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ja nestemäisen jakeen hydrogeokemia. Lisäksi rikastushiekalle on tehty liukoisuustestejä metallien liukoisuuden määrittämiseksi.
Liukoisuustestin tuloksia on verrattu raja-arvoihin, jotka on annettu valtioneuvoston
asetuksessa (202/2006) kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Raja-arvoa I sovelletaan pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle ja
raja-arvoa II tavanomaiseen jätteeseen ja vakaaseen reagoimattomaan ongelmajätteeseen, jotka sijoitetaan yhdessä tavanomaisen jätteen kanssa. Konttijärven rikastushiekkajakeen nikkelipitoisuus (0,43 mg/kg) ylittää niukasti raja-arvon I (0,4 mg/kg),
mutta alittaa selvästi raja-arvon II (10 mg/kg). Ahmavaaran rikastushiekan nikkelipitoisuus (0,16 mg/kg) alittaa myös raja-arvon I. Kaikille muille alkuaineille alittuvat molemmat raja-arvot.
ABA-testin ja alkuainepitoisuuksien analyysituloksia on verrattu kaivannaisjäteasetuksen 379/2008 ja sen muutoksen 717/2009 liitteessä 1 mainittuihin raja-arvoihin sekä
valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) annettuihin kynnysarvoihin. Neutralointi- ja hapontuottopotentiaalit on määritetty erikseen Ahmavaaran ja Konttijärven malmikivien vuoden 2011
koerikastusten rikastushiekoille. Hiekoista erotettiin kummastakin kaksi osanäytettä,
joista toinen analysoitiin Australiassa Knight Piesold Consultingin laboratoriossa ja toinen Suomessa Lapin vesitutkimus Oy:n (LVT) laboratoriossa. Konttijärven rikastushiekkajakeen rikkipitoisuus vaihteli kokeissa välillä 0,1-0,2 % ja Ahmavaaran välillä 0,2-0,3
% (Taulukko 3-11). Rikastushiekan geokemia on kuitenkin voimakkaan riippuvainen rikastusprosessin syötteen eli malmin geokemiasta. Rikastushiekan rikkipitoisuuden voidaan olettaakin näin nousevan, mikäli syötteen rikkipitoisuus kasvaa. Rikastushiekkajakeet luokiteltiin edellä mainituissa ABA-testeissä osin happoa muodostamattomiksi
(NAF) ja osin potentiaalisesti happoa muodostaviksi (PAF). Erot koetuloksissa on selitettävissä testeissä käytettyjen menetelmien eroavaisuuksilla (Ritvanen ym., 2012).
Taulukko 3-11. Suhangon kaivoshankkeen malmikiven koerikastusten rikastushiekkajakeiden
karakterisointikokeiden tuloksia.
Rikki, S

AP1

[%]

[kg CaCO3/t]

Karbonaattinen hiili, Ckarb.
[%]

NP

NP/AP

[kg CaCO3/t]

AHMAVAARA
LVT_20112
0,2
5,6
13
2,3
KP_20113
0,3
10,5
35
3,4
KP 20114
0,3
10,5
0,16
13
1,3
KONTTIJÄRVI
LVT_20112
0,1
3,4
8,8
2,6
KP_20113
0,2
5,3
32
5,9
KP_20114
0,2
5,3
0,10
8
1,6
1
AP-arvo laskettu S % × 31,25 kg CaCO3/t
2
NP on määritetty Robertson GeoConsultsin NP-testin mukaisesti (sis. Fizz-testin)
3
NP on määritetty Sobek et al., 1978 menetelmän mukaisesti
4
Laskettu karbonaattisen hiilen pitoisuudesta Ckarb. × 83,34

Hapontuottopotentiaali
Vna 717/2009
liite 1
PAF
NAF
PAF
NAF
NAF
PAF

Vaahdotuksen rikastushiekka sijoitetaan Suhangon kaivosalueelle sen länsiosaan Tavisuon alueelle rakennettavaan rikastushiekka-altaaseen noin kolmen kilometrin päähän rikastamosta.
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Altaan pohjan ja patojen rakenne tehdään nykyisen ympäristöluvan mukaisesti. Rikastushiekka-altaan pohjalta poistetaan puusto ja patorakenteiden alta poistetaan pintamaa tiiviiseen pohjamoreeniin asti. Geoteknisen vakavuuden salliessa alueen humusja turvekerrostumat jätetään altaan pohjalle mahdollisimman yhtenäisenä kerroksena.
Altaan alueella olevat vettä hyvin johtavat maakerrokset korvataan tai peitetään vähintään metrin paksuisella moreenimaakerroksella, jonka vedenläpäisevyys on enintään 5
× 10-8 m/s tai tiivistyvällä turvekerroksella, jolla saavutetaan vastaava tiiveystaso.
Rakennettava alkupato on periaatteeltaan vyöhykepato. Padon kolme keskeisintä rakenteellista osaa ovat moreenitiiviste, hiekasta ja sorasta tai murskeesta muodostuva
suodatinosa sekä tukipenger, jonka rakennusmateriaalina käytetään sivukiveä. Osien
tarkoituksena on suotovesimäärän pienentäminen (moreenitiiviste), padon kuivattaminen ja suotovesien kerääminen (suodatinosa) sekä padon rungon muodostaminen ja
patoa tukeva rakenne (tukipenger). Padon märkä luiska verhotaan 2 metrin paksuisella
eroosio- ja routasuojauksella. Padon alle rakennettava katkaisuseinä/tiivisteura ulotetaan alueen luontaiseen heikosti vettä läpäisevään moreenikerrokseen. Katkaisulla
pienennetään padon ali suotautuvaa vesimäärää.
3.8.12

Hydrometallurgisen jäännössakan allas
Platsol-prosessista syntyy hydrometallurgista jäännössakkaa arviolta enintään 23 Mt,
josta hydrometallurgista jäännössakkaa on noin 83 % ja kipsiä noin 17 %. Hydrometallurginen jäännössakka muodostuu viidestä eri jakeesta, jotka kootaan yhteen varastoaltaaseen (55 ha). Hydrometallurgisen jäännössakan jakeet ovat:
1. Autoklaavin rikastushiekka (pääosin hematiittia ja reagoimatonta piidioksidia);
2. Liuoksen neutraloinnin kipsisakka (kipsiä, CaSO4 · 2H2O);
3. Raffinaatin neutraloinnin kipsisakka (sisältää rautaa, alumiinia ja kipsiä);
4. Magnesiumsakka;
5. Kuparin uuttoprosessin sakka
Hydrometallurgisen jäännössakan geoteknisiä ja geokemiallisia ominaisuuksia on tutkittu vuoden 2011 lopussa SGS Mineral Services:n laboratoriossa Kanadassa sekä
Knight & Piésold Pty Ltd:n Australiassa sijaitsevassa laboratoriossa. Laboratoriotutkimuksissa testatut näytteet on otettu SGS:n Platsol-prosessin pilot-koetoiminnassa
muodostuneista jäännössakoista (Ahmavaara ja Konttijärvi). SGS:n laboratoriossa analysoitu näyte koostettiin pilot-kokeen eri vaiheista muodostuneista jäännössakoista,
tarkoituksena jäljitellä mahdollisimman tarkoin todellista hydrometallurgiseen jäännössakka-altaaseen sijoitettavaa jätettä. Knight Piésold testasi yksittäisiä näytejakeita
ja yhdistelmänäytteitä, jotka muodostettiin Konttijärven ja Ahmavaaran malmin autoklaavihapetuksen sakasta sekä kipsisakasta.
Hydrometallurgiselle jäännössakalle on määritetty mm. partikkelikokojakauma, kiintoainejakeen tiheys, nestejakeen pH ja vedenläpäisevyys (1,0 × 10-7…5,0 × 10-7 m/s).
ABA-testin (testi kuvattu kohdassa 3.8.9) ja alkuainepitoisuuksien analyysin tuloksia on
verrattu kaivannaisjäteasetuksen 379/2008 ja sen muutoksen 717/2009 liitteessä 1
mainittuihin raja-arvoihin sekä valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) annettuihin kynnysarvoihin.
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Kokeiden perusteella kipsisakkanäyte sisälsi huomattavan määrän rikkiä, joka oli odotetusti lähes kokonaisuudessaan sulfaattina. Autoklaavin jätejakeiden rikkipitoisuudet
olivat alhaisemmat. SGS:llä testatun kaikista jätejakeista yhdistetyn rikastushiekkanäytteen rikkipitoisuus oli 10,8 % ja Knight Piésoldilla testatun yhdistelmänäytteen rikkipitoisuus 9,7 %. Testatusta näytteistä mitattu korkein sulfidirikkipitoisuus (0,26 %) määritettiin SGS:llä testatussa yhdistetyssä jätejakeessa. Näytteen sulfidirikkipitoisuus ylitti
asetuksen 717/2009 mukaisen rajan 0,1 %, mutta alitti rajan 1 %, ja lisäksi näytteen
neutralointipotentiaalisuhde oli yli 3. Määritetyt näytteet luokiteltiin kokonaisuudessaan ei-happoa muodostavaksi (NAF). Kipsisakkaa ei voida luokitella perinteisen luokittelun mukaisesti, koska siinä rikki esiintyy lähes kokonaisuudessaan sulfaattina eikä
näin aiheuta valumavesien happamoitumista.
Alkuainepitoisuuksista vain antimonin, elohopean ja kadmiumin pitoisuudet alittavat
asetuksen 214/2007 mukaiset kynnysarvot. Yhdistelmänäytteissä koboltti-, kromi-, kupari-, nikkeli- ja lyijypitoisuudet olivat selvästi kynnysarvoja korkeampia. Myös mm.
kulta-, alumiini-, kalsium-, kloori-, rauta-, magnesium-, natrium-, rikki- ja strontiumpitoisuudet olivat yleisesti koholla testatuissa näytteissä. Ahmavaaran jätejakeessa usean alkuaineen pitoisuudet olivat korkeampia kuin Konttijärven jätejakeessa.
Eri jakeista yhdistetyn jäännössakkanäytteen liukoisia pitoisuuksia on tutkittu SGS:n laboratoriossa. Liukoisuudet on määritetty standardin US EPA 1311 mukaisella Toxicity
Characteristic Leaching Procedure (TCLP) – menetelmällä. Liukoisuustestin tuloksia ei
voida suoraan verrata Suomessa yleisesti käytettyihin liukoisuuden raja-arvoihin, jotka
on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (202/2006) kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Suuntaa antavan vertailun perusteella testatun
näytteen kuparipitoisuus ylittää pysyvän jätteen kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle
määritellyn raja-arvon I. Nikkelipitoisuus ylittää selvästi myös tavanomaisen jätteen
kaatopaikalle sijoitettavalle jätteelle määritellyn raja-arvon II, mutta alittaa ongelmajätteen kaatopaikalle sijoitettavan jätteen raja-arvon III.
Hydrometallurginen jäännössakka varastoidaan erilliseen altaaseen, joka sijoitetaan
vaahdotuksen rikastushiekka-altaan läheisyyteen yhdeltä laidaltaan sen patorakenteeseen nojautuen. Hydrometallurginen jäännössakka-altaan pohja- ja patorakenteet tullaan toteuttamaan mahdollisimman tiiviinä rakenteena (vedenläpäisevyys 1 × 10 -10
m/s), joka muodostuu synteettisestä tiivisteestä sekä ns. mineraalisesta tiivisteestä
suoja- ja aluskerroksineen (Kuva 3-18).
Synteettinen tiivisterakenne voidaan toteuttaa esimerkiksi HDPE-muovikalvolla (paksuus 2 mm) kaksikerrosrakenteena, jossa kalvojen välissä on ohut kuivatuskerros vuodon ilmaisemiseksi. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on yksikerrosrakenne toteutettuna
HDPE-muovikalvolla tai bitumikalvolla, jollaista on käytetty joissakin Suomen kaivoskohteissa. Reunapadoilla keinotekoinen tiivistyskerros jatkuu yhtenäisenä rakenteena
aina patojen harjalle asti. Tiivistyskerros sijoitetaan etupenkereen moreenikerroksen
sisään. Synteettisen tiivisteen sijoittaminen pintaan on hyväksyttävä ratkaisu, mikäli
toiminta suunnitellaan siten, että tiiviste ei voi vuotaa. Synteettinen tiivistekalvo on ehjänä täysin vettä läpäisemätön ja lisäksi sen alapuolella käytetään mineraalista tiivistekerrosta vähentämään merkittävästi mahdollisten pienten reikien kautta tapahtuvaa
vuotoa.
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Kuva 3-18. Hydrometallurgisen jäännössakka-altaan (HTSF) padon ja pohjarakenne,
periaatekuva.

Mineraalinen tiivistekerros tehdään pienen vedenläpäisevyyden omaavasta luonnonmateriaalista (esim. hienoainesmoreeni) tai maabentoniittiseoksesta. Vaihtoehtoisesti
tiivistekerroksen vedenläpäisevyyden pienentämiseen voidaan käyttää bentoniittimattoa. Tiivisterakenteen alapuolinen altaan pohja tulee olemaan kantavaa kitkamaata ja
padoissa tiivisterakenteen alapuolinen tukipenger on louhetta sekä moreenia. Pohjalla
ei tarvita erillistä mineraalista tiivistekerrosta, mikäli pohja on luonnostaan riittävän
pienen vedenläpäisevyyden omaavaa moreenia. Tiivistysrakenteen lopullinen valinta
sekä toteutuksen yksityiskohdat tarkentuvat altaan toteutussuunnitteluvaiheessa.
Synteettinen ja mineraalinen tiiviste toimivat vettä pidättävänä rakenteena ja louhetukipenkereen sekä moreenitiivisteen väliin sijoitetaan suodatinrakenne estämään sisäisen eroosion eli mineraalisen tiivisteaineksen huuhtoutuminen karkeaan tukipengerlouheeseen. Myös louhetukipenkereen alle on rakennettava suodatinkerros estämään
padon alitse tapahtuva suotovirtaus ja pohjavesivirtauksen aiheuttama sisäinen eroosio. Huolellisesti suunniteltu ja rakennettu suodatin on keskeisin elementti tiivistevuodosta ja sen aiheuttamasta sisäisestä eroosiosta johtuvan patosortuman eliminoimisessa. Padon alle jäävät lajittuneet ja hyvin vettä johtavat maakerrokset katkaistaan
kallioon tai kalliota peittävään huonosti vettä läpäisevään tiiviiseen moreeniin ulotettavalla mineraalisella tiivisteellä. Tällä katkaisuseinällä pienennetään padon alitse ulos
suotautuvaa vesimäärää patopohjan tiivisteen vuotaessa.
Allaspadot suunnitellaan lopullisesti vasta ympäristölupavaiheessa voimassa olevien
patoturvallisuusohjeiden mukaisesti. Lähtökohtana suunnittelussa pitää olla kokonaisratkaisun toimiminen turvallisesti myös synteettisen tiivisteen vaurioitumistilanteessa
sekä tilanteessa, jossa synteettistä tiivistettä ei olisi lainkaan. Kaivosaltaissa käytettävän mineraalisen tiivisteen paksuudelle ja vedenläpäisevyydelle ei ole olemassa selkeitä vaatimuksia. Maa- aineksesta tehdyn vyöhykkeen (mineraalinen tiiviste + moreeni)
vähimmäiskerrospaksuuden tulee olla sellainen, että ulosvirtausgradientti ilman synteettistä tiivistettä pysyy yleisten padon suunnitteluperiaatteiden mukaisen raja-arvon
alapuolella. Mineraalisen tiivisteen vedenläpäisevyyden tulee olla sellainen, että suoCopyright © Pöyry Finland Oy
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tovesimäärä pysyy hyväksyttävällä tasolla normaalissa käyttötilanteessa, kun synteettinen tiiviste otaksutaan tavanomaisessa määrin reikiintyneeksi.
3.8.13

Vesivarastoallas
Vesivarastoallas sijoitetaan rikastamon eteläpuolelle ja se rakennetaan sateisten ja
kuivien jaksojen vesimäärien tasaamiseksi. Lisäksi allas toimii kaivoksen rikastusprosessin raakavesilähteenä. Altaan vesitilavuus on noin 3 Mm3. Vesivarastoaltaaseen johdetaan louhosten kuivatusvesien lisäksi aluekuivatusvesiä Suhanko-Pohjoisen, Tuumasuon ja Vaaralammen marginaalimalmin läjitysalueilta. Toiminnan alkuvaiheessa
vesivarastoaltaaseen pumpataan raakavettä myös Konttijärvestä. Vesivarastoaltaan
pohjarakenne toteutetaan mahdollisimman tiiviinä (vedenläpäisevyys alle 5 × 10-8
m/s), jotta minimoidaan altaan vesien pohjavesivaikutukset. Altaan pohjarakenteena
voidaan hyödyntää esim. turvetta.
Pato toteutetaan vyöhykepatona, jossa padon keskellä olevaa, moreenista muodostettua ydintä reunustavat sivukivestä rakennetut reunavyöhykkeet. Keski- ja reunavyöhykkeiden väliin rakennetaan suodatin- ja kuivatuskerros, jonka kautta vesi poistuu
patorakenteesta. Kuivatuskerroksesta vesi virtaa salaojituksen kautta patorakenteita
ympäröivään keräysojaan ja edelleen selkeytysaltaaseen, josta vesi johdetaan vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen tai takaisin vesivarastoaltaaseen. Padon märkä luiska
verhotaan routa- ja eroosiosuojamateriaalilla. Myös padon harja suojataan kulumiselta, jotta sen päällä voidaan liikkua ajoneuvoilla.

