä mahdollisia

virtaamamuutoksia, jotka voivat syntyä ympäröivissä pintavesiesiintymissä
suunnitellun toiminnan johdosta. Lisäksi Fiskeriverket on sitä mieltä, että
Northlandin tulisi kuvailla, miten vettä käsitellään rakennusvaiheessa ja millainen
mahdollisesti poispäästettävän veden laatu on (typpi- ja metallipitoisuus).
 Ympäristövaikutusten arviointi käsittelee virtaamamuutoksia ja vaikutuksia vedenlaatuun, jotka
syntyvät suunnitellun toiminnan johdosta. Siinä kuvataan, miten vesi käsitellään koko toiminnan
aikana.
4.2.2

Neuvonpito asianomistajien ja yleisön kanssa

Neuvonpidot asianomistajien kanssa ovat tapahtuneet julkisissa kokouksissa, niin
vapaaehtoisissa kuin kutsutuissa, sekä kirjallisesti viestien avulla (Taulukko 6).
Kutsu kokouksiin sekä alustus lähetettiin 18. marraskuuta 2009.
Neuvonpitokokouksista on myös ilmoitettu päivälehdissä ja Pajalan kunnan
kotisivuilla. Alustukset ovat olleet paitsi lähetettyinä myös yleisön nähtävillä
Northlandin toimistossa Pajalassa. Alustus, lähetyslistat, ilmoitus ja
kokouspöytäkirjat esitetään liitteessä M:2.
Taulukko 6. Neuvonpidot yleisön kanssa.

Päivämäärä
2009‐11‐24
2009‐11‐25

Paikka
Kaunisvaara, Folkets Hus.
Pajala, Folkets Hus.

Näissä neuvonpidoissa asianomistajia ja yleisöä on tiedotettu muun muassa
suunnitellun toiminnan muodosta, laajuudesta ja etenemisestä. Toiminnan
vaikutukset asianomistajiin ja yleisöön maavaatimusten, muuttuneen maankäytön,
vedenhuollon ja mahdollisten asuinympäristön häiriöiden muodosta on esitetty.
On keskusteltu myös toiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja talouteen.
Näissä neuvonpidoissa esiin nostetut kysymykset koskivat mm. vesikaivosten
tulevaa kapasiteettia, toiminnan vaikutuksia kalastusmahdollisuuksiin, toiminnan
turvaetäisyyden laajuutta ja Pajalan kunnan alueen tulevien asemakaavojen
hoitamista.
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Aareavaara Byasamfällighetsförening esittää, että ehdotetut tulevat muutokset Tapulin

kaivoksen infrastruktuuriin, mm. uusi rikastuslinja vaahdotukselle Kaunisvaaran
rikastamossa ja mahdollinen erillinen solu sulfiittituotteelle Tapulivuoman
hiekkavarastossa, ovat suuri kajoaminen heidän etuihinsa ja aiheuttavat suuren
riskin heidän ympäristölleen. Aareavaara Bysamfällighetsförening pyytää siksi
syvennettyä neuvonpitoa turvallisuus- ja kemikaalikysymyksissä. Yhdistys viittaa
lisäksi aiempaan kirjoitelmaan (2008-11-30), josta ilmenee Tapulin toiminnan
neuvonpidoissa esitetyt mielipiteet.
 Northland arvioi, että uusi Kaunisvaaran rikastamolle asennettava rikastuslinja sekä mahdollinen
erillinen läjitysosa Tapulivuoman hiekkavarastossa eivät tule aiheuttamaan lisärasitusta yhdistyksen
etuihin. Syvennetty neuvonpito turvallisuus‐ ja kemikaalikysymyksissä saatetaan järjestää
myöhemmin lupaprosessin edetessä.
Aareavaara Fiskevårdsområdesförening esittää mielipiteitä ja kysymyksiä pääosin

suunnitellusta raakavedenotosta ja vedenpäästöistä Muonionjokeen. Yhdistys
esittää mm. vaatimuksia sille, että päästöveden tulisi olla vähintään yhtä
korkealaatuinen kuin Muonionjoen luonnollinen vesi ja että päästöä ja ottoa ei saa
rakentaa niin, että tämä haittaa ja vaikuttaa maisemakuvaan joelta tai maalta
katsottuna. Veden lähellä esiintyvien ympäristöjen faunan osalta yhdistys
huomauttaa, että saukkoja on todettu esiintyvän Aareajoen vesistössä ja että
majavan jälkiä on esiintynyt alajuoksussa, missä Aareajoki ja Kaunisjoki yhtyvät.
 Suunniteltu toiminta Sahavaaran kaivoksella ei vaikuta raakavedenottoon ja veden johtamiseen
Muonionjokeen. Mitään muutoksia ei tule joen läheisyyteen rakennettavaan luvansaaneeseen
infrastruktuuriin. Northland on tietoinen siitä, että kalanhoitoyhdistyksellä on erittäin tärkeä
tietopohja alueen kalastuksesta ja luontoympäristöstä. Yhtiön tavoitteena on, että voisi syntyä
tiedonvaihtoa toiminnan aiheuttamissa tulevissa ympäristötutkimuksissa.

Yksi yksityishenkilö on jättänyt mielipiteensä Northlandille vedenpäästöstä
Muonionjokeen ja kysyy vaihtoehdoista valitulle purkuvesistölle.
 On selvitetty muita purkuvesistöjä kuin Muonionjoki ylijäämäveden purulle. Mikään muu alueen
vesistöistä ei ole todettu olevan jokea sopivampi.
4.2.3

Neuvonpito Muonion saamelaiskylän kanssa

Muodollinen neuvonpito Muonion saamelaiskylän kanssa tapahtui kokouksessa 25.
marraskuuta 2009 (Taulukko 7). Alustusasiakirjat lähetettiin marraskuun alussa, ja
kokouksen pöytäkirja esitetään liitteessä M:2.
Taulukko 7. Neuvonpito asianosaisen saamelaiskylän kanssa.

Päivämäärä
2009‐11‐25

Osapuoli
Muonion saamelaiskylä

Kokouksessa keskusteltiin suunnitellun toiminnan laajuudesta ja vaikutuksista
poroelinkeinoon sekä mahdollisista kompensaatiotoimenpiteistä, joilla haitallisia
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vaikutuksia voidaan vähentää. Muonion saamelaiskylä esittää, että Tapulin
kaivostoiminnan suunnittelussa laadittua ympäristövaikutusten ja sosiaalisten
vaikutusten arviointia ei voida pitää ajankohtaisena tämän hakemuksen osalta.
Päivitetty vaikutusten arviointi tulisi laatia saamelaiskylän osalta, johon sisältyy
Sahavaaran ja Tapulin suunnitellut toiminnot. Lisäksi saamelaiskylä on mm. sitä
mieltä, että Sahavaaran sivukivivarastolle ehdotettu sijainti on sopimaton, ja he
esittävät vaihtoehtoista suunnitelmaa.
 Uudet YVA ja SVA (sosiaalisten vaikutusten arviointi), jotka käsittävät koko Kaunisvaaran alueen
suunnitellun toiminnan, ovat laadittu Muonion saamelaiskylän osalta. Sahavaaran sivukivivaraston
sijaintiselvitys johti siihen, ettei saamelaiskylän ehdottaman sijainnin todettu olevan sopivin. Ne
toimenpiteet, jotka Northland voi toteuttaa pienentääkseen toiminnan haitallisia vaikutuksia
saamelaiskylän poroelinkeinoon alueella, voivat tulla käsiteltäviksi tulevissa neuvonpidoissa.
4.2.3

Neuvonpidot Turvallisuusraportista

Suunnitellussa kaivostoiminnassa käsiteltävien räjähdeainemäärien vuoksi on
suoritettu neuvonpidot Pajalan kunnan pelastuslaitoksen kanssa. Kokous pidettiin
25. marraskuuta 2009 Pajalan kunnan kanssa pidetyn neuvonpidon yhteydessä.
Kokouksessa keskusteltiin pelastuslaitokselle tärkeistä asioista suunnitellun
toiminnan osalta. Pelastuslaitos esittää, että räjäytyksien mahdollisia sivutuotteita
tulisi esittää. Muut pelastuslaitoksen esittämät mielipiteet, joista keskusteltiin, eivät
koske käsillä olevaa hakemusta.
4.3

EPÄVIRALLISIA NEUVONPITOJA

Tietoa Sahavaaran löydöksen suunnitellusta toiminnasta, joka on osa
Kaunisvaarahanketta, on jätetty epävirallisten yhteyksien kautta lukuisissa
tilaisuuksissa talvesta 2007 lähtien. Näihin tilaisuuksiin on
osallistunut valvontaviranomaisia ja organisaatioita. Epävirallisia kokouksia ja
neuvonpitoja on pidetty Muonion saamelaiskylän kanssa useasti marraskuusta
2006 tähän päivään asti. Kaivoshankkeita on lisäksi tuotu esiin useissa
lehtiartikkeleissa ja uutislähetyksissä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä
radiossa että televisiossa.

4.4

TIEDONANTO ESPOON SOPIMUKSEN MUKAAN

Vastauksena Naturvårdsverketin Suomen ympäristöministeriölle (2009-12-04)
lähettämään tiedusteluun, joka pohjautuu valtioiden rajat ylittävien
ympäristövaikutusten arvioinnin sopimukseen, ministeriö toteaa (2010-02-05), että
Suomi aikoo osallistua Sahavaaran suunnitellun toiminnan
neuvonpitomenettelyyn. Suomen ympäristöministeriö on siten pyytänyt
lausuntoja viranomaisilta ja organisaatioilta tiedonannossa toimitetuista
alustusasiakirjoista (Taulukko 8). Lausunnot löytyvät liitteestä M:2.
Alustusasiakirjat ja tiedot suunnitellusta toiminnasta ovat myös Suomessa saatettu
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yleisön tietoon, mm. kuulutuksella lehdissä. Alla esitetään yhteenveto saapuneista
mielipiteistä.
Taulukko 8. Neuvonpitokumppanit Espoo‐konsultaatiossa.

Suomalaiset viranomaiset ja kansalaisorganisaatiot, jotka ovat osallistuneet Sahavaaran suunnitellun
toiminnan neuvonpitoihin.
Lapin aluehallintovirasto

Paliskuntayhdistys

Lapin elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus

Tornion kaupunki

Liikennevirasto

Kolarin kunta

Tiehallinto

Kemin kaupunki

Museovirasto

Ylitornion kunta

Lapin liitto

Suomen luonnonsuojeluliitto

Ympäristöministeriö

Suomen ympäristöministeriö on suoraan hallituksen alaisuudessa ja ministeriöllä
on tehtävänään ympäristöministerin johdolla toteuttaa Suomen
ympäristöpolitiikkaa. Ympäristöministeriön vastaanottamien lausuntojen ja
mielipiteiden perusteella sekä viitaten omiin mielipiteisiinsä, ympäristöministeriö
esittää muun muassa, että Northlandin tulisi esittää koostettu
ympäristövaikutusten arviointi kaikelle ko. alueen suunnitellulle toiminnalle.
Ympäristöministeriön mielipide on se, että yhtiön tulisi koostetussa arviossa esittää
liikenneinfrastruktuurin vaikutusten arviointi, kuten hankkeen eri vaiheiden
vaatimia aikatauluja, liikennemääriä ja reittejä sekä näiden vaatimia
lupakäytäntöjä. Lisäksi ympäristöministeriö esittää, että Sahavaaran suunniteltu
toiminta lisää kaivostoimintojen aiheuttamia fyysisiä muutoksia ja päästöjä
suhteessa Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toimintaan.
Ympäristöministeriö ehdottaa, että Sahavaaran kaivoksen, Tapulin kaivoksen ja
Kaunisvaaran rikastamon yhteisvaikutukset tarvittavissa määrin arvioidaan.
 Ympäristöministeriö peräänkuuluttaa liikenneinfrastruktuurin, liikennemäärien ja reittien koostettua
vaikutusten arviointia luvan saaneen Kemin satamaan vievän kuljetusjärjestelmän osalta. Tämä
vaihtoehto ei enää ole ajankohtainen tuotteen poiskuljetusta varten, tehdyssä YVA:ssa ei ole
tällaista kuvausta. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointi käsittää kumulatiivisia vaikutuksia,
jotka syntyvät koko Kaunisvaaran alueen suunnitellussa toiminnassa.
Lapin aluehallintovirasto

Lapin Aluehallintovirasto esittää, että kaivostoiminnan suurimmat vaikutukset
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen Suomen puolella rajaa liittyvät
rautamalmijauheen lastaamiseen junavaunuihin Äkäsjokisuulla.
Aluehallintovirasto ei jätä mielipiteitä, jotka liittyisivät suoraan Sahavaaran
suunniteltuun toimintaan.
Lapin ELY‐keskus

Lapin ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvara -vastuualue esittää Sahavaaran
suunnitellusta toiminnasta, että Northlandin tulisi arvioida Sahavaaran ja Tapulin
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kaivostoimintojen yhteenlasketut vaikutukset. Lisäksi huomautetaan, että yhtiön
tulisi huolellisesti selvittää rikastushiekan ja sivukiven ominaisuuksia, tunnistaa
happoa muodostavat ja muut ongelmalliset kivimateriaalit sekä esittää tarpeellisen
käsittely- ja hallintojärjestelmän suunnitelmat. Northlandin pitäisi ELY:n mukaan
myös selvittää eri vesimassojen määriä ja laatuja, esim. sivukiven ja rikastushiekan
läjitysalueiden suoto- ja kuivatusvesiä, sekä optimoida räjähdysaineiden käyttöä
minimoidakseen typpipäästöjä veteen. Ympäristö ja luonnonvara -vastuualueen
mielestä on perusteltua, että tuleva ympäristövaikutusten arviointi sisältää arvion
suunniteltujen malmijauhekuljetusten vaikutuksista Suomen rautateihin.
Lapin ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue huomauttaa, että
hankkeen vaikutukset tiestöön saattavat vaatia muunlaista YVA-menettelyä.
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue on sitä mieltä, että
Suomen tulisi osallistua hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin
lähtökohtanaan suunnitellun toiminnan Tapulin infrastruktuurin yhteiskäyttö ja
Muonionjoen käyttö. Lisäksi vastuualue huomauttaa, että TornionjokiMuonionjoki muodostaa luonnonlohikannan merkityksellisimmän kutujoen
Itämerellä. Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue ei jätä
mielipiteitä, jotka johtuisivat suoraan Sahavaaran suunnitellusta toiminnasta.
 Northland arvioi, että käsiteltävä YVA vastaa Lapin ELY‐keskuksen eri vastuualueiden esittämiin
mielipiteisiin ja kysymyksiin. Ympäristövaikutusten arviointia, joka käsitti kuljetukset Kemin
satamaan, täydennettiin Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon hakemuksessa.
Liikennevirasto

Liikenneviraston rautatieosasto toteaa, että se on yhdessä Banverketin ja
Northlandin kanssa käynnistänyt esitutkimuksen, jossa tutkitaan mahdollista uutta
rautatieosuutta olemassa olevalta suomalaiselta rautatieltä kaivosalueelle.
Liikennevirasto ei jätä mielipiteitä Sahavaaran suunnitellusta toiminnasta.
Museovirasto

Museovirasto esittää, että suunniteltu pumppujohdon rakentaminen Muonionjoen
yli voi aiheuttaa vaikutuksia Suomen puolen arkeologiseen kulttuuriperimään.
Museovirasto ei jätä mielipiteitä Sahavaaran suunnitellusta toiminnasta.
 Malmijauheen pumppujohto Muonionjoen yli ei enää ole ajankohtainen.
Lapin liitto

Lapin liitto näkee, että kokonaisuus (eli "Fennoskandinen rautamalmihanke",
toim.huom.) on erittäin merkityksellinen alueelle, Norrbottenille ja Suomen
Lapille. Lisäksi liitto esittää, että on tärkeää, että tehdään yhteistyötä virallisella
tasolla ja että saatetaan naapurimaiden eri ympäristöharkintakäytäntöjä
mahdollisimman laajasti yhteen. Lapin liitto ilmoittaa, että olisi hyvä, jos
ympäristövaikutusten arviointi sisältäisi erillisen luvun Suomen puolen
suunnittelutilanteesta sekä vaikutukset kokonaisuudessaan, erityisesti Suomeen
suunnatut vaikutukset.
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 Northland jakaa käsityksen siitä, että Kaunisvaara alueelle suunniteltu kaivostoiminta tulee
olemaan erittäin merkittävä alueelle, niin Ruotsissa kuin Suomessa. Kuljetusjärjestelmässä, jossa
kuljetukset suuntaavat Narvikin satamaan, toiminnan vaikutukset infrastruktuurin
suunnittelukysymyksiin Suomessa jäävät rajoitetuksi.
Paliskuntayhdistys

Paliskuntayhdistys on sitä mieltä, että Sahavaaran suunniteltu kaivostoiminta
vaatii kansainvälistä YVA-menettelyä haitallisten vaikutusten pienentämiseksi tai
poistamiseksi. Yhdistys ehdottaa, että paliskunnan lausuntoa ja kannanottoa tulisi
pitää merkityksellisenä, kun päätöksiä tehdään kaivostoiminnasta. Lisäksi
paliskuntayhdistys tavoittelee perustietoa hankkeesta, jotta yhdistys voisi
tarkemmin ottaa kantaa haitallisiin vaikutuksiin. Tavoitteena on myös selvittää
yksityiskohtaisesti eri kaivostoimintojen poronhoidolle aiheuttamia
kokonaisvaikutuksia.
Tornion kaupunki

Tornion kaupungin ympäristölautakunta on mm. sitä mieltä, että
ympäristövaikutusten arviointiin tulisi sisältyä selvitys toiminnan päästöistä veteen
ja veden johtamisesta, sekä näiden vaikutus veden tilaan ja vesiorganismeihin
jokaisessa toiminta-alueen vesistössä. Selvityksen tulisi myös kattaa
typpiyhdisteiden lisäys, toiminnan ilmapäästöt sisältäen melu- ja ainepäästöt ja
näiden vaikutukset ilman laatuun sekä ihmisiin että muihin organismeihin. Tämä
koskee päästöjä, jotka ovat seurausta kaivosalueen toiminnasta sekä lastauksista,
kuljetuksista ja uudelleen lastauksista koko kuljetusreitin varrella, eli koko
matkalta Kemin satamaan.
Tornion kaupungin ympäristölautakunta esittää lisäksi, että mahdollisia
ennakoimattomia ympäristövahinkoja ja niiden mahdollisia vaikutuksia tulisi
nostaa esiin ja että suomalaisia kunnallisia ympäristösuojeluviranomaisia ja
suomalaista yleisöä tulisi tiedottaa ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä ja
muista viranomaismenettelyistä ja näihin liittyvistä kokouksista.
 Kyseessä oleva ympäristövaikutusten arviointi kattaa kuvauksen suunnitellun toiminnan
vaikutuksista vesi‐ ja ilmapäästöjen muodossa. Ympäristövaikutusten arviointia, joka käsitti
kuljetukset Kemin satamaan, täydennettiin Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon
hakemuksessa. Northland arvioi lisäksi, että Tornion kaupungin pyyntö jatkuvasta tiedottamisesta
ympäristövaikutusten arvioinnin etenemisestä oli pätevä ainoastaan silloin, kun kuljetusjärjestelmä
Kemin satamaan oli ajankohtainen.
Kolarin kunta

Kolarin kunnan rakennuslautakunta toteaa, että Suomen puolella tapahtuva
toiminta huomioidaan riittävässä määrin hankkeen ympäristövaikutusten
arvioinnissa, eikä kunnalla siten ole mielipiteitä Sahavaaraan suunniteltuun
toimintaan.
Kemin kaupunki

Kemin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, ettei heillä ole mitään
huomautettavaa suunnitellun toiminnan johdosta.
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Suomen Ylitornion kunta

Ylitornion kunta ei jätä mielipiteitä Sahavaaran suunnitellusta toiminnasta.
Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että hankkeella voi olla merkittäviä
yhteisvaikutuksia Tapulin kaivoksen kanssa. Liitto on mm. sitä mieltä, että
vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja tulisi suunnitella ja että päästöjen vaikutuksia
vesistöihin tulisi arvioida, varsinkin vaikutukset Kalixjoen ja Torniojoen vesistöjen
Natura 2000 -alueiden veden laatuun. Lisäksi mahdollinen uraanipitoisuus
malmissa tulisi esitellä.
 Kaunisvaarahankkeen ympäristövaikutusten arviointi käsittelee niitä kumulatiivisia vaikutuksia,
jotka syntyvät Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminnassa yhdessä Sahavaaran
kaivoksen kanssa. Ns. screeningasiakirja, joka erikseen valaisee vaikutuksia Natura 2000 ‐alueeseen
Kalixjoen ja Torniojoen alueella, liitetään hakemukseen.

43

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

6.5

SIVUKIVEN KÄSITTELY

6.5.1

Sivukiven luokitus

Tapulin kaivoksen sivukivi (n. 250 miljoonaa tonnia) on yhtenäinen, ja sillä on voimakkaasti
nettopuskuroivia ominaisuuksia. Sahavaaran kaivoksen sivukivi voidaan jakaa kahteen
luokkaan sen kemiallisten ominaisuuksien pohjalta: matalarikkiseen/ei mahdollisesti
happoa muodostavaan sivukiveen (NAF‐sivukivi) sekä korkearikkiseen/mahdollisesti happoa
muodostavaan sivukiveen (PAF‐sivukivi).
NAF = Non acid forming, PAF = Potentially acid forming.

Sahavaarassa louhitaan 75 miljoonaa tonnia malmia, jolloin sivukiven kokonaismäärä on
400 miljoonaa tonnia, ja matalarikkisen mahdollisesti ei happoa muodostavan sivukiven
määrä on n. 250 miljoonaa tonnia. Nyt tiedossa olevan mineraalivarannon pohjalta
sivukivivarasto on kuitenkin suunniteltu 100 miljoonan tonnin malmin louhinnan
mukaan, jolloin sivukiven kokonaismäärä olisi n. 450 miljoonaa tonnia. Kivi osoittaa hyvin
matalia rikkipitoisuuksia (vähemmän kuin 0,1 %) ja matalia muiden metallien
pitoisuuksia. Suoritetut kokeet osoittavat, että materiaali uuttaa metalleja hyvin rajoitetuin
määrin.
Korkearikkisen ja mahdollisesti happoa muodostavan sivukiven määrä on 150 miljoonaa
tonnia kiveä, jonka rikkipitoisuus on keskimäärin n. 5,5 %. Suoritetut kokeet osoittavat,
että korkearikkinen sivukivi, kuten matalarikkinenkin sivukivi, uuttaa metalleja hyvin
rajoitetuin määrin. Sivukiven kemiallinen koostumus vaatii kuitenkin erityistä käsittelyä. .
Käytön aikana tuotanto- ja sondeerausreikien porausjauheelle suoritetaan kokeita ja
analyyseja sivukiven luokitusta varten. Näiden analyysien pohjalta jäte tullaan
käsittelemään parhaalla mahdollisella tavalla. Sivukiviluokituksen tarkempi kuvaus löytyy
Teknisen kuvauksen liitteistä.
6.5.2

Läjitystekniikka ja veden käsittely

Tapulin sivukivivarasto

Sivukiven yhtenäisten kemiallisten ominaisuuksien vuoksi voidaan perustaa
yksinkertainen varasto, jonne sivukivi kuljetetaan suoraan läjitystä varten. Varasto
rakennetaan kolmessa tasossa, jossa jokainen taso tulee olemaan n. 25 metriä korkea 1:1
sortumiskaltevuudella. Jokaisen tason välillä voi olla 20–40 m sisennys. Sivukivivaraston
lopullinen korkeus on n. 75 metriä. Kuivatusvesi kerätään Tapulin prosessivesialtaaseen.
Sahavaaran sivukivivarasto

Sahavaaran sivukivivarasto tulee koostumaan pääasiallisesta varastosta sekä erikseen
pidettävän PAF-sivukiven varastosta. Päävarasto aiotaan rakentaa useassa tasossa. Jokainen
taso tulee olemaan n. 25 metriä korkea 1:1 sortumiskaltevuudella. Jokaisen tason välillä voi
olla 20-40 m sisennys. 450 miljoonan tonnin mitoituksella varaston lopullinen korkeus on
n. 100 metriä. Kuivatusvesi kerätään keräysaltaaseen, josta se pumpataan Tapulin
prosessivesialtaaseen.
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Sivukiven läjitys tulee pääosin merkitsemään sitä, että mahdollisesti happoa muodostava
sivukivi pidetään erillään omassa varastonosassaan. Lisäksi osia varastosta tullaan
ympäröimään ja kattamaan nettopuskuroivalla sivukivellä. Erillään pidettävän sivukiven
rinteet peitetään moreenilla läjityksen edetessä. Moreeni tiivistyy päällä olevan sivukiven
ja kuljetuksessa käytettävien raskaiden kulkuneuvojen painon myötä. Tiivistyminen
rajoittaa hapen kulkeutumista varaston läpi, ja siten mahdollinen sulfiittimurentuminen ja
happaman kuivatusveden syntyminen rajoittuvat.

