1.3

Hanke ja arvioidut vaihtoehdot

Suunniteltu kaivostoiminta käsittää malmiesiintymän hyödyntämisen avolouhintana. Malmi louhitaan kahdesta avolouhoksesta, Hannukaisen isommasta avolouhoksesta ja Kuervitikon
pienemmästä avolouhoksesta. Arvioitu louhintamäärä on 6-7
Mt/a malmia ja keskimäärin 26Mt/a sivukiveä ja pintamaata.
Arvioidut 115 Mt malmivarannot riittävät noin 17 vuoden tuotantoon. Tuotanto on suunniteltu aloitettavan vuonna 2016.
Kaivoksen lopputuotteet ovat noin 2-2,5 Mt/a korkealaatuista rautarikastetta sekä noin 60 000 t/a kupari-kulta rikastetta.

Rautarikaste kuljetetaan junalla satamaan ja kupari-kulta-rikaste
rekoilla sulattamoon Ruotsiin tai Suomeen.
Rikastushiekka-altaiden ja rikastamon sijainnin osalta YVA:ssa
tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa (Kuva 3). Lisäksi vaihtoehdoissa tarkastellaan ylijäämävesien eri purkukohtia:

Kuva 3. Hankevaihtoehdot.
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VE1A: Rikastushiekka-alue ja rikastamo sijaitsevat
Hannukaisessa. Ylijäämävedet
johdetaan
Niesajokeen.

VE1B: Rikastushiekka-alue sijaitsee Rautuvaarassa, rikastamo Hannukaisessa. Ylijäämävedet johdetaan
Niesajokeen.

VE1C: Rikastushiekka-alue sijaitsee Juvakaisenmaalla,
rikastamo Hannukaisessa. Ylijäämävedet johdetaan
Niesajokeen.

1.4.2 Malmin rikastus
Murskauksen jälkeen malmi jauhetaan rikastamolla jauhatusmyllyjen avulla hienoksi rikastusta varten. Rikastusprosessissa käytetään magneettista erottelua sekä vaahdotusta. Rikastusprosessi
koostuu useista eri vaiheista, joissa eritellään rautarikaste ja kupari-kultarikaste rikastushiekasta.
Rautarikaste ja kupari-kulta-rikaste kuivataan ja välivarastoidaan rikastevarastoon lastausta varten. Rikastevarasto ja junan
lastauspaikka sijaitsevat Rautuvaaran alueella.
Rikastushiekka tiivistetään ja pumpataan rikastushiekka-alueelle kahtena laatuna, korkearikkisenä rikastushiekkana ja nk.
LIMS-rikastushiekkana. LIMS-rikastushiekasta poistetaan rikki rikastamolla.

1.4.3 Rikastushiekka-alue
VE4: Rikastamo ja rikastushiekka-alue sijaitsevat
Rautuvaarassa.
Ylijäämävedet
johdetaan
Muonionjokeen.

Neljäs vaihtoehto on kehitelty YVA-prosessin aikana vaihtoehtojen 1A-1C:n perusteella. Tällä on pyritty parantamaan hankkeen muissa vaihtoehdoissa havaittuja ympäristövaikutuksia.
Kaikissa vaihtoehdoissa Hannukaiseen sijoittuvat sivukivialueet, malmin murskaus, vesienhallintaan liittyvät altaat, pumppaamot ja muu infrastruktuuri, huoltorakennukset sekä sosiaalija toimistotilat. Vaihtoehdoissa 1A-1C rikastamo sijaitsee myös
Hannukaisessa ja rikaste pumpataan Rautuvaaraan jossa rikaste
kuivatetaan, varastoidaan ja lastataan juniin ja rekkoihin.
Vaihtoehdossa 4 rikastamo sijoitetaan Rautuvaaraan ja
murskattu malmi kuljetetaan kuljetinhihnalla Hannukaisesta
Rautuvaaraan. Rautuvaarassa tapahtuu VE4:ssa myös tuotteen
kuivatus, varastointi ja lastaus. Riippuen vaihtoehdosta, sijoitetaan rikastushiekka-alue joko Hannukaisen (VE1A), Rautuvaaran
(VE1B ja VE4) tai Juvakaisenmaan alueelle (VE1C).

1.4

Hankkeen tekninen toteutus

1.4.1 Pintamaan poisto, louhinta sekä
malmin ja sivukivien käsittely
Hannukaisen malmiesiintymä hyödynnetään avolouhintana. Ensimmäinen vaihe on pintamaiden poisto kallion päältä. Pintamaat läjitetään erikseen pintamaan varastointialueelle.
Räjäytystekniikkana käytetään tavanomaista porauslaitteistoa
ja ANFO-pohjaista emulsioräjähdettä, joka sekoitetaan juuri ennen panostamista. Räjäytyksiä tapahtuu muutamia kertoja viikossa. Louhittu malmi lastataan kaivurilla louhosautoihin ja kuljetetaan murskaimeen, josta murskattu malmi kuljetetaan kuljetinhihnalla malmivarastoon.
Sivukivi kuljetetaan louhosautoilla sivukivialueelle, jossa sivukivet läjitetään niiden ominaisuuksien perusteella joko PAFalueelle tai NAF-alueelle1.
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Rikastushiekka-alueelle loppusijoitetaan korkearikkinen rikastushiekka erillään LIMS-rikastushiekasta. Korkearikkisen materiaalin osalta rikastushiekka-alueen alle asennetaan tiivisrakenne mm. bentoniittimatolla ja HDPE-muovikalvolla. Alue eristetään padoilla muusta alueesta. Toiminnan aikana korkearikkinen rikastushiekka pidetään veden kyllästämänä. LIMSrikastushiekka-alue eristetään ympäristöstä padoilla, mutta varsinaisia tiivisrakenteita ei rakenneta.

1.4.4 Infrastruktuuri
Seututieltä 940 rakennetaan sisäänajotie sekä Rautuvaaran että
Hannukaisen teollisuusalueelle. Hannukaisen ja Rautuvaaran
alueen välille rakennetaan kuljetuskäytävä. Kuljetuskäytävä sisältää vaihtoehdosta riippuen joko kuljetinhihnan tai putkilinjan
malmin tai rikasteen kuljetusta varten. Lisäksi kuljetuskäytävässä
on huoltotie ja voimajohto sekä muuta infrastruktuuria ja putkilinjoja. Hannukaisen alueelle rakennetaan huolto- ja louhostiet, putkilinjoja ja voimajohtoja sekä rikastamo (vain VE1A-1C)
ja huolto- ja sosiaalitiloja sisältävä teollisuusalue. Rautuvaaraan
rakennetaan vaihtoehdoissa VE1A-1C suodatuslaitos, junan lastausasema ja varastorakennuksia. VE4:ssa rikastamo sijaitsee
Rautuvaarassa, kuten myös junan lastausasema ja varastorakennuksia.
1

PAF – Potentially Acid Forming
NAF - Non Acid Forming

Kuva 4. Hannukaisen avolouhoksen poikkileikkauskuva.

1.4.5 Vesienhallinta

1.5

Toiminta-alueen vedet kerätään altaisiin ja vettä käytetään mahdollisimman paljon malmin rikastusprosessissa. Alueen ulkopuolisten vesien pääsy alueelle pyritään minimoimaan ojituksilla ja rakentamalla patoja. Ylijäämävedet johdetaan käsittelyn
jälkeen vesistöön, joko putkilinjaa pitkin Muonionjokeen (VE4)
tai Niesajokeen (VE1A-1C).

1.5.1 Maisemavaikutukset

1.4.6 Sulkeminen
Toiminnan jälkeen alue ennallistetaan ja saatetaan sellaiseen tilaan, joka on ympäristön kannalta turvallinen. Sivukivialueet ja
rikastushiekka-alueet peitetään ylijäämämailla ja tiivisrakenteella ja alueen pintaan istutetaan kasvillisuutta (Kuva 5). Kaikki rakennukset ja infrastruktuuri poistetaan ja louhoksen ylemmät
osat loivennetaan turvallisuuden parantamiseksi. Louhokseen
pääsy estetään aidan avulla.

Ympäristövaikutukset

Muutokset hankealueen maisemaan tapahtuvat rakentamisja toimintavaiheissa. Vaikka hanke vaikuttaa suhteellisen suureen alueeseen, hankkeen näkyvyys ympäristöstä on rajallinen.
Maiseman muutokset ovat puuston ja pinnanmuotojen peittävyyden ansiosta tuskin havaittavissa lähiympäristössä, esimerkiksi lähialueen asuinrakennuksilta tai kiinteistöiltä ei synny arvion mukaan pysyvää näköyhteyttä hankealueelle. Kauempana
maastossa näkyvyys rajoittuu puolestaan korkeimpiin maaston
kohtiin, kuten Yllästunturin huipulle ja sen länsirinteille. Siten
hankkeen vaikutusta maisemaan voidaan pitää kokonaisuudessaan kohtalaisena. Sulkemisvaiheessa hankealue maisemoidaan muistuttamaan mahdollisimman paljon kaivostoimintaa
edeltänyttä tilaa (Kuva 6).

Kuva 5. LIMS-rikastushiekan peittorakenne.

Kuva 6. Sulkemisen jälkeinen tilanne (VE1A).
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Vaikutukset ovat merkittävimmät hankevaihtoehdossa 1A, missä rikastushiekka-allas sijaitsee Hannukaisen alueella Muoniossa. Vaihtoehdoissa 1B sekä 4 rikastushiekka-allas sijaitsee olemassa olevalla rikastushiekka-alueella Rautuvaarassa.
Vaihtoehdon 1C maisemavaikutukset ovat vaihtoehtoja 1A, 1B
ja 4 vähäisemmät, koska Juvakaisenmaan rikastushiekka-allas sijaitsee kaukana asutuksesta.
Maisemavaikutuksia voidaan lieventää jättämällä mahdollisimman paljon puustoa ja maapeitteitä rakennettujen alueiden
ympärille. Rikastushiekka-altaan ja sivukivialueiden vaiheittainen rakentaminen vähentää maisemavaikutuksia hankkeen alkuvaiheissa. Sivukivialueiden ja rikastushiekka-altaan sekä muiden alueiden vaiheittainen maisemointi vähentää maisema- ja
visuaalisia vaikutuksia. Varsinkin VE4:n suunnitelmissa on varauduttu vaiheittaisiin sulkemistoimenpiteisiin.