3.9

Kaivoksen ja rikastamon vedenkäyttö ja vesitase
Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen vesitase sisältää sekä prosessivesikierron että
arvion aluekuivatusvesistä eri hydrologisissa olosuhteissa. Rikastamon toiminnassa vettä käytetään vaahdotusrikastuksessa ja hydrometallurgisessa prosessissa. Rikastusprosessi vaatii mahdollisesti normaalitasoa suurempaa raakavedenottoa laitoksen käynnistysvaiheessa, kun kaivoksen kuivatusvesien muodostuminen ja toimialueiden pintaalat eivät ole vielä saavuttaneet täyttä laajuuttaan. Vettä pyritään varastoimaan vesivarasto- ja vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen (FTSF) ennen toiminnan aloitusta siten, että raakavedenottotarve ulkopuolisesta vesilähteestä (Konttijärvi) olisi heti alkuvaiheessa mahdollisimman vähäinen. Tarkempi, YVA-vaihtoehtojen mukaisesti määritetty vesitase on kuvattu kohdassa 9.2.1, ”Vesitase”.
Suhangon kaivoshankkeen rikastusprosessin kokonaisvedentarve on arvion mukaan
noin 10 Mm3 vuodessa eli noin 1,0 m3/rikastettava malmitonni. Tuntitasolla rikastusprosessin vedentarve on tällöin noin 1 142 m3. Prosessivesi otetaan seuraavista lähteistä:
·
·
·
·

Vaahdotusrikastusvaiheen rikastushiekka-allas (FTSF)
Vesivarastoallas
Hydrometallurgisen prosessin jäännössakka-allas (HTSF)
Konttijärvi (vain tarvittaessa)

Hydrometallurgisesta prosessista poistuu vettä jäännösjakeiden mukana hydrometallurgisen jäännössakan altaaseen. Sakasta erottunut vesi pumpataan altaan vieressä
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olevaan erilliseen selkeytysaltaaseen ja siitä takaisin Platsol®-prosessiin. Altaan vesiä ei
sekoiteta kaivoshankkeen muiden prosessivesijakeiden kanssa (Kuva 3-19). Hydrometallurgisen rikastusvaiheen jäännössakka-altaaseen johdetaan myös puhdistettuja saniteettivesiä.
Vesivarastoaltaaseen varastoidaan pääasiassa louhosten kuivatusvesiä sekä marginaalimalmialueiden aluekuivatusvesiä Suhanko-Pohjoisen, Vaaralammen, Tuumasuon ja
Pikku-Suhangon marginaalimalmialueilta (Kuva 3-19). Vaahdotuksen rikastushiekkaaltaaseen johdetaan vesiä Konttijärven ja Ahmavaaran marginaalimalmialueilta sekä
hulevesiä tehdasalueelta. Vesivarastoaltaaseen kertyvät ylimääräiset vedet johdetaan
myös tarvittaessa vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen.
Prosessista vesiä voidaan purkaa ympäristöön ainoastaan vaahdotuksen rikastushiekka-altaasta. Altaan ylivuotovedet johdetaan hallitusti Takalammen ja pintavalutuskentän kautta Konttijärveen, josta edelleen Konttijokea ja Välijokea pitkin Kemijokeen. Yliteveden johtamistarve korostuu erityisesti hydrologisilta olosuhteilta poikkeuksellisen
sateisina vuosina (1/100 vuodessa toistuva sateinen vuosi). Vaahdotusrikastuksen prosessivesien johtamiselle on voimassa oleva ympäristölupa (1 Mm3/a). Hydrometallurgisen prosessin jäännössakka-altaan vesiä ei johdeta vesiä missään olosuhteissa ympäristöön.
Suhangon kaivoshakkeen rakentamisvaiheen ja toiminnan aikana syntyy prosessivesien
lisäksi myös aluekuivatusvesiä pintamaiden, kuten moreenin ja turpeen sekä sivukiven
läjitysalueilta. Eri läjitysalueiden vedet puretaan suunnitelman mukaisesti hallitusti laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien kautta lähimpään vesistöön (Taulukko 3-12).
Taulukossa on esitetty purkusuunnat huomioiden kaikki louhokset ja ne on arvioitu siten, että Pikku-Suhangon ja Vaaralammen louhoksen sivukivet on sijoitettu Ahmavaaran louhoksen sivukivialueen yhteyteen (vaihtoehdot on esitelty kappaleissa 4.4 ja 4.5).
Huomioitavaa kuitenkin on, että sivukiven läjitysalueiden valumavesien purkusuunnat
vaihtelevat läjitysalueiden sijoituspaikasta riippuen.
Taulukko 3-12. Sivukiven ja pintamaiden läjitysalueiden valumavesien purkuvesistöt

Louhos

Sivukivialueet purkuvesistö

Turpeen läjitysalueet
- purkuvesistö

Moreenin läjitysalueet purkuvesistö

Konttijärvi

Ruonajoki (64.082)

Ruonajoki (64.082)

Takalampi / Konttijärvi
(65.179)

Ahmavaara

Ruonajoki (64.082)

Ruonajoki (64.082)

Ruonajoki (64.082)

Suhanko-Pohjoinen

Ylijoki (64.037)

Ylijoki (64.037)

Ylijoki (64.037)

Tuumasuo

Ruonajoki (64.082)

Ylijoki (64.037)

Ylijoki (64.037)

Vaaralampi

Ruonajoki (64.082)

Välioja (64.036)

Välioja (64.036)

Pikku-Suhanko

Ruonajoki (64.082)

Ruonajoki (64.082)

Ruonajoki (64.082)
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Marginaalimalmin läjitys Suhanko Pohjoinen,
Tuumasuo, Vaaralampi ja
Pikku-Suhanko

Ahmavaaran louhos
Konttijärven louhos
Pikku-Suhanko louhos

Vesivarastoallas 3 Mm³

Suhanko Pohjoinen
-louhos

Sivukiven, turpeen
ja moreenin läjitys,
Suhanko Pohjoinen

Tuumasuo louhos
Turpeen ja
moreenin läjitys,
Tuumasuo

Konttijärvi

Ylijoki (64.037)

Rikastamo
Saniteettijäteveden
käsittely

Marginaalimalmin
läjitys, Konttijärvi
Marginaalimalmin
Marginaalimalmin
läjitys,
läjitys, Ahmavaara
Ahmavaara

Vaahdotuksen
rikastushiekka-allas

Sivukiven läjitys,
Vaaralampi

Hydromet.
rikastushiekka-allas
Vaaralampi louhos

Moreenin läjitys,
Konttijärvi

Takalampi / Konttijärvi
(65.179)

Sivukiven, turpeen
ja moreenin läjitys,
Ahmavaara

Sivukiven ja
turpeen läjitys,
Konttijärvi

Suhankojoki (64.084)

Turpeen ja moreenin
läjitys, Vaaralampi

Ruonajoki (64.082)

Sivukiven läjitys,
Tuumasuo

Portimojärvi

Sivukiven läjitys,
Pikku-Suhanko
Turpeen ja
moreenin läjitys,
Pikku-Suhanko

Välioja (64.036)

Kuva 3-19. Suhangon kaivoshankkeen yleinen vesikierto päävaihtoehdossa VE2+. Mustalla merkittyjä vesijakeita ei yhdistetä muiden toiminnassa
muodostuvien vesijakeiden kanssa.
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3.10

Energia ja sen käyttö
Kaivos käyttää toiminnassaan merkittävän määrän sähköenergiaa ja polttoaineita. Kaivoshankkeen vuotuinen sähkön käyttö on esitetty taulukossa (Taulukko 3-13).
Taulukko 3-13. Sähköenergian käyttö.
KÄYTTÖKOHDE

ENERGIANTARVE MWh/a

Murskaus
Jauhatus
Vaahdotus
Veden poisto
Hydrometallurginen prosessi
Vesien käsittely + muut

10 600
299 100
91 500
6 000
32 700
69 500

YHTEENSÄ

509 000

Eniten sähköä kuluu malmin jauhatukseen ja toiseksi merkittävin toiminta sähkönkulutukseltaan on vaahdotusrikastus. Hydrometallurgiseen prosessiin tarvittavasta sähköstä yli puolet menee autoklaavihapetukseen. Lisäksi kaivosalueelle rakennettava happitehdas kuluttaa sähköä keskimäärin 17 500 MWh/a.
Kaivoksen tarvitseman sähköenergian siirtämiseksi rakennetaan uusi voimajohto Petäjäskosken voimalaitokselta. Uuden voimajohdon pituus on noin 46 km ja jännitetaso
220 kV. Voimajohto on käsitelty erillisessä YVA-menettelyssä.
Prosessissa tarvittavan höyryn tuottamiseksi rikastamolle tulee höyrynkehittimet. Höyryä käytetään painehapetuksessa laitoksen käynnistysvaiheessa tai silloin, kun malmisyötteen rikkipitoisuus on liian matala autotermisten olosuhteiden saavuttamiseen.
Tarvittaessa höyryä käytetään myös jäännöskuparin poistoon liuoksen lämpötilan ylläpitämiseksi. Kuparin elektrolyyttisessä talteenotossa kaupallinen valmisrakenteinen
vedenlämmitin tuottaa tarvittaessa lämmintä vettä lämmönvaihtimiin katodien pesuveden ja elektrolyytin lämpötilan säätämiseksi. Höyrynkehitin ja vedenlämmitin voivat
olla polttoöljy- tai nestekaasukäyttöisiä. Vaihtoehtoisesti autoklaavin ylijäämähöyryä
voidaan käyttää näihin tarkoituksiin, lukuun ottamatta autoklaavin käynnistysvaihetta.
Rakennusten lämmitykseen tarvittava energia tuotetaan kattilalaitoksella, johon tulee
6 MW:n tehoinen öljykattila. Energian lähteenä käytetään raskasta polttoöljyä tai kiinteää polttoainetta, kuten turve, pelletti ja hake käyttävää lämpölaitosta. Polttoöljyn kulutus on arviolta 2 500–3 000 m3 vuodessa talvien sääolosuhteista riippuen. Vuosittainen toiminta-aika tulee olemaan noin 4 000 tuntia. Lisäksi rakennusten lämmönlähteenä voidaan mahdollisesti hyödyntää prosessin tuottamaa lämpöä, mikä selvitetään
tarkemmin suunnittelun edetessä.
3.11

Liikenne ja tieyhteydet
Suhangon kaivoksen lähialueen merkittävimmät maantiet ovat kantatie 78 RovaniemiRanua sekä seututie 924 Ranua-Simo. Hankeen vaikutusalueella olevia yhdysteitä ovat
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19758 Palovaara, 19652 Reutuaapa, 19588 Mauru sekä 19589 Peurajärvi. Yleisten teiden kantavuudet ovat pääosin hyvät tai tyydyttävät, eikä teille ole asetettu keväisin kelirikkorajoituksia. Sen sijaan alueen yksityis- ja metsäautoteiden rakennekerrokset ovat
ohuet ja näillä teillä esiintyy todennäköisesti paikoittain kevätkelirikkoa. Pääteiden sillat ovat hyväkuntoisia, mutta yksityis- ja metsäautoteiden sillat eivät kestä suurta määrää raskasta liikennettä.
Kaivoksen sisäisiin kuljetuksiin käytetään kiviautoja (dumppereita). Lisäksi käytössä on
tarpeen mukaan muuta maanrakennus- ja huoltokalustoa sekä tarvittavat ajoneuvot
henkilöstön kuljetuksiin. Malmin jalostuksessa tarvittavat kemikaalit tuodaan alueelle
maanteitse rekoilla ja säiliöautoilla. Kuljetuksissa hyödynnetään alihankkijoiden ajoneuvokalustoa. Kaivosalueelle suuntautuu myös muita huoltokuljetuksia, kuten jätehuolto- ja kunnossapitokuljetukset. Suurin osa kaivoksen toiminnan aikaisesta raskaasta liikenteestä johtuu kemikaalikuljetuksista, lähinnä kalkkikiven kuljetuksista. Henkilöliikenne kaivosalueelle koostuu lähes kokonaan työpaikkaliikenteestä Rovaniemen, Ranuan ja Tervolan suunnilta.
Rakentamisvaiheessa aiheutuu myös runsaasti raskasta liikennettä alueelle tuotavien
rakennusmateriaalien ja laitteistojen kuljetuksista. Rakentamisvaiheen liikennevaikutukset on arvioitu kattavasti vuoden 2004 YVA-menettelyssä. Koska rakentamisvaiheen
aikaiset raskaan liikenteen määrät kasvavat vain hydrometallurgisen prosessilaitoksen
rakennusmateriaalien ja laitteistojen kuljetuksista, ei rakentamisvaiheen liikennevaikutuksia ole tarpeen arvioida uudelleen.
Nykyisen luvan mukaan kaivoksen toiminnan aikaisen ulkopuolisen raskaan liikenteen
määrä olisi 10–12 ajoneuvoa päivässä, josta arviolta 7 - 8 kuljetusta päivässä tarvittaisiin rikasteen kuljetukseen satamaan. Prosessimuutoksen johdosta tuotteiden kuljetuksiin tarvittavien ajojen määrä vähenee. Hydrometallurgiseen prosessiin tarvitaan
kuitenkin huomattava määrä kemikaaleja (pääasiassa kalkkikiveä), joista aiheutuu kuljetuksia. Prosessimuutoksen johdosta raskaan liikenteen kokonaismäärä olisi arviolta
noin 40 ajoneuvoa vuorokaudessa sisältäen sekä kemikaali- että rikastekuljetukset.
Raskas liikenne jakaantuu tasaisesti eri vuorokauden ajoille, kuitenkin pääsääntöisesti
välille 07:00–22:00. Kaivoksen rakennusaikana raskaan liikenteen määrä voi olla hieman suurempi. Kemikaalien ja tuotteiden kuljetukset tulevat suuntautumaan maanteitse rautatien varteen Rovaniemelle tai Tervolaan tai maanteitse suoraan Perämeren
satamaan Kemiin tai Tornioon. Eri reittivaihtoehtojen lukumäärä on neljä (Kuva 4-7) ja
ne on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.
Lisäksi liikennettä muodostuu henkilökunnan kuljetuksista linja- ja henkilöautoilla.
Henkilöautoliikenteen määrän arvioidaan olevan 360 ajoneuvoa vuorokaudessa, kun
aikaisempi, ympäristöluvan mukainen arvio oli 100 - 150 henkilöautoa vuorokaudessa.
Yksityisautoilun määrää voidaan kuitenkin vähentää, mikäli otetaan käyttöön henkilökunnan linja-autokuljetukset. Liikenne jakaantuu karkeasti työvuorojen mukaan kolmeen erään päivässä. YVA-menettelyn liikennevaikutusten arviointia varten on alustavasti arvioitu, että noin 60 % työmatkaliikenteestä tulee Rovaniemen suunnasta, 30 %
Ranualta ja 10 % Tervolasta. Arvio jakaumasta on tehty ainoastaan liikennevaikutusten
arvioinnin tueksi.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
86

Tieyhteyttä kaivosalueelle ollaan rakentamassa voimassa olevan tiesuunnitelman mukaisesti Palovaaran tieltä (yhdystie 19758). Suunnitelman mukaan tie kunnostetaan kt
78:lta (Ranua–Rovaniemi) Ylijoen sillalle. Kunnostaminen sisältää tielinjan oikomisen,
leventämisen, päällystämisen ja Ylijoen sillan uusimisen. Ylijoen sillalta rakennetaan
uusi tieyhteys rikastamolle. Yhteydestä 8,5 km luokitellaan yleiseksi tieksi ja viimeiset
2,5 km rikastamon portilta eteenpäin yksityiseksi tieksi. Tiehallinnon keskushallinto on
hyväksynyt tiesuunnitelman, joka päivitetään vastaamaan nykyisiä rakennevaatimuksia. ELY-keskus vastaa tieyhteyden rakennuttamisesta ja GFAP vastaa hankkeen suunnittelun ja rakentamisen aikaisista kustannuksista arvonlisäveroineen. Lisäksi YVAmenettelyssä on huomioitu vaihtoehtoiset tieyhteydet (kappale 4), jotka eivät kuitenkaan ole suunnitteluvaiheessa.
Kaivosalueelle perustetaan myös kuljetusreittejä avolouhoksilta sivukiven läjitysalueille, rikastamolle, malmin varastointialueelle sekä marginaalimalmin läjitysalueille. Konttijärven avolouhokselta lähtevien teiden kokonaispituus tulee olemaan arviolta noin
5,7 km, Ahmavaaran louhokselta lähtevien noin 10,5 km, Suhanko-Pohjoisen louhokselta lähtevien noin 11,5 km (Lycopodium Minerals Pty Ltd, 2013). Tuumasuon louhos
sijaitsee noin 5,6 km, Vaaralammen louhos noin 7,8 km ja Pikku-Suhangon louhos noin
5,4 km etäisyydellä rikastamosta. Tuumasuon, Vaaralammen ja Pikku-Suhangon louhoksilta lähtevien teiden kokonaispituus on kuitenkin tätä suurempi, koska louhoksilta
tarvitaan tieyhteydet myös sivukivialueille ja pintamaan läjitysalueille. Näiden louhosten osalta voidaan kuitenkin osin hyödyntää jo valmista tieverkkoa, eikä alueen sisäisten teiden tarve kasva samassa suhteessa louhoksen laajentuessa. Sisäisten teiden rakentaminen sisältää myös kahden ylityspaikan rakentamisen Ruonajoen yli sekä uuden
sillan rakentamisen Ylijoen yli.
3.12

Kaivostoiminnan lopettaminen
YVA-menettelyn laajuiselle toiminnalle on laadittu periaateratkaisutasoinen sulkemissuunnitelma, johon on huomioitu kaikki alueelle suunnitellut toiminnot. Sen pohjana
on Gold Fields Arctic Platinum Oy:n (GFAP Oy) Suhangon kaivoksen sulkemisesta keväällä 2012 laadittu alustava suunnitelma (Knight Piésold Pty Limited, 2012b). Suunnitelma on alkujaan laadittu voimassa olevan ympäristöluvan laajuiselle toiminnalle ja sitä on täydennetty Platsol-prosessin käyttöönotosta aiheutuvilla lisätoiminnoilla. Suunnitelma kattaa Ahmavaaran ja Konttijärven louhokset ympäristöluvan mukaisessa laajuudessa, niiden sivukivialueet, marginaalimalmialueet, vaahdotuksen rikastushiekkaaltaan, hydrometallurgisen jäännössakan altaan, vesivarastoaltaan, rikastamon ja muut
rakennukset sekä toimintaan liittyvät säiliöt ja rakenteet. Konseptuaalinen sulkemissuunnitelma koko alueella on liitteenä 8.
Suunnitelmaan on huomioitu:
·

Sulkemista ohjaavat yleiset tavoitteet ja ohjeet

·

Suhangon kaivoksen sulkemisen erityistavoitteet sekä jälkikäyttöehdotukset

·

Sulkemisratkaisut osa-alueittain ja toiminnoittain

·

Yleiskuvauksen sulkemisen jälkeisestä tarkkailusta

·

Sulkemisen aikataulu
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Sulkemiskustannukset

Suhangon kaivoksen laajennuksen sulkemisessa tullaan noudattamaan samoja tavoitteita ja pääperiaatteita kuin suppeammalle alueelle sijoittuvan kaivoksen sulkemisessa.
Koska lähtökohtana on koko kaivoksen elinkaaren hallinta, edellytyksenä on, että sulkeminen ja jälkihoito huomioidaan kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa. Kaivoksen sulkemiseen ja alueen jälkihoitotöihin varaudutaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Yksityiskohtainen jälkihoitosuunnitelma laaditaan osana teknistä suunnittelua ja sen mukainen alustava jälkihoitosuunnitelma tulee osaksi ympäristölupahakemusta. Suunnitelmaa päivitetään kaivostoiminnan aikana ja siitä tehdään tuotannon loppuvaiheessa
lopullinen jälkihoitosuunnitelma. Kaivoksen sulkemistoimet aloitetaan vaiheittain jo
kaivoksen toiminnan aikana.
Turvallisuuden kannalta sulkemistoimien tavoitteena on saattaa kaivosalue sellaiseen
kuntoon, että pitkällä aikavälillä alueella liikkumista ei ole tarpeellista rajoittaa. Vaihtoehtoisessa tarkastelussa liikkumista alueella joudutaan rajoittamaan ja turvallisuusriskin aiheuttavat alueet aitaamaan ja varustamaan varoituskyltein.
Yleisenä tavoitteena kaivoksen sulkemisen osalta ovat kestävät sulkemis- ja jälkihoitotoimet, jolloin tarve suljetun alueen aktiiviseen ylläpitoon ja hoitoon jäisi vähäiseksi
(Heikkinen ja Noras 2005):
·
·
·
·

Kohteeseen jäävien rakenteiden fysikaalinen ja kemiallinen stabiliteetti
Alueen palautuminen biologisesti monimuotoiseksi elinympäristöksi
Alueen kehittäminen optimaaliseen käyttöön ympäröivä alue ja yhteisö huomioon ottaen
Paikallisen yhteisön tarpeiden huomioon ottaminen ja sulkemisen sosioekonomisten haittavaikutusten minimointi

Merkittäviä huomioitavia seikkoja sulkemisvaiheessa ovat nykyisen lainsäädännön mukaan:
·

·
·
·

Saatettava alue yleisen turvallisuuden vaatimaan kuntoon (mahdollisesti aidattava, varoituskyltit): sortumavaara, vedenpinnan korkeus, veden sopivuus
ihmisten ja eläinten käyttöön
Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa
Patoturvallisuudesta huolehtiminen
Rakenteet ja alueet puhdistetaan niin, ettei vahinkoja aiheudu

