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INTRODUKTION
Parterna som svarar för gruvprojektet i
Hannukainen
Northland Mines Oy
Miljökonsekvensbedömningen (MKB) är utarbetad av Ramboll
Finland Oy tillsammans med Pöyry Environment Oy och Gecko
Environment Oy på uppdrag av projektansvarig i Northland
Mines Oy.
Som kontaktmyndighet i bedömningshandlingen fungerar
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (NTM-centralen). I
centralens uppgifter ingår att hålla MKB-programmet och MKBbeskrivningen tillgängligt, kungörelser, samla in yttranden och
åsikter samt avge ett samlat yttrande angående gruvprojektet i
Hannukainen.
Northland inlämnade MKB-programmet för gruvprojektet i
Hannukainen till kontaktmyndigheten NTM-centralen den 22
december 2010, då bedömningshandlingen började och kontaktmyndigheten NTM-centralen kungjorde projektets MKBprogram den 17 februari 2011. Bedömningsprogrammet och
kungörelsen ställdes ut till allmänt beskådande i kommunkanslierna i Kolari och Muonio kommuner samt i NTM-centralen från
och med den 25 februari 2011. Kungörelsen om bedömningsprogrammet utgavs i tidningarna Lapin Kansa och Luoteis-Lappi
den 24 februari 2011. Man har kunnat bekanta sig med bedömningsprogrammet i biblioteken i Kolari och Muonio, i den samnordiska bokbussen, i affären Jounin kauppa i Äkäslompolo och
på webbsidorna av Statens miljöförvaltning. Tiden då bedömningsprogrammet har varit framlagt gick ut den 26 april 2011.
Miljökonsekvensbedömning påbörjades genast när Northland
hade fått ett yttrande om MKB-programmet av NTM-centralen.
Bedömning av miljökonsekvenser och sociala konsekvenser utarbetades i tätt samarbete med tekniska planeringen.

Helhetsansvaret av gruvprojektet i Hannukainen samt att ansöka tillstånd hör till Northland Mines Oy. Northland Mines Oy är
dotterbolag till Northland Resources S.A. Northland Resources
S.A. är ett europeiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag
med verksamhet i norra Sverige och norra Finland. Northland
Mines Oy svarar för koncernens operativa verksamhet i Finland,
där den främsta verksamheten är att utveckla gruvprojektet i
Hannukainen. (Northland Resources 2012)

Parterna i MKB-förfarandet
Som projektansvarig fungerar Northland Mines Oy, senare
nämnt ”Northland”. På uppdrag av Northland fungerar Ramboll
Finland Oy som huvudkonsult i gruvprojektet. Ramboll svarar för miljökonsekvensbedömningen. Pöyry Environment
Oy har gjort socialkonsekvensbeskrivningen (SKB) och Gecko
Environment Oy har däremot svarat för helhetskontrollen av
gruvprojektet i inledningsfasen av MKB-förfarandet. Som kontaktmyndighet i MKB-förfarandet fungerar NTM-centralen.
Projektansvarig:
Northland Mines Oy
VD
Jukka Jokela
Tel. +358 40 015 9610
jjokela@northland.eu
Miljöchef
Joanna Kuntonen-van’t Riet
Tel. +358 40 865 0090
jkuntonen@northland.eu
Kontaktmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland (NTM-centralen)
Sakari Murtoniemi
Tel. +358 20 636 0010
sakari.murtoniemi@ely-keskus.fi
MKB-konsult 		
Ramboll Finland Oy
Jaana Hakola 		
Tel. +358 20 755 7132
jaana.hakola@ramboll.fi
www.ramboll.fi 		

SKB-konsult
Pöyry Finland Oy
alle Reinikainen
Tel. +358 50 590 7640
kalle.reinikainen@poyry.com
www.poyry.fi
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Miljöns nuvarande tillstånd
Miljö- och sosialkonsekvensbeskrivningarna baserar sig på den
omfattande information om utgångsläget som har samlats in
från och med år 2007 i området. I tabellen nedan finns de huvudsakliga grund- och bakgrundsutredningar i området.
Tabell 1. Utredningar angående gruvprojektet i Hannukainen. * endast på engelska

Utredningar per olika delområden

Utarbetad av

År

Grundundersökning om fjärrkartläggning - geografisk rapport

Pöyry

2008

Grundundersökning om landskap, utsiktsanalys, visualiseringar

Ramboll

2011

Grundundersökning om luft och klimat

Pöyry

2008

Växthusgasutsläpp från gruvprojektet i Hannukainen

Northland Mines Oy

2012

Grundundersökning om luftnedfall, humus- och mossprover

Pöyry

2008

Haltmätningar av partiklar i andningsluften samt arsin och metaller i omgivningen av gruvområden
i Kolari under tidsperioden maj–juli 2010.

Meteorologiska institutet

2010

Lavinventering och grundämneshalter i pepparriskor i Hannukainen år 2011.

LVT

2011

Bedömning av bakgrundsbuller vid projektet Pajala-Kolari

Pöyry

2008

Grundundersökning om vibrationer

Pöyry

2008

Modellering av dammspridning

Ramboll

2013

Modellering av bullerspridning

Ramboll

2013

Vibrationsutredning

Ramboll

2013

Grundundersökning om jordmån och grundvatten

Pöyry

2008

Sedimentologiska och hydrologiska omständigheter i Hannukainen-området

Helsingfors universitet

2012

Bedömning av hydrologiska konsekvenser vid Hannukainen-projektet

SRK consulting

2013

Grundundersökning om ytvatten i projektområden* i Sahavaara, Tapuli, Hannukainen, Rautuvaara och Äkäsjokisuu

LVT

2008

Bottendjurinventeringar i Kolari-området

LVT

2008

Vattenkvaliteten i Rautuoja och Rautujärvi samt biologiska inventeringar

LVT

2009

Växtplanktoninventeringar i projektområdena i Hannukainen, Tapuli och Sahavaara (i Finland och
Sverige) i augusti 2009*

Jyväskylä universitet

2009

Kiselalginventering* i Kolari och Pajala

WSP

2010

Grundundersökning om ytvatten i projektområden* i Sahavaara, Tapuli, Hannukainen, Rautuvaara och Äkäsjokisuu

Northland

2011

Bottendjurinventeringar i gruvprojektområden i Kolari år 2011

LVT

2012

Ekologisk klassificering i Valkeajoki och Niesajoki

Ramboll

2012

Bäckinventering i Laurinoja och inventeringar av fiskbestånd i Laurinoja och Äkäsjoki

LVT

2007

Inventeringar av fiskbestånd i gruvprojektområdena i Kolari och Pajala

LVT

2007

Resultaten av fiskeförfrågan av gruvprojekten i Kolari och Pajala

LVT

2008

Inventeringar av fiskbestånd i gruvprojektområdet i Kolari under 2011

LVT

2012

Däggdjursinventering 2008

LVT

2008

Kartläggning av arter i de planerade gruvområdena i Kolari och Pajala Lepidoptera, Coleoptera, Araneae: Lycosidae, Rana arvalis & Pteromys volans

Uleåborgs universitet

2008

Växt- och naturtypsinventering i Kolari

LVT

2009

Inventeringar av fågelbestånd i gruvprojektområden i Kolari och Pajala

LVT

2009

Landskap

Klimat

Luftkvalitet

Damm, buller och vibrationer

Geologi och grundvatten

Ytvatten

Fiskbestånd och fiske

Natur
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Utterinventering i gruvprojektområden i Kolari och Pajala år 2011

LVT

2011

Inventering av flodpärlmussla i vattendraget Äkäsjoki år 2011

LVT

2011

Inventering av åkergroda i projektområden Kolari-Pajala år 2011

LVT

2011

Fladdermusinventering

Ramboll

2011

Växtligheten i Niesa-området, förundersökning

LVT

2011

Flyttfågelinventering i gruvprojektområdena i Kolari och Pajala år 2011

LVT

2011

Inventering av ugglor i projektområdena i Kolari 2011.

LVT

2011

Naturtyp- och växtinventering i tilläggsområdet i Hannukainen-Rautuvaara år 2011

LVT

2012

Växt- och naturtypsinventering i Ristimellanjänkkä

LVT

2012

Fågelbeståndet i Ristimellanjänkkä i Kolari

LVT

2012

Natura-bedömning

Ramboll

2013

Fornlämningsinventering i Hannukainen-området, Äkäsjokisuu och Äkäsjoki-åstranden år 2007

Mikroliitti Oy

2007

Fornlämningsinventering i Rautuvaara-området

Mikroliitti Oy

2008

Arkeologisk inventering i järngruvaområdet i Hannukainen

Museiverket

2011

Hannukainen, arkeologisk inventering av rörlinje

Museiverket

2012

Pöyry

2008

Bostadsutredning

Pöyry

2008

Infrastructure in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Demography and social conditions in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Indigenous peoples and rights*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

How people regard the mine establishment in Kaunisvaara, Tapuli and Hannukainen areas*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Labor supply in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Local trade and industry in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Organizational gender aspects*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Governance in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Preferences about present situation and future expectations in Pajala and Kolari*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Transnational history and language barriers*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Work environment and work organization in the Swedish and Finnish mining industry*

Luleå tekniska universitet

2007–2008

Socio-economic baseline study of Kolari*

Raw Materials Group

2008

Regional Economic Impacts of the Hannukainen Iron Ore Project*

Raw Materials Group

2011

Regional Economic Impacts of the Hannukainen and Kaunisvaara Iron Ore Projects: Summary and
Cross-Border Perspective*

Raw Materials Group

2011

Gruvprojektet i Hannukainen, utredning om rennäring

Pöyry

2012

Bedömning av sociala konsekvenser

Pöyry

2013

Kultur

Trafik
Grundrapport om utgångsläget av trafik och transporter i gruvområden
Socioekonomiska (samhälleligt-ekonomiska) utredningar

Informationen om nuvarande tillstånd har använts för att bedöma betydelsen och omfattningen av konsekvenserna samt
hur känslig miljön är. Utgångsläget av vattenkvaliteten har använt som grund vid bedömning av inverkan på recipienten.
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Konsekvenser i Sverige och
Esbokonventionen
Delar av miljökonsekvenser av gruvprojektet i Hannukainen kan
utsträckas till den svenska sidan. Därför ska myndigheterna och
invånarna i ifrågavarande området ha möjlighet att delta i MKBprocessen enligt Esbokonventionen (Convention on environmental impact assessment in a transboundary context, 25 februari 1991). Detta dokument beskriver Hannukainen-projektet
i Kolari, Finland, och är en sammanställning av de delar i den ursprungliga MKB för Hannukainen, som anses vara relevanta för
parterna i Sverige.
Den totala innehållsförteckningen i miljökonsekvensbeskrivningen för Hannukainen visas nedan. I detta MKBsammanfattande dokument har utarbetats och översatts extraherade avsnitt som markeras med grön.
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Det har varit en tydlig målsättning att genomföra MKB på ett
deltagande sätt. För detta ändamål har MKB-fokusgrupper och
en styrgrupp inletts. Hittills har styrgruppen sammanträtt fem
gånger och fokusgrupperna fyra gånger. Fokusgrupperna sammanställdes för att ta i beaktande intressena hos berörda parter
vilka är följande:
• Turism och företagsverksamhet
• Jakt, fiske, naturvård och rekreation
• Rennäring
• Markanvändning, planläggning och trafik
• Markägare, invånare och samhällen i området
Bland de olika möten och förhandlingar som hölls om projektet i Hannukainen och som är förknippade med Sverige eller
gränsen listas nedan
Tabell 2. Sammanträden med Gränsälvskommissionen

Datum

Kommentar

31.10.2007, Haparanda

Tömning av befintliga dagbrott (tillståndet erhölls 2008)

28.8.2008, Hannukainen & Kolari

Projektstatus;
Vattenhantering
Besök i Hannukainen
Sammanträden med styrgruppen

2010–2012, Kolari

Tabell 3. Sammanträden med svenska miljömyndigheter

Datum

Part

Kommentar

28.2.2011

Naturvårdsverket

Påverkan på vattenkvalitet och gränsöverskridande trafik och transport

Länstyrelsen &

Påverkan på Natura 2000

Naturvårdsverket

- Bedömning av påverkan på Natura 2000

26.9.2011

- Påverkan av gruvprojekten Tapuli och Sahavaara (på svenska sidan) på Natura
- Påverkan på fiskbestånd, särskilt lax och öring
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Sammanfattning av gränsöverskridande konsekvenser
Påverkan på miljö och samhälle har bedömts angående hur de
påverkar i själva gruvområdet, i direkt närhet av området, lokalt (2–25 km från gruvområdet) och regionalt (inklusive norra
Finland och Sverige). Vissa konsekvenser äger rum i direkt närhet av gruvområdet, medan andra kan spridas mer omfattande.
Konsekvenser som kan sträcka sig till att påverka gränsöverskridande, särskilt i Pajala kommun, innefattar påverkan på vattenkvalitet och kvantitativa ändringar i gränsälven, samt påverkan
på Natura 2000 och sociala konsekvenser. Dessa konsekvenser
analyseras i tabell 4 nedan.
Tabell 4.

Gränsöverskridande konsekvenser
Verksamhet

Konsekvenser

Betydelsen av konsekvenser

Utsläpp av överflödigt vatten från
Hannukainen- och Rautuvaara-områden via rörledning till Muonio älv (alternativ 4).

Vattenkvalitet och -kvantitet i Muonio
älv. Eventuellt indirekta konsekvenser för fiskar och andra vattenorganismer om vattenkvaliteten eller -kvantiteten försämras.

Enligt analys av hydrologiska konsekvenser kommer påverkan på Muonio älv stanna på måttlig nivå under
byggfasen och drift. Vid nedläggningen kan ytterligare lindrigt arbete krävas för att hålla konsekvenserna under
måttlig nivå.

Utsläpp av överflödigt vatten från Hannukainen- och Rautuvaara-områden
via rörledning till Muonio älv (alternativ 4). Eller konsekvenser för Muonio
älv på grund av försämring av vattenkvalitet eller -kvantitet i dess biflöden.

Natura 2000 Torne och Kalix älvsystem (SE0820430, SCI). Eventuella konsekvenser för arter. I området påträffas
följande arter som nämns i bilagan till
Habitatdirektivet II: utter,

Konsekvenser för Natura-värden i Muonio/Torne älv är osannolika enligt
analys av hydrologiska konsekvenser. En fullständig bedömning av Natura 2000 kommer att utarbetas utifrån grundfaller för projektet (publiceras 2013).

Förändring i markanvändning från renskötsel till gruvverksamhet. Hindrande
konsekvenser på grund av transportinfrastruktur som tillhör gruvan.

Renskötsel (Muonio sameby) kan påverkas av förändring i beteendet hos
renar, de kan vandra mer över gränsen
till Sverige (eller till Finland).

Förändringar i beteendet hos renar
kan bedömas endast genom observation.

Ett ökat antal möjligheter angående sysselsättning och affärsutveckling
i området.

Gränsöverskridande sysselsättning
kommer sannolikt att öka. Allmän ökning i inkomst (för en del av befolkningen).

Eftersom det kommer att bli gruvverksamhet på båda sidor om gränsen, förväntas en ökning i gränsöverskridande sysselsättning bli obetydlig.
Konsumenternas köpkraft kommer att
öka, vilket verkar regionen positivt.

Inflyttning till området.

Sociala förändringar kan förekomma.
Detta kan innebära eventuell ökning i
konflikter och oroligheter om man inte
har ordentlig kontroll över dem.

För att Pajala är ett centrum för inflyttning redan på grund av Kaunisvaara,
kommer Hannukainen sannolikt inte
att öka trycket betydligt.

stensimpa, lax, flodpärlmussla, grön
flodtrollslända och venhavre.
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Inledning

MKB-förfarandets och projektets tidsplan

Northland Resources S.A. är ett europeiskt malmletnings- och
gruvutvecklingsbolag med verksamhet i Finland och Sverige.
Bolagets mål är att bli en betydande tillverkare av högklassigt
järnmalmskoncentrat. Northland Mines Oy svarar för koncernens operativa verksamhet i Finland.
I Finland satsar Northlands framför allt på att utveckla gruvprojektet i Hannukainen. Hannukainens malmförekomst, som
innehåller järn, koppar och guld, finns i Kolari kommun i norra
Finland (Figur 1). Tidigare har Rautaruukki Oy och Outokumpu
Oy haft gruvdrift i Hannukainen. Northland undersöker nu möjligheterna att starta ny gruvdrift i Hannukainen.
Projektet förutsätter en miljökonsekvensbedömning. MKBförfarandet är en förutsättning för ansökan om tillstånd för projektet och för att kunna genomföra projektet.

Projektets program för miljökonsekvensbedömning lämnades
in till kontaktmyndigheten i december 2010. Arbetet med att
utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning började i maj 2011
och man har för avsikt att lämna in beskrivningen i maj 2013.
Tidsplanen för bedömningsförfarandet framgår av nedanstående figur:

Figur 1. Läget för gruvprojektet i Hannukainen.

Figur 2. Tidsschema över MKB-förfarandets faser, deltagande och växelverkan.
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Projektet och bedömda alternativ
Northland har börjat bereda tillståndsansökan för projektet.
Gruvans livslängd uppskattas till 17 år. Lösjord ska enligt den
preliminära tidsplanen börja tas bort under senare delen av år
2014 och malmbrytningen uppskattas pågå från slutet av år
2016 till år 2034. Full produktion ska nås år 2017. Stängningen
av gruvan uppskattas pågå i fem år, från 2035 till 2040.

Den planerade gruvdriften omfattar utnyttjande av en malmförekomst som dagbrott. Malmen bryts i två dagbrott, ett större
dagbrott i Hannukainen och ett mindre dagbrott i Kuervitikko.
Den mängd som ska brytas uppskattas till 6–7 Mt/a malm och
i genomsnitt 26 Mt/a gråberg och ytjord. Malmtillgången uppskattas till 115 Mt och räcker till för cirka 17 års produktion.
Enligt planerna ska produktionen inledas år 2016. Gruvans slutprodukter består av cirka 2–2,5 Mt/a högklassigt järnmalmskoncentrat samt cirka 60 000 t/a koppar-guld-koncentrat.
Järnmalmskoncentratet transporteras med tåg till hamnen och
koppar-guld-koncentratet med långtradare till ett smältverk i
Sverige eller Finland.

Figur 3. Projektalternativ.
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Tekniskt genomförande av projektet
Avlägsning av ytjord, brytning samt hantering av
malm och gråberg
När det gäller placeringen av bassängerna för anrikningssand
och anrikningsverket undersöks fyra olika alternativ i MKB (Figur
3). I alternativen undersöks också olika platser dit överskottsvatten kan ledas:
ALT 1A: Området med anrikningssand och anrikningsverket
placeras
i
Hannukainen.
Överskottsvattnet leds till Niesajoki.

ALT 1B: Området med anrikningssand placeras i
Rautuvaara och anrikningsverket i Hannukainen.
Överskottsvattnet leds till Niesajoki.

Malmförekomsten i Hannukainen utnyttjas genom dagbrott.
I den första fasen avlägsnas ytjorden som finns på berget.
Ytjorden deponeras separat på ett lagringsområde för ytjord.
Som sprängningsteknik används vanlig borrutrustning och
ANFO-baserat emulsionssprängmedel som blandas strax innan
det laddas. Sprängningar kommer att ske några gånger i veckan. Den brutna malmen lastas med grävmaskin på gruvbilar och
transporteras till krossverket. Därifrån transporteras den krossade malmen på ett transportband till malmlagret.
Gråberget transporteras med gruvbilar till gråbergsområdet, där gråberget deponeras enligt sina egenskaper på PAFområdet eller NAF-området1.

Malmanrikning
ALT 1C: Området med anrikningssand placeras i
Juvakaisenmaa och anrikningsverket i Hannukainen.
Överskottsvattnet leds till Niesajoki.

ALT 4: Anrikningsverket och området med anrikningssand placeras i Rautuvaara. Överskottsvattnet
leds till Muonio älv.
Det fjärde alternativet har utvecklats under MKBprocessen utgående från alternativen 1A–1C. Avsikten har varit att minska den miljöpåverkan som har noterats i de övriga
alternativen.
I alla alternativ placeras gråbergsområden, malmkrossning,
bassänger för vattenhantering, pumpstationer och annan infrastruktur, servicebyggnader samt personalutrymmen och kontor
i Hannukainen. I alternativen 1A–1C placeras anrikningsverket
också i Hannukainen och koncentratet pumpas till Rautuvaara,
där det torkas, lagras och lastas på tåg och långtradare.
I alternativ 4 placeras anrikningsverket i Rautuvaara och
den krossade malmen transporteras på ett transportband från
Hannukainen till Rautuvaara. I ALT 4 sker också torkning, lagring
och lastning av produkten i Rautuvaara. Beroende på alternativ
placeras området för anrikningssand antingen i Hannukainen
(ALT 1A), Rautuvaara (ALT 1B och ALT 4) eller i Juvakaisenmaa
(ALT 1C).

Efter krossningen mals malmen fint i anrikningsverket med malningskvarnar för anrikningen. I anrikningsprocessen används
magnetisk separering samt flotation. Anrikningsprocessen består av flera olika steg där järnkoncentrat och koppar-guld-koncentrat avskiljs från anrikningssanden.
Järnkoncentratet och koppar-guld-koncentratet torkas och
mellanlagras i koncentratlagret före lastningen. Koncentratlagret
och tågets lastningsplats finns på Rautuvaaraområdet.
Anrikningssanden komprimeras och pumpas till området för
anrikningssand i form av två kvaliteter, anrikningssand med hög
svavelhalt och s.k. LIMS-anrikingssand. LIMS-anrikningssanden
avsvavlas i anrikningsverket.

Området för anrikningssand
På området för anrikningssand slutdeponeras anrikningssand
med hög svavelhalt avskilt från LIMS-anrikningssanden. För materialet med hög svavelhalt installeras en tät konstruktion under området för anrikningssand. Konstruktionen består av bl.a.
bentonitmatta och HDPE-plastfilm. Området isoleras med dammar från det övriga området. Under den tid som verksamheten
pågår hålls anrikningssanden med hög svavelhalt mättad med
vatten. Området för LIMS-anrikningssand isoleras från omgivningen med dammar, men inga egentliga tätningskonstruktioner byggs.

Infrastruktur
Från regionväg 940 byggs en infartsväg till både Rautuvaaras
och Hannukainens industriområde. Mellan Hannukainen- och
Rautuvaaraområdet byggs en transportkorridor. Beroende
på alternativ har tranportkorridoren antingen transportband eller rörledning för transport av malm eller koncentrat.

1
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PAF – Potentially Acid Forming

NAF - Non Acid Forming

Miljökonsekvenser
Konsekvenser för landskapet
Transportkorridoren omfattar dessutom serviceväg och kraftledning samt annan infrastruktur och rörledningar. På området
i Hannukainen byggs service- och gruvvägar, rörledningar och
kraftledningar samt anrikningsverk (endast ALT 1A–1C) och ett
industriområde med service- och personalutrymmen. I alternativ ALT 1A–1C byggs i Rautuvaara en filtreringsanläggning, en
station för lastning på tåg och lagerbyggnader. I ALT 4 placeras
anrikningsverket i Rautuvaara liksom även stationen för lastning
på tåg och lagerbyggnaderna.

Vattenhantering
Vattnet från verksamhetsområdet samlas upp i bassänger och
används så mycket som möjligt i malmanrikningsprocessen.
Genom dikning och byggande av dammar hindras vatten från
platser utanför området så långt det är möjligt från att komma
in på området. Överskottsvattnet leds efter behandling till vattendraget, antingen längs en rörledning till Muonio älv (ALT 4)
eller till Niesajoki (ALT 1A–1C).

Stängning
Efter avslutad verksamhet återställs området och sätts i sådant
skick att det är säkert med tanke på miljön. Gråbergsområdena
och områdena med anrikningssand täcks med överskottsjord
och en tät konstruktion och växtlighet planteras ovanpå (Figur
4). Alla byggnader och all infrastruktur avlägsnas och dagbrottets översta delar jämnas av och dagbrottets övre delar görs
flackare för att förbättra säkerheten. Tillträde till dagbrottet förhindras med stängsel.