1.5.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankkeen rakentamis- ja toimintavaiheiden aikainen poraaminen ja räjäytykset, pintamaiden ja muiden maakerrosten poisto sekä infrastruktuurin rakentaminen aiheuttavat vaikutuksia
maa- ja kallioperään. Kaivostoiminnan sulkemisvaiheen mahdolliset maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat
maisemoinnista ja infrastruktuurin purkamisesta.
Vaikka alueelta siirrettävän maa-aineksen ja kallion kokonaismäärä on merkittävä, voidaan vaikutusaluetta pitää sekä
paikallisesti, alueellisesti että kansallisesti verrattain pienenä.
Vaikutuskohteen herkkyysaste on luokiteltu matalaksi sillä kallio- ja maaperämuodostumat ovat tyypiltään yleisiä, eikä alueella ole suojeltuja muodostumia. Vaihtoehdossa 4 on se hienoinen etu muihin vaihtoehtoihin verrattuna, että sen vaatima
kokonaisalue on muiden vaihtoehtojen aiheuttamaa pienempi.
Vaikutuksen suuruusluokan ja kohteen herkkyyden perusteella
kaikkien hankevaihtoehtojen vaikutus arvioidaan kuitenkin vähäiseksi. Kaivoksen sulkemisvaiheessa toteutettu maisemointi pienentää pintamaihin ja muihin maakerroksiin kohdistuvaa
jäännösvaikutusta.
Kaivostoimintojen huolellinen suunnittelu, jonka tavoitteena on minimoida sivukiven louhinta ja vähentää irto- ja pintamaan kaivua, pienentää maa- ja kallioperämuodostumiin kohdistuvia vaikutuksia. Huolellisella sulkemisvaiheen suunnittelulla, joka tehdään jo hankkeen alkuvaiheessa samanaikaisesti
toimintavaiheen suunnittelun kanssa, alue ennallistetaan sen
luonnontilaa vastaavaan tilaan siinä määrin kuin se on mahdollista ja toteutettavissa. Vaihtoehdossa 4 on saavutettu kaikkein
pienin vaikutusalue toteuttamalla huolellisen aluesuunnittelun
keinoja.
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1.5.3 Pölyvaikutukset
Kaivostoiminnan ilmapäästöt koostuvat lähinnä pölystä. Pölyä
syntyy maa- ja kallioperää kaivettaessa ja louhiessa, murskauksesta, jauhatuksesta, räjäytyksistä, kiven ja pintamaan kuormauksesta ja lastaamisesta kuljetuksien yhteydessä, sivukivialueille
ja rikastushiekka-alueille läjitettäessä sekä päällystämättömiltä
teiltä. Hiukkasia lähtee ilmaan tuulen mukana sivukivialueilta ja
rikastushiekka-alueelta. Kaivoksen rakentamis- ja sulkemisvaiheessa on suhteellisen vähän pölyämistä aiheuttavia toimintoja, vaikka maansiirtotöissä käsitellään melko isoja massoja.
Toimintavaiheessa sen sijaan on useita pölyämistä aiheuttavia
toimintoja. Hankkeen pölyvaikutuksia on arvioitu leijuma- ja laskeumamallinnuksien avulla.
Hengitettävien hiukkasten raja- ja ohjearvot eivät tule mallinnuksen mukaan ylittymään suojavyöhykkeiden tai aidatun alueen ulkopuolella hankkeen rakentamis- ja sulkemisvaiheissa. Kaivostoiminnoista aiheutuvat pölyvaikutukset arvioidaan rakentamis- ja sulkemisvaiheissa vähäisiksi-kohtalaisiksi.
Pölyvaikutusten on arvioitu olevan suurimmillaan kaivostoimintojen loppuvaiheessa. Tällöin hankkeen kasvanut rakennettu
maapinta-ala ja lukuisat räjäytykset Hannukaisen ja Kuervitikon
louhoksissa lisäävät pölyvaikutuksia. Pahimman tilanteen vallitessa ja kun pölyntorjuntaa ei ole käytössä, ohjearvoja voidaan
ylittää lähimmissä vaikutuskohteissa. Kaivoksen toimintavaiheessa pölyvaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan merkittäviksi. Kun pölyntorjuntatoimenpiteet ovat käytössä, vaikutus
voidaan arvioida kohtalaiseksi.
Eri hankevaihtoehtojen välillä ei arvioida olevan merkittäviä
eroja pölyvaikutuksissa, koska suurin osa pölyä tuottavista toiminnoista sijaitsee Hannukaisen alueella. Vaihtoehdossa 1C pölyvaikutuksia voidaan kuitenkin pitää merkittävimpänä, sillä tällöin rikastushiekka-altaan sijainnista johtuen hankealue ja siten
myös pölyvaikutuksen alue on laajimmillaan.
Käyttämällä tehokkaita pölyntorjuntatoimenpiteitä, arviolta noin 90 % muiden toimintojen kuin räjäytysten aiheuttamista pölypäästöistä voidaan estää ja näin pölyn vaikutusalue pienenee huomattavasti. Räjäytyksistä aiheutuvaa pölyhaittaa on vaikeaa ehkäistä tai lieventää ja kaivoksilla räjäytykset ovatkin yleensä pahimpia pölyhaittojen aiheuttajia.
Pölyntorjuntatoimenpiteinä voidaan käyttää mm. teiden, kuormien ja rikastushiekka-altaan kastelua (Kuva 7) sekä malminkäsittelyyn käytettävien rakennusten ja rakenteiden kapselointia
ja pölyn talteenottoa.

1.5.4 Meluvaikutukset

1.5.5 Tärinävaikutukset

Kaikissa kaivostoiminnan elinkaaren vaiheissa, rakentamisesta
sulkemistoimenpiteisiin saakka, syntyy melua. Merkittävimpiä
melua aiheuttavia hanketoimintoja ovat poraukset ja räjäytykset, malmin käsittely ja prosessointi sekä hankealueen sisä- ja ulkopuolella tapahtuvat kuljetukset. Hankkeen meluvaikutusten
arviointi perustuu melumallinnukseen.
Rakentamisvaihe kestää noin kaksi vuotta ja sulkemisvaihe
noin viisi vuotta. Hankkeesta aiheutuvia melun ohjearvojen ylityksiä aiheutuu mallinnuksen perusteella Hannukaisen lähiympäristön virkistysreiteillä, kuljetuskäytävän varrella sekä seututie 940 varrella. Kun otetaan huomioon näiden vaiheiden kesto,
malleissa ennakoidut melutasot ja vaikutuskohteiden herkkyys,
rakentamis- ja sulkemisvaiheiden melutasot arvioidaan vähäisiksi kaikissa hankevaihtoehdoissa. Toimintavaihe kestää arviolta noin 20 vuotta. Hankkeesta aiheutuvia melun ohjearvon ylityksiä aiheutuu kuljetuskäytävän varrella (VE4) sekä seututien
940 varrella. Lisäksi toimintavaiheessa suoritettavista räjäytyksistä aiheutuu hetkellistä meluhaittaa. Ottaen huomioon toimintavaiheen pitkä kesto, mallinnuksessa esitetyt melutasot ja vaikutuskohteiden herkkyystaso, toimintavaiheen meluvaikutusta
voidaan pitää kokonaisuudessaan kohtalaisena.
Meluvaikutus voidaan arvioida samantasoiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa. Hankevaihtoehdon 4 meluvaikutukset arvioidaan olevan hieman suurempia kuljetuskäytävän varrella verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Tämä johtuu kuljetushihnan aiheuttamasta melusta.
Meluvaikutuksia lievennetään tehokkaasti hyvällä rakentamisen ja toiminnan suunnittelulla ja toteutuksella, pitämällä koneet ja laitteet hyvässä kunnossa sekä useilla meluntorjuntatoimenpiteillä kuten meluvalleilla ja rakennusten ja laitteiden
eristämisellä. Tärkeä osa hankkeen meluvaikutusten lieventämisessä on 1 km:n suojavyöhykkeiden perustaminen avolouhosten ympärille, jonka sisälle ei jää vaikutuskohteita. Poraukset ja
räjäytykset voidaan suunnitella toteutettaviksi vähiten häiriötä
tuottavana ajankohtana. Kuljetinhihnasta aiheutuvaa meluvaikutusta voidaan lieventää laitteen ja vetoasemien huolellisella
suunnittelulla, kuljetinhihnan koteloinnilla sekä hihnan korkeuden optimaalisella sijoituksella.

Räjäytykset ovat pääasiallinen tärinän sekä ilmanpaineaaltojen
ja irtokivien aiheuttaja hankkeessa. Räjäytyksien taajuus ja intensiteetti ja siten myös tärinä ovat suurimmillaan toimintavaiheessa. Rakentamisvaiheessa räjäytyksiä on vähemmän ja sulkemisvaiheessa hyvin rajoitetusti. Muita tärinän aiheuttajia hankkeessa ovat liikenne ja raskaat koneet.
Laskelmien perusteella tärinä ei aiheuta vahinkoa rakennuksille tai merkittävää häiriötä louhoksille määritetyn yhden kilometrin suojavyöhykkeen ulkopuolella. Suojavyöhykkeen ulkopuolella ilmanpaineaalloista ei aiheudu vaikutuksia rakenteiden
tai turvallisuuden kannalta, myöskään irtokivien lentämisriskiä
ei ole. Myös liikenteen ja koneiden aiheuttamien tärinävaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Näistä syistä hankkeen tärinävaikutusten arvioidaan olevan vähäiset kaikissa vaihtoehdoissa. Räjäytyksistä aiheutuvien ilmanpaineaaltojen viihtyisyyshaitta arvioidaan kuitenkin kohtalaiseksi, koska paineaalto voidaan
kokea häiritsevänä hyvinkin laajalla alueella ja hankealueella sijaitsee lukuisia loma- ja asuinkiinteistöjä.
Eri hankevaihtojen tärinävaikutukset ovat samanlaisia, sillä
suunnitellut räjäytyskäytännöt eivät merkittävästi eroa toisistaan. Vaikka käytettävä koneisto on vaihtoehdossa 4 hieman erilaista muihin vaihtoehtoihin verrattuna, ovat tärinävaikutukset
käytännössä samanlaisia kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehtoihin
1A-1C nähden hieman erilaiset liikennemäärät vaihtoehdossa 4
eivät arvion mukaan muuta kokonaisvaikutuksia.
Ensisijainen haittojen vähentämistoimi, johon Northland on
sitoutunut, on 1 km suojavyöhykkeen perustaminen louhosten
ympärille. Tällä voidaan vähentää tärinän, ilmanpaineaaltojen ja
irtokivien vaikutuksia. Suojavyöhykkeen sisäpuolelle ei jää vaikutuskohteita. Tien 940 tilapäinen sulkeminen räjäytysten aikana
vähentää liikenteeseen kohdistuvaa riskiä. Jäljelle jääviä tärinän
haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää huolellisella räjäytystekniikalla, pienempien panosten käytöllä ja suunnittelulla. Tärinän
seuranta ja mittaaminen lähikiinteistöillä antaa viitteitä räjäytystoimenpiteille kaivoksella. Räjäytystöiden ajoittaminen pienimmän häiriön ajankohtaan kuten päivätyöaikoihin, vähentää häiriötä tehokkaasti.