Valumasuunta

Moreeni

Keräävät ojat erilliselle keräysaltaalle
Keräysallas

Oja/valli/tie

Oja/valli/tie
PAF

NAF‐sivukivi

Moreeni
Turve

Kallio

Kuva 13. Periaatepiirros sivukiven käsittelystä.

Periaatepiirros läjitystekniikasta ja mahdollisesti happoa muodostavasta sivukivestä. NAF = Non acid

forming..
Sivukiven läjitys tulee tapahtumaan suoraan olemassa olevan turpeen päälle, sillä se toimii
tietyssä määrin metallien kiinnittymisen esteenä. Turve ja sen alla oleva n. 8 metriä paksu
moreeni sekä yleiset hydrauliset olosuhteet – suomaa on valuma-alue – perustavat siten
yhdessä luonnollisen esteen, joka estää suodattumista pohjaveteen.
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Erillään pidettävä sivukivi

Moreeni

Keräävä oja

Turve

PAF
NAF

Valumasuunta

Moreeni

Keräävät ojat erilliselle keräysaltaalle
Keräysallas

Ojat/valli/tie

Oja/valli/tie
PAF

NAF‐sivukivi

Moreeni
Turve

Kallio

Kuva 14. Periaatepiirros sivukiven läjityksestä

Jälkikäsittelyyn valmistaudutaan siten, että erillään pidettävän sivukiven rinteet tarvittaessa peitetään
moreenilla ja sen päälle varastoidaan nettopuskuroivaa sivukiveä. Materiaali on siten täysin sulkeutunut,
mikä rajoittaa hapen saantia ja osaltaan estä oksidointia.
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6.13

JÄLKIKÄSITTELY

Jälkikäsittelyn tavoitteena on muokata kaivostoimintaan hyödynnetyt maa‐alueet
ensisijaisesti jonkin alueella esiintyvään luontotyyppiin mukaiseksi tai toissijaisesti muuta
maankäyttöä varten.

Jatkuva jälkikäsittelytyö on tavoitteena. Siinä maa jälkikäsitellään mahdollisimman
nopeasti käynnissä olevaa tuotantoa huomioiden. Jälkikäsittelysuunnitelma on laadittu,
katso Teknisen kuvauksen liite Jälkikäsittelysuunnitelma. Alla yhteenveto
jälkikäsittelytoimenpiteistä teollisuusalueen eri osille.
6.13.1 Tapulin ja Sahavaaran avolouhosten jälkikäsittely

Pumppausten loputtua avolouhokset tulevat muodostamaan järviä, kun kaivokset täyttyvät
vedellä luonnollisen pohjaveden valuman kautta. Avolouhosta ympäröivät vallit tullaan
tasoittamaan vedenpintaa alemmalle tasolle louhoksessa. Vallit kaivataan tarvittaessa
poikki, jotta lopetetut avolouhokset täyttyisivät vedellä nopeammin kontrolloiduissa
olosuhteissa ja jotta yhteydet ympäröivään suomaahan parantuisivat. Leikkaavat ojat
täytetään. Penkereille ja häirityille alueille istutetaan kasvillisuutta.

Pohjavesitaso

Rinteiden tasoitus

Kasvillisuuden perustaminen

Moreeni
Kallio

Avolouhosjärvi

Kuva 37. Periaatepiirros avolouhosalueen jälkikäsittelystä

Ympäröivien märkämaiden pohjavesitaso tulee olemaan yhteydessä Tapulin ja Sahavaaran
avolouhoksiin syntyvien järvien kanssa. Rinteet tasoitetaan ja peitetään kasvillisuudella.
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6.13.4 Sivukivivaraston jälkikäsittely

Kahden sivukivivaraston jokaisen tason rinteet tullaan toiminnan lopettamisen jälkeen
tasoittamaan, jotta rinnekaltevuudesta tulee pitkäkestoinen n. 1:3. Varastojen ympäröivät
ojat täytetään ja niihin perustetaan tarvittaessa kasvillisuutta. Varastot peitetään
moreenikerroksella kasvillisuuden mahdollistamiseksi, mahdollisesti istutetaan metsää.
Eroosiovahinkojen estämiseksi voidaan tarvita ojajärjestelmää, jolla pintavesi kerätään ja
johdetaan pois.
Sahavaaran osalta erotetaan mahdollisesti happoa muodostava sivukivi läjitettäväksi
rajoitettuun osaan sivukivivarastoa. Yhteys mahdollisesti happoa muodostavan sivukiven
ja mahdollisesti nettopuskuroivan sivukiven välillä rajoitetaan käyttämällä moreenia
peitteenä.

Peittämällä mahdollisesti happoa muodostava sivukivi vaiheittain riittävän paksulla
moreenikerroksella, joka tiivistyy päällä olevan nettopuskuroivan sivukiven sekä raskaiden
kuljetusajoneuvojen alla, saavutetaan mahdollisesti happoa muodostavan sivukiven aidattu
läjitys. Moreenikerros rajoittaa mahdollisesti happoa muodostavan sivukiven (PAF)
hapensaannin käytön aikana.

Moreeni
Spontaanisti syntynyt tai
istutettu kasvillisuus

Tarvittaessa perinteinen peitto

PAF

Peitto orgaanisella
materiaalilla

NAF‐sivukivi

Moreeni

Kuva 38. Periaatepiirros Sahavaaran sivukivivaraston jälkikäsittelystä

Erillisen sulfiittipitoisen sivukiven perinteinen peitto niin tarvittaessa, sekä maanparannusainetta, joka
peittää koko varaston kasvillisuuden mahdollistamiseksi.

Perinteinen peitto tarvitaan ainoastaan pintakerroksella ja/tai mahdollisesti erillään
pidetyn sivukiven ulkorinteillä, mikäli moreenipeite ei kokonaan peity ja tiivisty
mahdollisesti puskuroivan sivukiven alla. Perinteinen peitto käsittää mm. 0,3 metriä
paksun kerroksen kovaksipakattua tiivistä moreenia, joka rajoittaa hapen kulkeutumisen.
Tämän päälle voidaan lisätä n. 1 metrin moreenipeite, joka muodostaa suojakerroksen.
Lopuksi varaston päälle tulee n. 0,3 metriä paksu kerros orgaanista materiaalia, joka
mahdollistaa kasvillisuuden. Tätä pidetään parhaimpana saatavilla olevana tekniikkana ja
vastaavien mahdollisesti happoa muodostavien materiaalien jälkikäsittelykäytäntönä
Ruotsissa.
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Kuva 39. Vaiheittainen jälkikäsittely

Kaivosläjitys Kanadassa. Jälkikäsittely on tapahtunut jatkuvana louhoksen rinteillä.

Kuva 40. Esimerkki jälkikäsittelystä läjityksestä.

Jälkikäsitelty varasto saksalaisella kaivoksella.
6.12.3 Hiekka‐ ja selkeytysvarastojen jälkikäsittely

Selkeytysvarasto tullaan lopetetun käytön jälkeen tyhjentämään pumppaamalla vesi
kaivokseen tai vapauttamalla se hallitusti. Hiekkavarasto tullaan toiminnan jälkeen
peittämään kasvillisuudella, kuten Tapulin kaivoksen hakemuksessa kuvataan.
Hiekkavarastoa ympäröivä valli ja pato tullaan tasoittamaan, jotta varaston taso on
yhteydessä ympäröivään pohjavesitasoon.
Pääosa läjitetystä rikastushiekasta tulee olemaan mahdollisesti nettopuskuroivaa käytön
loppumisen aikoihin, ja ainoa vaadittu jälkikäsittely on kasvillisuus. Tarvittaessa ja
saatavuuden mukaan pintakerrokseen tullaan sekoittamaan orgaanista materiaalia tai
apulannoitetta. Jälkikäsittelyn lopullinen muodostuminen päätetään toiminnan
käynnistymisen jälkeen tehtävillä selvityksillä.
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Sahavaaran prosessilinjan vaahdotustuotetta sisältävän hiekkavaraston osan
jatkokäsittelylle on kaksi vaihtoehtoa riippuen siitä, miten kahden kaivoksen tuotanto
loppuu. Tämän hetken malmivarannon ja suunnitellun tuotannon perusteella Tapulin
kaivos tulee päättymään muutamia vuosia Sahavaaran jälkeen, joka merkitsee sitä, että
vaahdotustuote tässä tapauksessa tullaan jälkikäsittelemään peittämällä se kokonaan
matalarikkisellä rikastushiekalla (Kuva 41).
Hapen kulkeutuminen vaahdotustuotteelle rajoitetaan pohjavesitason nousulla
vaahdotustuotteen yläpuolelle, jolloin tuote pysyy vettyneenä. Hapen saatavuus on siten
tehokkaasti rajoitettu. Hydrogeologiset arviot osoittavat, että tällainen jälkikäsittely on
mahdollinen, mutta se tullaan vahvistamaan mallinnuksella.

Kohdissa, joissa vettyneisyyttä ei voida varmentaa, 3-4 metrin peite nettopuskuroivalla
rikastushiekalla voi antaa samanlaisen pienennyksen hapen kulkeutumiseen kuin 0,3
metriä paksu tiivistynyt moreenipeite, ottaen huomioon tuleva vettyneisyysaste ja
nettopuskuroivan hiekan paksuus.
Mahdollisesti happoa muodostava
vaahdotushiekka

Nettopuskuroiva rikastushiekka

Moreeni
Kallio

Kuva 41. Periaatepiirros hiekkavaraston (1) jälkikäsittelystä.

Vaihtoehto 1, jossa peittäminen tapahtuu Tapulin prosessilinjan rikastushiekalla. Yksinkertainen
maakerros kasvillisuutta varten peittää koko varaston.

Mikäli vaahdotustuotteen peittoa nettopuskuroivalla hiekalla ei voida suorittaa riittävässä
määrin, varastoa tullaan näiltä osin sen sijaan jälkikäsittelemään riittävällä peitolla (Kuva
42), jossa käytetään tiivis- ja suojakerrosta sekä kasvillisuuskerrosta sivukivivaraston osalta
kuvatulla tavalla.
Vaahdotushiekan riittävä peitto

Puskuroiva rikastushiekka (Sahavaara + Tapuli)

Moreeni
Kallio

Kuva 42. Periaatepiirros hiekkavaraston (2) jälkikäsittelystä.

Vaihtoehto 2, jossa vaaditaan perinteinen peitto mahdollisesti happoa muodostavan rikastushiekan
päälle.
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Myös siinä tapauksessa, että kaikki Kaunisvaaran rikastamolla tuotettava rikastushiekka
sekoitetaan, voidaan hyödyntää pelkästään Tapulin prosessilinjalta tuleva rikastushiekka
varastoalueen peitteenä.
6.12.4 Kaunisvaaran teollisuusalueen jälkikäsittely

Kun teollisuusaluetta ja rakennuksia ei enää tarvita kaivostoiminnassa tai muissa
toiminnoissa, rakennukset puretaan ja poistetaan. Mahdollisia betonisia pohjalaattoja
jätetään paikalle ja peitetään moreenilla. Ohut kerros maan pinnasta voidaan tarvittaessa
möyhentää tai kuljettaa pois varastoitavaksi avolouhokseen. Mahdollisesti saastunut maaaines käsitellään voimassa olevien säädösten mukaan. Maa peitetään tarvittaessa ohuella
moreenikerroksella ja/tai orgaanisella materiaalilla ja istutetaan kasvillisuutta.
6.12.5 Prosessivesialtaan ja selkeytysvaraston jälkikäsittely

Prosessivesiallas tullaan käytön lopettamisen jälkeen tyhjentymään vedestä siten, että vesi
pumpataan selkeytysvarastoon tai johonkin avolouhokseen. Kun allas on tyhjennytty, pato
katkaistaan sen matalimman kohdan paikkeilta ja tasoitetaan estämään vettä kertymästä
uudelleen. Pohjaan sekä patoon tulee kasvillisuutta. Selkeytysvarasto tullaan samalla
tavalla tyhjentämään pumppaamalla vesi johonkin kaivokseen, tai johtamalla vesi
purkuvesistöön. Hiekkavarastoa ympäröivät vallit ja pato kaivetaan poikki ja tasoitetaan,
jotta varaston taso on yhteydessä ympäröivän märkämaan pohjavesitasoon.
Tarvittaessa altaiden pohjat voidaan puhdistaa pinnan maansiirtotöillä. Maa varastoidaan
silloin avolouhokseen ja pinta peitetään tarvittaessa moreenilla ennen kasvillisuuden
syntymistä.
6.12.6 Moreenimassojen saatavuus jälkikäsittelyssä

Jälkikäsittelyssä hyödynnettävät moreenilouhokset tullaan perustamaan kahden
sivukivivaraston yhteyteen maanpoiston jälkeen. Varastoissa säilytetään sellainen määrä
moreenia, joka on hyvällä marginaalilla riittävä kaivostoiminnan kaikille
jälkikäsittelytöille. Jäljelle jäävät moreenimassat ja mahdollisesti häirityt maa-alat
tasoitetaan ja peitetään kasvillisuudella. Sedimenttiansoja saatetaan joutua perustamaan
pintavirtausten käsittelyä varten, kunnes kasvillisuus on vakiintunut ja eroosio on
hallinnassa.
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7

VAIHTOEHTOJEN TARKASTELU

7.1

NOLLA‐VAIHTOEHTO

Nolla-vaihtoehtona tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa on tapaus, jossa Tapulin kaivos
ja Kaunisvaaran rikastamo ovat käytössä, mutta Sahavaaran kaivosta ei koskaan
toteutettaisi. Perusteena tälle nolla-vaihtoehdolle on, että Tapulin kaivoksen ja
Kaunisvaaran rikastamon toiminnalle on saatu lupa ja että niiden toiminta on alkanut.
Aloitetuista töistä johtuen sellainen vaihtoehto ei ole enää mahdollinen, että mitään
kaivostoimintaa ei toteutettaisi alueella.
Näin ollen, nolla-vaihtoehto sisältää Tapulin kaivokselle myönnettyyn lupaan perustuen
rikastushiekka- ja selkeytysaltaan rakentamisen Tapulivuoman kosteikolle,
pumppausputkien asentamisen vedelle ja pumppuaseman rakentamisen Muonionjoen
varrelle sekä 5 miljoonan rautamalmituotetonnin kuljettamisen. Nolla-vaihtoehtoon
kuuluu, että maa-alueesta Sahavaaran kaivosta varten ei tule muuttuneen maankäytön
kohde.
Nolla-vaihtoehtoon kuuluu, että melu, tärinä ja ilmanpaineaallot Kaunisvaaran ja
Sahavaaran kylissä yleisesti jäävät alhaisemmiksi kuin jos Sahavaaran kaivos
käynnistettäisiin. Kuljetusliikenne tiellä nro 99 vähenee ja siitä on seurauksena pienehkö
vaikutus lähiasutukselle. Seuraukset yhteiskuntataloudelle, kuten esillä olevan
ympäristövaikutusten arvioinnin kohdassa 9.18 todetaan, yleensä harventuvat ja ovat
vähäisempiä, jos ainoastaan Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran rikastamo käynnistetään.
Sahavaaran kaivoksen n. 200 välitöntä työpaikkaa jäävät toteutumatta.

7.2

KAIVOSTEN KESKEN EI INFRASTRUKTUURIN YHTEISKÄYTTÖÄ

Sahavaaran malmin louhinnasta johtuvia ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi
lieventää sillä valtaosaa kaivoksen infrastruktuurista voidaan hyödyntää yhteiskäytössä
suunnitellun ja jo luvan saaneen Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon kanssa.
Mikäli näitä kahta toimintaa kehitettäisiin täysin toisistaan erillään, olisi siitä seurauksena
se, että tarvittaisiin lisää maata erillisen teollisuusalueen varustamiseksi rikastamoa,
toimistotiloja, läjitysalueita ja pysäköintialueita varten sekä uutta rikastushiekka- ja
selkeytysallasta varten. Tämän infrastruktuurin sijoittaminen tulisi tapahtua kuten on
esitetty kuvassa 43 (Kuva 5). Kokonaisuudessan maa-alan tarve alueella kasvaisi länteen
päin ja samalla lähiympäristöön muodostuisi useita melun, pölyn ja tärinän lähteitä. Veden
ylimäärän johtaminen putkea pitkin Muonionjokeen tai muuhun vastaanottavaan
kohteeseen olisi myös tarpeen.
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Sitä, että ei hyödynnettäisi mahdollisuutta infrastruktuurin yhteiskäyttöön Tapulin ja
Sahavaaran toiminta‐alueiden kesken, ei ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti, mutta jo
varhaisessa vaiheessa on osoittautunut, että siitä johtuisi turhan suuria negatiivisiä
vaikutuksia ympäristölle, lähialueen asukkaille sekä toiminnan taloudellisuudelle.
Yhteiskäytössä olevan infrastruktuurin arvioidaan parhaiten täyttävän Ruotsin
ympäristökaaren määräykset liittyen toiminnan sijoittamiseen (ks. esim. luku 2, 6 §).
Luonnonvarojen ja ympäristön pitkäjänteinen huomioiminen edellyttää, että toiminnat
toteutetaan siten, että erilaisten laitosten, laitteistojen ja rakennelmien yhteiskäyttö
toteutuu mahdollisuuksien mukaan.

Sijoitusvaihtoehdot
Sahavaaran kaivos
Malmivyöhyke
Sivukivivarasto
Metsämaata
Natura 200 ‐vesistö

Tapulin
avolouhos
Tapulin sivukivi‐
varasto

Tapulivuoman rikastushiekka‐ ja
selkeytysallas

Vaihtoehto 1.
Sahavaaran
rikastushiekka‐ ja
selkeytysallas

Kaunisvaaran
rikastamo
Vaihtoehto 2. Sahavaaran
rikastushiekka‐ ja
selkeytysallas

Vaihtoehto 1.
Sahavaaran
rikastamo

Sahavaaran
sivukivivarasto

Sahavaaran
avolouhos

Vaihtoehto 2. Sahavaaran rikastamo

Kuva 5. Vaihtoehtoiset sijoituspaikat.

Vaihtoehtoiset sijoituspaikat infrastruktuurille Sahavaara kaivoksen toimintaan liittyen, mikäli laitosten,
laitteistojen ja rakennelmien yhteiskäyttö suunnitellun toiminnan ja Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran
rikastamon kanssa ei toteudu.

Ensisijaisen vaihtoehdon mukaisesti Sahavaaran kaivoksen tuote – rautamalmirikaste –
tullaan kuljettamaan pois ja markkinoille Kaunisvaaran rikastamoa varten rakennettua
kuljetusjärjestelmää hyödyntäen. Mikäli kuljetusjärjestelmän yhteiskäyttö ei toteudu, on
Sahavaaran kaivokselta rakennettava erillinen kuljetusväylä.
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7.3

VAIHTOEHTOJA KAIVOSLOUHINNALLE

7.3.1

Vaihtoehtoinen louhintamenetelmä

Northlandin arvio on, että maan pintaosassa olevien malmioiden maanalainen louhinta ei
ole kannattava menetelmä Tapulin ja Sahavaaran esiintymien hyödyntämisessä.
Rautapitoisuus sekä malmion ulkonäkö ja levittäytyminen tekevät avolouhosratkaisusta
ainoan kannattavan menetelmän. Jatkotutkimukset alueella koskien malmin asentoa,
suuruutta ja esiintymää sekä tuotteen hinnan muutokset voivat vaikuttaa siihen, että
tulevaisuudessa siirrytään maanalaiseen louhintaan.
7.3.2

Sivukiven käyttö

Pääosalle malmitonta sivukiveä ei ole vaihtoehtoista käyttöä. Kaivoksien jälkitäyttö
sivukivellä, jota saadaan meneillään olevan louhinnan ohessa, ei normaalisti ole
mahdollista tuotannon jatkuessa avolouhintana ennen kuin osia avolouhoksesta on
louhittu loppuun. Sivukiviaineksen siirtäminen avolouhokseen, kun louhinta
kokonaisuudessaan on päättynyt, ei ole taloudellisesti kannattavaa.

7.4

VAIHTOEHTOINEN RIKASTAMOHIEKAN LÄJITYS

Sahavaaran ja Tapulin kaivoksilta lähtöisin olevan rikastamohiekan yhteisläjityksen
ansiosta voidaan suunnitellun toiminnan maa‐alan tarvetta merkittävästi rajoittaa
verrattuna siihen, että olisi kaksi erillistä allasta. Lisäksi kaivoksen täyttäminen hiekalla on
mahdotonta, koska avolouhoksessa louhitaan malmia.

Esitetty läjitystekniikka on stabiili pitkäksi ajaksi eteenpäin ja sen arvioidaan helpottavan
tulevaa jälkikäsittelyä. Eräs vaihtoehto esitetylle menenetelmälle on ”tavanomainen”
läjitys, jossa on kyse hyvin laajasta patorakenteesta, jolla voidaan sulkea hiekka ja suuri
määrä vettä padon taakse.
Korkeat vettä pidättelevät padot edellyttävät kattavaa valvontaa käytön yhteydessä ja
enemmän pätevää valvontaa kaatopaikan vakauden varmistamiseksi pidemmällä
aikajänteellä. Menetelmän edellyttämät patorakenteet merkitsisivät suuria kustannuksia,
kun huomioidaan kysymyksessä olevan alueen maaston tasaisuus. Lisäksi mainitunlaisten
patojen rakentaminen vaatisi hyvin suuria määriä moreenia – määriä, jotka ylittävät ne
määrät, joita avolouhoksen raivaamisessa saadaan kokoon. Tämä johtaisi tarpeeseen
perustaa alueelle ottopaikkoja, jotka vuorostaan vaikuttaisivat ympäristöön.
Edelleen vaihtoehto rikastushiekan läjittämiselle on ns. kuivaläjitys, jossa on kyse lähes
täysin kuivatetusta rikastushiekasta. Tämä menetelmä edellyttää kalliita investointeja
kuivatusrakennelmiin- ja laitteistoihin sekä korkeita käyttökustannuksia johtuen
taukoamattomasta materiaalin levittämisestä ja tiivistämisestä. Menetelmä edellyttää
lisäksi kattavia toimia pölyämisriskin minimoimiseksi. Myös mahdollisuudet peräkkäiselle
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jälkikäsittelylle kasvavat. Menetelmä on toimiva kuivan ilmaston alueilla, mutta se on
todettu epärealistiseksi Kaunisvaaran alueen kosteassa ja kylmässä ilmastossa.
Rikastushiekka

Pato ja patoaukko
Turvetta

Moreenia
Peruskalli

avolouhosLouhittu
Louhittu

Rikastamohiekka

ruskallio
PeruskallioPe

Kuva 6. Vaihtoehtoinen vedenalainen läjitysmenetelmä.

