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1

JOHDANTO

Laivakankaan kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Raahen Laivakankaan kultaesiintymää.
Kaivoshanke sijaitsee 15 km Raahen kaupungin keskustasta kaakkoon. Hankkeessa louhitaan malmia
avolouhoksista sekä rakennetaan rikastamo ja toimintaa palvelevat muut toiminnot, kuten
varastointialueet sivukiville, malmille ja rikastushiekalle. Lisäksi hankkeeseen liittyen rakennetaan
tulotie sekä sähkölinja. Hanke edustaa laajamittaista kaivostoimintaa 2 miljoonan malmitonnin
vuosittaisella louhinnalla. Kaivoksen lopputuotteena syntyy malmin rikastuksen, liuotuksen ja
sulatuksen jälkeen kultaharkkoja, joista käytetään nimitystä doré.
Rakennettavat alueet ovat yhteensä noin 6 – 7 km² ilman kaivosalueen ulkopuolista infrastruktuuria.
Hankkeeseen liittyy vedenhankinta- ja -käsittelyratkaisut,
liikennejärjestelyjä ja sähkölinjan
rakentaminen. Lisäksi hankkeen suunnitteluun liittyy ympäristöön kohdistuvien vaikutusten sekä
sosiaalisiin ja arkeologisiin kohteisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi.
Ympäristöluvan hakemista varten hankkeelle on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA -menettely).
Hankkeesta vastaava yhtiö on Nordic Mines AB. Arviointiselostuksen on laatinut Nordic Mines AB:n
toimeksiannosta Lapin Vesitutkimus Oy (LVT).
YVA –menettelyn osapuolet ovat:
Hankkeesta vastaava kaivosyhtiö Nordic Mines AB:
Toimitusjohtaja Michael Nilsson
Kungsängsgatan 5A
S 753 22 Uppsala
Ruotsi
Puhelin: +46-18-8434500
Telefax: +46-70-2224570
e-mail: mille@nordicmines.se
Yhtiöllä on malminetsintäyksikkö Raahessa ja sen toiminnasta vastaa:
Geologi Peter Finnäs
Puhelin: 08-229400, tai 050-3385870
e-mail: finnas@nordicmines.se
YVA –menettelyssä hankkeen yhteysviranomainen:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa
Isokatu 9, PL 124
90101 Oulu
Puhelin: 020 490 6174 ja 040 724 4385
YVA -konsultti on Lapin Vesitutkimus Oy, jonka yhteystiedot ovat alla:
Toimitusjohtaja Olli Salo
Kairatie 56
96100 Rovaniemi
Puhelin: 016-3310800 tai 0400-124996
Telefax: 016-3310888
e-mail: olli.salo@lvt.fi
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2

YVA -MENETTELY

2.1
YVA -menettelyn toteutus
Laivakankaan kaivoshankkeen YVA -menettelyssä noudatetaan lakia (468/1994) ja asetusta
(268/1999) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.
YVA -asetuksen 6 pykälän kohdan 2 a) mukaan hankkeisiin, joihin ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä sovelletaan, kuuluu mm. ”metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta,
rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä on vähintään 550000 tonnia
vuodessa tai avokaivokset, joiden pinta-ala on yli 25 ha”. Laivakankaan kaivoshankkeen koko täyttää
nämä tunnusmerkit ja siksi siihen on sovellettava lain edellyttämää ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä.
Arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle arviointiohjelman.
YVA -ohjelmassa esitellään hanke ja suunnitelma sen ympäristövaikutusten arvioimiseksi.
Yhteysviranomainen kuuluttaa hankkeesta ja ohjelman nähtävillä olosta ja järjestää hankkeen
vaikutusalueella tarvittavat tiedotustilaisuudet, joissa kansalaiset ja yhteisöt voivat esittää
mielipiteitään arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta. Ohjelmasta annettujen lausuntojen,
mielipiteiden, tiedotustilaisuuksissa esille tulleiden seikkojen ja muun lisäinformaation pohjalta
yhteysviranomainen antaa ohjelmasta lausuntonsa ja toteaa, miltä osin arviointiohjelmaa on
tarkistettava (kaavio kuvassa 2.1).
YVA -ohjelman ja yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset
ja arvioinnin tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Yhteysviranomainen
kuuluttaa arviointiselostuksesta kuten ohjelmastakin, ja järjestää tiedotustilaisuudet. Selostuksesta
pyydetään tarvittavat lausunnot ja varataan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen selvitysten
riittävyydestä. Yhteysviranomainen laatii selostuksesta oman lausuntonsa. YVA -menettely päättyy,
kun yhteysviranomainen toimittaa arviointiselostuksesta antamansa lausunnon hankkeesta vastaavalle.
Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus liitetään hakemuksiin.