Kuva 7. Pölyntorjuntaa.
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1.5.6 Vaikutukset pohjavesiin

1.5.7 Vaikutukset pintavesiin ja kalastoon

Kaivostoimintojen pohjaveteen aiheuttamat vaikutukset voidaan jakaa määrällisiin, louhosten kuivatuksesta aiheutuviin vaikutuksiin ja laadullisiin vaikutuksiin, jotka syntyvät sivukivialueiden ja rikastushiekka-alueen toiminnoista. Alueen pohjavesialueet ovat suurelta osin käyttämättömiä ja liian pieniä vedenottotarkoituksiin.
II-luokan pohjavesialueisiin ei hankkeesta kohdistu vaikutusta. Kahteen Hannukaisen avolouhoksen alueella sijaitsevaan
III-luokan pohjavesialueeseen (Kuervaara ja Kivivuopionvaara)
kohdistuu voimakas vaikutus kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Kaivoksen toiminnan aikana vaikutus on määrällistä ja kaivoksen sulkemisen jälkeen laadullista. Hankevaihtoehdoissa 1A1C Hannukaisessa sijaitsevaan III-luokan pohjavesialueeseen
(Kivivuopionvaara) kohdistuu laadullinen vaikutus kaivoksen
toimintavaiheessa ja sulkemisen jälkeen. Hankevaihtoehdossa
4 tähän pohjavesialueeseen kohdistuu vain rajallinen määrällinen vaikutus kaivoksen toimintavaiheen aikana. III-luokan pohjavesialueisiin kohdistuva vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa, vaikka vaihtoehtoa 4 voidaan pitää
hieman muita edullisempana.
Vaikutusalueella olevat kaivot sijaitsevat suojavyöhykkeen sisällä ja hankevastaava hankkii ne omistukseensa ennen rakentamisen aloittamista. Siksi näihin kaivoihin kohdistuvaa vaikutusta
ei ole otettu mukaan arviointiin.
Hankevaihtoehdoissa 1B ja 4 kohdistuu Rautuvaaran alueella sijaitsevan III-luokan pohjavesialueeseen (Kurtakko) sekä laadullista että määrällistä vaikutusta kaivoksen toimintavaiheessa ja sulkemisen jälkeisessä vaiheessa. Tämä vaikutus arvioidaan
kohtalaiseksi.
Juvakaisenmaan alueella (VE1C) pohjavesialueisiin ei kohdistu vaikutusta. Mahdollisesta pohjaveden laadun heikkenemisestä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia vedenhankinnalle ja pohjavesivaikutuksia voidaan siten pitää vähäisinä. Kuljetuskäytävän
infrastruktuurin rakentamisella (kaikki hankevaihtoehdot) ja
Muonionjoen putkilinjan rakentamisella (hankevaihtoehto 4)
on vain vähäinen vaikutus pohjaveteen.
Pohjavesivaikutusten lieventämiseen käytetyt toimet kohdistuvat sekä laadullisten että määrällisten vaikutusten lieventämiseen. Rikastushiekka-alueen ja sivukivialueiden peiterakenteet,
jotka on määrä rakentaa kaivoksen sulkemisen jälkeisessä vaiheessa, estävät veden ja hapen pääsyä kyseisiin rakenteisiin ja
vähentävät siten haitta-aineiden liukenemista sekä pohjaveteen
kohdistuvaa laadullista vaikutusta.

Kaivoksen toiminnan aikaiset vaikutukset pintavesiin vaihtelevat hankevaihtoehdoittain. Vaihtoehto 4 on pääosin suotuisin,
lukuun ottamatta Muonionjokeen kohdistuvia vaikutuksia, jonka suhteen kaikki vaihtoehdot ovat kutakuinkin samantapaisia.
Purkuvesien sekoittumisvyöhykkeessä Muonionjoessa on havaittavissa kohtalaisesta merkittävään ulottuvaa vaikutusta. Sen
sijaan kauempana alavirrassa vaikutus on vähäistä tai merkityksetöntä.
Äkäsjokeen kohdistuvaa vaikutusta pidetään vähäisenä kaikissa hankevaihtoehdoissa, lukuun ottamatta vaihtoehtoa 1A,
jossa vaikutuksen arvioidaan olevan kohtalainen. Kuerjokeen
kohdistuva vaikutus on vähäistä, lukuun ottamatta sulkemisen
jälkeistä jäännösvaikutusta, joka vaihtoehdoissa 1A-1C on peräisin sivukivialueelta suotautuvista aineista ja joista aiheutuu
kohtalainen vaikutus.
Vaihtoehdossa 1A aiheutuu Valkeajokeen merkittävä vaikutus koko kaivoksen toiminnan ajan. Vaihtoehdot 1B-1C aiheuttavat Valkeajokeen kohtalaisen vaikutuksen sekä kaivoksen toiminnan aikana että kaivoksen sulkemisen jälkeen. Vaihtoehdon
4 Valkeajokeen tuottama vaikutus on vähäinen rakentamisvaiheesta sulkemisen jälkeiseen vaiheeseen saakka.
Vaihtoehdoissa 1A-1C Niesajokeen kohdistuu Hannukaisen
alueelta tulevien purkuvesien aiheuttama voimakas vaikutus,
mistä seuraa merkittävä vaikutus kaivoksen toiminnan aikana.
Vaihtoehdossa 4 oletetaan veden laadussa tapahtuvan lievää
positiivista vaikutusta, kun taas veden määrään kohdistuva vaikutus on kohtalainen.
Ylläsjokeen kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat hankevaihtoehtoon 1C, ja vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi kaivoksen toiminnan aikana.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa vettä juoksutetaan
Muonionjokeen (VE1:ssa Niesajoen kautta), ja vaikutukset arvioidaan pääosin samanlaisiksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Veden purkukohdassa, sen 500 m:n sekoittumisalueella, vaikutus on merkittävä hankevaihtoehdossa 4 ja kohtalainen vaihtoehdoissa 1A-1C. Yli 2 km:n etäisyydellä purkukohdasta vaikutuksen oletetaan vaihtelevan vähäisestä merkityksettömään
kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Vesieliöstöön kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan
linjassa ja saamaa suuruusluokkaa veden laatuun kohdistuvien
vaikutusten kanssa.
Sulkemisen jälkeiset vaikutukset on arvioitu alustavan sulkemissuunnitelman perusteella ja niihin tulee suhtautua varauksella. Sulkemisen jälkeisiä vaikutuksia voidaan tehokkaasti vähentää aktiivisilla ja passiivisilla toimenpiteillä. Northland on
kehittämässä tarkempia suunnitelmia sulkemistoimenpiteistä,
jotka esitellään yksityiskohtaisemmin lupahakemuksen yhteydessä.
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Kaivoksen sulkemisen jälkeiset jäännösvaikutukset arvioidaan merkittäviksi monissa vaikuttavuusalueen joissa. Kaikissa
hankevaihtoehdoissa nämä vaikutukset johtuvat louhosten ylivuodosta ja rikastushiekka-alueilta tulevista suotovesistä.
Sulkemisen jälkeiset vaikutukset on mahdollista lieventää eri
keinoilla, joiden myötä vaikutukset voidaan saada kohtalaiseksi
tai vähäisiksi. Sulkemisen jälkeisiä lievennyskeinoja kehitellään
edelleen. Hankevaihtoehto 4 on kehitetty vaihtoehtojen 1A-1C
vaikutusten arvioinnin perusteella ja sen vuoksi se sisältää useita
lievennystoimia. Vaikutuksia Muonionjokeen voidaan pienentää
mm. lyhentämällä sekoittumisvyöhykettä. Vyöhyke lyhenee, jos
pistemäisen purkuputken sijaan purkuvesi sekoitetaan jokeen
käyttäen erilaisia suuttimia jotka jakavat veden tasaisemmin jokeen pidemmältä leveydeltä edesauttaen sekoittumista.

1.5.8 Luontovaikutukset
Suurin osa elinympäristöihin, luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista alkaa kaivoksen rakentamisvaiheen aikana, jolloin monia elinympäristöä lajeineen tuhoutuu. Vaikutukset
jatkuvat koko kaivostoiminnan ajan. Sulkemisvaiheen tarkoituksena on palauttaa hankealue luonnonmukaiseen tilaansa siinä
määrin kuin se on mahdollista.
Vaikka eri hankevaihtoehtojen maa-alan tarve vaihtelee,
hankkeessa tuhoutuvien arvokkaiden ja herkkien luontotyyppien lukumäärässä ei ole merkittävää eroa. Hankkeen vaikutukset
alueen uhanalaisiin luontotyyppeihin arvioidaan merkittäviksi.
Alueen metsälakikohteisiin ja luonnontilaisiin lähteisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi.
Hankevaihtoehdot eroavat vain vähän toisistaan siinä, missä määrin hankkeen myötä tuhoutuu merkittäviä kasvilajeja.
Vaihtoehdossa 1B vaikutuksia kohdistuu useampiin kasvilajeihin
kuin muissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehdossa 4 Niesajoen virtaamaan ja veden laatuun kohdistuu merkittävästi pienempi vaikutus kuin muissa vaihtoehdoissa, mikä todennäköisesti estää
direktiivilajeihin kuuluvaan lapinleinikkiin kohdistuvan vaikutuksen. Kaikissa hankevaihtoehdoissa uhanalaisiin lapinkämmekkään (Kuva 8) ja lettosaraan kohdistuvat vaikutukset arvioidaan
merkittäviksi.
Hankkeen maaeläimistöön kohdistuva vaikutus, lukuun ottamatta saukkoa, arvioidaan vähäiseksi. Vaikutukset saukkoon
arvioidaan kohtalaisiksi.
Hankevaihtoehdossa 1A lintuihin kohdistuvat vaikutukset osoittautuvat suotuisammiksi kuin vaihtoehtojen 1B, 1C
ja 4 aiheuttamat vaikutukset. Tämä johtuu siitä, että erityisesti
Rautuvaaran alue on alueellisesti tärkeä lintujen elinympäristö.
Hankealueen ympärillä on havaittu myös kolme uhanalaisen ja
rauhoitetun petolinnun2 reviiriä. Hankkeen lintulajeihin ja populaatioihin kohdistuvan vaikutuksen arvioidaan olevan vähäisestä kohtalaiseen.

Hankevastaavalla on rajalliset mahdollisuudet lieventää eri elinympäristöihin ja lajeihin kohdistuvia vaikutuksia.
Elinympäristöihin ja lajeihin kohdistuvia vaikutuksia on kuitenkin pyritty minimoimaan koko infrastruktuurin ja kaikkien järjestelmien sijainnin huolellisella suunnittelulla. Epäsuoria, erityisesti melusta johtuvia vaikutuksia, voidaan lieventää. Kaivoksen
sulkemisen jälkeen alueen arvioidaan palautuvan luonnolliseen
tilaansa, jolloin elinympäristöjen ja lajien monimuotoisuus ovat
verrattavissa seudun muihin vastaaviin alueisiin. Tosin metsäiset
suoelinympäristöt ja luonnontilaiset lähteet eivät palaudu ennen
kaivostoimintaa vallinneeseen tilaansa. Saukkoon kohdistuvaa
vaikutus jatkuu sulkemisen jälkeenkin. Lievennystoimenpiteillä
pyritään vähentämään vaikutuksia saukkoon.