Läjitettäessä rikastushiekka veden alle tarvitaan vettä pitäviä patoja, mikäli louhittua avolouhosta tai
luonnollisia maaston alavia kohtia ei voida käyttää.

7.5

VAIHTOEHTOINEN RIKASTUSPROSESSI

Ei ole syytä etsiä vaihtoehtoa valitulle rikastamisprosessille magnetiitin talteenottamisessa,
koska magneettisuuteen perustuva erottelu on energiatehokas menetelmä, se tuottaa
korkean metallisaannon ja sitä siinä ei tarvita kemikaaleja. Vaahdotusprosessi on
välttämätön jotta tuotteesta voidaan poistaa sulfidit, koska ne ovat magneettisia ja muuten
aiheuttaisivat saastumista. Vaahdotukselle ei ole nykyisin olemassa vaihtoehtoista
tekniikkaa.

7.6

VAIHTOEHTOISTA RESURSSIEN KULUTUSTA

Suunniteltu toiminta aiheuttaa mm. vaahdotuksessa käytettävien kemikaalien kulutusta,
ajoneuvoissa ja koneissa polttoaineen kulutusta, räjähdysaineiden kulutusta louhinnassa
sekä veden kulutusta rikastamisprosessissa ja juomavetenä. Lisäksi toiminta edellyttää
huomattavaa määrää energiaa.
Northlandin edun mukaista on minimoida raaka‐aineiden kulutus ja sitä kautta alentaa
käyttökustannuksia ja vähentää ympäristöön kohdistuvia negatiivisiä vaikutuksia.

Useat suuret koneet voidaan hankkia sähkötoimisina sen sijaan, että ne olisivat
dieselmoottoreilla varustettuja. Kuitenkin on niin, että pääosalle kulutustarvikkeista
(räjähdysaineet, dieselpolttoaine, jne.) ei ole realistisia vaihtoehtoja.
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7.3

VAIHTOEHTOJA KULJETUKSILLE

Rautamalmijauhe Sahavaaran prosessilinjalta tulee kulkemaan Sahavaaran rikastamolle
suunniteltua kuljetusjärjestelmää pitkin. Rautamalmijauhe Sahavaaran prosessilinjalta
tullaan sekoittamaan Tapulin prosessilinjalta tulevaan rautamalmijauheeseen. Näiden
kahden tuotteen erottamiselle ei ole olemassa mitään teknistä tai käytännöllistä syytä.

Lopulta tuotteen kuljetusvaihtoehdoksi valittiin läntinen reitti kuorma-autoilla ja junalla
Narvikin satamaan. Aiemmin tutkittiin ”Transportsystem Narvik” -ratkaisulle
vaihtoehtona kuljetusta Pohjanlahden rannikolla sijaitsevaan Kemin satamaan. Suomen
rautatieverkko sijaitseen vain 18 km päässä suunnitellusta toiminnasta. Vaihtoehtona
Kemin satama on kuitenkin osoittautunut liian kalliiksi johtuen laajasta rautatien
perusparannustarpeesta yhdistettynä korkean tehokkuuden tarpeeseen kun kyse on
pitkänmatkan merirahdeista. Narvikin satamalla on merkittävästi suurempi kapasiteetti
alusten kokoa ajatellen kuin Pohjalahden satamilla.
Narvikin satamaa ajatellen ei nykyisin ole vaihtoehtoa kuorma-autolla tapahtuvalle
siirrolle rautatien varteen (Malmbanan-malmiradalle). Mikäli kaivosalueen Malmbananmalmirataan yhdistävä rata rakennetaan, kuorma-autokuljetus lopetetaan. Kemin satama vaihtoehdolle on selvitetty hihnakuljetin, pumppausputki, kuorma-autokuljetukset sekä
rataliittymä.

7.8

VAIHTOEHTOISET ESIVALMISTELUTYÖT

Jotta Tapulin ja Sahavaaran esiintymät voitaisiin louhia, on niitä peittävä maa-aines ja
turvekerros kuorittava ja kuljetettava pois. Em. kuorinnalle ei ole vaihtoehtoista
menetelmää, kun kyse on avolouhintaan perustuvasta louhinnasta. Pois kuoritun aineksen
läjitys tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa siten, että se viedään sivukivivarastolle, jolloin
toiminnan tarve maa-alaan vähenee. Kaikki kuoritun maa-aineksen vaihtoehtoiset
läjitysmenetelmät, kuten sivukivivaraston ulkopuolinen alue, johtavat suunnitellun
toiminnan kasvaneeseen maa-alan tarpeeseen ja niitä ei pidetä tavoittelemisen arvoisina.
Vaihtoehtoiset läjitysalat lisäävät myös kuljetuskustannuksia ja ne myös vaikuttavat
jälkikäsittelytöitä lisäävästi.

7.9

VAIHTOEHTOINEN VEDENKÄYTTÖ JA HANKINTA

7.9.1

Vedenkäyttö ja hankinta rakennusvaiheen aikana

Tapulin ja Kaunisvaaran teollisuusalueelta rakennusvaiheessa tuleva vesi puhdistetaan
selkeytysaltaassa enne kuin se lasketaan kohteena toimivaan Mellajokeen. Kun
prosessivesiallas on saatu rakennetuksi vesi tullaan pumppaamaan sinne.
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Sahavaaran rakennusvaiheen vesi pumpataan kokoamisaltaiden kautta Tapulin
sivukivivaraston yhteydessä olevaan prosessivesialtaaseen. Tietty veden samentuminen
ympäröivillä kosteikkoalaueilla on kuitenkin väistämätöntä rakennusvaiheen aikana.

Sahavaaran rakennusvaiheen aikana mahdollinen vedenkäyttö- ja hankintavaihtoehto olisi
se, että kaivoksen pintavedet johdettaisiin Kaunisjokeen, joka sijaitsee suoraan etelään ja
alavirtaan suunnitellulta toiminta-alueelta. Selkeytysaltaita ja paintavalutusaloja pitäisi
tällöin järjestää veden puhdistamiseksi ja tuolloin olisi myös valvottava, että suspensiona
mukana oleva aines saadaan laskeutumaan ennen veden pois laskemista.
7.9.2

Vesien käsittely tuotannon aikana

Sahavaaran ja Tapulin kaivosten yhteiseksi rakennettava vesienkäsittelyjärjestelmä tulee
varmistamaan veden saatavuuden Kaunisvaaran rikastamon toimintaa varten. Sadanta
sivukivivarastolta ja avolouhoksesta sekä avolouhoksessa esille tuleva pohjavesi tullaan
pumppaamaan pumppausaltaan kautta Tapulin prosessivesialtaaseen. Yhteinen
vedenkierrätyspiiri vaikuttaa siihen, että pelkästään kaivoksien ylijäämäveden pois
laskeminen edellyttää sen johtamista vastaanottavaan vesistöön, joka on Muonionjoki.
Muonionjoen suuri virtaama verrattuna siihen laskettavan veden määrään sekä siihen
laskettavan veden suspensiossa ja liuenneena olevien aineiden alhainen määrä
merkitsevät, että joen luontaiseen metallien ja ravinteiden pitoisuuksiin ei tällä
toimenpiteellä ole vaikutusta. Muonionjoesta suunniteltu vedenotto ei muuta Tapulin ja
Sahavaaran kaivosten yhteistä vesienkäsittelyjärjestelmää.

Vaihtoehtona esitetylle vesienkäsittelyjärjestelmälle olisi, että käytettäisiin jotain muuta
vastaanottavaa vesistöä kuin Muoniojokea tai että kohteita lisättäisiin. Alueella ei ole
yhtään soveltuvaa kohdetta luonnollisen virtaamansa puolesta kuin Muonionjoki, jotta
niihin voitaisiin laskea toiminta-alueen ylijäämävesi tai jotta niistä voitaisiin ottaa
raakavettä. Monen vesistön kohdalla jouduttaisiin suorittamaan merkittäviä
lisäkustannuksia aiheuttavaa putkilinjojen rakentamista sekä kustantamaan korkeampia
käyttö-/hankintakustannuksina, jotta veden laatu voitaisiin varmistaa useassa pisteessä.

7.10

SIJOITUSPAIKKAVAIHTOEHDOT

7.10.1

Sijoituspaikkavaihtoehtokartoitus

Suunniteltua toimintaa varten on tehty sijoituspaikkakartoitus. Tapulin toimintaa varten
tehtiin sijoituspaikkakartoitus osana Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon
lupahakemusta. Koska rakennus‐ ja esivalmistelutyöt tältä osin ovat jo käynnissä,
vaihtoehtoinen sijaintipaikka ei enää tule kysymykseen. Tapulin kaivoksen ja
Kaunisvaaran rikastamon sijoituspaikkakartoitus on kokonaisuudessaan liitteenä M:10
(Lokaliseringsutredning Tapuli/ Tapulin sijoituspaikkakartoitus).

58

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

Siksi tämän hakemuksen sijoituspaikkakartoitus on rajattu koskemaan Sahavaaran
sivukivivarastoa. Sijoituspaikkakartoitus on nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä M:10
(Sahavaaran sivukivivaraston sijoituspaikkakartoitus).
Kysymystä erillisestä rikastushiekka- ja selkeytysaltaasta, prosessivesialtaasta,
teollisuusalueesta ja rikastamosta Sahavaaran kaivosta varten ei ole tutkittu
yksityiskohtaisesti vaihtoehtojen osalta, koska niistä aiheutuisi aivan liian suuret
kustannukset sekä ympäristövaikutukset, ks. kohta 7.2.
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7.10.2

Avolouhoksen vaihtoehdot

Sahavaaran avolouhokselle ei ole olemassa sijoituspaikkavaihtoehtoa, koska se määräytyy
malmion sijainnin perusteella. Tässä esillä oleva hakemus koskee aluetta, jota varten on
saatu kaivoslupa.
7.10.3

Sahavaaran sivukivivaraston vaihtoehto

Sivukivivarasto on mitoitettu n. 450 miljoonalle tonnille malmitonta sivukiveä, jota
avolouhokselta tulee louhinnan yhteydessä. Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen
kartoittamiseksi on asetettu joukko rajoituksia, sillä etäisyys avolouhoksesta
varastopaikalle on päällimmäinen rajoitus. Yli 4 km etäisyys avolouhkoksesta varastolle on
arvioitu johtavan liian suuriin kuljetuskustannuksiin. Ympäristönäkökulmasta johtuen
etäisyyden tulisi olla mahdollisimman pieni, jotta kuljetuskaluston pakokaasujen määrä
voidaan minimoida ja maankäyttö tarvetta vähentää.
Toiminnan meluhaitan minimoimiseksi lähialueella sekä turvallisuuden vuoksi tiestä nro
99 itään päin olevia mahdollisia sijoituspaikkoja sivukivelle ei ole ryhdytty tutkimaan.
Lisäksi on alueita, joiden on arvioitu sijaitsevan liian lähellä asutusta, jotta niille voisi
ajatella vaihtoehtoista sijoituspaikkaa (ks. Kuva 7).
Sivukivivaraston sijoittamista sen malmisuonen päälle, joka kulkee Tapulin ja Sahavaaran
avolouhosten välillä, ei ole varsinaisesti harkittu. Sivukivivaraston mahdollinen siirto, jotta
tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää malmiota, tulisi olemaan aivan liian kallista. Edellä
mainittujen rajoitusten vuoksi on tutkittu neljää vaihtoehtoista sijoituspaikkaa.

Vaihtoehto 1 (haettu vaihtoehto) tarkoittaa sijoituspaikkaa, joka on yhteydessä
avolouhokseen ja on sen länsipuolella. Mainittu alue on 90 % kosteikkoa ja on osa
Ahvenvuoman kosteikkoa. Tämä vaihtoehto merkitsee, että sivukivivarasto sijoitetaan
alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallista merkitystä omaavaksi porolaitumeksi ja
luonnonsuojelualueeksi ja että se sijaitsee Muonion saamelaiskylän ydinalueella.
Sijoituspaikka on esiintymän päällystän tuntumassa ja sivussa malmion leviämissuunnasta.
Vaihtoehto 2 tarkoittaa varaston sijoittamista avolouhoksesta lounaaseen ja kaakkoon,
koska tämä vaihtoehto edellyttää kahta läjitysvarastoa, joihin laskennallinen määrä
sivukiveä mahtuu. Alue koostuu n. 80 % kosteikosta ja sijaitsee Salmivuoman
kosteikkokohteessa. Tämä vaihtoehto tarkoittaa, että kaivostrukkeja varten on
rakennettava ylityspaikka Kaunisjoen yli. Sijoituspaikka saattaa sijaita osaltaan
malmiesiintymän päällä. Tämä vaihtoehto merkitsee, että sivukivivarasto sijoitetaan
alueelle, joka on luokiteltu valtakunnallista merkitystä omaavaksi porolaitumeksi ja
luonnonsuojelualueeksi ja että se sijaitsee Muonion saamelaiskylän ydinalueella.
Vaihtoehto 2 on muunnelma siitä vaihtoehdosta, joka koskettaa poronhoidonharjoittajia ja
jota Northland yhteisessä neuvottelussa esitteli parhaana vaihtoehtona (ks. liite M:2).
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Rajoitukset
sijoittamisessa
4 km avolouhoksesta
rajoitettu alue
Tapulin sivukivivarasto
Tapulin avolouhos
Sahavaaran avolouhos
Natura 2000 –vesistö
Metsämaata

Kaunisvaaran
teollisuusalue
Malmi‐
vyöhyke

Lähiasutus

Tiestä nro 99
itään päin

Etelään
Suksijoesta / Kaunisjoesta

Tie nro 99

Kuva 7. Sijoitusvaihtoehtojen rajoitukset.

Rajaukset, kun huomioidaan Sahavaaran sivukivivaraston vaihtoehtoiset sijaintipaikat.

Vaihtoehto 3 tarkoittaa, että sivukiviaines yhteisläjitetään Tapulin sivukiven kanssa
Tapulin avolouhoksen yhteydessä sijaitsevaan sivukivivarastoon, joka osittain merkitsee
sitä, että 4 km etäisyys Sahavaaran kaivoksesta tulee ylitetyksi. Tapulin sivukivivarasto on
tällä hetkellä mitoitettu 250 miljoonalle tonnille ja näin ollen edellytetään alueen
laajentamista siten, että sen kapasiteetiksi tulee n. 700 miljoonaa tonnia. Tämä vaihtoehto
edellyttää kahden läjitysalan käyttämistä, jotta varasto ei leviäisi malmivyöhykkeen päälle.
Osa läjitysalueesta on varattava vastaanottamaan sulfidipitoista sivukiveä Sahavaaran
avolouhoksesta. Vaihtoehto 3:n alue koostuu 90 % kosteikosta (Kokkovuoman kosteikko).
Sijoittamiseen kuuluu, että sivukivivarastoa on voitava laajentaa Muonion saamelaiskylän
porojen viihtymisalueelle ja laajentuminen ulottuu läheiseen kontaktiin olemassa olevan
muuttoreitin kanssa.
Lopuksi on tutkittu vielä neljättä vaihtoehtoa, jossa sivukivivarasto sijoitettaisiin Tapulin ja
Sahavaara kaivosten välille. Tämä alue ulottuisi Kokkovuoman kosteikolle. Vaihtoehdossa
4 sivukivivarasto kokonaisuudessaan sijoitettaisiin Muonion saamelaiskylän porojen
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viihtymisalueelle ja alueelle, jolla on valtakunnalista merkitystä poronhoitoelinkeinon
kannalta.

Sijoitusvaihtoehdot
Sahavaaran
sivukivivarastolle
Porojen muuttoreitti
Valtak.merkittävä luonnonsuojeluarvo
Valtak. merkittävä poroelink.alue
Porojen viihtyvyysalue
Malmivyöhyke
Tapulin sivukivivarasto
Sijoitusvaihtoehdot
Natura 2000 ‐vesistö
Tapulin avolouhos
Sahavaaran avolouhos
Metsämaata

Kuva 8. Sivukivivaraston vaihtoehtoiset sijoituspaikat.

Tutkitut sivukivivaraston sijoituspaikkavaihtoehdot, porojen viihtymisalue ja muuttoreitti sekä alueen
valtakunnallinen merkitys luonnonsuojelun ja poronhoitoelinkeinon kannalta.

Myös sivukivivaraston vaihtoehtoisia korkeuksia on tutkittu. Suuri korkeus merkitsee
vähäisempää maa-alan tarvetta. Northland pyrkii siheen, että varastoalue ei vaikuttaisi
maisemaan enemmän kuin on välttämätöntä ja siksi yhtiö pyrkii rajoittamaan varaston
korkeuden nyt esitettyyn korkeuteen. Lisäksi toinen syy, joka ei tue lisäkorkeutta on se,
että siitä aiheuttuisi lisää polttoaineen kulutusta kun sivukiviainesta jouduttaisiin
kuljettamaan korkeammalle varastoinnin yhteydessä.
7.10.4 Valitun vaihtoehdon perustelut
Vaihtoehto 1 valittiin siksi, että sen arvioitiin olevan paras vaihtoehto useankin parametrin
osalta muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Jäljempänä on yhteenveto niistä kriteereistä,
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joita

sijoituspaikkakartoituksessa

tutkittiin.

Katso

liite

M:10

(Sahavaaran

sivukivivaraston sijoituspaikkakartoitus).
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Etäisyys ja kuljetuskustannukset

Vaihtoehto 1 tarkoittaa, että kuljetuksia avolouhoksesta ja sivukivivarastosta minimoidaan
ja siten saavutetaan merkittävästi alhaisemmat kuljetuskustannukset ja vähäisempi
ympäristövaikutus kuin muilla vaihtoehdoilla.
Luonnonympäristön käyttö

Sivukivivarasto tarkoittaa peruuttamatonta maankäyttötarvetta, koska sen jälkeen, kun
alueeseen on näin kajottu, voidaan sitä käyttää uudelleen vasta jälkikäsittelyn tapahduttua.
Kosteikkoa ei voida palauttaa. Vaihtoehto 1 on arvioitu parhaaksi tässä yhteydessä.
Ahvenvuoman kosteikko, johon kajotaan, kuuluu VMI-luokkaan 2 eikä se näin ollen
kuuluu korkeimpaan luonnonsuojeluluokkaan kuten muiden vaihtoehtojen kohteet
(Kokkovuoman ja Salmivuoman kosteikot). Vaihtoehto 4 on arvioitu sellaiskesi, että se
merkitsee suurinta negatiivista vaikutusta luonnonympäristöön.
Seuraukset lähiseudun asukkaille

Koska valittu vaihtoehto tarkoittaa avolouhoksesta länteen olevaa sijoituspaikkaa,
sivukivikuljetusreitti ei ole asumusten lähellä. Laskennalliset sivukivenkuljetuskaluston
melutasot on arvioitu alhaisista kohtalaisiksi, kun sijoituspaikka on vaihtoehdon 1
mukainen. Vaihtoehto 2 on arvioitu sellaiseksi, että se merkitsee suurinta negatiivista
vaikutusta lähiseudun asukkaille.
Seuraukset Natura 2000 ‐vesistöille

Kaunisjoki, joka virtaa etelään vaihtoehtona 1 olevasta sijoistuspaikasta, kuuluu Natura
2000 -alueeseen (Kalixjoen ja Torniojoen jokisysteemi). Vaihtoehdossa 2 edellytetään
vesistön ylitystä avolouhokselta tultaessa ja sinne palattaessa, ja sen on tästä johtuen
arvioitu merkitsevän suurinta negatiivisen vaikutuksen riskiä.
Vaikutus poroelinkeinoon

Muonion saamelaiskylän asianosaiset porotalouden harjoittajat ovat esittäneet vaihtoehtoa
2. Tämän vaihtoehdon on arvioitu merkitsevän todennäköisiä haitallisia vaikutuksia
muiden kriteereiden osalta. Sekä vaihtoehto 3 että vaihtoehto 4 vaikuttavat negatiivisesti
eniten saamelaiskylän tärkeään porojen viihtyvyysalueeseen ja suurin negatiivisten
yhteisvaikutusten määrä on vaihtoehdolla 4. Haettu sijoituspaikkavaihtoehto, ts. suoraan
länteen avolouhoksesta, on arvioitu sellaiseksi, että siinä negatiiviset vaikutukset
poroelinkeinolle ovat vähäisimmät.
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8

ALUEEN OMINAISUUDET

8.7

PINTAVESI

Kaivostoiminta-alueen ympäristön pintavesistöt ja pintavesiesiintymät muodostavat
sivujokia, jotka laskevat Natura 2000 -alueeseen (Kalixjoen ja Torniojoen jokisysteemi).
Perusteet Natura 2000 -alueeseen liittämiselle on kuvailtu lähemmin liitteessä M7.
8.7.1

Lähiympäristön pintavesiesiintymät

Suunniteltu kaivostoiminta on tarkoitus sijoittaa Ahvenvuoman, Kokkovuoman ja
Tapulivuoman suoalueelle. Suunniteltu toiminta kokonaisuudessaan sijoittuu Kaunisjoen
vesistöalueen sisälle.
Valuma‐alueet

Kosteikkoja
Suunniteltu toiminta‐alue

Kuva 9. Kaunisjoen valuma‐alue.

Kaunisjoen valuma‐alue on kooltaan n. 62 000 ha, josta suurin osa on kosteikkoa. Joki laskee
Muonionjokeen heti Kolarin (Suomessa) eteläpuolella.

Kaunisjoki kiertelee etelään päin Sahavaaran alueella, jossa maasto on tasaista, ja se laskee
Muonionjokeen Kaunisjoensuun kohdalla samalla korkeudella kuin missä Kolari sijaitsee
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Suomen puolella. Muoniojoki, joka Huukin kohdalla on leveydeltään n. 100-300 m, on
suurin Torniojoen sivuhaaroista ja se yhtyy Torniojokeen Pajalan eteläpuolella, n. 30 km
kaakkoon suunnitellusta kaivosalueesta.
Kokkovuomasta pohjoiseen virtaa Mellajoki (leveydeltään n. 2 m) ja se yhtyy Aareajokeen,
joka on leveydeltään 5-10 m. Aareajoki yhtyy Kaunisjokeen Tapulivuoman kosteikon
itäpuolella. Maisemassa ei ole juurikaan järviä, mutta kosteikkoalueella on lampia.
Pintavesivirtauksia ohjautuu jaksoittain myös ojitusalueelta, joka sijaitsee Ahvenvuoman
suoalueella, erityisesti Saavaaran esiintymästä länteen, jonne suunniteltu sivukivivarasto
on tarkoitus sijoittaa.
8.7.2

Virtaamat

Suunnitelulla toiminta-alueella on tehty LVT (2008) toimesta hydrologinen mallinnus
lähiaseuden valunnasta ja mallinnus perustuu alueen referenssivesistössä vuosina jaksolta
1962-2009 tehtyihin tosiasiallisiin virtaamamittauksiin.
Kyseisen hydrologisen mallin vahvistamiseksi on tehty vertailuja myös S-HYPE-malliin,
jonka SMHI tarjoaa verkkopohjaisen HOMeR-palvelun välityksellä (SMHI, 2010a). Näitä
kahta hydrologista mallia keskenään vertailemalla todettiin vankka korrelaatio, joka oli
parhaimmillaan S-HYPE-mallin v. 2008 virtaamalaskelmissa.