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTIOHJELMASTA
TIEDOTTAMINEN

LAUSUNNOT JA MIELIPITEET
OHJELMASTA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTI

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN
ARVIOINTISELOSTUS

ARVIOINTISELOSTUKSESTA
KUULEMINEN

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

ARVIOINTISELOSTUS
LUPAHAKEMUKSIEN
LIITTEEKSI

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

Kuva 2.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku.
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2.2

YVA:n selvitykset ja yhteysviranomaisen ohjauksen huomioiminen

YVA -lain tarkoittamia selvitettäviä ympäristövaikutuksia ovat hankkeen tai toiminnan aiheuttamat
välittömät ja välilliset vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella, jotka kohdistuvat
a) ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen,
b) maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon
monimuotoisuuteen,
c) yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön,
d) luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä
e) a - d alakohdassa mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Taulukossa 2.1 on lueteltu ympäristövaikutusten arvioinnin perustilaselvitysten tekijät ja YVA–
selostuksen laatimiseen osallistuneet tahot.
Taulukko 2.1 Perustilaselvitysten ja ympäristövaikutusten arvioinnin tekijät (arvioinnin tekijät Lapin
Vesitutkimus Oy:stä jos ei toisin mainita)
Selvityskohde

Selvityksestä ja
arvioinnista vastaava taho

Selvityksestä ja arvioinnista vastaavat henkilöt

Maa- ja kallioperä

Lapin Vesitutkimus Oy

Pohjavedet

Lapin Vesitutkimus Oy

Vesistöt ja pienvedet

Lapin Vesitutkimus Oy

Pekka Peuranen (FL, geologia)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Pekka Peuranen (FL, geologia)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Miia Savolainen (FM, limnologia ja hydrobiologia)

Ilman laatu

Lapin Vesitutkimus Oy

Kasvillisuus ja luontotyypit,
vesikasvit
Linnusto

Lapin Vesitutkimus Oy

Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Olli-Pekka Vieltojärvi (FM, biofysiikka)
Sami Hamari (FM, biologia)

Lapin Vesitutkimus Oy

Sami Hamari (FM, biologia)

Vesistöjen pohjaeläimet

Lapin Vesitutkimus Oy

Sami Hamari (FM, biologia)

Kalasto

Lapin Vesitutkimus Oy

Jyrki Salo (FM, soveltava eläintiede)

Tieverkosto ja liikenne

WSP Finland Oy (perustila)
Lapin Vesitutkimus Oy
(arviointi)
Lapin Vesitutkimus Oy

Leena Similä, WSP Finland Oy (ins., liikennetekniikka)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Aki Nurkkala (ins. AMK, yhdyskuntatekniikka)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Timo Jussila, Mikroliitti Oy (FM, arkeologia)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)

Sosiaaliset vaikutukset

Mikroliitti Oy (perustila)
Lapin Vesitutkimus Oy
(arviointi)
Lapin Vesitutkimus Oy

Maisema

Lapin Vesitutkimus Oy

Melu

Tärinä

Ramboll Finland Oy (melun
leviämismallinnus)
Lapin Vesitutkimus Oy
(melulähteiden kartoitus)
Lapin Vesitutkimus Oy

Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Aki Nurkkala (ins. AMK, yhdyskunta- ja ympäristötekniikka
Jari Hosiokangas, Ramboll Finland Oy (FM, ympäristötiede)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Olli-Pekka Vieltojärvi (FM, biofysiikka)

Ihmisten terveys

Lapin Vesitutkimus Oy

Maankäyttö, yhdyskuntarakenne
Arkeologia, kulttuurihistoria

Anna Alamattila (YTM, sosiologia)

Pekka Peuranen (FL, geologia)
Olli-Pekka Vieltojärvi (FM, biofysiikka)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)
Olli-Pekka Vieltojärvi (FM, biofysiikka)
Jari Hietala (DI, ympäristötekniikka)

Selvitettävien kohteiden ja arvioitavien vaikutusten tunnistamisessa on käytetty paitsi YVA-lakia ja asetusta, niin myös KTM:n opasta kaivoshankkeiden YVA -selvityksistä (Salminen ym. 2000) sekä
kaivoshankkeista aikaisemmin tehtyjä ympäristövaikutusten arviointeja (esim. Salo ym. 2005, Salo
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ym. 2006). YVA–selvityksissä on käytetty hyväksi olemassa olevia tietoja mm. Geologian
tutkimuskeskuksen, ympäristöhallinnon, ilmatieteen laitoksen ja maamittauslaitoksen aineistoista.
Hankkeesta vastaava on toimittanut tiedot hankekuvauksen laatimista varten (kappale 3).
Nordic Mines AB on heinäkuussa 2006 toimittanut Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle
Laivakankaan kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus on antanut YVA-ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnot (liite 1). Lausunnoissa
on annettu ohjausta YVA:n toteutukseen ja menettelyn kulkuun ja sen tarkoituksena on osoittaa
ohjelman painotuksien soveltuvuutta ja tuoda uusia selvitystarpeita esille. Tässä YVA–selostuksessa
on otettu huomioon ympäristökeskuksen lausunnossa kohdittain esitetyt kannanotot.
Pääosa annetuista kommenteista on selvitysten sisältöön ja raportointiin liittyviä, ja ne on huomioitu
selostuksen rakenteen ja sisällysluettelon mukaisissa kohdissa. Alla olevassa taulukossa 2.2 on viitattu
YVA –selostuksen kohtiin, joista vastaukset eräisiin yksittäisiin tietoihin ja selvitystarpeisiin löytyvät.
Taulukko 2.2 Viittaukset YVA -selostuksen kappaleisiin, joissa on käsitelty eräitä YVA -ohjelmasta
annetuissa lausunnoissa ja ympäristökeskuksen ohjauksessa esille tulleita tietoja ja näkökulmia.
YVA –
selostuksen
kappaleet

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen YVA –ohjelmasta antamassa lausunnossa esitetty
vaatimus