1.5.9 Natura 2000
Hannukaisen hanke sijoittuu Muonionjoen–Tornionjoen vesistöalueen Natura-alueelle. Ruotsin puolella sijaitsee Torne och Kalix
älvsystem Natura-alue ja Rautuvaaran rikastushiekka-alueen läheisyydessä sijaitsee Niesaselän Natura-alue. Vaikutukset läheisiin Natura-alueisiin voidaan luonnonsuojelulain (1096/1996)
65 §:n mukaisesti arvioida osana ympäristövaikutusten arviointia. Natura-arviointi voidaan tehdä myös erillisenä arviointina tai
osana lupamenettelyä.
Northland tulee tekemään Natura-arvioinnin myöhemmin
joko liittäen sen tähän YVA:n tai vaihtoehtoisesti omana menettelynään, erillään YVA-selostuksesta. Natura-arvioinnissa tullaan
keskittymään siihen vaihtoehtoon, jolle aiotaan hakea ympäristölupaa. Varsinaista Natura-arviointia ei esitetä tässä raportissa,
vaan mainitussa erillisessä Natura-arviointia koskevassa raportissa.
Arvioitavat vaikutukset tulevat perustumaan ensisijaisesti tässä YVA-selostuksessa esitettyihin vaikutusarviointeihin.
Haitallisia vaikutuksia lieventävien toimenpiteiden suunnittelu
täsmentyy ennen lupavaiheeseen siirtymistä.
2
tarkat pesimäpaikat ja lajitieto ovat salassa pidettäviä
(laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999).
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1.5.10 Vaikutukset maankäyttöön,
rakennettuun ympäristöön ja kaavoitukseen
Hankkeen suunnitellut toimet aiheuttavat muutoksia maankäyttöön, rakennettuun ympäristöön sekä vaativat kaavoituksen muutoksia tai laajentamista.
Maankäyttö: Hankkeen aiheuttamat muutokset maankäytössä vaikuttavat laajalla alueella, joka on tärkeä metsä- ja porotaloudelle ja vähemmässä määrin matkailulle ja virkistyskäytölle. Maan ja kiinteistöjen hankinnalla tulee olemaan väliaikainen
vaikutus maankäyttöön, huomattavimmin Hannukaisen kylälle
ja Äkäsjokivarren loma-asutukselle ja virkistyskäyttöön. Vaikutus
on suuri kaivospiirin alueella ja se lievenee etäisyyden kasvaessa. Kokonaisuudessaan vaikutusta voidaan pitää merkittävänä.
Rakennettu ympäristö: Suojavyöhykkeen perustaminen
Hannukaisen alueelle vaatii pysyvien- ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen sekä liikekiinteistöjen hankkimista kaivoksen toimintojen ajaksi. Lisäksi teollisuusalueiden rakentaminen tulee muodostamaan uuden rakennetun ympäristön mitä alueella ei ole
aikaisemmin ollut. Hannukaisen kylän rakennettuun ympäristöön vaikutusta ennen lieventämistoimia voidaan pitää merkittävänä. Northlandin kehittämät lievennys- ja korvaustoimenpiteet tulevat kuitenkin lieventämään suurimman osan vaikutuksista, joten korvauksien jälkeen vaikutusta voidaan pitää kohtalaisena. Rautuvaaran rikastushiekka-allas vaihtoehdoilla (VE1B
ja VE4) on tuskin ollenkaan vaikutusta rakennettuun ympäristöön, koska suunniteltujen rikastushiekka-altaiden alue on jo
nyt rikastushiekan sijoitusaluetta ja läheisyydessä ei sijaitse asutusta.
Kaavoitus: Vaihtoehdot 1A, 1B ja 4 noudattavat maakuntakaavaa. Vaihtoehto 1C vaatii maakuntakaavan muutoksen.
Kaikilla hankevaihtoehdoilla on yhtäläinen tarve yleiskaavoitukseen. Yleiskaavan rajat ja sisällöt vaihtelevat eri vaihtoehtojen
välillä. Vaihtoehto 1A sekä mahdollisesti vaihtoehdot 1B ja 1C
tarvitsevat osayleiskaavan sekä Muoniossa että Kolarissa. VE4
edellyttää osayleiskaavaa vain Kolarissa. Kaivoksen perustaminen ja kaivostoiminta eivät vaadi asemakaavan tekemistä alueelle. Kuitenkin tuotannon, toimistojen ja varastorakennusten
rakentaminen edellyttää asemakaavan tekemistä Hannukaisen
ja Rautuvaaran teollisuusalueille. Asemakaava on tarpeen myös
louhoksen suojavyöhykkeiden alueella voimassa olevien rantakaavojen muuttamiseksi.
Arvion mukaan kaivoshanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, eikä vaikeuta tavoitteiden toteuttamista.

1.5.11

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Hankealueella ja sen läheisyydessä sijaitsee useita muinaisjäännöksiä. Lisäksi hankealueen läheisyydessä sijaitsevat muinaiset
palvontapaikat Pakasaivo (Kuva 9) ja Kirkkopahta sekä vaihtoehtoisen rikastushiekka-altaan 1C läheisyydessä Juvakaisenmaan
vanha malmilouhos. Erityistä kulttuuriarvoa omaaviin kohteisiin
kohdistuu vaikutuksia lähinnä kaivoksen rakentamisvaiheessa.
Kaivoksen rakentaminen voi tuhota kohteen, jolla on erityistä
kulttuurihistoriallista arvoa. Vaihtoehtoisesti se voi muuttaa hankealueen läheisyydessä sijaitsevan kohteen luonnetta.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa arviolta 7-9 luokkaan 2 kuuluvaa muinaisjäännöstä joko tuhoutuu tai niihin kohdistuu merkittäviä vaikutuksia; vastaavia muinaisjäännöksiä säilyy hankealueella kuitenkin myös koskemattomina. Alueellisesti tarkasteltuna tuhoutuvien muinaisjäännösten määrä on pieni.
Luokkaan 2 kuuluvan muinaisjäännöksen tuhoaminen edellyttää kuitenkin poikkeuslupaa. Kirkkopahdan ja Pakasaivon muinaisille palvontapaikoille johtava tie toimisi muutaman ensimmäisen kilometrin matkalta yleisenä reittinä kaivosalueelle.
Tämä voi väliaikaisesti vaikuttaa tunnelmaan kohteille tultaessa.
Kokonaisuudessaan hankkeen vaikutukset kulttuuriperintöön
on arvioitu vähäisiksi.
Eri hankevaihtoehtojen kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset eivät poikkea merkittävästi toisistaan, vaikkakin vaihtoehdossa 4 häviäisi lukumääräisesti hieman vähemmän muinaisjäännöksiä. Lisäksi vaihtoehdolla 1C on välillisesti vaikutusta
Juvakaisenmaan vanhaan malmilouhokseen.
Joitakin kohteita voidaan säästää huolellisella rakentamisella ja/tai pienillä muutoksilla kaivoksen infrastruktuurin sijoittamisessa. Historiallisten kohteiden tutkimisella (ennen niiden tuhoamista) voidaan säilyttää osa niiden arvosta sekä lisätä tietoa
alueen kulttuurihistoriasta.

Kuva 8. Pakasaivo.
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1.5.12

Liikennevaikutukset

Liikennevaikutukset syntyvät hankkeen tuottamasta liikenteestä sen eri vaiheissa. Rakentamisvaiheen aikana rakennusmateriaalit, kalusto ja henkilöstö kuljetetaan hankealueelle.
Tuotantovaiheessa liikennettä aiheuttavat kupari-kulta rikasteen, kulutustavaroiden, jätteiden ja henkilöstön kuljetukset.
Hankkeen aiheuttamat liikennemäärät rakentamis- ja toimintavaiheessa ovat käytännössä samansuuruisia (yhteensä noin 350
ajoneuvoa, josta raskaita ajoneuvoja 30–35). Sulkemisvaiheessa
hankkeen tuottamat liikennemäärät vähenevät huomattavasti
ja loppuvat kokonaan noin viidessä vuodessa.
Vaikka hankkeen aiheuttama liikenteen suhteellinen kasvu
teillä 21 ja 940 on merkittävä, raskaan liikenteen ja kokonaisliikenteen määrät ovat alle keskiarvon verrattuna vastaaviin tietyyppeihin koko maassa. Onnettomuusriskin hankkeessa käytettävillä teillä ei odoteta kasvavan merkittävästi nykyisestä.
Yleisesti hankkeen liikenteen aiheuttamaa vaikutusta teille 21
ja 940 voidaan pitää vähäisenä. Hiihtosesongin aikana vaikutuksia voidaan pitää kohtalaisina johtuen liikennemäärien kolminkertaistumisesta teillä 21 ja 940. Lentävien irtokivien vaara räjäytettäessä Hannukaisen louhoksen eteläosassa edellyttää tien
940 sulkemista. Johtuen liikenteen suuresta määrästä hiihtosesongin aikana seututie nro 940 sulkeminen ei ole suositeltavaa
lauantaisin. Hankealueen teiden ja siltojen kantokyky kuin myös
teiden leveys ovat riittäviä arvioiduille liikennemäärien kasvulle.
Koska liikennemäärät ovat lähes samat kaikilla vaihtoehdoilla, ei eri vaihtoehtojen välillä ole suuria eroja. Kuitenkin vaihtoehdossa 4 henkilöliikenteen määrä toiminnan aikana odotetaan
olevan noin 30 % suurempi verrattuna vaihtoehtoihin 1A-1C.
Raskaan liikenteen määrä on samansuuruinen riippumatta vaihtoehdosta.
Hankkeen liikennevaikutusten lieventämiseksi voidaan teillä 21 ja 940 tehdä joitain pieniä toimia. Tällaisia ovat esimerkiksi kääntyvän liikenteen kaistojen, väistötilojen sekä tulppasaarekkeiden rakentaminen liikenteen sujuvuuden edistämiseksi.
Välttämällä räjäytystöiden tekemistä lauantaisin varsinkin vilkkaimman hiihtokauden aikana voidaan lieventää niiden aiheuttamia liikenteen pysäytyksiä sekä ruuhkia. Työmatkojen aiheuttamia vaikutuksia voidaan lieventää järjestämällä työaikojen mukaisia, kaivosalueen ja keskusten kuten Kolarin ja Äkäslompolon
välisiä yhteisiä linja-auto kuljetuksia.

1.5.13

Vaikutukset terveyteen

Mahdollisia kaivoksen terveysvaikutusten aiheuttajia ovat ilman kautta leviävä (metallipitoinen) pöly sekä vesien mukana leviävät metalliyhdisteet. Melukin voi vaikuttaa terveyteen.
Terveysvaikutukset voivat olla suoria, jolloin toiminnasta aiheutuva tekijä kohdistuu suoraan haittaa kärsivään. Vaikutukset voivat olla myös epäsuoria ja ilmentyä esimerkiksi luonnosta saatavien elintarvikkeiden kontaminoitumisen seurauksena.
Ilman kautta leviävissä päästöissä hengitettävä pöly on merkittävin tekijä terveydellisten vaikutusten suhteen. Pöly sellaisenaan on terveysriski, mutta pölyn metallipitoisuudet ovat niin
pieniä, että pölyn mukana leviävistä metalleista ei arvioida aiheutuvan merkityksellistä terveysriskiä. Jos lähimpiä loma-asuntoja ei poisteta virkistyskäytöstä, pölyn terveysvaikutukset luokitellaan merkittäviksi mutta kun suojavyöhykkeen sisällä olevat kiinteistöt siirtyvät kaivosyhtiölle, luokitellaan vaikutukset
kohtalaisiksi. Vaikutukset ovat suurimmat vaihtoehdossa 1A,
koska Hannukaisen rikastushiekka-alueen lähistöllä on asutusta. Arvioinnissa ei otettu huomioon pölypäästöjen rajoittamistoimia, joita käyttäen vaikutuksia voidaan lieventää oleellisesti.
Pintavesiin kulkeutuvat myrkylliset metallit (elohopea, kadmium) voivat kertyä kaloihin ja aiheuttaa terveyshaittaa, jos kaloja käytetään ravintona. Hankkeella on kaikissa vaiheissa vaikutusta Äkäsjoen, Kuerjoen ja Muonionjoen vesien laatuun, mutta
terveysvaikutukset arvioidaan kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiksi. Valkeajoen vesien metallipitoisuuksien takia terveysvaikutus
arvioidaan vaihtoehdossa 1A kohtalaiseksi ja muissa vaihtoehdoissa vähäiseksi. Niesajoen osalta terveysvaikutus vaihtelee
hankkeen eri vaiheissa ja arvioidaan kokonaisuutena kaikissa
hankevaihtoehdoissa kohtalaiseksi. Ylläsjokeen kohdistuu vaikutuksia vaihtoehdossa 1C ja sulkemisen jälkeen terveysvaikutukset arvioidaan kohtalaiseksi.
Kaivostoiminnalla on vaikutusta pohjaveden laatuun ja talousveden laatuvaatimusten mukaiset metallien pitoisuudet ylittyvät kaivostoiminnan lähialueella, mutta jos pohjavettä ei käytetä, terveydellistä haittaa ei aiheudu.
On ilmeistä, että kaivoshankkeen lievistä melun ohjearvotasojen ylityksistä ei aiheudu terveyshaittaa ja melun terveysvaikutukset arvioidaan kaikissa hankevaihtoehdoissa ja eri vaiheissa vähäisiksi. Hankkeen aiheuttamien meluvaikutusten voidaan
arvioida aiheuttavan lähinnä viihtyisyyshaittaa.
Ilman kautta leviävien päästöjen muodostamia terveyshaittojen riskiä voidaan vähentää rajoittamalla pölyn ja melun muodostumista ja leviämistä ja rajaamalla riittävä suojavyöhyke toiminta-alueen ympärille. Pintavesien osalta metallien, erityisesti
elohopean kertyminen kaloihin ja kalojen käyttö ravintona on
merkittävin terveydellinen riskitekijä. Riskiä voidaan hallita seuraamalla metallien pitoisuuksia kaloissa, jolloin kalojen ravintokäyttö voidaan tarvittaessa kieltää. Pohjaveden pilaantumisen seurauksena muodostuvien terveysriskien hallinta edellyttää pohjavesivaikutusten seurantaa ja haitallisten pitoisuuksien
esiintyessä veden käyttö tulee lopettaa.
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1.5.14