S‐HYPE
Malli S‐HYPE (HYdrological Predictions for the Environment) on hydrologinen valuma‐aluemalli, jolla simuloidaan
sadannasta johtuvia vedenvirtauksia ja aineiden liikettä maakerrosten ja järvien läpi vesistön
purkautumispisteeseen. Malli huomioi mm. maankäyttömuodot, maalajit ja korkeuden meren pinnasta. Tyypillinen
virhe virtaamalaskelmissa on ±10 %, typpipitoisuudessa ±10 % ja fosforipitoisuudessa ±30 %, kun laskelmat
perustuvat pitkän aikavälin keskiarvoihin ja verrattaessa varsinaisiin havaintoihin (SMHI, 2010b).
Virtaama
Kokonaistyppi
Kokonaisfosfori

Simuloidut (S‐HYPE) arvot ja havaintoihin perustuvat arvot.
Simuloidut arvot (punainen viiva) ja havaintoihin perustuvat arvot malliparametrien sovittamisessa eri puolilla
Ruotsia: virtaama, kokonaistyppipitoisuus ja kokonaisfosforipitoisuus. Lähde: SMHI (2010a).
Hydrologisten mallien vertailu
Mallinnettu keskimääräinen virtaama per kk
Jämförelse mellan
hydrologiska modeller
Kaunisjoki ovan Aareajoki

10

LVT: 10,6
S‐HYPE: 10,8
LVT: 4,06
S‐HYPE: 4,17

50

LVT Hydrologisk modell från
referensvattendrag (1962‐2009)
S‐HYPE år 2008 (SMHI HOMeR)

40
30

4

LVT Hydrologisk modell från
referensvattendrag (1962‐2009)

2

S‐HYPE (SMHI HOMeR) år 2008

S‐HYPE (medel år 1995‐2009)

20
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Kaunisjoki ovan Aareajoki

december

8

70
60

november

12

Hydrologisten mallien vertailua.
Vertailu liittyen hydrologisista malleista laskettuihin Kaunisjoen virtaamiin (Aareajoen yläpuolella).
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Mallinnettu Kaunisjoen
virtaama
Suunniteltu toiminta‐alue

Kuva 10. Kaunisjoen virtaama.

Laskennallinen vedenvirtaama Kaunisjoen valuma‐alueen eri osissa. MQ: vuoden keskimääräinen
vedenvirtaama Käyttäen S‐HYPE hydrologista mallia, saatu käyttöön SMHI (homer.smhi.se) kautta sekä
käyttäen LVT (2008).

Kaunisjoen valuma-alue käsittää n. 620 km2. Juoksutus Muoniojokeen on arvioitu vuoden
keskimääräisellä virtaamalla olevan n. 6,8 m3/s, joka vastaa 213 (M)m3 vuodessa. Etelään
suunnitellulta toiminta-alueelta Sahavaara kaivoksesta on vuoden keskivirtaama n. 2,1
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m3/s, joka vastaa n. 65 (M)m3 vuodessa. Kaunisjoki vaikuttaa yhteensä ainostaan 4 %:lla
kokonaisvuosikeskivirtaamaan Muoniojoessa, joka on määrältään 162 m3/s.
Taulukko 4. Muoniojoen virtaama.

Muoniojoen valuma‐alue ja virtaama sekä keskiali‐ (MLQ), keski‐ (MQ) ja keskiylivirtaama (MHQ).
Virtausmittaukset tehty Kallion mittausasemalla (SMHI, 1961–1990).
Valuma‐alue
(km2)

MLQ
(m3/s)

MQ
(m3/s)

MHQ
(m3/s)

14 430

32

162

1 051

Muoniojoki
8.7.3

Pintaveden laatu

Pintavesinäytteitä on otetttu veden laadun selvittämiseksi useasta alueen vesistöstä ja
järvestä. Tärkeimmistä ja pääasiallisista vaikutusalueista näytteet on otettu säännöllisesti v.
2006 alkaen. Liittyen Muonionjoen veden laatuun on tuloksia haettu Torne- och Kalix
älvars vattenvårdsförbundin (Tornion- ja Kalixjoen vesienhoitoyhdistyksen)
vuosiraportista, sen kohdasta MU10 kuvassa ( Kuva 11), sekä suomalaisen RKTL:n (Riistaja kalatalouden tutkimuslaitoksen, www.rktl.fi) tutkimustuloksista koskien
pohjaeläimistöä.
Tornionjoen ja Muonionjoen veden laatua on tarkkailtu säännöllisesti Suomessa ja
Ruotsissa 1960-luvun alusta lähtien ja vesistöjen kalakantoja on tutkittu jo 1970-luvun
alusta alkaen. Nykyinen ympäristönseuranta kattaa pääasiassa veden kemiallisen laadun
sekä kasviplanktonin, pohjaeläimet ja kalat.
8.7.4

Yhteenveto näytteenoton tuloksista

Vesinäytteitä on otettu veden laadun määrittämiseksi näytteidenottopisteissä.
Tutkimusten tulokset osioittavat, että veden laatu on alueelle tyypillinen ja että
poikkeamat ylä‐Norlannin suuralueen vastaavista vertailuarvoista olivat vähäisiä tai niitä
ei ollut lainkaan.

Analysoitujen vesinäytteiden tulokset esitellään yleispiirteisesti tässä jäljempänä.
Hivenalkuaineiden/metallien pitoisuudet vesistössä suunnitellun kaivostoimminnan
läheisyydessä ovat alhaisia ja/tai erittäin alhaisia verrattuna Ruotsin
luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) arviointiperusteisiin. Ainoat poikkeamat
ilmenevät raudan ja mangaanin pitoisuuksissa. Alueen pintavesien rautapitoisuudet ovat
yleisesti hyvin korkeita, joka selittyy alueen moreenin kohonneilla rautapitoisuuksilla sekä
alueen kosteikkojen runsaudella. Rautapitoisuus todettiin erityisen korkeaksi Rässiojassa
elokuussa 2007 (ks. piste NL13 Kuva 11).
Korkea rautapitoisuus voi olla haitallista vesieliöstölle. Suuri humuspitoisuus yhdistettynä
siihen, että pintavedet Sahavaaran ja Tapuli lähiympäristössä ovat happipitoisia,
vähentävät tätä vaikutusta, koska rauta todennäköisesti esiintyy pieninä
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rautaoksidihiukkasina tai komplekseihin sitoutuneena humuksessa. Lisäksi voidaan
olettaa, että ekosysteemi on sopeutunut veden luontaisesti korkeaan rautapitoisuuteen.
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Pintavedet ja näytteidenottopisteet
Natura 2000 vesi

Näytteenottopiste

Vesistö/ojasto

Sahavaara avol. ja sivuk.varasto

Maatalousmaata

Tapuli avol. ja sivuk.varasto

Metsämaata

Toiminta‐alue

Järviä

Rikastushiekka‐ ja selkeytysallas

Kuva 11. Pintavesiesiintymät alueella.

Suunnitellun toiminnan ympäristön pintavesiesiintymät ja näytteenottopisteet.
Taulukko 5. Pintaveden näytteenottopisteet.

Sahavaaran esiintymän yhteydessä olevat näytteidenottopisteet pintaveden laadun määrittämiseksi ja
pohjaeläinten viihtyvyyden kannalta. Näytteidenottopisteiden sijaintipaikat on esitetty kuvassa 8.7.2.
Näytteidenottopiste

Vesistö / järvi

Veden laatu

Pohjaeläimistö

NL8

Kaunisjoki suunnitellusta alueesta
yläjuoksun puolella

Kyllä

Kyllä

NL2

Kaunisjoki suunnitellusta alueesta
alajuoksun puolella

Kyllä

Kyllä

NL3

Oja Ahvenvuomassa suunnitellulla alueella

Kyllä

Kyllä

NL6NL6a

Kaunisjärvi

Kyllä

Kyllä

NL5

Vähäjärvi

Kyllä

NL10

Kaunisjoki sivujoesta Kaunisjärven ja
Vähäjärven yläjuoksulla

Kyllä

NL11

Aareajoki alajuoksulla Mellajoesta

Kyllä

NL15

Mellajoki

Kyllä

NL18a

Kaunisjoki alajuoksulla Aareajoesta

Kyllä
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Näytteidenottopiste

Vesistö / järvi

Veden laatu

NL21

Kaunisjoki alajuoksulla Aareajoesta

Kyllä

NL18

Kaunisjoki Muoniojoen suulla

Kyllä

Mu3

Muoniojoki yläjuoksulla Kaunisjoesta

Kyllä

Kyllä

Mu2/1

Muoniojoki yläjuoksulla Kaunisjoesta

Kyllä

Kyllä

Mu10

Muoniojoki alajuoksulla Kaunisjoesta

Kyllä

8.7.5

Pohjaeläimistö

Veden kemiallinen laatu Kaunisjoen sivujoessa

Koska Sahavaaran kaivoksen suunniteltu toiminta sekä siihen yhdistettävä Tapulin
kaivoksen infrastruktuuri – rikastamo ja rikastushiekka-allas – on sijoitettu Kaunisjoen
valuma-alueelle, on olemassa erityinen syy tutkia vesikemia ja kuvailla, kuinka vesikemia
muuttuu vesistössä suunnitellun toiminnan yläjuoksun puolelta Muonionjokeen
tapahtuvan veden laskun purkupisteeseen.
Kaivostoimintaan on historiallisesti yhdistetty typpipäästöt (jotka ovat peräisin
räjähdysainejäämistä) sekä metallipäästöt (jotka ovat peräisin prosessi‐ ja suotovesistä).
Siksi paikallisen vesistön vesikemian kuvauksessa painotus on ravintoaine‐ ja
metallipitoisuuksien perustilan kuvaamisessa.
Kaunisjoki suunnitellusta toiminnasta yläjuoksulle päin (NL8)

Näytteenottopiste NL8 sijaitsee Kaunisjoessa yläjuoksulla Sahavaaran suunnitellusta
toiminta-alueesta katsottuna. Näytteenottopisteen valuma-alueella sijaitsevat
Kokkovuoman luoteisosat, korkeammalla sijaitsevat metsäalueet sekä luoteessa olevan
Tervavuoman suojelualueen kosteikko-osia. Piste NL8 voi toimia referenssipisteenä
tulevissa seurantaohjelmissa.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

april

januari

juli

oktober

april

januari

oktober

juli

april

januari

juli

oktober

april

januari

juli

oktober

april

januari

juli

oktober

april

januari

april

5,5
5,0

januari

6,5
6,0

juli

7,0

NL8
Temperatur
(°C)
Lämpötila

oktober

7,5

april

NL8 (pH)

januari

8,0

71

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

600

40

NL8

Epäorg. liukoinen
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Kuva 12. pH, lämpötila ja typpipitoisuus pisteessä NL8.

Mittaustulokset (pH, lämpötila, kokonaistyppipitoisuus ja ammoniumtyppipitoisuus (NH4‐N),
nitriittityppipitoisuus (NO2‐N) sekä nitraattityppipitoisuus (NO3‐N)) Kaunisjoessa
näytteenottopisteessä NL8, joka sijaitsee suunnitellulta alueelta katsottuna yläjuoksun
puolella.
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Kuva 13. Fosforipitoisuus ja typpi/fosforitasapaino pisteessä NL8.

Kokonaisfosforipitoisuus (lännen puolella) ja typpi/fosforitasapaino Kaunisjoessa pisteessä NL8.
Arviointioperusteet typpi/fosforitasapainon osalta vastaavat kesä‐syyskuun tilannetta.

Kevättulvan aikaan vesi on lievästi hapanta, jolloin keskimääräinen pH-arvo on 6,6. Tämä
kertoo vesistön typpi/fosforitasapainosta pääosalla vuotta. Kevättulvan 2009 aikana
typpipitoisuus kohosi voimakkaasti ja aiheutti typen ylimäärän. Kokonaistyppipitoisuus on
keskimäärin n. 250 μg/l ja kokonaisfosforipitoisuus on runsaat12 μg/l. VerrattunaRuotsin
luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) arviointiperusteisiin, vesistön
metallipitoisuudet ovat yleensä hyvin alhaiset.
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Metallhalter (µg/l) i Kaunisjoki (NL8)
3,0

Årsmedelhalter och naturlig variation

2,5
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder:
Intervall för mycket låga halter
Intervall för låga halter
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(Cu µg/l)
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(Pb µg/l)

Nickel
(Ni µg/l)

Krom
(Cr µg/l)

Arsenik
(As µg/l)

0,0

Kuva 14. Kaunisjoki pisteessä NL8.

Yläpuoliselta osaltaan Kaunisjoki kiemurtelee läpi jokisedimenttipengerten. Metallipitoisuudet ovat
pääosin hyvin alhaiset. (* Vuoden keskipit., ja luontainen vaihtelu / ** Luonnosuojeluviraston arviointiperusteet: jakso,
jolloin hyvin alhaiset pitoisuudet / *** jakso, jolloin alhaiset pitoisuudet)

Kaunisjoki heti suunnitellulta alueelta alajuoksun suuntaan (NL2)
Piste NL2 sijaitsee Kaunisjoessa heti suunnitellulta alueelta alajuoksulle
katsottuna ja Sahavaaran eteläpuolella. Näytteenottopiste sijaitsee n. 10 km
alajuoksun suuntaan pisteestä NL8 ja joki on tuolloin kiemurrellut
Ahvenvuoman ja Salmivuoman kosteikkojen läpi. Ahvenvuoman kosteikon kaakkoisosissa
on maanviljelysmaita ja ojitettuja kosteikkokohteita.
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Kuva 15. Pisteessä NL2 mitatut pH‐ ja kokonaistyppiarvot.

Kaunisjoesta mitattu pH ja kokonaistyppipitoisuus heti suunnitellulta toiminta‐alueelta alajuoksun
suuntaan. Typpipitoisuudet kasvavat näytteenottopisteestä NL8 yläjuoksun suuntaan.
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Kuva 16. Fosfori‐ ja typpitasapaino pisteessä NL2. (Selitykset= ks. kuva 61)

Kokonaisfosoforipitoisuus ja typpi/fosforitasapaino Kaunisjoessa pisteessä NL2. Arviointioperusteet
typpi/fosforitasapainon osalta vastaavat kesä‐syyskuun tilannetta. Vihreä katkoviiva kuvassa esittää
mitattuja pitoisuuksia näytteidenottopisteessä NL8 n. 10 km päässä yläjuoksulla. Sekä kokonaistypen
että kokonaisfosforin pitoisuudet ovat korkeammat pisteessä NL2 kuin pisteessä NL8.

Typen kokonaispitoisuus on keskimäärin n. 290 μg/l, mikä merkitsee sitä, että veden
typpipitoisuus on noussut n. 15 % pisteen NL8 jälkeen n. 10 km yläjuoksun suunnassa.
Myös kokonaisfosforin pitoisuus on korkeampi näytteenottopisteessä NL2, keskimäärin n.
16 μg/l. Kohonnut fosforipitoisuus vaikuttaa siten, että vesi on paremmin tasapainossa
typen ja fosforin suhteen. Epäorgaanisen typenpitoisuus on myös kohonnut.
Ammoniumtypen keskimääräinen pitoisuus on 10 μg/l (pisteessä NL8) ja 18 μg/l (pisteessä
NL2). Lisäksi havaitaan, että korkein nitraattitypen pitoisuus on pisteessä NL2 (36 μg/l).

90

60

NL2
Ammoniumkväve
NH4‐N
(µg/l)
Ammoniumtyppi
NH
4‐N (µg/l)

80
70

NL2

60

NL2
Nitratkväve NO3‐N
(µg/l)
Nitraattityppi
NO3‐N (µg/l)

50

NL8

NL2

40

50

NL8

30

40
30

20

20

10

10

april

januari

oktober

juli

april

januari

oktober

juli

april

januari

oktober

juli

april

januari

april

januari

oktober

juli

april

januari

oktober

juli

april

januari

oktober

juli

april

0
januari

0

Kuva 17. Epäorgaaninen typpi pisteessä NL2.

Mitatut pitoisuudet, NH4‐N ja NO3‐N, Kaunisjoessa (pisteessä NL2). Vihreä viiva osoittaa pitoisuudet
pisteessä NL8. Mittaussarja sisältää tiedot vv. 2007 ‐ 2010.

Ahvenvuoman oja suunnitellulla sivukivivarastolla (NL3)
Kohonneet ravinnepitoisuudet pisteessä NL2 ovat osaltaan selitettävissä
ravinnesuolojen lisääntymisellä niiden huuhtoutuessa ojitetuilta
maanviljelyskohteilta Sahavaaran länsipuolella.
Tulevalla sivukivivarastolla sijaitsevan ojaveden kemia (mitattuna näytteenottopisteessä
NL3) osoittaa kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrien olevan keskimäärin
kaksinkertaiset verrattuina Kaunisjoessa n. 2 km alajuoksulla mitattuihin arvoihin.
Kokonaistyppi- ja fosforipitoisuudet ovat keskimäärin n. 530 μg/l ja 59 μg/l.
Metallipitoisuudet ovat yleisesti alhaiset. Myös kromipitoisuus on alhainen, mutta
merkittävästi korkeampi kuin Kaunisjoessa.
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Kuva 18. Typpi‐ ja metallipitoisuudet pisteessä NL3. ( kokonaistyppi ja metallipitoisuudet Ahvenvuomassa,
muut selitykset ks. kuva 62)

Mitatut typen ja metallien kokonaispitoisuudet näytteenottopisteessä NL3 tulevan sivukivivaraston
paikalla. Vesi on peräisin Sahavaarasta länteen sijaitsevilta maanviljelysmailta. Vihreä katkoviiva
osoittaa mitattuja pitoisuuksia Kaunisjoessa n. 2 km alajuoksulla (pisteessä NL2). Metallipitoisuudet ovat
hyvin alhaiset tai alhaiset verrattuina Naturvårdsverketin (Ruotsin Luonnonsuojeluviraston)
arviointiperusteihin.

Kaunisjoen alajuoksulla sijaitseva Härkävuoman kosteikko (NL10)
N. 15 km päässä alajuoksulla sijaitsevassa pisteessä NL2 Suksijoen vesistö
liittyy Kaunisjokeen. Pisteen NL10:n valumaalueeseen eivät kuulu
Kaunisjärvi ja Vähäjärvi, näitä kahta pientä järveä, jotka ovat yhteydessä
Sahavaaran ja Kaunisvaaran kyliin. Kokonaistyppipitoisuus on lisäksi kohonnut jonkin
verran pisteen NL8 jälkeen näytteenottojärjestelmästä yläjuoksulle päin (kokonaistypen
keskimääräinen pitoisuus n. 320 μg/l).
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Kuva 19. Typpi‐ ja metallipitoisuudet pisteessä NL10.

Mitatut typen ja raudan kokonaispitoisuudet näytteenottopisteessä NL10, joka sijaitsee n. 15 (km)
alajuoksulla pisteestä NL2 katsottuna. Kaunisjoen rautapitoisuus kasvaa voimakkaasti pisteen NL2
jälkeen ja sisältää rautapitoisuuksia, jotka vastaavat pisteen NL10 arvoja.

Veden raudan kokonaispitoisuus Sahavaaran esiintymältä yläjuoksulle päin pisteessä NL8
kohoaa keskimäärin arvoon 1,5 mg/l. Pisteen NL2 jälkeen vedestä mitattiin raudan
keskimääräiseksi kokonaispitoisuudeksi 2,4 mg/l. Raudan kokonaispitoisuus ei ole
muuttunut verrattuna pisteeseen NL10.

Kaunisjärvi ja Vähäjärvi (NL6NL6a sekä NL5)
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Kaunisvaaran ja Sahaavaran kylien itäpuolelle olevat kaksi järveä ovat Kaunisjärvi ja
Vähäjärvi. Kaunisjärvi on pintavesiesiintymä, joka sisältyy Bottenvikens Vattenmyndighet
-vesiviranomaisen vesienhoitosuunnitelmaan. Kyseinen järvi on luetteloitu järveksi, jolla
on korkea ekologinen tila sekä järveksi, jolla on pintaveden hyvä kemiallinen tila.
Kaunisjärven ja Vähäjärven vedet juoksevat näytteenottopisteen NL23 kautta yhteisenä
virtana Kaunisjokeen.
Kaunisjärven veden kokonaistyppipitoisuus on korkea sekä pintaveden että
pohjavesikerroksen osalta (keskimäärin n. 1100 µg/l ja 780 µg/l touko–lokakuussa). Myös
Vähäjärven veden kokonaistyppipitoisuus on korkea, keskimäärin 755 µg/l. Kaunisjärvi
arvioidaan eutrofiseksi järveksi.

Lisäksi kokonaisfosforin pitoisuudet Kaunisjärven pintavedessä ja pohjavedessä ovat hyvin
korkeita (keskimäärin 84 μg/l ja 68 μg/l). Suuri fosforin määrä merkitsee, että Kaunisjärven
vedessä on kesä-syyskuussa kohtuullinen typpivajaus. Tilaluokitusta ajatellen, nämä
fosforipitoisuudet kertovat haitallisesta tilanteesta sekä pinta- että pohjavedessä.
Kaunisjärven arvioidaan olevan eutrofinen järvi, joka kesäkuukausina näyttää merkkejä
hypertrofisesta tilanteesta.
COD (engl. Chemical Oxygen Demand, suom. kemiallinen hapentarve) on eräs mitta siitä
hapen määrästä, jota tarvitaan, jotta veden sisältämä orgaaninen aines tulisi
kokonaisuudessaan kemiallisesti hajotetuksi. Kaunisjärven vesi sisältää suuren määrän
organista ainesta, joka selittääkin veden sameuden, väriluvun sekä mitatun CODMn pitoisuuden. Järven metallipitoisuudet ovat hyvin alhaiset.
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Kuva 20. Kaunisjärvi.

Kaunisjärven pohjoispäätä ja siihen rajoittuvaa Tapulivuoman kosteikkoa. Metallipitoisuudet ovat hyvin
alhaiset tai alhaiset verrattuina Ruotsin Luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket) arviointiperusteisiin.
( selitteet ks. kuva 62)
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Kuva 21. Typpi ja fosfori Kaunisjärven vedessä.

Mitattu kokonaistyppi ja ‐fosfori Kaunisjärven ja Vähäjärven vedessä. Typen ja fosforin keskipitoisuudet
touko‐lokakuussa ovat korkeita tai hyvin korkeita järvissä.
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Kuva 22. Kaunisjärven veden typpi/fosforitasapaino, väriluku ja BHK.

Typpi/fosforitasapaino Kaunisjärven ja Vähäjärven vedessä. Korkeat fosforipitoisuudet merkitsevät
kohtuullista typen alijäämää kesä‐syyskuun aikana. Oikealla: Kaunisjärven väriluku ja CODMn ‐pitoisuus.
Vesi on voimakkaasti värjäytynyt ja osoittaa korkeita tai erittäin korkeita CODMn‐pitoisuuksia.
(Kväveöverskott = Typen ylijäämä, Kväve‐fosforbalans = Typpi/fosforitasapaino, Måttligt kväveunderskott = Kohtalainen typen
alijäämä, Stort kväveunderskott = Suuri typen alijäämä)

LIITTYEN TYPPEEN JA TYPPI/FOSFORIN TASAPAINOON
Kaikessa orgaanisessa aineksessa vallitsee tietty vakiosuhde epäorgaanisen typen
(nitraattityppi, nitriittityppi ja ammoniumtyppi) ja epäorgaanisen fosforin
(fosfaattitypen) välillä. Karkeasti ilmaistuna tarvitaan 16 typpiatomia jokaista
fosforiatomia kohden orgaanisen aineksen muodostamiseksi. Sama suhde
vallitsee painossa, 7 grammaa typpeä kutakin fosforigrammaa kohti.
Mikäli N/P‐suhde on suurempi kuin 16 fosfori on rajoittava tekijä. Kun veden N/P‐
suhde on alle 16, on typpi rajoittava tekijä. Makeassa vedessä on tavallista, että
fosfori on rajoittava tekijä levien kasvun kannalta. Tavallisesti typpi on rajoittava
tekijä avoimilla merivesialueilla, kun taas fosfori on rajoittava tekijä rannikon
tuntumassa olevilla merialueilla. Pohjanlahdella N/P‐suhde on korkea (n. 50–100)
ja tuolloin myös fosfaattikonsentraatiot ovat alhaisia, mistä johtuen fosfaatti
sitoutuu rautaan, joka on peräisin jokivesistä, jotka syntyvät alunperin metsä‐ ja
suoalueilla. Tästä johtuen fosfori on rajoittava.