Louhosten sulkeminen
Pääperiaatteena avolouhosten sulkemisessa kaivostoimintojen lopettamisen yhteydessä on poistaa kuivatuspumput ja mahdollistaa näin louhosten täyttyminen vedellä.
Louhosten töyräät ja seinämät tehdään turvallisiksi ja kohtiin, jotka sitä edellyttävät,
rakennetaan suoja-aidat lisäämään yleistä turvallisuutta. Rannat maisemoidaan ja kasvillisuutta istutetaan, mikäli se on tarpeellista kasvillisuuden uudelleen kasvun mahdollistamiseksi.
Ahmavaaran louhoksen sulkemisessa noudatetaan alustavaa suunnitelmaa. Vedellä
täyttyneen Ahmavaaran louhoksen purku ohjataan suunnitelman mukaisesti täyttyCopyright © Pöyry Finland Oy
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neen louhoksen matalimmasta kohdasta Ruonajokeen. Myös Konttijärven louhoksen
jälkihoito ja veden purkujärjestelyt toteutetaan suunnitelman mukaisesti, mikäli louhosta ei hyödynnetä vaahdotuksen rikastushiekka-altaana. Konttijärven louhoksella
juoksutuskanava rakennetaan matalaan kohtaan louhoksen luoteispuolella, josta se
laskee Konttijärveen. Mikäli Konttijärven tyhjäksi louhittu louhos hyödynnetään kaivostoiminnan aikana rikastushiekka-altaana, ei louhos itsessään edellytä enää toimenpiteitä sulkemisvaiheessa.
Tuumasuon, Suhanko-Pohjoisen, Vaaralammen ja Pikku-Suhangon louhoksia suljettaessa sovelletaan vastaavia periaateratkaisuja kuin edellä. Suhanko-Pohjoisen louhoksen purkuvedet ohjataan louhoksen matalimmasta kohdasta Ylijokeen. Tuumasuon
louhoksen purkuvedet voidaan ohjata louhoksen kaakkoispuolelta Ylijokeen tai vastaavasti lounaispuolelta Ruonajokeen. Vaaralammen louhoksen purkuvedet voidaan ohjata louhoksen länsipuolelta Suhankojokeen tai itäpuolelta Väliojaan. Pikku-Suhangon
purkuvedet ohjataan Ahmavaaran louhoksen tavoin Ruonajokeen.
Rikastushiekan, marginaalimalmin ja sivukiven läjitysalueet
Kaivoksen sulkemisen käsikirjan mukaan” Rikastushiekkojen ja sivukivien hallinnassa
ensisijaisena tavoitteena on loppusijoitettavan materiaalin minimointi”. Sivukiven louhinta pyritään minimoimaan myös taloudellisista syistä. Louhintasuunnittelun optimointi malmin laadun mukaan on tässä tärkeässä roolissa. Jäljelle jääville materiaaleille laaditaan sijoituksen hallintasuunnitelma Valtioneuvoston asetuksen 379/2008 mukaisesti (kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma). Suunnitelmassa esitettyjen rakenteiden ja toimenpiteiden avulla minimoidaan onnettomuusriskit ja päästöt ympäristöön. Suunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen ja sitä täydennetään toiminnan aikana säännöllisesti. Hallintasuunnitelman tueksi tehdään perustutkimukset varastoitavien materiaalien ominaisuuksien selvittämiseksi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Perustutkimuksia täydennetään ja ajanmukaistetaan hankkeen edetessä ja
toiminnan aikana.
Alustavan sulkemissuunnitelman mukaan sivukivialueiden rinteet muotoillaan kaltevuuteen 1:3 ja alueet peitetään 0,5 m vahvuisella moreeni- ja turvekerroksella. Alueille
tehdään juoksutusrakenteet eroosion hallitsemiseksi. Maisemoinnin nopeuttamiseksi
rinteisiin ja pinnalle istutetaan kasvillisuutta. Rakennetun pinnan vedenläpäisevyyden
odotetaan olevan 1 x 10-8 m/s, jolloin pinnan päällä oleva 50 mm vesikerros johtaisi 5,5
l/s suotovesivirtaamaan jokaista 100 ha laajuista sivukivialueen alaa kohden, aikana jolloin pinnan päällä on vettä.
Marginaalimalmi käsitellään toiminnan loppuvaiheissa, jonka jälkeen kunnostetaan
pohjan rakenteet. Pohjarakenteen geokemiallinen laatu varmistetaan ja mikäli havaitaan PAF-ominaisuuksia (potentiaalisesti happoa muodostava) kuljetetaan materiaali
lähimmälle sivukiven varastopaikalle ja kapseloidaan samaan tapaan kuin PAF sivukivi.
Hyvälaatuinen pohja tasoitetaan enimmäiskaltevuuteen 1/3. Moreenia ja turvetta levitetään muodostamaan 0,5 m paksu kasvukerros, jonka päälle istutetaan paikallisia
puu-, ruoho- ja pensaslajeja. Sulkemisen aikainen veden juoksutus voidaan tarvittaessa
johtaa marginaalimalmialueilta avolouhoksiin.
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Vaahdotuksen rikastushiekka-altaan patojen ulkopenkat luiskataan tämän hetkisen
suunnitelman mukaisesti kaltevuuteen 1:3 ja pinnoille muodostetaan 0,5 m paksu turve- ja moreenikerros. Patopenkkoihin ja pinnalle istutetaan kasvillisuutta. Sulkemissuunnitelmassa on oletettu, että rikastushiekka-altaassa sulkemisen yhteydessä jäljellä
oleva vesi pumpataan avolouhoksiin. Pinta-alueelle muodostetaan pysyvä tulva-aukko
suljetun alueen päälle kertyvien vesien purkamiseksi. Vedet ohjataan Takalammen
kautta Konttijärveen ja siitä edelleen Kemijokeen.
Sulkeminen toteutetaan samalla periaatteella, vaikka Konttijärven louhosta käytettäisiin rikastushiekka-altaana. Louhoksen täyttymisen jälkeen alueelle muodostetaan perinteinen rikastushiekka-allas patorakenteineen ja sen sulkeminen toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Vaahdotuksen rikastushiekka-altaan sulkemisen jälkeinen kokonaispinta-ala on 4,4 km2 voimassa olevan ympäristöluvan laajuiselle toiminnalle. Rikastushiekka-altaasta suotautuvan vesimäärän arvioidaan olevan alle 25 l/s sulkemisen
jälkeen.
Hydrometallurgisen jäännössakka-altaan vedet johdetaan ennen sulkemista rikastusprosessiin tai käsitellään ennen johtamista avolouhoksiin. Altaan patojen kuivat puolet
peitetään 0,5 m vahvuisella moreeni- ja turvekerroksella ja niihin istutetaan kasvillisuutta. Altaan päälle muodostetaan tiivis peitto HDPE-kalvosta tai vastaavasta tiivistemateriaalista, tulva-aukolle johtavasta kuivatuskerroksesta, 0,4 m vahvuisesta tiiviistä
moreenista ja 0,1 m vahvuisesta kasvukerroksesta. Pinta muotoillaan ja matalimpaan
kohtaan muodostetaan tulva-aukko pinnalle kertyvien sadevesien pois johtamiseksi.
Sadevedet johdetaan Ruonajokeen.
Kaivostoimintojen lopussa altaan kokonaispinta-ala penkat mukaan lukien on 0,67 km2.
Jos HDPE-tiivistyskerroksen (tai vastaavan) vedenläpäisevyyden oletetaan konservatiivisesti olevan 1x10-10 m/s, muodostuu jäännössakka-altaalta sulkemisen jälkeen suotovesiä alle 0,01 l/s.
Vesivarastoallas
Mikäli vesivarastoaltaalle ei ole osoittaa toiminnan päättyessä jatkokäyttövaihtoehtoja,
poistetaan se käytöstä ja suljetaan. Allas voidaan kuivata pumppaamalla vedet esimerkiksi avolouhoksiin. Patopenkat muotoillaan, peitetään 0,5 m vahvuisella turve- ja moreenikerroksella ja alueelle istutetaan kasvillisuutta.
Infra
Rakennukset, rakenteet sekä niiden perustukset puretaan. Puhtaita betonirakenteita
hyödynnetään murskattuna kaivoksen maisemoinnissa ja likaantuneet betonirakenteet, puu ja metalli toimitetaan toisaalla hyötykäyttöön tai loppusijoitettavaksi. Alueet
tasoitetaan tarpeen mukaan maisemaan sopeutuviksi ja edesauttamaan kasvillisuuden
kasvua. Alueelle istutetaan tarvittaessa kasvillisuutta.
Liuoksia, kemikaaleja, polttoaineita, räjähteitä ja jätteitä sisältävien säiliöiden ja suojaaltaiden poistoon kiinnitetään erityistä huolellisuutta. Toiminta- ja säiliöalueiden maaperä tutkitaan ja pilaantunut maaperä kunnostetaan tarvittaessa.
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4

TARKASTELTAVAT HANKEVAIHTOEHDOT
Hankkeen päävaihtoehdot ovat pääasiassa YVA-ohjelman mukaiset ja ne poikkeavat
keskenään ainoastaan käyttöön otettavien louhosten lukumäärän ja siten myös toiminnan keston osalta. YVA-ohjelmassa alavaihtoehtoja oli esitetty tarkasteltavan vain
vaahdotuksen rikastushiekan sijoituksen ja malmin kuljetuksen osalta, mitä ei pidetty
riittävänä viranomaisen YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossa. Näin ollen YVAmenettelyssä kartoitettiin mahdollisia tekijöitä ja vaihtoehtoisia ratkaisutapoja kaivoksen osatoiminnoille, joilla voisi olla toisistaan poikkeavia ympäristövaikutuksia. YVAmenettelyyn sisällytettiin teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa olevia alavaihtoehtoja. Vaihtoehtojen harkinta ja perustelu on esitetty liitteenä 3 olevassa raportissa.

4.1

Päävaihtoehdot
YVA-menettelyn päävaihtoehdot VE1, VE2 ja VE2+ perustuvat käyttöön otettavien
louhosten lukumäärään ja toiminta-aikaan. Muutoin louhosten (sijainti, laajuus, louhintatapa) osalta ei ole olemassa toteutuskelpoisia alavaihtoehtoja, joiden ympäristövaikutuksia olisi kannattavaa arvioida. Kaikkien YVA-menettelyssä tarkasteltavien louhosten sijainti käy ilmi liitteenä 2 olevista vaihtoehtoja kuvaavista kartoista.
Hyödynnettävien louhosten lukumäärä on YVA-ohjelman mukaisessa vaihtoehdossa
VE1 kolme ja vaihtoehdossa VE2 viisi louhosta, joista molemmissa kaksi on jo luvan
saaneiden louhosten laajennuksia. Suunnittelun ja tutkimusten edetessä, alueelta on
kuitenkin tunnistettu uusi, hyödyntämiskelpoiseksi luokiteltu esiintymä välittömästi
Ahmavaaran louhoksen itäpuolella. Tämän Pikku-Suhangoksi nimetyn esiintymän hyödyntäminen vaihtoehdon VE2 mukaisen toiminnan päätyttyä on sisällytetty YVAmenettelyyn uudeksi päävaihtoehdoksi VE2+, jossa on arvioitavana kaikkiaan kuusi
louhosta.
Tuotantokapasiteetti on kaikissa hankevaihtoehdoissa sama, 10 Mt malmia vuodessa,
mikä vastaa toiminnalle jo aiemmin myönnettyä lainvoimaista ympäristölupaa. Vuotuinen kokonaislouhintamäärä on noin 60–70 Mt toiminnan alkuvaiheessa. Tuotantokapasiteettia ei tulla tästä kasvattamaan, koska se merkitsisi tarvetta rakentaa rikastamolle rinnakkainen tuotantolinja ja siten huomattavia lisäinvestointeja. Toiminnan ollessa vuositasolla sama kaikissa vaihtoehdoissa, tulee louhosten lukumäärän kasvattaminen jatkamaan kaivoksen toiminta-aikaa.
Suhangon kaivoshankkeen louhinta on suunniteltu toteutettavaksi kaikilta osin avolouhintana. Hankkeessa on tehty alustava tarkastelu malmion soveltuvuudesta maanalaiseen louhintaan sekä sen taloudellisesta kannattavuudesta. Maanalaisen louhinnan
alustava kannattavuusarvio on esitetty liitteessä 4. Koska Suhangon malmiot ovat laajoja ja sisältävät alhaisissa pitoisuuksissa hyödynnettävissä olevia mineraaleja, edellyttää niiden taloudellisesti kannattava hyödyntäminen suurta louhintamäärää. Maanalaisella louhinnalla saatavan korkeamman pitoisuuden omaavan, mutta määrältään vähäisen malmin rikastaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.
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Hankkeen päävaihtoehdot on esitetty kuvassa (Kuva 4-1). Vaihtoehdot VE1, VE2 ja
VE2+ perustuvat käyttöön otettavien louhosten lukumäärään. Lisäksi arvioinnissa
huomioidaan alueen nykytila eli ns. nollavaihtoehto VE0 sekä voimassa olevan ympäristöluvan mukainen toiminta vaihtoehtona VE0+.
VE0+: 11-12 vuotta

Louhokset:
Konttijärvi
Ahmavaara

VE1: 26 vuotta

VE2: 32 vuotta

VE2+: 33 vuotta

Louhokset:
Konttijärvi
Ahmavaara
Suhanko-Pohjoinen

Louhokset:
Konttijärvi
Ahmavaara
Suhanko-Pohjoinen
Tuumasuo
Vaaralampi

Louhokset:
Konttijärvi
Ahmavaara
Suhanko-Pohjoinen
Tuumasuo
Vaaralampi
Pikku-Suhanko

VE0: NYKYTILA

Kuva 4-1. YVA-päävaihtoehdot.

Vaihtoehtona VE0+ tarkastellaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa,
joka on arvioitu vuoden 2003 YVA-menettelyssä ja vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessa esitettyjen vaikutusarvioiden mukaisena. Vaihtoehto on sisällytetty vertailuun, koska toiminta olisi mahdollista aloittaa ko. laajuudessa ja näin saadaan kuva
toiminnan laajennuksesta aiheutuvista vaikutuksista. Nykyisen luvan mukaisen toiminnan ympäristövaikutuksia ei ole arvioitu uudestaan, vaan vertailussa hyödynnetään
suoraan aikaisempaa Lapin Vesitutkimus Oy:n laatimaa arviota. Vaihtoehdossa VE0+
malmin louhinta vuositasolla on noin 10 Mt ja kokonaislouhintamääräksi on arvioitu
enintään 50 Mt. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika on 11–12 vuotta.
Vaihtoehtona VE1 tarkastellaan Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennusta ja
Suhanko-Pohjoinen louhoksen käyttöönottoa. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika on 26 vuotta (2017–2042). Hyödynnettävien louhosten lukumäärä on vaihtoehdossa VE1 kolme, joista kaksi on jo luvan saaneiden louhosten laajennuksia.
Vaihtoehtona VE2 tarkastellaan Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten laajennusta sekä Suhanko-Pohjoinen, Vaaralammen ja Tuumasuon louhosten käyttöönottoa. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika on 32 vuotta (2017–2048). Vaihtoehdossa VE2
toiminta jatkuu pidempään kuin suppeammassa vaihtoehdossa VE1 ja tulee lopulta
kattamaan laajemman alueen ja useampia louhoksia. Vaihtoehto sisältää näin myös
vaihtoehdon VE1 mukaiset toiminnot.
Vaihtoehtona VE2+ tarkastellaan vaihtoehdon VE2 mukaista toimintaa sekä sen päätyttyä Pikku-Suhangon louhoksen käyttöönottoa. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika on 33 vuotta (2017–2049). Vaihtoehdossa VE2+ toiminta jatkuu vuoden pidempään kuin suppeammissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehto sisältää näin myös vaihtoehdon VE1 ja VE2 mukaiset toiminnot.
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4.2

Hankkeen toteutusaikataulu
Hankkeen toteutusaikataulu on suunniteltu teknis-taloudellisesti mahdollisimman
kannattavaksi, mikä määrää käytännössä sen missä järjestyksessä louhokset otetaan
käyttöön ja missä suhteessa eri louhosten malmi tullaan rikastamaan. Louhintasuunnitelma perustuu voimassa olevan ympäristöluvan mukaiselle 10 Mt/a malmin louhintamäärälle, mikä osaltaan rajaa toteuttamisaikataulua. YVA-menettelyssä tarkasteltavaksi ei ole olemassa vaihtoehtoisia teknistaloudellisesti toteutuskelpoisia toteutusaikatauluja. Aikataulu saattaa siirtyä kokonaisuudessaan eteenpäin, riippuen mm. suunnittelun ja lupamenettelyiden etenemisestä.
Suhangon kaivoshankkeen esikannattavuusselvitys valmistui alkuvuodesta 2013. Esiselvityksessä tarkasteltiin Suhangon kaivoshankkeen kannattavuutta Ahmavaaran,
Konttijärven sekä Suhanko-Pohjoisen esiintymän osalta. Kaivoshankkeen varsinainen
kannattavuusselvitys YVA-menettelyn kattamassa laajuudessa on tarkoitus aloittaa
mahdollisimman pian. Pyrkimyksenä on saada kaikki toiminnan aloittamiseen tarvittavat luvat sekä alueen kaavoitus valmiiksi vuoden 2015 aikana, jolloin kaivostoiminnan
mahdollisesta aloittamisesta tehtäisiin investointipäätös kannattavuusselvityksen pohjalta.

VE0+
VE1
VE2
VE2+

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051

Kuvassa (Kuva 4-2) on esitetty hankkeen alustava aikataulu tämän hetkisen tietämyksen mukaisena. Aikataulu tulee tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Rikastamo yms.
Konttijärven louhos
Ahmavaaran louhos
Suhanko-Pohjoisen louhos
Vaaralammen louhos
Tuumasuon louhos
Pikku-Suhangon louhos

Suunnittelu
Rakentaminen
Toiminta
Sulkeminen
Kuva 4-2. Suhangon kaivoshankkeen toteutusaikataulu vaihtoehdoissa VE0+, VE1, VE2 ja
VE2+.