Rautatienkäytön vaikutukset3

Hannukaisen rautarikasteen kuljetukset lisäävät rautatielle liikennettä vuodessa 2190 junamatkan verran, mikä tarkoittaa
Rautuvaara – Tornio -rautatieosuudelle keskimäärin 240 % lisäystä liikennemääriin. Arviointi on kaikille hankevaihtoehdoille
sama. Liikennemäärien lisäys ilman lieventämiskeinoja aiheuttaa kohtalaisen tai merkittävän vaikutuksen aina Rautuvaarasta
Kemiin välisillä rautatieosuuksilla ja Oulu – Tuomioja rautatieosuudella. Lieventämistoimet huomioiden vaikutus liikennemääriin on kaikilla rautatieosuuksilla kohtalainen tai vähäinen.
Rautuvaara – Kolari rautatieosuuden peruskorjaamisesta aiheutuvan meluvaikutuksen arvioidaan olevan vähäinen.
Tuotannon aikana kuljetuksista aiheutuva melu on arvioitu olevan Kolarin kunnan alueella vähäinen ja Pellon, Ylitornion ja
Tornion kunnan alueilla kohtalainen.
Rautatiekuljetuksilla ei arvioida olevan vaikutuksia pohjavesiin, eikä Natura2000-verkostoon kuuluviin alueisiin. Lisäksi kuljetusten ei arvioida aiheuttavan pölyvaikutuksia.
Radanvarren asukkaisiin kohdistuu vaikutuksia liikenteen lisääntymisestä johtuen. Rautuvaara – Kolari -välinen rataosuus
on uudistettava ennen toiminnan alkamista. Korjaustyöt suoritetaan päiväsaikaan yhden kesän aikana, joten työn vaikutus on vähäinen. Radalla on tällä hetkellä ongelmallisiksi koettuja kohtia olemassa olevan liikenteen vuoksi mm. Ylitornion
Kaulinrannassa, jossa liikenne aiheuttaa tärinää. Osa tasoristeyksistä koetaan vaarallisiksi ja liikenne ylittää paikoin meluarvot. Tällä rataosuudella liikenteen vaikutukset ovat merkittäviä.
Tornion ja Kemin välillä liikenne on vilkasta, kuten myös Oulusta
eteenpäin, jossa liikenne sijoittuu Suomen pääradalle. Näillä
osuuksilla malmikuljetusten osuus ja vaikutukset jäävät siellä
vähäisiksi.
Nykyinen rata halkoo Kolarin, Orajärven, Lohijärven,
Isosydänmaan sekä Oijärven paliskuntien alueet. Muonion paliskunnan alueella ei ole liikennettä tällä hetkellä. Olemassa olevan ratapohjan peruskorjaus ja liikenteen aloittaminen muodostavat paliskunnan eteläosaan kulkuesteen, jonka haittojen
pienentämisestä keskustellaan paliskunnan kanssa. Vaikutus
Muonion paliskuntaan on merkittävä. Kolarin, Orajärven ja
Lohijärven paliskunnat eivät ole kovin huolissaan lisääntyvästä liikenteestä, sillä porot ovat tottuneet liikenteeseen ja kulkemaan radan yli laidunkierron vuoksi. Lisääntyvän liikenteen aiheuttama vaikutus paliskuntiin on kohtalainen. Isosydänmaan
ja Oijärven paliskuntien alueella liikenteen lisäys on malmikuljetusten vuoksi vähäistä, joten vaikutukset nähdään vähäisiksi.

3 Rautatienkäytön vaikutusten arvioinnista on vastannut
kokonaisuudessaan hankevastaava Northland.
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1.6

Sosiaaliset vaikutukset

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty erillisenä selvityksenä YVA-selostukseen (Sosiaalisten vaikutusten arviointi, Pöyry
Finland Oy 2013). Seuraava arviointi perustuu ko. selvitykseen.
Lisäksi hankkeessa on tehty erillinen porotalousselvitys (Itkonen
2012). Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu kolme eri vaikutuskohderyhmää: paikalliset asukkaat, porotalous ja
monisektorinen sidosryhmä.
Sosiaalisten vaikutusten osalta eri hankevaihtoehtojen välillä
ei ole merkittävää eroa. Eri hankevaihtoehtojen sosiaaliset vaikutukset ovat käytännössä samanlaisia paikallisten asukkaiden,
virkistyskäytön, KKM-alueen (Kolari-Kittilä-Muonio) talouden,
KKM-alueen palvelujen, KKM-alueen yhteisöjen ja matkailutoiminnan kannalta. Porotalouden osalta eri vaihtoehdoilla sen sijaan on merkitystä vaikutuksiin.
Paikalliset asukkaat: Hankkeen myötä lukuisia Hannukaisen
kylän kiinteistöjä täytyy lunastaa kaivostoimintojen lähialueilta ja asukkaiden muuttaa pois. Hankkeen vaikutukset paikallisiin asukkaisiin, kiinteistön omistajiin ja yrittäjiin, erityisesti suojavyöhykkeen sisällä, onkin arvioitu merkittävästi negatiivisiksi.
Suojavyöhykkeiden perustaminen lieventää paikallisiin asukkaisiin ja yrityksiin mahdollisesti kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia merkittävästi. Muille hankealueen lähiasukkaille voi koitua
vaihtelevissa määrin erilaisia ympäristövaikutuksia. Osana vaikutusten lieventämiskeinoja Northland neuvottelee ja käy aktiivista vuorovaikutusta näiden suojavyöhykkeiden asukkaiden
kanssa ja tulee kompensoimaan koituvat haitat asianmukaisella
tavalla. Lisäksi hankkeen ympäristövaikutuksia pyritään lieventämään mahdollisuuksien mukaan.

Kuva 9. Poroerotus

Vaikutukset porotalouteen ovat pääosin negatiivisia. Vaikutus
Muonion paliskunnan porotalouteen syntyy maa-alan pienenemisen sekä erilaisten poronhoidollisten rakenteiden ja käytäntöjen muuttumisen myötä. Kaivoshankkeen myötä tapahtuvat
laidunalueiden menetys, kaivoshankkeesta koituvat häiriöt ja lisääntynyt liikenne voivat aiheuttaa muutoksia poromääriin ja
sitä kautta Muonion paliskunnan ja poromiesten tuloihin. On
kuitenkin odotettavissa, että porotalous sopeutuu muutoksiin
ajan myötä tiettyjen kompensaatiotoimenpiteiden avulla. Kaikki
hankevaihtoehdot vaikuttavat merkittävästi porotalouteen,
mutta arvion mukaan vaihtoehdolla 4 olisi kaikkein vähiten vaikutusta Muonion paliskunnan porotaloudelle. VE4:ssa hankealueen vaatima maa-alue on muita vaihtoehtoja pienempi, millä
säästetään enemmän laidunalueita. Lisäksi VE4:ssa Lamunmaan
erotusaita jää paikalleen ja toiminta siellä voi jatkua entisellään. Toisaalta VE4:ssa Hannukaisen ja Rautuvaaran välille rakennettaisiin hihnakuljetin, minkä vaikutus porojen laidunkiertoon
ja välttämiskäyttäytymiseen voi olla merkittävä. Vaikutusten lieventämistoimien kannalta on tärkeää, että porojen käyttäytymistä ja sen muutoksia seurataan jatkuvasti Muonion paliskunnan ja Northlandin yhteistyönä. Poromiehille koituvia suoria taloudellisia tappioita Northland korvaa lähinnä rahallisella kompensaatiolla. Seuranta ja yhteistyö ovat keskeisessä asemassa
toiminnan aikana ja esiin tulevia ongelmia ratkotaan kun niitä
ilmenee.
Hankealueen lähiympäristön virkistyskäyttö voi hieman vähentyä tai häiriintyä hankkeen myötä. Hannukaisen lähialueen asukkaiden ja mökin omistajien virkistyskäyttöä saattavat
häiritä hankkeen erilaiset ympäristövaikutukset, kuten melu.
Metsästykselle kaivostoiminnasta aiheutuu haittoja suorien
metsästysalueiden ja meluhäiriöiden myötä syntyvän saaliseläinten välttelykäyttäytymisen myötä. Alueella väliaikaisesti
oleileville matkailijoille hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää virkistyshaittaa, sillä Hannukaisen alue ei ole kovin tärkeää aluetta matkailuun liittyen. Vaikutusten lievennystoimena
voidaan käyttää tarvittaessa virkistystoimintojen uudelleensijoittamista sekä ympäristövaikutusten, kuten melun lieventämistä.
Kaivoshankkeen huomattava positiivinen taloudellinen vaikutus erityisesti yksityiselle sektorille alkaa jo rakentamisvaiheessa, jolloin kaivosyhtiö ja alihankkijat tekevät paikallisia hankintoja (materiaalit ja palvelut) sekä työllistävät alueen väestöä. Myös
julkisille palveluille tulee kasvavissa määrin kysyntää, kun väestö
hankkeen myötä kasvaa ja ikärakenne muuttuu. Julkisten palvelujen osalta KKM-alueen ja sen asuinolosuhteiden tekeminen mahdollisimman houkutteleviksi kaivoksen työntekijöille
on kuitenkin hyvin tärkeää, sillä osa julkisista palveluista rahoitetaan verovaroin. Hanke työllistää merkittävän määrän ihmisiä, toimintavaiheessa kaivos työllistää arviolta 350-400 henkilöä. Tämän myötä alueen työttömyysaste vähenee. Sulkemisen
jälkeen kaivoksen myönteiset talous- ja työllisyysvaikutukset
kuitenkin hiipuvat. Esimerkiksi erilaisten kehittämisohjelmien ja
uusien liikeideoiden avulla olemassa olevaa osaamista voidaan