Projektområdets landskap förändras under byggtiden och när
verksamheten pågår där. Fastän projektet påverkar ett relativt
stort område är projektets synlighet i omgivningen begränsad.
Förändringarna i landskapet märks knappt i näromgivningen
tack vare skymmande träd och terrängformer. Till exempel från
bostadsbyggnaderna eller fastigheterna i närområdet uppstår
enligt bedömningen ingen bestående synkontakt till projektområdet. Längre bort i terrängen begränsas synligheten till de
högsta platserna såsom toppen av Yllästunturi och dess västra
sluttningar. Därför kan projektets inverkan på landskapet som
helhet anses som mest bli måttlig. Då verksamheten avslutas
kommer projektområdet att efterbehandlas så att det så väl
som möjligt påminner om situationen före gruvdriften (Figur 5).
Konsekvenserna blir störst i projektalternativ 1A, där bassängen för anrikningssand finns i Hannukainenområdet i Muonio.
I alternativ 1B samt 4 placeras bassängen för anrikningssand
på det befintliga området för anrikningssand i Rautuvaara.
Konsekvenserna för landskapet i alternativ 1C är mindre än i alternativ 1A, 1B och 4, eftersom bassängen för anrikningssand i
Juvakaisenmaa ligger långt från bosättningen.
Konsekvenserna för landskapet kan minskas om man lämnar
kvar så mycket träd och jordlager som möjligt kring de byggda
områdena. Om bassängen för anrikningssand och gråbergsområdena byggs stegvis minskas också konsekvenserna för landskapet i projektets inledande stadier. Genom stegvis eftervård
av gråbergsområdena och bassängen för anrikningssand samt
andra områden minskas också landskapspåverkan och den visuella påverkan. Speciellt i planerna för ALT 4 ingår beredskap
för stängningsåtgärder som sker stegvis.

Figur 4. Konstruktion som täcker LIMS-anrikningssanden.
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Figur 5. Situationen efter avslutad gruvdrift (ALT 1A).

Konsekvenser för mark- och berggrund

Dammeffekter

Borrningar och sprängningar i projektets bygg- och driftsstadier, avlägsningen av ytjord och markskikt samt byggandet av
infrastruktur påverkar mark- och berggrund. Eventuella konsekvenser för mark- och berggrund då gruvdriften avslutas beror
på att landskapet återställs och infrastrukturen rivs.
Fastän en avsevärd total mängd marksubstans och berg transporteras bort från området kan influensområdet ändå lokalt, regionalt och nationellt sett hållas relativt litet. Influensområdets
känslighet klassificeras som låg, eftersom både bergs- och markformationerna är av en vanlig typ och det inte finns några skyddade formationer på området. Alternativ 4 har jämfört med de
övriga alternativen den lilla fördelen att den kräver mindre areal
än de övriga alternativen. På basis av konsekvensernas storleksklass och platsens känslighet bedöms konsekvenserna av alla
projektalternativ dock bli små. Återställningen av området då
gruvan stängs minskar de kvarstående konsekvenserna för ytjorden och andra markskikt.
Omsorgsfull planering av gruvdriften med målsättningen att
minimera brytningen av gråberg och minska grävningen av lösoch ytjord minskar konsekvenserna för mark- och berggrundsformationer. Genom noggrann planering av stängningen redan
i projektets inledningsfas jämsides med driftsplaneringen kan
området återställas i ett skick som motsvarar naturtillstånd i den
mån detta är möjligt och kan genomföras. I alternativ 4 blir influensområdet allra minst tack vare noggrann områdesplanering.

Utsläppen i luften från gruvdriften består främst av damm.
Damm uppkommer vid grävning i mark- och berggrund, brytning, krossning, malning, sprängning, lastning av sten och ytjord i samband med transporter, deponering på gråbergsområdena och områdena för anrikningssand samt vid körning på
vägar utan ytbeläggning. Vinden tar med sig partiklar från gråbergsområdena och området med anrikningssand. Då gruvan
byggs och stängs finns det relativt få funktioner som orsakar
dammbildning, fastän ganska stora mängder material hanteras i schaktningsarbetet. Under driften finns det däremot flera
funktioner som orsakar dammbildning. Projektets dammbildning har bedömts med hjälp av modellberäkningar av svävande
stoft och nedfall.
Gräns- och riktvärdena för inandningsbara partiklar kommer enligt modelleringen inte att överskridas utanför skyddszonerna eller det inhägnade området i projektets bygg- och
stängningsfas. Den dammbildning som gruvdriften ger upphov till i bygg- och stängningsfaserna bedöms bli liten–måttlig. Dammpåverkan har bedömts vara som störst i gruvdriftens
slutfas. Då kommer den ökade mängden byggd landareal och
många sprängningar i brotten i Hannukainen och Kuervitikko
att öka dammpåverkan. I den värsta situationen och om ingen
dammbekämpning används kan riktvärdena överskridas vid de
närmaste platserna som påverkas. Medan gruvdriften pågår bedöms dammpåverkan som helhet bli betydande. Då dammbekämpningsåtgärder används kan konsekvenserna bedömas
bli måttliga.
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Figur 6. Dammbekämpning.

Det bedöms inte vara några påtagliga skillnader mellan
de olika projektalternativen i fråga om dammpåverkan, eftersom största delen av de dammande funktionerna finns
på området i Hannukainen. I alternativ 1C kan dammpåverkan dock anses bli mest betydande, eftersom projektområdet och därmed också det dammande området på grund av
läget för bassängen med anrikningssand är som störst.
Genom användning av effektiva dammbekämpningsåtgärder kan uppskattningsvis 90 % av dammutsläppen från
annan verksamhet än sprängningar förhindras, varvid influensområdet för dammet minskar avsevärt. Det är svårt att
förhindra eller minska dammolägenheterna av sprängningarna, och i gruvor är det i allmänhet sprängningar som orsakar de svåraste dammolägenheterna. För att bekämpa
dammbildningen kan man bl.a. vattna vägar, laster och bassängen med anrikningssand (Figur 6) samt kapsla in byggnader och konstruktioner där malmen hanteras och samla
upp dammet.

Bullerpåverkan
I alla stadier av gruvdriftens livscykel, från byggstadiet till
stängningsåtgärderna, uppkommer buller. De arbeten som
orsakar mest buller är borrningar och sprängningar, malmhantering och bearbetning samt transporter innanför och
utanför projektområdet. Bedömningen av projektets bullerpåverkan är baserad på bullermodellering.
Byggfasen pågår i cirka två år och stängningen i cirka fem
år. Riktvärdena för buller från projektet överskrids enligt modelleringen på rekreationslederna i Hannukainens näromgivning, intill transportkorridoren samt vid regionväg 940.
Då man beaktar dessa fasers varaktighet, de i modellerna förväntade bullernivåerna och hur känsliga de drabbade platserna är, bedöms bullernivåerna i bygg- och stängningsfaserna bli små i alla projektalternativ. Driften pågår uppskattningsvis 20 år. Riktvärdena för buller från projektet överskrids
intill transportkorridoren (ALT 4) samt intill regionväg 940.
Sprängningarna under driftsfasen orsakar också kortvariga
bullerolägenheter. Med beaktande av den långa driftstiden,

de i modellen framkomna bullernivåerna och de påverkade
platsernas känslighet, kan bullerpåverkan under driften som
helhet anses vara måttlig.
Bullerpåverkan kan anses vara på samma nivå i alla projektalternativ. I projektalternativ 4 bedöms bullerpåverkan bli
något högre längs transportkorridoren än i de övriga alternativen. Det här beror på bullret från transportbandet.
Bullerpåverkan minskas effektivt genom god planering
och noggrant genomförande av byggfasen och driften, genom att maskiner och anordningar hålls i gott skick samt
med flera olika bullerbekämpningsåtgärder såsom bullervallar och isolering av byggnader och anordningar. En viktig
del i minskningen av projektets bullerpåverkan är att anlägga skyddszoner på 1 km kring dagbrotten. Innanför zonen
ska det inte finnas några platser som är känsliga för påverkan.
Borrningar och sprängningar kan planeras så att de sker vid
en tidpunkt då störningen blir som minst. Bullret från transportbandet kan minskas genom noggrann planering av anordningen och drivstationerna, inkapsling av transportbandet samt optimal placering av bandets höjdnivå.

Vibrationspåverkan
Sprängningar är den främsta orsaken till vibrationer samt
tryckvågor och lösa stenar i projektet. Sprängningsfrekvensen
och dess intensitet och därmed också vibrationerna är störst
under driften. I byggfasen görs färre sprängningar och i
stängningsfasen mycket begränsat. Annat som orsakar vibrationer i projektet är trafiken och de tunga maskinerna.
Enligt beräkningar orsakar vibrationerna inga skador på
byggnader eller betydande störningar utanför skyddszonen på en kilometer från brotten. Utanför skyddszonen orsakar tryckvågorna ingen påverkan med tanke på konstruktioner eller säkerhet och det finns inte heller någon risk för
flygande lösa stenar. Vibrationerna till följd av trafik och maskiner bedöms också bli obetydliga. Därför bedöms vibrationerna från projektet orsaka små konsekvenser i alla alternativ. Olägenheterna för trivseln till följd av tryckvågorna från
sprängningarna bedöms dock bli måttliga, eftersom tryckvågen kan upplevas störande på ett mycket vidsträckt område och det finns många fritidshus och bostadsfastigheter
på projektområdet.
Vibrationspåverkan är densamma i de olika projektalternativen, eftersom det planerade sättet att spränga inte i någon högre grad skiljer sig i de olika alternativen. Fastän maskinerna i alternativ 4 är något annorlunda än i de övriga alternativen blir vibrationspåverkan i praktiken likadan i alla
alternativ. Något avvikande trafikmängder i alternativ 4 jämfört med alternativ 1A–1C förändrar enligt bedömningen
inte de totala konsekvenserna.
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Den främsta åtgärden för att minska olägenheterna är att
en skyddszon på 1 km inrättas kring brotten, vilket Northland
har förbundit sig att iaktta. På så sätt kan konsekvenserna av vibrationer, tryckvågor och lösa stenar minskas. Innanför skyddszonen finns inga platser som är känsliga för påverkan. Tillfällig
stängning av väg 940 medan sprängningar görs minskar riskerna för trafiken. Återstående skadliga konsekvenser av vibrationerna kan minskas med hjälp av noggrann sprängningsteknik,
användning av mindre laddningar och omsorgsfull planering.
Uppföljning och mätning av vibrationerna vid närbelägna fastigheter ger vägledning för sprängningsåtgärderna vid gruvan.
Om sprängningsarbetet görs vid en tidpunkt då det är mindre
störande, såsom under dagsarbetstiden, minskas störningarna
effektivt.

Konsekvenser för grundvattnet
Konsekvenserna av gruvdriften med tanke på grundvattnet kan
delas in i kvantitativa konsekvenser orsakade av den dränering
som brotten medför och kvalitativa konsekvenser på grund av
verksamheten på gråbergsområdena och området för anrikningssand. Områdets grundvattenområden är i stort sett oanvända och för små för att användas för vattentäkt.
Grundvattenområden av klass II påverkas inte av projektet.
Två stycken grundvattenområden av klass III (Kuervaara och
Kivivuopionvaara) inom området för dagbrottet i Hannukainen
blir starkt påverkade i alla projektalternativ. Medan gruvdriften
pågår är påverkan kvantitativ och efter stängningen kvalitativ. I
projektalternativen 1A–1C utsätts grundvattenområdet av klass
III (Kivivuopionvaara) i Hannukainen för kvalitativ påverkan under gruvans driftfas och efter stängningen. I projektalternativ
4 utsätts det här grundvattenområdet endast för begränsad
kvantitativ påverkan under gruvans driftfas. Konsekvenserna för
grundvattenområdena av klass III bedöms bli måttliga i alla projektalternativ, även om alternativ 4 kan anses vara något bättre
än de övriga.
Brunnarna inom influensområdet ligger innanför skyddszonen och den projektansvariga kommer att förvärva dem innan
byggfasen påbörjas. Därför har påverkan på de här brunnarna
inte tagits med i bedömningen.
I projektalternativen 1B och 4 utsätts grundvattenområdet av
klass III (Kurtakko) på Rautuvaaraområdet för både kvalitativ och
kvantitativ påverkan under gruvans driftfas och efter stängningen. Den här påverkan bedöms bli måttlig.
På området i Juvakaisenmaa (ALT 1C) påverkas inga grundvattenområden. Eventuell försämring av grundvattnets kvalitet
orsakar inga skadliga konsekvenser för vattenförsörjningen och
påverkan på grundvattnet kan därför anses bli liten. Byggandet
av infrastruktur för transportkorridoren (alla projektalternativ)
och byggandet av en rörledning till Muonio älv (projektalternativ 4) har endast liten inverkan på grundvattnet.
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Åtgärderna för att minska påverkan på grundvattnet gäller minskning av både kvalitativ och kvantitativ påverkan.
Konstruktionerna som ska täcka området för anrikningssand
och gråbergsområdena kommer att byggas efter att gruvan har
stängts. De kommer att hindra vatten och syre från att nå ifrågavarande konstruktioner och minskar på så sätt utlösningen
av skadliga ämnen samt kvalitativ påverkan av grundvattnet.

Konsekvenser för ytvattnet och fiskbeståndet
Konsekvenserna för ytvattnet under gruvans drift varierar i de
olika projektalternativen. Alternativ 4 är i stort sett gynnsammast, frånsett konsekvenserna för Muonio älv, där alla alternativ
är någorlunda likvärdiga. I zonen där det avledda vattnet kommer ut i och blandas med vattnet i Muonio älv märks påverkan,
som är från måttlig till betydande. Längre nedströms är påverkan däremot liten eller betydelselös.
Påverkan på Äkäsjoki anses bli liten i alla projektalternativ,
frånsett alternativ 1A, där konsekvensen bedöms bli måttlig.
Påverkan på Kuerjoki blir liten, frånsett restpåverkan efter stängningen, som i alternativ 1A–1C beror på ämnen som sipprar ut
från gråbergsområdet och som orsakar måttlig påverkan.
I alternativ 1A blir påverkan på Valkeajoki betydande under
hela den tid gruvdriften pågår. Alternativen 1B–1C orsakar måttlig påverkan på Valkeajoki både medan gruvdriften pågår och
efter att gruvan har stängts. Påverkan av alternativ 4 i Valkeajoki
blir liten från byggtiden till tiden efter stängningen.
I alternativ 1A–1C drabbas Niesajoki av kraftig påverkan av
vatten från Hannukainenområdet, vilket medför betydande
konsekvenser medan gruvdriften pågår. I alternativ 4 antas en
liten positiv påverkan på vattenkvaliteten ske, medan vattenmängden påverkas måttligt.
Konsekvenserna för Ylläsjoki begränsas till projektalternativ
1C, och påverkan bedöms bli måttlig medan gruvdriften pågår.
I alla projektalternativ avleds vatten till Muonio älv (i ALT 1 via
Niesajoki) och konsekvenserna bedöms huvudsakligen bli likadana i alla projektalternativ. Vid vattnets utloppsplats, där det
blandas med vattnet i älven inom 500 m, blir påverkan betydande i projektalternativ 4 och måttlig i alternativ 1A–1C. På
mer än 2 km avstånd från utloppsplatsen antas påverkan bli
från liten till betydelselös i alla projektalternativ.
Konsekvenserna för vattenorganismerna bedöms vara liknande och av samma storleksklass som konsekvenserna för vattenkvaliteten.
Konsekvenserna efter stängningen har bedömts enligt en preliminär stängningsplan och man måste ta dem med en viss reservation. Konsekvenserna efter stängningen kan effektivt minskas genom aktiva och passiva åtgärder. Northland håller på att utveckla noggrannare planer för stängningsåtgärderna. De kommer att
presenteras mera i detalj i samband med tillståndsansökan.

Resteffekterna efter stängningen av gruvan bedöms bli betydande i många av älvarna och åarna inom influensområdet.
I alla projektalternativ beror dessa konsekvenser på bräddavrinning vid brotten och lakvatten från området med anrikningssand.
Konsekvenserna efter stängningen kan minskas med olika metoder så att konsekvenserna blir måttliga eller små.
Metoderna för att minska konsekvenserna efter stängningen
utvecklas fortsättningsvis. Projektalternativ 4 har utvecklats utgående från konsekvensbedömningen av alternativ 1A–1C och
därför innehåller det flera åtgärder för att minska konsekvenserna. Konsekvenserna för Muonio älv kan minskas bl.a. genom
förkortning av blandningszonen. Zonen förkortas om man istället för att ha ett punktformigt utloppsrör blandar vattnet med
älvvattnet med hjälp av olika munstycken som fördelar vattnet
jämnare i älven över en större bredd, vilket underlättar inblandningen.

Konsekvenser för naturen
Största delen av konsekvenserna för livsmiljöerna, naturtyperna
och arterna börjar i gruvans byggfas, då många livsmiljöer och
deras arter ödeläggs. Konsekvenserna fortsätter under hela den
tid gruvan är i drift. Avsikten med stängningsfasen är att återställa projektområdet i ett naturenligt tillstånd så långt det är
möjligt.
Fastän de olika projektalternativen har olika krav på markarealens storlek är det inga påtagliga skillnader mellan mängden värdefulla och känsliga naturtyper som förstörs i projektet.
Projektets inverkan på områdets hotade naturtyper bedöms bli
betydande. Konsekvenserna för objekt som avses i skogslagen
samt för källor i naturtillstånd bedöms bli måttliga.

Figur 7. Lappnycklar

Projektalternativen skiljer sig endast i någon mån från varandra beträffande hur mycket betydande växtarter som förstörs
på grund av projektet. I alternativ 1B påverkas fler växtarter än i
de övriga alternativen. I alternativ 4 påverkas Niesajokis vattenföring och vattenkvalitet betydligt mindre än i de övriga alternativen, vilket sannolikt förhindrar påverkan på lappranunkel, som
är en direktivart. I alla projektalternativ bedöms påverkan på de
hotade arterna lappnycklar (se bild) och myrstarr bli betydande.
Projektets konsekvenser för landdjur, frånsett uttern, bedöms
bli små. För uttern bedöms konsekvenserna bli måttliga.
I projektalternativ 1A blir konsekvenserna för fåglarna gynnsammare än i alternativ 1B, 1C och 4. Det här beror på att speciellt Rautuvaaraområdet är en regionalt viktig livsmiljö för fåglar.
I projektområdets omgivning har också åtminstone tre hotade
och fridlysta rovfåglars2 revir observerats. Konsekvenserna för
projektområdets fågelarter och -populationer bedöms bli från
små till måttliga.
Den projektansvariga har begränsade möjligheter att minska
konsekvenserna för olika livsmiljöer och arter. Konsekvenserna
för livsmiljöer och arter har man dock försökt att i mån av möjlighet minimera genom noggrann planering av placeringen
av hela infrastrukturen och alla system. Indirekta konsekvenser, speciellt på grund av buller, kan minskas. Efter att gruvan
har stängts bedöms området återgå till naturligt tillstånd, varvid livsmiljöernas och arternas mångfald kan jämföras med andra motsvarande områden i regionen. Skogbevuxna myrmiljöer
och källor i naturtillstånd återgår visserligen inte till samma tillstånd som före gruvdriften. Konsekvenserna för uttern fortsätter även efter stängningen. Genom olika åtgärder försöker man
minska konsekvenserna för uttern.

Natura 2000
Projektet i Hannukainen ligger
på Naturaområdet Muonio
älvs–Torne älvs vattenområde.
På svenska sidan finns
Naturaområdet Torne och Kalix
älvsystem och i närheten av
området för anrikningssand i
Rautuvaara finns Niesaselkä
Naturaområde. Konsekvenserna för de närbelägna
Naturaområdena kan enligt naturvårdslagen (1096/1996) 65 §
bedömas som en del av miljökonsekvensbedömningen. En
Naturabedömning kan också göras som en separat bedömning
eller som en del av tillståndsförfarandet.
Northland kommer att göra en Naturabedömning senare, antingen genom att bifoga den till den här MKB eller alternativt som ett eget förfarande, som inte hör ihop med MKBbeskrivningen. I Naturabedömningen kommer man att koncentrera sig på det alternativ som man har för avsikt att ansöka
om miljötillstånd för. Någon egentlig Naturabedömning presenteras inte i den här rapporten utan i en separat rapport om
Naturabedömningen.
2 de exakta häckningsplatserna och arterna är konfidentiella
(lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999).
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De konsekvenser som ska bedömas kommer i första hand
att vara baserade på konsekvensbedömningarna i MKBbeskrivningen. Planeringen av åtgärder för att minska de skadliga konsekvenserna preciseras innan man går vidare till tillståndsfasen.

Konsekvenser för markanvändning, byggd miljö och
planläggning
Den planerade verksamheten i projektet orsakar förändringar
i markanvändningen och den byggda miljön samt kräver ändringar eller utökning av planläggningen.
Markanvändning: Förändringarna i markanvändningen till
följd av projektet påverkar ett vidsträckt område som är viktigt
för skogsbruket och rennäringen och i mindre omfattning för
turismen och rekreationen. Anskaffningen av mark och fastigheter kommer att ha tillfällig inverkan på markanvändningen,
framför allt i byn Hannukainen och för fritidsbosättningen och
rekreationen längs Äkäsjoki. Påverkan är stor inom utmålsområdet men minskar med avståndet. Som helhet kan konsekvenserna anses bli betydande.
Byggd miljö: För att anlägga en skyddszon på
Hannukainenområdet krävs att fastigheter för fast bostad och
fritidsbostad samt affärsfastigheter förvärvas för den tid som
gruvdriften kommer att pågå. Dessutom kommer byggandet
av industriområdena att medföra ny byggd miljö som inte har
funnits på området tidigare. Konsekvenserna för den byggda
miljön i byn Hannukainen kan före minskande åtgärder anses
bli betydande. Northland har dock utvecklat åtgärder för att
minska och ersätta konsekvenserna. Dessa kommer att minska största delen av konsekvenserna, så efter ersättningarna kan
konsekvenserna anses vara måttliga. Alternativet med en bassäng för anrikningssand i Rautuvaara (ALT 1B och ALT 4) medför
knappast några konsekvenser alls för den byggda miljön, eftersom området för de planerade bassängerna för anrikningssand
redan nu används för anrikningssand och det finns ingen bosättning i närheten.
Planläggning: Alternativ 1A, 1B och 4 följer landskapsplanen. Alternativ 1C kräver en ändring av landskapsplanen.
Alla projektalternativ har likadant behov av generalplanering.
Generalplanens gränser och innehåll varierar mellan de olika
alternativen. Alternativ 1A samt eventuellt alternativ 1B och 1C
kräver en delgeneralplan i både Muonio och Kolari. ALT 4 kräver
en delgeneralplan endast i Kolari. För att anlägga gruvan och
själva gruvdriften krävs inte att en detaljplan för området utarbetas. För de byggnader som behövs för produktion, kontor
och lagerbyggnader krävs dock en detaljplan för Hannukainens
och Rautuvaaras industriområden. En detaljplan krävs också på
området för brottets skyddszonen för att ändra gällande strandplaner.
Enligt uppskattning stöder gruvprojektet de riksomfattande
målen för områdesanvändningen och försvårar inte ett förverkligande av dem.
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Konsekvenser för kulturarvet
På projektområdet och i dess närhet finns flera fornlämningar.
I närheten av projektområdet finns dessutom de forntida kultplatserna Pakasaivo (Figur 8) och Kirkkopahta samt i närheten
av bassängen för anrikningssand i alternativ 1C Juvakaisenmaas
gamla malmbrott. Platser med särskilt kulturvärde påverkas
främst i gruvans byggfas. Byggandet av gruvan kan förstöra ett
objekt med särskilt kulturhistoriskt värde. Alternativt kan det
ändra karaktären på ett objekt i närheten av projektområdet.
I alla projektalternativ kommer uppskattningsvis 7–9 fornlämningar som hör till klass 2 att antingen förstöras eller bli föremål för betydande påverkan; motsvarande fornlämningar blir
dock också orörda kvar på projektområdet. Regionalt sett är antalet fornlämningar som blir förstörda litet. Det krävs dock undantagslov för att förstöra en fornlämning som hör till klass 2.
Vägen till de forntida kultplatserna Kirkkopahta och Pakasaivo
skulle på en sträcka av några kilometer användas som allmän
väg till gruvområdet. Detta kan tillfälligt påverka stämningen då
man kommer fram till platserna. Som helhet har projektets konsekvenser för kulturarvet bedömts bli små.
Konsekvenserna för kulturarvet i de olika projektalternativen
avviker inte nämnvärt från varandra, även om antalsmässigt något färre fornlämningar försvinner i alternativ 4. Dessutom medför alternativ 1C indirekt påverkan på det gamla malmbrottet i
Juvakaisenmaa.
Vissa objekt kan sparas genom noggrant byggande och/eller små ändringar i placeringen av gruvans infrastruktur. Genom
undersökning av de historiska objekten (innan de förstörs) kan
man bevara en del av deras värde samt öka kunskapen om områdets kulturhistoria.