3.6, 10.5.2

Tiedot rikastamon ja muiden toimintojen veden tarpeesta, vesitaseesta ja työvoiman tarpeesta

5.1, 11.3

Hankkeen eri vaihtoehtojen suhde oikeusvaikutteiseen yleiskaavaan

8, 9, 10

Kuvaus siitä, miten ja missä laajuudessa nykytilaselvitykset on tehty ja tulokset käsitelty

9,3, 10.1,
10.3, 10.5

Perustilaselvityksissä huomion kiinnittäminen mm. alueen virkistyskäyttöön ja riistalintuihin sekä
yleensä riistaan liittyviin selvityksiin

8.1, liite 2

Maaperän ominaisuuksien selvitykset perustilaselvityksissä

9.4
10.3, 10.5
10
10.7, liite 10

Pohjaeläinselvityksen tarpeellisuuden pohtiminen ja pohjaeläintutkimuksen uusiminen
Arvio hankkeen vaikutuksista alueen kalastukselle, metsänhoidolle ja alueen luonnonvarojen muulle
käytölle
Ihmiseen kohdistuvat vaikutukset
Eri melulähteistä syntyvä melun määrä

10.6

Maisemavaikutusten havainnollistaminen

8.2

Pohjaveden pilaantumisen estäminen

3.6, 8.3.7

Jätevesipäästöjen pitoisuudet ja miten puhdistus on BAT:n mukaista

13.5

Rikastushiekka-alueiden jälkihoito

3.4

Prosessikuvaus ja käytettävät kemikaalit määrineen ja niiden ympäristövaikutukset sekä haitallisten
vaikutusten lieventäminen

3.6

Syanidipäästöt ja haitallisten vaikutusten minimoiminen, mahdolliset jäämät

3.5.1
3.6, 3.11.2
6.3
3.4.1, 3.8
9
10.4

Sivukiven hyötykäyttömahdollisuudet
Sivukivialueiden veden laatu ja käsittely
Jätevesien johtaminen
Voimansiirtojohdon ja uuden tien linjaus
Alueen luontotyyppien, mm. lampien, ekologinen arvo
Vaikutukset muinaisjäännöksiin
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2.3

Arviointimenettelyn ja osallistumisen järjestäminen

2.3.1

Tiedottaminen ja osallistuminen

Nordic Mines Ab tiedotti kokoon kutsutuille viranomaisille ja intressiryhmien edustajille
kaivoshankkeen käynnistämisestä ja suunnitelmista Raahen raatihuoneella järjestetyssä tilaisuudessa
22.3.2006. Ympäristövaikutusten arvioinnin alkamisesta ja YVA -ohjelmasta pidettiin PohjoisPohjanmaan ympäristökeskuksen kokoon kutsuma tiedotustilaisuus Tikkalan koululla Mattilanperällä
8.8.2006. YVA:iin liittyviä tiedostustilaisuuksia järjestettiin iltaisin 13.9.2006, 27.11.2006, 29.1.2007
ja 3.4.2007, ja niihin osallistui säännöllisesti useita kymmeniä alueen asukkaita ja muita
kiinnostuneita. Tilaisuuksissa esiteltiin kaivoshankkeen kehitystä ja YVA:n tekemistä ja tuloksia.
Tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua mm. kaikista kaivoshankkeeseen, ympäristövaikutuksiin,
yleiskaavoitukseen ja tiesuunnitelmiin liittyvistä asioista.
Toiminnanharjoittajan järjestämän säännöllisten tiedotustilaisuuksien lisäksi ovat paikalliset ja
alueelliset lehdet, ja radio julkaisseet kymmeniä toimituksellisia ja yleisön aloite- ja
mielipidekirjoituksia kaivoshankkeen tiimoilta.
Osa tiedottamista on ollut sosiaalisten vaikutusten arviointityö, jossa paikallisia asukkaita on
haastateltu, ja he ovat voineet tuoda omia kiinnostuksenkohteitaan ja alueidenkäyttötapojaan
tutkijoiden tietoon.
Lisäksi useat maanomistajat ja tulevaa kaivosaluetta käyttävät henkilöt ovat käyneet Piehingissä
olevassa kaivosyhtiön tukikohdassa tutustumassa ja keskustelemassa kaivokseen liittyvistä asioista.

Kuva 2.2 Lehdistössä kirjoiteltiin YVA:sta ja kaivoshankkeesta taajaan.
2.3.2

Ohjausryhmä

Hankkeen seurantaryhmän kokouksia on pidetty 8 kpl. Niiden ajankohdat olivat 8.8.2006, 13.9.2006,
27.11.2006, 29.1.2007, 3.4.2007, 28.5.2007, 27.8.2007 ja 19.11.2007. Kokouksissa on pidetty
esityksiä kaivoshankkeen suunnittelusta, YVA -selostuksen edistymisestä ja sisällöstä sekä keskusteltu
mm. eri maankäyttö- ja kuljetusreittivaihtoehdoista.
Ohjausryhmän kokoukset on pidetty Raahen kaupungintalolla. Ohjausryhmä on keskustellut vilkkaasti
hankkeen vaikutuksista ja tarpeista mm. tiestöön ja liikenteeseen. Ohjausryhmään kutsuttiin edustajat
seuraavista tahoista ja myös mahdolliset muut työskentelyyn osallistumaan haluavat toivotettiin
tervetulleiksi:







Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Raahen kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
MTK / maanomistajat
Pohjanmaan Kalastajaseurojen Liitto ry
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TE-keskus / Raahen työvoimatoimisto
Tiehallinto / Oulun tiepiiri
Mattilanperän kyläyhdistys ry.
Piehingin kyläyhdistys ry.
Haapajoki-Arkkukari kyläyhdistys
Rautaruukki Oyj
Metalliliitto, ammattiosasto 200 Raahe
Rannikon metsänhoitoyhdistys
Raahen seudun luonnonystävät ry.
Lapin Vesitutkimus Oy
Nordic Mines AB

Kaikki kutsutut tahot ovat osallistuneet ohjausryhmän työskentelyyn tiiviisti. Hankkeesta vastaavan
kaivosyhtiön projektinjohto on yhtä ohjausryhmän kokousta lukuun ottamatta säännönmukaisesti
osallistunut ohjausryhmän työskentelyyn.
2.3.3

YVA –menettelyn loppuunsaattaminen ja lupamenettelyt

YVA- selostus tullaan esittelemään julkisessa tiedotustilaisuudessa (joulukuu 2007) ja selostus
liitteineen tulee nähtäville kuntiin ja ympäristökeskukseen. Yhteysviranomainen järjestää
kuulemismenettelyn, joka kestää kuukauden ja lopuksi antaa lausuntonsa YVA –selostuksesta.
Lausunnossa on otettu huomioon asianosaisilta ja yleisöiltä tulleet kannanotot ja mielipiteet. YVAmenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon.
YVA –menettelyn päätyttyä toiminnanharjoittajalla on erillisistä hakemuksista mahdollisuus lupien
saamiseen kaivoshankkeelle.
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3

HANKKEEN KUVAUS

3.1
Hankkeen tarkoitus ja sijainti
Laivakankaan kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Laivavaaran kultamalmiesiintymä.
Esiintymän yhteyteen perustetaan louhos ja rakennetaan tuotantolaitos sekä toimintaa palvelevat muut
toiminnot, kuten tulotie, läjitysalueet, sähkölinja, vedenottamot ja putkilinjat. Hanke on laajuudeltaan
luokiteltavissa suurimittakaavaiseksi kaivostoiminnaksi, jossa vuosittain käsiteltävän malmin määrä
on noin 2 milj. tonnia. Hankkeen lopputuotteena ovat kultaharkot, joissa on hiukan hopeaa kullan
lisäksi.
Kaivoshanke sijoittuu noin 15 km Raahesta kaakkoon Laivavaaran eteläpuolelle (kuva 3.1).
Laivavaaran ylänköalue kohoaa enimmillään + 100 metriä mpy, Laivavaaran alueella korkeus on + 70
metriä mpy. Kaivoksen toiminnallinen alue on asumatonta metsätalousmaata ja lähin asutus,
Romuperän kylä, sijaitsee noin 1 km etäisyydellä haetun kaivospiirin rajasta.

Kuva 3.1 Raahen yleiskartta (kartan leveys 40 km). Laivakankaan kaivoshankkeen sijainti on merkitty
ruskealla renkaalla.

Hankkeen historiaa
3.2
Laivakankaan kultamalmi on löydetty 1980-luvun alussa Outokumpu Oy:n malminetsinnän tuloksena,
alkuperäinen viite kultamalmista perustuu kansannäytteeseen vuonna 1980. Kultamalmia etsittiin
kallioperää kartoittamalla, moreeni- ja jokisedimenttien geokemiallisella tutkimuksella sekä lohkareja moreenitutkimuksin. Näiden tutkimusten perusteella tehtyjen kallioperäkairausten perusteella
malmiesiintymä on paikannettu Laivavaaran lounaisrinteeseen. Outokumpu Oy:llä oli oikeus malmin
hyödyntämiseen vuoteen 1997 asti. Vuosina 1997 – 2005 esiintymän oikeudet kuuluivat Endomines
Oy:lle. Nordic Mines AB hankki malmin tutkimusoikeudet vuonna 2005. Syynä kaivoshankkeen
edistymiseen on kullan maailmanmarkkinahinnan kohoaminen, tutkimuksilla osoitetun kultamalmin
määrän kasvu sekä Suomen vakaat yhteiskunnalliset olot, jotka mahdollistavat pitkäjänteisen ja
turvallisen kaivostoiminnan.
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3.3

Hyödynnettävät esiintymät

3.3.1

Kaivosoikeudet

Kaivosoikeuden hakija on Nordic Mines AB. Kaivoslain mukaan: ”kaivosoikeuden haltija saa ottaa
työn alaiseksi ja käyttää hyväkseen kaikki kaivospiirissä tavatut kaivoskivennäiset (kaivostyö). Oikeus
käsittää myös aikaisemmasta louhinnasta kaivospiiriin jääneet jätteet.”
”Paitsi kaivoskivennäisiä, saa kaivosoikeuden haltija käyttää hyväkseen muitakin kaivospiirin kallioja maaperään kuuluvia aineita, sikäli kuin se on tarpeen kaivos- tai siihen liittyvän jalostustyön
tarkoituksenmukaista toimittamista varten taikka tällaiset aineet saadaan talteen sivutuotteina tai
jätteinä kaivoskivennäisten louhinnassa tahi jalostuksessa. Milloin ilmaantuu erimielisyyttä siitä, mitä
on pidettävä sivutuotteena ja jätteenä, ratkaisee asian kauppa- ja teollisuusministeriö
kaivoslautakuntaa kuultuaan.” Laivakankaan alueen valtaukset on esitetty kuvassa 3.2.