hyödyntää ja jalostaa. Myös alueen matkailun kehittäminen on
tulevaisuuden kannalta tärkeää.
Alueen väestön kasvun myötä yhteiskunnallisten palvelujen (terveyspalvelut, asumis- ja majoituspalvelut, sosiaalipalvelut ja muut kunnalliset palvelut) tarve kasvaa. Palvelujen tarve
on suurimmillaan toimintavaiheessa, kun työntekijöiden määrä
on suurimmillaan. Tämä puolestaan asettaa haasteensa palvelujen riittävyydelle Kolarin kunnassa ja koko KKM-alueella. KKMalueella yhteiskunnalliset palvelut on kuitenkin alun perin mitoitettu suuremmalle asukasmäärälle. Siten varsinaisia lisäpalveluja
ei ole välttämättä tarvetta rakentaa, mutta henkilöstöä tarvitaan
lisää. Sulkemisvaiheessa palvelujen tarve muuttuu ja vähenee,
mikä taas vaatii osaltaan sopeuttamistoimia.
Suurimmat muutokset alueen yhteisörakenteeseen tapahtuvat hankkeen toimintavaiheessa, kun alueelle muuttaa työikäistä väestöä perheineen ja samalla alueen väestörakenne tasapainottuu. Sulkemisvaiheessa työväestön muuttaessa alueelta väestörakenne todennäköisesti taas muuttuu vanhemman
väestön ollessa alueella enemmistönä. Hankkeella saattaa olla
vähäisiä negatiivisia vaikutuksia alueen yhteisöjen sosiaaliseen
koheesioon ja sosiaalisessa käyttäytymisessä saattaa tapahtua
muutoksia ulkopaikkakuntalaisten väestön muuttaessa alueelle. Toisaalta paikalliset asukkaat ovat tottuneet matkailutoiminnan myötä siihen, että alueella käy kausittaisesti ulkopaikkakuntalaisia. Tämän takia todennäköisesti hankkeesta aiheutuvasta
muuttoliikkeestä ei aiheudu suuria ongelmia. Lisäksi hankkeen
myötä kasvava liikenne saattaa heikentää liikenneturvallisuutta
lisätä onnettomuusriskiä erityisesti seututiellä 940.
Matkailutoimintaan voi kaivostoiminnasta johtuen kohdistua sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Kaivoshankkeen
tuoma hyöty matkailulle on kausivaihtelun tasapainottaminen.
Kaivoshankkeen myötä on kuitenkin olemassa riski, että kaivoshankkeen arvioitujen ympäristövaikutusten ylittyessä alueen imago koskemattomana, erämaisena ja luontomatkailuperusteisena kohteena kärsii. Mahdollisia kaivostoiminnan vaikutuksia matkailuun on vaikeaa etukäteen arvioida, ennen kuin
kaivoksen rakentamistyöt alkavat. Käsitys alueen imagosta on
osittain riippuvainen siitä, miten läpinäkyvää kaivoshankkeesta
tiedottaminen matkailijoille on. Avoin yhteistyö median kanssa kaivostoiminnasta ja sen suhteesta matkailutoimintoihin on
syytä ylläpitää, jotta alueen imago luontomatkailukohteena ei
kärsisi. Matkailutoimintaan kohdistuvien mahdollisten vaikutusten havaitseminen edellyttää jatkuvaa seurantaa.
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1.7

Vaihtoehtojen vertailu ja hankkeen toteuttamiskelpoisuus

1.7.1 Vaihtoehtojen vertailu
Hankevaihtoehtojen välillä on pääosin vain pieniä eroja, mitkä
eivät johda vaikutuksen merkittävyystason (vähäinen, kohtalainen tai merkittävä) muutoksiin. Vaihtoehto 4:n pienempi kokonaispinta-ala vähentää yleisesti vaikutuksia. Kokonaisuudessaan
sillä ei ole kuitenkaan suurta merkitystä, vaikka esimerkiksi muutamia laji-esiintymiä säästyy tuhoutumiselta pienemmän vaikutusalueen ansiosta. Rautatiekuljetusten aiheuttamat sosiaaliset
sekä ympäristövaikutukset ovat kaikille hankevaihtoehdoille samat.
Merkittävimmät erot hankevaihtoehtojen välillä syntyvät vesistövaikutuksista, mitkä johtuvat rikastushiekka-alueen sijainnin, PAF-alueiden (sivukivialueiden) sijainnin ja ylijäämävesien
purkukohdan välisistä eroista. Vaihtoehto 4:n toiminnanaikaiset vaikutukset pintavesiin ja kalastoon ovat selvästi pienempiä
kuin muiden vaihtoehtojen vaikutukset. Kaikissa vaihtoehdoissa
vaikutus Muonionjokeen on pieni sekoittumisvyöhykkeen alapuolella, joskin VE4:ssa sekoittumisvyöhykkeen sisäiset vaikutukset ovat suuremmat kuin muissa vaihtoehdoissa.
Rautuvaaran allas on tärkeä lintujen levähdys- ja ruokailupaikka ja vaikutukset ko. linnustoon katsotaan olevan kohtalaisia vaihtoehdoissa 1B ja 4, missä Rautuvaaraan sijoitetaan rikastushiekka-alue. Vaikutus vaihtoehdoissa 1A ja 1C arvioidaan
puolestaan pieneksi.
Sulkemisen jälkeiset vaikutukset perustuvat alustavaan sulkemissuunnitelmaan, ja niihin tulee suhtautua varsinkin vesistövaikutusten osalta varauksella. Sulkemisen jälkeiset vaikutukset
kohdistuvat eri vaihtoehdoissa eri jokiin ja vaihtoehdot ovat keskenään samanarvoisia jäännösvaikutusten kannalta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen vaikutukset
ympäristöön ovat kokonaisuudessaan pienimmät vaihtoehdossa 4.
Sosiaalisten vaikutusten osalta eri hankevaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa. Eri hankevaihtoehtojen sosiaaliset
vaikutukset ovat käytännössä samanlaisia paikallisten asukkaiden, virkistyskäytön, KKM-alueen (Kolari-Kittilä-Muonio) talouden, KKM-alueen palvelujen, KKM-alueen yhteisöjen ja matkailutoiminnan kannalta. Porotalouden osalta eri vaihtoehdoilla
sen sijaan on merkitystä vaikutuksiin. Kaikki hankevaihtoehdot
vaikuttavat merkittävästi porotalouteen, mutta arvion mukaan
vaihtoehdolla 4 olisi kaikkein vähiten vaikutusta Muonion paliskuntaan.
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1.7.2 Hankkeen toteuttamiskelpoisuus
Tekninen toteuttamiskelpoisuus
Hankkeen tekninen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus on
selvitetty hankevastaavan toimesta kannattavuusselvityksessä (nk. DFS-raportti, eli Definite Feasibility Study). DFS-selvitys
on laadittu samanaikaisesti ja vuorovaikutteisesti YVA:n kanssa,
jolloin toteuttamiskelpoisuus on varmistettu myös ympäristön
näkökulmasta sekä yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.
Kannattavuusselvityksen perusteella hanketta voidaan pitää sekä teknisesti että taloudellisesti toteuttamiskelpoisena.
Hankkeessa käytetyt tekniikat ovat pääosin hyvin tavanomaisia
verrattuna vastaavanlaiseen toimintaan.
Yhteiskunnallinen toteuttamiskelpoisuus
Yhteiskunnallisesti hanke voidaan arvioida toteuttamiskelpoiseksi. Kaikki hankevaihtoehdot, lukuun ottamatta vaihtoehtoa
1C (rikastushiekka-allas Juvakaisenmaalla) ovat voimassa olevan Tunturi-Lapin maakuntakaavan mukaisia. Hankkeen toteuttaminen vaatii kuitenkin Ylläksen osayleiskaavan muuttamista ja
laajentamista sekä asemakaavojen laatimista tuotanto- ja teollisuusrakennuksille. Yleis- ja asemakaavojen laatimisprosessi on
aloitettu hyvissä ajoin rinnakkain tämän YVA-prosessin kanssa,
mikä osaltaan edesauttaa hankkeen etenemistä.
Arvion mukaan kaivoshanke tukee valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, eikä vaikeuta tavoitteiden toteuttamista.
Lisäksi hanke on pääosin linjassa muiden alueellisten suunnitelmien ja strategioiden, kuten Lapin teollisuusstrategian kanssa.

Ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus
Yleisesti ottaen hanketta voidaan pitää ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisena, tosin riippuen osaltaan hankevaihtoehdosta.
Seuraavassa on keskitytty hankkeen merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin.
Vesistövaikutusten osalta hankevaihtoehdoissa 1A-1C veden
laadun ja määrän muutokset Äkäsjoen ja Niesajoen valuma-alueilla olisivat arvion perusteella niin suuria, että siitä aiheutuisi
merkittävää haittaa vesieliöstölle ja kalastolle. Vaihtoehdossa
VE4 vesistövaikutukset olisivat arvion perusteella melko pieniä ja vesieliöstölle siedettävällä tasolla, kun myös sulkemisvaiheen aikaisille vesistöpäästöille selvitetään soveltuvat lievennyskeinot. Vaikutukset Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen
Natura 2000 -arvoihin tullaan myös arvioimaan.
Myös luontovaikutusten näkökulmasta hanketta voidaan pitää
toteuttamiskelpoisena, vaikka hankealueella esiintyykin monia huomionarvoisia luontotyyppejä sekä kasvi- ja eläinlajeja.
Hankkeen myötä tuhoutuvien suojeltujen luontotyyppien ja lajien hävittämiselle on haettava poikkeuslupa.
Hankkeen pöly- ja meluvaikutukset on arvioitu kohtalaiseksi
kaikissa hankevaihtoehdoissa. Ihmisten terveydelle hankkeesta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa missään hankevaihtoehdossa, mikä osaltaan tukee hankkeen toteuttamiskelpoisuutta.
Vaikka hankkeen myötä liikenne alueen teillä lisääntyy merkittävästi, ei onnettomuusriskin hankealueen teillä odoteta kasvavan merkittävästi nykyisestä ja vaikutuksia pidetään kokonaisuudessaan vähäisinä. Rautatienkäytön suurimmat vaikutukset
koituvat porotaloudelle, mutta vaikutusten lievennyskeinoilla
vaikutuksia voidaan lieventää.
Hankkeen maisemavaikutuksien osalta merkittävimmäksi tekijäksi nousee hankkeen osittainen näkyminen Yllästunturille.
Koska hanke on kuitenkin nähtävissä vain Yllästunturin laelle ja
länsipuolen rinteille, ei hankkeesta arvioida koituvan merkittäviä haittoja Yllästunturin ja muun alueen matkailutoiminnoille
ja -imagolle. Myöskään alueen kulttuuriperinnölle hankkeesta ei
arvioida koituvan merkittävää kielteistä vaikutusta.

Sosiaalinen toteuttamiskelpoisuus
Vaikka hankkeen sosiaaliset vaikutukset sisältävät positiivisten
vaikutusten lisäksi myös jonkin verran kielteisiä vaikutuksia, voidaan tätä hanketta pitää kokonaisuudessaan toteuttamiskelpoisena.
Keskeisimmin kaivostoiminnan vaikutuksen kokevat
Hannukaisen kylän paikalliset asukkaat. Hankkeen myötä lukuisia Hannukaisen kylän kiinteistöjä täytyy lunastaa kaivostoimintojen lähialueilta ja asukkaiden muuttaa pois. Muille hankealueen lähiasukkaille voi koitua vaihtelevissa määrin erilaisia ympäristövaikutuksia, kuten pöly- ja meluhaittoja sekä räjäytyksistä aiheutuvia ilmanpaineaaltoja. Hankkeesta lähiasukkaille koituvat
ympäristövaikutukset on arvioitu korkeintaan kohtalaisiksi, mikä
osaltaan tukee hankkeen sosiaalista toteuttamiskelpoisuutta.
Hanke vaikuttaa Muonion paliskunnan porotalouteen maaalan pienenemisen sekä erilaisten poronhoidollisten rakenteiden ja käytäntöjen muuttumisen myötä melko merkittävästi.
Arvion mukaan hankevaihtoehdolla 4 olisi kaikkein vähiten vaikutusta Muonion paliskunnan porotaloudelle.
Hankealueella matkailu on nykyisin hyvin merkittävä elinkeino. Kaivoshankkeen ympäristövaikutusten hallinnalla ja läpinäkyvällä kaivoshankkeesta tiedottamisella alueen matkailuimago
tuskin kärsii merkittävästi.
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SANASTO
Suomenkielinen termi

Selitys

Alkaliniteetti

Mittayksikkö, joka kuvaa liuoksen kykyä neutraloida vahvaa happoa.