Figur 8. Pakasaivo.

Konsekvenser för trafiken

Konsekvenser för hälsan

Trafiken påverkas av projektets trafik i olika faser av projektet.
Under byggtiden transporteras byggmaterial, utrustning och
personal till projektområdet. I produktionsfasen uppkommer
trafik då koppar-guld-koncentrat, förbrukningsartiklar, avfall
och personal ska transporteras. Projektets trafikmängder under
byggtiden och driften är i praktiken lika stora (sammanlagt cirka
350 fordon av vilka 30–35 är tunga fordon). Under stängningsfasen minskar projektets trafikmängder betydligt och upphör
helt inom cirka fem år.
Fastän den relativa trafikökningen till följd av projektet blir
betydande på vägarna 21 och 940 ligger mängden tung trafik
och den totala trafikmängden under medeltalet jämfört med
motsvarande vägtyper i hela landet. Olycksrisken på de vägar
som används i projektet väntas inte öka nämnvärt från nuläget.
Allmänt taget kan projektets konsekvenser för trafiken på vägarna 21 och 940 anses bli små. Under skidsäsongen kan konsekvenserna anses vara måttliga, då trafikmängderna trefaldigas på vägarna 21 och 940. Risken för flygande lösa stenar vid
sprängning i södra delen av brottet i Hannukainen förutsätter
att väg 940 stängs av. På grund av den stora trafikmängden under skidsäsongen rekommenderas inte avstängning av regionväg 940 på lördagar. Projektområdets vägar och broar har tillräcklig bärighet och vägarnas bredd är också tillräcklig för den
uppskattade trafikökningen.
Eftersom trafikmängderna är så gott som desamma i alla alternativ finns inga stora skillnader mellan de olika alternativen. I
alternativ 4 väntas dock mängden persontrafik under driften bli
cirka 30 % större än i alternativ 1A–1C. Mängden tung trafik är
lika stor oberoende av alternativ.
För att minska konsekvenserna av projektets trafikpåverkan
kan vissa små åtgärder vidtas på vägarna 21 och 940. Sådana
åtgärder är exempelvis att bygga körfiler för svängande trafik,
väjningsutrymme samt refuger för att göra trafiken smidigare.
Genom att undvika sprängningsarbeten på lördagarna, i synnerhet under den intensivaste skidsäsongen, kan man undvika trafikstopp och bilköer på grund av sprängning. Konsekvenserna
av arbetsresor kan minskas om det ordnas gemensamma busstransporter mellan gruvområdet och centralorterna såsom
Kolari och Äkäslompolo enligt gruvans arbetstider.

Gruvan kan eventuellt påverka hälsan genom damm (metallhaltigt), som sprids via luften, samt metallföreningar som sprids
via vattnet. Bullret kan också påverka hälsan. Hälsan kan påverkas direkt, varvid en faktor som beror på verksamheten direkt
påverkar den som drabbas. Konsekvenserna kan också vara indirekta till exempel om livsmedel som fås från naturen kontamineras.
Inandningsbart damm i utsläpp som sprids via luften är den
viktigaste faktorn med tanke på hälsopåverkan. Dammet i sig
är en hälsorisk, men metallhalterna i dammet är så låga att metaller som sprids via dammet inte bedöms orsaka betydande
hälsorisker. Om de närmaste fritidsbostäderna inte tas ur bruk
för rekreation klassificeras hälsopåverkan via dammet som betydande, men då fastigheterna innanför skyddszonen kommer
att övertas av gruvbolaget klassificeras konsekvenserna som
måttliga. Konsekvenserna blir störst i alternativ 1A, eftersom
det finns bosättning i närheten av området för anrikningssand
i Hannukainen. I bedömningen beaktades inte åtgärder för att
bekämpa dammutsläpp. Med lämpliga åtgärder kan konsekvenserna minskas betydligt.
Giftiga metaller (kvicksilver, kadmium), som kommer ut i ytvattnet, kan ackumuleras i fiskarna och medföra hälsorisker, om
fiskarna används som föda. Projektet påverkar i alla faser vattenkvaliteten i Äkäsjoki, Kuerjoki och Muonio älv, men påverkan på
hälsan bedöms bli liten i alla alternativ. På grund av metallhalterna i Valkeajokis vatten bedöms hälsopåverkan i alternativ 1A bli
måttlig och i de övriga alternativen liten. Beträffande Niesajoki
varierar hälsopåverkan i projektets olika faser och bedöms som
helhet i alla projektalternativ bli måttlig. Ylläsjoki drabbas av påverkan i alternativ 1C och efter stängningen bedöms hälsopåverkan bli måttlig.
Gruvdriften påverkar grundvattnets kvalitet. Metallhalterna
enligt kvalitetskraven på hushållsvatten överskrids i gruvdriftens närområde, men om grundvatten inte används uppstår
inga hälsorisker.
Det är uppenbart att de små överskridningarna av riktvärdesnivåerna för buller till följd av gruvprojektet inte orsakar hälsorisker, och hälsopåverkan av bullret bedöms i alla projektalternativ
och i olika faser bli liten. Bullerpåverkan till följd av projektet kan
bedömas närmast orsaka olägenheter för trivseln.
Risken för hälsofara på grund av utsläpp via luften kan minskas genom begränsning av uppkomst och spridning av damm
och buller och genom avgränsning av en tillräcklig skyddszon
kring verksamhetsområdet. Beträffande ytvattnet är ackumuleringen av metaller, speciellt kvicksilver, i fiskar och användning
av fiskar som föda den största riskfaktorn för hälsan. Risken kan
hållas under kontroll om metallhalterna i fiskarna följs upp så
att användningen av fisken som föda vid behov kan förbjudas.
För att hälsoriskerna till följd av förorening av grundvattnet ska
hållas under kontroll krävs uppföljning av grundvattenpåverkan
och om skadliga halter förekommer måste man sluta använda
vattnet.
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Konsekvenser av användningen av järnvägen3

Sociala konsekvenser

Transporterna av järnkoncentrat från Hannukainen ökar trafiken på järnvägen med 2190 tågresor per år, vilket innebär
ungefär 240 % ökning av trafikmängderna på järnvägsavsnittet Rautuvaara–Torneå. Uppskattningen är densamma för alla
projektalternativ. Om inga åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna, kommer ökningen av trafikmängden att orsaka
måttlig eller betydande påverkan på järnvägsavsnitten mellan
Rautuvaara och Kemi och mellan Uleåborg och Tuomioja. Med
beaktande av åtgärderna för att minska konsekvenserna blir påverkan på trafikmängderna på alla järnvägsavsnitt måttlig eller liten.
Bullerpåverkan från reparationerna på järnvägsavsnittet
Rautuvaara–Kolari bedöms bli liten. Bullret från transporterna
under produktionen har bedömts bli litet inom Kolari kommuns område och måttligt i kommunerna Pello, Övertorneå
och Torneå.
Järnvägstransporterna bedöms inte påverka grundvattnet
eller områden som hör till nätverket Natura 2000. Dessutom
bedöms transporterna inte ge upphov till dammolägenheter.
De som bor längs järnvägen påverkas av den ökade trafiken.
Banavsnittet Rautuvaara–Kolari måste förnyas innan verksamheten startar. Reparationerna görs dagtid under en sommar, så
påverkan av arbetet blir liten. På banan finns ställen som för närvarande upplevs som problematiska på grund av den nuvarande trafiken, bl.a. i Kaulinranta i Övertorneå, där trafiken orsakar
vibrationer. En del av plankorsningarna upplevs som farliga och
trafiken överskrider ställvis bullervärdena. På det här banavsnittet blir konsekvenserna av trafiken betydande. Mellan Torneå
och Kemi är trafiken livlig, liksom också efter Uleåborg, där trafiken går på Finlands stambana. På de här avsnittet blir malmtransporternas andel och konsekvenserna små.
Den nuvarande banan korsar Kolari, Orajärvi, Lohijärvi,
Isosydänmaa och Oijärvi renbeteslags områden. På Muonio
renbeteslags område finns för närvarande ingen trafik. När den
befintliga banans grund ska totalrenoveras och trafiken starta kommer det att innebära ett hinder för rörligheten i renbeteslagets södra del. För att minska olägenheterna ska diskussioner med renbeteslaget föras. Konsekvensen för Muonio renbeteslag är betydande. Kolari, Orajärvi och Lohijärvi renbeteslag
är inte särskilt bekymrade över den ökade trafiken, eftersom renarna är vana med trafik och att korsa banan på grund av betesrotation. Konsekvenserna av ökad trafik blir måttlig för renbeteslagen. På Isosydänmaa och Oijärvi renbeteslags område blir
trafikökningen på grund av malmtransporterna liten, så konsekvenserna bedöms bli små.

Bedömningen av de sociala konsekvenserna har gjorts som en
separat utredning till MKB-beskrivningen (Sosiaalisten vaikutusten arviointi, Pöyry Finland Oy 2013, endast på finska).
Nedanstående bedömning är baserad på ifrågavarande utredning. I projektet har dessutom gjorts en separat utredning om
rennäringen (Itkonen 2012). I bedömningen av de sociala konsekvenserna identifierades tre olika grupper som påverkas: lokalbefolkningen, rennäringen och en intressentgrupp bestående av många olika sektorer.
När det gäller sociala konsekvenser finns inga betydande
skillnader mellan de olika projektalternativen. De sociala konsekvenserna av de olika projektalternativen är i praktiken likadana för lokalbefolkningen, rekreationen samt hushållen, servicen,
sammanslutningarna och turistverksamheten i området KolariKittilä-Muonio (KKM-området). För rennäringen har däremot de
olika alternativen betydelse för konsekvenserna.
Lokalbefolkningen: Till följd av projektet måste många fastigheter i byn Hannukainen lösas in i gruvdriftens närområden, och
de som har bott där måste flytta bort. Projektets konsekvenser
för lokalbefolkningen, fastighetsägarna och företagarna, i synnerhet inom skyddszonen, har därför bedömts bli kännbart negativa. Inrättandet av skyddszoner minskar eventuella negativa konsekvenser för lokalbefolkningen och företagen betydligt. För andra som bor i närheten av projektområdet kan olika
miljökonsekvenser i varierande omfattning uppstå. Som en del
av sätten att minska konsekvenserna förhandlar Northland och
står i aktiv växelverkan med dem som bor i de här skyddszonerna och kommer att kompensera olägenheterna på lämpligt
sätt. Dessutom försöker man i mån av möjlighet minska miljökonsekvenserna.
Konsekvenserna för rennäringen är främst negativa.
Konsekvenser för Muonio renbeteslags rennäring uppkommer genom att landarealen minskar samt på grund av att ändringar krävs i olika konstruktioner för renskötseln och i tillvägagångssätten. Till följd av gruvprojektet förloras betesområden,
gruvprojektet medför störningar och ökad trafik, vilket kan leda
till förändringar i antalet renar och därigenom inkomsterna för
Muonio renbeteslag och renägare. Det väntas dock att rennäringen med tiden anpassar sig till förändringarna genom vissa
kompensationsåtgärder. Alla projektalternativ påverkar rennäringen betydligt, men enligt uppskattning medför alternativ 4
allra minst konsekvenser för Muonio renbeteslags rennäring. I
ALT 4 är den markareal som krävs för projektområdet mindre
än i de övriga alternativen, vilket sparar betesmarker. I ALT 4 blir
Lamunmaa skiljningsstängsel dessutom kvar och verksamheten där kan fortsätta som förut. I ALT 4 ska å andra sidan ett
transportband byggas mellan Hannukainen och Rautuvaara.
Transportbandet kan ha kännbar inverkan på renarnas betesrotation och beteende när de försöker undvika det. För att minska konsekvenserna är det viktigt att renarnas beteende och

3 För bedömningen av konsekvenserna av användningen av järnvägen
har den projektansvariga Northland i sin helhet svarat.
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förändringar i det kontinuerligt följs upp i samarbete mellan
Muonio renbeteslag och Northland. Renägarnas direkta ekonomiska förluster ersätter Northland främst i form av kompensation i pengar. Uppföljningen och samarbetet spelar en viktig
roll under driften och problem som framkommer ska lösas så
snart de dyker upp.
Användningen av projektområdets näromgivning för rekreation kan något minska eller bli störd till följd av projektet. Användningen av områdena för rekreation bland invånare och stugägare i Hannukainens närområde kan bli störd av
olika miljökonsekvenser, exempelvis buller. För jakten orsakar
gruvdriften olägenheter direkt genom att jaktområdena minskar och bytesdjuren börjar undvika områdena på grund av buller. För turister som tillfälligt vistas i området bedöms projektet
inte orsaka några betydande rekreationsolägenheter, eftersom
Hannukainenområdet inte är ett särskilt viktigt område för turismen. För att minska konsekvenserna kan man vid behov söka
nya platser för rekreationsverksamheten samt minska miljökonsekvenserna, exempelvis bullret.
En betydande positiv ekonomisk konsekvens av gruvprojektet, speciellt för den privata sektorn, börjar redan i byggstadiet,
då gruvbolaget och underleverantörerna gör lokala anskaffningar (material och tjänster) samt sysselsätter områdets befolkning. Efterfrågan på offentlig service kommer också att öka,
då befolkningen ökar tack vare projektet och åldersstrukturen
förändras. Beträffande offentlig service är det mycket viktigt att
göra KKM-området och dess boendeförhållanden så attraktiva
som möjligt för gruvarbetarna, eftersom en del av den offentliga servicen finansieras med skattemedel. Projektet sysselsätter ett stort antal människor. Under driften kommer gruvan att
sysselsätta 350–400 personer. Det innebär att områdets arbetslöshet minskar. Efter stängningen kommer gruvans positiva inverkan på ekonomin och sysselsättningen dock att småningom
upphöra. Till exempel genom olika utvecklingsprogram och nya
affärsidéer kan befintligt kunnande utnyttjas och utvecklas. Det
är också viktigt att utveckla turismen i området med tanke på
framtiden.

Då invånarantalet i området ökar, ökar samtidigt också behovet av samhällsservice (hälsovårdstjänster, boende och inkvartering, socialservice och annan kommunal service). Behovet
av service är som störst under driften, då antalet anställda är
som störst. Detta innebär utmaningar för att servicen ska räcka
till i Kolari kommun och hela KKM-området. Samhällsservicen i
KKM-området är dock ursprungligen dimensionerad för ett större invånarantal. Därför behöver tilläggsservice inte nödvändigtvis byggas ut, men mer personal behövs. I stängningsstadiet
förändras och minskar behovet av service, vilket kommer att
kräva anpassningsåtgärder.
De största förändringarna i områdets samhällsstruktur kommer att ske i projektets driftsfas, då folk i arbetsför ålder med
familjer flyttar till området och områdets befolkningsstrutkur
samtidigt balanseras. I stängningsstadiet, då en del av den arbetande befolkningen flyttar bort, kommer befolkningsstrukturen sannolikt åter att förändras så att majoritet på området
börjar bestå av äldre personer. Projektet kan ha vissa negativa
konsekvenser för den sociala sammanhållningen i området och
det kan ske förändringar i det sociala beteendet, då folk från andra orter flyttar till området. Å andra sidan är lokalbefolkningen
via turismen van med att folk från andra orter besöker området
under vissa säsonger. Därför kommer flyttningsrörelsen till följd
av projektet sannolikt inte att orsaka några stora problem. Den
ökade trafiken till följd av projektet kan försämra trafiksäkerheten och öka olycksrisken, speciellt på regionväg 940.
Turismen kan på grund av gruvdriften uppleva både positiva
och negativa konsekvenser. Den nytta som gruvprojektet innebär för turismen är att säsongvariationerna balanseras. På grund
av gruvprojektet finns dock en risk att om de bedömda miljökonsekvenserna av gruvprojektet överskrids kan områdets image som ett orört ödemarksområde med stora förutsättningar
för naturturism bli lidande. Det är svårt att på förhand bedöma
hur gruvdriften kommer att påverka turismen, innan byggarbetet vid gruvan har börjat. Uppfattningen om områdets image
beror delvis på hur transparent turisterna informeras om gruvprojektet. Det är skäl att ha öppet samarbete med medierna om
gruvdriften och dess förhållande till turismen så att områdets
image som ett besöksmål för naturturism inte blir lidande. För
att eventuella konsekvenser för turismen ska upptäckas krävs
kontinuerlig uppföljning.

Figur 9. Rennäringen
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Jämförelse av alternativ och projektets genomförbarhet
Jämförelse av alternativ
Det finns huvudsakligen endast små skillnader mellan projektalternativen och de leder inte till ändringar i konsekvensernas betydelse (liten, måttlig eller betydande). Den mindre totalarealen
i alternativ 4 minskar allmänt sett konsekvenserna. Som helhet
har detta dock ingen stor betydelse, fastän exempelvis några
artförekomster inte förstörs tack vare mindre influensområde.
De sociala och miljömässiga konsekvenserna av järnvägstransporterna är desamma för alla projektalternativ.
De största skillnaderna mellan de olika projektalternativen
uppkommer i form av påverkan på vattendrag, vilket beror på
skillnader i placeringen av området för anrikningssand, PAFområdena (gråbergsområdena) och platsen där överskottsvatten leds ut i vattendraget. Konsekvenserna av alternativ 4
för ytvattnet och fiskbeståndet under driften är betydligt mindre än i de övriga alternativen. I alla alternativ blir påverkan på
Muonio älv liten nedanför blandningszonen, även de interna
konsekvenserna i blandningszonen är större i ALT 4 än i de övriga alternativen.
Bassängen i Rautuvaara är en viktig rast- och födoplats för
fåglar och konsekvenserna för dessa fåglar bedöms bli måttliga i alternativ 1B och 4, där området för anrikningssand placeras i Rautuvaara. I alternativ 1A och 1C bedöms konsekvenserna bli små.
Konsekvenserna efter stängningen är baserade på en preliminär stängningsplan och man måste ta dem med en viss reservation, i synnerhet när det gäller konsekvenser för vattendraget.
Konsekvenserna efter stängningen drabbar olika åar och älvar i
de olika alternativen. Alternativen är sinsemellan likvärdiga beträffande kvarstående konsekvenser.
Som sammanfattning kan man konstatera att projektets konsekvenser för miljön som helhet är minst i alternativ 4.
När det gäller sociala konsekvenser finns inga betydande
skillnader mellan de olika projektalternativen. De sociala konsekvenserna av de olika projektalternativen är i praktiken likadana för lokalbefolkningen, rekreationen samt hushållen, servicen, sammanslutningarna och turistverksamheten i området
Kolari-Kittilä-Muonio. För rennäringen har däremot de olika alternativen betydelse för konsekvenserna. Alla projektalternativ
påverkar rennäringen betydligt, men enligt uppskattning medför alternativ 4 allra minst konsekvenser för Muonio renbeteslag.
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Projektets genomförbarhet
Teknisk genomförbarhet
Projektets tekniska och ekonomiska genomförbarhet hr utretts
av den projektansvariga i en lönsamhetsutredning (s.k. DFSrapport, Definite Feasibility Study). DFS-utredningen har gjorts
samtidigt och i växelverkan med MKB. På så sätt har genomförbarheten säkerställts också med tanke på miljön samt samhälleliga och sociala aspekter.
Enligt lönsamhetsutredningen kan projektet anses både tekniskt och ekonomiskt genomförbart. De tekniker som används i
projektet är huvudsakligen mycket vanliga jämfört med annan
motsvarande verksamhet.
Samhällelig genomförbarhet
Beträffande samhället kan projektet anses vara genomförbart. Alla projektalternativ, frånsett alternativ 1C (bassäng för anrikningssand i Juvakaisenmaa), motsvarar landskapsplanen för
Fjällappland. För att projektet ska kunna genomföras krävs dock
en ändring och utvidgning av delgeneralplanen för Ylläs samt
att detaljplaner utarbetas för produktions- och industribyggnaderna. Processen med att utarbeta general- och detaljplaner påbörjades i god tid jämsides med den här MKB-processen, vilket
har fått projektet att framskrida i god takt.
Enligt uppskattning stöder gruvprojektet de riksomfattande målen för områdesanvändningen och försvårar inte förverkligandet av dem. Dessutom är projektet huvudsakligen i linje
med andra regionala planer och strategier såsom Lapplands industristrategi.
Miljömässig genomförbarhet
Allmänt taget kan projektet anses vara miljömässigt genomförbart, visserligen beroende på projektalternativ. Nedan fokuseras på projektets största miljökonsekvenser.
När det gäller konsekvenser för vattendraget i projektalternativ 1A–1C blir förändringarna i vattenkvalitet och mängd i
Äkäsjokis och Niesajokis avrinningsområden enligt uppskattning så stora att det medför betydande olägenheter för vattenorganismerna och fiskbeståndet. I alternativ ALT 4 blir konsekvenserna för vattendraget enligt uppskattning ganska små
och på en nivå som vattenorganismerna kan tolerera, då man
också utreder lämpliga metoder att minska utsläppen i vattendraget under stängningsfasen. Konsekvenserna för Natura
2000-värdena i Torne älvs–Muonio älvs vattenområde kommer
också att bedömas.