Suhangon kaivoshankkeen yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeen vaatimat rakennustyöt on tarkoitus aloittaa välittömästi kannattavuusselvityksen, teknisten suunnitelmien ja tarvittavien lupien ollessa saatavilla. Suunnitteluun, urakkamenettelyyn ja
rakentamiseen on arvioitu menevän yhteensä kaksi vuotta. Tuotannon käynnistämisen
osalta tavoitteena on aloittaa louhinta sekä tuotteiden jatkojalostus vuoden 2017 aikana.
Louhintasuunnitelmien mukaisesti kaivostoiminta on tarkoitus aloittaa Konttijärven ja
Ahmavaaran esiintymistä. Louhinta aloitetaan Konttijärven louhoksesta tuotantoa
edeltävänä vuonna 2016, ja louhittavaa on noin kuudeksi vuodeksi, vuoden 2021 loppuun saakka. Louhinta Konttijärven esiintymästä on tarkoitus saada päätökseen mahCopyright © Pöyry Finland Oy
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dollisimman nopeasti ennen Suhanko-Pohjoinen esiintymän toimintavaiheen käynnistämistä. Ahmavaaran louhoksen arvioitu toiminta-aika on noin 16 vuotta, vuoden 2032
loppuun. Suhanko-Pohjoisen esiintymän hyödyntäminen on nykyisen suunnitelman
mukaisesti tarkoitus aloittaa vuoden 2027 alussa. Esiintymän louhinta kestää arvion
mukaan 13 vuotta aina vuoden 2039 loppuun saakka.
Vaihtoehdossa VE1 siirrytään tässä vaiheessa louhosten jälkihoitovaiheeseen ja tuotannon alas ajoon, mutta vaihtoehdossa VE2 louhintaa jatketaan edelleen Vaaralammen louhoksesta seitsemän vuoden ajan vuodesta 2039 vuoden 2045 loppuun saakka
ja Tuumasuon louhoksesta kuuden vuoden ajan, vuodesta 2043 vuoden 2048 loppuun
saakka. Vaihtoehdossa VE2 siirrytään tässä vaiheessa louhosten jälkihoitovaiheeseen ja
tuotannon alasajoon, mutta vaihtoehdossa VE2+ louhintaa jatketaan edelleen PikkuSuhangon louhoksesta. Pikku-Suhangon louhinta kestää 10 Mt vuosituotannolla noin
puoli vuotta. Huomioitavaa kuitenkin on, että esitetyt aikatauluarviot ovat alustavia ja
tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä ja edelleen toimintavaiheessa. Vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin kohdassa 5.
Rikastamon toiminta jatkuu louhinnan päätyttyä noin vuoden ajan kaivosalueelle varastoidun marginaalimalmin rikastuksella. Toiminnan laajuudesta riippuen tuotanto
jatkuu 23…33 vuoden ajan aina vuoden 2040…2050 loppuun saakka. Voimassaolevassa
ympäristöluvan mukaisen toiminnan on arvioitu kestävän 11–12 vuotta.
Alueen jälkihoitotöitä aloitetaan vaiheittain jo toiminnan aikana mm. sivukivialueiden
muotoilulla ja peitoilla, siinä vaiheessa kun täyttöalueilla on saavutettu lopulliset korkeudet. Toiminnan päätyttyä aloitetaan laajamittaisemmat jälkihoitotyöt, kuten rakennusten ja rakenteiden mahdollinen purkaminen, toiminta-alueen sulkeminen ja maisemointi. Aktiiviset jälkihoitotyöt kestävät tuotannon päätyttyä arviolta kaksi – kolme
vuotta. Jälkiseuranta jatkuu vielä kymmeniä vuosia kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.
4.3

Vaihtoehdon (VE1) mukaiset alavaihtoehdot
Kaikki alueellisesti ja ajallisesti suppeimman päävaihtoehdon VE1 mukaiset alavaihtoehdot sisältyvät myös laajempiin vaihtoehtoihin VE2 ja VE2+. Niissä toiminta alkaa
vaihtoehdon VE1 mukaisena, mutta jatkuu edelleen vaihtoehdon VE1 mukaisen toiminnan päätyttyä uusien louhosten käyttöönotolla.

4.3.1

Malmin kuljetus Suhanko-Pohjoisen louhokselta rikastamolle
Suhanko-Pohjoinen louhoksen osalta tarkastellaan malmin kuljetukselle seuraavia
vaihtoehtoja:
M1

Malmin kuljetus kiviautoilla malmin varastointialueelle ja malmin murskaus tehdasalueella

M2

Malmin kuljetus kumipyöräjunilla malmin varastointialueelle ja malmin
murskaus tehdasalueella
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M3

Malmin esimurskaus louhoksessa ja kuljetus hihnakuljettimella välivarastoalueelta rikastamolle (Kuva 4-3)

Kuva 4-3. Malmin kuljetus Suhanko-Pohjoisen louhokselta malmin varastointialueelle.

Noin 6 km etäisyyttä louhokselta rikastamolle pidetään yleensä kiviautojen maksimaalisena toimintaetäisyytenä. Pidemmillä etäisyyksillä kiviautojen käyttö murskatun kiviaineksen kuljetukseen muuttuu taloudellisesti vähemmän kannattavaksi, koska renkaiden kuluminen lisääntyy ja rengaskustannukset kasvavat. Suhanko-Pohjoisen kiviaineksen kuljetusetäisyys tulee olemaan noin 7,4 km, kun lasketaan mukaan myös
avolouhokseen johtavat rampit.
Myös kumipyöräjunilla tapahtuva malmin kuljetus toteutetaan pintakuljetuksena rakennettuja ramppeja ja teitä pitkin. Kuljetuksessa murskattu kiviaines siirretään vetoautolla avolouhokselta malmin varastointialueelle kolmessa toisiinsa kytketyssä 230
tonnin perävaunussa.
Kolmannessa tarkasteltavassa vaihtoehdossa malmin siirtäminen varastointialueelle
tapahtuu Suhanko-Pohjoinen avolouhokselta rikastamon läheisyyteen hihnakuljetinta
pitkin. Katetun hihnakuljettimen käyttöönotto vaatii kuljettimen rakentamisen ohella
myös toisen esimurskausyksikön perustamista kaivosalueelle. Murskaamo sijoittuisi
tällöin Suhanko-Pohjoinen louhokseen. Murskaus voidaan teoriassa toteuttaa myös
kuljetettavalla murskausasemalla, mutta toiminta pitäisi tällöin toteuttaa useassa vuorossa ja vaatisi louhoksen sisäisten kuljettimien siirtämistä murskauspaikan muuttuessa. Kuljetettavien murskainten käyttö ei näin käytännön syistä sovellu esimurskaukCopyright © Pöyry Finland Oy
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seen. Hihnakuljetuksessa malmikivi esimurskataan noin 150 mm raekokoon ja läjitetään välivarastoalueelle louhoksen yhteyteen.
4.3.2

Suhanko-Pohjoinen louhoksen sivukiven läjitysalueen sijoitusvaihtoehdot
Sivukivialueet sijoittuvat tyypillisesti louhosten läheisyyteen, koska suuria sivukivimääriä ei ole toiminnallisesti tai ympäristön kannalta järkevää eikä taloudellisesti kannattavaa kuljettaa etäälle louhoksista. Sivukiven ja pintamaiden sijoittamisesta on laadittu
alustava ympäristönäkökulmat huomioiva tekninen tarkastelu, jonka pohjalta valittiin
YVA-menettelyyn realistisesti toteutettavissa olevat vaihtoehdot sivukivialueille. YVAmenettelyyn päävaihtoehtoon VE1 sisällytetään kahden vaihtoehtoisen sijoituspaikan
tarkastelu Suhanko-Pohjoisen louhokselle.

Vaihtoehtoiset sivukiven varastointialueen sijoituspaikat Suhanko-Pohjoinen
louhoksella. Pohjanhyytelöjäkälän (Collema Curtisporum) esiintymisalueet on merkitty
kartalla oransseilla pisteillä. Kartat on suurempina ja mittakaavassa esitettyinä liitteessä 5.
Kuva 4-4.

Vaihtoehdossa SUH1 Suhanko-Pohjoisen sivukivialue sijoitetaan kokonaisuudessaan
yhtenäisenä alueena louhoksen pohjoispuolelle. Alue sijoittuu tällöin Ylijoen nykyisen
uoman päälle peittäen myös suojellun pohjanhyytelöjäkälän esiintymäalueen. Vaihtoehdossa SUH2 sivukivet varastoidaan kahdelle erilliselle läjitysalueelle, jotka sijoittuvat
Ylijoen uoman itä- ja länsipuolelle (Kuva 4-4).
4.3.3

Ylijoen siirto
Suhanko-Pohjoinen louhoksen lävitse virtaavan Ylijoen siirtouoman vaihtoehtoisille linjauksille on laadittu erillinen alustava tekninen tarkastelu (liite 5). Alustava tekninen
tarkastelu on toteutettu kolmelle eri linjausvaihtoehdolle (Kuva 4-5). Vaihtoehdossa
YS1 Ylijoen uoman liittymä sijaitsee louhoksen pohjoispuolella sivukivialueiden välissä,
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ja joen uusi linjaus kulkee louhoksen ja pintamaiden läjitysalueiden välistä. Vaihtoehdossa YS2 Ylijoen uoman liittymä sijaitsee louhoksen pohjoispuolella sivukivialueiden
välissä, ja joen uusi linjaus läjitysalueiden itäpuolelta. Vaihtoehdossa YS3 Ylijoen uoman liittymä sijaitsee louhoksen ja yhtenäisen sivukivialueen pohjoispuolella, ja joen
uusi linjaus kulkee läjitysalueiden itäpuolelta.
Alustavassa tarkastelussa siirtolinjaukselle harkittiin vaihtoehtoisia linjauksia suunnitellun Suhanko-Pohjoinen louhoksen länsi- ja itäpuolelle. Länsipuolitse tehtävä uudelleen
linjaus todettiin jo alustavassa tarkastelussa huonoimmaksi vaihtoehdoksi. Hyödynnettävän malmin mineralisaatio kallistuu siten, että länsipuolinen jokilinjaus hankaloittaa
louhoksen laajentamista ja malmien hyödyntämistä tulevaisuudessa, mikäli louhinta
syvemmältä osoittautuu kannattavaksi.

Kuva 4-5.

Kolme vaihtoehtoista tarkastelutilannetta Ylijoen siirron osalta. Karttojen

mittakaava selviää liitteestä 5. Pohjanhyytelöjäkälän (Collema Curtisporum) esiintymisalueet
on merkitty kartalla oransseilla pisteillä.

4.3.4

Vaahdotuksen rikastushiekan sijoittaminen
Vaahdotuksen rikastushiekka-altaan sijoituspaikkaa kaivosalueella ja sen lähiympäristössä on tarkasteltu vuoden 2003 YVA-menettelyssä, minkä perusteella valittiin paras
sijoituspaikka jatkosuunnitteluun. Vaihtoehtoista sijoituspaikkatarkastelua ei ole tarpeellista laatia uudestaan. YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista allasrakennetta:
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B Rikastushiekan osittainen varastoiminen tyhjäksi jäävään Konttijärven louhokseen
Rikastushiekan perinteinen patoallas (A) on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen. Maanpäällistä Tavisuon alueelle sijoittuvaa rikastushiekka-allasta ympäröivät matalat mäet lännen, pohjoisen ja idän suunnissa. Rikastushiekka-altaan pohjoinen ja itäinen reunapato tukeutuvat Konttijärven avolouhoksen eteläpuolelle tulevaan sivukivialueeseen sekä hydrometallurgisen jäännössakan altaaseen. Vaihtoehdossa VE1 rikastushiekka-altaan pinta-ala tulee olemaan noin 770 ha ja laajemmissa vaihtoehdoissa
VE2 ja VE2+ 870 ha.
Vaahdotuksen rikastushiekkaa voidaan varastoida myös tyhjäksi louhittuun Konttijärven louhokseen (B) toimintavuodesta 7 lähtien (Kuva 4-6). Rikastushiekan varastoiminen Konttijärven louhokseen pienentää tarvittavan tavanomaisen rikastushiekkaaltaan pinta-alaa. Rikastushiekka-altaan pinta-ala vaihtelee tällöin 570 hehtaarista
(VE1) 845 hehtaariin (VE2 ja VE2+). Knight Piésold Ltd on laatinut alustavan selvityksen
Konttijärven louhoksen käytöstä rikastushiekka-altaana.
Rikastushiekka-allas tulee sijoittumaan osin samalle paikalle kuin tavanomainen rakenne (A), mutta ulottuen pohjoisemmaksi Konttijärven louhosalueen päälle ja ympärille.
Toisaalta allas ei ulotu yhtä etäälle etelään kuin vaihtoehdossa A. Rikastushiekan sijoitus aloitetaan Konttijärven louhosta louhittaessa maanpäälliseen altaaseen louhoksen
eteläpuolelle. Louhoksen tyhjennyttyä aloitetaan rikastushiekan sijoitus tyhjään louhokseen. Konttijärven louhoksen ympärille rakennetaan myös maanpäällinen rikastushiekka-allaslohko, jonka penger ulottuu samalle tasolle kuin eteläpuoleinen allaslohko.
Maanpäälliset patorakenteet toteutetaan vastaavasti kuin vaihtoehdossa A.
4.3.5

Hydrometallurgisen sakan sijoittaminen
Hydrometallurginen jäännössakka varastoidaan erilliseen tiiviiseen hydrometallurgisen
jäännössakan altaaseen, joka sijoitetaan joko vaahdotuksen rikastushiekka-altaan itä(HM1) tai länsipuolelle (HM2). Ensimmäisessä vaihtoehdossa altaan eteläpuolinen
penger rajautuu Konttijärven sivukivialueeseen. Pohjois- ja itäpuolinen penger rajautuvat vastaavasti turpeen läjitysalueisiin. Lännenpuolinen penger tulee rajautumaan
vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen (FTSF). Jälkimmäisessä vaihtoehdossa altaan
itäpenger tulee rajautumaan vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen.
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Kuva 4-6. Hydrometallurgisen jäännössakka-altaan (HTSF) sijaintivaihtoehdot. Hydrometallurgisen prosessin jäännössakka-altaan sijaintipaikka on
perusvaihtoehdossa HM1 (vasen kuva) sijoitettu vaahdotuksen rikastushiekka-alueen itäreunalle Ruonajoen uoman läheisyyteen. Vaihtoehtoisena
sijoituspaikkana on tarkasteltu altaan alueen länsipuolelle HM2 (oikea kuva) Konttijärven läheisyyteen.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
99

Jännössakka-altaan sijaintivaihtoehdot ovat:
HM1

Jäännössakka-altaan sijoittaminen vaahdotuksen rikastushiekka-altaan
(FTSF) itäpuolelle.

HM2

Jäännössakka-altaan sijoittaminen vaahdotuksen rikastushiekka-altaan
(FTSF) länsipuolelle (Kuva 4-6).

Yhtenä vaihtoehtona tarkasteltiin myös jäännössakka-altaan sijoittamista vaahdotuksen rikastushiekka-altaan sisälle, jossa se olisi kaksinkertaisten patojen ympäröimänä
(liite 7). Tämä vaihtoehto hylättiin kuitenkin teknis-taloudellisesti toteuttamiskelvottomana ratkaisuna.
4.3.6

Marginaalimalmin sijoittaminen
Marginaalimalmi sijoitetaan:
LGO1

Hajautetusti louhosten yhteyteen

LGO2

Rikastamon yhteyteen keskitetylle alueelle.

Hajautettu sijoittelu perustuu siihen, että materiaalin kuljetuskustannukset ovat pienemmät toiminnan aloitusvaiheessa, kun kaivos pyritään saamaan suuria kustannuksia
aiheuttaneen rakennusvaiheen jälkeen mahdollisimman nopeasti kannattavaksi. Vesienhallinnan osalta kummassakin vaihtoehdossa marginaalimalmialueen valumavedet
johdetaan hallitusti takaisin prosessin vesikiertoon, joko vaahdotuksen rikastushiekkaaltaaseen tai vesivarastoaltaaseen.
4.3.7

Vesien käsittely
Kaivoksen vesienhallinnassa haittojen ehkäisytoimenpiteiden osalta on tarkasteltu
vaihtoehtoisia puhdistusratkaisuja sekä aluevesien että prosessin ylitevesien käsittelylle. Prosessin ylitevesien purku ympäristöön toteutetaan hallitusti vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta Kemijoen vesistöalueelle reittiä Konttijärvi-Konttijoki-VähäjokiKemijoki. Muita prosessiveden purkusuuntia ei ole. Aluevesien purkusuuntia on useampia ja purkusuunnat vaihtelevat läjitysalueiden sijoituspaikkavaihtoehtojen mukaisesti. Aluevedet johdetaan kuitenkin pääosin Simojoen vesistöalueelle. YVAmenettelyssä vesienkäsittelymenetelminä on tarkasteltu sekä aktiivisia (kemikaalikäsittely) että passiivisia (laskeutusaltaat ja pintavalutuskentät) ratkaisuja. Aluevesien käsittelymenetelminä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:
AV1 Aluevesien johtaminen käsittelemättöminä vesistöihin
AV2 Lasketusallas ja pintavalutuskenttä
AV3 Kemikaalikäsittely (vesien kalkitseminen) ennen passiivisia käsittelymenetelmiä
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Prosessin ylitevesien käsittelymenetelmien osalta YVA-menettelyyn sisällytettiin vaihtoehdot:
PV1 Lasketusallas ja pintavalutuskenttä
PV2 Rikastamolta lähtevän veden kemikaalikäsittely (esim. Ca(OH)2) ennen vesien
johtamista rikastushiekka-altaaseen. Altaasta poistuvan veden johtaminen
laskeutusaltaan kautta pintavalutuskentälle
PV3 Yliteveden kalkitseminen ennen passiivisia käsittelymenetelmiä
Vesien kalkitsemista lukuun ottamatta ei muita aktiivista vesienkäsittelyvaihtoehtoja
huomioida YVA-menettelyssä vaihtoehtoina, koska muodostuvien vesijakeiden laatuarvion perusteella tätä ei arvioitu tarpeelliseksi.
4.3.8

Liikenne ja kuljetukset
Kaivoksen tuotteiden ja tarvittavien kemikaalien kuljetusreittivaihtoehtoina tarkastellaan kaikkiaan neljää eri vaihtoehtoa, jotka on muodostettu rautatie- ja tieliikennereittien yhdistelmistä (Kuva 4-7). YVA-menettelyssä huomioidaan aikaisemman vuoden
2003 YVA-menettelyn perusteella parhaiksi arvioidut kuljetusreittivaihtoehdot. Lisäksi
YVA-ohjelmasta annetun lausunnon johdosta huomioidaan Tervolaan suuntautuva tieyhteys. Yksi vaihtoehdoista perustuu tuotteiden maantiekuljetukseen Rovaniemelle ja
sieltä junayhteyttä Kemin tai Tornion satamiin. Yksi vaihtoehdoista perustuu vastaavasti tuotteiden maantiekuljetukseen Tervolaan ja sieltä junayhteyttä satamiin. Eroa näillä
vaihtoehdoilla on tielinjauksissa ja rautatieosuuden pituudessa. Kaksi vaihtoehtoa
suuntautuu kaivosalueelta etelään Nuupas-Simotielle ja edelleen Simoon, josta on junayhteys eteenpäin. Nykyisellä, laajennuksen YVA-menettelyn mukaisella suunnitelmalla, alueelle tulee raskasta liikennettä myös kemikaalikuljetusten johdosta Perämeren satamista. Alueelle tulevien kuljetusten osalta reittivaihtoehdot ovat samat neljä
kuin tuotteille.
YVA-menettelyssä kuljetusreiteille tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot:
L1

Autokuljetus kaivosalueelta yhdystietä 19758 ja Suhanko-Rovaniemi maantietä pitkin (Mt 78) Rovaniemelle, josta junayhteys Kemin tai Tornion satamaan

L2

Autokuljetus kaivosalueelta yhdystietä 19588 Mauruun ja siitä edelleen Simo-Nuupastietä (seututie 924) Simoon ja VT4:ää pitkin Kemin tai Tornion satamiin

L3

Autokuljetus kaivosalueelta yhdystietä 19758 pitkin Ranua-Rovaniemi tielle
ja edelleen Nuupakseen, josta Simo-Nuupastietä (seututie 924) pitkin Simoon ja VT4:ää pitkin Kemin tai Tornion satamaan

L4

Autokuljetus kaivosalueelta yhdystietä 19652 pitkin Kemi-Rovaniemi tielle
(seututie 926) ja sitä pitkin edelleen Tervolaan, josta junayhteys Kemin tai
Tornion satamiin
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Kuva 4-7. YVA-menettelyssä huomioidut kuljetusreitit.