Anaerobinen

Biologinen prosessi, joka tapahtuu hapettomissa olosuhteissa.

Avolouhinta

Kaivostoimintaa, joka tapahtuu maan pinnalla. Kaivostoiminta ja ympäristö ovat kosketuksissa laajalla alueella.

BAT

Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technology)

Bioindikaattori

Eliölaji tai -ryhmä, jonka läsnäolon tai runsauden perusteella voidaan arvioida ympäristön tilaa.

BEP

Ympäristön kannalta paras käytäntö (Best Environmental Practice)

COD (KHK)

Kemiallinen hapenkulutus (Chemical oxygen demand): happena ilmoitettava määrä kaliumdikromaattia, joka vaaditaan jätevesien sisältämien aineiden hapettamiseen noin 150:ssä ºC.

CP

Selkeytysallas

Ekosysteemi

Eliöyhteisö ja sen välitön fysikaalinen, kemiallinen ja biologinen ympäristö.

Habitaatti

Erityisten abioottisten (elottomien) ja bioottisten (elollisten) tekijöiden avulla määritelty ympäristö, jossa laji elää jossakin elinkaarensa vaiheessa. Habitaattia luonnehditaan usein vallitsevien biologisten ja
fysikaalisten olosuhteiden mukaan.

Hajapäästö

Päästöt, jotka aiheutuvat haihtuvien aineiden tai helposti pölyävien hiukkasten suorasta kontaktista
ympäristön kanssa (ilma, tavanomaisissa käyttöolosuhteissa).

Happamuus

Mittayksikkö, joka kuvaa liuoksen kykyä neutraloida vahvaa emästä.

High (Hi) S

Runsasrikkinen

IOCG

Rautaoksidi-kupari-kulta (Iron oxide-copper-gold)

IPPC

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen

Kaivospiiri

Kaivoslain mukaisesti kaivostoiminnalle varattu alue

Lieventäminen (lieventämistoimet)

Toiminta, jonka tarkoituksena on estää, hallita tai vähentää toiminnan aiheuttamia epäsuotuisia fysikaalisia, kemiallisia, biologisia ja/tai sosioekonomisia vaikutuksia.

LIMS-rikastushiekka

LIMS (Low Intensity Magnetic Separation) -rikastushiekkaa muodostuu primäärierottelussa ja se sisältää pääosin silikaatteja. Rikastushiekka sisältää vain vähän rikkiä eikä se ole happoa muodostavaa.

Low S

Vähärikkinen

Malmi

Mineraali tai useita yhteen liittyneitä mineraaleja (mukaan lukien hiili), joiden laadullinen ja määrällinen arvo on sellainen, että niitä voidaan louhia kannattavasti.

Mineraali

Kivennäinen, maankuoressa esiintyvä kiteinen alkuaine tai yhdiste. Kivilajit muodostuva yhdestä tai
useammasta mineraalista.

NAF

Ei-happoa tuottava (Non-Acid Forming)

Natura 2000 -verkosto

Euroopan unionin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja luonnonsuojelun kannalta Natura-verkosto on yksi tärkeimmistä keinoista. Verkosto turvaa luontodirektiivissä
määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä.

PAF

Mahdollisesti happoa tuottava (Potentially Acid Forming)

pH

Vetyionikonsentraatio, ilmaisee aineen happamuuden tai emäksisyyden

Pintamaa (Maannos)

Malmion päällä oleva luonnollinen humuskerros, joka on poistettava ennen louhinnan aloittamista

Pintavalunta

Maan pinnalla valuva sadannan osa.

Po

Magneettikiisu

Pohjavesi

Maaperän tai kallion kyllästyneessä vyöhykkeessä oleva vesi. Käsitteenä erotetaan pintavedestä.

PWP

Prosessivesiallas
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Suomenkielinen termi

Selitys

Py

Pyriitti

Rikastamo (rikastuslaitos)

Laitos, jossa mineraalin prosessointi tapahtuu.

Rikastushiekka, karkea/hieno jäte

Malmia, josta on poistettu haluttuja mineraaleja niin paljon kuin se käytännössä on mahdollista. Rikastushiekka koostuu pääasiallisesti harmemineraaleista ja se saattaa sisältä prosessivettä, prosessikemikaaleja ja jonkin verran mineraaleja, joita ei ole saatu talteen.

Rikastushiekka-allas

Malmin rikastamisprosessissa muodostuvan rikastushiekan käsittelyä sekä prosessiveden puhdistamista ja kierrättämistä varten rakennettu järjestelmä, joka koostuu yleensä padoista. Allas sisältää yleensä rikastushiekkaa sekä vaihtelevia määriä vettä.

Rikaste

Markkinoitava tuote, jossa on rikastamolla tapahtuneen erotuksen jälkeen korkeampi pitoisuus arvomineraalia.

SCI

Yhteisön tärkeänä pitämä alue, taustalla Euroopan unionin luontodirektiivi (Sites of Community Importance)

Sivukivi (Raakku)

Se osa malmiota, jossa voi olla pieniä pitoisuuksia malmia, mutta jota ei voida louhia ja prosessoida
kannattavasti. Kiviaines läjitetään yleensä kaivosalueelle sopivaan paikkaan.

SPA

Erityissuojelualue, taustalla Euroopan unionin lintudirektiivi (Special Protection Area)

Sulfaatti

Rikin hapettunut muoto. Rikkihapon (H2 SO4) suola.

Sulfidi

Rikkihapon pelkistynyt muoto.

Suotautuminen

Veden ja aineen kulkeutuminen maaperässä

SVA

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Taustakuormitus

Alueen luontainen kuormitus, johon ihmisen toiminta ei ole vaikuttanut.

Toiminnan lopettaminen

Prosessi, jolla kaivostoiminta lopetetaan.

Valuma-alue

Alue, jolta joki tai puro saa kaiken sateen kautta tulevan vetensä. Rajoittuu vedenjakajaan.

Valunta

Se sadannan osa, joka valuu kohti uomaa maan pinnalla tai sisällä. Myös prosessi, jossa sadevesi päätyy uomaan.

Virtaama

Aikayksikössä uoman tai putken poikkileikkauksen läpi kulkeva vesimäärä (esim. m³/s, L/s, m³/h,
m³/d).

YVA

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesitase

Summa tulevista ja lähtevistä vesistä sekä nettomuutoksista tietyllä vesistöalueella

Katso myös Suomen Ympäristökeskuksen Kaivosteollisuudenrikastushiekan ja sivukivien BAT-vertailuasiakirjan sanasto (Himmi toim. 2007) ja Suomen Ympäristökeskuksen ja
Ilmatieteenlaitoksen ympäristösanakirja (EnDic 2012).
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YKSIKÖT
Yksikkö
d
m
km

vuorokausi
metri
kilometri

mpy

merenpinnan yläpuolella

m²
ha
km²

neliömetri
hehtaari
neliökilometri

m³
Mm³
m³/s

kuutiometri
miljoona kuutiometriä
kuutiometriä sekunnissa

l
l/s
mmol/l

litra
litraa sekunnissa
millimoolia litrassa

ng
µg
mg
g
kg
t

nanogramma
mikrogramma
milligramma
gramma
kilogramma
tonni

a
Ma

vuosi
miljoona vuotta

t/a
Mt/a

tonnia vuodessa
miljoona tonnia vuodessa

mSv/h
mS/s

millisieverttiä tunnissa
millisiemenssiä sekunnissa

dB (a)
kV
pH

desibeli, äänen voimakkuuden mittayksikkö
kilovoltti
happamuusaste
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1. JOHDANTO
Tässä YVA-selostuksessa kuvataan Northland Mines Oy:n
Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Hannukaisen rauta-kupari-kultakaivos, jäljempänä
”Hannukaisen kaivoshanke”, sijaitsee Kolarin kunnassa Suomen
Lapissa (Kuva 1-1).
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on noudatettu kaivoshankkeeseen liittyviä lakeja sekä käytetty parhaita mahdollisia
käytäntöjä ja tekniikkaa hankkeen vaikutusten arvioinnissa.
Hannukaisen kaivoshanke käsittää rautaoksidi-kupari-kulta (Iron-Ore-Copper-Gold, IOCG) malmiesiintymän hyödyntämisen. Kaivoksen päätuote tulee olemaan magnetiitti ja sivutuotteena saadaan kulta-kupari-rikastetta. Hanke tulee kokonaisuudessaan sisältämään kaksi avolouhosta, kolme sivukivialuetta, rikastamon magnetiitin rikastamiseen malmista, rikastushiekka-alueen, kuljetuskäytävän mukaan lukien tiet, voimajohdon ja kuljetushihnan, suodatuslaitoksen veden erottamiseen
rikasteesta sekä ratapihan rikasteen junaan lastaamista varten.
Lisäksi hankkeeseen sisältyy Kolarin ja Rautuvaaran välisen rautatien peruskorjaus, jotta rikaste voidaan kuljettaa rautateitse
vaihtoehtoisiin satamiin länsirannikolle.

Hannukaisen kaivoksen rikasteen tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2016. Kuervitikon louhos avataan alustavan
suunnitelman mukaan 11 vuoden kuluessa Hannukaisen louhinnan aloituksen jälkeen eli vuonna 2027. Tuotannon saavuttaessa täyden kapasiteetin magnetiittirikastetta on tarkoitus tuottaa 6–7 Mt vuodessa.
Northland Mines Oy on kokonaan luxemburgilaisen
Northland Resources S.A. omistama tytäryhtiö. Luvussa 1.2
esitellään lyhyesti Northland Resources S.A. -yhtiö. Northland
Resources S.A. kehittää samanaikaisesti Ruotsin puolella
Kaunisvaaran rautakaivoshanketta, joka sijaitsee Pajalan kunnassa Pohjois-Ruotsissa (Kuva 1-1). Kaunisvaaran kaivoshanke sisältää kolmen kaivoksen avaamisen ja rautarikasteen tuotannon.
Tapulin avolouhoksen ja Kaunisvaaran rikastamon rakentamiset
alkoivat alkuvuodesta 2011 ja tuotanto on aloitettu joulukuussa 2012. Lisätietoja saa Northland Resources S.A. Internetsivuilta
www.northland.eu.