Även beträffande konsekvenserna för naturen kan projektet anses vara genomförbart, fastän det finns många beaktansvärda naturtyper samt växt- och djurarter på projektområdet.
Undantagslov måste ansökas på grund av att projektet innebär
att vissa skyddade naturtyper och arter utplånas.
Påverkan av damm och buller från projektet har bedömts bli
måttlig i alla projektalternativ. Projektet bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för människornas hälsa i något av projektalternativen, vilket stöder projektets genomförbarhet.
Fastän trafiken på områdets vägar ökar betydligt på grund av
projektet väntas olycksrisken på projektområdets vägar inte öka
avsevärt från nuläget och konsekvenserna bedöms som helhet
bli små. De största konsekvenserna av användningen av järnvägen drabbar rennäringen, men konsekvenserna kan minskas
med olika metoder.
Den största faktorn beträffande projektets konsekvenser för landskapet är att projektet delvis kommer att synas till
Yllästunturi. Eftersom projektet syns endast till toppen och de
västra sluttningarna av Yllästunturi bedöms projektet dock inte
orsaka betydande olägenheter för Yllästunturis och det övriga
områdets turism och image. Projektet bedöms inte heller orsaka betydande negativa konsekvenser för områdets kulturarv.
Social genomförbarhet
Fastän projektets sociala konsekvenser inkluderar inte bara
positiva konsekvenser utan också vissa negativa konsekvenser
kan projektet ändå som helhet bedömas vara genomförbart.
Konsekvenserna av gruvdriften upplevs mest av lokalbefolkningen i byn Hannukainen. Till följd av projektet måste många
fastigheter i byn Hannukainen lösas in i gruvdriftens närområden och de som bor där måste flytta bort. För andra som bor i
närheten av projektområdet kan olika miljökonsekvenser i varierande omfattning uppstå såsom damm och buller samt tryckvågor vid sprängning. Projektets miljökonsekvenser bedöms som
mest bli måttliga för dem som bor i närheten, vilket stöder projektets sociala genomförbarhet.
Projektet påverkar Muonio renbeteslags rennäring ganska
betydligt, då landarealen minskar samt på grund av att ändringar krävs i olika konstruktioner för renskötseln och i tillvägagångssätten. Enligt bedömningen medför projektalternativ
4 allra minst konsekvenser för Muonio renbeteslags rennäring.
Turismen är numera en mycket viktig näring på projektområdet. Om gruvprojektets miljökonsekvenser hålls under kontroll
och informeringen om gruvprojektet sköts på ett transparent
sätt kommer områdets turistimage knappast att lida nämnvärt.
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1. PROJEKTBESKRIVNING

1.1

Inledning

Det planerade projektet omfattar byggandet, verksamheten
och stängningen av en gruva som producerar järnoxid-kopparguld (IOCG)-gruva i Hannukainens område i norra Finland. Fyra
alternativ har tagits med i projektets miljökonsekvensbedömning. Alternativen beskrivs senare. Skillnaderna mellan de olika
alternativen presenteras mer detaljerat i kapitel 2.
I Hannukainens område ligger efter tidigare verksamhet två
vattenfyllda dagbrott, Laurinoja och Kuervaara, samt ett gråbergsområde. Rautaruukki Oy och Outokumpu Oy har tidigare idkat verksamhet i området. I Rautuvaara, cirka 10 km söder
från Hannukainen, ligger en tidigare underjordisk gruva, två små
dagbrott, gråbergshopar samt ett anrikningssandsområde.
Projektets tidtabell presenteras i bild 1-1. Gruvans uppskattade livstid är 17 år. Avlägsnandet av lös jord planeras inledas
under senare hälften av år 2014 och malmbrytningen bedöms
vara från slutet av år 2016 till år 2034. Full produktion uppnås år
2017. Gruvans stängningsfas uppskattas ta fem år, från år 2035
till år 2040.
I projektet utnyttjas Hannukainens och Kuervitikkos järnoxidkoppar-guld-reserver i två skilda dagbrott. Verksamheten utförs
som dagbrytning eftersom mineraliseringszonen ligger relativt
nära markytan och den sluttar något mot väst.

Tabell 1‑1. Projektets totala produktion.

Projektets produktion
Mineralreserver

Mt

Årlig malmproduktion

Mt/a

Malmproduktion sammanlagt

Mt

Malmens kvalitet

Fe

%

Cu

%

Au

g/t

136
6–7
100–115
ca 32
ca 0.18
ca 0.10

Enligt tabell 1-1 kommer Hannukainens dagbrott vid verksamhet åren 2016-2034 och Kuervitikkos dagbrott vid verksamhet åren 2024-2030 att enligt uppskattningar sammanlagt producera 100-115 Mt malm med en årlig produktion på 6-7 Mt.
Mängden gråberg och lös jord som årligen formas är i genomsnitt 17 Mt, gråbergets sammanlagda mängd är ca 370 Mt
och den lösa jordens sammanlagda mängd ca 75 Mt. I bild 1-2
presenteras en uppskattning av mängderna malm, gråberg och
lös jord.

Projektets preliminära tidtabell
2013

2014

2015

2016

2017..2034

2035..2040

MKB+Tillstånd
Möjligt avlägsnande av lös jord
Byggfas
Driftfas
Stängningsfas
Bild 1‑1. Preliminär projekttidtabell.
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Malm

Jorden

Bild 1‑2. Uppskattad brytning av malm och gråberg under gruvverksamheten. PAF = Möjligen syrebildande
gråberg, NAF = icke syrebildande gråberg.

1.2
Årligen produceras 2-2,5 Mt järnkoncentrat som transporteras per järnväg till hamnen i Brahestad, Kemi eller Karleby.
Dessutom produceras årligen 50 000-60 000 ton koppar-guldkoncentrat som transporteras längs landsvägen till kunderna i
Finland och/eller i Sverige.
Antalet personal och entreprenörer som sysselsätts under
byggfasen stiger gradvis till 500 personer i året. Då produktionen inleds minskar antalet sysselsatta personer från byggfasen.
Gruvverksamheten sysselsätter direkt under sin 17-åriga driftfas
enligt uppskattningar 360 personer. Gruvans stängningsfas sysselsätter cirka 500 personer, under den 5-åriga stängningsfasen
minskar mängden gradvis till under tio personer.
De olika projektalternativens generalplansritningar presenteras i bilagen. Detaljerade planer för alternativen 1A och 4 presenteras i bilaga.
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Projektaktiviteter och projektets faser

Projektet delas in i grundberedning, bygg-, drift- och stängningsfaserna. De olika fasernas aktiviteter presenteras nedan:
1.
•

2.

Grundberedning
Anskaffning av markområden och fastigheter.

Byggfasen
• Öppnande av nyttostenbrottet för att få stenmaterial för
byggandet;
• Byggande av infartsvägen;
• Byggande av ledningslinjer, pumpstationer och processvattenbassängen (PWP) och sedimentationsbassängen
(CP);
• Byggande av vattenhanteringen, inklusive ledningslinjer,
pumpstationer, strukturer för ledning och torkning, sedimenterings- och processvattenbassängerna;
• Tömmande av de gamla dagbrotten på vatten;
• Röjning av arbetsplatsen: avlägsnande av vegetation
och ytjord;
• Röjning av arbetsplatsen: avlägsnande av lös jord från
dagbrottsområdena;
• Byggande av industriområdena, inklusive anrikningsverket;
• Byggande av övrig infrastruktur som behövs, så som arbetsplatsvägar, transportband, kemikalie- och bränsleförråd, serviceverkstäder, administrations- och sociala utrymmen, rörledningar, kraftledningar samt transportkorridoren mellan Hannukainen och Rautuvaara;
• Grundförbättring och modernisering av järnvägen
mellan Kolari och Rautuvaara, så att järnkoncentratet
ska kunna transporteras längs järnvägen till hamnen i
Brahestad, Kemi eller Karleby;
• Byggande av anrikningssandsområdet;
• Byggande av gråbergsområdena.

3.

Driftfasen
• Brytning i två dagbrott: Hannukainens dagbrott och det
mindre brottet i Kuervitikko;
• Brytning och transportering av malmen;
• Anrikning av malmen med hjälp av krossning, malning,
flotation, magnetisk separation av magnetit samt med
särskilda flotationslinjer för koppar-guld-koncentratet;
• Deponering i anrikningssandsområdet;
• Deponering i gråbergsområdena;
• Lagring och behandling av kemikalierna;
• Export av produkten;
• Vattenhantering: Pumpning av det råvatten som malmanrikningen kräver från Niesas bassäng till processvattenbassängen (ALT1A-1C, ALT4 ingen skild råvattenstagning). För att minska på råvattenbehovet återvinns
så mycket av processvattnet som möjligt. Byggande av
rörlinjerna och pumpstationerna mellan Rautuvaara och
Hannukainen.
• Bruk av material, kemikalier och bränslen.

4.

Avställning och stängningsfasen
Gråbergsområdenas landskapsbearbetning, täckning
och plantering av vegetation;
• Rivning av byggnader och infrastruktur;
• Återställning och plantering av växter på industriområdena i Hannukainen och Rautuvaara;
• Stängning av anrikningssandsområdet;
• Dagbrotten låtes vattenfyllas och bilda brottsjöar;
• Granskning av området och möjlig vattenhantering.
I kapitlen nedan beskrivs verksamheterna under projektets
olika faser noggrannare.

1.3

Markanskaffning och areal

Projektets behov av landområden bildas av de områden de planerade verksamheter kräver, alltså av inhägnade områden och
av de områden som krävs av Muonio älvs rörlinje och av transportkorridorens infrastruktur (Alternativ 4). De areal som de olika projektalternativen krävs presenteras i tabell 1-2.

1.3.1 Projektets delområden
1.3.1.1 Dagbrotten
Hannukainens dagbrott har en yta på cirka 220 ha. Dagbrottets
sammanlagda längd är 2 500 m, bredden 1 800 m och djupet
250-300 m. Kuervitikkos dagbrott är cirka 1 200 långt, 700 m
brett och dess djup är 110 m. Kuervitikkos dagbrott har en yta
på cirka 64 ha.
Dagbrotten är lika stora i alla projektalternativ.
1.3.1.2 Gråbergsområdena
I projektalternativen 1A, 1B och 1C är alla tre gråbergsområden
likadana. I alternativ 4 har gråbergsområdena optimerats för att
minska miljökonsekvenserna och då är arealen gråbergsområdena kräver lite större än i övriga alternativ och avfallet placeras
på annat sätt.

•

Alternativen 1A-1C
Yt- och lösjorden som gruvverksamheten bildar i
Hannukainen placeras tillsammans med gråberget i gråbergsområdena nära dagbrotten. I alternativen 1A, 1B och 1C sker
detta enligt följande:
• Östra gråbergsområdet, kapacitet 146 Mt, yta 350 ha,
ligger öster om Hannukainens dagbrott på Kuervaaras
sluttningar;

Tabell 1‑2. De arealer projektet kräver per projektalternativ.

Projektets areal
Alternativ

1A

1B

1C

4

Hannukainens område

2 840 ha

2 320 ha

2 320 ha

1 790 ha

Rautuvaara anrikningssandsområde
och industriområde

20 ha

770 ha

20 ha

580 ha

Juvakaisenmaas anrikningssandområde

-

-

830 ha

-

Transportkorridoren

77 ha

77 ha

77 ha

60 ha

2 937 ha

3 167 ha

3 247 ha

2 475 ha

Muonio älvs rörlinje
SAMMANLAGT

45
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Västra gråbergsområdet, kapacitet 180 Mt, yta 220 ha,
ligger väster om Hannukainens dagbrott och öster om
Valkeajoki;
• Kuervitikkos gråbergsområde, kapacitet 42 Mt, yta 100
ha, ligger väster om Kuervitikkos dagbrott.
•

Alternativ 4
I alternativ 4 finns inget separat gråbergsområde i Kuervitikko.
Gråbergsområdet för lös jord placeras väster om Hannukainens
dagbrott och söder om Hannukainens industriområde.
Gråbergsområden ytor och kapaciteter presenteras noggrannare per projektalternativ i tabell 1-3.

sandsområdet på olika platser. I alternativ 1A ligger anrikningssandsområdet i ett relativt jämt område norr om Hannukainens
och Kuervitikkos dagbrott, i alternativ 1B och 4 ligger det i
gamla Rautuvaaras anrikningssandsbassäng och i alternativ
1C i Juvakaisenmaa sydväst om Hannukainen och Rautuvaara.
Anrikningssandsområdets kapacitet är cirka 64 Mt i alla projektalternativ. I tabell 1-4 presenteras anrikningssandsområdet yta i
olika projektalternativ.

Tabell 1‑3. Gråbergsområdenas ytor och kapaciteter per projektalternativ

Gråbergsområde – yta och kapacitet
Alternativ

1A

1B

1C

4

Yta

Kapacitet

Yta

Kapacitet

Östra gråbergsområdet

350 ha

146 Mt

490ha

296 Mt

Västra gråbergsområdet

220 ha

180 Mt

135 ha

111 Mt

Kuervitikkos gråbergsområde

100 ha

42 Mt

-

-

Södra gråbergsområdet

-

-

75 ha

28 Mt

SAMMANLAGT

670 ha

368 Mt

700 ha

435 Mt

Dessutom placeras små klareringsbassänger i närheten av
gråbergsområdena där sedimentet som kommer från gråbergsområdena avlägsnas.
1.3.1.3 Anrikningssandsområdena
Anrikningssanden pumpas från anrikningsverket till området för
anrikningssand. I de olika projektalternativen ligger anrikningsTabell 1‑4. Anrikningssandsområdenas lokalisering, yta och kapacitet per projektalternativ.

Anrikningssandsområdena – yta och kapacitet
1A

1B

1C

4

Lokalisering

Hannukainen

Rautuvaara

Juvakaisenmaa

Rautuvaara

Yta

450 ha

770 ha

830 ha

580 ha

Kapacitet

64 Mt
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1.3.1.4 Nyttostensbrottet och krossverket
Stenmaterialet som behövs för att bygga infrastrukturen bryts
och krossas vid nyttostenbrottet som ligger sydväster om
Hannukainens dagbrott. Områdets yta är cirka 9 ha.
1.3.1.5 Klareringsbassängen och vattenhantering
Klareringsbassängen placeras i alla alternativ söder om
anrikningssandsbassängen i dess omedelbara närhet.
Klareringsbassängens storlek och lokalisering varierar per alternativ, tabell 1-5.
Tabell 1‑5. Klareringsbassängens lokalisering, yta och kapacitet per projektalternativ.

Klareringsbassängen och vattenhantering
1A

1B

1C

4

Lokalisering

Hannukainen

Rautuvaara

Juvakaisenmaa

Rautuvaara

Yta

62 ha

15 ha

62 ha

15 ha

Kapacitet

2 Mm3

0,5 Mm3

2 Mm3

0,5 Mm3

1C

4

Vattenhanteringsanläggningen, som omfattar flera bassänger, pumpstationer och andra verksamheter, lokaliserar intill klareringsbassängen. Den yta som vattenhanteringsanläggningen
kräver är cirka 1-2 ha.
1.3.1.6 Vattenlager-/processvattenbassängen
I alla projektalternativ lokaliseras processvattenbassängen i
Kivivuopinojas dal söder om klareringsbassängen, väster om industriområdet. Processvattenbassängens yta är 15 ha i alternativen 1A-1C och 70 ha i alternativ 4 (jfr. tabell 1-6).

Tabell 1‑6. Processvattenbassängens lokalisering, yta och kapacitet per projektalternativ.

Processvattenbassängen
1A

Lokalisering

1B

Hannukainen

Yta

15 ha

70 ha

Kapacitet

0,5 Mm3

2 Mm3
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1.3.1.7

Hannukainens industriområde

Alternativen 1A-C
I projektalternativen 1A, 1B och 1C lokaliseras den separata filtreringsanläggningen och tåglastningsstationen i
Sotkavuomaområdet i Rautuvaara. Dessa kräver en areal på cirka 10 ha. Filtreringsanläggningens kapacitet är 2-3 Mt koncentrat i året.
Alternativ 4
I alternativ 4 är filtreringsanläggningen en del av anrikningsverket vid Rautuvaara industriområde norr om Sotkavuoma.
Dessutom placeras byggnader för service och sociala utrymmen, malmlagret, koncentratlagret, tågets lastningsstation och
övrig infrastruktur i Rautuvaaras industriområde. De industriella
verksamheterna inom Rautuvaara kräver ett område på cirka
30 ha.

1.3.1.8

Transportkorridoren

Alternativen 1A-1C – allmän översikt
I alternativen 1A-1C byggs en cirka 11 km lång och 70 m
bred transportkorridor mellan Hannukainen och Rautuvaara.
Korridoren omfattar:
• En rörlinje för koncentratet som i huvudsak går ovan
mark från anrikningsverket till filtreringsanläggningen
och tåglastningsstationen;
• En returvattenlinje som i huvudsak går ovan mark från
filtreringsanläggningen till anrikningsverket;
• Underjordiska rör för att ta råvatten från Niesabassängen
och för att leda överskottsvattnet till bassängen (jfr. den
detaljerade utredningen nedan);
• Kraftledningar: en ny 110 kV luftledning som ansluter till
elstationen i Rautuvaaraområdet och som går längs projektets transportkorridor till anrikningsverket. En 20 kV
back-up luftledning som går längs transportkorridoren.
Kraftledningen som byggs har en total längd på cirka
11 km. En annan, cirka 4 km lång kraftledning på 110 kV
byggs från den existerande nätanslutningen till
filtreringsanläggningen;
•
Servicevägar med en längs på sammanlagt cirka 10 km byggs så att de efterföljer kraftledningarna och rörlinjerna. Servicevägen är
cirka 6 m bred.
Alternativ 1C
I alternativ 1C omfattar transportkorridoren anrikningssandens rörlinjer som förenar Hannukainens anrikningsverk med
Juvakaisenmaas anrikningssandsområde. Från
klareringsbassängen pumpas överskottsvattnet längs korridoren tillbaka till Niesabassängen.
Transportkorridoren mellan Rautuvaara och
Juvakaisenmaa är cirka 10 m bred och har även
en serviceväg som är 6 m bred.

Bild 1‑3. Rautuvaaras industriområde (alternativ 4).
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Alternativ 4
I alternativ 4 förenar en cirka 8 km lång och 20
m bred transportkorridor (Bild 1-5) Hannukainen
och Rautuvaara. Transportkorridoren omfattar:
•
En remtransportör ovan markytan (Bild
1-4) för att transportera den krossade malmen
till Rautuvaara anrikningsverk samt en 5 m bred
serviceväg;
•
En transportör;
•
Vägtunnlar och broar som byggts med
stål;
•
En underjordisk vattenledningslinje från
Hannukainens vattenlager till Rautuvaaras anrikningsverk.

För transportkorridoren byggs en bro över vägen till
Pakasaivo, en tunnel under Äkäsjokitie, en bro över vägen
Mökkitie och en tunnel under Ylläksentie.

Infarterna: Infarten till Hannukainens område är cirka 8
m bred och ansluter till Kolari-Äkäslompolo regionväg
940. Infartens första 3 km är den allmänna väg som leder
till Pakasaivo. Vägen följer östra stranden av Valkeajoki
och svänger sedan av mot öster till industriområdet,
medan Pakasaivontie fortsätter längs älven.
• Servicevägarna ligger inom gruvområdet och förenar
projektets olika verksamheter med varandra, till exempel
gråbergsområdet och anrikningssandsområdena med
dagbrotten.
• I området byggs även cirka 25 m breda körbanor som
behövs för att transportera malmen och gråberget till
krossverket och gråbergsdeponierna.
•

Alternativ 4
I alternativ 4 byggs en 20 kV kraftledning från nuvarande
Rautuvaara elstation till det existerande 100 kV:s elnätet.
1.3.1.9 Vattenhantering
Projektområdets avrinnande vatten och dagbrottens torkningsvatten samlas med hjälp av öppna diken och vallar i bassängnätverket och pumpas till klareringsbassängen och/eller lagerbassängen. Omgivningens rena avrinningsvatten, som inte påverkats av gruv- eller industriverksamheten, leds bort från området (tillbaka) till naturens vattendrag.
I alla projektalternativ samlas sipper- och ytvattnet från anrikningssandsområdet i den närliggande klareringsbassängen.
Bild 1‑4. Remtransportören ovan jord (alterntativ 4).

Bild 1‑5. Typgenomskärning av transportkorridoren (alternativ 4).

1.3.1.9 Övrig infrastruktur
Genomförandet av projektet kräver att det finns vägar, rör- och
kraftledningslinjer på arbetsplatsen samt en kontakt med den
existerande infrastrukturen.
• Anrikningssandens rörledning: Anrikningssanden pumpas som slam längs rörlinjen från anrikningsverket till anrikningssandsområdet (jfr. transportkorridorerna i alternativen 1B och 1C).

Alternativen 1A-C
De viktigaste delområdena i vattenhanteringen i alternativen
1A-1C är:
•
Råvattentagning från Niesajoki:
På norra stranden av Niesabasängen
byggs ett pumpverk som pumpar råvatten från bassängen till processvattenbassängen längs en 11 km lång underjordisk rörlinje. Rörlinjen går längs
transportkorridoren tills den svänger av
mot Niesabassängen.
•
Råvattentagning från Valkeajoki:
Vid behov används den existerande Valkeajokibassängen som extra källa för råvatten.
Bassängen ligger öster om gruvområdet. Nära dammen
vid Valkeajoki byggs ett pumpverk och älven förenas
med processvattenbassängen med en 7 km lång underjordisk rörlinje.
• Överskottsvattnet som bildas främst under våren då snö
smälter leds efter behandling till Niesabassängen och
vidare till Niesajoki. Rörlinjen går längs transportkorridoren tills den svänger av mot bassängen. Rörlinjens sammanlagda längd är cirka 13,5 km.
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Alternativ 4
I alternativ 4 omfattar vattenhanteringen:
• Ledning av vatten från Hannukainens vattenlagerbassäng till Rautuvaara klareringsbassäng. Rörlinjen som
går längs transportkorridoren förenar Hannukainen med
Rautuvaara.
• Vattentagning från Rautuvaaras klareringsbassäng och
Hannukainens vattenlagerbassäng;
• Ledning av överskottsvattnet längs rörlinjen från
Rautuvaara till Muonio älv. Korridoren som bildas av rörlinjen är cirka 10 m bred och cirka 11 km lång.

1.4

Planerade projektverksamheter:
Byggandet av gruvan

De viktigaste verksamheterna under byggfasen är:
• Öppnandet av nyttostenbrottet för att ta stenmaterialet
som behövs i byggandet;
• Byggandet av arbetsplatsvägar;
• Byggande av rörlinjer, pumpverk och bassänger;
• Vattenhantering, inklusive de gamla dagbrottens tömning på vatten;
• Röjning av arbetsplatsen: avlägsnande av vegetation
och ytjord;
• Röjning av arbetsplatsen: avlägsnande av lös jord från
dagbrottsområdena;
• Byggande av Hannukainens och Rautuvaaras industriområden;
• Byggande av övrig infrastruktur, inklusive transportkorridoren.
Dessutom verksamheter utförda av tredje parter, så som
grundrenoveringen av banavsnittet Kolari – Rautuvaara.

1.4.1 Tidtabell för byggandet
Byggarbetet planeras inledas år 2014 och fortsätta ända tills
gruvdriften inleds år 2016. Ingen noggrannare tidtabell för byggandet har ännu bestämts. Byggordningen för en del kärnverksamheter kommer dock att schemaläggas för att minska på miljökonsekvenserna.
Byggandet av arbetsplatsvägarna, avlägsnandet av den
lösa jorden och byggandet av det södra gråbergsområdet inleds i Hannukainen vart efter att tillståndsärendet framskrider.
Infrastrukturen för vattenhanteringen, pumpstationerna och
vattenbassängerna byggs under ett tidigt byggskede för att
förhindra vattnet från att oregerligt rinna ut i älvarna. De gamla
dagbrotten töms i början av byggfasen. I alternativen 1A-1C leds
vattnet från dagbrotten till Äkäsjoki. I alternativ 4 leds dagbrottens vatten till Hannukainens vattenlagerbassäng efter att den
står klar. I alternativ 4 leds dagbrottens vatten inte till Äkäsjoki.
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Byggandet av byggnaderna, remtransportören, arbetsplatsvägarna och den övriga infrastrukturen schemaläggs på basis
av den tid byggandet tar, leveranstiderna och andra motsvarande faktorer.

1.4.2 Röjning av arbetsplatsområdet och brytning
av nyttosten
Avlägsnande av vegetation och ytjord
I början av byggandet avlägsnas ytjorden1 och vegetationen
från dagbrottens område, från Hannukainens och Rautuvaaras
industriområden, från anrikningssandsområdena, från en del av
gråbergsområdena samt från andra behövda områden där man
bygger strukturer eller där marken annars bör avlägsnas.
Avlägsnande av lös jord från dagbrottsområdena
Den lösa jorden består av sand/grus och har en del siltisk morän. Mängden lös jord som ska avlägsnas är sammanlagt cirka
134 Mt. Avlägsnandet av den lösa jorden har planerats inledas år
2014 och fortsätta till år 2016. Cirka 8 Mt avlägsnas under grundberedningen. Efter grundberedningen avlägsnas lös jord 1-3 Mt
i året enligt hur produktionen framskrider. Den lösa jorden bildar ett skikt med en genomsnittlig tjocklek på cirka 15 m, med
variation mellan 0-100 meter. Den lösa jorden avlägsnas med
grävmaskin och transporteras med lastbilar längs arbetsplatsvägarna till gråbergsdeponierna. Inga sprängningar kommer antagligen att behövas för avlägsnandet av lösjorden.
Den avlägsnade lösa jorden används:
• Som byggmaterial i dikena och vallarna (främst morän)
samt i gråbergsområdena;
• För gruvområdets vägar, fält- och lagerområden (tillsammans med grus, sand och stenmaterial som fås från nyttostensbrottet);
• För de vallar som byggs kring anrikningssandsområdet
används morän som har minsta möjliga vattengenomtränglighet.
Den lösa jorden som inte används för ovan nämnda syften
deponeras i gråbergsområdena i särskilda delar som reserverats
för den. Den lösa jorden används senare då gruvan stängs för
att återföra Hannukainens område till tidigare skick. Den lösa
jordens lokaliseringsställen inom gråbergsområdena presenteras i kapitel 1.5.2.
Öppnande av nyttostenbrottet
Efter att den lösa jorden avlägsnats fås gruset från det (temporära) nyttostenbrottet som ligger innanför Hannukainens
dagbrottsområde. Till brottets verksamhet hör sprängandet av
det stenmaterial som behövs vid byggande och krossning av
sprängstenen. Produktionen av stenmaterial avslutas efter att
gruvan inleder sin drift.