Kaivoksen lähialueella ei tarkastella useampia liittymävaihtoehtoja päätieverkkoon,
koska niiden osalta arviointi on jo tehty vuoden 2003 YVA-menettelyssä, jossa vaihtoehtoiset liittymät on todettu nyt mukaan otettuja huonommiksi.
Työmatkaliikenne alueelle tullee suuntautumaan pääasiassa Rovaniemeltä, jossa on
eniten työvoimaresursseja, ja jonne todennäköisimmin suurin osa muualta muuttavasta työvoimasta tulee sijoittumaan. Osin työmatkoja tulee myös Ranuan suunnalta, mikä huomioidaan arvioinnissa. Lisäksi Tervolasta voi tulla työmatkaliikennettä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa 60 % työmatkoista oletetaan tulevan Rovaniemeltä, 30 %
Ranualta ja 10 % Tervolasta. Työmatkaliikenteen ympäristövaikutukset ovat raskaaseen liikenteeseen verrattuna vähäisemmät eikä sen osalta ole tarpeellista muodostaa
vaihtoehtoisia tarkasteluja.
4.3.9

Lämmitys
Laitosrakennusten lämmitysmenetelminä tarkastellaan YVA-menettelyssä alueelle rakennettavaa, raskasta polttoöljyä tai kiinteää polttoainetta käyttävää lämpölaitosta. Ne
ovat mahdollisista lämmitysmenetelmistä päästöiltään merkittävimmät ja siten arvioimalla ympäristövaikutukset ko. lähestymistavalla saadaan selvitettyä pahimmat mahdolliset lämmityksestä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Lisäksi ne ovat tämän hetkisen suunnittelun mukaan todennäköisimmät vaihtoehdot.
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PA2 kiinteää polttoainetta (hake, pelletti, turve)
4.4

Vaihtoehdon VE2 mukainen alavaihtoehto - Vaaralammen louhoksen sivukiven sijoitus
Vaihtoehdossa VE2 toiminta jatkuu pidempään kuin suppeammassa vaihtoehdossa VE1
ja tulee lopulta kattamaan laajemman alueen ja useampia louhoksia. Vaihtoehto sisältää näin myös vaihtoehdon VE1 mukaiset vaihtoehtotarkastelut. YVA-menettelyn päävaihtoehtoon VE2 sisällytetään vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tarkastelu Vaaralammen louhokselle. Sivukivialuevaihtoehdot on valittu sijoituspaikkojen alustavan teknisen tarkastelun pohjalta. Louhoksen sivukivialueiden sijoituspaikkavaihtoehtoja on
kolme (Kuva 4-8).

Kuva 4-8. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat Vaaralammen sivukiven läjitysalueille.
Sivukivialueiden pinta-alat (ha) on merkitty varastointialueiden (punaisella) sisälle.
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Alavaihtoehdossa (VAA1) Vaaralammen esiintymän louhinnasta muodostuvat sivukivet
läjitetään Ahmavaaran sivukiven varastointialueen yhteyteen. Alavaihtoehdossa
(VAA2) Vaaralammen sivukiven varastointialue (127 ha) sijaitsee louhoksen pohjoispuolella. Alavaihtoehdossa (VAA3) Vaaralammen esiintymän louhinnassa syntyvä sivukivi läjitetään louhoksen itäpuolella sijaitsevalle läjitysalueelle (119 ha) (Kuva 4-8)
4.5

Vaihtoehdon VE2+ mukainen alavaihtoehto - Pikku-Suhangon louhoksen sivukiven
sijoitusalueet
Vaihtoehdossa VE2+ toiminta jatkuu pidempään kuin suppeammissa vaihtoehdoissa.
Vaihtoehto sisältää näin myös vaihtoehdon VE1 ja VE2 mukaiset vaihtoehtotarkastelut.
Lisäksi tulee tarkasteltavaksi vaihtoehtoiset sijaintipaikat Pikku-Suhangon louhoksen
sivukivialueelle. Sivukivialuevaihtoehdot on valittu sijoituspaikkojen alustavan teknisen
tarkastelun pohjalta. Louhoksen sivukivialueiden sijoituspaikkavaihtoehtoja on kolme
(Kuva 4-9).

Kuva 4-9. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat Pikku-Suhangon sivukiven läjitysalueille.
Sivukivialuevaihtoehtojen pinta-alat (ha) on merkitty varastointialueiden (punaisella)
sisälle.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
104

Alavaihtoehdossa (PIK1) Pikku-Suhangon esiintymän louhinnasta muodostuvat sivukivet läjitetään Ahmavaaran sivukiven varastointialueen yhteyteen. Alavaihtoehdossa
(PIK2) Pikku-Suhangon sivukiven varastointialue (20 ha) sijaitsee louhoksen itäpuolella.
Alavaihtoehdossa (PIK3) Pikku-Suhangon esiintymän louhinnassa syntyvä sivukivi
läjitetään louhoksen pohjoispuolella sijaitsevalle läjitysalueelle (20 ha) (Kuva 4-9).
4.6

YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen erot
YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen erot on esitetty taulukossa (Taulukko
4-1). Esitetyt luvut ovat alustavia ja tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.
Taulukko 4-1. YVA-menettelyssä arvioitavien vaihtoehtojen erot.
TOIMINTA

VE0+

VE1

VE2

VE2+

Toiminta-aika (a)
Louhokset
Lukumäärä
Kokonaispinta-ala (ha)
Louhinta toiminta-aikana (Mt)
Malmia (Mt)
Sivukiveä (Mt)
Pintamaan läjitysalueet
Lukumäärä
Kokonaispinta-ala (ha)
Kokonaistilavuus
Sivukivialueet
Lukumäärä
Kokonaispinta-ala (ha)
Kokonaistilavuus max (Mm3)
Vaahdotuksen rikastushiekka
Kokonaismäärä (Mt)
Varastotilavuus tarve (Mm3)
Altaan pinta-ala (ha)
Patokorkeus (m)
Hydrometallurginen jäännössakka
Kokonaismäärä (Mt)
Varastotilavuus tarve (Mm3)
Altaan pinta-ala (ha)
Vesistöjärjestelyt
Ylijoen siirto – uusi uoma (km)
Kotiojan siirto – uusi uoma (m)
Suhankojärven kuivatus (ha)
Vaaralammen kuivatus (ha)

11–12

26

32

33

2
189

3
386

5
543

6
616

103
300

250
986

304
1210

309
1225

-

6
324
70

9
433
95

10
450
100

3
570
-

4-5
1110
335

5-7
1510
411

5-8
1630
416

118 (9,8 Mt/a)
114
415
26

244 (9,4 Mt/a)
255
570…770
30

0
0
0

16
35
102

22
47
140

23
50
140

0

3,5 – 6,5
900…1000
0
0

3,5 – 6,5
900…1000
34…62
2

3,5 – 6,5
900…1000
34…62
2
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5

HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT

5.1

Kaivostoimintaa koskeva lainsäädäntö
Kaivostoimintaa varten tarvitaan monia lupia ja suunnitelmia, joiden tarpeesta ja kattavuudesta säädetään useissa laeissa ja asetuksissa. Tärkeimpiä kaivostoimintaa koskevia säädöksiä voidaan mainita noin 30. Ne käsittelevät mm. itse kaivostoimintaa, lupahakemusmenettelyjä, ympäristön- ja luonnonsuojelua, erilaisia turvallisuusnäkökohtia,
muinaismuistoja sekä jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittelyä. Tärkeimmät säädökset on esitetty taulukossa (Taulukko 5-1).
Taulukko 5-1. Kaivostoimintaa ohjaava lainsäädäntö.
LAKI, ASETUS TAI PÄÄTÖS

PVM/NRO

Ympäristönsuojelulaki

4.2.2000/86

Ympäristönsuojeluasetus

18.2.2000/169

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

10.6.1994/468

Kemikaalit, torjunta-aineet ja räjähdysvaaralliset aineet
Kemikaalilaki

14.8.1989/744

Kemikaaliasetus

12.7.1993/679

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta

509/2005

Asetus vaarallisten aineiden teollisesta käsittelystä ja varastoinnista ja sen muutos

29.1.1999/59, 1399/2011

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta ja sen muutos

3.6.2005/390, 286/2012

Räjähdeasetus ja sen viimeisin muutos

473/1993, 544/2012

KTMp räjähdystarvikelaista ja sen muutokset

130/1930, 793/1993 ja
1197/1995

Vna vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja sen muutokset

194/2002, 283/2003, 250/2005,
236/2007 ja 263/2009

Vesilaki
Vesilaki

27.5.2011/587

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista

29.12.2011/1560

Valtioneuvoston asetus a vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

23.11.2006/1022

Puhtaanapito ja jätehuolto
Jätelaki

17.6.2011/646

Valtioneuvoston asetus jätteistä

23.4.2012/179

Kaivannaisjäteasetus ja sen muutos

379/ 2008 ja 717/2009

Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista

4.9.1997/861

Valtioneuvoston päätös pakkauksista ja pakkausjätteistä

23.10.1997/962

Kaivostoiminta
Kaivoslaki

10.6.2011/621

Kaivoslaki (kumottu)

17.9.1965/503

Valtioneuvoston asetus kaivostoiminnasta

28.6.2012/391

Valtioneuvoston asetus kaivosturvallisuudesta

29.12.2011/1571

KTMp kaivoskartoista

204/1992

Voimajohtoa koskevat lait
Sähkömarkkinalaki
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LAKI, ASETUS TAI PÄÄTÖS

PVM/NRO

Lunastuslaki

29.7.1977/603

Ilmansuojelu ja meluntorjunta
Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista

19.6.1996/480

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista

29.10.1992/993

Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä

5.7.2001/621

Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta

11.8.2006/689

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta

25.1.2011/38

Muinaismuistot
Muinaismuistolaki

17.6.1963/295

Elinkeinot
Poronhoitolaki

848/1990

Luonnonsuojelu
Luonnonsuojelulaki

20.12.1996/1096

Luonnonsuojeluasetus

14.2.1997/160

Erämaalaki

17.1.1991/62

Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi

30.9.1988/851

Asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista

30.9.1988/852

Saamelaisten kotiseutualue ja saamelaiskäräjät
Laki saamelaiskäräjistä

17.7.1995/974

Kolttalaki

24.2.1995/253

Rakentaminen
Maankäyttö- ja rakennuslaki

5.2.1999/132

Maankäyttö- ja rakennusasetus

10.9.1999/895

Padot ja juoksutukset
Patoturvallisuuslaki

26.6.2009/494

Valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta

29.4.2010/319

Säteily
Säteilylaki

27.3.1991/592

Säteilyasetus

20.12.1991/1512

Ydinenergialaki

11.12.1987/990

Kaivosviranomaiselle toimitettujen asiakirjojen julkisuus
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

21.5.1999/621

Valitusmenettely
Hallintolainkäyttölaki

26.7.1996/586

Hallintolaki

6.6.2003/434

5.2

Voimassa olevat luvat ja sopimukset

5.2.1

Kaivosoikeudet
Konttijärven esiintymällä on ollut kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä kaivospiiri rek.nro 4691/1a. Yhtiö haki kaivospiirin laajennusta käsittämään koko aiemman lupahakemuksen mukaista hankealuetta. Kauppa- ja teollisuusministeriön 29.5.2006
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päättyneessä kaivospiiritoimituksessa yhdistettiin Konttijärven kaivospiiri ja Suhankoniminen kaivospiiri yhdeksi Suhanko-nimiseksi kaivospiiriksi (nro 5426/1a). Nykyinen
kaivospiiri on lähes kokonaisuudessaan GFAP Oy:n omistuksessa.
Gold Fields Arctic Platinum on jättänyt 20.6.2011 hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle Suhangon kaivospiirin laajentamiseksi. Suhangon kaivospiirin (nro 5426/1a) koillis- ja itäpuolella sijaitseva kaivospiirin laajennusalue olisi nimeltään Suhanko II. Laajennusalue käsittää Tuumasuon ja Vaaralammen louhokset ja sivukivialueet. Uuden
kaivoslain myötä kaivospiirihakemusta käsittelevä viranomainen on Tukes. Hakemus
käsitellään vanhan kaivoslain (17.9.1965/503) mukaisena siirtymäsäännökset huomioiden.
5.2.2

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
Arctic Platinum Partnership on tehnyt Suhangon kaivoshankkeesta voimassa olevan
kaivospiirin alueelle sijoittuvalle toiminnalle ympäristövaikutusten arvioinnin, joka
valmistui vuonna 2003. Hankkeessa yhteysviranomaisena toimi Lapin ympäristökeskus
(nyk. Lapin ELY-keskus), joka antoi arviointiselostuksesta lausuntonsa 27.2.2004.
Prosessimuutosten vuoksi GFAP on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta päätöstä uuden
YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvun 6 §:n perusteella Lapin ELY-keskus on 10.11.2011 päättänyt, ettei Suhangon kaivoshankkeen prosessimuutokseen ole tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

5.2.3

Ympäristö- ja vesitalouslupa
Suhangon kaivoksella ja rikastamolla on voimassa oleva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston 7.12.2005 myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa (nro 122/05/1). Vaasan
hallinto-oikeus käsitteli ympäristö- ja vesitalouslupaan liittyviä korvauskysymyksiä päätöksessään (nro 07/0429/1, 13.12.2007), joka sai lainvoiman 14.1.2008. Ympäristölupa
on voimassa sellaisenaan.
Vesitalousluvan osalta lupamääräyksen 37. mukaisesti ”Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa ja rakennustyöt on tehtävä
kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman uhalla, että
lupa on muutoin katsottava rauenneeksi.” Määräyksessä mukainen rakennustöiden
aloittamisajankohta on päättynyt 13.1.2012.
Suhangon kaivoksen rakennustöitä ei aloitettu tähän mennessä, vaan töiden aloittamiselle haettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta jatkoaikaa. Pohjois-Suomen aluehallinto virasto antoi 24.8.2012 päätöksen (Nro 56/12/2), jossa muutti lupamääräystä
37. seuraavasti: "Vesitalousluvassa tarkoitettuihin rakennustöihin on ryhdyttävä
14.1.2015 mennessä ja rakennustyöt on tehtävä kymmenen (10) vuoden kuluessa siitä,
kun päätös nro 122/05/1 on saanut lainvoiman uhalla, että lupa on muutoin katsottava
rauenneeksi…”.
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5.2.4

110 kV voimajohto
GFAP:lla on ollut energiamarkkinaviraston myöntämä rakennuslupa (Dnro
122/431/2004) 110 kV voimajohdon rakentamiselle välillä Petäjäskoski - Konttijärvi.
Lupa sallii noin 45 km matkalla sähköjohdon rakentamisen, jossa hyödynnettäisiin 19
km matkalla Pohjolan Voima Oy:n purettua Taivalkoski-Jumisko johtolinjaa. Lupa
myönnettiin 12.8.2004 ja se oli voimassa 5 vuotta, joten lupa on nyt vanhentunut.
GFAP on hankkinut omistukseensa Pohjolan Voima Oy:ltä lunastuslain mukaisesti 18,8
km puretun Taivalkoski-Jumisko johtokadun eli oikeuden rakentaa ja pitää voimajohtoa
kiinteistöiltä lunastetulla alueella.

5.2.5

Tiejärjestelyihin liittyvät luvat
Tiehallinnon Lapin tiepiiri on toiminut tiehankkeen suunnitteluttajana ja on teettänyt
tieyhteyden tie- ja rakennussuunnitelman Ranua-Rovaniemi (kantatie 78) tieltä Suhangon kaivosalueelle. Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2004 ja rakennussuunnitelma vuonna 2005. Tiesuunnitelma on lainvoimainen vuoden 2013 loppuun asti. Tieyhteys on suunniteltu maantietasoisena. Suunnitelmien mitoituksen on määritellyt
Tiehallinnon Lapin tiepiiri suunnitelmien mitoitusta koskevien ohjeiden ja GFAP:ltä saatujen liikennemääräarvioiden mukaisesti. Rakennussuunnitelma ja siltasuunnitelma on
päivitetty uusien suunnitteluohjeiden ja GFAP:ltä saatujen uusien liikennemääräarvioiden mukaiseksi. Ylijoen sillalle on saatu uusi ympäristölupa.

5.2.6

Sopimukset ja maanhankinta
Toiminnanharjoittaja on yhdessä Isosydänmaan ja Narkauksen Paliskuntien kanssa sopinut periaatteista, joilla kaivoshankkeen poronhoidolle aiheuttamat haitat ja vahingot
korvataan. Vuosittain maksettavaksi sovittu korvaussumma kattaa kokonaisuudessaan
toiminnanharjoittajan korvausvelvollisuuden porotaloudelle aiheutuvasta korvattavasta haitasta. Sopimus kattaa nykyisen luvan mukaisen toiminnan. Sopimus joudutaan
neuvottelemaan uudestaan laajennusalueiden osalta.
Toiminnanharjoittaja on sopinut Metsähallituksen kanssa kaivoshankkeesta aiheutuvien haittojen kertakaikkisesta korvaamisesta sekä pysyvistä tieoikeuksista ja käyttöoikeuksista. Sopimus kattaa nykyisen luvan mukaisen toiminnan. Mikäli laajennusalueelle jää metsähallituksen maita, tullaan näiden osalta neuvottelemaan uusi sopimus.
Yhtiö on hankkinut omistukseensa suurimman osan voimassa olevan Suhangon voimassa olevan kaivospiirin kiinteistöistä. Laajennusalueen kiinteistöt on myös tavoitteena hankkia GFAP:n omistukseen vapaaehtoisin kiinteistökaupoin (kohta 5.3.5).