Epäorgaaninen
typpi
Alijäämä
fosforia

µmol/l = 16:1
µg/l = 7:1

Ylijäämä typpeä
Epäorgaaninen
fosfori

Se typpi, joka ei joudu kasvillisuuden käyttöön huuhtoutuu pohjaveteen, jossa typpi esiintyy ensijaisesti nitraattityppenä. Nitraatti‐ionit
ovat helposti liiikkuvia maa‐aineksessa ja vedessä siksi, että niiden absorboituminen maahiukkasiin on hyvin vähäistä. Jotta voitaisiin
välttyä nitraatti‐ionien liukenemiselta, peltojen kyntäminen tulisi tehdä keväällä eikä syksyllä ja peltojen lannoitus tulisi tehdä
kasvuvaiheessa. Typpi on useimmiten rajoittava kasvutekijä ja siksi vaikutukset tulevat näkyviin korkeammilla typpipitoisuuksilla.
Seuraukset voivat mm. johtaa muuttuneeseen lajikoostumukseen, happamoitumiseen, eutrofikaatioon ja terveysongelmiin.
Kun typen saatavuus on rajoittunut, siitä seuraa, että kasvillisuus ottaa sisään sekä ammoniumtyppeä (NH4 +) että nitraattityppeä (NO3‐).
Epäorgaaniset typen muodot muuttuvat kasveissa aminohapoiksi (R‐NH2). Pääaasialliset typen lähteet kasvien kannalta ovat typpioksidi
ja ammoniakki. Typpioksidi on pääasiallisesti peräisin polttomoottoreiden palamisprosesseista. Typpi reagoi hapen kanssa korkeissa
lämpötiloissa (sähköisissä purkauksissa). Karjanhoito on ammoniakin haihtumisen lähde. Lannoitteiden varastointi ja levittäminen ovat
paikallisia pistelähteitä ja ne vaihtelevat riippuen siitä, miten kyntö tehdään ja miten lannoitetaan. Typpeä voi tulla myös jätevesien
vuodoista. Typpivuodot ovat yleensä merkittävästi suurempia kevyillä hiekkamailla kuin jäykillä savimailla. Tämä tosiasia on on huomioitu
myös metsätaloudessa, sillä pääosa metsistä sijaitsee kevyillä mailla (sisältäen myös podsolimaat).
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Mellajoki (NL15)

Mellajokeen poistuu vettä suunnitellun toiminta alueen koillispuolelta
olevilta suoalueilta, jotka sijaitsevat Tapulin kaivoksen lähellä. Pääosin
vuoden kuluessa ilmenee alhaisia typen ja fosforin pitoisuuksia ja ne
aiheuttavat kohtalaista typen vaijausta vesistössä. Orgaanisen aineksen pitoisuudet ovat
hyvin korkeat. Vesi on hyvin voimaakkaasti värjäytynyt ja samea. Tästä seuraa hapekas
olotila (<7,7 mg/l) ja veden puskurointikapasiteeetti on hyvä ja sen pH vastaa kohtalaista
happamuutta. Mitatut metallipitoisuudet ovat olleet alhaisia tai hyvin alhaisia.

Kuva 23. Aareajoki ja Mellajoki.

Vasemmalla Mellajoki ja näytteenottopiste NL15. Oikealla Aareajoki ja näytteenottopiste NL11 n. 5 km
alajuoksun suuntaan Mellajoen yhtymäkohdasta. Mellajoki käytetään vastaanottavana vesistönä, kun
työt Tapulissa käynnistyvät.

Aareajoki (NL14 ja NL11)
Aareajoki ja sen sivujoki Mellajoki vastaanottavat vettä suurelta suoalueelta,
joka sijaitsee tutkimusalueen pohjoisessa osassa. Aareajoki on hitaasti virtaava
puro, jolla on kiemurteleva reitti. Vesi on tummaa ja humuksen värjäämää.
Yläosissa olevat vanhat heinäladot ovat osoituksena menneiden vuosien sarankorjuusta
puron varrella. Keskiarvoina mittauksista saadut pitoisuusluvut osoittavat
typpipitoisuuksien olevan alhaisia ja fosforipitoisuuksien olevan kohtalaisen korkeita.
Nämä tiedot ovat osoituksia kohtalaisesta typen puutteesta näytteenottokohteilla.
Orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelevat korkeasta kohtalaisen korkeaan ja veden
puskurointikyky on hyvä, sen pH-luku osoittaa lievää happamuutta.
8.7.6

Yhteenveto – Kaunisjoen veden kemiallinen laatu

Kaunisjoki, joka on Muoniojoen sivuhaara, ottaa vastaan vesiä 620 km2 suuruiselta
alueelta, joka koostuu pääosin kosteikoista. Vesistön veden kemiaa on tutkittu useasta
kohdasta. Verrattuna Ruotsin Luonnonsuojeluviraston (Naturvårdsverket)
arviointiperusteisiin, vesistöstä otettujen näytteiden antamat tulokset yleisesti ottaen
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osoittavat kohtalaisen korkeita keskimääräisiä typpipitoisuuksia ja kohtalaisen korkeita
keskimääräisiä fosforipitoisuuksia.

Orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelevat korkeasta kohtalaisen korkeaan. Pääosassa
näytteidenottopisteitä vesi on vahvasti värjäytynyttä ja merkittävän sameaa. Tästä on
seurauksena hapekas tila (>7,7 mg/l) ja veden hyvä puskurointikyky. Mitatut pH-arvot
vastaavat heikosti hapanta tilaa Aareajoen yhtymäkohdassa, mutta alempana vesistöä
tilanne muuttuu ja on lähellä neutraalia. Yleisesti ottaen veden metallipitoisuudet ovat
alhaisia tai hyvin alhaisia.
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Kuva 24. Kaunisjoen typpi‐ ja fosforipitoisuudet.

Kaunisjoen valuma‐alueen kokonaistyppi‐ ja kokonaisfosforipitoisuudet eri näytteidenottopisteissö.
Typen ja fosforin kokonaispitoisuudet ovat keskimäärin kasvaneet 15 % ja 91 % pisteen NL8
(suunnitellusta toiminta‐alueesta yläjuoksulle päin) ja pisteen NL18 (Muoniojoen yhtymäkohdassa)
välillä.

79

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

Vuosikeskiarvot, kokonaistyppipitoisuus (N‐Tot µg/l)
Maatalousmaata
Sahavaaran kaivos
Tapulin kaivos

Kuva 25. Vuoden keskipitoisuudet typen osalta Kaunisjoen sivuhaarassa.

Kokonaistyppipitoisuuden vuosikeskiarvot vesistössä suunnitellun toiminta‐alueen kohdalla. Musta
ympyrä osoittaa kuvassa esitettyä näytteenottokohtaa. Suunnitellun toiminta‐alueen lähialueella on
useita maanviljelyskohteita, jotka osaltaan vaikuttavat vesistön korkeisiin kokonaistyppipitoisuuksiin.
Kahdessa sivujoessa on todettu korkeita ravintosuolojen (typen ja foforin) pitoisuuksia:
osittain kyse on ojasta, joka ottaa vastaan kuivatusvesiä Sahavaarasta etelään sijaitsevan
Ahvenvuoman kaakkoisosassa olevilta maanviljelysmailta ja osittain vesistöstä, joka
johtaa vettä Kaunisvaaran kylän maanviljelysmailta Kaunisjärven ja Vähäjärven kautta.
Myös kunnallinen jätevedenpuhdistamo Kaunisvaarassa laskee vetensä Vähäjärveen.
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Kokonaisfosforin (P‐Tot µg/l) vuosikeskiarvot
Maatalousmaata
Sahavaaran kaivos
Tapulin kaivos

Kuva 26. Vuoden keskipitoisuudet fosforin osalta Kaunisjoen sivuhaarassa.

Kokonaisfosforipitoisuuden vuosikeskiarvot vesistössä suunnitellun toiminta‐alueen kohdalla. Musta
ympyrä osoittaa kuvassa esitettyä näytteenottokohdetta. Suunnitellulla toiminta‐alueella on useita
maanviljelyskohteita, jotka osaltaan vaikuttavat vesistön korkeisiin kokonaisfosforipitoisuuksiin.

Kaunisjoen yhtyessä Muonionjokeen ilmenee n. 15 % verran kohonneita kokonaistypen
keskipitoisuuksia ja myös epäorgaanisen typen keskipitoisuudet osoittavat 28 % nousua
niihin arvoihin verranttuna, joita pisteessä NL8 on mitattu. Suurin lisäys on kuitenkin
kokonaisfosforin keskipitoisuudessa: purkautuimispisteessä kokonaisfosoforin
keskipitoisuus osoittaa 91 % korkeampaa arvoa kuin yläjuoksulla näytteidenottopisteestä
saatu lukema.
Tämä viittaa todennäköisesti ihmisen toiminnasta johtuvaan ravinteiden lähteeseen.
Nämä ravinteet ovat lähteneet liikkeelle maanmuokkausaloilta ja vedenpuhdistamolta.
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Kuva 27. Muonionjoki pisteessä MU3.

8.7.7

Vedenlaatu Muonionjoessa (M3, M2/1 ja MU10)

Muonionjoesta mitatut keskipitoisuusarvot viittaavat kohtalaisen korkeisiin
typpipitoisuuksiin ja kohtalaisen korkeisiin fosforipitoisuuksiin näissä kohteissa. Tämä
kertoo typpi/fosforitasapainosta ko. näytteidenottopisteissä.
Orgaanisen aineksen pitoisuudet vaihtelevat hyvin alhaisen, alhaisen ja kohtalaisen
korkean välillä. Vesi on kohtalaisen värjäytynyttä (M3 ja M2/1) ja kohtalaisen sameaa.
Tämä on osoitus hapekkaasta olotilasta ja siitä, että vedellä on erittäin hyvä
puskurointikyky ja sen pH vaihtelee heikosti happamesta (M3) neutraaliin (M2/1).
Ravinteiden huuhtoutuminen joen varrella olevilta viljelysmailta ja metsämailta sekä
sivujoen varrella olevilta mailta on merkittävää lumensulamisen aikana huhtitoukokuussa, jolloin kokonaistypen ja kokonaisfosoforin pitoisuudet kohoavat
voimakkaasti.
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Kuva 28. Muoniojoen veden pH ja suspendoitunut aines.

Muoniojoen vedestä mitatut pH‐arvot ja suspensiossa olevan aineksen määrät (mg/l)
näytteidenottokohteessa MU3 (Huukin kylästä yläjuoksulle päin), MU2/1 (Huukista alajuoksulle päin)
sekä kohteessa MU10 (data vv. 2003 ‐ 2007 Kalix och Torneälvs Vattenvårdsförbund ‐
vesiensuojeluyhdistyksestä). Määritysraja suspensiossa olevan aineksen osalta on 5 mg/l
Vattenvårdsförbundetin mittauksissa. Tutkimukset osoittavat yleisesti alhaisia suspensiossa olevan
aineksen pitoisuuksia. Pitoisuuksissa on huippuja lumen sulamisen aikana. Parhaimmillaan on mitattu 10
mg/l .
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Kuva 29. Fosfori ja typpi Muoniojoessa.

Kokonaisfosforin ja kokonaistypen pitoisuudet Muonionjoessa pisteessä MU10 (data vv. 2003 ‐ 2007 Kalix
och Torneälvs Vattenvårdsförbund ‐vesiensuojeluyhdistyksestä) ja pisteestä MU3 sekä pisteestä MU2/1.
Saadut pitoisuudet vastaavat alhaisia tai kohtalaisen korkeita typen ja fosforin pitoisuuksia, ja ne eivät
poikkea suurten pohjoisruotsalaisten luonnontilaisten vesistöjen arvoista.

Muonionjoen veden metallipitoisuudet ovat alhaiset, eivätkä ne poikkea suurten
pohjoisruotsalaisten vesistöjen vertailuarvoista. Kuten muissakin Pohjois-Ruotsin
vesistöissä, tässäkin vesistössä ilmenee vuodenajan mukaan tapahtuvaa vaihtelua veden
sulfaattipitoisuudessa (SO4): kesän aikana tapahtuu kertymistä, joka osittain huuhtoutuu
pois syksyn sateiden vaikutuksesta, ja talven aikana tapahtuu varastoitumista lumipeitteen
alle, joka sitten poistuu kevättulvien mukana. Sulfaatti on voittopuolisesti peräisin muualta
Euroopasta kaukokulkeutuneena ihmisperäisen toiminnan tuloksena, jossa on kyse
rikkidioksidin (SO2) päästöistä (IVL, 2008).
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Kuva 30. Muonionjoen veden metallipitoisuudet.

Muonionjoesta mitatut metallipitoisuudet ja muiden aineiden pitoisuudet.
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8.7.9

Puutavaran uiton historia

Puutavaran uitto oli hallitsevaa toimintaa monilla Muonionjoen ja Tornionjoen sivujokien
varsilla. Muonionjoelle ja lähes kaikille Muonionjokeen laskeville sivujoille oli yhteistä se,
että toiminta oli kytkeytynyt puutavaran uittoon, räjäytystoimintaan, perkaamiseen ja
jokiliikenteeseen sekä patoamiseen, ja sama koski myös Kaunisjokea (Kuva 31). Näiden
toimintojen vaikutuksesta on jokien luonnontilainen vaelluskalasto tullut häirityksi – ja
vaikutus jatkuu myös tänä päivänä huonontuneina kalaston olosuhteilla.

Kuva 31. Uittokartta Tornionjoesta ja Muonionjoesta.

Vanha uittokartta Muonionjoesta ja Tornionjoesta Ruotsin puolelta, josta myös sivujoet käyvät ilmi
(lähde: Johansson, 2007). Tapulin suunnitellun toiminnan ja Sahavaara kaivos sijoittuvat Aareajoen ja
Kaunisjoen, kahden säännöstellyn uittoväylän, välilin.

Kaunisvaaran kyläyhdistys (2000) kuvaili Kaunisjoen uittotoimintaa yhdistyksen
juhlajulkaisussa seuraavasti:
”Puutavaraa on uitettu Kaunisjoelta Muonionjokeen, ja sieltä edelleen puutavaraa on
toimitettu rannikolle. Kaunisjoen uomaan on myös sen suvantokohtiin rakennettu
kiviarkkuja helpottamaan puutavaran uittoa. Nämä kiviarkut toimivat siten, että ne
ohjaavat puutavarapölkyt kulkemaan jokea pitkin siten, että ne eivät hajaannu joen
varrella oleviin metsiin, koska usein uitto ajoittui kevättulvien aikaan. Kiviarkut
purettiin Kaunisjoesta 1970-luvun alussa. Jotta puutavaran uitto saatiin onnistumaan
tiettyjen koskien ohi, räjäytettiin uittorännejä tai ohjattiin tuki jollain muulla tavoin
eteenpäin.”
Jokihelmisimpukoiden mahdollinen taantuminen, joka on tapahtunut Tornionjoen ja
Kalixjoen jokisysteemissä, on selitettävissä liian voimakkaalla simpukoiden pyytämisellä
sekä puutavaran uiton ympäristövaikutuksilla. Vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, ovat
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lajeja, joiden olemassaolosta jokihelmisimpukan lisääntyminen on riippuvaista siksi, että
sen toukat käyttävät näitä kaloja isäntäeläiminään.
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8.8

POHJAELÄIMET JA KALAT

8.8.1

Pohjaeläimet

Pohjaeläintutkimuksia on suoritettu alueella eri näytteidenottopisteissä Sahavaaran ja
Tapulin lähettyvillä. Kohteista ei ole tavattu yhtään suojeltua lajia.
Näytteidenottopisteiden sijainnit käyvät ilmi kuvasta 80 (punaiset pisteet).
Pohjaeläintutkimukset kokonaisuudessaan on selostettu liitteessä M5:1.
ö

Pohjaeläimistön näytteidenottopaikat
Näytepiste
Toiminta‐alue

Kuva 32. Näytteidenottopisteet pohjaeläininventoinnissa.

Vesistön pohjaeläimistön esiintymät ovat tyypillisiä pohjoisen metsäalueen virtaavalle
vedelle, mutta senkin suhteen on tiettyä vaihtelua vesistöstä toiseen ja
näytteenottopaikasta toiseen. EPT-ryhmien (päiväkorennot, koskikorennot, vesiperhoset)
yksilöiden lukumäärät ovat enimmäkseen suuria. Muut merkittävät pohjaeläimet tietyissä
paikoissa olivat kaksisiipisiä ja kovakuoriaisia. Inventoidun vesistön veden laatu osoittautui
erittäin hyväksi.
Kaunisjoki ja Aareajoki
Kaunisjoki ja Aareajoki ovat verrattain rikkaita pohjaeläimistön esiintymien suhteen ja
yksilöiden lukumäärät eri EPT-ryhmissä ovat suuria. Pienemmässä vesistössä vallitsevat
kaksisiipiset selkärangattomat, erityisesti surviais- ja sulkasääsket, jotka muodostavat
suurimman ryhmän. Lajirunsaus ja lajien kokonaislukumäärä ovat yleisesti ottaen
vähäisempiä pienessä vesistössä. Kaunisjoen alaosien pohjaeläimistö on runsaampi kuin
kuin muissa osissa, josta osan selittää läheisyys paljon suurempaan Muonionjokeen.
Kaunisjoen pisteessä NL18 tavataan jatulisirvikkäitä (Semblis phalaenoides) joka on lajina
sekä Ruotsissa että Suomessa merkitty silmälläpidettävien lajien luetteloon.
Kokonaisuutena voidaan vesistön pohjaeläimistöä pitää niukkana, mikä on tyypillistä tälle
eliömaantieteelliselle vyöhykkeelle ja tavatut lajiesiintymät ovat tavanomaisia.
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Kaunisjärvi ja muut järvet
Pohjaeläimistö järvinäytteissä koostuu pääasiallisesti Chironomidae-heimon
(surviaisääskien) edustajista. Lajien lukumäärät Ruutijärvessä ja Kaunisjärvessä ovat
poikkeuksellsien alhaiset. Muissa tutkituissa järvissä lajien lukumäärät ovat tavanomaiset.
Vertailu ekologiseen indeksiin
Kun inventoinnin tuloksia verrataan kaikkiin tavanomaisiin indekseihin (tanskalainen
eläimistöindeksi, happamuusindeksi, ASPT-indeksi ja Shannonin diversiteetti-indeksi)
saadaan veistölle tulokseksi luokka, joka on välillä korkea-erittäin korkea ja Kaunisjärvelle
saadaan luokka kohtalaisen korkea. Kaunisjärvestä tavattiin vannekehäkotilo, Gyraulus
crista. Se esiintyy täällä reilusti levinneisyytensä yleisen pohjoisrajan yläpuolella ja siksi sen
löytäminen täältä on kiintoisa seikka. Poikkeamat alueen em. vertailuarvoista on todettu
mitättömiksi tai vähäisiksi kaikkien kohteiden osalta.
Yhteisenä arviona esitetään, että kohteilla on tietty luontoarvo, joka perustuu pääasiassa
siihen, että vesistön veden laatu on hyvä.

Jokihelmisimpukka
Norrbottenin lääninhallitus on esittänyt, että Torniojoen valuma‐alue tarjoaa suotuisan
ympäristön jokihelmisimpukan viihtymiselle. Tätä lajia ei ole kuitenkaan havaittu
inventointialueella, ei suunniteltua toiminta‐aluetta varten tehdyissä inventoinneissa eikä
muissa alueella tehdyissä inventoinneissa.

Jokihelmisimpukkainventointi suunniteltua toimintaa varten on suoritettu silmävaraisen
pohjatarkkailun muodossa vesikiikareita käyttäen. Tämän menetelmän katsottiin
soveltuvan varsin hyvin siihen osaan, jossa tehtiin jokihelmisimpukkainventointia.
Tutkittiin kahta suotuisaa osa-aluetta, kumpikin n. 50 m pituudeltaan, Aareajoessa (NL11
ja NL14) ja Kaunisjoessa (yläjuoksun suuntaan pisteestä NL1). Lajia ei havaittu lainkaan.
Enetjärn Natur AB on Ruotsin Banverketin (rautatielaitoksen) tilauksesta inventoinut
jokihelmisimpukan esiintymisen alueella. Parhaat edellytykset on arvioitu olevan virta- ja
koskipaikoilla Muonionjoessa Huukin kohdalla sekä tietyissä vesistöissä Suomen puolella.
Liittyen lääninhallituksen saamiin Kaunisjoen simpukkaesiintymää koskeviin tietoihin,
arvio vesistön fysikaalisista ominaisuuksista (hitaasti virtaava vesi, meanderoiva, tummaksi
humuksen värjäämä vesi) merkitsee, että mahdollinen simpukkaesiintymä on
pikemminkin järvisimpukka eikä jokihelmisimpukka (Enetjärn Natur, 2009).
Muonionjoen pohjaeläimistö
Muonionjokeen sijoitetuissa kolmessa näytteidenottopaikassa havaittiin päiväkorennot
selkeästi yleisemmäksi pohjaeläinlajiksi, sillä niitä oli yli neljännes kaikista havaituista
yksilöistä. Seuraavaksi runsaimmat lajit olivat vesiperhoset, kaksisiipiset ja koskikorennot.
Yksilöiden jakaminen EPT-ryhmiin yhdessä kaksisiipisten kanssa on tyypillistä suurten
vesistöjen ollessa kyseessä. Kaksisiipiset selkärangattomat käsittävät mm. Chironomidaeheimon (surviaissääsket), kärpäset, suuret ja pienet vaaksiaiset, purevat mäkärät,
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tanhukärpäset ja iibiskärpänen. Muiden pohjalla elävien eläinten lukumäärät alueella ovat
alhaiset.
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Vesistön kasvillisuus
Kaunisjoen kasvillisuutta hallitsevat korteet, kelluslehtiset kasvit (palpakot) ja sammalet,
etupäässä näkinsammal. Myös ilmaversoista kasvillisuutta on jonkin verran. Aareajoessa
kasvillisuutta hallitsevat etupäässä näkinsammal, mutta näytteidenottopaikoissa tavataan
myös mm. rentukkaa sekä kelluslehtistä kasvillisuutta kuten palpakoita.
8.8.2

Kalat

Suunnitellun toiminta‐alueen läheisyydessä olevan vesistön kalakantoja ja
kalastustoimintaa on inventoitu osittain Northland‐yhtiön toimeksiantoina tehdyin
sähkökalastustutkimuksin ja osittain muiden osapuolten suorittamin tutkimuksin.

Vakiomenetelmään perustuva sähkökoekalastustutkimus suoritettiin 11 kohteessa
syyskuussa v. 2007 (LVT, 2007). Neljä kohteista sijaitsee Kaunisjoessa ja kaksi Aareajoessa.
Sähkökalastusta on lisäksi suoritettu näytteidenottokohteissa Välijoessa, Vähäjoessa ja
Mellajoessa. Näytteidenottokohteiden sijainnit on esitetty kuvassa Kuva 33. Syksyllä v.
2006 suoritettiin myös vähäinen sähkökalastusinventointi alueella ja siihen sisältyi kaksi
kohdetta Aareajoessa, kaksi Kaunisjoessa sekä Kaunisjärvessä ja Patojoessa (Pelagia, 2006).

Kuva 33. Sähkökalastustutkimuksen näytteidenottokohteet.

RKTL, Riista- ja kalataouden tutkimuslaitos, suorittaa vuosittain sähkökalastustutkimusta
Muonionjoessa. Lähinnä suunniteltua toiminta sijaitsevat näytteidenottokohteet on
esitetty kuvassa Kuva 33 (siniset pisteet). Myös Ruotsin Fiskeriverket (Kalastuslaitos) on
suorittanut vuosittaisia sähkökalastustutkimuksia Muonionjoessa v. 2003 lähtien. Paikkoja,
joissa suoritetaan säännöllistä koekalastusta, ovat Mukkakoski, joka sijaitsee n. 1 km päässä
suunnitellusta vedenotto- ja vedenlaskupisteestä alajuoksun suuntaan ja jossa RKTL
edelleenkin koekalastaa, sekä Aareakoski, jossa kohde on n. 3 km päässä suunnitellusta
vedenotto- ja vedenlaskupisteestä alajuoksun suuntaan.