1) Yjorden är jordmånens översta skikt och innehåller vanligtvis rikligt med
humus. Skiktets tjocklek varierar normalt mellan 5 och 20 cm. Ytjorden klassificeras som en del av den lösa jorden.

1.4.3 Infrastrukturen och industriområdet i
Hannukainen

1.4.4 Infrastrukturen och industriområdet i
Rautuvaara

1.4.3.1 Byggandet av arbetsplatsvägar, rörlinjer och
pumpverk

1.4.4.1 Byggandet av arbetsplatsvägar
Den egentiga infarten byggs från regionväg 940 till Rautuvaara
industriområde.
1.4.4.2 Byggandet av Rautuvaaras industriområde
Byggandet av Rautuvaaras industriområde är typisk beredning
av jordbyggnadsarbeten och byggandet av byggnader. Till verksamheterna hör avlägsnandet av ytjord, användandet och tätningen av stenmaterial, byggandet av grunderna till krossverket, lagren, kontorsbyggnaderna osv. samt byggandet av byggnaderna.

Då ovan nämnda verksamheter utförts kan en stor del av
Hannukainens område nås. Den egentiga infarten byggs från
regionväg 940 till Hannukainens industriområde.
För att dagbrottet som ligger på arbetsplatsområdet ska kunna tömmas på vatten måste man bygga underjordiska rörlinjer
och pumpstationer. Andra rörlinjer och pumpstationer byggs
som en del av vattenhanteringen i området Hannukainen.
I alternativen 1A-1C byggs de rörlinjer som transporterar koncentratet från Hannukainens industriområde till
Rautuvaaras industriområde. I alternativ 4 byggs ingen rörlinje från Hannukainen. I alternativ 1A byggs rörlinjerna för anrikningssanden innanför Hannukainens inhägnade område från
anrikningsverket till anrikningssandsområdet. I alternativen 1B
och 1C byggs anrikningssandens rörlinjer från Hannukainens
industriområde till Rautuvaara industriområde (jfr. närmare beskrivning av transportkorridoren nedan).
1.4.3.2 Byggande av Hannukainens industriområde
Byggandet av Hannukainens industriområde är typisk markbyggnadsarbete och byggnadsbyggande. Till verksamheterna
hör avlägsnandet av ytjord, användandet och tätningen av stenmaterial, byggandet av grunderna till krossverket, lagren, kontorsbyggnaderna osv. samt byggandet av de egentliga byggnaderna.
Storleken på det område som ska byggas och antalet byggnader varierar enligt projektalternativen, så som beskrivits i kapitel 1 som behandlar ytorna.
Alternativ 1A-1C
I alternativen 1A-1C omfattar industriområdet en större yta
än i alternativ 4 och omfattar även anrikningsverket, malmlagret
samt de sociala utrymmena.
Alternativ 4
I alternativ 4 är områdets yta mindre än i alternativen 1A-1C. I
området placeras krossverket, lokalerna för att reparera och serva lastbilarna samt övriga hjälplokaler.

Alternativ 1A–1C
Storleken på det område som ska byggas och antalet byggnader varierar enligt projektalternativen, så som beskrivits i
stycke 8.3 som behandlar ytorna
I alternativen 1A-1C har industriområdet en mindre yta än
i alternativ 4. I alternativen 1A-1C byggs bl.a. filtreringsanläggningen, lastnings- och lossningsstationen för tågen samt små
lagerbyggnader i industriområdet.
Alternativ 4
I alternativ 4 är industriområdet betydligt större än i alternativen 1A-1C och där ligger även anrikningsverket, kraftverket,
malmlagret, koncentratlagret, lastnings- och lossningsstationen
för järnvägen samt övriga byggnader som stödverksamheterna
kräver.

1.4.5 Byggande av transportkorridoren
Verksamheterna under tiden transportkorridoren byggs är annorlunda i alternativen 1A-1C än i alternativ 4.
Alternativ 1A-1C
I alternativen 1A-1C omfattar transportkorridoren infrastruktur som är typisk för byggarbetsplatser; vägbygge, byggande av
underjordiska och ovanjordiska rörlinjer samt dikning. Till verksamheterna hör avlägsnandet av jordmaterial, användningen av
stenmaterial och byggandet av rörlinjer. Till transportkorridoren
hör även byggandet av kraftledningslinjen.

Bild 1‑6. Kaunisvaaraprojektets byggplats.
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Transportkorridorens totala bredd i alternativen 1A-1C är cirka 50-70 m.
I bild 1-7 presenteras en typisk genomskärning av transportkorridoren i alternativen 1A-1C.
Alternativ 4
I alternativ 4 är transportkorridorens viktigaste del remtransportören ovan jord till Rautuvaara anrikningsverk. Byggandet
av den ovanjordiska remtransportören omfattar byggandet av
grunden, installeringen av metallstrukturerna, mekaniseringen samt byggandet av broar och tunnlar. Invid transportören
byggs en serviceväg. Dessutom byggs underjordiska rörlinjer
i alternativ 4.

Det regn- och grundvatten som kommer till dagbrotten
pumpas till Hannukainens vattenlager/klareringsbassäng.
Vallar, diken och utjämningsbassänger byggs även omkring
gråbergsområdena på samma sätt och vatten pumpas till vattenlagerbassängen eller till klareringsbassängen på det sätt
som presenteras i varje alternativ.
Klareringsbassängen, vattenlager-/processvattenbassängen
I alla projektalternativ byggs klareringsbassängen i början av
byggfasen i närheten av anrikningssandsbassängen. I alternativ
4 byggs en vattenreservbassäng och i alternativen 1A-1C byggs
en processvattenbassäng i Hannukainen. Till byggandet hör typiska schaktningsverksamheter så som byggandet av dammar,
öppna diken och vallar. Ingen bottenstruktur byggs på botten
av dammarna.

Bild 1‑7. Transportkorridorens typtvärsnitt (alternativ 1A-1C).

1.4.6 Vattenhantering
1.4.6.1 Ytvattnen, dagbrotten och gråbergsområdena
Genom att bygga vallar med den lösa jorden och/eller omgärdande diken förhindras omgivningens vatten från att ta sig in i
dagbrottet och samtidigt begränsas ytvattnet från att rinna från
gruvområdet till älvarna (Bild 1-8). Om det är möjligt så leds rena
ytvatten tillbaka till älvarna. I byggfasen samlas vattnet i en bassäng och via våtmarken till Äkäsjoki eller Kuerjoki.

Bild 1‑8. Vattenhanteringen i dagbrotten.
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1.4.6.2 Vattnet i Hannukainens gamla dagbrott
(alla alternativ)
Hannukainens gamla dagbrott töms på vatten under byggfasen. I alternativen 1A-1C leds de gamla dagbrottens vatten till
Äkäsjoki enligt Gränsälvskommissionens tillstånd M12/07. I alternativ 4 leds dagbrottens vatten till Hannukainens vattenlagerbassäng under byggfasen.

1.4.6.3 Vattnet i Rautuvaaras gamla dagbrott
(alternativ 4)

1.4.8 Gråbergsområdets verksamheter

Vattenytan i Rautuvaaras gamla dagbrott sänks under byggfasen så att man kan placera svavelrik anrikningssand i brotten.
Vattnet behandlas innan det leds vidare till Niesabassängen eller till Rautuvaaras klareringsbassäng.
1.4.6.4 Niesabassängen (alternativen 1A-1C)
Niesabassäng ligger enligt avrinningsriktningen ovan om
Rautuvaaras gamla anrikningssandsbassäng. Niesabassängen
används som källa för råvatten och även överskottsvattnet leds till
bassängen. Pumpverket som byggs väster om Niesabassängen
används för att pumpa råvatten till Hannukainens processvattenbassäng. Råvattentagningen är maximalt 500-600 m3/h För
att leda vattnet byggs en underjordisk rörledning som går längs
transportkorridoren till processvattenbassängen.
Klareringsbassängens överskottsvatten leds till Niesabassäng.
I transportkorridoren byggs en underjordisk rörlinje med en diameter på cirka 700 mm, längs vilken överskottsvattnet leds till
bassängens östra ran.
1.4.6.5 Råvattentagning från Valkeajokibassäng (alternativen 1A-1C)

Gråbergsområdena byggs allt eftersom det bildas lös jord och
gråberg. Under byggfasen deponeras endast lös jord i gråbergsområdena.
Under gråbergsområdena byggs inga membran- eller bottenstrukturer. Vegetationen och ytjorden avlägsnas från gråbergsområdena enligt kapitel 1.4.2. Avlägsnandet av vegetation kan ta ända tills gruvan inleder driften.

Valkeajokibassängen som ligger väster om gruvområdet används som reservkälla för råvattnet. Mellan Valkeajokibassängen
och processvattenbassängen byggs en pumpstation och en
underjordisk rörlinje.
1.4.6.6 Pumpbassängerna
Gråbergsområdenas avrinnings- och sippringsvatten samlas via
öppna diken och dräneringsskikt till utjämningsbassängen som
ligger i närheten av områdena. Efter möjlig behandling pumpas
vattnet till klareringsbassängen eller vattenlagerbassängen enligt projektalternativet i fråga.
Dagbrottens vatten samlas in i bassänger som ligger i brotten. Vattnet behandlas med sand- och oljefrånskiljare som
byggs i brottet innan vattnet pumpas till klarerings- eller vattenlagerbassängen.
1.4.6.7 Vattenhanteringsverk
I Hannukainen byggs ett vattenhanteringsverk med ändamålsenliga maskiner och bassänger för att rena vattnet.
Anläggningens yta är cirka 2 ha.

1.5

Planerade projektverksamheter:
Gruvans driftfas

Gruvans driftfas omfattar följande verksamheter:
• Dagbrotten;
• Byggande av gråbergsområdena;
• Krossning och transport av malmen;
• Anrikning av malmen;
• Lagring av kemikalier;
• Byggande av anrikningssandsområdet;
• Export av produkten;
• Vattenhantering;
• Utnyttjande av material.
I detta stycke beskrivs verksamheterna under gruvans driftfas, materialen samt de tekniska uppgifterna om de maskiner
och verktyg som används under driften.

1.5.1 Dagbrotten
Malmbrytningen inleds då ytjorden avlägsnats. Avlägsnandet
av den lösa jorden fortsätter under hela gruvans drift.
Gruvverksamheten inleds vid Hannukainens dagbrott.
Kuervitikkos dagbrott utnyttjas senare under gruvans driftfas.
Den första brytningsmetoden är sedvanlig borrning, sprängning, åtskiljning av malm och gråberg samt lastning i lastbilar,
transport till krossverket som ligger i industriområdet eller till
gråbergsområdena.
I bild 1-9 presenteras en genomskärning av Hannukainens
dagbrott där vägarna som leder till brottets botten visas.

1.4.7 Anrikningssandsområdet
Alternativen 1A-C
Byggandet av anrikningssandsområdet är typiskt jordbyggnadsarbete med röjning av arbetsplatstomten och byggande
av dammar och diken. För anrikningssandsområdet där LIMSanrikningssanden deponeras byggs inget membran- eller bottenstruktur. För anrikningssandsområdet där den svavelrika anrikningssanden deponeras byggs bottenstrukturer.
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I gruvverksamheten som utförs
som dagbrott bryts klippan terrassvis. Terrasserna bildar ett gradvis allt djupare brott som efterföljer malmmassans linje. Byggandet
slutas först så gruvdriften avslutas.

Bild 1‑9. Genomskärningsbild av Hannukainens dagbrott.

I sprängningarna används pumpbart emulsionssprängämne
som baserar sig på ammoniumnitrat (ANFO). Komponenterna
som används i sprängmedlet tillverkas i tillverkningsanläggning för emulsionssprängämnet och lagras i sprängämneslagret. Tillverkningsanläggningen och sprängämneslagret ligger i norra delen av Hannukainens dagbrott. Den slutliga blandningen av sprängämneskomponenterna sker på arbetsplatsen
i särskilda blandningsfordon. Malmproduktionens sprängningar sker under vissa tider på dygnet, och i huvudsak med två till
tre dagars mellanrum. Extra sprängningar kan ibland behövas.
Malmproduktionens sprängningar kan producera 500 000-2
000 000 t sten åt gången. Produktionssprängningarna meddelas i förväg.
Laddningsarbetet och annan mindre hantering av sprängämnena kan ske under vilken tid på dygnet som helst.
Sprängningsarbetena som inte gäller malmproduktionen kan
göras under vilken tid som helst.
Malmen och gråberget lastas med grävmaskiner. Lastningen
sker direkt i lastbilar i dagbrottet. Lastbilarnas kapacitet varierar
mellan 300-400 t och är typiskt 270 t (Bild 1-10). Lasten fylls på
med frontlastare och grävmaskiner. Lastningen kan ske året runt
under vilken tid på dygnet som helst. Högst 12 lastbilar kan arbeta i gruvan.
Vattnet som samlas i dagbrotten pumpas efter behandling
till vattenlagerbassängen.

Bild 1‑10. Malm lastas i en lastbil.
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Längs brottets väggar byggs körbanorna som leder till brottet.
Terrassens höjd är cirka 10 m. Den
kan dock variera mellan 5 och 20
meter beroende på topografin och
malmens läge.

Anfo alltså en blandning av ammoniumnitrat och
brännolja är det sprängmedel som vanligtvis används i gruvverksamheten. Det består främst av
ammoniumnitrat och dieselolja (<10 %).
Beroende på de använda tillsatsämnena är ANFO
mycket vattenlösligt och det förekommer som
nitrater och ammoniak i gruvvattnen samt i gråbergsområdenas infiltrationsvatten.
Den projektansvarige (Northland) använder tillsatsämnen som minskar på lösligheten för att
minska på miljökonsekvenserna.

1.5.2 Gråbergsområdenas verksamheter
Sammansättningen hos det gråberg som bildas analyseras kontinuerligt under hela gruvdriftens tid. Det är viktigt att granska
sammansättningen eftersom avfall av en viss typ kan bilda sura
gruvvatten (AMD) (textrutan här intill).

Sura gruvvatten (AMD)
Då sulfithaltiga mineraler (t.ex. pyrit och magnetkisel) oxideras (alltså reagerar med syre) bildas det
sulfat som vidare tillsammans med vatten kan bilda svavelsyra. De låga pH-värden som detta leder
till kan bilda syrehaltigt vatten som kan leda till att
till exempel metaller av typen zink, koppar eller
kadmium som finns i materialet löses upp, vilket i
sin tur kan ha skadliga inverkningar på miljön.
Material som är icke syrebildande (NAF) kan anses
vara material med tillräckligt låg svavelhalt eller
vars buffertförmåga är tillräcklig för att hindra sura
vatten från att uppstå. Svavelhalten bör vara under
0,1 % (våtton). Material anses vara möjligen syrebildande (PAF) ifal de har tillräckligt hög svavelhalt
och/eller en otillräcklig buffertförmåga för att förhindra sura vatten från att uppstå. Svavelhalten är
över 0,1 % wt. Det har utvecklat testmetoder för
att identifiera både PAF- och NAF-material (se texten nedan).

SRK Ltd har på uppdrag av den projektansvarige definierat
syraproduktionsförmågan för gråberget och den lösa jorden
som bildas i Hannukainen enligt standarden EN15875 ABAtestet. Dessutom har NAG-tester utförts (jfr. beskrivning av testerna nedan).
På basis av resultaten (SRK 2013) är det möjligt att det sippringsvatten som uppstår i gråbergsområdena där möjligen syrebildande gråberg deponeras (s.k. PAF-gråberg) innehåller förhöjda halter av aluminium, kobolt, koppar, mangan, nickel, uran,
zink och sulfat.
Det sippervatten som uppstår i gråbergsområdena där det
icke syrebildande gråberget (s.k. NAF-gråberget) deponeras kan
innehålla höjda halter av uran och sulfat samt förhöjda halter av
nitrat på grund av gruvverksamheten.

Nitratets utlösning i gråbergsområdena under verksamheten beror på rester av ANFO-sprängämnet (ammoniumnitrat/
brännolja) som används i sprängningarna.
Mängden gråberg som uppstår under projektet uppskattas
enligt följande:
• Cirka 180 Mt icke syrebildande gråberg (NAF): bildar inte
syra, låg svavelhalt (<0,1 %), låga metallhalter och låg
metallöslighet;
• Cirka 190 Mt möjligen syrebildande gråberg (PAF): kan
bilda syra, hög svavelhalt (i genomsnitt 5,5 %), förhöjda
metallhalter och förhöjd metallöslighet;
• Cirka 75 Mt icke syrebildande lös jord (NAF).
Under gruvdriften produceras cirka 445 Mt gråberg och lös
jord, den årliga mängden varierar mellan 5-35 Mt (jfr. bild 1-2).
Gråbergsområdena byggs som cirka 25 m höga terrasser.
Gråbergdeponiernas ramper har en sluttning på i genomsnitt
1:3. Varje enskild terrass har en sluttning på cirka 1:1 och avståndet till den nedre terrassens kant är 75 m. Gråberget deponeras
sakteligen med hjullastare och bulldozers.
Det icke syrebildande gråberget (NAF) och den lösa jorden
deponeras direkt på det befintliga markskiktet och sippringsvattnet låtes rinna ner i grundvattnet. Det möjligen syrebildande gråberget (PAF) deponeras i områden där grundvattnet flödar i riktning mot dagbrotten. Således samlas sippringsvattnet
in i dagbrotten innan det behandlas och pumpas till klareringsbassängen. Sipprings- och avrinningsvattnen som kommer från
gråbergsområdena uppskattas gradvis öka i mängd under projektets tid från cirka 0,5 Mm3 till cirka 2,1 Mm3 i året.
Gråbergsområdenas avrinningsvatten samlas in i omgivningens öppna diken och utjämningsbassänger. Vattnet behandlas
på vattenhanteringsanläggningen innan det leds till klareringsbassängen. I kapitel 1.5.9 presenteras en mer detaljerad beskrivning av vattenhanteringen.
Gråbergsområdenas ytor presenteras närmare i kapitel 1.3
ovan.
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Alternativen 1A-C
Gråberget deponeras i tre olika gråbergsområden. På varje
gråbergsområde deponeras lös jord, icke syrebildande gråberg
(NAF-berg) och möjligen syrebildande gråberg (PAF-berg) i ett
skilt område enligt bild 1-11.
Alternativ 4
I alternativ 4 har deponeringsplatserna för det möjligtvis syrebildande gråberget (PAF) och icke syrebildande gråberget
(NAF) optimerats så att man minimerar risken för att möjligen
förorenat grundvatten når älvarna. Hur de olika gråbergen placeras i gråbergsområdet presenteras i bild 1-12.

1.5.4 Krossning, transport och lagring av malmen

Bild 1‑11. Placeringen av den lösa jorden (OB), det icke syrebildande gråberget
(NAF) och det möjligen syrebildande gråberget (PAF) i gråbergsområdena
(projektalternativen 1A-1C).

Bild 1‑12. Placeringen av den lösa jorden (OB), det icke syrebildande gråberget
(NAF) och det möjligen syrebildande gråberget (PAF) i gråbergsområdena
(projektalternativet 4).
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Malmen måste krossas så att det ska kunna behandlas på anrikningsverket. Malmen transporteras med lastbilar från dagbrotten till den första konkrossen som ligger i Hannukainens industriområde. Krossen ligger under markytan och är försedd med
ett system för dammbindning och inmatningen sker på lastningsområdets nivå.
I förkrossen krossas malmen till en grov bitstorlek med en diameter på cirka 240 mm. I närheten av krossverket finns ett 10
000 ton stort malmlager (ROM) som säkrar en jämn inmatning
av malm till processanläggningen. Malmlagret jämnar även ut
variationerna i malmens järnhalter och säkrar en jämn inmatning till anrikningsverket i fall att verksamheterna i dagbrottet
avbryts av någon anledning.
Den krossade malmen transporteras med remtransportören
till det täckta lagerområdet för 150 000 ton, där det skiljs åt enligt sorten. Tak och väggar byggs kring remtransportören för att
minska dammkonsekvenser och buller. Remtransportören är
cirka 500 m lång. I alternativen 1A-1C placeras lagret för krossad
malm i Hannukainen nära anrikningsverket. I alternativ 4 ligger
lagret för krossad malm i Rautuvaara och remtransportören är
cirka 8 km lång.
Krossningen och malmtransporten kan ske vilken tid på dygnet som helst året runt.

1.5.4 Anrikning av malmen

1.5.5 Kemikalielagret

Anrikningen av malmen omfattar en serie kemikaliska och mekaniska processer där de värdefulla mineralerna separeras från
malmen. I Hannukainens projekt strävar man efter att separera
koppar-guld-koncentratet och järnkoncentratet från malmen.
Anrikningssanden bildas i två separata avfallsflöden som än det
högsvavliga och lågsvavliga (LIMS) anrikningssanden. Den svavelrika anrikningssanden innehåller järnsulfidpyrit (FeS 2) och
magnetkis och den lågsvavliga anrikningssanden innehåller silikater och lågsvavlig pyrit. Malmen anrikas på anrikningsverket
som är cirka 200 m långt, 45 m brett och 40 m högt. Processens
schemabild presenteras i bild 1-13. Processen omfattar följande
centrala skeden:
1. Malning av den krossade malmen till en mindre kornstorlek;
2. Separation: den malda malmen separeras till magnetit
och koppar-guld-fraktion genom flotation.
3. a) koppar-guld-fraktionen mals vidare och flotateras på
nytt i den andra flotationsfasen. Den svavelrika anrikningssanden separeras från koppar-guld-koncentratet
och förtjockas i anrikningssandens förtjockare och transporteras till anrikningssandsområdet. Koppar-guldkoncentratet torkas och lagras i koppar-guld-koncentratets lager för att invänta transport till kunden.
b) Med flotation eller magnetisk separering av magnetit- eller järnkoncentratet separeras sen svavelrika
och lågsvavliga anrikningssanden. Anrikningssanden
förtjockas och pumpas till anrikningssandsområdet. Magnetitkoncentratet torkas och lastas på tåg i
Rautuvaara.

Kemikalierna lagras i kemikalielagret på industriområdet nära
anrikningsverket.
Tillverkningsanläggningen för emulsionssprängämnet ligger
inom ett inhägnat område i norra delen av Hannukainens industriområde. De olika komponenterna i emulsionssprängämnena som används i sprängningarna tillverkas i anläggningen och
lastas i speciella fordon avsedda för att blanda och transportera
sprängämneskomponenter.
Sprängämnena, till exempel laddningarna och sprängämnen som inte är baserade på emulsioner, lagras i ett lager med
en kapacitet på cirka 50 ton. Lagret ligger inhägnat, längre bort
från de övriga verksamheterna som kräver personarbetskraft
Kemikalierna som används i processerna räknas upp i tabell
1-7.

Flotation är gruvindustrins mest använda metoden för att skilja mineralerna från metallen.
Tekniken baserar sig på bruket av flotationskemikalier.
Flotationskemikalierna förändrar partikelns yta så
att den antingen binder eller avvisar vatten. De
våta partiklarna sjunker ned medan partiklarna
som avvisar vatten limmas ihop till bubblor och
bildar ett skum som kan samlas ihop. Efter skiljningen kand essa två flöden vidareprocesseras.