5.3

Toiminnan laajentamiseen tarvittavat luvat ja päätökset

5.3.1

Ympäristölupa
Suhangon kaivoksen louhosten ja louhintamäärän kasvattamiselle sekä prosessimuutokselle on haettava uusi ympäristölupa. Toimintojen luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja sen nojalla annettuun ympäristönsuojeluasetukseen
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(169/2000). Ympäristölupa kattaa 1.3.2000 voimaan tulleen lakiuudistuksen jälkeen
kaikki ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat kuten päästöt ilmaan ja veteen, jäteasiat,
meluasiat sekä muut ympäristövaikutuksiin liittyvät asiat. Ympäristönsuojelulain 6 luvun 35 §:n mukaan lupahakemukseen on liitettävä YVA-selostus ja tarvittaessa Naturaarvionti. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava loppuun suoritettu ennen
lupahakemuksen käsittelyä.
Ympäristölupa haetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Ympäristölupa tulee
myöntää, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla
annettujen asetusten vaatimukset. Luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnasta ei
aiheudu asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen:
1) Terveyshaittaa
2) Merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
3) Maaperän pilaamiskiellossa tai pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja seurauksia tai merensuojelulaissa (26.11.2004/1061) tarkoitettua meren pilaantumista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella
4) Erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan
vaikutusalueella
5) Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
Toimintaa ei saa myöskään sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä soveltuvin lievennyskeinoin.
Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus tehdä
muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä. Lupaviranomaisen ja alueellisen ympäristökeskuksen on kuulutettava lupahakemuksesta vähintään 30 päivän ajan ennen asian käsittelyä.
5.3.2

Vesilain mukaiset luvat
Vesilain (587/2011) mukaisten lupien hakeminen tapahtuu ympäristölupahakemuksen
yhteydessä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Vesitaloushankkeelle on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai
virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä tai pohjaveden laatua tai määrää. Tällaisia toimintoja ovat kaivoshankkeissa mm. vesi- ja maa-alueiden kuivatus, veden johtaminen, ojitus ja louhosten kuivanapito. Lisäksi myös pengerrysten ja patojen rakentaminen voi
olla peruste vesilain mukaisen luvan tarpeelle.
Vesitaloushankkeelle myönnetään lupa, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etu tai hankkeesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava
verrattuna siitä koituviin menetyksiin. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos hanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia
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muutoksia ympäristön luonnonolosuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa tai
suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja. Hakijalla on oltava oikeus
hankkeen edellyttämiin alueisiin.
Lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista varattava asianosaisille tilaisuus tehdä
muistutuksia asiasta. Myös muille kuin asianosasille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteensä ennen asian ratkaisua. Lupaviranomaisen on kuulutettava lupahakemuksesta
vähintään 30 päivän ajan ennen asian käsittelyä.
5.3.3

Turvallisuus ja kemikaaliviraston myöntämät luvat
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kaivostoimintaa kaivoslainsäädännön,
kemikaalilainsäädännön ja räjähdelain kautta. Näiden lupien pääasiallinen tarkoitus on
työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahinkojen estäminen. Tukes ratkaisee
kaivoslain mukaisia oikeuksia ja lupia koskevat hakemukset sekä ylläpitää kaivosrekisteriä.
Turvallisuus ja kemikaalivirastolta haetaan ennen toiminnan aloittamista kaivoslupa ja
kaivosturvallisuuslupa Suhangon pohjoisosalle. Tarvittaessa haetaan kaivosaluelunastuslupa valtioneuvostolta.
Kaivoslupahakemuksessa tulee esittää mm. kuvaus malminetsinnästä ja esiintymistä,
hankkeen taloudelliset edellytykset, hankkeen tekninen toteutus sekä sulkemistoimenpiteet ja alueen jälkikäyttö. Hakemukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus. Kaivosturvallisuuslupahakemuksessa esitetään mm. alue- ja rakentamissuunnitelmat, louhintasuunnitelmat sekä luotettava selvitys kaivosturvallisuusvaatimusten huomioon ottamisesta ja muista kaivosturvallisuuden kannalta merkityksellisistä seikoista.
Kaivoslain (621/2011) mukaan esiintymän tulee olla kooltaan, pitoisuudeltaan ja teknisiltä ominaisuuksiltaan hyödyntämiskelpoinen, jotta lupa voidaan myöntää. Lisäksi kaivosalue tai kaivoksen apualue ei saa sijaita alueella, jolle ei voida myöntää malminetsintälupaa tai kullanhuuhdontalupaa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi puolustusvoimien käytössä olevat alueet tai Rajavartiolaitoksen hallitsemat alueet, joilla liikkumista on
rajoitettu tai se on kielletty. Lupaa ei myöskään voida myöntää, jos kaivostoiminta vaikeuttaisi voimassaolevan kaavan toteuttamista tai kunta vastustaa luvan myöntämistä
kaavoituksesta tai muusta alueen käyttöön liittyvästä pätevästä syystä. Lupaa ei myöskään myönnetä, jos on syytä epäillä, että hakijalla ei ole edellytyksiä tai tarkoitusta ryhtyä luvanmukaiseen toimintaan.
Lupaviranomaisen on varattava asianosaisille tilaisuus tehdä muistutuksia lupa-asian
johdosta ennen malminetsintäluvan, kaivosluvan tai kaivosaluelunastusluvan ratkaisemista. Myös muilla kuin asianosaisille on varattava tilaisuus ilmaista mielipiteitä
malminetsintälupaa tai kaivoslupaa koskevassa asiassa. Lupaviranomaisen on kuulutettava hakemuksesta vähintään 30 päivän ajan.
Lisäksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle tehdään teollisuuskemikaaliasetuksen
(59/1999) mukaiset kemikaalien laajamittaista käyttöä ja varastointia koskevat lupahakemukset. Kemikaaliasetuksen mukaiset luvat tulee uusia kemikaalien käyttömäärän li-
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sääntyessä merkittävästi. Tukes toimii myös REACH-asetuksen (kemikaalien rekisteröinti) ja CLP-asetuksen (kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) mukaisena
toimivaltaisena viranomaisena. Räjähteiden käsittely, räjäytys- ja louhintatyöt, nostolaitteet, sähkölaitteet yms. edellyttävät omat lupansa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta.
5.3.4

Kaavoitus
Toiminnan aloittaminen täydessä laajuudessa edellyttää kaavoituksen osalta seuraavaa
(Taulukko 5-1):
·

·

·

·

Maakuntakaavoituksessa osoitetaan kaivoshankkeen edellyttämät alueet ja
tarvittaessa uusien tieyhteyksien sekä uuden voimajohtoyhteyden varaukset.
Tämä toteutetaan laatimalla alueelle Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava. Vaihemaakuntakaavassa ratkaistaan kaivoshankkeen alueidenkäytölliset edellytykset. Erityisesti maakuntakaavoituksen yhteydessä arvioidaan hankkeen suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.
Tarvittaessa kaivosalueen toimintojen ja muun maankäytön osoittaminen
yleiskaavassa. Alueella on voimassa Suhanko-kaivoshankkeen osayleiskaavat
Ranuan ja Tervolan kunnissa. Yleiskaavan uusiminen on aloitettu, mutta se on
päätetty toistaiseksi keskeyttää. Yleiskaavan tarvetta arvioidaan myöhemmin.
Rikastamoalueen yksityiskohtaisen käytön ja rakentamisen määrän osoittaminen asemakaavalla. Asemakaava toimii ohjeena rakennusluvista päätettäessä. Ranuan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Suhangon kaivosalueen asemakaavan.
Ennen kaivoksen laajennusta on tarpeen kumota Yli-Portimojärven rantaasemakaava.

Vaihemaakuntakaava tarvitaan, koska hanke sijoittuu usean kunnan alueelle ja siinä
käsitellään maakunnallisesti merkittäviä alueidenkäyttökysymyksiä. Voimassa olevassa
Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa ja hyväksytyssä Länsi-Lapin maakuntakaavassa
on Suhankoon osoitettu kaivosalue. Lainvoimaisissa maakuntakaavoissa ja yleiskaavoissa ei ole kuitenkaan varauduttu siihen kaivosalueen laajentamiseen, jota kaivosyhtiö nyt suunnittelee.
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Taulukko 5-2. Suunnittelualuetta koskevat voimassa ja vireillä olevat kaavat.
1994

95 96 97 98 99 0

2001

2003
4 5 6 7 8 9
Länsi-Lapin
maakuntakaava
(seutukaava)

Rovaniemen
maakuntakaava

Maakuntakaavat

2010

11

2012

2013

Länsi-Lapin
maakuntakaava
Rovaniemen ja ItäLapin
maakuntakaava
Suhangon
kaivoshankkeen
vaihemaakuntakaava
Suhangon
kaivoshankkeen
(mahdollinen)
yleiskaava
Yli-Portimojärven
rantakaavan
kumoaminen

Rovaniemen
vaihemaakuntakaava

Suhangon
yleiskaavat
Tervola, Ranua
(2009)

Yleiskaavat

Asemakaavat

2002

Yli-Portimojärven
rantakaava (rantaasemakaava)

Suhangon
kaivoshankkeen
asemakaava

Kaava
lainvoimainen
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Kaava
hyväksytty,
mutta ei
lainvoimainen

Kaavoitus
vireillä

Kaavoitus
keskeytetty
toistaiseksi

Kaivoksen
laajennus
(greater Suhanko)
edellyttää kaavan
lainvoimaisuutta

2014 2015
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5.3.5

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaiset luvat
Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on
myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.
Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavassa
osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Maakuntakaava
sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osassa.
Suhangon kaivoshankkeen toteuttaminen täydessä laajuudessa edellyttää, että kaivoshankkeelle ja siihen liittyville voimajohto- ja tieyhteyksille on osoitettu maakuntakaavassa sekä osalla alueita myös yleiskaavassa ja asemakaavassa aluevaraukset ja että
kuntakaavat on hyväksytty, maakuntakaava vahvistettu ja kaikki kaavat ovat lainvoimaisia.
Kaivosalueen sisältämille uudisrakennuksille haetaan maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukainen rakennuslupa. Lupa haetaan Ranuan kunnan rakennuslupaviranomaiselta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu.
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen ole hankkeen vähäisyyden, sijainnin tai kaavan
sisällön perusteella tarpeetonta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen nojalla naapureille
on varattava vähintään seitsemän päivää huomautusten tekemiseen.
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- ja maisemakuvaan. Toimenpidelupaa ratkaistaessa noudatetaan, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään, kuitenkin vain siltä osin kuin on
tarpeen toimenpiteen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arvioimiseksi.

5.3.6

Maankäyttöoikeudet ja vuokrasopimukset
Gold Fields Arctic Platinum Oy on hankkinut omistukseensa suurimman osan Suhangon
voimassa olevan kaivospiirin alueelle sijoittuneista kiinteistöistä. Kaivostoiminnan laajennuksen suunnitteluvaiheessa yhtiö aloittaa myös laajennusalueen osalta selvityksen
alueelle sijoittuvien kiinteistöjen hankkimisesta yhtiön omistukseen. Ensisijaisena lähestymistapana on kaivostoimintojen sekä niiden välittömään läheisyyteen sijoittuvien
alueiden ostaminen yhtiölle ja vasta toissijaisesti maankäyttöoikeuden saaminen vuokrasopimusten tai muiden järjestelyjen kautta. Maankäyttöoikeuksista sopimiselle poh-

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
114

justukseksi Arviointikeskus ja Metsähallitus ovat arvioineet GFAP:n toimeksiannosta
kesällä – syksyllä 2013 alueen kiinteistöjen arvot.
5.3.7

Voimajohtoon (220 kV) liittyvät luvat
Tehokkaamman voimajohdon rakentaminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi tutkimuslupaa, rakentamislupaa ja lunastuslupaa. Voimajohdon YVA-menettely on meneillään samanaikaisesti kaivoksen laajennuksen YVA-menettelyn kanssa ja tulee päättymään keväällä 2014.
Kun toteutettava reittivaihtoehto on selvitetty, haetaan tutkimuslupa paikalliselta
maanmittauslaitokselta voimajohdon keskilinjan merkitsemiseksi maastoon. Tällöin
mitataan nykyiset johdot, tiet, rakennukset ja maaston profiili sekä selvitetään tilojen
rajat ja omistajat. Lupa antaa myös oikeuden merkitä pylväspaikat ja tutkia mahdollisten pylväspaikkojen maaperä sekä tehdä tarkentavia luontoselvityksiä.
Ennen hankkeen toteuttamista on anottava sähkömarkkinalain mukaista rakentamislupaa Energiamarkkinavirastolta. Lupa-anomukseen liitetään ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen (Lapin ELY-keskus) lausunto.
Tarvittavien maa-alueiden haltuun saamiseksi on haettava lunastuslain mukaista lunastuslupaa valtioneuvostolta. Lupahakemukseen liitetään lain edellyttämät selvitykset, kuten ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä saatu yhteysviranomaisen eli
Lapin ELY-keskuksen lausunto. Lunastuslupa-asian valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö. Voimalinjaan liittyvät lupamenettelyt on esitetty tarkemmin voimajohdon YVAohjelmassa.

5.3.8

Polttoaineiden varastointi ja jakelu
Polttoaineiden varastointiin ja jakeluun sekä lämpövoimalalle tarvitaan ympäristölupa
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Lupaviranomaisena toimii aluehallintovirasto,
koska toiminnot liittyvät laajempaan ympäristöluvan edellyttämään kaivostoimintaan
(ympäristönsuojelulaki 30 § 4 momentti kohta 4). Yksittäisinä toimintoina polttoaineenjakelu ja -varastointi sekä lämpövoimala olisivat kumpikin rekisteröintiilmoituksen varaista toimintaa. Luvat pyritään hakemaan ympäristölupahakemuksen
yhteydessä.

5.3.9

Patoturvallisuus
Patoturvallisuuslakia (494/2009) ja valtioneuvoston asetusta patoturvallisuudesta
(319/2010) sovelletaan patoihin niihin kuuluvine rakennelmineen ja laitteineen riippumatta siitä, mistä aineesta tai millä tavalla pato on rakennettu tai mitä ainetta sillä
padotaan. Myös kaivostoimintaan liittyvät maanpäälliset padot kuuluvat patoturvallisuuslain soveltamisalaan. Kaivospatojen osalta viranomaisvalvonta kuuluu Kainuun
ELY-keskukselle. Patoturvallisuuslakiin ei sisälly lupamenettelyä, vaan padon rakentamisen luvanvaraisuus perustuu muihin lakeihin, lähinnä vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Patoturvallisuuslaki täydentää niitä lupamenettelyssä huomioon otettavilla patoturvallisuusnäkökohdilla.
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Viranomaisen on vesilain, ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista padon rakentamista ja käyttöä koskevaa viranomaispäätöstä ratkaistessaan pyydettävä lausunto patoturvallisuusviranomaiselta lain mukaisten patoturvallisuusvaatimusten täyttymisestä. Patoturvallisuusviranomaisen on lausunnossaan esitettävä tarvittaessa arvio padon mitoituksesta patoturvallisuuden kannalta. Patoturvallisuusviranomainen luokittelee padon vahingonvaaran perusteella luokkaan 1, 2 tai 3. Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että padosta ei aiheudu vaaraa. Padon omistajan on laadittava vahingonvaaraselvitys 1-luokan padosta ihmisille, omaisuudelle sekä ympäristölle aiheutuvasta vahingonvaarasta. Patoturvallisuusviranomainen voi päättää, että vahingonvaaraselvitys on tehtävä myös muusta
kuin 1-luokan padosta, jos se on tarpeen padon luokittelua tai luokan muuttamistarpeen arviointia varten. Padon omistajan on laadittava luokitellulle padolle tarkkailuohjelma patoturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen tarkkailusta padon käyttöönoton ja
käytön aikana. Lisäksi 1-luokan padoille on laadittava turvallisuussuunnitelma onnettomuus- ja häiriötilanteiden varalle.
5.3.10

Kajoamislupa
Kaivosalueelle rakennettaessa tulee huomioida muinaismuistolain (295/1963) vaatimukset. Kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusta valvoo Museovirasto. Hankealueella oli aikaisemmin tiedossa neljä kiinteää muinaisjäännöstä ja alue kartoitettiin YVAmenettelyn aikana, jotta kaikki mahdolliset muinaisjäännökset havaitaan jo ennen rakennustöiden aloittamista. Mikäli rakenteita tulee sijoittumaan muinaisjäännösten
kohdalle, inventoidaan ja dokumentoidaan jäännökset riittävässä laajuudessa ja haetaan muinaismuistolain 11 §:n mukaan kajoamislupaa alueelliselta Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselta, jolloin Museovirasto toimii lausunnonantajana. Alueella havaitut muinaisjäännökset on vältettävissä rakenteiden sijoittelulla suunnitteluvaiheessa, eikä kajoamislupaa ole todennäköisesti tarpeellista hakea.
Hankealueelta töiden aikana mahdollisesti löytyviin muinaismuistoihin ei myöskään saa
kajota. Mikäli maata kaivettaessa löytyy kiinteä muinaisjäännös, laki määrää keskeyttämään työn ja ilmoittamaan asiasta Museovirastolle tai maakuntamuseolle. Museoviraston kanssa tulee neuvotella tarvittavista tutkimuksista ja niiden kustannuksista, joiden jälkeen rakennustyöt yleensä pääsevät jatkumaan.

5.3.11

Luonnonsuojelulain mukaiset poikkeamisluvat
Suhangon hankealueella esiintyy useita eliölajeja jotka ovat rahoitettuja, EU:n luontodirektiivin lajeja tai erityisesti suojeltavia. Lajien ja niiden esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä.
Luonnonsuojelulain 48 §:n mukaan voidaan myöntää lupa poiketa rauhoitetun tai erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta, jos lajin
suojelutaso säilyy suotuisana poikkeuksesta huolimatta. ELY-keskus voi myöntää luvan
kiellosta poikkeamiseen. Jos hakemus koskee koko maata, poikkeuksen myöntää ympäristöministeriö.
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Luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan ELY-keskus voi myöntää poikkeuksen luontodirektiivin lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentämiskieltoon vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. Poikkeuksen voi
myöntää, jos: 1) Muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, ja 2) poikkeus ei haittaa kyseisten
lajien kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella, ja 3) poikkeamisen perusteena on jokin yksilöidystä hyväksyttävästä tarkoituksesta.
5.3.12

Yksityisen luonnonsuojelualueen lakkauttaminen
Kaivosalueella sijaitseva Joenpolvenvitikon yksityinen suojelualue. Yksityisen suojelualueen lakkauttaminen ja rauhoitusäännösten lieventäminen on mahdollista Luonnonsuojelulain 27.1 §:n ELY-keskuksen myöntämällä päätöksellä. Luonnonsuojelulain 27
§:n mukaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi alueen omistajan tai sen, jolla
asiassa on intressi, hakemuksesta taikka ympäristöministeriön esityksestä kokonaan tai
osittain lakkauttaa yksityisen omistaman alueen suojelun tai lieventää sen rauhoitusmääräyksiä, jos alueen luonnonarvot ovat oleellisesti vähentyneet tai jos alueen rauhoitus estää yleisen edun kannalta erittäin tärkeän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.
Hakemuksesta on hankittava ympäristöministeriön lausunto. Jos asia on tullut vireille
ympäristöministeriön esityksestä tai sen hakemuksesta, jolla asiassa on intressi, alueen
omistajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.
Jos suojelu alueen omistajan hakemuksesta lakkautetaan tai alueen rauhoitusmääräyksiä olennaisesti lievennetään, voidaan tällaisen päätöksen ehdoksi asettaa, että omistaja maksaa takaisin hänelle maksetun korvauksen kokonaan tai osittain. Suojelun purkamisesta on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin.

5.3.13

Natura-arviointi
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla.
Luonnonsuojelulain 66 §:ssä puolestaan on säädetty, ettei viranomainen saa myöntää
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos em. arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi koskien Simojoen Natura-aluetta. Arvioinnin johtopäätökset käsitellään kappaleessa 13.3, Natura-arviointi ja koko arviointiraportti on tämän selostuksen liitteenä 20” Natura-arviointi”.
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5.3.14

Poronhoitolakiin kuuluva neuvotteluvelvollisuus
Poronhoitolain (848/1990) 53§:n mukaan suunniteltaessa valtion maita koskevia, poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä on valtion viranomaisten neuvoteltava asianomaisen paliskunnan edustajien kanssa. Porohoitolain
mukainen neuvottelu hankkeesta Narkauksen ja Iso-Sydänmaan paliskuntien kanssa on
järjestetty YVA-menettelyn aikana 19.9.2013.

5.3.15

Säteilylaki, säteilyasetus ja ydinenergialaki
Säteilylaki (592/1991) koskee kaikkea toimintaa tai olosuhteita, joissa luonnon radioaktiivisista aineista aiheutuu tai voi aiheutua terveydellistä haittaa. Jos on perusteltua
syytä epäillä, että toiminnasta aiheutuu terveydellistä haittaa aiheuttavaa altistumista
luonnonsäteilylle, niin toiminnan harjoittaja on säteilylain 45 §:n mukaisesti velvollinen
selvittämään altistuksen suuruuden. Selvityksen perusteella Säteilyturvakeskus antaa
tarvittavat määräykset altistuksen rajoittamiseksi. Hyödynnettäessä luonnonvaroja, jotka sisältävät luonnon radioaktiivisia aineita, toiminnanharjoittaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että jätteistä ei aiheudu terveydellistä eikä ympäristöllistä haittaa (säteilylaki 50 §). Sellaisten luonnonvarojen, joiden uraani- tai toriumpitoisuus on suurempi
kuin 0,1 g/kg, laajamittaisesta hyödyntämisestä on tehtävä ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskukselle säteilyasetuksen (1512/91) 29 §:n mukainen ilmoitus. Suhangon kaivosalueen uraani- ja toriumpitoisuudet eivät ylitä edellä esitettyä raja-arvoa.
Säteilyasetus koskee ionisoivan säteilyn käyttöä ja muuta ionisoivalle säteilylle altistavaa säteilytoimintaa. Ydinenergian käyttöön tätä asetusta sovelletaan niiltä osin kuin
säteilylain (592/91) 3 §:n 1 momentissa säädetään. Jos luonnonvarojen hyödyntämisen
yhteydessä otettaisi talteen myös uraania ja toriumia, niin tälle toiminnalle olisi haettava erikseen ydinenergialain (990/1987) mukainen lupa. Alueella ei ole uraania eikä toriumia, eikä niitä näin ollen tulla rikastamaan.