Kuva 1-1. Hankkeen sijainti.
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Ympäristövaikutusten arvioinnin on laatinut Ramboll Finland
Oy yhdessä Pöyry Environment Oy:n sekä Gecko Environment
Oy:n kanssa hankevastaavan eli Northland Mines Oy:n toimeksiannosta. YVA-menettelyssä yhteisviranomaisena toimii Lapin
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY-keskus), jonka tehtävänä ovat YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtäville panot, kuuluttamiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen
sekä kokoavien lausuntojen antaminen koskien Hannukaisen
kaivoshanketta.
Northland jätti Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle
Lapin ELY-keskukselle 22.12.2010, jolloin YVA-menettely käynnistyi, ja yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus kuulutti
hankkeen YVA-ohjelman 17.2.2011.
Arviointiohjelma ja sitä koskeva kuulutus asetettiin nähtäville Kolarin ja Muonion kunnanvirastoissa ja Lapin ELYkeskuksessa 25.2.2011 alkaen. Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus julkaistiin 24.2.2011 Lapin Kansassa ja Luoteis-Lappi lehdessä. Arviointiohjelmaan on voinut tutustua myös Kolarin ja
Muonion kirjastoissa, yhteispohjoismaisessa kirjastoautossa
ja Jounin kaupassa sekä Ympäristöhallinnon internetsivuilla.
Nähtävilläoloaika päättyi 26.4.2011.
YVA-selostuksen laatiminen aloitettiin heti, kun Northland oli
saanut ELY-keskuksen lausunnon YVA-ohjelmasta. Ympäristöja sosiaalisten vaikutusten arviointi tehtiin tiiviissä yhteistyössä
teknisen suunnittelun kanssa.
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1.1

Hannukaisen kaivoshankkeesta vastaavat osapuolet

1.1.1 Northland Mines Oy
Hannukaisen kaivoshankkeen kokonaisvastuu ja lupien hakeminen toiminnalle kuuluu Northland Mines Oy:lle. Northland
Mines Oy on Northland Resources S.A:n omistuksessa oleva
tytäryhtiö. Northland Resources S.A. on eurooppalainen malminetsintä- ja kaivosten kehittämisyhtiö, joka toimii PohjoisSuomessa ja -Ruotsissa. Northland Mines Oy vastaa konsernin operatiivisesta toiminnasta Suomessa, missä pääkohteena on Hannukaisen kaivoshankkeen kehittäminen. (Northland
Resources 2012)

1.1.2 YVA-menettelyn osapuolet
Hankevastaavana toimii Northland Mines Oy, jatkossa
”Northland”. Northlandin toimeksiannosta pääkonsulttina hankkeessa toimii Ramboll Finland Oy vastaten ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA). Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (SVA)
on tehnyt Pöyry Environment Oy ja Gecko Environment Oy on
puolestaan vastannut hankkeen kokonaisuuden hallinnasta
YVA-menettelyn alkuvaiheessa. YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(ELY-keskus).
Projektista vastaava taho
Northland Mines Oy
Toimitusjohtaja
Jukka Jokela
Puh. +358 40 015 9610
jjokela@northland.eu
Ympäristöpäällikkö
Joanna Kuntonen-van’t Riet
Puh +358 40 865 0090
YVA-konsultti
Ramboll Finland Oy
Jaana Hakola
Puh +358 20 755 7132
jaana.hakola@ramboll.fi
www.ramboll.fi
SVA-konsultti
Pöyry Finland Oy
Kalle Reinikainen
Puh +358 50 590 7640
kalle.reinikainen@poyry.com
www.poyry.fi

YSVA-projektipäällikkö
Gecko Environment Ltd
Max Smith
Puh +46 761 35 9995
max@gogecko.eu
www.gogecko.eu
Yhteysviranomainen
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Sakari Murtoniemi
Puh +358 20 636 0010
sakari.murtoniemi@ely-keskus.fi
Lupien ja suunnitelmien hyväksymisestä vastaavat eri viranomaistahot, kuten:
YVA ja luvat
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
(Ympäristöministeriö) – Hyväksyy lupahakemuksien
liitteeksi tulevan ja kaavoituksen kanssa yhteen sovitettavan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja tekee
kaavoitus- ja lupamenettelyissä mahdollisesti tarvittavat
luonnonsuojelu- ja vesilain mukaiset poikkeamispäätökset
• Aluehallintovirasto (AVI) – hyväksyy ympäristö- ja vesiluvat
Kaavoitus
• Lapin liitto – Hyväksyy maakuntakaavan
• Kunnat – Hyväksyy yleis- ja asemakaavat sekä myöntää
rakennusluvat
Kaivostoiminta
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) – Hyväksyy
luvat räjähteiden ja muiden vaarallisten kemikaalien laajamittaiselle käsittelylle ja varastoinnille, toimi vanhan
kaivoslain voimassaoloaikana Työ- ja elinkeinoministeriön konsulttina kaivosten lupa-asioissa, hyväksyy sekä
uuden kaivoslain mukaiset kaivosluvat sekä vanhan lain
aikaan vireille tulleet hakemukset.
• Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) – Hyväksyi vanhan
kaivoslain mukaisen kaivospiirihakemuksen.
• Lapin maanmittaustoimisto (MMT) – Suorittaa kaivospiiritoimituksen ja määrää korvaukset
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1.2

Northland Resources

Northland Resources S.A. on Luxemburgissa rekisteröity kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tulla yhdeksi Euroopan johtavista
korkealaatuisen rautarikasteen tuottajista. Yhtiöllä on kaksi tärkeää rautakaivoshanketta: Kaunisvaaran kaivoshanke Ruotsissa
ja Hannukaisen kaivoshanke Suomessa. Nämä kaksi hanketta
sijaitsevat samalla Pajala–Kolari -hiertovyöhykkeellä (Northland
Resources 2012).
Northland Resources perustettiin alun perin Kanadassa,
Brittiläisessä Kolumbiassa. Vuoden 2010 tammikuussa yhtiön
osakkeenomistajat hyväksyivät yhtiön kotipaikan muuttamisen
Kanadasta Luxemburgiin. Northland Resources on emoyhtiö,
jolla on Ruotsissa ja Suomessa toimivat tytäryhtiöt. Northlandin
Pohjoismaiden päätoimipaikka sijaitsee Ruotsin Luleåssa.
Suomen operaatioista vastaa Northland Mines Oy (Northland
Resources 2012).

Northland Resources aloitti liiketoimintansa Ruotsissa vuoden 2003 lopulla. Kaunisvaaran hanke, Ruotsin pääkohde, sisältää kolmen kaivoksen avaamisen ja korkealuokkaisen rautarikasteen tuottamisen. Syyskuussa 2010 valmistui Kaunisvaaran lopullinen kannattavuusselvitys (DFS, Definite Feasibility Study),
jota päivitettiin vielä kuljetusvaihtoehdon osalta toukokuussa
2011. Tapulin avolouhoksen ja Kaunisvaaran rikastamon rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2011 (Northland 2012).
Northland Mines Oy:n pääkohde Suomessa on Hannukaisen
kaivoshanke, joka on alkanut vuonna 2006. Hannukaisen hankkeen alustava kannattavuusselvitys valmistui kesäkuussa 2010.
Selvitys osoitti hankkeen olevan sekä teknisesti toteutettavissa että taloudellisesti kannattava. Northland Mines Oy aloitti
tammikuussa 2010 Hannukaisen hankkeen lopullisen kannattavuusselvityksen ja selvitys tulee valmistumaan alkuvuodesta 2013. Samaan aikaan kannattavuusselvityksen kanssa ovat
käynnistyneet hankkeen maankäytön suunnittelu sekä ympäristövaikutusten arviointi (Northland 2012).

Taulukko 1-1. Hannukaisen hankkeen vaihtoehdot ja hankealueet. *Hylätty ohjelmavaiheen jälkeen, ei arvioitu arviointiselostuksessa.

Kaunisvaara,
Ruotsi

Juvakaisenmaa

Rautuvaara

Hannukainen

Alue
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Vaihtoehdot
1A

1B

1C

2*

3*

4

- Avolouhokset

- Avolouhokset

- Avolouhokset

- Avolouhokset

- Avolouhokset

- Avolouhokset

- Rikastamo

- Rikastamo

- Rikastamo

- Rikastamo

- Rikastamo

- Sivukivialueet

- Sivukivialueet

- Sivukivialueet

- Sivukivialueet

- Sivukivialueet

- Sivukivialueet

- Rikastushiekka-allas

- Rikastushiekka-allas

- Rikastushiekka-allas

- Suodatuslaitos
- Ratapiha
- Suodatuslaitos

- Suodatuslaitos

- Suodatuslaitos

- Suodatuslaitos

- Ratapiha

- Rikastushiekka-allas

- Ratapiha

- Rikastushiekka-allas

- Ratapiha

- Rikastamo
- Ratapiha
- Rikastushiekka-allas

- Suodatuslaitos

1.3

Sijainti

Hankealue voi sijoittua kahdesta neljään eri paikkaan riippuen
hankkeen vaihtoehdosta (Taulukko 1-1, Kuva 1-2). Kaivos sijoittuu Hannukaiseen. Rikastamo, suodatuslaitos, rikastushiekkaalue sekä ratapiha sijoittuvat eri paikkoihin eri vaihtoehdoissa.
Kaikki vaihtoehtoiset alueet sijaitsevat Kolarin kunnassa noin 25
km Kolarin kunnan keskustasta koilliseen.
Rautuvaara sijaitsee Hannukaisen kylästä ja rautamalmiesiintymästä noin 5 km etelään ja Juvakaisenmaa (Niesa) vastaavasti
noin 14 km lounaaseen.

Kuva 1-2. Hannukaisen kaivoshankkeen vaihtoehtoiset sijainnit.
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1.4

Hannukaisen ja Rautuvaaran aikaisemmat kaivostoiminnot

Hannukaisen esiintymä liittyy samaan Pajala–Kolari -hiertovyöhykkeeseen kuin Sahavaaran ja Tapulin esiintymät Ruotsin puolella. Tarkempi kuvaus alueen geologiasta on esitetty tämän selostuksen luvussa 10.2.
Kolarissa rautamalmia ovat aiemmin louhineet Rautaruukki
Oy sekä Outokumpu Oy ja kaivostoimintaa harjoitettiin tuolloin sekä Rautuvaarassa että Hannukaisessa. Hannukaisen rautamalmiesiintymä on tunnettu jo vuodesta 1974 Rautaruukki
Oy:n suorittamien geofysikaalisten tutkimusten tuloksena, jotka
aloitettiin kansannäytteen perusteella. Rautuvaarassa rautamalmin louhinta aloitettiin vuonna 1975, jolloin malmia louhittiin
maanalaisesta kaivoksesta, ja rikastamo sekä muu tarvittava infrastruktuuri rakennettiin Rautuvaaraan (Pöyry Finland Oy 2010).

Kolarin rautatieasemalta Rautuvaaraan johtaa rautatie, joka
on huonossa kunnossa. Suomen rautatieverkoston pohjoisin
päätepiste sijaitsi pitkään Rautuvaaran ratapihalla (Kuva 1-3),
kunnes Rautuvaaran johtava rataosuus suljettiin. Rautuvaaran
alue kuuluu voimajohtoverkon piiriin. Kolariin ja Ylläkselle johtaa
110 kV voimajohto, kun taas Rautuvaaran ja Hannukaisen alueille johtavan linjan kapasiteetti on 45 kV (Kuva 1-3).
Rautuvaarassa sijaitsee myös vanha rikastushiekka-allas (Kuva
1-4), jonka sulkemista ei ole toteutettu. Vanha rikastushiekka-allas on ollut Rautaruukki Oyj:n sekä Outokumpu Oy:n käytössä
vuosina 1978–1996. Altaaseen on läjitetty arvioilta noin 5 Mm³
rikastushiekkaa (Pöyry Finland Oy 2010). Yläpuolisen saostusaltaan toisessa päässä sijaitsee Ylläksen Yhdyskuntatekninen
Huolto Oy:n jätevedenpuhdistamo. Rautuvaaran jätevedenpuhdistamolle kerätään Ylläksen kaikki jätevedet, mistä puhdistettu vesi virtaa Niesajoen kautta Muonionjokeen (YYTH Oy
2012).

Kuva 1-3. Rautuvaaran vanha kaivostorni (ylävasen) sekä muita kaivostoimintaan liittyviä rakenteita (alaoikea). Rautuvaaran ratapihan päätepysäkki (yläoikea)
sekä Rautuvaaraan johtava voimajohto (alavasen).
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