Anrikningssanden bildas av det material som blir
kvar då de värdefulla metallerna under processen
separerats från malmen
Pyrit (FeS2) och magnetkis är allmänt förekommande järnsulfidmineraler som påträvvas i
Hannukainens malmförekomst. Silikat är en av
de kemiska föreningar som är vanligast i jordskorpan. Till exempel är sand och flera mineraler silikat. Anrikningssanden består bl.a. av ovan nämnada föreningar.

Bild 1‑13. Förenklad schematisk bild av anrikningsprocessen.
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Tabell 1‑7. Kemikalierna som används i processerna (uppskattade mängder).

Kemikalie
Danafloat 245

Mängd (ton per år)
670

Användningssyfte

Toxicitet

Ackumulation

Flotation av magnetkis

Irriterar ögon,

Försvinner i processen (bionedbrytbart)

hud, andningsorgan och matsmältningskanalen.
Flockulant

200

Förtjockning av LIMS-anrikningssanden

Icke toxiskt.

Anrikningssanden

5

Flockulering av kopparkoncentratet och den svavelrika
anrikningssanden

Oral toxicitet

Kopparkoncentratet,

AN 913 SH
Flockulant: Magnafloc

Hudirriterande.

anrikningssanden

Flotanol C-7

270

Flotationskemikal (Py, Po)

Irriterar ögonen.

Försvinner i processen

H2SO4 (Svavelsyra)

2700

sänkande av pH-värdet i flotationen

Giftig, skadlig, orsakar brännskador.

Giftig för vattenorganismer.
Försvinner i processen

Flammar upp vid beröring med
metaller.
6200

höjning av pH-värdet

Metylisobutylkarbinol (MIBC)

940

Flotationskemikalie

Kan skada ögonen.

Försvinner i processen

Kaliumamylxantat (PAX)

3900

Flotationens samlarkemikalie

Kan orsaka ögon-, hud- mm. irritationer.

Försvinner i processen

Kalk: Ca(OH)2

Orsakar brännskador.

Försvinner i processen, anrikningssanden

Skadlig.
Giftig för vattenorganismer.
Natriumkarboxymetylcellulosa (CMC)

45

Kemikalie som används i flotationen, tryckare

Orsakar irritation/allergiska reaktioner vid beröring och inandning.

Försvinner i processen

Natriumetylxantat

45

Flotationens samlarkemikalie

Giftig på huden, inandning, giftig för vattenorganismer.

Försvinner i processen

Flotationens samlarkemikalie (Py)

Orsakar brännskador, giftig Giftigför vattenorganismer.

Försvinner i processen

Natriumisoproplxantat

1800

1.5.6 Anrikningssanden och anrikningssandområdet
1.5.6.1 Anrikningssandens egenskaper
Under det planerade projektet uppstår cirka 76 Mt finkornig anrikningssand. Den svavelrika anrikningssandens kornstorlek är
till 90 % under 0,05 mm. Av LIMS-anrikningssanden har under
50 % en kornstorlek på under 0,06 mm och cirka 90 % en storlek på under 1,6 mm. I Finland klassificeras till exempel ett jordmaterial där finmaterialets (kornstorlek <0,06 mm) andel är över
50 % som silt.
Anrikningssanden är av tre olika typer:
• LIMS-anrikningssanden som uppstår under primärseparationen (största delen silikatmineraler);
• Koncentrat innehållande rikligt med sulfider (pyrit) som
uppstår då kopparen tillvaratas;
• Anrikningssanden innehållande rikligt med sulfider (i
huvudsak pyrit och magnetkis) som uppstår i järnets andra separationsfas.

LIMS-anrikningssanden behandlas som ett icke syrebildande (NAF) material. Anrikningssanden som innehåller pyrit och
magnetkis behandlas som möjligen syrebildande (PAF) material
och de placeras i skilda deponier som ligger i anrikningssandsområdet. Alla tre anrikningssandar innehåller väldigt lite karbonater, vilket pekar på en låg buffertförmåga2.

2) Med buffertförmåga avses de neutraliserande karbonaternas förmåga att
mostå den försurning som svavlet orsakar i anrikningssanden och gråberget.
Ifall det finns tillräckligt med karbonater uppstår inga sura vatten även om materialets svavelhalt i övriga fall skulle orsaka försurning.
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Bild 1‑14. Kornstorlekens fördelning i anrikningssanden (Northland).

Tabell 1‑8. Mängden anrikningssand.

Klassificering

SAMMANLAGT
(Mt)

Andel
(%)

Mängd
som bildas
(Mt/a)

LIMS-anrikningssand

Innehåller lite svavel,
bildar inte syra (NAF)

65,2

85

3,7

Anrikningssand innehållande pyrit

Svavelrik, syrebildande (PAF)

4,4

6

0,25

Anrikningssand innehållande magnetkis

Svavelrik, syrebildande (PAF)

6,7

9

0,38

76,3

100

4,4

SAMMANLAGT

I de kemiska analyser som den projektansvarige (Northland)
utförts har konstaterats:
• Att LIMS-anrikningssanden innehåller lindrigt förhöjda halter av Co, Cu, Fe, Mn och U; P-, S- och Re-, Se-,
Te-halterna överskrider femfaldigt deras allmänna förekomst i jordskorpan (CA)3, samt förhöjda halter Hg, i tester utförda med SGS Met PP-testet.
• Att den pyrithaltiga anrikningssanden innehåller lindrigt
förhöjda halter av Pb, U och Zn; Ag-, As-, Bi-, Co-, Cu-, Fe, Mo-, Ni-, P-, S- och Se-halterna är femfaldiga jämförda
med CA-halten, samt lindrigt förhöjda Hg-halter.
• Att anrikningssanden med halter av magnetkis innehåller lindrigt förhöjda halter av Cd, Cr, Pb, U och Zn; Ag-,
As-, Bi-, Co-, Cu-, Fe-, Mo-, Ni-, P-, S-, Se- och Te-halterna
är femfaldiga jämförda med CA-halten, samt förhöjda
Hg-halter.
EN12457-3 löslighetstesterna visar att:
• Att LIMS-anrikningssanden upplöser mycket lite skadeämnen, lösligheterna uppfyller de Nordiska kraven på
placering av inert avfall (NFS 2004:10).
• Att den pyrithaltiga anrikningssanden upplöser koppar
(Cu) och nickel (Ni) i höga halter och selen (Se), zink (Zn)
och sulfat (SO4) i måttliga halter. Lösligheterna överskrider de löslighetskriterier som ställts upp för slutplacering av inert och ofarligt avfall (NFS 2004:10).

•

Testmetoder
Gruvavfall testats med många olika metoder så att man ska kunna beakta hur avfallet beter sig både på kort och på långt
sikt. Användningen av flera, ofta överlappande, metoder garanterar att bedömningen av materialets egenskaper ger ett
exakt resultat. Anrikningssanden som bildas i Hannukainens projekt har genomgått omfattande tester.
NAG-testet (Net Acid Generation) är ett
snabbt test för att bestämma gråbergets
och anrikningssandens möjliga syrebildande egenskaper. NAG-testet ger en
uppskattning av helhetsproduktionen av
syra vid sulfidernas vittring då det i testets
oxideringsreaktioner samtidigt även sker
en lösning av karbonater och/eller silikater och syran därmed neutraliseras.
ABA-testet(Acid-Base Accounting) används då man bestämmer avfallsprovernas neutraliseringspotential (NP). I metoden mäter man provernas s.k. nettoneutraliseringspotential som den sammanlagda summan av den syra som frigörs vid
sulfidernas oxidation och dess neutralisering.
HC-testet (Humidity Cell Testing) är ett kinetiskt kolonntest där man simulerar vittringen av gråberget och anrikningssanden för att kunna bedöma metallernas
löslighet. HC-testning kan användas då
man bedömmer kvaliteten på det sippervatten som kommer från gråbergs- och
anrikningssandområdena.

Den magnetkishaltiga anrikningssandens löslighetsegenskaper motsvarar den pyrithaltiga anrikningssandens löslighetsegenskaper. Halterna är dock något lägre. Lösligheterna överskrider de löslighetskriterier som
ställts upp för slutplacering av inert och ofarligt avfall
(NFS 2004:10).

3)
´Förekomst i jordskorpan´ (engl crustal abundance, CA) hänvisar till
jordskorpans halt av grundämnet. Det används som måttänhet då sammansättningen av gruvavfallet bestäms.
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Tabell 1‑9. Anrikningssandens egenskaper och soptippslämplighet.

Hannukainens anrikningssand (GTK)
LIMS

Gränsvärden (NFS 2004:10)

Pyrit

Magnetkis

Inert
avfall

Vanligt
avfall

Farligt
avfall

L/S=10

L/S=10

L/S=10

Parameter

Enhet

L/S=2

L/S=10

L/S=2

L/S=10

L/S=2

L/S=10

Torrsubstans

%

99,7

99,7

99,2

99,2

99,6

99,6

Provets vikt

g

175,6

175,6

176,4

176,4

175,8

175,8

Volym efter filtrering L/S=2

ml

298

0

308

0

316

0

Tillsatt

ml

349

1 400

349

1 400

349

1 400

As

mg/kg mv

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

0,5

2

25

Ba

mg/kg mv

0,06

0,18

0,08

0,36

0,05

0,41

20

100

300

Cd

mg/kg mv

0,00

0,00

0,02

0,04

0,001

0,002

0,04

1

5

Cr

mg/kg mv

0,0

0,0

0,2

0,3

0,1

0,1

0,5

10

70
100

Cu

mg/kg mv

0,00

0,01

170

306

1

1

2

50

Hg

mg/kg mv

<0,00004

0,001

<0,00004

<0,0002

<0,00004

<0,0002

0,01

0,2

2

Mo

mg/kg mv

0,02

0,03

0,01

0,01

0,05

0,05

0,5

10

30

Ni

mg/kg mv

0,006

0,008

35

46

34

41

0,4

10

40

Pb

mg/kg mv

0,000

0,001

0,23

0,52

0,002

0,003

0,5

10

50

Sb

mg/kg mv

0,0002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,06

0,7

5

Se

mg/kg mv

0,003

0,01

0,01

0,06

0,01

0,02

0,1

0,5

7

Zn

mg/kg mv

0,002

0,01

14,0

21,9

0,4

0,5

4

50

200

6,9

8,1

3,5

3,7

3,4

3,9

46

6,94

348

154,8

292

31,1
1,4
25 000

pH
Ledningsförmåga

mS/m

DOC

mg/kg mv

5,5

3,5

5,2

0,5

30

Cl

mg/kg mv

3,4

5,8

2,6

5,0

2,2

4,5

800

15 000

F

mg/kg mv

0,3

0,9

2,4

3,9

0,4

1,0

10

150

500

SO4

mg/kg mv

302

363

4 679

11 862

3 865

4 892

1 000

20 000

50 000

tester4

På basis av statiska
är alla pyrit- och magnetkisprover
möjligen syrebildande (PAF). LIMS-anrikningssanden har en svavelhalt som ligger under PAF-gränsen och den har konstaterats
vara icke syrabildande, dvs. NAF.
1.5.6.2 Slutförvaringstekniker och anrikningssandområdet
Anrikningssanden förtjockas och pumpas till anrikningssandsområdet. Det område som reserverats för möjligen syrebildande avfall (PAF) har en vederbörlig bottenstruktur. Vattnet
ovanpå anrikningssanden (supernatant5 water) leds via vattenhanteringen till klareringsbassängen. Efter att gruvverksamheten upphör täcks anrikningssanden på deponeringsstället.

4) Statiska tester är till skillnad från de kinetiska testerna tester som inte
övervakas, utan där man endast granskar de slutliga resultaten. Därför beaktar testerna inte tidsfaktorn. De kinetiska testerna innehåller en övervakning
av förändringarna under testets lopp och därmed beaktar de även tidsfaktorn.
5) Vätska som finns ovan på den deponerade anrikningssanden.
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Behandling av anrikningssanden
Anrikningssanden förtjockas för att minska på behovet att
bygga dammar, att använda och lagra stora mängder vatten
samt för att minska på den areal anrikningssandområdet kräver.
Förtjockandet av anrikningssanden gör det möjligt att sprida
materialet i en brantare vinkel än vid sedvanlig deponering som
görs utan separation av materialen.
LIMS-anrikningssanden förtjockas på anrikningsverket med
flockulanter så att anrikningssandens halt av fasta ämnen är
74 %. Efter detta pumpas sanden till anrikningssandsområdet.
Anrikningssandarna som möjligen bildar syra (PAF) förtjockas till
en halt på cirka 60 % fastämne, sedan blandas den och pumpas
som ett separat avfallsflöde till det deponeringsområde som reserverats för den syrabildande anrikningssanden på anrikningssandsområdet.
LIMS-anrikningssanden skapar en cirka 3,7 %:s sluttning på
anrikningssandsområdet torrzon (s.k. beach) (Bild 1-15). Den
svavelrika anrikningssanden placeras under vattenytan och ingen torrzon bildas.

Rikastushiekan hallinta
Rikastushiekan hallinnan tavoitteena on rajoittaa ympäristöön kohdistuvaa vaikutusta
ja helpottaa rikastushiekka-alueen tehokasta sulkemista. Materiaalien ominaisuudet ja
paikalliset olosuhteet määrittelevät, millaista tekniikkaa käytetään.
Kuten edellä on kuvattu, rikastushiekan ensisijaiset vaikutukset aiheutuvat happamista
suotovesistä. Happamien kaivosvesien syntyminen vaatii rikkiä, happea ja riittämättömän määrän karbonaatteja puskuroimaan
haponmuodostuspotentiaalia.
Rikastushiekan hallinnalla pyritään vähentämään hapen kulkeutumista materiaaliin, hyödyntämään tai kasvattamaan jätteen puskurointikykyä rikkipitoisuuden ja/tai rikinpoiston tasapainottamiseksi. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi rajoitetaan myös rikastushiekka-alueelle ja sieltä pois johdettavan veden määrää.
Käytettyjä tekniikoita ovat rikastushiekan
pitäminen veden alla, kalkin lisääminen jätteen sekaan tai kalkkipatojen rakentaminen, happoa muodostavan (PAF) jätteen
peittäminen puskuroivalla materiaalilla,
kalvo- ja pintarakenteiden rakentamisella.
Pintarakenteilla estetään veden ja hapen
kulkeutumista rikastushiekka-alueelle.

Anrikningssandsområdet
Anrikningssandsområdet består av två delar varav den ena är avsedd för icke syrabildande LIMS-anrikningssand och den andra för
högsvavligt, möjligen syrabildande (PAF) anrikningssand. Området
reserverat för PAF-anrikningssanden har en vederbörlig grund som
består av HDPE-isoleringsmembran och en bentonitmatta som
hindrar beröring med grundvattnet. Ingen grund byggs för LIMSanrikningssandens deponeringsområde (Bild 1-16). Hela anrikningssandsområdet skiljs från omgivningen med vallar och servicevägar.
De omgärdande dikena leder externa ytvatten bort från anrikningssandsområdet. Ytvattnet från LIMS-anrikningssandområdet leds till
klareringsbassängen. Ytvattnet från det svavelrika anrikningssandsområdet behandlas innan det leds till klareringsbassängen.

Bild 1‑16. Bottenstrukturen under området för svavelrik anrikningssand.

Bild 1‑15. LIMS-anrikningssandområdet – genomsnittlig sluttning på torrzonen är 3,7 %
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I alternativ 4 placeras cirka 0,13 Mm3 svavelrik anrikningssand
i Rautuvaaras gamla dagbrott under de första verksamhetsårens
tid. Anrikningssanden slutförvaras i dagbrotten under vattenytan, vilket förhindrar syra från att uppstå.
LIMS-anrikningssanden (bild 1-18) lägger sig med en uppskattad fastämneshalt på 80 %, medan den möjligen syrabildande (PAF) anrikningssanden hålls vattenmättad i det område
inom anrikningssandområdet som särskilt reserverats för den.

Bild 1‑17. Exempel på Rautuvaaras anrikningssandområdens fasindelning (ALT 1B och 4).

Bild 1‑18. Schemabild för anrikningssandområdet.

Sipper-, regn- och smältvattnet samlas i klareringsbassängen
som ligger bredvid anrikningssandområdet, efter vilket vattnet
antingen återanvänds i processen eller leds ut i omgivningen.

46

1.5.7 Export av produkten
Alternativen 1A-C
Magnetkoncentratet (järnkoncentratet) pumpas tillsammans
med vatten från Hannukainens anrikningsverk till Rautuvaara
filtreringsanläggning längs den rörlinje som ligger ovan jord i
transportkorridoren. Bron som överskrider Äkäsjoki ligger på
västra sidan om regionväg 940 och Saivojärvi naturskyddsområde.
Koncentratet torkas och lagras på det täckta område som ligger i samband med filtreringsanläggningen. Filtratvattnet pumpas tillbaka till anrikningsverket längs returvattenlinjen.
Alternativ 4
Magnetitkoncentratet torkas på Rautuvaaras anrikningsverk
och koncentratet lagras på det täckta koncentratlagret som ligger i Rautuvaara industriområde i väntan på transport. Vattnet
som uppstår vid torkningen återanvänds i processen.
Alla alternativ
Efter torkning är koncentratets fuktighetshalt cirka 5 %. Det
torkade magnetitkoncentratet lastas med hjullastare på tåg på
Rautuvaaras lastnings- och lossningsstation och transporteras
till hamnen i Kemi, Brahestad eller Karleby (Bild 1-19).

Magnetitkoncentratet transporteras med ett 750 m långt
tåg 2-3 gånger i dygnet. Mängden magnetitkoncentrat som
kan transporteras på en gång är cirka 6 000 ton. Tågvagnarna är
otäckta cistern- eller koncentratvagnar. Tågen återvänder tomma till Rautuvaara för ny lastning.
Järnvägen mellan filtreringsanläggningen och Kolari grundrenoveras och moderniseras på en sträcka på över 18 km för att
kunna användas för transporterna.
1.5.7.1 Transport av koppar-guld-koncentratet
Då koppar-guld-koncentratet har torkats lagras det på ett täckt
lager bredvid anrikningsverket. Efter detta lastas koncentratet
med hjullastare på lastbilar inne i lagret och transporteras direkt till kunden, till exempel till Bolidens Aitikgruva i Gällivare,
Sverige (avstånd cirka 200 km), till Rönnskär smälteri i Skellefteå,
Sverige (avstånd cirka 400 km) eller till Harjavalta smälteri i
Finland (avstånd cirka 800 km). Möjliga transportrutter presenteras i bild 1-20. Alla rutter går längs regionväg 940 till Kolari och
riksväg 21 till Torneå.
Lastbilarna på 60 ton transporterar som mest cirka 60 000 ton
koppar-gul-koncentrat med i en trafikeringstäthet på i genomsnitt fyra lastbilar om dagen. Mängden koppar-guld-koncentrat
som förvaras i gruvområdets lager motsvarar cirka fyra dagars
produktion.

Bild 1‑19. Järnvägsförbindelsen med hamnarna i Brahestad, Kemi och Karleby
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Rörlinjer används i Hannukainen och
Rautuvaara samt i transportkorridoren. I alternativ 4 används Muonio älvs rörlinje under hela gruvans drift. I alternativ 1C går
servicevägen och anrikningssandens samt
utsläppsvattnets rörlinjer längs en smal
korridor till anrikningssandområdet som
ligger i Juvakaisenmaa.
1.5.8.2 Kraftledningslinjer
Alternativen 1A - 1C
Anrikningsverket ansluts till 110 kV:s
elnätet med en ny 110 kV kraftledning.
Kraftledningen byggs längs transportkorridoren genom att efterfölja de rörlinjer som
monterats för transporten av koncentratet,
för sippervattnets returnering, för råvattentagningen och transporten av utsläppsvattnet.
En annan kraftledning på 110 kV ansluter filtreringsanläggningen till kopplingsstationen i Rautuvaara.

Bild 1‑20. Koppar-guld-koncentratets transportrutter till Gällivare, Rönnskär och Harjavalta.

Alternativ 4
Rautuvaara anrikningsverk ansluts till
elnätet med en 20 kV kraftledning mellan
Rautuvaara kopplingsstation och anrikningsverket.

1.5.8 Övriga verksamheter
Byggnaderna och verkstäderna som behövs för underhåll, tjänster och administration är de hjälpverksamheter som behövs under gruvdriften. Tankningen av de lastbilar som används i gruvan sker på Hannukainens industriområde. Bilarna repareras
och servas på bilverkstäderna. Pumpverken används för att avlägsna vatten samt för att transportera vatten, koncentrat och
anrikningssand.
1.5.8.1 Arbetsplatsvägar, rörlinjer och annan infrastruktur
De vägar som förenar gruvans olika områden samt servicevägarna har grusbeläggning. Endast infartsvägarna till gruvområdet är asfalterade.
25-30 m breda körbanor byggs från Hannukainens och
Kuervitikkos dagbrott till krossverket. Omkring anrikningssandsområdet och klareringsbassängen ligger servicevägar på cirka
15 km. I transportkorridoren som leder till Rautuvaara ligger en
cirka 12 km lång serviceväg.
Gruvområdets infart är en 7 m bred och 5 km lång väg från
Kolari-Äkäslompolo regionväg 940 till gruvområdet. All trafik till Hannukainens område går längs denna väg. Trafiken
till Rautuvaara industriområde sker längs en 7 m bred infart
som ansluter till regionväg 940. Även koncentratet, förnödenheterna och reservdelarna samt personalen tar denna väg till
Rautuvaara.

48

1.5.8.3 Kraftverket
Ett kraftverk som producerar värme och el byggs i Hannukainen.
Bränslet är träflis och torv.
Alternativ 4
I alternativ 4 byggs ett eget flis-/torvkraftverk i Rautuvaara.

1.5.9 Vattenhantering
Det helt integrerade vattenhanteringssystemet täcker alla verksamheter i Hannukainen. Vattenbalanskalkyler har gjorts för
hela gruvområdet för att garantera att anrikningsverket får vatten och för att definiera ledningskapaciteten, rörens och pumparnas storlekar för de nödvändiga vattnen. Vattenbalansen
är positiv året om och därmed är det nödvändigt att leda vatten ut i vattendragen. Man har inte planerat att leda vatten ut i
Äkäsjoki, Valkeajoki och Kuerjoki.
Alternativ 1A-1C
I alternativen 1A-1C samlas vattnet från Hannukainen och
anrikningssandområdena (Rautuvaara, Hannukainen eller
Juvakaisenmaa) i klareringsbassängen (CP) i Hannukainen och
leds till den gamla bassängen i Niesa och vidare till Niesajoki.

Den separata processvattenbassängen (PWP) ger en tillräcklig buffertkapacitet för det extra vatten som processen kräver.
Vattentagningen och klareringsbassängens vatten håller processvattenbassängens vattenmängd på tillräcklig nivå. Råvatten
tas från Niesabassäng och ibland från Valkeajoki.
Vattnet hanteras på plats eller innan det leds till klareringsbassängen. Det är främst vattnet som bildats i de möjligen syrabildande gråbergsområdena samt i deponeringsområdet för
den svavelrika anrikningssanden som behandlas innan de leds
till klareringsbassängen.
I bild 1-21 presenteras en simplifierad flödesplan för vattenhanteringen.

I bild 1-22 presenteras en simplifierad flödesplan för vattenhanteringen i alternativ 4.

Bild 1‑22. Förenklad flödesplan för vattenhanteringen, alternativ 4.

Bild 1‑21. Förenklad flödesplan för vattenhanteringen, alternativen 1A-1C.

Alternativ 4
I alternativ 4 samlas Hannukainens vatten i den vattenlagerbassäng (WP) som ligger i Hannukainen och överskottsvattnet
pumpas till Rautuvaaras klareringsbassäng. Vattnet som bildas i
Rautuvaaras industriområde och anrikningssandsområde samlas i Rautuvaaras klareringsbassäng. Överskottsvattnet som inte
används i processen leds från klareringsbassängen längs en rörlinje till Muonio älv. Inget annat råvatten behövs förutom det
vatten som samlats in i Hannukainen och Rautuvaara.
Vattnet renas omedelbart på plats eller innan det leds till klarerings- (CP) och vattenlagerbassängen (WP). Vattnet som uppstår i deponeringsområdet för möjligen syrabildande gråberg
(PAF) behandlas i Hannukainens vattenhanteringsanläggning
innan det leds till vattenlagerbassängen. Vattnet som bildas i
deponeringsområdet för den svavelrika anrikningssanden behandlas innan det leds till klareringsbassängen.