Kuva 3.2 Laivakankaan alueen valtaukset syyskuussa 2007 (kartan leveys 20x20 km) (kartta:GTK).
3.3.2

Laivakankaan alueen ja malmin geologia

Muodostuma on myöhäisorogeniaan (vuorijonopoimutukseen) liittyvä kvartsidioriittintruusio, joka
leikkautuu metavulkaniitteihin. Orogeniaa nuoremmat graniittijuonet leikkaavat kvartsidioriittijuonia
sekä kultamineralisaatioita. Mineralisaation esiintyy sekä kvartsidioriitissa että vulkaniittisessä
kalliossa. Kulta liittyy kalliota leikanneisiin hiertovyöhykkeisiin ja niihin syntyneisiin kvartsijuoniin.
Laivakankaan alueella kallioperän kivilajiyksiköt ovat (kuva 3.3) emäksisiä vulkaniitteja sekä kvartsija granodioriitteja sekä graniitteja. Malmi esiintyy alueella, missä emäksinen vulkaniitti on sen
länsipuolisen graniitin ja itäpuolisen kvartsi- ja granodioriitin välissä. Varsinaiset kultapitoiset
esiintymät ovat näiden kivilajien kontaktien alueella pinta-alaltaan pieninä, ”puikkomaisina”
pystysuorina esiintyminä (kuva 3.4 ja 3.5.)
Laivakankaan mineralisaatio on korkeassa lämpötilassa syntynyt hydroterminen mineralisaatio. Kulta
on kulkeutunut hydrotermisten nesteiden mukana pääasiassa arseenin ja vismutin yhdisteinä. Suurin
osa kullasta on vapaata ja esiintyy arseenikiisun ja kvartsin yhteydessä. Ainoastaan pieni osa kullasta
esiintyy sulkeumina silikaateissa ja sulfideissa.
Vulkaaniset kivilajit ovat pääasiassa mafisia uraliitti-porfyriittejä. Hiertovyöhykkeiden leveys
vaihtelee muutamista senttimetreistä 5 metriin. Metallista kultaa ja maldoniittia esiintyy pienissä
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kulmikkaissa sulkeumissa kvartsissa, arsenopyriitissä ja lollingiitissä. Metallista vismuttia esiintyy
kullan yhteydessä. Malmin muita mineraaleja ovat magneettikiisu, kuparikiisu, rikkikiisu, kubaniitti,
markasiitti, sinkkivälke ja hedleyiitti.
Alueen vulkaaniset kivilajit ovat hieman kultakriittisiä kuin kvartsidioriitit. Siitä huolimatta suurimmat
kultapitoisuudet tavataan 20 - 50 cm leveissä kvartsijuonissa.
Laivakankaan esiintymän malmivarojen arviointi perustuu 30130 metrin timanttikairauksiin, yhteensä
237 reiässä. Kairausten tiheys vaihtelee esiintymän eri osissa; toisaalla kairaukset on tehty 25m * 30 m
matriisissa ja toisaalla 50 – 100 m välein. Malmin luokituksessa tiheintä kairausta vastaa tunnettu
malmi, jonka määrä on 750 000 t. Osoitettua malmia on 9 530 000 t ja se on saatu 50m * 30 m
tiheydellä tehdyissä kairauksissa. Loput malmivarannosta on ns. todennäköistä malmia, jonka määrä
on 1 500 000 t ja sen kairaustiheys on osittain 50m * 30m ja osittain 100m * 60m. Malmiarvion on
tehnyt professori P. Dowd Adelaiden yliopistosta Australiasta.
Laskennassa käytetty louhittavan malmilohkon kokona on käytetty 25m*10m*20m
(pituus*leveys*korkeus). Pienin louhintayksikkö on vastaavasti 5m*3m*5m ja kultapitoisuuden
miniminä on käytetty 1 g/t. Kairaukset jatkuvat ja malmiarvio tulee kasvamaan ja tarkentumaan
tulosten valmistuessa. Taulukossa 3.1 on esitetty Laivakankaan kaivoksen arvioidut malmivarat.
Taulukko 3.1 Arvioidut malmivarat ja ns. B-malmi kesän 2007 tutkimusten mukaan.
Luokitus
Tunnettu
Osoitettu
Todennäköinen
B –malmi

Määrä t
750 000
9 530 000
1 500 000
4 500 000

Kultapitoisuus g/t
2,09
2,34
2,4
0,6

Kultaa kg
1 570
22 300
3 700
2 800

Kultaa unssia
50 400
716 000
120 000
91 000
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Kuva 3.3 Laivakankaan alueen geologiaa (kartta etelä-pohjois-suunnassa). Malmiesiintymä merkitty
mustalla neliöllä (kartta Mäkelä 1984).
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Laivakangas S

Kuva 3.4 Laivakankaan pohjoisen ja eteläisen alueen malmin lohkot merkitty sinisellä
kolmiulotteiseen malliin, esiintymillä välimatkaa noin 0,5 km. Punainen alue on graniittia. (kuva:
Nordic Mines AB)