90

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

Kaunisjoki
Saaliit Kaunisjoen koekalastuksissa v. 2007 koostuivat pääasiallisesti kirjoeväsimpusta
(Cottus bairdii) sekä kivisimpusta (Cottus gobio) vesistön alaosissa. Näiden lisäksi saatiin
särkeä, haukea, madetta, mutuja ja 1-vuotista harria. Myös pieniä nahkiaisia tavattiin.
Mudun esiintyminen on osoitus hyvästä veden laadusta.
Koekalastukset v. 2006 todistivat suuresta lajilukumäärästä, koska tuolloin saaliiksi saatiin
kirjoeväsimppua, madetta, haukea, mutuja ja nahkiaisia, särkeä, ahventa ja vuoden ikäistä
harria. Tilan luokittelu noudattaen Naturvårdsverketin (Ruotsin Luonnonsuojelviraston)
arviointiperusteita (perustuen v. 2006 tuloksiin) on korkea tai erittäin korkea tila. Koska
harrin lisääntymistä on voitu osoittaa tapahtuvan vesistössä (onnistumalla pyydystämään
yksivuotisia harreja), se tarkoittaa, että myös luokitus osalle lisääntyviä lohikaloja on
erittäin korkea.

Kuva 34. Kaunisjoki sekä alimmat sähkökalastuskohteet.

Aareajoki
Saaliit Aareajoessa koostuivat v. 2007 koekalastuksissa pääasiallisesti kirjoeväsimpusta ja
kivisimpusta sekä yksittäisistä 1-vuotisista harreista ja nahkiaisista. V. 2006 koekalastukissa
saatiin kirjoeväsimppua, kivisimppua, madetta, haukea ja mutuja, mutta suhteellisen
harvalukuisina. Lohikalojen puuttuminen ja yksilöiden harvalukuisuus johtivat
tilanneluokituksessa v. 2006 Aareajoen kohdalla luokkkaan erittäin alhainen. Punnittaessa
v. 2007 saalistulosta, johon sisältyi harria, luokitukseksi tuli hieman parempi luokka.
Sähkökalastustutkimuksilla ei ole voitu varmuudella vahvistaa esiintyykö Kaunisjoessa tai
Aareajoessa taimenta – sitä ei tavattu lainkaan. Aareavaaran kalastuksenhoitopiirin
(Fiskevårdsområde) ilmoituksen mukaan paikallaan pysyvää taimenta esiintyy kuitenkin
Aareajoen yläosissa sekä satunnaisia kantoja alajuoksun osuuksilla, jossa on koskia.
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Yksityishenkilöiden ilmoitusten mukaan taimenta ja harria esiintyy Kolkonjoessa, joka on
Kaunisjoen sivuhaara toiminta-alueesta länteen päin.
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Muut sivujoet
V. 2007 sähkökalastustutkimuksen tuloksena muissa vesistöissä (Mellajoessa, Vähäjoessa ja
Välijoessa) oli merkityksetön saalis, joka kokonaisuudessaan koostui lajiesta, joiden
merkitys on vähäinen. Myös vesistöjen ulkoiset ominaisuudet ovat sellaiset, että voidaan
arvioida, että mm. lohikaloja niissä ei esiinny. Mellajoesta ei saatu yhtään kalaa, mikä
saattaa johtua sopivien kalastuspaikkojen suuresta vedenvirtauksesta. Välijoen saalis sisälsi
haukea ja madetta, kun taas Vähäjoen saalis oli yksinomaan särkeä. Kiekkajoen ja Rässiojan
vesistöä oli ajateltu mahdolliseksi koekalastuskohteeksi, mutta sen ulkoiset ominaisuudet
ratkaisivat asian siten, että kalat eivät siinä todennäköisesti viihdy ja siksi se arvioitiin
sähkökalastukseen soveltumattomaksi.

Kuva 35. Välijoki ja Vähäjoki.

Näytteidenottokohteet sähkökalstuksessa Välijoessa (oikealla) ja Vähäjoessa (vasemmalla).

Kaunisjärvi
Samassa yhteydessä kun v. 2006 suoritettiin taustatutkimukset, suoritettiin myös
inventointikalastus Kaunisjärvessä. Inventointikalastus on yksinkertaistettu muoto
standardisoidusta koekalastuksesta, jossa tavoitteena on verkkokalastuksella määrittää
kalapopulaation esiintyminen, kokojakauma ja vallitsevat olosuhteet sekä luoda yleiskuva
kalojen määrästä.

Kaunisjärven inventointi osoitti ensisijaisesti, että särki on voimakkaasti hallitsevassa
asemassa, minkä lisäksi myös haukea ja ahventa on runsaasti. Suuri osa saaliiksi saaduista
särjistä oli 1-vuotisia, mikä viittaa siihen, että kalakannan uudistuminen tässä järvessä on
hyvässä mallissa. Tilanteen luokitus viittaa siihen, että läpileikkauksena järven
lajistorunsaus on erittäin korkea per 100 m2.
Kyselytutkimus
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Keinona selvittää kalojen esiintyminen ja kalastustavat inventointeja täydennettiin
kyselytutkimuksella kaikissa vesistön lähialueen talouksissa, mikä tarkoittaa Kaunisvaaran,
Sahavaaran ja Aareavaaran asukkaita. Vastaustaajuus oli n. 50 %. Kyselyyn saadut
vastaukset osoittivat, että kalaa saadaan erityisesti Aareajoesta ja Kaunisjoesta, sekä
tietyista kohdista Kaunisjärveä. Kaunisjoesta saadut saaliit koostuvat ensisijaisesti
ahvenesta ja hauesta, sekä pienemmistä määristä harria, särkeä, madetta ja siikaa, sekä
yksittäisistä taimenista verkoilla ja pilkkimällä kalastaen. Aareajoesta saatiin etupäässä
siikaa ja jonkin verran ahventa, haukea ja harria. Vähäinen osa saaliista oli särkeä, madetta
ja taimenta, ja kalastus tapahtui pääasiassa verkoilla ja heittovieheillä. Kyselytutkimus on
selostettu kokonaisuudessaan liitteessä M5:3.
Muonionjoki
Tornionjoki ja Muonionjoki ovat Itämeren suurimmat joet ja niille ovat ominaisia
luontaisesti lisääntyvät lohi- ja taimenkannat. Nämä joet toimivat tärkeimpinä lohen
lisääntymisympäristöinä. Näiden kalalajien lisäksi, harri, made, hauki ja ahven ovat
tärkeitä talouslajeja. Muita kalalajeja joita alueella esiintyy ja joita tavattiin
sähkökalastustukimusten yhteydessä ovat mm. puronahkiainen, mutu ja kalliosimppu.
Sähkökoekalastus ja muut tutkimukset liittyen loheen
Liittyen RKTL:n suorittamiin lohen saalistuksiin sähkökoekalastustutkimuksen keinoin,
yksilöiden esiintymistaajuus havaittiin hyväksi monin paikoin jokea. Saalistrendit ovat
pysyneet jokseenkin muuttumattomina viimeiset 10 vuotta.

Pääosa Anninnivassa ja Kuivanivassa vv. 2005-2007 pyydetyistä lohista olivat 1-vuotisia ja
saman kesän poikasia. Mukkakoskessa on luultavasti paremmat elinolosuhteet
vanhemmille kalayksilöille. Nuorempien lohien osuus on kasvanut n. 30-40 % viime
vuosien aikana.
Keskitiheys Mukkakoskessa Fiskeriverketin ja RKTL:n tutkimuksissa on viimeisten n. 10
vuoden aikana vaihdellut 1-vuotisilla kaloilla välillä 4...35 yksilöä per 100 m2, keskiarvon
ollessa alle 10, ja yli 1-vuotisilla kaloilla välillä 7...23 yksilöä per 100 m2, keskiarvon ollessa
alle 20.
RKTL:n laatiman koko Muonionjoki/Tornionjoki-rajajokea koskevan yhteenvedon
mukaan keskitiheys v. 2007 1-vuotisille kaloille oli 22,3 yksilöä per 100 m2. Tämä on yli 2
kertaa suurempi luku kuin menneiden 10 vuoden keskiarvo ja 1,5 kertaa suurempi luku
kuin mitä kirjattiin v. 2008 ja v. 2003. Keskitiheys yli 1-vuotisille kaloille oli 13 yksilöä per
100 m2, mikä on myös 2 kertaa suurempi luku kuin menneiden 10 vuoden keskiarvo.
Urheilukalastus
Suomen urheilukalastajien antamista saalisilmoituksista käy ilmi, että Tornionjoki ja
Muonionjoki tuottavat n. 40 % lohisaaliista, 23 % harrisaaliista, 22 % haukisaaliista ja 7 %
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taimensaaliista. Suomen puolella lohisaalis v. 2008 oli n. 2,5 kertainen v. 2007 saaliiseen
verrattuna.
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8.12

INFRASTRUKTUURI

8.12.1 Tiestö

Tapulin ja Sahavaaran esiintymien ympäristön tiestö on verrattain hyväkuntoinen. Tie
nro 99 kiertää Pajalasta pohjoiseen Sahavaaran ja Kaunisvaaran kautta kohti pohjoisessa
olevaa Aareavaaraa. Ykistyinen metsäautotie, Honkavaaravägen, on Kaunisvaaran ja
Kaunisjoensuu (Kolarin lähellä) välistä. Ainoa kesäajan reitti Muonionjoen yli on rajasilta
Kolariin. Etelässä Pajalassa kulkee tie nr 99 Haaparantaan, joka on n. 180 km etelämpänä.

Kuva 36. Lähiympäristön tiet ja rautatiet.

8.12.2 Rautatiet

Lähin rautatie Kaunisvaarasta katsottuna on Suomen puolella, n. 16 km itään päin
suunnitellulta toiminta-alueelta, Muonionjoen varrella (Kuva 36). Rautatie kulkee etelään
Kolarista Tornioon, Pohjanlahden rannalle, jossa se haarautuu kohti Kemin satamaa sekä
kohti Ruotsia Haaparannan ohi ja edelleen kohti Bodenia ja Luulajaa (Kuva 37). Kolarista
on yhteys pohjoiseen vanhalle Äkäsjokisuun kalkkilouhokselle ja sementtitehtaalle ja
toinen haara lähtee kohti suljettua Rautuvaaran rautakaivosta. Ruotsin puolella lähin
rautatie on Malmbanan-malmiradan sivuraide Svappavaaraan, n. 150 km Pajalasta länteen.
8.12.3 Liikennevirrat

Liikenteen vilkkaus suunnitellun toiminta-alueen lähiympäristössä on hyvin alhainen
verrattuna muihin Norrbottenin läänin osiin. Pajalan ja Kaunisvaaran välille arvioidaan
vuoden keskiliikenteen olevan enimmillään runsaat 400 kuljetusta vuorokaudessa.
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Kuva 37. Liikennevirrat.

Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne osoittaa keskimääräisen kuljetusten määrän per vuorokausi
ja vuosi. Pohjoisen Torniojokilaakson liikenne ja suunnitellun toiminta‐alueen liikenne viittaavat
merkittävästi vähäisempään liikennevirtaan verrattuna rannikolla ja Malmfälten‐malmialueella
vallitsevaan liikenteeseen. Kaunisvaaran läpi kulkee keskimäärin runsaat 400 kuljetusta vuorokaudessa.

Kokonaisliikenteestä kuorma-autoliikenne edustaa n. 7 % eli 25 kuljetusta per vuorokausi
(Trafikverket, 2010). Suunnitellun toiminta-alueen pohjoispuolella, Kaunisvaarasta
Aareavaaraan, arvioidaan kokonaisliikenteen olevan runsas 200 kuljetusta vuorokaudessa.
Pajalan tuloväylillä liikenne lisääntyy tasolle 1500-2000 kuljetusta keskimäärin per
vuorokausi ja vuosi, mikä vastaa liikennetilannetta Övertorneåssa. Tämä on vähemmän
kuin tiellä nro E45 Jällivaaran tuloväylällä ja Malmbergetin tuloväylällä, joilla kuljetusten
lukumäärät nousevat yli 2300 per vuorokausi. Tiellä nro E4 Tören ja Luulajan välillä on yli
5500 kuljetusta keskimäärin per vuorokausi ja vuosi (Kuva 37).

8.13

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄT KOHTEET JA NATURA 2000
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Suunnitellun toiminta-alueen lähiympäristössä on valtakunnallisesti merkittäviä kohteitaa
liittyen Natura 2000 -ohjelmaan, poronhoitoon, luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön.
Lisäksi SGU on osoittanut ympäristössä olevan rautamalmiesiintymiä, joilla on
valtakunnallista merkitystä liittyen arvokkaisiin raaka-aineisiin ja materiaaleihin
valtakunnan materiaalihuoltoa ajatellen.
Lisätietoja Natura 2000 ‐kohteista suunnitellun toiminnan ympäristössä on liitteessä M7
Miljökonsekvensbeskrivning Natura 2000, joka on liitetty tässä käsiteltävään
ympäristövaikutusten arviointiin.

8.13.1 Tornionjoen ja Kalixjoen vesistö – Natura 2000

Sahavaaran suunniteltu avolouhostoiminta sijaitsee Kaunisjoen valuma-alueella.
Kaunisjoki on Muonionjoen sivuhaara ja Muonionjoki on Tornionjoen suurin sivujoki.
Tornionjoki on eräs Ruotsin neljästä kansallisjoesta ja sen jokisysteemi yhdessä Kalixjoen
jokisysteemin kanssa on osoitettu Natura 2000 -alueeksi. Yhteistä kansallisille joille on,
että ne ovat vain vähäiseltä osaltaan vesivoimarakentamisen vaikutuksen piirissä ja ne ovat
tärkeitä vaelluslohen elinympäristöinä.
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Kuva 38. kaivostoiminta ja Natura 2000.

Sahavaaran ja Tapulin kaivokset sekä tulevat pintavedet Torniojoen ja Kalixjoen jokisysteemien Natura
2000 ‐alueella.

Torniojoen ja Kalixjoen jokisysteemit peittävät yhteensä n. 46 000 km2 alan ruotsalaista
maaperää ja niiden valuma-alueet ulottuvat kolmen valtakunnan rajapyykiltä ja luoteisesta
Lapista alas Pohjanlahden rannikolle. Alueeseen kuuluvat kunnat ovat Haaparanta, Kalix,
Överkalix, Pajala, Jällivaara ja Kiiruna. Alueella on yli 3000 järveä ja yhteenlaskettu
vesistöjen pituus on tuhansia kilometrejä. Molemmat joet kuuluvat Pohjois-Euroopan
suurimpien säännöstelemättömien vesistöjen joukkoon.
Tornionjoen ja Kalixjoen jokisysteemi on osoitettu Natura 2000 -alueeksi siksi, että alueella
esiintyy tiettyjä luontotyyppejä, jotka kuuluvat EU:n laji- ja luontodirektiivin piiriin, ks.
oheinen taulukko.
Taulukko 6. Alueella tavattavat luontodirektiivin luontotyypit.

Koodi

Luontotyyppi

3130

Niukka‐keskiravinteiset järvet

3160

Humuspitoiset järvet ja lammet

Ala (ha)

Suunnitellun toiminta‐alueen
lähiympäristössä

63 136

Ei

7015

Kyllä, esiintyy yleisesti
suoympäristössä
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3210

Fennoskandian luonnontilainen
jokireitti

3220

Tunturijoet ja purot

3260

Pikkujoet ja purot

47 352

Kyllä, Muoniojoki

1754

Ei

35

Kyllä, yleisesti havaittavia
hitaasti virtaavilla osuuksilla

Taulukko 7. Alueella esiintyvät luontodirektiivin lajit.

Koodi

Laji

Suunnitellun toiminta‐alueen
lähiympäristössä

1029

Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera)

Ei

1037

Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia)

Ei

1106

Lohi (Salmo salar)

1163

Kivisimppu (Cottus gobio)

Kyllä

1355

Saukko (Lutra lutra)

Kyllä

1977

Lapinkaura (Tristum subalpestre)

Kyllä (Muoniojoki)

Ei

Kelluslehtistä kasvillisuutta (palpakoita) ja sammalia (näkinsammalia) on tavattu
inventointien yhteydessä Kaunisjoen ja Aareajoen vesistöissä. Ei voida pois sulkea sitä
mahdollisuutta, etteikö niitä löydy myös muista kohdista kuin inventointikohteista sekä
muista vesistöistä, joissa olosuhteet ovat hitaasti virtaavilla osuuksilla niille suotuisat.
Kaunisjoessa ja Aareajoessa on tavattu kivisimppua. Kivisimppu ei ole uhanalainen
Ruotsissa, mutta se kuuluu luontodirektiivin piiriin siksi, että se on silmälläpidettävä laji
muualla EU:n alueella. Kuten aiemmin on todettu, saukosta on havaintoja Kaunisjoen
varrelta.

100

Kaunisvaara‐projektin ympäristövaikutukset

9

VAIKUTUKSET JA TOIMENPITEET

Sahavaaran suunnitellun toiminnan vaikutukset, yhdessä niiden kumulatiivisten
vaikutusten kanssa, jotka aiheutuvat Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon
toiminnasta, on koottu yhteen kohdassa 9.2-9.19 seuraavasti jaoteltuina:
9.2

Seuraukset maisemakuvan kannalta

9.11

Seuraukset poronhoidon kannalta

9.3

Seuraukset
vesistön ‐ virtausten kannalta

9.12

Seuraukset
yhteiskunnallisten olojen kannalta

9.4

Seuraukset veden laadun kannalta

9.13

Seuraukset muiden intressien kannalta

9.5

Seuraukset pohjaveden kannalta
‐ virtaukset ja veden laatu

9.14

Seuraukset resurssien käytön ja
resurssien taloudellisuuden kannalta

9.6

Seuraukset ilman kannalta

9.16

Seuraukset jäännöstuotteista

9.7

Seuraukset melusta, tärinästä
ja lentokivistä

9.15

Seuraukset
infrastruktuurin ja liikennetilanteen
kannalta

9.8

Seuraukset luonnonympäristön kannalta

9.18

Seuraukset vaaratilanteista

9.9

Seuraukset kulttuuriympäristölle

9.19

Seuraukset yhteiskuntataloudelle

9.10

Seuraukset valtakunnallisesti merkittäville
alueille ja Natura 2000 ‐ohjelmalle

Jokaisessa kohdassa selostetaan kullekin kohdalle relevantit toiminnat sekä niiden
vaikutukset suunnitellun toiminnan eri vaiheissa, jotka voidaan kuvailla seuraavasti:
Rakentamisvaihe

Edeltävät 1‐2 vuotta siitä, kun kaivoksen rakennukset perustetaan ja
kun infrastruktuuria rakennetaan.

Tuotantovaihe

Tuotantovuodet, jolloin louhinta ja rikastus tapahtuvat.

Jälkikäsittelyvaihe

Jälkikäsittelyvaiheen työt ja toimenpiteet ympäristön
palauttamiseksi.

Toiminnan loppumisen jälkeen suoritettavat toimet sisältävät ensisijaisesti
jälkikäsittelytöiden valvonnan sekä tarvittaessa lisätoimia. Ne kuvaillaan jäljempänä.
Vaikutusten ja seurausten arviointi perustuu useimmissa tapauksissa keskimääräisellä
tuotannolla laskettuihin suhteisiin, esim. miten päästöt vaikuttavat ilmaan ja veteen.
Muutokset vaikutuksissa tuotannon ollessa suurimmillaan kommentoidaan tekstissä.

VAIKUTUS

Vähäinen
Kohtalainen
Suuri

Suuri

Kohta‐
lainen

Alhainen

RESIPIENTIN HERKKYYS JA/TAI SUOJELUARVOT
Pääasialliset luvanvaraiset ja ympäristölle haitalliset toiminnat liittyen
Sahavaaran kaivokseen ja jotka on identifioitu perustuvan suurimpiin
vaikutuksiin on analysoitu yksityiskohtaisesti vaikutusten analysoinneissa
liitteessä M8, Suunnitellusta toiminnasta johtuvien vaikutusten analyysit.
Tämän luvun vastaavissa kohdissa on viittaukset niihin toimintoihin, joilla
katsotaan olevan merkittävimmät vaikutukset. Lisäksi selvennetään kuinka
resipienttien herkkyyden ja/tai suojeluarvon arvioinnit on suoritettu.
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9.3

SEURAUKSET VESISTÖISSÄ – VIRTAUKSISSA

9.3.1

Rakentamisvaihe

Vähäinen osa Sahavaaran esiintymän ympäristöstä on kuivatettava ja pintamaa poistettava
ennen kuin louhinta voidaan käynnistää. Vastaavat työt ovat parhaillaan meneillään
Tapulin kaivoksella. Ylijäämävesi Sahavaaralla tullaan johtamaan prosessivesialtaaseen
Tapulin sivukivivarastolla.
Kokoojaojat ja vallit tullaan kaivamaan ja rakentamaan sivukivivaraston ja avolouhoksen
ympärille, jotta vaikutukset ympäröiviin kosteikkoalueisiin voidaan minimoida.
Rakennustyöt Kaunisjoen lähettyvillä (ei noin 200 metriä lähempänä) voivat pahimmassa
tilanteessa johtaa rajoitettuun ja paikallisesti kohonneeseen valumavesien
samentumiseen. Häiriöiden arvioidaan äärimmillään olevan vähäisiä sen jälkeen, kun aines
on pidättynyt kosteikkoympäristöön ennen itse vesistöön tapahtuvaa virtausta.

9.3.2

Vähäinen



Kohtalainen



Suuri

Suuri

Kohtalai
nen

Alhainen

VAIKUTUSASTE

RESIPIENTIN HERKKYYS JA/TAI SUOJELUARVOT

Muutokset pintavesivirtauksissa, jotka johtuvat erotusojista ja valleista, on
analysoitu seurausmatriisissa 3.4.1:3 liitteessä M8. Suurempi vaikutusaste on
identifioitui liittyen sivukivivarastoa ympäröivään ojastoon (suurempi kuin
avolouhoksen tapauksessa) johtuen vaikuttavan alan suuruudesta. Resipientin
herkkyys (kosteikko ja ympäröivä vesistö) on identifioitu suhteellisen vähäiseksi
suojeluarvoltaan, koska ojasto ja taustahäiriöt ovat olemassa.

Laskettu virtausmuutos tuotantovaiheen aikana

Muoniojoen virtausmuutoksia on aikaisemmin kuvailtu Tapulin kaivosta koskevassa
ympäristövaikutusten arvioinnissa. Sahavaaran kaivoksen käyttöönotto ei aiheuta
merkittäviä muutoksia niihin seurauksiin, joita on kuvailtu luvan saaneen toiminnan
osalta. Ylijäämäveden pois laskeminen tulee tapahtumaan pääasiassa touko-lokakuun
aikana yhdessä toukokuussa tapahtuvan lumen sulamisesta syntyvien vesimassojen kanssa.
Suurimmat vesimäärät johdetaan pois kaivostoiminnan lopussa, koska silloin pohjaveden
valuminen avolouhokseen on suurimmillaan. Sahavaaran kaivos voidaan lisäksi sulkea
ennen Tapulin kaivosta, jonka ansiosta tarjoutuu mahdollisuus laskea kaivosvesi
avolouhokseen sen sijaan, että vesi laskettaisiin Muoniojokeen.
Tarve laskea vettä pois on laskettu olevan enimmillään n. 8 miljoonaa(m3) vuodessa
normaalina vuosina, kun avolouhokseen virtaavan pohjaveden määrä on suurimmillaan.
3
Virtauksen on laskettu olevan jopa 3600 m /h, joka vastaa n. 2 ‰ (promillea) Muoniojoen
luonnollisesta virtaamasta sinä ajanjaksona, jolloin vettä ollaan laskemassa jokeen.