5.3.16

Muut luvat
Muita kaivoksen ja rikastamon toimintaa tarvittavia lupa- tai rekisteröintimenettelyjä
edellyttää mm. happitehtaan toiminta, kemikaalien kuljetukset, helikopterin laskeutumisalue, talousveden käyttö, yms. Osa toiminnoista tullaan ulkoistamaan, jolloin toiminnan harjoittaja vastaa omaan toimintoonsa liittyvistä luvista tai rekisteröinti menettelyistä.

5.3.17

Aikataulu keskeisten lupien välisistä suhteista
Toiminnan laajentamiseen tarvitaan useita erilaisia lupia, jotka on esitelty kohdissa
5.3.1-5.3.16. Aikataulu keskeisten lupien välisistä suhteista on esitetty kuvassa (Kuva
5-1).

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
118

Kuva 5-1. Aikataulu keskeisten lupien välisistä suhteista.
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6

LIITTYMINEN MUIHIN HANKKEISIIN JA SUUNNITELMIIN

6.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden
huomioon ottaminen alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa. Tavoitteet viedään käytäntöön ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa. Muita toteuttamisväyliä ovat mm.
maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma sekä yleis- ja asemakaavoitus.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat tulleet voimaan 1.6.2001 ja niiden tarkistus tehtiin 1.3.2009. Keskeisimpiä tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Suhangon kaivoshankkeen kannalta korostuvat kaivostoiminnan ja infrastruktuurin tarpeet, poronhoidon alueidenkäytöllisten edellytysten turvaaminen, sekä luontoon ja
maisemaan kohdistuvien haittojen minimointi. Luvussa 17.1.4 on kuvattu Suhangon
kaivoshanketta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja arvioitu sitä, miten tavoitteet toteutuvat hankkeen eri vaihtoehdoissa.
6.2

Lapin maakuntasuunnitelma 2030
Lapin Liiton laatimassa ja vuoden 2009 lopussa hyväksymässä Lapin maakuntasuunnitelma 2030:ssa osoitetaan maakunnan toivottu kehitys. Se on pitkälle tulevaisuuteen
tähtäävä, yleispiirteinen suunnitelma, joka linjaa tavoitteet ja strategiat niiden saavuttamiseksi (Lapin Liitto 2009).
Maakuntasuunnitelman 2030 mukaan elinkeinopolitiikan osalta kaivosalalla on merkittävä rooli. Strategian mukaan ”Tuetaan Lapin kaivosklusterin kehittymistä kattaen infrastruktuurin, osaamisen ja koulutuksen sekä T&K-toiminnan. Edistetään kaivostoiminnalle myönteistä lainsäädäntöä ja ilmapiiriä. Kaivoksiin varaudutaan ennakoimalla yhteen sovittaen maankäyttöön ja ympäristöön, työvoimaan sekä liikenteeseen liittyviä
ratkaisuja. Luonnonvaroista saatavat hyödyt tulee kohdistaa ensisijaisesti ja mahdollisimman laajasti niille kaivosten sijaintikunnille ja lähialueille, joista luonnonvaroja otetaan. Kaivosten hyödyt paikallistalouteen maksimoidaan kehittämällä pk-yritysten yhteistyöverkostoja. Lisäksi strategian mukaan ”Natura-alueisiin vaikuttavien yhteiskunnallisesti ja alueellisesti merkittävien investointi- ja elinkeinohankkeiden suunnittelussa
tehdään jo alkuvaiheista lähtien yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken.
Suunnittelussa on löydettävä sellaiset joustavat ratkaisut, jotka minimoivat luonnon-
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suojelulliset haitat ja samalla mahdollistavat hankkeiden toteuttamisen.” (Lapin Liitto
2009)
Maakuntasuunnitelman mukaan myös koulutuksen ja innovaation osalta strategiassa
huomioidaan kaivosala: ”Kaivosalan mahdollisen suuren työvoimatarpeen osalta pidetään yllä valmiutta käynnistää nopeasti riittävä määrä tutkintoon johtavaa ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta. Oulun yliopiston kanssa tehdään yhteistyötä kaivossektorin
kehittämisessä.” Maakuntasuunnitelman maaseutuelinkeinoja vahvistavassa strategiassa ”laadukkaalla ja yhteen sovittavalla suunnittelulla varmistetaan, että metsäsektori,
matkailuala, kaivokset ja porotalous voivat kaikki toimia tasavertaisina maaseudun
elinkeinoina.” (Lapin Liitto 2009).
Liikennejärjestelmien osalta strategia huomioi raideliikenteen kehittämisen kaivostoiminnan kuljetustarpeisiin sekä ottaa esiin valtion roolin kaivosten tarvitsemien rautatieyhteyksien ratainvestointien toteuttamisessa ja rahoittamisessa. Kemin satamaa
Ajoksessa on tavoitteena kehittää vastaamaan kaivosteollisuuden tarpeita. (Lapin Liitto
2009)
YVA-menettelyssä on lyhyesti tarkasteltu onko Suhangon kaivoshanke linjassa Lapin
maakuntasuunnitelma 2030 kanssa kohdassa 25, ”Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa”.
6.3

Lapin maakuntaohjelma 2011 - 2014
Maakuntasuunnitelmassa esitettävän strategian pohjalta laaditaan edelleen keskipitkän aikavälin maakuntaohjelma. Maakuntaohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisemmin,
kuinka ja millä kärkihankkeilla strategiaa toteutetaan. ”Maakuntaohjelma on alueiden
kehittämislain mukainen asiakirja, joka sisältää kehittämisen tavoitteet, keskeiset
hankkeet ja muut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä rahoitussuunnitelman.” … ”Maakuntaohjelman linjaukset ohjaavat Lapin julkista kehittämisrahoitusta,
maankäyttöä ja edunvalvontaa tulevalle nelivuotiskaudelle.” Lapin liiton valtuusto hyväksyi maakuntaohjelma 2011 - 2014:n sekä arviointiselostuksen kokouksessaan
20.5.2010 (Lapin liitto 2011).
Maakuntaohjelman mukaan Lapin teolliseen klusteriin kuuluu kiinteästi kaivostoiminta.
Ranuan Suhangon esiintymä on tunnistettu ohjelmassa potentiaaliseksi kaivostoimintaan johtavaksi varannoksi ja kaivostoiminnan mahdollisesta käynnistymisestä odotetaan Ranualle vahvaa kasvusykäystä. Lapin strategisena tavoitteena on jalostaa kaivostuotteet mahdollisimman pitkälle omassa maakunnassa.
Toimintalinja TL1 painottuu pohjoisiin teollisuustuotteisiin, matkailuelämyksiin ja energiaan. Toimintalinjan yhtenä tulostavoitteena on ”vahvistaa korkeanjalostusasteen
luonnonvarateollisuuden ja… asemia maakunnan talouden vetureina” sekä ”edistää
uuden yritystoiminnan syntymistä sekä parantaa jo toimivien yritysten kilpailukykyä”.
Kaivostoimintaan panostetaan yhtenä toimintalinjassa kärkihankkeena, jonka tavoitteena on kaivos- ja teollisuusklustereiden kehittäminen, infrastruktuurin toteuttaminen
ja arktisen teknologiaosaamisen hyödyntäminen kaivosalalla. Lisäksi vahvistetaan kai-
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vosalaa palvelevaa koulutus- ja tutkimusosaamista. Kaivoshankkeiden etenemisen ajatellaan edelleen luovan positiivisia odotuksia pk-teollisuudelle (Lapin liitto 2011).
Toimintalinjassa TL2 ”Innovaatiolla ja koulutuksella kilpailukykyä sekä työpaikkoihin
osaajia” on huomioitu strategisesti tärkeiden ja aluekehityksen kannalta merkittävien
alojen koulutustarjonnan riittävyys, mihin liittyen kaivosten osalta todetaan ”kaivosalan mahdollisen suuren työvoimatarpeen osalta pidetään yllä valmiutta käynnistää
nopeasti riittävä määrä tutkintoon johtavaa ja työvoimapoliittista aikuiskoulutusta”
(Lapin liitto 2011).
Toisaalta kaivostoiminnan kehittäminen tuo osaltaan haastetta toimintalinja TL4 ”Hyvinvointia ensiluokkaisilla palveluilla, elinympäristöllä ja kulttuurilla” mukaisiin ympäristöpoliittiseen tavoitteiseen liittyen vesienhoitosuunnitelmien mukaisesti hyvässä tilassa
olevien vesien turvaamiseen ja huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan
parantamiseen (Lapin liitto 2011).
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain. Suunnitelmassa
esitetään keskeisimmät maakuntaohjelmaa seuraavana vuonna toteuttavat hankkeet.
YVA-menettelyssä on lyhyesti tarkasteltu onko Suhangon kaivoshanke linjassa Lapin
maakuntaohjelma 2011–2014 kanssa kohdassa 25, ”Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa”.
6.4

Kansallinen mineraalistrategia
Suomen ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän aloitteesta on Suomessa laadittu Kansallinen luonnonvarastrategia, joka valmistui huhtikuussa 2009. Osana tätä työtä
on geologian tutkimuskeskuksen ja asiantuntijoukon yhteistyönä laadittu kansallinen
mineraalistrategia, joka valmistui 7.10.2010.
Strateginen mineraaliala kattaa kaivosteollisuuden, joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostavan muun kaivannaisteollisuuden.
Mineraalialaan kuuluvat myös yritykset, jotka tuottavat toiminnassa tarvittavia koneita,
laitteita, teknologiaa ja palveluja (Suomen mineraalistrategia, 2010).
Suomen mineraalistrategiassa luodaan pitkän aikavälin visio ja linjataan strategisia tavoitteita aina vuoteen 2050 asti. Visiona vuodelle 2050 on ”Suomi on mineraalien kestävän hyödyntämisen globaali edelläkävijä ja mineraaliala on yksi kansantaloutemme
tukipilareista”. Vision toteuttamiseksi strategiassa esitetään kolme tavoitetta sekä 12
toimenpide-ehdotusta neljällä aihealueella. Strategiset tavoitteet ovat:
·
·
·

Kotimaisen kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
Ratkaisuja globaaleihin mineraaliketjun haasteisiin
Ympäristöhaittojen vähentäminen

Toimenpide-ehdotusten aihealueet ovat:
·
·

Mineraalipolitiikan vahvistaminen
Raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen
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·
·

Kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen ja tuottavuuden lisääminen
T&K-toiminnan ja osaamisen vahvistaminen

Kuhunkin aihealueeseen liittyy kahdesta neljään toimenpide-ehdotusta, joille on nimetty keskeiset vastuutahot (Suomen mineraalistrategia, 2010).
Suhangon kaivoshankeen suhdetta Suomen kansalliseen mineraalistrategiaa on lyhyesti käsitelty kohdassa 25, ”Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa”.
6.5

Narkauksen ja Penikoiden alueen malmien hyödyntäminen
Suhangon lähialueella on useita GFAP:n tutkimuksen kohteina olevia mineraalivarantoja (Kuva 6-1). Yhteenlaskettu mineraalivaranto Penikoiden ja Portimon kompleksin alueilla on tällä hetkellä arvioitu 40 miljoonaksi tonniksi. Mikäli Penikat ja Portimon kompleksin alueilla ryhdyttäisiin kaivostoimintaan, olisi mahdollista, että louhittavat mineraalivarannot voitaisiin kuljettaa rikastettavaksi Suhankoon. Mineraalimäärät jatkaisivat Suhangon kaivosalueen toiminta-aikaa useita vuosia.
Narkauksen kaivoshankkeelle aloitettiin YVA-menettely vuonna 2006. YVA-ohjelma tuli
vireille syksyllä 2006 ja Lapin ympäristökeskus antoi ohjelmasta lausuntonsa
30.11.2006. Hanke ei ole kuitenkaan edennyt ympäristövaikutusten arviointiin ja ELYkeskus keskeytti YVA-menettelyn keväällä 2013 toiminnanharjoittaja hakemuksesta.
Aikataulu Narkauksen hankkeen jatkosuunnittelun osalta on avoinna. Myöhemmin,
suunnitelmien edetessä ja mikäli hankkeen toteutuksessa päätetään edetä, päivitetään
YVA-ohjelma vastaamaan nykyistä tietämystä ja YVA-menettely aloitetaan uudestaan.
Yhteisvaikutukset on arvioitu sillä tarkkuudella kun tämän hetkisen suunnittelutiedon
pohjalta on mahdollista. Arvio on esitetty kohdassa 25, ”Yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden kanssa”.

6.6

Muut kaivoshankkeet
Lapin alueella on useita muitakin rakennus-, suunnittelu- ja tuotannon aloitusvaiheessa
olevia kaivoshankkeita, joiden toiminta tulee ajoittumaan osin samanaikaisesti Suhangon kaivoksen kanssa. Vastaavia metalleja kuin Suhangossa, tuotetaan Kevitsa Mining
Oy:n Kevitsan nikkeli-kupari-PGM – kaivoksella Sodankylässä. Lisäksi mm. AngloAmerican Exploration B.V. -yhtiöllä on hallussaan laajat nikkeli-, kupari- ja kultaesiintymät (varaukset ja valtaukset noin 500 km2) Sodankylässä. Kultaa, joka tosin ei ole Suhangon malmiossa merkittävin tuote, tuotetaan Agnico Eagle Inc. Kittilän kultakaivoksella sekä Sodankylän kunnassa sijaitsevalla Lappland Goldminers Oy:n Pahtavaaran
kultakaivoksella. Muita suunnitteilla olevia kaivoshankkeita on mm. Northland Mines
Oy:n Hannukaisen rauta- ja kuparikaivos Kolarissa.
Valtaus- ja malminetsintäalueista lähialueella merkittävimpiä ovat Mawson Oy:n Rompaksen uraani- ja kultaesiintymä Ylitorniolla, Euro Scandinavian Uranium AB:n Asentolamminoja 52:n uraaniesiintymä Ranualla Suhangon kaivosalueelta itään sekä Nortec
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Minerals Oy:n Kaukua 1:en monimetalliesiintymä Posiolla (Kuva 6-1). Edellä mainittujen
lisäksi Lapin alueella on useita pienempiä valtaus- ja malminetsintäalueita.

Kuva 6-1. Muut lähialueen merkittävimmät hankkeet

Nykyinen kaivostoiminta sekä jo suunnitellun kaivostoiminnan edes osittainen toteutuminen johtaisivat merkittäviin talouskasvua vahvistaviin vaikutuksiin Lapin aluetaloudessa. Taloudellisen kehityksen voimistumiseen liittyy myös mm. merkittävien kaivosteollisuuden työmarkkinoiden syntyminen Lappiin, jolloin varsin vakaan työkannan
syntyminen ja työvoiman liittyminen yhtiöiden välillä on todennäköistä. Lisäksi kaivostoimintaan liittyvän liikenteen kasvu kokonaisuudessaan lisää osaltaan tarvetta Lapin
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tieverkoston kehittämiseen. Toisaalta samanaikaisesti toteutuksessa olevat hankkeet
kilpailevat keskenään osaavasta työvoimasta sekä tuottavat metalleja samoille markkinoille.
Yhteisvaikutukset on arvioitu sillä tarkkuudella kun tämän hetkisen suunnittelutiedon
pohjalta on mahdollista. Arvio on esitetty kohdassa 25, ”Yhteisvaikutukset muiden
hankkeiden kanssa”.
6.7

Turvetuotanto
Kemijoen vesienhoitoalueella turvetuotanto on keskittynyt alueen eteläosiin. Vuoden
2008 alussa vesienhoitoalueella oli tuotannossa 31 turvesuota. Turvetuotantoalueiden
pinta-ala on yhteensä yli 4 000 ha, tuotantopinta-alasta noin puolet sijoittuu Simojoen
vesistöalueelle.
Simojoen valuma-alueella harjoitetaan melko runsaasti turvetuotantoa. Turvetuotantopinta-alan osuus Simojoen koko vesistöalueen pinta-alasta on vajaat 1 %. Turvetuotanto keskittyy vesistöalueen ala- ja keskiosille. Vuonna 2012 alueella oli suurimmilla
turvetuottajilla (Vapo Oy, Simon Turvejaloste Oy ja Turveruukki Oy) yhteensä 14 turvetuotantoaluetta, joiden yhteispinta-ala oli 2289 ha. Tuotannossa tästä oli 1882 ha (Pöyry Finland Oy 2013c, d). Lähimpänä Suhangon hankealuetta sijaitsee Kilvenaavan 76,5
ha:n turvetuotantoalue (Turveruukki Oy) noin 5 km hankealueen pohjoispuolella. Turvetuotannon vesistöpäästöjen osuus Simojokeen tulevasta kokonaiskuormituksesta on
pieni, mutta paikallisesti sillä on merkitystä vesistöjen kuormittajana. Vuoden 2009 tilanteessa kaikesta Simojokeen kohdistuvasta fosforikuormituksesta turvetuotannon
osuus oli noin 1,5 % ja typpikuormituksesta 3,2 % (Lapin ympäristökeskus 2009).
Yhteisvaikutukset turvetuotannon kansa on arvioitu yleispiirteisesi ja esitetty kohdassa
25, ”Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa”.