Laivakangas N

Kuva 3.5 Laivakankaan esiintymän pohjoisosaa, jossa malmia sisältävä vulkaaninen kivilajiyksikkö
(vihreä) on kvartsidioriitin (ruskea) ja graniitin (punainen) välissä. (Kuva GTK).
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3.4

Tuotanto

Kaivoksen ydintoimintoihin kuuluvat avolouhos, josta malmia louhitaan, B-malmialue
kultapitoisuudeltaan alhaisemman malmin varastoimiseksi, sivukivialueet malmin saantia varten
louhittavan arvottoman kiviaineksen varastointia varten, rikastushiekka-allas hienoksi jauhetun ja
malmimineraaleista erotetun kiviaineksen varastointiin, vesienkäsittelyallas prosessilaitosten ja
muiden vesien käsittelyä varten sekä rikastamo, jossa malmin kiviaineksista otetaan talteen arvokkaat
mineraalit. Tässä kappaleessa esitellään kaikille toteutusvaihtoehdoille yhteiset tiedot tuotannon
osalta. Päätoimintojen sijoittelun ja purkuvesistön osalta toteutusvaihtoehdot esitellään tarkemmin
kappaleessa 6.
3.4.1

Alueiden käyttö ja infrastruktuuri

Kaivospiirin alue ja sen maankäyttö
Kaivospiirin alueen suurimmat maankäyttötarpeet ovat avolouhos, varastoalueet sivukivelle, Bmalmille (sekundäärimalmi), pintamaille ja rikastushiekalle, sekä vesivarastoaltaat ja
vesienkäsittelyalueet. Kaivospiiriin kuuluvat rikastuslaitos teollisuusalueineen, murskauslaitos ja sen
malmivarastokenttä, tarveaineita varten olevia varastorakennuksia ja kenttiä, sähkökeskus,
kemikaalivarasto, polttoainesäiliöt, konttorirakennus, lastauskenttä, varikkoalue ja pysäköintialue.
Kaivospiirin laajuus on kaivospiirihakemuksen mukaan yhteensä 1748 hehtaaria, josta 1358 ha
varsinaista kaivospiirialuetta ja 390 ha kaivospiirin apualueita.
Kaivospiirin alueeseen kuuluvat myös vesijohtolinjat rikastamon, rikastushiekka-alueen ja kahden
vesivarastoaltaan välillä. Toimintaa varten tarvitaan kuljetusteitä louhokselta läjitysalueille sekä
murskauslaitokselle. Avolouhoksen ympärille tarvitaan maakaistale, jota voidaan käyttää
maansiirtotyömaana, huoltoteiden rakentamiseen, ojitukseen sekä äänieristevallien rakentamiseen, ja
joka toimii yleisen turvallisuuden vaatimana suojavyöhykkeenä. Lisäksi pinta-alaan voidaan laskea
vesijohtolinjat rikastushiekka-alueen ja kaivoksen välillä, kaivokselle tuleva tie, raakavesilinja sekä
jätevesilinja. Kaivoksen päätoimintojen tarvitsemien alueiden laajuudet määräytyvät sijoitusalueiden
topografian ja sijoitusratkaisujen perusteella, ja ne on esitelty toteutusvaihtoehdoittain kappaleessa 6.
Työmaatiet, tulotie ja voimajohtolinja
Kaivosalueen läpi kulkee nykyisellään paikallinen metsäautotie pohjois-etelä-suunnassa. Tie on osana
laajempaa metsäautotieverkostoa Mattilanperän ja Ylipään kylien välillä. Tien nykyinen käyttö on
lähinnä puutavarakuljetusta sekä virkistyskäyttöä varten. Tämä tie leikkaa kaivosaluetta keskeiseltä
osalta ja on siten osoitettava kaivoksen käyttöön niiltä osilta kuin se sisältyy kaivospiiriin. Osa tiestä
voidaan käyttää pohjana malmitielle, joka yhdistää kaivoksen ja rikastuslaitoksen.
Liikennejärjestelyt ovat tärkeässä asemassa ajatellen kaivoksen tehokkuutta. Uuden tulotien
suunnittelua varten toteutettiin vaihtoehtoisten tielinjausten tarkastelu erillisessä tieverkkoselvityksessä. Kaikki liikenne kaivokselle tullaan ohjaamaan uuden tien kautta.
Kaivoksen ja rikastamon tarvitsema sähköenergia hankitaan liittämällä laitos valtakunnalliseen
sähköverkkoon 110 kV voimalinjaa käyttäen. Mahdollisia liityntäkohtia sähköverkkoon ovat Kopsan
kylä (uuden voimalinjan pituus n. 4 km) ja Vasannevan kaakkoislaidalla kulkeva Fingrid Oy:n
runkoverkko (uuden voimajohdon pituus n. 6 km). Sähkölinjan sijoitustarkastelu tehdään YVAmenettelystä erillisenä prosessina.
Maanpoisto louhosalueelta
Yhtiö suunnittelee raivaavansa metsän niiltä alueilta, jotka koskevat maansiirtotyötä, kuten
maanpoistoalueilta, rakennettavilta alueilta sekä vesivarastojen ja rikastushiekka-alueiden kohdalta.
Myös teiden, vesilinjojen sekä patorakenteiden osalta tullaan raivaamaan metsää.
Louhoksen alueen maanpoistossa poistettava moreeni tullaan osittain ja mahdollisuuksien mukaan
(mikäli laatu ja kuljetuskustannukset sallivat) käyttämään rakennettavissa padoissa ja mahdollisten
meluvallien rakentamiseen. Myös tiet, varikkoalueet ym. rakenteet tarvitsevat moreenia pohjatöihin.
Ylijäävä moreeni tullaan läjittämään sille tarkoitetuille alueille, jotka ovat osa sivukiven ja B-malmin
sijoitukseen varatuista alueista. Moreenia tullaan käyttämään myös ympäristönsuojelun edellyttämässä
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rakentamisessa. Maanpoistoa tehdään tapahtumaan vaiheittain usean vuoden
Ensimmäisen vuoden aikana tullaan siirtämään 500.000 – 1.000.000 m3 moreenia.