Det finns vissa skillnader i hur vattenhanteringen ordnas i ovan
beskrivna projektalternativen 1A-1C och 4. Vattenhanteringen
och hanteringsalternativen är dock i huvudsak motsvarande i
alla alternativ. De små skillnaderna mellan alternativen antas
inte ha en betydande inverkan på bedömningens resultat.
1.5.9.1 Vattenbalansen
Mängden vatten som leds bort från området kommer att vara
som störst under gruvverksamheternas sista år då grundvattnets inflöde i området är på topp och arealerna de största. Den
totala mängd vatten som ska ledas bort har beräknats vara cirka
8-9 Mm3 i året, då det största flödet är 1,4–1,6 Mm3 i månaden
under maj och juni ett vattenrikligt år.
I alternativen 1A-1C måsten man en del årstider särskilt under
gruvverksamhetens första år ta råvatten för att kunna underhålla malmanrikningen. Under de torrare månaderna är råvattentagningen från Niesabassäng 500-600 m3 i timmen. Råvatten
tas året om.
Alternativ 4 kräver ingen särskild råvattentagning. Vattnet
som samlats in i området räcker för att underhålla processen.
Vatten samlas in på alla verksamhetsområden, särskilt i dagbrotten och i områdena för anrikningssand, gråberg och industriområdena. I tabell 1-10 presenteras ett sammandrag över
platserna där vattnet bildas. Mängderna presenteras som maximala mängder som förekommer under slutet av gruvans driftfas.
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Tabell 1‑10. Sammandrag över hur vattnet bildas.

VATTENBILDNING

BESKRIVNING

Hannukainens och Kuervitikkos
dagbrott

Grundvattnet och regn-/dagvattnet pumpas till Hannukainens klarerings- eller
vattenlagerbassäng. Vid behov behandlas vattnet innan det leds ut i naturen.

Gråbergsområdena

Regn-/dagvattnet pumpas till Hannukainens klarerings- eller vattenlagerbassäng. Vid behov behandlas vattnet innan det leds ut i naturen.

LIMS-anrikningssandområdet

Regn-/dagvattnet och anrikningssandens sippervatten samlas tyngdkraftsaktigt
till klareringen. Vid behov behandlas vattnet innan det leds ut i naturen.

Den svavelrika anrikningssandens anrikningssandområde

Regn-/dagvattnet och anrikningssandområdets sippervatten pumpas för behandling och leds sedan till klareringsbassängen.

Hannukainens industriområde

Regnvattnets leds via sedimenteringsbassängen till vattenlager-/processvattenbassängen. Vid behov oljeseparering.

Rautuvaara industriområde

Regnvattnet leds via sedimenteringsbassängen till klareringsbassängen/Niesabassäng. Vid behov oljeseparering.

Sanitetsvatten

Sanitetsvattnet samlas och leds från Rautuvaara till det kommunala vattenreningsverket i Ylläs. Påverkar inte gruvområdets totala vattenbalans.

Överskottsvattnet

Klareringsbassängens överskottsvatten leds ut i naturen.

Tabell 1‑11. Sammandrag över områdets vattenförbrukning.

FÖRBRUKAT VATTEN

BESKRIVNING

Hannukainens/Rautuvaaras anrikningsverk

Extra vatten behövs i bearbetningen av malmen. Den lagrade anrikningssanden innehåller vatten. Magnetitkoncentratet är fuktigt.

Dricksvatten

Dricksvattnet fås från det kommunala vattennätverket. Påverkar inte
gruvområdets totala vattenbalans.

I tabell 1-11 presenteras ett sammandrag över områdets vattenförbrukning.
Vattenförbrukningen varierar stort enligt årstiden och förbrukningen ökar oftast allt eftersom gruvdriften framskrider.
Mängderna har kalkylerats genom att använda medeltal för regniga, torra och normala år. Vattenmängderna för de olika verksamheterna under ett normalt år presenteras i tabell 1-12.
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Tabell 1‑12. Uppskattade vattenmängder per verksamhet under gruvdriftens tid (Pöyry 2013).

De uppskattade vattenmängderna per verksamhet under ett normalt år under gruvdriften

År

Verksamhetsår

Anrikningsverkets vattenförbrukning

HAN dagbrottets vattenavlägsning

Regnvatten till HAN dagbrott

KUER dagbrottets vattenavlägsning

Regnvatten till KUER dagbrott

Torkning av LIMS-anrikningssanden

Avrinningsvatten från LIMSanrikningssandområdet

Torkning av den svavelrika anrikningssanden

Avrinningsvatten från den svavelrika
anrikningssandens område

Avrinningsvatten från INERT/OB
gråbergsområdena

Avrinningsvatten från PAFgråbergsområdet

Avrinningsvatten från HAN industriområde

Avrinningsvatten från RAU industriområde

Regnvatten till HAN bassängen och
avrinning

Regnvatten till klareringsbassängen,
avrinning från bassängen

Mängderna anges i enheten Mm3/a

2015

0

0

1,4

0,48

1,4

0

0

0

0

0

0,17

0

0,06

0,09

0,27

0,12

2016

1

-0,14

1,1

0,48

1,11

0

0,04

0,24

0,02

0,05

0,35

0,05

0,06

0,09

0,27

0,12

2017

2

-2,03

1,3

0,49

1,27

0

0,65

0,24

0,29

0,05

0,41

0,14

0,06

0,09

0,27

0,12

2018

3

-2,16

1,2

0,54

1,17

0

0,69

0,24

0,31

0,05

0,53

0,16

0,06

0,09

0,27

0,12

2019

4

-2,16

1,4

0,61

1,44

0

0,69

0,24

0,31

0,05

0,53

0,22

0,06

0,09

0,27

0,12

2020

5

-2,16

1,4

0,78

1,42

0

0,69

0,24

0,31

0,05

0,59

0,25

0,06

0,09

0,27

0,12

2021

6

-2,16

1,7

0,84

1,72

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,6

0,33

0,06

0,09

0,27

0,15

2022

7

-2,16

1,9

0,93

1,9

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,69

0,36

0,06

0,09

0,27

0,15

2023

8

-2,16

2,1

1,01

2,05

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,74

0,36

0,06

0,09

0,27

0,15

2024

9

-2,16

2,1

1,01

2,07

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,77

0,42

0,06

0,09

0,27

0,15

2025

10

-2,16

2,2

1,02

2,22

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,79

0,45

0,1

0,16

0,27

0,15

2026

11

-2,16

2,3

1,07

2,28

0

0,69

0,68

0,31

0,13

0,79

0,51

0,1

0,16

0,27

0,15

2027

12

-2,16

2,3

1,09

2,31

0,09

0,69

0,78

0,31

0,15

0,72

0,51

0,1

0,16

0,27

0,05

2028

13

-2,16

2,3

1,09

2,33

0,16

0,69

0,78

0,31

0,15

0,81

0,53

0,1

0,16

0,27

0,05

2029

14

-2,16

2,3

1,09

2,29

0,24

0,69

0,78

0,31

0,15

0,84

0,53

0,1

0,16

0,27

0,05

2030

15

-2,16

2,2

1,1

2,24

0,24

0,69

0,78

0,31

0,15

0,84

0,53

0,1

0,16

0,27

0,05

2031

16

-2,16

2,3

1,1

2,29

0,3

0,69

0,78

0,31

0,15

0,87

0,53

0,1

0,16

0,27

0,05

2032

17

-2,16

2,4

1,1

2,37

0,3

0,69

0,78

0,31

0,15

0,9

0,57

0,1

0,16

0,27

0,05

2033

18

-2,16

2,3

1,1

2,29

0,3

0,69

0,78

0,31

0,15

0,9

0,57

0,1

0,16

0,27

0,05

2034

19

-1,43

2,5

1,1

2,49

0,3

0,46

0,78

0,2

0,15

0,9

0,57

0,1

0,16

0,27

0,05

Den sammanlagda mängden vatten som leds till Niesajoki
(alternativen 1A-1C) eller till Muonio älv ökar under gruvans
driftfas och uppnår maximal mängd under sitt 19 verksamhetsår. Den uppskattade ledningen av vatten till Muonio älv (alternativ 4) presenteras i bild 1-23. Vattenmängderna som leds i alternativen 1A-1C ligger i samma storleksklass.
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Bild 1‑23. De uppskattade maximimängderna överskottsvatten som leds ut i Muonio älv eller Niesajoki
(verksamhetsår 19) (Pöyry 2013).

1.5.9.2 Vattenbehandling
Vattnet behandlas innan det leds ut i naturen. I tabell 1-13 presenteras en allmän översikt över hur olika typer av vatten behandlas.
Tabell 1‑13. Hur vattnet bildas och vattenbehandlingen.

VATTENBILDNING

BEHANDLING

Hannukainens och Kuervitikkos dagbrott

Oljeseparation innan det leds till vattenlager- eller klareringsbassängen. Vid behov behandlas vattnet innan det leds via kaskadluftning till sedimenteringsbassängerna.

Gråbergsområdena – syrabildande
gråberg (PAF)

Sedimenteringsbassängerna och en kemisk rening i två faser innan ledning till klareringseller vattenlagerbassängen.

Gråbergsområdena – icke syrabildande gråberg (NAF)

Ingen behandling utöver sedimenteringsbassängerna innan ledning till klarerings- eller vattenlagerbassängen.

Anrikningssandområdet (LIMS-anrikningssanden)

Ingen behandling, sedimentering i anrikningssandområdet och ledning med hjälp av tyngdkraften till klareringsbassängen.

Anrikningssandområdet (svavelrik anrikningssand)

Sedimentering i deponeringsområdet för svavelrik anrikningssand, kemisk behandling i en
fas innan ledning till klareringsbassängen.

Hannukainens industriområde

Oljeseparation vid behov, sedimenteringsbassäng innan ledning till klarerings- eller vattenlagerbassängen.

Rautuvaara industriområde

Oljeseparation vid behov, sedimenteringsbassäng innan ledning till klareringsbassängen eller Niesabassäng.

Sanitetsvatten

Sanitetsvattnet samlas och leds från Rautuvaara till det kommunala vattenreningsverket i
Ylläs.

Rena/externa ytvatten

Samlas in i sedimenteringsbassängerna, leds via våtmarken till de omkringliggande vattendragen.

Överskottsvattnet

Överskottsvattnet leds vidare från klareringsbassängen eller Niesabassäng. Ingen separat
behandling krävs eftersom vattnet har behandlats innan det leds till bassängen och därför
kan det ledas vidare.

Uppskattad kvalitet på det behandlade vattnet presenteras
i tabell 1-14.
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Tabell 1‑14. Uppskattad överskottsvattenbelastning och vattenkvalitet (Pöyry
2013).

Överskottsvattnets kvalitets- och belastningsuppskattning
Halter

Belastning

pH

enhet
-

Sulfat SO4
NitratNO3

År 3

År 10

År 19

enhet

År 3

År 10

År 19

7,34

7,36

7,25

mg/l

387,22

492,26

349,32

t/a

475

1 231

2 369

mg/l

49,16

48,74

43,39

t/a

104

122

294

Al

mg/l

0,03

0,05

0,04

t/a

0

0

0

As

µg/l

2,16

2,02

1,30

kg/a

3

5

9

Ca

mg/l

40,21

40,78

28,39

t/a

79

102

193

Cd

µg/l

3,54

5,07

3,65

kg/a

3

13

25

Co

µg/l

74,41

73,32

59,20

kg/a

155

183

402

Cr

µg/l

30,89

25,42

16,12

kg/a

53

64

109

Cu

µg/l

416,70

412,55

264,18

kg/a

877

1 032

1 792

Fe

mg/l

0,07

0,11

0,08

t/a

0

0

1

Hg

µg/l

0,83

0,68

0,53

kg/a

2

2

4

K

mg/l

32,60

37,56

27,60

t/a

44

94

187

Mg

mg/l

10,07

11,18

8,34

t/a

16

28

57

Mn

µg/l

239,48

237,34

196,58

kg/a

505

594

1 333

Mo

µg/l

11,37

11,98

8,45

kg/a

14

30

57

Na

mg/l

27,83

32,69

25,16

t/a

40

82

171

Ni

mg/l

0,11

0,12

0,09

t/a

0

0

1

Pb

µg/l

1,10

1,40

0,98

kg/a

1

4

7

Sb

µg/l

3,08

3,07

2,11

kg/a

5

8

14

U

µg/l

31,67

29,33

18,47

kg/a

53

73

125

Zn

µg/l

44,40

43,65

31,86

kg/a

90

109

216

1.5.10 Användning av material
1.5.10.1 Vattenförbrukning
Det behöv vatten i anrikningen av magnetitkoncentratet, dvs.
järnkoncentratet, och av koppar-guld-koncentratet. Även om
ett slutet processvattenkretslopp används och vattnet återvinns
och återanvänds i så hög grad som möjligt förblir det vatten i
anrikningssanden. Dessutom blir en liten mängd vatten kvar i
magnetitkoncentratet även efter att koncentratet har torkats.
Dessa förbrukar cirka 2 Mm3 i året om mängden malm som anrikas är den sedvanliga årliga mängden, dvs. 6-7 Mt.
Upp till 500 människor kan samtidigt arbeta på gruvan.
Mängden vatten som de anställda förväntas förbruka är 20 m3
om dagen, alltså cirka 7 300 m3 i året. Vattenservicen säkras genom anslutning till det kommunala vattennätverket.
1.5.10.2 Bränslebruk, energiförbrukning
Maskinerna och fordonens om behövs för produktion under
gruvans driftfas uppskattas ha en daglig förbrukning av dieselbränsle på 50 m3. Största delen av dieselbränslet lagrast i en cistern som fast installeras på industriområdet.

Anrikningsverket använder främst elenergi. Den totala energiförbrukningen uppskattas vara 200 GWh i året. Största delen
av energin går åt till krossningen, malningen transporterna och
pumpningen. En del energi behövs även för att belysa och värma upp lokalerna. Reservsystemet, en dieseldriven cirka 1 MW:s
generator, kan tillhandahållas på arbetsplatsen för sådana maskiner som kräver obruten elinmatning.
Enligt planerna är de fasta maskinerna, så som de stora bor�riggarna och grävmaskinerna, dieseldrivna i alternativen 1A-1C.
I alternativ 4 är dessa maskiner eldrivna.
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1.6.1 Dagbrotten

Ammoniumnitrat

8 - 13 000 ton/år

Man låter dagbrotten bilda brottsjöar. Det förväntas ta cirka 70
år för Hannukainens dagbrott att vattenfyllas. Hannukainens
dagbrottssjö kan om 70 år rinna ut i Äkäsjoki.
För säkerhetens skull kommer dagbrottets övre terrasser att
släntbehandlas så att sluttningen är 1:3. Dagbrotten inhägnas
och går inte att nå.

Elenergi

200 GWh/år

1.6.2 Anrikningssandområdet, alternativen 1A-1C

Tabell 1‑15. Förbrukningen av dieselbränsle, sprängmedel och elektricitet

Kalkylerad förbrukning av sprängmedel, bränsle (diesel) och elektricitet under gruvdriften
Diesel

15 - 18 000 liter/år

Emulsionssprängmedel

1.6

Planerade projektverksamheter:
Stängning och efterbehandling av gruvan

Planeringen av stängningen av gruvan görs kontinuerligt. Hur
stängnigen praktiskt ska ske utvecklas under hela gruvdriftens
tid genom förhandlingar som förs med olika intressentgrupper
och är en väsentlig del av gruvdriften. Stängningsplanen i detta
skede har beskrivits som en tekniskt utförbar lösning på basen
av vilken det är möjligt att bedöma konsekvenserna efter stängningen. Med den pågående stängningsplaneringen för gruvdriften kan man minska på restkonsekvenserna och möjliggöra
olika åtgärder som utförs efter att gruvan stängts som siktar mot
att göra området tillgängligt för till exempel turismens behov.
Den nuvarande stängningsplanen för gruvan strävar efter att
lindra projektets skadliga miljökonsekvenser och säkra att området är tryggt efter stängning. Om möjligt kommer projektområdet att återbördas till ett läge som påminner om projektets läge
innan gruvdriften inleddes.
I dagsläget planeras följande åtgärder för en trygg stängning
av gruvan:
• Utjämning och landskapsbearbetning av gråbergsområdena;
• Släntning och utjämning av dagbrottens första terrasser;
• Torkning av bassängerna och avlägsnande av slam;
• Rivning av vallar och dammar, fyllning av dikena;
• Rivning av infrastruktur och byggnader;
• Vägbearbetning;
• Vegetering.
Stängningen av anrikningssandområdet sker i de olika alternativen enligt följande:
• Alternativen 1A - 1C dagbrotten fylls med anrikningssand som returneras från Hannukainens, Rautuvaaras
och Juvakaisenmaas anrikningssandområden.
• Alternativ 4: Rautuvaaras anrikningssandområde täcks
på den plats det ligger.
Åtgärderna vid stängningen av gruvan tar cirka 5 år efter att
gruvdriften avslutats. Granskningen av området förväntas fortsätta i 25 år efter stängningsåtgärderna avslutats.
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Efter att gruvdriften avslutas används både LIMSanrikningssanden och den svavelrika anrikningssanden för att
fylla Hannukainens dagbrott. Detta görs för att minska syretillförseln till anrikningssanden. I alternativ 1A transporteras LIMSanrikningssanden med en remtransportör till dagbrottet medan den svavelrika anrikningssanden i sin tur pumpas in i brottet
som slam. I alternativen 1B och 1C pumpas all anrikningssand in
i brottet som slam. Anrikningssanden som ligger under vattnet
utsätt i huvudsak inte för syrets inverkan och därmed uppstår
endast lite sura gruvvatten eller inget alls.
Dammarna och dikena och deras infrastruktur rivs och transporteras bort. Det gamla anrikningssandområdet jämnas ut och
växter planteras på det.

1.6.3 Anrikningssandområdet, alternativ 4
I alternativ 4 byggs lämpliga ytstrukturer på anrikningssandområdet för att minska syre och vatten från att få direkt kontakt
med anrikningssanden. Efter detta planteras vegetation i området.
Den svavelrika anrikningssanden
Under gruvans driftfas kommer möjligen en del av den svavelrika anrikningssandens deponeringsområde att stängas. Den
slutliga stängningen sker efter att gruvdriften avslutats.
En del av den svavelrika anrikningssanden slutförvaras i
Rautuvaaras gamla dagbrott. Våttäckning föreslås som slutförvaringsmetod. Vattenkvaliteten övervakas både under gruvdriften och efter att den avslutats.
Anrikningssandsområdena där den svavelrika anrikningssanden deponerats torkas och låtes sätta sig innan slänterna görs
svagare sluttande. Så leds ytvattnet bort från ytstrukturerna och
inga vattenpölar uppstår. Ytstrukturen består av skikt byggda av
lös jord, en konstgjord isolering (HDPE-membran) och en bentonitmatta under den.
I bild 1-24 presenteras ett tvärsnitt av den ytstruktur som planeras för den svavelrika anrikningssandens deponi.

Bild 1‑24. Ytstrukturen planerad för det svavelrika anrikningssandområdet (alternativ 4).

LIMS-anrikningssanden
LIMS-anrikningssanden låtes sätta sig, slänterna jämnas ut
och plattas till för att säkra att regnvattnet rinner bort från området. Vattnet möjligheter att nå anrikningssanden minimeras
med en bentonitmatta. Lös jord används för att skapa ett tillräckligt tjockt skikt. Det är även möjligt att kontinuerligt stänga
LIMS-anrikningssandområdet. Den ytstruktur som planeras för
LIMS-anrikningssanden presenteras i bild 1-25.

Stängningsåtgärder:
• Lösjorden på gråbergsområdena släntas ut och landskapsbearbetas;
• Gråbergsområdena för möjligen syrabildande gråberg
(där PAF-berget är deponerat) täcks med lämplig struktur;
• Deponierna för icke syrabildande gråberg (NAF-bergets
deponeringsområden) täcks med morän/sand/grus och
ett ytjordsskikt.

Bild 1‑25. Ytstrukturen som planeras för LIMS-anrikningssanden (alternativ 4).

1.6.4 Gråbergsområdena
Lös jord och andra material används för att stänga gråbergsområdena under gruvans stängningsfas. De åtgärder som utförs är
samma i alla projektalternativ. Det är möjligt att stänga en del
gråbergsområden redan under tiden gruvan är i drift och detta
minskar de miljökonsekvenser gråbergsområdena orsakar.

Stängning av områdena för lös jord
Gråbergsområdet där den lösa jorden är deponerad kräver
ingen särskild ytstruktur. Den lösa jorden används i stängningen
av övriga avfallsområden. Det som blir över av den lösa jorden
inom gråbergsområdet jämnas ut, slänterna flackas ut och på
området anläggs ett vegetationsskikt som gör det möjligt för
växter att växa på området (Bild 1-26).

Bild 1‑26. Ytskiktet som planerats för stängningen av lösjordsområdena.
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Stängningen av det icke syrabildande gråbergsområdet (NAF)
NAF-gråbergsområdena täcks med en ytstruktur bestående
av lös jord och ett humushaltigt skikt och efter detta vegeteras
gråbergsområdet (Bild 1-27).

Infrastrukturen inklusive vägar, rörlinjer, pumpstationer och
kraftledningar rivs, ifall de inte behövs under stängningsfasen
eller i verksamheterna efter stängningsfaserna. Vägarna som behövs efter stängningen får bli kvar.

Bild 1‑27. Ytstrukturen som planerats för stängningen av NAF-gråbergsområdena (alla projektalternativ).

Stängning av syrabildande (PAF) gråbergsområdet
Vattnets och syrets möjligheter att nå PAF-gråberget minimeras med en ytstruktur som har en bentonitmatta. Gråberget
jämnas ut och det byggs till en stabil grund för ytskiktet. Skikten
presenteras i bild 1-28.

I alternativ 4 lämnas rörlinjen till Muonio älv på plats men rörlinjens inlopps- och avloppsplatser avlägsnas. Området återförs
till sitt naturliga tillstånd och vegeteras.

Bild 1‑28. Ytstrukturen som planerats för stängningen av PAF-gråbergsområdena.

1.6.5 Bassängerna

1.6.7 Övervakning

Slammet som samlats på bottnen av lager- och vattenbassängerna muddras och deponeras i anrikningssandsområdena eller i
dagbrotten. Dammarna och dikena rivs. I alternativ 4 utförs inga
åtgärder för Rautuvaaras klareringsbassäng så länge som övervakningen pågår.

En plan görs upp för övervakningen efter stängning.
Övervakningen efter att gruvan stängts bedöms vara i cirka 30
år efter att stängningsåtgärderna har utförts.
Innan gruvan slutligen stängs undersöks om jordmånen
möjligen förorenats.
Övervakningsåtgärder efter att gruvan stängts:
• Övervakning av vattnet i brotten;
• Övervakning av klareringsbassängens vattenkvalitet (alternativ 4);
• Övervakning av Niesabassäng;
• Övervakning av älvarna med granskningspunkter placerade upp- och nedströms.