6.8

Kemijoen kalatiet
Lapin ELY-keskuksen hallinnoimassa Askel Ounasjoelle III -hankkeessa suunnitellaan
Kemijoki Oy:n omistamiin Kemijoen pääuoman Taival-, Ossaus-, Petäjäs-, ja Valajaskosken voimalaitoksiin kalatiet. Hankkeen tarkoituksena on suunnitella kalatiet, joiden
kautta nousee voimalaitoksen yli vähintään 90 % kalatien suulle nousseista lohista.
Hankkeen tavoitteena on tuottaa lupahakemustasoiset kalatiesuunnitelmat, jotka ovat
vuonna 2014 hankkeen päätyttyä kalateiden vesioikeudellisen luvanhakijan käytettävissä. Askel Ounasjoelle III -hankkeen toteuttamisen jälkeen on mahdollista rakentaa
kalatiet Isohaaran voimalaitoksen yläpuolisiin vesivoimalaitoksiin.
Askel Ounasjoelle III -hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
laaditaan Taival-, Ossaus-, Petäjäs- ja Valajaskosken voimalaitosten yhteyteen rakennettavien teknisten kalateiden yleissuunnitelmat (hydrologinen- ja hydraulinen mitoitus, kalateiden sijoitus ja muut tarpeelliset tutkimukset). Kalateiden rakentamisen alustava kustannusarvio ja vuotuiset käyttökustannukset kunkin suunnittelukohteen osalta
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laaditaan erikseen. Yleissuunnitelman laadinnassa on mukana kansainvälinen asiantuntijaryhmä.
Toisessa vaiheessa laaditaan em. yleissuunnitelmien pohjalta Taival-, Ossaus-, Petäjäsja Valajaskosken kalateiden rakennesuunnitelmat. Rakennesuunnitelmat toteutetaan
kokonaan tai vain joidenkin kalateiden osalta projektin resurssien puitteissa (Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus www-sivut).
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7

VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TOTEUTUS

7.1

Yleistä
Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan suunnitellun kaivostoiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä, tilapäisiä ja pysyviä vaikutuksia ympäristöön. Tarkastelussa on mukana koko hankkeen elinkaari rakennusvaiheesta aina kaivoksen sulkemisvaiheen jälkeiseen aikaan saakka, pääpainon ollessa toiminnan aikaisten vaikutusten
arvioinnissa. YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee tarkastella muun muassa seuraavia
asiakokonaisuuksia, jotka on kaikilta osin huomioitu tässä YVA-menettelyssä:
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, joita tässä hankkeessa ovat erityisesti kaivoksen talous- ja työllisyysvaikutukset, alueen virkistyskäyttö sekä
vaikutukset porotalouteen. Toiminnan laajentamisen aiheuttamat maankäytön
muutokset ja elinolojen mahdolliset muutokset voivat myös lisätä aiemmin arvioituja sosiaalisia vaikutuksia sekä koettuja terveysvaikutuksia.
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen, jotka tässä hankkeessa huomioidaan kaikilta osin laajasti.
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, joita tässä hankkeessa ovat vaikutukset maankäyttöön, metsä- ja
porotalouteen ja maisemaan.
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen, kuten kalastukseen, marjastukseen ja metsästykseen.
e) a–d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

7.2

Arvioinnin painopisteet ja menetelmät
Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan yleisesti merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Merkittävyysarvio tehtiin ohjelmavaiheessa kokemusperäisesti muista kaivoshankkeista saatujen kokemusten avulla. Kaivoshankkeen vaikutusarvioinneissa merkittävimmiksi on yleensä tunnistettu vesistö- ja ilmanlaatuvaikutukset, melu, liikenne, porotaloudelle aiheutuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset.
YVA-menettelyn aikana myös tässä hankkeessa vesistövaikutusten, porotaloudelle aiheutuvien vaikutusten sekä sosiaalisten vaikutusten merkittävyys korostui voimakkaasti. Lisäksi merkittäviksi nousivat vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle (erityisesti
suojellut lajit), maisemaan, läjitysalueista aiheutuvat vaikutukset sekä riski- ja poikkeustilanteista aiheutuvat ympäristövaikutukset. Kuitenki, koska kyseessä on mittava kaivoshanke, paneuduttiin kaikkien osa-alueiden arviointiin riittävällä huolellisuudella, eikä mitään rajattu arvioinnin ulkopuolelle vähäisen merkittävyyden perusteella.
Arvioinnoissa huomioitiin kaikkien osa-alueiden kohdalla hankkeen päävaihtoehdot
VE1, VE2 ja VE2+ sekä nykyisen luvan mukainen toiminta VE0+. Vaihtoehto VE0+ tarkasteltiin ympäristöluvan ja vuonna 2003 laaditun YVA-menettelyn perusteella, eikä ar-
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viointeja tehty sen osalta uudelleen. Päävaihtoehtojen sisäisistä alavaihtoehdoista (kuvattu kappaleessa 4) vaikutusarvioinneissa huomioitiin vain ne, joilla voisi olla arvioitavan tekijän kannalta merkitystä. Esimerkiksi kuljetusreittivaihtoehdot huomioitiin arvioitaessa liikenteen vaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia sekä maisemaan kohdistuvia vaikutuksia. Vastaavasti lämpölaitoksen polttoainevaihtoehdot huomioitiin ainoastaan ilman laatuun kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. Jokaisen osa-alueen kohdalla arviointimenetelmissä on esitelty ne alavaihtoehdot, jotka sen osalta arvioitiin.
Arvioinnissa hyödynnettiin alueella tehtyjä selvityksiä, seurantoja ja tutkimuksia, arviointityön puitteissa alueella tehtyjä lisäselvityksiä, kohdekohtaisia mallinnuksia ja laskelmia sekä useiden alojen asiantuntijoiden näkemyksiä. Ympäristövaikutusten arvioinnit toteutettiin lähtökohtaisesti varovaisuusperiaatteen mukaisesti ilman lievennyskeinoja. Ympäristöhaittoja ehkäisevät toimenpiteet huomioitiin kuitenkin YVAmenettelyssä (kts. 26.1). Arviointimenetelmät on kuvattu yksityiskohtaisemmin kunkin
osa-alueen kohdalla kappaleissa 8.2 - 25.2.
Arvioinnin perusteella saatujen ympäristövaikutusten merkittävyyttä arvioitiin vertaamalla ympäristön ja ihmisten sietokykyä kunkin ympäristörasituksen suhteen. Ympäristön sietokyvyn arvioimisessa hyödynnettiin muun muassa määritettyjä ohjearvoja, saatavilla olevaa tutkimustietoa sekä asiantuntijoiden omia näkemyksiä.
7.3

Arvioinnin epävarmuudet
Ymmärrys ja tieto alueen olosuhteista perustuvat tutkimuksiin, jotka tarkimmillaankin
kattavat vain pienen osan koko hankealueesta. Samoin käytettävissä olevat tekniset
tiedot ovat vielä alustavia ja perustuvat parhaimmillaankin esikannattavuusselvityksen
tasoisiin suunnitelmiin. Myös arviointimenetelmiin liittyy aina oletuksia ja yleistyksiä.
Tiedon puutteet, yleistykset ja oletukset aiheuttavat väistämättä epävarmuutta ja epätarkkuutta arviointeihin.
Vaikutusarviointeihin liittyvät epävarmuudet on kuitenkin tunnistettu ja niiden merkitys loppupäätelmiin ja tuloksiin on kuvattu arviointiselostuksessa erikseen jokaisen arvioitavan osa-alueen kohdalla.

7.4

Arviointialueiden rajaus
Selvitysalueella tarkoitetaan jokaisen osa-alueen kohdalla aluetta, jolla kyseistä ympäristövaikutusta selvitettiin ja arvioitiin. Selvitysalueet pyrittiin rajaamaan kaikilta osin
riittävän laajoiksi, jotta ympäristövaikutusten ulottuvuudet saatiin varmistettua ja varsinainen vaikutusalue määritettyä. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutuksen arvioidaan ilmenevän. Vaikutusalueiden rajaus määräytyi selvitystyön
yhteydessä arvioinnin perusteella.
Selvitysalueet ja arvioinnin tuloksena määritetyt vaikutusalueet kunkin osa-alueen suhteen on esitetty arviointikappaleissa 8-25.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
128

7.5

Arviointien vastuuhenkilöt
Kaikkien osa-alueiden ympäristövaikutusten arvioinnista vastasi kokenut asiantuntija.
Eri osioiden laatimisesta vastaavat henkilöt ja heidän tässä YVA-menettelyssä tehtävää
arviointia vastaava työkokemuksensa on eritelty taulukossa (Taulukko 7-1).
Taulukko 7-1. Arvioinnista vastaavat asiantuntijat

OSA-ALUE

ASIANTUNTIJA AIHEESEEN LIITTYVÄ TYÖKOKEMUS

Ilmasto ja ilmanlaatu Heimo Vepsä

FM Heimo Vepsä on valmistunut Helsingin yliopistosta v. 1987 pääaineena
geofysiikka (hydrologia) ja sivuaineena mm. meteorologia. Hänellä on yli 20
vuoden kokemus vesistömallinnuksista. Hän on laatinut lukuisia ilmaan johdettavien päästöjen leviämiseen liittyviä mallinnuksia ympäristövaikutusten
arvioinneissa ja piippujen mitoituksiin liittyvissä tarkasteluissa.
Pia Vesisenaho
Pia Vesisenaho on insinööri (AMK), jolla on yli 10 vuoden kokemus päästötarkkailuista. Hän on laatinut lukuisia ympäristölupahakemuksia ja kuormitusselvityksiä sekä toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana laajoissa tarkkailuprojekteissa.
Vesistöt ja veden Jaakko Saukko- Kemisti, FT Jaakko Saukkoriipi on väitellyt Oulun yliopistossa vuonna 2010
laatu
riipi
alumiinikompleksien vesi- ja koordinaatiokemiasta. Hänellä on koulutuksensa
ja työuransa puolesta vankka kokemus pohjoisten humusvesien ja kaivosvesien kemiasta sekä happamien sulfaattimaiden hydrogeokemiasta. Lisäksi hänellä on usean vuoden kokemus vesistövaikutusten arvioinneista. Hänellä on
myös monen vuoden kokemus turvetuotannon vesistökuormituksen vähentämiseen tähtäävien sekä suoalueille perustettujen vedenpuhdistusrakenteiden biogeokemiaan ja toimintaan liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden
vetotehtävistä.
Piilevät ja kasvi- Eeva-Leena Ant- FM Anttilalla on kokemusta piilevätutkimuksista vuodesta 2006 alkaen. Hän
plankton
tila
on suorittanut NorBAF:n järjestämän piilevätunnistuksen vertailukokeen 2009
ja 2011. Anttila on 2008–2012 tehnyt piilevätutkimuksia kolmen eri kaivoksen
vaikutustarkkailuihin sekä piileväosiot kahteen kaivoksen YVA-menettelyyn.
Pohjaeläimet
Pekka Majuri
FM Pekka Majurilla on 10 vuoden kokemus pohjaeläintöistä sekä virtavesien
ekologista arvioinnista, mukaan lukien useita kaivostoiminnan ympäristötarkkailuja. Hänellä on erinomaiset taidot määrittää virtavesien pohjaeläinlajistoa
(SYKE:n pohjaeläinmäärityskoe).
Kalasto ja kalatalous Eero Taskila

Taskila on kalabiologi (FM), jolla on 30 vuoden kokemus kalatalousselvityksistä. Hän on laatinut kalastoon ja kalatalouteen liittyviä arviointeja noin 20 YVAhankkeeseen, mukaan lukien lukuisia kaivoshankkeita.

Maaperä, kallioperä Pekka Keränen
ja pohjavesi

Maaperägeologi FM Pekka Keräsellä on noin 19 vuoden kokemus maaperä- ja
pohjavesiasioista. Hänen keskeisiä tehtäviä ovat maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuteen liittyvät tutkimukset ja kunnostussuunnittelut, ympäristökelpoisuusselvitykset, lupahakemukset sekä kaivoshankkeisiin (mm. Sokli, Talvivaara, Mustavaara) liittyvät asiantuntijatehtävät maaperä- ja pohjavesivaikutusten osalta.
Ella Kilpeläinen on kasviekologi, jolla on 10 vuoden kokemus kasvillisuusselvityksistä. Hän on laatinut Natura-arviointeja sekä vaikutusarvioita kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta useisiin YVA-hankkeisiin mm. Kevitsan ja Mustavaaran kaivokset.
Taavetin osaamisalaa ovat lintu- ja luontoselvitykset, niihin liittyvät maastoinventoinnit ja vaikutusarvioinnit sekä YVA-hankkeet ja Natura-arvioinnit. Taavetille on muodostunut yli 20-vuotisen harrastus- ja työhistorian aikana vankka tuntemus Suomen linnustosta sekä kontaktiverkosto Suomen lintuasiantuntijatahoihin.

Suojelualueet, Natu- Ella Kilpeläinen
ra 2000-verkoston
kohteet ja kasvillisuus
Eläimistö
Harri Taavetti
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OSA-ALUE

ASIANTUNTIJA AIHEESEEN LIITTYVÄ TYÖKOKEMUS

Maisema, kulttuu- Mariikka Manni- Maisema-arkkitehti (MARK) Mariikka Mannisella (YKS/448) on noin 14 vuoden
riympäristö ja mui- nen
työkokemus maisemasuunnittelun, maankäytön suunnittelun ja vaikutusten
naismuistot
arvioinnin tehtävistä. Viimeaikaiset YVA-menettelyt ovat liittyneet mm. tuulipuistoihin, ydinvoimaan ja kaivosteollisuuteen. Manninen on laatinut useita
maisemaselvityksiä eri puolille Lapin lääniä.
Yhdyskuntarakenne Saija Miettinen Miettisellä (DI maanmittaus) on yli kymmenen vuoden kokemus maankäytön
ja maankäyttö
suunnittelusta ja ympäristövaikutusten arvioinneista. Hän on mm. ollut laatimassa suurten kaivos- ja ydinvoimahankkeiden kaavoja ja ympäristövaikutusten arviointia.
Liikenne
Leo Jarmala
DI, liikennetekniikan projektipäällikkö, työkokemus 32 vuotta, eri kaavatasojen liikenneselvitykset, -vaikutukset, -ennusteet, -simuloinnit, liikenneverkot, liikennevalo-ohjaus, tie- ja raideliikenteen meluselvitykset ym. liikennetekniikan osa-alueet.
Melu
Carlo Di Napoli
DI, Carlo Di Napolilla on 10 vuoden kokemus teollisuusmelukysymyksistä kotimaassa sekä kansavälisissä projekteissa. Hän on laatinut Ympäristöministeriölle raportteja sekä vaikutusarvioita melun osalta useisiin YVA-hankkeisiin
mm. Kittilän, Kevitsan, Soklin ja Mustavaaran kaivokset. Carlo Di Napoli on
perehtynyt myös voimalaitosten takuukoeproblematiikkaan.
Tärinä
Sakari Lotvonen TkL Sakari Lotvosella on yli 25 vuoden kokemus vaativasta geoteknisestä
suunnittelusta erikoisalanaan siltojen ja tuulivoimaloiden perustaminen, väylägeotekniikka ja vaativat kaivannot sekä rautatie- ym. tärinäselvitykset.
Ihmisten elinolot,
Jari Laitakari
Jari Laitakarilla (iteronomi, eMBA) on yli 25 vuoden työkokemus, josta 10
elinkeinot ja viihtyvuotta konsultilla. Hän on ollut kesästä 2011 lähtien Pöyryn SVA tiimissä osalvyys
listuen mm. Hannukaisen kaivoshankkeen SVA:iin (monisuuntainen kansainvälinen arviointimenetelmä) sekä Mielmukkavaaran tuulipuistohankkeeseen.
Laitakari on osallistunut porotalousselvityksen laatimiseen Hannukaisen kaivoshankkeen yhteydessä ja uransa aikana useissa projekteissa toiminut yhteistyössä eri paliskuntien kanssa.
Terveysvaikutukset Ville Koskimäki
FM Ville Koskimäki on valmistunut Oulun yliopistosta vuonna 2007 pääaineenaan suunnittelumaantiede. Koskimäen tehtäviin kuuluu sosiaalisten vaikutusten arviointi sekä terveysvaikutusten arviointi. Hän on toiminut useissa YVAhankkeissa terveysvaikutusten asiantuntijana.
Porotalous
Kalle Reinikainen YTL Kalle Reinikainen on sosiaalisten vaikutusten arvioinnin eritysasiantuntija.
Hän on laatinut myös YVA-hankkeisiin liittyviä porotalousraportteja. Reinikainen on toiminut yli 20 vuoden ajan erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä
ympäristövaikutusten arvioinnin, kaavoituksen ja kaupunkisuun-nittelun
hankkeissa tutkijana, kouluttajana ja arviointimenetelmien kehittäjänä. Lisäksi
hän on tehnyt vuorovaikutteisen suunnittelun ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin oppaita valtionhallinnon, kuntien ja yritysten käyttöön.
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8

ILMASTO JA ILMANLAATU

8.1

Nykytila

8.1.1

Ilmasto
Suhangon kaivosalue sijoittuu lauhkean havumetsäilmaston vyöhykkeeseen, kuten
suurin osa Suomea. Talvet ovat kylmiä ja kesät lauhkean lämpimiä. Tiedot sadannasta
ja lämpötilasta perustuvat Ranuan kirkonkylän mittausaseman tuloksiin. Mittausasema
sijaitsee noin 20 km hankealueelta kaakkoon. (Pirinen ym., 2012.)
Vuoden keskilämpötila on noin 1 °C. Vuoden kylmin kuukausi on tammikuu (keskilämpötila -11,6 °C) ja lämpimin heinäkuu (keskilämpötila 15,3 °C). Alueen keskimääräinen
vuotuinen sademäärä on 622 mm. Kuivin kuukausi Ranualla on helmikuu (keskisadanta
35 mm) ja sateisin heinäkuu (keskisadanta 83 mm). Kuukausilämpötilat ja -sadannat
Ranuan kirkonkylän mittausasemalla on esitetty kuvassa (Kuva 8-1). (Pirinen ym.,
2012.) Maa on lumen peitossa lokakuun puolesta välistä huhtikuun puoleen väliin. Lumen syvyys vaihtelee välillä 60–80 cm (Ilmatieteen laitos, Lumitilastot).

Kuva 8-1. Keskimääräiset kuukausisadannat 1981–2010 ja lämpötilat Ranuan kirkonkylän
mittausasemalla.

Alueen tuulisuutta on arvioitu Rovaniemen lentokentän sääaseman vuosien 20812010 mittaustietojen perusteella (Kuva 8-2). Asema sijaitsee noin 40 km Suhangosta
pohjoisluoteeseen. Alueen vallitsevin tuulen suunta on lounaasta (vuosikeskiarvo 20
%). Lounaasta tuulee noin 25 % ajasta talvikautena ja noin 20 % ajasta kesäkautena.
Kesäkautena on enemmän hajontaa koillisen suuntaan (15 %) kuin talvikautena. Tuulen
suunnat on esitetty tuulensuuntaruusuissa talvi- ja kesäkausina. Suurin osa tuulesta on
heikkoa (0 - 3 m/s) ja osin kohtalaista (4 - 7 m/s). Keskimääräinen tuulen nopeus on 3,9
m/s. Kesäkautena voimakkaimmat tuulet ovat koillisesta (4,1 m/s) ja talvikautena etelästä (4,8 m/s). (Pirinen ym., 2012.)
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Kuva 8-2. Tuulensuuntien jakautuminen kesä- ja talvikautena prosentteina vertailujaksolla
1981–2010 (Pirinen ym., 2012) Rovaniemen lentokentän säähavaintoasemalla.

Rovaniemen säähavaintoaseman vuoden 2012 sääaineiston käyttö aiheuttaa epävarmuutta sijaintinsa takia. Ilmaan johdettavien päästöjen leviämistä ei voida kuitenkaan
arvioida Suhangon mittaustietojen perusteella, koska käytettävissä on vain yhden kesäkauden seurantatieto. Suhangon mittaustietojen perusteella voidaan kuitenkin havaita, että tuulen suuntajakauma on Rovaniemen lentoasemalla varsin samanlainen
kuin Suhangossa kesällä 2013 tehdyissä mittauksissa (Kuva 8-3). Arviointi tehdessä Rovaniemen tuulitiedot käsiteltiin lisäksi kuvaamaan mahdollisimman hyvin laitoksen sijaintipaikkaa määrittämällä alueen paikalliset tekijät, kuten maankäyttö, leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset albedoarvot (maan pinnan kyky heijastaa auringon säteilyä) eri maanpinnan laaduille. Paikallisten tekijöiden määrittäminen lisää käytetyn
aineiston soveltuvuutta kohdealueelle. Meteorologisen aineiston voidaan ajatella kuvaavan alueen olosuhteita riittävällä tarkkuudella.

Kuva 8-3. Suhangon tuulensuuntien jakautuminen vuoden 2013 kesäkautena.

Copyright © Pöyry Finland Oy