Kuten Sahavaaran ja Tapulin kaivosten yhteisestä lasketusta vesitaseesta käy ilmi, vallitsee
tuotantovaiheen alkuvuosina talvisin veden alijäämätilanne. Keinona varmistaa veden
riittävyys rikastamotoiminnalle, on suunniteltu veden johtamista Muoniojoesta
selkeytysaltaaseen.
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Enimmillään raakavesitarve vastaisi n. 1000 m3/h, joka vastaa n. 0,7 % joen luonnollisesta
virtaamasta matalan veden aikana. Tämä ei merkitse muutosta luvanvaraiseen toimintaan
Tapulin kaivoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa.

9.3.3

Vähäinen
Kohtalainen
Suuri

Suuri

Kohtalai
nen

Alhainen

VAIKUTUSASTE

RESIPIENTIN HERKKYYS JA/TAI SUOJELUARVOT



Virtaamamuutoksia Muoniojoessa johtuen veden laskemisesta jokeen ja veden
ottamisesta joesta on analysoitu seurausmatriiseissa 5.1 ja 5.2, ks. liite M8.
Muoniojoella on suuri suojeluarvo, osittain siksi että se on Natura 2000 ‐kohde ja
osittain siksi, että se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi ulkoilualueeksi.
Osana Torniojoen vesistöä, Muoniojoki on yksi Ruotsin neljästä jokisysteemistä,
jotka ovat enemmän tai vähemmän säännöstelemättömiä ja siten luonnontilassa.
Vaikutuksen on kuitenkin arvioitu olevan merkityksettömän vähäinen.

Kaunisjoen valuma‐alue tuotantovaiheen aikana

Kaunisjoen valuma-alue tulee tuotantovaiheessa pienenemään 2,5 %, koska Tapulin ja
Sahavaaran kaivosten teollisuusalueelle lakeava sadevesi tullaan johtamaan Muoniojokeen
(Kuva 39). Valuma-alueen pienemisen arvioidaan olevan merkityksetön ja jäävän
kokonaisuudessaan luontaisen sadannan vaihtelun varjoon. Lisäksi valuma-alue palautuu
alkuperäiseen kokoonsa, kun jälkikäsittely on tehty.
Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon toiminta vähentävät Kaunisjärven valumaaluetta n. 25 %. Edelleen, valuma-alue pienenee n. 2 % sen seurauksena, että hiekkaallasta suurennetaan hiekan läjitystä varten. Veden viipyminen järvessä saattaa hieman
pidentyä. Kuivien ja märkien vuosien (ks. Fel! Hittar inte referenskälla.) luontaisen
vaihtelun arvioidaan jättävän nämä seuraukset varjoonsa. Vaikutusta veden laatuun ei
arvioida olevan siksi, että valuma-alueen luonne ei muutu.
9.3.4

Kokonaisarvio

Vaikutukset Kaunisjokeen ovat merkityksettömiä sekä rakennusvaiheen että
tuotantovaiheen aikana. Lisäks on arvioitu, että raakaveden oton ja ylijäämäveden
laskemisen vaikutukset Muoniojokeen ovat merkityksettömiä.

Tapulin kaivoksen luvanvarainen toiminta merkitsee, että jokeen tullaan asentamaan
vedenottoputket siten, että vesi juoksee omalla voimallaan pumppausasemalle.
Kun vettä lasketaan jokeen 2000 - 3000 m3/h (0,5-0,8 m3/s) ja kun laskuputken läpimitta
on n. 1000 mm, tulee veden ulostulonopeus olemaan 1-1,7 m/s. Vastaava virtausnopeus
joessa toukokuussa on 0,5-2 m/s perustuen virtausmittauksiin sekä joen leveyteen
laskupaikalla (n. 200 m).
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Flöde (m3) per månad i Muonio älv
Avbördning

10000000
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0,0%
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10

Kuva 39. Veden poisjohtaminen/raakaveden otto, kun kohteena on Muoniojoki.

A) Laskennallinen suurin veden pois johtaminen tapahtuu tuotannon aikana, koska pohjaveden
virtaukset Sahavaaran ja Tapulin kaivoksiin ovat tuolloin suurimmillaan ja ne edustavat enimmillään n. 2
‰ (promillea) Muoniojoen luontaisesta virtaamasta sinä ajanjaksona, jolloin vettä lasketaan jokeen. B)
Laskennallinen suurin raakaveden ottotarve Muoniojoesta ajoittuu tuotantovaiheen alkuun ja on
enimmillään n. 0,7 % Muoniojoen luontaisesta virtaamasta sinä ajanjaksona, jolloin vettä joesta otetaan.
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Taulukko 8. Seuraukset ja vaikutukset vesistössä – fyysinen muutos ja virtaama.

Toiminnot

Vaikutus

Toimenpide

Seuraus

Pysyvä vaikutus

RAKENTAMISVAIHE

Vallien
rakentaminen ja
ojaston kaivu
sivukivivarastolla ja
avolouhoksessa

Ympärysojasto ja
Tapulin
prosessivesialtaan
rakentaminen

Kaunisjoen
valuma‐alue
pienenee 1,2 %.

Merkityksettömät
seuraukset

Tapulin
avolouhoksen
alueen kuivatuksen
vaikutus näkyy
tilapäisenä n. 20 %
virtaaman kasvu
Mellajoessa

Tilapäisesti
korkeampi
virtaama talvella
Mellajoessa
(mahtuu
vuosivaihteluun)

Valuma‐alue
Kaunisjärven
osalta ja
alajuoksulla olevan
Patojoen osalta
pienenee n. 25 %

Ensisijaiset
rakennelmat
lieventämään
tulevien rakennus‐ ja
läjitystöiden
vaikutuksia

Ei mitään

Vähäiset
seuraukset ilman
vaikutusta
biologisiin ja
fysikaalisiin
tekijöihin: vesi
viipyy
Kaunisjärvessä
kauemmin

KÄYTTÖVAIHE

Ylijäämäveden pois
laskeminen
selkeytysaltaasta
Muoniojokeen

Veden pumppaus
Muoniojoesta
raakaveden
tarpeeseen

Veden lisäys
Muoniojokeen,
enimmillään n.
2 ‰ (promillea).

Muoniojoen
virtaaman
pieneneminen,
enintään n. 0,7 %.

Selkeytysallas, jossa
mittava
varastointivolyymi
Veden kierrätys
rikastusprosessissa
pois laskettavan
veden määrän
vähentämiseksi

Merkityksettömät
seuraukset

Ei mitään

Selkeytysallas, jossa
mittava
varastointivolyymi
Rajaava ja kokoava
ojasto pohjaveden ja
pintaveden
kokoamiseksi

Merkityksettömät
seuraukset

JÄLKIKÄSITTELYVAIHE
Vallit
sivukivivaraston ja
rikastushiekka‐
altaan ympäriltä
puretaan ja
ympärysojasto
täytetään umpeen

Pintavesivirtaukset
palaavat vähitellen
alkuperäiseen
tilaan

Kaivos täytetään

Muodostuu järvi

Veden otto ja pois
laskeminen
Muoniojoesta
lakkaavat

Pumppausasema
ja putkilinja joelta
puretaan

Virtauksia
valvotaan, jotta
eroosiovahinkoja
ei pääse
tapahtumaan

Merkityksettömät
seuraukset
Ei mitään

Merkityksettömät
seuraukset
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9.4

SEURAUKSET VEDEN LAADUN SUHTEEN

9.4.1

Vaikutukset rakentamisvaiheen aikana

Kokoavat ojastot kaivetaan ja vallit rakennetaan sivukivivarastolla. Rakennustyöt
Kaunisjoen lähettyvillä (ei noin 200 metriä lähempänä) voivat johtaa rajoitettuun
kohonneeseen valumavesien samentumiseen. Häiriöiden arvioidaan äärimmillään olevan
vähäisiä sen jälkeen, kun aines on pidättynyt toiminta‐alueesta alajuoksun suuntaan
olevaan kosteikkoympäristöön.

9.4.2

Vaikutukset tuotantovaiheen aikana

Sahavaaran ja Tapulin kaivoksille rakennettava integroitu vesienkäsittelyjärjestelmä tulee
vaikuttamaan siten, että vain ylijäämävesi on laskettava kohteena olevaan vesistöön, joka
on Muoniojoki. Pois lasketun veden laatu vaikuttaa ensisijaisesti typpijäämillään, jotka
ovat peräisin räjähdysaineista, ja pohjaveden luontaisten metallipitoisuuksien kautta.
Muoniojokeen kohdistuva kuormitus
Laskelmat koskien Muoniojokeen kohdistuvaa kuormitusta on suoritettu toukokuulle ja
heinäkuulle. Toukokuussa kuormitus on suurimillaan ja sisältää mm. typpeä ja metalleja,
jotka ovat peräisin sivukivivarastolta ja rikastushiekka-altaasta. Koska Muoniojoen
virtaama on suurimmillaan toukokuussa, sillä on suuri laimentava vaikutus. Heinäkuussa
joen virtaama on merkittävän alhainen ja tuolloin kuormitus pysyttylee suhteellisen
suurena.
Pohjaveden osuus kasvaa avolouhokseen suuntautuvan virtauksen kasvaessa ja siksi se on
suurimmillaan tuontovaiheen viimeisinä vuosina. Viimeisenä tuotantovuotena pois
laskettavan veden määrä on suurimmillaan, minkä johdosta erilaisten aineiden
Muoniojokeen kohdistuva kuormitus on myös suurimmillaan. Tästä syystä viimeistä
tuotantovuotta käytetään perustana kuormituslaskelmissa.
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0
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1
0,5
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(Fe mg/l)
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(Zn µg/l)
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(Cu µg/l)

Nickel
(Ni µg/l)
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(Cr µg/l)

Molybden
(Mo µg/l)

0

Kuva 40. Muoniojoen kuormitus (1).

Eri aineiden taustakeskiarvopitoisuudet ja luonnollinen vaihtelu yhdessä laskennallisten keskiarvojen
kanssa kuormituksen jälkeen (varauksellinen oletus soveltaen viimeisen tuotantovuoden
enimmäiskuormitusta).
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Kuva 41. Muoniojokeen kohdistuva kuormitus.

Eri aineiden taustakeskiarvopitoisuudet ja luonnollinen vaihtelu yhdessä laskennallisten keskiarvojen
kanssa kuormituksen jälkeen (varauksellinen oletus soveltaen viimeisen tuotantovuoden toukokuun ja
heinäkuun enimmäiskuormitusta).

Kuten laskelmista käy ilmi (ks. liite M11), muutokset massavirtauksessa ja pitoisuuksissa
suurimman kuormituksen laskentatapauksissa ovat hyvin vähäisiä ja useimmissa
tapauksissa ne ovat täysin merkityksettömiä. Molybdeeni on metalleista se, jonka kohdalla
on odotettavissa suurimpia muutoksia.
Mitä tulee kuparisulfaattiin, natriumisopropylksantaattiin (SIPX) sekä kalium- tai
natriumamylksantaattiin (NAX), on laskettu, että niiden pitoisuudet Muoniojoessa, sen
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jälkeen kun vettä on laskettu jokeen, kohoavat tasolle 0,0068 μg/l, kun kuormitus on
suurimillaan toukokuussa. Nämä vaahdotuksessa käytetyt kemikaalit voivat vahingoittaa
vesiorganismeja. Verrattuna alhaisimpaan ekotoksisuus arvoon, joka on 3700 μg/l, on
turvalliskerroin kuormituksen jälkeen 500.000-kertainen. Tämä merkitsee runsaasti yli
tarpeen riittävyyttä sille, että vesiorganismit eivät joudu minkään lyhyen eikä pitkän
aikavälin vahinkojen kohteiksi.
Suunnitellun toiminnan yhteydessä tapahtuvan veden jokeen laskemisen seuraukset
Muoniojoelle arvioidaan merkittyksettömiksi. Metallien ja muiden aineiden pitoisuudet
jokeen lasketussa vedessä ovat alhaiset ja luotainen aineiden massakulkeutuminen
Muoniojokeen on huomattavan suurta.

Tiettyjen metallien lisäys massavirtauksessa tulee tapahtumaan, mutta joessa vuoden
mittaan ilmenevien muutosten on arvioitu jäävän luontaisen vaihtelun sisälle, ja siksi
vaikutuksia veden laatuun pidetään merkityksettöminä. Tähän perustuen arvioidaan, että
mitään vaikutuksia ei tule kohdistumaan esimerkiksi paikkakaloihin tai vaelluskaloihin tai
muihinkaan vesieläimiin.

9.4.3

Vähäinen
Kohtalainen
Suuri

Suuri

Kohtalai
nen

Alhainen

VAIKUTUSASTE

RESIPIENTIN HERKKYYS JA/TAI SUOJELUARVOT



Muutoksia Muoniojoen veden laadussa johtuen veden jokeen laskemisesta on
analysoitu seurausmatriisissa 5.1, ks. liite M8. Muoniojoella on suuri suojeluarvo,
osittain siksi että se on Natura 2000 ‐kohde ja osittain siksi, että se on luokiteltu
valtakunnallisesti merkittäväksi ulkoilualueeksi. Osana Torniojoen vesistöä,
Muoniojoki on yksi Ruotsin neljästä jokisysteemistä, jotka ovat enemmän tai
vähemmän säännöstelemättömiä ja siten luonnontilassa. Vaikutusasteeksi on
kuitenkin arvioitu merkityksettömän vähäinen.

Koottu arvio

Veden laskeminen kaivosalueelta ei vaikuta Muoniojoen veden laatuun. Kaivostoiminnan
kuormituksen vaikutus on olematon tai merkityksetön metallien ja muiden aineiden
vuosikeskiarvojen muutoksiin. Vesistön laadussa tapahtuvat luonnolliset muutokset
peittävät alleen veden jokeen laskemisen vaikutukset.

Muutoksia tai kohonneita pitoisuuksia voidaan laskea yksinomaan päästölaitteiston avulla.
Tämä alue rajoittuu joen suureen virtaamaan, jonka ansiosta sekoittuminen ja
laimentuminen tapahtuvat nopeasti. Lisäksi arvioidaan, että vaikutus jokiveden
lämpötilaan on merkityksetön. Se vesi, joka lasketaan jokeen selkeytysaltaassa seisotuksen
jälkeen, koostuu pääasiassa sadannasta/pintavalunnasta. Tämä tarkoittaa, että pois lasketun
veden lämpötila suurelta osin myötäilee samaa vuodenajan mukaista vaihtelua kuin
jokivesikin. Sen lisäksi, kuten myös edellä on jo todettu, tapahtuu hyvin merkittävää
laimentumista heti kun vesi pääsee jokeen.
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Taulukko 9. Seuraukset ja vaikutukset vesistössä ‐ vedenlaatu ja vesieläimistö.

Toiminnot

Vaikutus

Toimenpide

Seuraus

Pysyvät
vaikutukset

RAKENTAMISVAIHE
Vallien rakentaminen ja
ojaston kaivu
sivukivivarastolla ja
avolouhoksessa

Lisääntynyt
hiukkaskuormitus
ympäröivillä
kosteikoilla

Ympäristössä tapahtuu
suspensiossa olevan
aineksen pidättymistä

Merkityksetön
seuraus

Ei mitään

Ei mitään seurauksia

Ei mitään

KÄYTTÖVAIHE

Prosessiveden
laskeminen
selkeytysaltaasta
Muoniojokeen

Toiminnot

Puhdistetun veden
(jäteveden) päästöt

Marginaalinen
hiukkasten,
ravinnesuolojen,
hivenaineiden ja
metallien tulo luvan
saaneelta Tapulin
kaivoksen alueelta ja
Kaunisvaaran
rikastamolta

Vaikutus

Lisääntynyt
hiukkasten,
ravinnesuolojen tulo

Selkeytysallas
laskeutusta ja öljyn
erottamista varten
Selkeytysallas, jossa
mittava
varastointivolyymi
Veden kierrätys
rikastusprosessissa
pois laskettavan veden
määrän
vähentämiseksi

Toimenpide
Jätevedenpuhdistuslait
os rakennetaan
(maasuodatus), vesi
johdetaan
sivukivialtaaseen

Seuraus

Pysyvät
vaikutukset

Ei mitään
seurauksia

JÄLKIKÄSITTELYVAIHE
Sivukivivaraston ja
rikastushiekka‐
altaan avaaminen

Kuivatusvedet
sivukivivarastol‐
ta

Kontrolli siten kuin
jälkikäsittelysuun‐
nitelmassa on
esitetty

Ei mitään
seurauksia

Ei mitään

Selkeytysallas rakennetaan pitämään sisällään tavanomaista suuremman määrän vettä.
Sama koskee prosessivesiallasta. Kun sovelletaan 100-vuotista sademäärää, voidaan
toteuttaa altaan laajennus keinona turvata patorakenteet ja tähän kuuluvat kontrolloidut
päästöt ympäröiville kosteikoille.
Tämän skenaarion mukaan veden pitoisuudet ovat vielä alhaisempia kuin normaalisti
johtuen perusteellisemmasta laimentumisesta. Seurauksien arvioidaan olevan vähäisiä ja
paikallisia (Taulukko 10). Yksityiskohtainen riskianalyysi suunnitellusta toiminnasta on
tehty ja se on hakemuksen liitteenä.
Taulukko 10. Altaan laajentamisen seuraukset ja vaikutukset vesistössä.
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Toiminnot

Vaikutus

Toimenpide

Seuraus

Pysyvät
vaikutukset

KÄYTTÖVAIHE
Tapulivuoman
selkeytysaltaan
laajentaminen
sovellettaessa 100‐
vuotista sademäärää
(äärimmäinen
skenaario)

Leviäminen
prosessivesialtaasta
ympäristöön

Polttoaineiden,
räjähdysaineiden, raaka‐
aineiden kuljetukset
toiminta‐alueelle

Lisääntynyt maan
syöpyminen
päästökohdassa sen
seurauksena, että
vettä lasketaan pois

Lisääntynyt maan
syöpyminen
päästökohdassa sen
seurauksena, että
vettä lasketaan pois

Selkeytysallas, jonka
kapasiteetti on suuri
Selkeytysallas, jossa
veden sisältämä aines
pääsee laskeutumaan,
johon ylimäärävesi
voidaan ohjata

Prosessivesiallas, jossa
veden sisältämä aines
pääsee laskeutumaan,
johon ylimäärävesi
voidaan ohjata

Vähäiset seuraukset
suoraan pois laskettuun
veteen liittyen, jotka
johtuvat lisääntyneestä
maan syöpymisestä
Ei mitään seurauksia
Tapulivuomalle
resipienttinä
Vähäiset seuraukset
suoraan pois laskettuun
veteen liittyen, jotka
johtuvat lisääntyneestä
maan syöpymisestä

Ei mitään

Ei mitään seurauksia
Kaunisjärvelle
resipienttinä

Pölyäminen
Pölystä voi aiheutua
paikallisia vaikutuksia

Päästöt: CO2, NOx,
HC, PM10, CO

Rautamalmituotteen
pois kuljettaminen

Päästöt

Tehokas kuorma‐
autokuljetus suuren
kapasiteetin
omaavalla
kuljetuskalustolla

Vähäinen seuraus
alueellista
ympäristötavoitetta
ajatellen, jossa
pyritään vähentämään
ilmastoon vaikuttavien
pakokaasujen päästöjä

JÄLKIKÄSITTELYVAIHE
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9.10 SEURAUKSET VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAILLE KOHTEILLE JA
NATURA 2000 -ALUEILLE
Perusteellinen ja kaiken kattava ympäristövaikutusten arviointi koskien suunniteltua
kaivoksen perustamista alueelle ja siitä johtuvia seurauksia Natura 2000 ‐ohjelma‐alueelle
sekä erikseen mainituille lajeille on nähtävissä ns. screening‐asiakirjana, ks. liite M7
Miljökonsekvensbeskrivning Natura 2000 (Ympäristövaikutusten arviointi Natura 2000).

Sahavaaran kaivos ja sivukivivarasto sijaitsevat alueella, jolla on valtakunnallista
mielenkiintoa poronhoidon kannalta. Sen lisäksi Tapulin ja Sahavaaran kaivosten
rikastushiekka- ja selkeytysaltaat vaikuttavat porojen siirtymäreittiin, jolla on
valtakunnallista mielenkiintoa, ks. kohta 9.11, jossa käsitellään seurauksia poronhoidon
kannalta.
Useimmat alueen vesistöistä sisältyvät Natura 2000 -alueeseen, josta käytetään nimeä
Torniojoen ja Kalixjoen jokissysteemi. Vaikutukset Kaunisjokeen ja Muoniojokeen on
selostettu aikaisemmin kohdissa 9.2 ja 9.3. Luvan saaneen Tapulin kaivoksen ja
Kaunisvaaran rikastamon toimintaan tulevina osina niissä kuvaillaan veden johtamista,
mahdollista putkilinjaa malmirikasteelle sekä pumppausasemaa Muoniojoen varrella, jotka
rakennelmat sijoittuisivat näin ollen alueelle, jolla on valtakunnallista mielenkiintoa
luonnonsuojelun ja ulkoilun kannalta.
9.10.1 Seuraukset Natura 2000 ‐ohjelma‐alueelle

Torniojoen ja Kalixjoen jokisysteemistä tavattavat luontotyypit ja erikseen osoitetut lajit
esiintyvät osittain myös suunnitellun kaivostoiminnan alueella. Niiden esiintymät siten
kuin ne esitellään Lääninhallituksen suojeluohjelmassa (Länsstyrelsen bevarandeplan) sekä
mahdolliset kaivostoiminnan vaikutukset esitellään taulukossa Taulukko 11.
Veden otto ja pois laskeminen liittyen kaivostoimintaan kohdistuvat Muoniojokeen, joka
on suuri luonnontilainen vesistö – vaikutuksien arvioidaan olevan merkityksettömiä
(ks. kohdat 9.2 ja 9.3).
Taulukko 11. Erikseen osoitetut luontotyypit ja lajit.

Luontotyyppejä ja erikseen osoitettuja lajeja, joita tavataan suunnitellun kaivostoiminnan alueella sekä
mahdollisia vaikutuksia Sahavaaran ja Tapulin kaivosten toiminnasta.
Koodi

Luontotyyppi

Mahdollinen vaikutus Sahavaaran ja Tapulin
kaivoksista

3210

Fennoskandian luonnontilaiset
jokireitit

Veden otto Muoniojoesta ja ylijäämäveden pois laskeminen
Muoniojokeen.

3260

Pikkujoet ja purot

Voi vaikuttaa rajoitettuina metallien ja sameuden lisääntymisinä
sekä virtaamamuutoksina.

3160

Humuspitoiset järvet ja lammet

Pieni n. 2 ha järvi tulee otetuksi sivukivivaraston edellyttämänä
alana käyttöön (tämä on kuvailtu Tapulin kaivoksen hakemuksessa),
yhtään humuspitoista järveä ei alueella häiritä.

Koodi

Erikseen osoitetut lajit

Mahdollinen vaikutus Sahavaaran ja Tapulin
kaivoksista
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1106

Lohi

Tavataan Muoniojoessa, mitään vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan
loheen.

1163

Kivisimppu

Tavataan Aareajoessa, Tapulin kaivosalueelta pohjoiseen. Mitään
vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan kivisimppuun.

1355

Saukko

Kaunisjoen varrella nähty saukon jälkiä. Mahdollinen kajoaminen
elinympäristöön Sahavaaran kaivostoiminnan lähiympäristössä
johtuen melusta ja tärinästä.