1.6.6 Byggnaderna och infrastrukturen
Byggnaderna, kraftverken, processanläggningen och andra
strukturer rivs och rivningsavfallet transporteras bort från gruvområdet. Husgrunderna söndras och täcks med ett marksikt.
De sociala utrymmena används så länge som de behövs i samband med att gruvan stängs. Efter att stängningsfasen avslutas
rivs alla byggnader och området samt dess vegetation återförs
till sitt naturliga läge.
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1.6.8 Uppdatering av stängningsplanen
Gruvans stängningsplan uppdateras regelbundet.
Uppdateringarna motiveras med att projektet framskrider och
med att olika intressentgrupper deltar i utredningen av stängningens alternativa möjligheter och i finslipningen av dessa.
Den slutliga stängningsplanen för gruvan görs upp innan gruvdriften avslutas.
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2. PROJEKTALTERNATIV

2.2
Miljökonsekvensbedömningen och bedömningen av de sociala konsekvenserna för Hannukainens gruvprojekt omfattar fyra
alternativ (1A, 1B, 1C och 4) samt nollalternativet. Den viktigaste
skillnaden mellan projektalternativen 1A-1C är placeringen av
anrikningssandsbassängen och den förändring i storleken på
projektets ytareal som beror på denna placering.
Projektalternativet 4 togs upp för utveckling på basis av feedbacken på MKB-förfarandet. Alternativ 4 påminner i hög grad
om alternativ 1B, men i alternativ 4 har anrikningsverket placerats i området Rautuvaara och överloppsvattnet leds till Muonio
älv och inte till Niesa-bassängen.
Möjligheten att placera anrikningssanden i Kuervitikkos
dagbrott som beskrevs för alternativens 2 och 3 del i MKBprogrammet har förkastats på grund av miljöfaktorer samt tekniska och ekonomiska faktorer.

2.1

MKB-programmets projektalternativ

Förkastade projektalternativ

Planeringen av gruvverksamheter är en fortsatt process under
vilken det föds ny, viktig information om hur verksamheterna
kan planeras och hur de tekniskt, ekonomiskt, socialt, och miljömässigt kan utföras på bästa möjliga sätt.
MKB-förfarandet för Hannukainens gruvprojekt har genomförts på så vis att intressentgruppernas feedback och en fortsatt
utvärdering av planerna har påverkat processen, vilket har lett
till att projektet har optimerats med tanke på miljön, de sociala konsekvenserna, tekniken och ekonomin. Därmed har anrikningen av malmen på Kaunisvaara anrikningsverk i Sverige förkastats redan under miljökonsekvensbedömningens programskede.
Flera alternativ som övervägdes under MKB-programskedet
har under MKB-förfarandet förkastats av miljöorsaker, tekniska
och/eller ekonomiska orsaker. De förkastade förslagen och motiveringarna för slopandet för varje projektalternativs del finns
att skåda i följande tabell 2-1.

Bild 2-1 presenterar de projektalternativ som presenterats i
MKB-programmet (Pöyry Finland Oy 2010).

Bild 2‑1. Projektalternativen som presenterats i MKB-programmet (Pöyry Finland Oy 2010).
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Tabell 2‑1. Förkastade projektalternativ

Förkastade förslag per alternativ

Förkastningsmotiveringar som
gäller miljön /sociala konsekvenser

Förkastningsmotiveringar som
gäller tekniken

Ekonomiska förkastningsmotiveringar

Alternativ 2

Den avskiljande konsekvensen är
betydande jämfört med ledningslinjen. Orsakar djurdöd. Ökar på
transportkorridorens bredd. Betydande skadliga konsekvenser för
rennäringen.

Kan ej utföras tekniskt.

Kräver betydande inledande investeringar. Osäkerhetsmoment
som gäller

Transport av koncentratet till Sverige
längs en ledning eller
med landsvägstransporter.

Den areal som projektet kräver
och den avskiljande inverkningen
ökar betydligt. Konsekvenser som
riktar sig mot flera invånare och
markägare. Trafik- och olycksrisker och bullerkonsekvenser som
beror på landsvägstransporternas
stora antal.

Kan ej utföras tekniskt. Kräver
förhandlingar med fler markägare
in i många andra av alternativen.

Anrikningssanden
placeras i Kuervitikko
dagbrott.

Inga stora konsekvenser jämfört med övriga alternativ. Möjligen mindre konsekvenser jämfört
med de övriga alternativen.

Tekniskt

Alternativ 3

Anriknings-sandsområdet, alternativ
4 (1D)

2.3

Järnvägen Rautuvaara-Hannukainen

Landsvägstransporten
kan inte ekonomiskt
genomföras.
Ledningslinjen kräver
stora inledande investeringar.

ogenomförbar lösning på grund
av tidsbegränsningarna, det otillräckliga utrymmet i dagbrottet
samt eftersom gruvlagen kräver
att resurser som möjligen uppstår
i framtiden ska utnyttjas.

Inga uppgifter om ekonomiska orsaker som
ledde till förkastandet
finns att tillgå.

Projektalternativ som bedömts i MKBredogörelsen

Så som det beskrivs i MKB-programmet fokuserade miljökonsekvensbedömningen i Hannukainens gruvprojekt till en början på alternativen 1A-1C. Då dessa alternativs ogynnsamma
miljökonsekvenser framträdde utvecklades ett fjärde alternativ

Bild 2‑2. De projektalternativ som bedömts i MKB-redogörelsen.
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Trafikverkets delaktighet.

(Alternativ 4) där man beaktade de negativa konsekvenser som
iakttogs under MKB-processens första skede.
Alla projektalternativ som beskrivs i denna MKB-redogörelse
presenteras i följande bild (Bild 2-2).

2.3.1 0-alternativet
Om projektet inte genoförs bevaras miljöns nuvarande tillstånd
och de samhällsekonomiska förhållandena på nuvarande nivå.
De positiva och negativa konsekvenser projektet orsakar förverkligas inte.

2.3.2 Alternativen 1A–1C
Alternativ 1 inkluderar:
• ett anrikningsverk med processvattensbassäng, som placeras i Hannukainens centrala industriområde;
• ett gråbergsområde med bisysslor som placeras i
Hannukainens område;
• en filtreringsanläggning som placeras i Rautuvaara;
• en transportkorridor som byggs mellan Rautuvaara och
Hannukainens område och som omfattar rör- och elledningar samt en serviceväg;
• koncentratet transporteras längs transportkorridorens
ledningar till Rautuvaara-området;
• från Rautuvaara transporteras koncentratet, som man
avlägsnat vattnet från, längs järnväg till hamnen i Kemi,
Brahestad eller Karleby;
• råvattentaget och utsläppet av överloppsvattnet sker till
Niesajoki;
• anrikningssandsområdet placeras på ett av tre alternativa ställen:
A) Hannukainenområdett
B) Rautuvaaraområdet,
C) Juvakaisenmaaområdet.

2.3.3 Alternativ 4
Projektalternativ 4 är likadant som alternativ 1B i den avsikten
att anrikningssandsområdet och tågets lastområde placeras i
Rautuvaara. Dessutom placeras anrikningsverket med filtreringsanläggning samt malmlagret i Rautuvaara. I Hannukainens centrala industriområde placeras krossverket, maskinernas serviceoch reparationsverkstäder, vattenreningsverket och byggnader
med övriga hjälpfunktioner. Remtransportören transporterar
den krossade malmen längs transportkorridoren från krossverket till anrikningsverket i Rautuvaara. Reservvattensbassängen
placeras i Hannukainen. Överloppsvattnet pumpas till
Rautuvaara och därifrån vidare till Muonio älv.
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3. MILJÖKONSEKVENSER

Metoder för konsekvensbedömningen
Miljökonsekvensbedömningen (MKB) är en metodiskt framskridande process. Under processen identifieras
och bedöms det planerade gruvprojektets möjliga konsekvenser på fysiska, biologiska och sociala/socioekonomiska objekt. Dessutom utvecklas lindrande metoder under bedömningsprocessen och dessa metoder inkluderas i projektet för att förhindra, minimera eller förminska dessa konsekvenser.
För att en konsekvens betydelse ska kunna definieras bedöms konsekvensobjektets känslighet och konsekvensens storlek under MKB-processen. I denna bedömningsprocess har numeriska uppgifter och matematiska modeller utnyttjats alltid då det varit möjligt. Expertbedömningar har utnyttjats då begränsningarna för modellerna och de numeriska uppgifterna bestämts.

Nedan beskrivs miljökonsekvensernas bedömningsprocess
och dess olika skeden under vilka man försöker bedöma konsekvensernas storleksklasser och konsekvensobjektets värde eller
känslighet för den granskade konsekvensen. Detta leder till att
man även kan bedöma konsekvensens betydelse.
Bedomning av konsekvensens
storlek och följder

Definiering av konsekvensobjektets känslighet/värde

Bedömning av konsekvensenes
betydles
Bild 3‑1. Princip för bedömning av konsekvensens betydelse.

För att konsekvensens betydelse ska kunna bedömas behövs uppgifter om 1) konsekvensområdets nuläge, 2) konsekvensernas storlek och 3) konsekvensobjektets känslighet (Bild
3-1).

En konsekvens är en förändring i miljöns läge orsakad
av den planerade verksamheten.Förändringen bedöms i förhållande till miljöns nuvarande läge
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Konsekvenserna klassificeras på basis av sin karaktär (positiv eller skadlig), sin typ och sin grad av återhämtning.
Konsekvensen kan till typen vara direkt, indirekt eller kumulativ. Reversibiliteten hänvisar till objektets förmåga att återhämta
sig till det läge som rådde innan det utsattes för konsekvenser.
I en ideal situation är alla projektets konsekvenser reversibla.

3.1.1 Konsekvensens storleksklass
Konsekvensens storlek definieras på basis av konsekvensens 1)
geografiska omfattning, 2) varaktighet och 3) styrka. Till sin geografiska omfattning kan konsekvensen vara lokal, regional, nationell eller gränsöverskridande. I detta projekt kan den regionala omfattningen överskrida gränsen mot Sverige. Till sin varaktighet kan konsekvensen vara temporär, kortvarig, långvarig
och bestående. Konsekvensens styrka kan vara liten, medelstor
eller stor (Bild 3-2).
Existerande uppgifter, MKB-gruppens erfarenheter, litteratur, tidigare erfarenheter av gruvverksamhet, en beskrivning
av konsekvensernas spridning genom modeller, platsuppgifter
och fältundersökningar utnyttjas för att bedöma faktorerna som
inverkar på konsekvensens storlek.
Eftersom kriterierna för omfattningen, varaktigheten och
styrkan som använts då konsekvensens storlek bedöms kan variera från fall till fall vad gäller resurserna och/eller konsekvensobjekten, så använder man i den fysiska, biologiska och sociala/
socioekonomiska miljön olika metoder för att beskriva konsekvensens storlek. Konsekvensen kan till sin storlek vara 1) liten,
2) medelstor eller 3) stor. I tabellerna 3-1, 3-2 och 3-3 nedan
presenteras exempel på vilken klass en konsekvens i olika miljöer hör till.

Bild 3‑2. Medel för att bedöma konsekvensens storleksklass.
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Direkta konsekvenser uppstår genom direkt växelverkan mellan det planerade projektets åtgärder
och den miljö som är objekt för förändringen. Till
exempel förlust av habitat till följd av schaktning.
Indirekta konsekvenser beror på projektets direkta
konsekvenser. Till exempel förlusten av habitat på
omkringliggande kärr till följd av en sänkning av
ytvattennivån.

Tabell 3‑1 Konsekvensens storleksklass – fysisk miljö.

Konsekvensens storleksklass

Definition

Liten

En temporär eller kortvarig konsekvens på en fysisk resurs/ett konsekvensobjekt som är lokalt och som överskrider
gränserna för naturlig variation men som inte anses orsaka en förändring i storleksklassen. Miljön återhämtar sig
till läget innan konsekvensen efter att den upphör.

Medelstor

En temporär eller kortvarig konsekvens på en fysisk resurs/ett konsekvensobjekt som kan vara mer omfattande än
en lokal konsekvens och som kan orsaka en förändring i storleksklassen på resursens/konsekvensobjektets karaktär eller funktionalitet. Den hotar dock inte helheten hos resursen/konsekvensobjektet eller något av detta beroende konsekvensobjekt/process på lång sikt. En medelstor konsekvens som sprider sig till ett omfattande område anses vara en stor konsekvens.

Stor

En konsekvens som riktar sig mot en fysisk resurs/ett konsekvensobjekt och som på lokal eller ett mer omfattande område orsakar en förändring i storleksklassen som inte kan återföras och som överskrider alla gränser. Förändringen kan orsaka långvariga förändringar i resursen/konsekvensobjektet eller i karaktären hos ett konsekvensobjekt/en process som är beroende på denna. Konsekvensen är stor till sin storleksklass om den fortgår efter att
verksamheten i fråga har avslutats.

Tabell 3‑2. Konsekvensens storleksklass – biologisk miljö.

Konsekvensens storleksklass

Definition

Liten

Gruvverksamheten påverkar naturen endast lokalt inom projektområdet eller dess omgivning. Projektet har inga
betydande konsekvenser som splittrar området och det orsakar inga andra mekanismer med miljökonsekvenser
på ett område större än projektområdet. Det är troligt att projektområdet efter att gruvdriften avslutas i huvudsak
kan restaureras till ett läge nära naturligt tillstånd.

Medelstor

Gruvverksamheterna påverkar naturen på lokal nivå (i Kolari). En del verksamheter som orsakar endast mindre förluster av livsmiljöer kan klassificeras tillhörande denna klass om projektet orsakar mer omfattande försämringar i
livsmiljösförhållandena till exempel på grund av splittring.

Stor

Gruvverksamheten påverkar naturen inom ett mycket omfattande område. Konsekvensen riktar sig mot flera arters
populationer på regional nivå. Konsekvensorsakarna kan vara till exempel förlust av livsmiljön eller övriga konsekvensmekanismer (så som splittring) som orsakar en försämring i de nödvändiga habitat fåglarna behöver för sin
förökning. Eftersom projektområdet är stort kan området antagligen endast delvis restaureras efter att projektet
avslutas.

Tabell 3‑3. Konsekvensens storleksklass – social miljö.

Konsekvensens storleksklass

Definition

Liten

Konsekvensen för samhällets specialgrupper/-samfund eller de socioekonomiska värdena (kulturen, turismen, näringslivet osv.) är kortvarig men den leder inte till långvariga skador som får en omfattande spridning och som påverkar människor eller resurser.

Medelstor

Konsekvensen för samhällets specialgrupper/-samfund eller de socioekonomiska värdena kan orsaka långvariga
statusförändringar men hotar inte gruppernas, samfundens eller de socioekonomiska värdenas allmänna stabilitet.
Medelstora konsekvenser som sprider sig på ett omfattande område klassificeras som stora.

Stor

Konsekvenser som är tillräckligt stora till storleksklassen och som riktar sig mot specialgrupper, samfund eller ett
eller flera socioekonomiska värden och som orsakar långvariga eller bestående (generationsöverskridande) statusförändringar.
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3.1.2 Konsekvensobjektets känslighet
Känsligheten delas in i tre klasser: 1) låg, 2) medelstor och 3)
hög. Genom att höra expertanalyser och intressentgrupper garanteras att tillräcklig konsensus råder kring bedömningen av
en viss resurs eller ett konsekvensobjekts. Genom att värdesätta
resursen/konsekvensobjektet kan man bedöma dess känslighet
för förändring (känslighet för konsekvenser). Då känslighetsnivån definierar beaktas de olika dimensionerna (Bild 3-3).
Då värdet/känsligheten bestäms används flera kriterier: till
exempel skyddsstatusen på nationell nivå, krav som olika standarder eller begränsningar ställer, förhållandet till rådande praxis eller uppgjorda planer, förhållandet till möjliga övriga bestämmelser, miljöstandarder, företags- eller branschspecifika principer, toleransen mot förändring, anpassningsförmågan, sällsyntheten, mångformigheten, värdet för övriga resurser/konsekvensobjekt, naturligheten och sårbarheten. I tabellerna nedan
presenteras exempel på definieringskriterierna.

Bild 3‑3. De olika dimensionerna i definieringen av konsekvensobjektets känslighetsnivå.
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Tabell 3‑4. Kriterier som visar värdet/känsligheten – fysisk miljö.

Värde/känslighet

Definition

Låg

En resurs/ett konsekvensobjekt som inte har en större betydelse för ekosystemets verksamheter/tjänster eller
ett objekt som är viktigt men som klarar av förändringar (då det är fråga om projektets verksamheter) och som
snabbt återhämtar sig till situationen innan konsekvenser efter att verksamheten avslutas.

Medelstor

En resurs/ett konsekvensobjekt som är viktigt med tanke på mer omfattande ekosystemverksamheter/-tjänster och
som kanske inte tål förändringar, men som med aktiva åtgärder kan returneras till det tillstånd som rådde innan
konsekvenser eller som med tiden naturligt återgår till detta tillstånd.

Hög

En resurs/ett konsekvensobjekt som är kritiskt med tanke på ekosystemverksamheterna/-tjänsterna, som inte tål
förändringar och inte kanreturneras till den situation som rådde innan konsekvensen.

Tabell 3‑5. Kriterier som visar värdet/känsligheten – biologisk miljö.

Värde/känslighet

Definition

Låg

Art (eller naturtyp) som saknar särskilt miljövärde eller som inte är viktig för den biologiska mångfalden eller som
inte skyddats eller klassats som hotad. Ett konsekvensobjekt som inte har en större betydelse för ekosystemets
verksamheter/tjänster eller ett sådant som är viktigt men som klarar av förändringar (då det är fråga om projektets
verksamheter) och som snabbt återhämtar sig till situationen innan konsekvenser efter att verksamheten avslutas.
En art (eller naturtyp) som inte skyddats eller klassats som hotad. Arten är allmän eller stortalig, den är inte livsviktig för övriga aktörer inom ekosystemet (t.ex. föda för andra arter eller ett rovdjur som jagar möjliga skadedjursarter) och som inte producerar viktiga ekosystemstjänster.

Medelstor

Naturtyper som är skyddade och arter som är viktiga med tanke på skyddet. På regionalnivå definieras dessa områdens betydelse dock inte som särskilt viktiga, till exempel på grund av deras ringa storlek eller förändringarna
som sker i deras naturliga tillstånd. Ett konsekvensobjekt som är viktigt med tanke på ett mer omfattande ekosystems verksamheter/tjänster. Det kanske inte tål förändringar men kan med hjälp av aktiva åtgärder återföras till
den situation som rådde innan konsekvensen, eller också återgår det till denna naturligt med tiden. En art som
inte skyddats eller klassificerats och som är vanlig i världen men ovanlig i Hannukainens område, som är viktig för
ekosystemets verksamheter/tjänster och som är hotad eller vars population förminskas.

Hög

Naturtyper som är särskilt viktiga för skyddade arter eller arter viktiga för skyddet. Ett konsekvensobjekt som är
kritiskt med tanke på ekosystemverksamheterna/-tjänsterna, som inte tål förändringar och som inte kan återföras
till den situation som rådde innan konsekvensen.
En art som är skyddad i EU:s/Finlands lagstiftning och/eller genom nationella avtal (t.ex. CITES) och som klassats
som sällsynt, som enligt IUCN är hotad eller mycket hotad och som är ytterst viktig för ekosystemets verksamheter/tjänster.

Tabell 3‑6. Kriterier som visar värdet/känsligheten – social miljö.

Värde/känslighet

Definition

Låg

De socioekonomiska resurserna som konsekvensen riktar sig mot anses inte ha några betydande resursmässiga,
ekonomiska, kulturella eller sociala värden.

Medelstor

De socioekonomiska resurserna som konsekvensen riktar sig mot är inte betydande på hela projektområdets nivå
men de har betydelse för den lokala förmögenhetsgrunden, inkomsten osv.

Hög

De socioekonomiska resurserna som konsekvensen riktar sig mot är särskilt sk yddade med nationella internationella principer eller lagstiftning och de är betydande för projektområdets förmögenhets-/resursbas eller inkomst på
en regional eller nationell nivå.
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3.1.3 Konsekvensens betydelse
Konsekvensens betydelse definieras enligt tabell 3-7 genom en
korstabellering av konsekvensens storlek och konsekvensobjektets känslighet. För denna bedömning har konsekvenserna klassificerats som 1) obetydliga, 2) ringa (eller liten), 3) måttliga och
4) betydande.
Tabell 3‑7. Kriterierna för betydelse i MKB:n.

En konsekvens som är liten till sin
storleksklass

En konsekvens som är medelstor
till sin storleksklass

En konsekvens som är stor till sin
storleksklass

Lågt värde/känslighet

Ringa

Ringa

Måttlig

Medelstort värde/känslighet

Ringa

Måttlig

Betydande

Högt värde/känslighet

Måttlig

Betydande

Betydande

Konsekvensens betydelse
Inga konsekvenser, konsekvensen obetydlig

Konsekvenserna kan inte urskiljas från miljöns och den sociala/socioekonomiska förändringens bakgrundsnivå/naturliga nivå.

Ringa betydelse

Konsekvenser av liten storleksklass som är standardenliga och/eller som riktar sig mot en resurs/ett konsekvensobjekt med lågt eller måttligt värde/känslighet. Konsekvenser av måttlig storleksklass som riktar sig mot resurser/konsekvensobjekt med lågt värde/känslighet.

Måttlig betydelse

En omfattande klass där konsekvenserna är standardenliga. Dessa konsekvenser kan till sin storleksklass vara små
när de riktar sig mot resurser/konsekvensobjekt med ett stort värde/känslighet, eller måttliga då de ritkar sig mot resurser/konsekvensobjekt med måttligt värde/känslighet, eller stora då de riktar sig mot resurser/konsekvensobjekt
med en måttlig känslighet.

Betydande betydelse

Konsekvensen överskrider de godtagna gränserna och standarderna, är stor till sin storleksklass och riktar sig mot resurser/konsekvensobjekt med ett måttligt värde/känslighet, eller är måttlig och riktar sig mot resurser/konsekvensobjekt med ett stort värde/känslighet.

3.1.4 Risker (oväntade händelser och olyckor)

3.1.5 Kumulativa konsekvenser

Utöver de förväntade konsekvenserna har man i bedömningen även beaktat konsekvenser som kan orsakas av olyckor eller oväntade händelser under projektets utförande (till exempel
bränsle- eller oljeläckage) eller av den utomstående omgivningen. Dessa konsekvenser kallas risker och de bedöms på basis av
händelsens eller undantagstillståndets förekomsttäthet (sannolikhet) och händelsens eller undantagstillståndets miljöföljder.

De kumulativa konsekvenserna är samverkan orsakade av
pågående och för framtiden planerade verksamheter inom det
planerade projektet som riktar sig mot samma konsekvensobjekt. Dessa konsekvensobjekt har identifierats och en kvalitativ
bedömning av de kumulativa konsekvenserna på makronivå
har gjorts.
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3.1.6 Konsekvensbedömningen i denna MKBbeskrivning, läsinstruktion
I början av varje kapitel beskrivs kortfattat de centrala konsekvenserna samt de möjliga skillnaderna mellan projektalternativen.
Efter den gröna textrutan framskrider bedömningen systematiskt på så vis at
1. Först presenteras en sammandragsmatris över konsekvenserna de olika alternativen orsakar och konsekvenserna för de olika konsekvensobjekten.
2. Efter det beskrivs konsekvensens ursprung, det antagna
konsekvensområdet samt de metoder och material som
använts i bedömningen.
3. Efter det presenteras kriterierna för definieringen av konsekvensobjektets känslighet och konsekvensens storlek.
4. Efter detta definieras konsekvensens betydelse i de olika
projektalternativen. Dessutom beaktas konsekvensernas
möjliga skillnader under projektets olika verksamhetsfaser.
• Då de olika bedömningsalternativen bedöms eller
beskrivs illustreras alternativen med dessa symboler.
I kapitel 1 finns en mer detaljerad beskrivning av de
olika projektalternativen.

•

Konsekvensens betydelse har illustrerats med hjälp
av små matriser där en ringa betydelse illustreras
med gul, en måttlig med orange och en betydande
konsekvens med röd färg.

Konsekvensmatrisernas illustreringar i bedömningen
LITEN betydelse med en medelstor storleksklass och en låg känslighetsnivå

MÅTTLIG betydelse med en medelstor storleksklass och en medelstor
känslighetsnivå.

STOR betydelse med en stor storleksklass och en hög känslighetsnivå

5. Till sist reflekteras över åtgärder för att lindra konsekvenserna, restkonsekvenserna efter att projektet avslutats samt
osäkerhetsfaktorer i bedömningen.
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