Kaunisjoessa on tavattu sellaista kelluslehtistä kasvillisuutta ja sammallajistoa, jotka ovat
tavallisia hitaasti virtaavilla joen osuuksilla. Suotuisien esiintymien edellytyksiä ovat mm.
hyvä veden laatu ja virtaama. Toiminnan ei arvioida aiheuttavan vaikutuksia tässä
suhteessa, eikä sen arvioida hankaloittavan lajien suojelua.
Lohen ja kivisimpun esiintymien ei uskota joutuvan suunnitellun toiminnan vaikutuksien
kohteiksi, koska pääosa suunnitellusta toiminnasta ei sijoitu kosketukseen näiden lajien
elinympäristöjen kanssa ja koska poistovesi ja ottovesi eivät vaikuta veden laatuun tässä
vesistössä. Siksi arvioidaan, että elinympäristöt ja kalalajit eivät joudu vaikutusten
kohteiksi1.
Kaunisjoen vesistöstä, suunnitellusta Sahavaaran toiminnasta etelään, on tavattu saukon
jälkiä. Lisäksi saukkoja on tavattu Muoniojoen varrella. Kun huomioidaan, että vaikutus
Kaunisjoen ja Muoniojoen virtaamiin on merkityksetön ja että itse pumppausasema
Muoniojoen varressa ei tule aiheuttamaan minkäänlaista vaellusestettä ja että se vaikuttaa
erittäin rajoitetusti jokiympäristöön, on arvioitu, että yhteisvaikutus saukkojen elämään
Torniojoen ja Kalixjoen joksisysteemiin jää merkityksettömäksi.
Suunniteltaessa ja asennettaessa putkistoa veden ottamiseksi Muoniojoesta ja veden
laskemiseksi jokeen tullaan huomioimaan suojeltavat lajit kuten myös lohen ja saukon
viihtyminen. Osana Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon hakemusta on kuvailu
Muoniojoen varteen rakennettavasta pumppausasemasta ja tilanteesta.
Vedenotto tullaan mm. järjestelemään siten, että vesi juoksee omalla voimallaan
rei'itetystä putken päästä pumppausasemalle, jonka ansiosta ei synny imua, joka saattaisi
vetää mukaan kaloja.
Tämän arvioidaan olevan sen mukainen, mitä ympäristökaaren luvussa 3, pykälässä 10,
edellytetään.

9.15

SEURAUKSET INFRASTRUKTUURILLE

9.15.1 Tuotteen kuljetus

Nykyinen suunnitelma kuljettaa rautamalmirikaste läntistä reittiä
Narvikin satamaa merkitsee lähiympäristölle seurauksia, jotka
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eroavat Kaunisvaaran rikastamon luvan saaneesta toiminnasta, jossa harkittiin itäistä
kuljetusreittiä Kemin satamaan.
Kuljetus yleisiä teitä pitkin on yleisesti ottaen luvanvaraista toimintaa siten kuin
ympäristökaaressa määrätään. Tässä esillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa
käsitellään vain niitä seurauksia, jotka johtuvat tuotteen poiskuljettamisesta suunnitellun
toiminnan lähiympäristölle (Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylille). Koko kuljetusreitin
Kaunisvaarasta Narvikin satamaan käsittävät vaikutukset, seuraukset ja mahdolliset
toimenpiteet on tarkoitus käsitellä Trafikverketin (Ruotsin Liikennevirasto) kanssa
meneillään olevissa keskusteluissa.

Voimassa olevat liikennesäännöt rajoittavat kuorma-autokuljetuksessa yleisillä teillä
käytettävän kaluston kokonaispainon 60 tonniin. Yhdistelmien pituus ei saa ylittää 24
metriä ja rajoituksia on myös mm. leveyden ja akselipainojen suhteen. Poikkeuslupia
raskaammalle ja pidemmälle kuljetuskalustolle voidaa myöntää mikäli kuorma on
jakamaton, kuten tiettyjen rakennusteollisuuden komponenttien tai ajoneuvolaitteistojen
kuljettamisessa. Mainitut poikkeukset ovat siksi kytketty tiettyihin toimenpiteisiin, esim.
saattoauton järjestämiseen.
Trafikverket (Ruotsin Liikennevirasto) on erityistapauksissa allekirjoittanut sopimuksia,
joissa toiminnanharjoittaja on saanut suorittaa ylipainavia kuljetuksia (yli 60 bruttotonnia
painoltaan) yleisillä teillä, kun kyse on ollut jaettavista tavaroista. Näihin sopimuksiin on
kuulunut, että kuljetuksien laajuus on määrätty – esim. kuljetettu tonnimäärä per vuosi –
ja on määrätty missä ko. kuljetuksia saa toteuttaa – määrättyjen pisteiden välillä
tieverkkoa käyttäen. Näiden sopimusten tarkoituksena on ollut varmistaa korkean tason
liikenneturvallisuus ja lieventää ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset.
Northland‐yhtiön tarkoituksena on päästä sopimukseen Trafikverketin (Ruotsin
Liikennevirasto) kanssa siitä, että yhdistelmän kokonaispaino saisi ylittää 60 tonnia.
Toiminta‐alueelta lähtevien kuljetusten lukumäärää voidaan huomattavasti pienentää ja
siten vähentää polttoaineenkulutusta, liikennevaikutusta ja vaikutuksia ympäristöön ja
seudun asukkaisiin.

Tässä esillä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissakuvaillaan kolmea vaihtoehtoista
kuorma-autokalustoa rautamalmirikasteen kuljettamiseksi:
 Vakiomallinen ajoneuvoyhdistelmä, jonka kuormakapasiteetti on n. 40 tonnia
 Konseptiajoneuvoyhdistelmä H126, jonka kuormakapasiteetti on n 90 tonnia
 Konseptiajoneuvoyhdistelmä H170 jonka kuormakapasiteetti on n. 130 tonnia
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Kuva 42. Vaihtoehtoiset ajoneuvoyhdistelmät.

Konseptiajoneuvoyhdistelmä H170, jonka kuormakapasiteetti on 130 tonnia,
konseptiajoneuvoyhdistelmä H126, jonka kuormakapasiteetti on 90 tonnia ja vakiomallinen
ajoneuvoyhdistelmä, jonka kuormakapasiteetti on n. 38 tonnia.

Normaalin tuotantotahdin aikana, ts. tuotettaessa n. 5 miljoonaa tonnia
rautamalmirikastetta Kaunisvaaraan rikastamolta, tarvitaam n. 360, 145 tai 105 kuljetusta
päivässä toiminta-alueelta suunniteltuun uudelleenkuormauspisteeseen Svappavaarassa –
nämä lukumäärät määräytyvät valitun ajoneuvoyhdistelmän mukaan.
Taulukko 12. Laskennalliset kuljetusten lukumäärät rautamalmirikastetta kuljetettaessa.

Laskennallinen kuljetusten keskimääräinen lukumäärä per vuorokausi ja vuosi kuljetettaessa
rautamalmirikastetta vakiomallisella ajoneuvoyhdistelmällä ja konseptiajoneuvoyhdistelmällä H170.
Kuljetusten tiheys vastaa tasaista vuorokausi‐ ja vuositahtia.

Ajoneuvoyhdis‐
telmä

Kuorma‐
kapasiteetti

Vakiomallinen

38 tonnia

4

715

H126

90 tonnia

10

290

H170

130 tonnia

14

210

Kuljetusten välinen
aika, minuuteissa
(yksittäinen tie)

Laskennallinen
keskimääräinen
lukumäärä per
vuorokausi ja
vuosi

9.15.2 Raaka‐aineiden ja tavaroiden kuljetukset
Northland‐yhtiö ei aio itse ryhtyä harjoittamaan kuljetustoimintaa toiminta‐aluueeseen
liittyen ja yhtiö voi vain epäsuorasti vaikuttaa kuljetusliikkeiden toimintaan ja
keinovalintaan. Näitä koskevat laskelmat ovat parhaimmillaankin vain suuntaa antavia.

Kuljetukset Sahavaaran ja Tapuliin kaivoksilta oletetaan tapahtuvan yleistä tieverkkoa
käyttäen. Sama pätee henkilöliikenteen kohdalla. Kaivosten ja rikastamon toiminta
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toiminta edellyttää pääasiassa seuraavia painavia kuljejtuksia sinä aikana jolloin Sahavaaran
ja Tapulin kaivokset ovat saavuttaneet keskimääräisen tuotantotahtinsa:
 Raaka-aineita ja räjäytysaineita, n. 7 kuljetusta viikossa
 Dieselpolttoaineen kuljetus, n. 10 kuljetusta viikossa
 Rikkihappoa vaahdotusvaihetta varten Kaunisvaaran rikastamossa, n. 5-6 kuljetusta
viikossa
Taulukko 13. Laskennalliset raaka‐aineiden ja tavaroiden kuljetukset.

Laskennallinen keskimääräinen liikenne per vuorokausi ja per vuosi kuljetettaessa raaka‐aineita ja
tavaroita tuotantovuosina, kun Sahavaaran ja Tapulin kaivokset ovat saavuttaneet suurimman
keskimääräisen tuotantonsa.
Kuljetuslaji

Kuljetusten lukumäärä

Laskennallinen
keskimääräinen
lukumäärä per
vuorokausi ja
vuosi

Raaka‐aineita ja
räjähdysaineita
Dieselpolttoaine

7 kuljetusta viikossa

2,0

10 kuljetusta viikossa

2,9

Rikkihappo yms.

6 kuljetusta viikossa

1,7

Muut

3 kuljetusta viikossa

0,9

Summa

7,5

9.15.3 Henkilökuljetukset
Sahavaaran ja Tapulin kaivosten työntekijöiden lukumäärä voi nousta n. 500 henkilöön. On
oletettavissa, että useimmat heistä asuvat kaivosalueen eteläpuolella ja heistä osa asuu
Sahavaarassa ja Kaunisvaarassa, tai sitten he he ajavat toiminta‐alueelle etelästä pitkin
tietä nro 99.

Kun kimppakyytiä soveltavat pääasiassa samaa vuoroa tekevät työntekijät, on tuloksena n.
200 kuljetusta vuorokaudessa, pääasiassa Pajalasta ja sen lähimympäristöstä. On myös
arvioitu, että yhteiskuljetusliikenne Pajalan kunnassa kehittyy siten, että tietty osa
työvoimasta kulkee bussilla.
Taulukko 14. Laskennalliset henkilöliikenteen kuljetukset.

Laskennallinen keskimääräinen henkilöliikenne per vuorokausi ja per vuosi tuotantovuosina, kun Sahavaaran
ja Tapulin kaivokset ovat saavuttaneet suurimman keskimääräisen tuotantonsa.
Kuljetuslaji

Kuljetusten lukumäärä

Henkilökuljetukset

200 päivässä

Laskennallinen
keskimääräinen
lukumäärä per
vuorokausi ja vuosi
400
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9.15.4 Yhteisvaikutus

Jotta vertailu nykyiseen liikennetilanteeseen oli mahdollista, on suurimalle osalle
kaivostoiminnasta johtuvalle odotettavissa olevalle liikenteelle laskettu kuljetuslajeittain
keskimääräinen vuorokausi- ja vuosiliikenne. Taulukossa Taulukko 15 selostetaan
laskennalliset odotettavissa olevat muutokset liikennevirroissa yleisillä teillä. Näillä
kuljetuksilla tarkoitetaan kuljetuksia, kun sekä Sahavaaran että Tapulin kaivokset ovat
täydessä tuotantovauhdissa.
Liikennevirtamittaukset lähiympäristössä on suorittanut Trafikverket vv. 2005-2008.
Henkilöliikenteen on laskettu lisääntyvän vain tiellä nro 99, jolloin kaikkein suurin
turvattomuus johtuu henkilöstön asuinpaikasta.

Taulukko 15. Laskennallinen liikennevirta.

Muutokset liikennevirrassa Sahavaaran ja Tapulin kaivosten suunnitellun toiminnan seurauksena.
Kuljetukset on selostettu niiden keskimääräisinä vuorokausi‐ ja vuosiliikennelukuina. Nykyiset
teoreettiset keskimääräiset vuorokausi‐ ja vuosiliikenne luvut (virhemarginaalit sulkeissa), julkaissut
Trafikverket1, 2010.
Tie

99
Kaunisvaara

392
Luulajasta
(polttoainekul‐
jetukset)

Kokonais‐
liikenne
nykyinen

nykyinen

410
± 52 %

25
±0%

Raskas‐
liikenne

Lisäys
raskas
liikenne

Lisäys
henkilö‐
liikenne

Laskennallinen
liikennevirta (keskim.
vrk‐ ja vuosiliikenne)

2202

400

245 raskas liikenne
785 henkilöliikenne
1030 kokonaisliikenne

300

3

410

275 raskas liikenne
795 henkilöliikenne
1070 kokonaisliikenne

7304

4304

755 raskas liikenne
805 henkilöliikenne
1560 kokonaisliikenne

410
± 23 %

90
± 20 %

4,9

440
± 38 %

70
± 23 %

2,9

7460
±9%

970
± 17 %

4,9

2340
± 15 %

260
± 17 %

2,9

3

95 raskas liikenne
320 henkilöliikenne
415 kokonaisliikenne

394
Jällivaarasta,
Tärendö
(räjähdys‐
aineet)

E4
välillä Luulaja
ja Råneå
(polttoaine‐
kuljetukset)

E10
4 km
Jällivaarasta
etelään

Lisäys
henkilöliikente
eseen on
arvioitu
mahdolliseksi
tiellä nro 99.

73 raskas liikenne
370 henkilöliikenne
443 kokonaisliikenne
975 raskas liikenne
6490 henkilöliikenne
7465 kokonaisliikenne
263 raskas liikenne
2080 henkilöliikenne
2343 kokonaisliikenne
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(räjähdys‐
aineet,
rikkihappo)
1) Tiedot saatu Trafikverketin sivustolta, www.trafikverket.se. 2) Rautamalmirikasteen ulos kuljetus
konseptiajoneuvoyhdistelmällä H170. 3) Rautamalmirikasteen ulos kuljetus konseptiajoneuvoyhdistelmällä H126. 4)
Rautamalmirikasteen ulos kuljetus vakioajoneuvoyhdistelmällä. Rautamalmikuljetukset H132‐kalustolla tai vakiokalustolla
arvioidaan vaikuttavan lisätarvetta autonkuljettajien ja huoltohenkilöstön kohdalla toiminta‐alueella, jonka seurauksena
henkilöliikenne toiminta‐alueelle lisääntyy.

9.15.5 Toimenpiteet ja kokonaisarvio

Suunniteltu kaivostoiminta merkitsee kasvua keskimääräisessä vuorokausi- ja
vuosiliikenteeessä verrattuna nykytilanteeseen tiellä nro 99 Pajalan ja toiminta-alueen
välillä. Muilla teillä muutoksien arvioidaan jäävän vähäisiksi tai merkityksettömiksi. Näin
ollen, etupäässä Kaunisvaaran ja Sahavaaran asukkaat tulevat kokemaan kasvaneen
liikennevirran vaikutukset.
Kuljetusreitin Kaunisvaarasta Svappavaaraan vaikutukset, seuraukset ja mahdolliset
toimenpiteet on tarkoitus käsitellä Trafikverketin (Ruotsin Liikennevirasto) kanssa
meneillään olevissa keskusteluissa. Tässä esillä olevassa ympäristövaikutusten
arvioinnissa käsitellään vain niitä seurauksia, jotka kohdistuvat suunnitellun toiminnan
lähiympäristölle (Kaunisvaaran ja Sahavaaran kylille).
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Kuva 43. Liikennevirrat.

Pääasialliset odotettaviss aolevat kuljetukset Kaunisvaaran toiminta‐alueelle.

Ennen kaikkea rautamalmirikasteen kuljettaminen rikastamolta Svappavaaran
suunniteltuun terminaaliin tulee vaikuttamaan raskasta liikennettä lisäävästi. Mitä tulee
kuljetuskalustoon – vakioajoneuvoyhdistelmä tai jokin Northland-yhtiön esittelemistä
konseptiajoneuvoyhdistelmistä – lisääntyvät n. 210... 720 kuljetuksella päivässä (menopaluukuljetuksina laskettuna). Liikenteen kasvu tiellä nro 99 tulee edellyttämään joitakin
liikenteen turvallisuuden kohentamistoimenpiteitä. Asutuskeskusten läpi ajamista
ajatellen voidaan suorittaa mm. liikennettä vaimentavia tienrakennustoimia turvallisuuden
kohentamiseksi sekä asutukseen kohdistuvien negatiivisten seurausten lieventämiseksi.
Kasvanut liikenne vaikuttaa myös törmäysriskien kasvuun. Northland‐yhtiön vastuu
kuljetuksista yleisillä teillä on kuitenkin rajoitettu.
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Meneillään olevissa neuvotteluissa Trafikverketin kanssa koskien tulevaa sopimusta,
jolloin Northland‐yhtiö mahdollisesti saa ottaa käyttöön kuljetuskaluston, joka on
bruttopainoltaa yli 60 tonnia, on esillä ollut myös vaihtoehtoisia asutuksen ohittavia
reittejä.

Mitä tulee toiminta-alueen lähiympäristöön, ollaan nyt selvittämässä myös Kaunisvaaran
ja Sahavaaran kylät ohittavia reittejä. Kaunisvaaran rikastamolle sisään tulevan tien sijasta
voi rautamalmirikasteen kuljetuksia varten tulla kysymykseen kuljetusväylä Tapulin ja
Sahavaaran kaivosten välillä (Kuva 44).

Kuva 44. Vaihtoehtoiset ohikulkureitit lähiympäristössä.

Vaihtoehtoiset ohikulkureitin osuudet Kaunisvaaran ja Sahavaaran kohdalla. Vaihtoehdot ovat esillä
Northland‐yhtilö keskusteluissa Trafikverketin kanssa.

Liittymä tiehen nro 99 voidaan järjestää eteläpuolelle Kaunisvaaran kylää, jossa selvä
pääosa lähistön asukkaista asuu. Vaihtoehdossa ”Kaunisvaara Södra” (Kaunisvaara Etelä)
kuljetukset väistävät n. 15 kiinteistöä, jotka sijaitsevat tämän liittymän lähellä. Myös
kauppaa ja huoltoasemaa väistetään. Sahavaaran kylän ohitus, joko vaihtoehtona
”Sahavaara Västra” (S. Länsi), ”Sahavaara Östra” (S. Itä) tai ”Sahavaara Mitt” (S. Keski),
merkitsisivät sitä, että n. 6 muutakin kiinteistöä vältettäisiin.
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Mahdollinen ohitusreitti alueella voitaisiin toteuttaa erillistä tietä pitkin, joka liittyisi
tiehen nro 99. Tulevissa neuvotteluissa Trafikverketin kanssa tullaan kehittämään
lähialueen tieinfrastruktuuria.

Taulukko 16. Vaihtoehtoiset ohitusreitit Kaunisvaarassa/Sahavaarassa.

Edut ja haitat liittyen vaihtoehtoisiin ohitusreitteihin Kaunisvaaran ja Sahavaaran lähiympäristöihin ja
suunniteltuun kaivostoimintaan.

Sahavaara
Itä
+
Kaunisvaara
Etelä
 Keltainen
viiva ja
turkoosi viiva
kuvassa

Haitat

Edut

Ohitusreittien on liityttävä tiehen nro 99
Sahavaaran pohjoispuolella, minkä johdosta
on suoritettava tiettyjä
liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Lisäksi
tämä vaihtoehto laajentaa toiminta‐alueen
rakennelmia tielle nro 99 ja iso osa tiestä on
toiminta‐alueen turva‐aidan ulkopuolella.

Kuljetukset välttävät sekä Kaunisvaaran kylä
enttä Sahavaaran kylän. Ympäristön tasainen
maasto aiheuttaa teknisiä vaikeuksia erillisen
tien rakentamiselle.

Vaihtoehdossa Sahavaara Itä. Sahavaaran
kylä joutuu suunnitellun toiminnan
”ympäröimäksi”.

Ympäristössä, johon kajotaan, ei ole mitään
luonto‐ tai kulttuuriarvoja. Välimatka
kuljetusten ja rakennusten valtaosan väillä on
suuri.

Sahavaara
Länsi
 Ks. kuvan
sininen viiva

Runsas kaivosliikenne suuren riskin alue, jolla
tapahtuu ensiömurskaus ja malmin
varastointi
‐ risteävää liikennettä, runsas
teollisuusajoneuvoliikenne. Useita
liikenneturvallisuustoimenpiteitä on
kehiteltävä teollisuusalueelle.

Kaukana rakennuksista, tasainen maasto, ei
vaikutusta tien nro 99 alueella, kaikki liikenne
toiminta‐alueen sisällä.

Sahavaara
Keski
 Ks. kuvan
vihreä viiva

Vältetään alue, jossa on runsasta sisäistä
liikennettä (suuren riskin alue, jolla tapahtuu
ensiömurskaus ja malmin varastointi).

Liikenne kulkee tuotantoalueella, vain tietyt
rakennetut Sahavaaran kylän osat suhteellisen
lähellä.

Korkeuseroista johtuen tienrakennus kallista.
Onnettomuusriski liukkaalla kelillä.

Kaunisvaara
Etelä

Ks.turkoosi
viiva kuvassa

Lisääntynyt liikenne Sahavaaran läpi, josta
seurauksena lisääntynyt melu ja tärinä

Vältytään Kaunisvaaran läpi kulkevalta
liikenteeltä. Tasainen maasto aiheuttaa
teknisiä vaikeuksia tien rakentamiselle. Alue
häiriintyy lähes kokonaisuudessaan toiminta‐
alueella, ei tarvita mitään lisämaata.

Tite nro 99
 Ks. liilan
värinen viiva
kuvassa

Lisääntynyt raskas liikenne asutuksen läpi,
josta on seurauksnia kasvanut melu ja tärinä.

Olemassa oleva asfaltoitu tie (BK1), jolla
liikenne on vähäistä.
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Det går inte att v isa bilden för tillfället.
Det går inte att v isa bilden för tillfället.

Kuva 45. Meluntorjunta toimet Kaunisvaarassa/Sahavaarassa.

Tarvittaessa voidaan Kaunisvaarassa ja Sahavaarassa sijaitsevia rakennuksia varustaa
meluntrojuntarakenteilla. Ko. esteet toimivat mtyös valonheittimien valojen torjumisessa öisin. Mitään
näistä rakenteista ei asenneta ilman kiinteistönomistajan suostumusta.
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Taulukko 17. Seuraukset ja vaikutukset infrastruktuurin ja liikennevirran kannalta.

Toiminnot

Vaikutus

Toimenpide

Seuraus

Pysyvät
vaikutukset

RAKENTAMISVAIHE
Kaivosvarusteiden ja
koneiden osien
kuljetukset toiminta‐
alueelle

Suunnitelmat
kuljetusmäärien
optimoimiseksi

Satunnaisia
vaikutuksia
tieverkkoon

Seuraukset liikenteelle
tiellä nro 99
Muu liikenne yleisillä
teillä

Ei mitään

KÄYTTÖVAIHE / JÄLKIKÄSITTELYVAIHE

Yhteisjärjestelyt ja
suunnittelu

Rautamalmirikasteen
ulos kuljettaminen
vaihtoehtoista reittiä
Narvikin satamaan

Raskaan liikenteen
lisääntyminen
yleisillä teillä

Kuorma‐
autokalusto, jonka
kuormakapasiteetti
on suuri, jotta
kuljetusten
lukumäärä voidaan
minimoida (H170)

Suuret seuraukset
vakiomallisen
kuljetuskaluston
vaihtamisesta – suuri
tieverkon kuormitus,
liikennekuormitus ja
lähiseudun
asukkaiden
asuinympäristön
kuormitus

Ei mitään
(Tiestön parannus)

Vähäinen vaikutus
liikenneturvallisuuteen
ja ympäristöön.

Mahdollinen arkojen
alueiden
kiertäminen
Raaka‐aineiden ja
henkilöiden kuljetukset
toiminta‐alueelle ja
sieltä pois

Vähäinen liikenteen
kasvu teillä

Yhteisjärjestelyt ja
suunnittelu

Merkityksetön seuraus

Ei mitään
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