ajanjaksolla.

Rikastushiekan varastointi
Rikastushiekan varastointia varten on varattava tarkoitukseen soveltuva, riittävän laaja alue.
Varastoalue on suunniteltu eri sijoitusvaihtoehdoissa rakennettavan Vasannevalle tai Hourunnevalle
tai Ispinännevalle. Varastointialueen muoto ja koko määräytyvät sijoitusalueiden maastonmuotojen
perusteella, ja on esitetty kappaleessa 6.
Pienemmän liuotuspiirin (ns. High-grade-liuotus) rikastushiekan määrä on varsin vähäinen verrattuna
koko rikastushiekan määrään. Tälle arseenia ja rikkiä sisältävälle rikastushiekalle rakennetaan oma,
erityisrakentein varustettu loppusijoitusallas rikastamon yhteyteen.
Maa-ainesten ja sivukiven läjitysalueet
Sivukivien läjitykseen osoitetaan läjitysalueet louhosten välittömään läheisyyteen, koska
kuljetusmatkoja on taloudellisista syistä minimoitava. Se on useimmiten myös ympäristön kannalta
edullisin ratkaisu, koska se pienentää hankkeen kokonaisvaikutusalueen laajuutta ja energiankulutusta.
Nordic Mines AB aikoo myös jakaa alueen eri kivilajeille niin, että kalliosta saatavat nuoremmat
graniitit läjitetään erillään muusta kivestä. Näin ollen pystytään hyödyntämään eri kivilajeissa olevia
ominaisuuksia kaivostoimintaan kuuluvassa tai ulkopuolisessa maarakentamisessa.
Louhosalueelta kallionpinnan päältä ja muilta rakennettavilta alueilta poistettavalle maa-ainekselle
varataan varastoalue, joka tulee sisältämään noin 500.000 – 1.000.000 m3 moreenia. Varastoidut
ainekset hyödynnetään kokonaisuudessaan esim. patorakenteissa ja lopullisesti kaivostoiminnan
päättyessä jälkihoitorakenteissa.
3.4.2

Malmin louhinta

Malmia louhitaan avolouhoksista. Sisäisen malmi-sivukivi-suhteen on arvioitu olevan noin 1:3 - 4.
Malmion geometrinen muoto on suotuisa avolouhostoiminnalle, joka alkaa pinnasta (taso + 60 metriä
mpy) ja jatkuu alaspäin tasolle -90 – -150 metriä asti. Mineralisoitunut kallion kiviaines on
leveimmillään yli 200 m, jossa yksittäiset louhittavat vyöhykkeet ovat 3-10 m leveitä.
Sivukivivyöhykkeet malmin välissä ovat 3–20 m leveitä. Louhittavien vyöhykkeiden pituudet ovat
jopa yli 100 m, ja niiden vertikaaliset kaateet tekevät niistä ihanteellisen nk. ”pattern blasting”louhintamenetelmään sopiviksi. Tässä menetelmässä räjäytetään malmi ja sivukivi samanaikaisesti,
mutta louhe lastataan selektiivisesti.
Ennen räjäytyskenttien suunnittelua mineralisoituneeseen kallioon ja sivukiveen on suoritettava nk.
”grade control” -kairaus. Tämä kairaus suoritetaan 10 m profiilivälillä ja 15 m reikävälillä. Luultavasti
tässä käytetään RC (käänteishuuhtelu) tekniikkaa, jossa kairaamalla rikkoutunut kallio kulkeutuu
maanpinnalle ilmapaineella keskusputken ja ulkoputken välissä. Myös perinteistä vasarakairausta
saatetaan käyttää. Molemmissa tapauksissa on arvioitu yhden kairausyksikön riittävän kaivoksen
tarpeisiin. ”Grade control” –kairausyksikön kokoluokka on noin 20 tonnia.
Räjäytyskenttien poraamiseen tarvitaan 3 – 4 kairausyksikköä, jotka ovat perinteisiä päältä lyöviä
vasarakoneita painoltaan noin 20 tonnia. Tämän määrän pitäisi riittää vuotuiseen noin 8 – 9 miljoonan
tonnin louhintaan. Porausreikien läpimitta voi vaihdella kentän ulkomuodon ja eri teknisten
parametrien mukaan. On arvioitu, että reikäläpimitta vaihtelee 89 – 140 mm välillä. Räjähdyskentät
ovat tyypillisesti 5 m tai 10 m korkeita, 30 – 40 m leveitä sekä 50 – 80 m pitkiä.
Porauksen jälkeen reiät panostetaan. Panostusmäärän on arvioitu olevan 0,3 kg räjähdysainetta
jokaista tonnia louhittua kalliota kohden. Reikien sytytysaikaa säädetään niin, että jokaisen poratun
rivin välille tulee muutaman millisekunnin viive. Tästä johtuen kivien leviämistä tulee vähemmän ja
kenttä pysyy paremmin paikallaan. Myös tärinää syntyy vähemmän kuin, jos koko kenttä
räjäytettäisiin kerralla.
Räjähdyksen jälkeen kallion alkuperäinen tilavuus on kasvanut noin 50 % ja 5 m korkuisesta kentästä
tulee noin 7 - 8 m korkea louhekasa. Räjähdyksen jälkeen malmirajat maalataan kentälle ja
kaivinkoneet aloittavat lastauksen niin, että sivukivivyöhykkeet ja malmivyöhykkeet kuormataan
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erikseen seuraten vyöhykkeiden kulkusuuntaa. Malmilouhe kuljetetaan kuorma-autoilla
avolouhoksesta rikastamoalueelle murskattavaksi ja edelleen käsiteltäväksi. Sekä malmi että sivukivi
kuormataan maansiirtoautoihin, jotka kuljettavat ne joko murskaamolle, B-malmin läjitykselle tai
sivukiven läjitykselle. Myös pyöräkuormaajia voidaan käyttää sivukivien kuormauksessa. On arvioitu,
että maansiirtokoneet (dumpperit) voivat kuljettaa noin 100 t kiveä kukin. Tarvittava määrä
dumppereita tulee olemaan 4 – 5 kappaletta. Kaivostuotanto on suunniteltu tapahtuvan kahdessa
vuorossa noin klo 6.00 – 22.00 välisenä aikana. Louhittavat määrät on lueteltu seuraavassa:
Louhittavat kivimäärät vuotta kohti:





Malmia

n. 2.000.000 t

B-malmia

n. 750.000 t

Sivukiveä

n. 6.000.000 – 8.000.000 t

Matalampipitoisen B-malmin rikastaminen kaivostoiminnan tällä hetkellä suunnitellun kestoajan
lopulla tulee jatkamaan kaivostoimintaa yli 2 vuodella. Muutoksia saattaa tulla lukuihin riippuen
lopullisesta avolouhinnan suunnitelmasta. Nordic Mines AB jatkaa edelleen malmin tutkimuksia.
3.4.3

Murskaus ja jauhatus

Malmilouhe kuormataan dumppereille, jotka kuljettavat sen kaivosramppia pitkin murskaamokentälle,
missä kuormat tyhjennetään murskaamoon. Malmilouhe karkeamurskataan leukamurskaimella ja se
kulkeutuu sen jälkeen hihnalla malmivarastoon. Leukamurskaimen kapasiteetti tulee olemaan noin
500 tonnia tunnissa. Malmivarastoon tulee mahtumaan noin 25.000 tonnia louhetta, josta 10 000
tonnia on jatkuvasti vaihtuva tilavuus vastaten 40 tunnin myllyn syötettä.
Malmivaraston pohjassa on aukkoja, joista malmi ohjautuu hihnalle ja edelleen primäärimyllyyn.
Primäärinen jauhatus tapahtuu autogeenimyllyssä, jossa jauhatus perustuu malmikivien iskeytymiseen
toisiaan vasten. Autogeenimyllyssä ei ole erillisiä jauhinkappaleita. Autogeenimyllyn halkaisija on 7,4
m ja rummun pituus 8 m. Suhteellisen suuri myllyn halkaisija tarvitaan, koska malmikivi on melko
kovaa.
Primäärimyllystä esijauhettu malmi kulkeutuu sekundäärimyllyyn, missä kivi edelleen jauhautuu
raekokoon 80 % 0,1 mm. Jauhatuspiirissä on myös kartiomurskain, joka pystyy murskaamaan nk.
kriittisen fraktion kivipaloja (nyrkinkokoisia) primäärimyllystä ennen kuljetusta sekundäärimyllyyn.
Jauhatuksen jälkeen jauhettu kivi yhdessä veden kanssa ohjataan sykloniin, joka separoi painavammat
mineraalihiukkaset kevyemmistä. Raskas fraktio ohjataan Knelson -separaattorille, joka edelleen
rikastaa raskaat mineraalihiukkaset. Tuotettu rikaste Knelson -separaattorista tulee sisältämään satoja
g/t kultaa. Kevyt fraktio, joka on suurin osa jauhetusta malmista, johdetaan liuotusprosessiin.
3.4.4

Liuotusprosessi

Kullan ja hopean liuotus tehdään kahdessa erillisessä liuotuspiirissä, jotka ovat kokoa lukuun
ottamatta identtisiä. Toinen piiri käsittelee painovoimarikasteen ja toinen Knelson -erotuksen
kevyemmän fraktion. Liuotuksen jakaminen kahteen piiriin toteutetaan siksi, että erillisistä piireistä
voidaan jakaa rikastushiekka kahteen osaan, joiden ympäristöominaisuudet poikkeavat toisistaan.
Pienempään rikastushiekkajakeeseen saadaan näin erotettua arseeni- ja rikkipitoinen aines ja
suurempaan jakeeseen vastaavasti vähän arseenia ja rikkiä sisältävä aines. Rikastushiekkaa on
käsitelty tarkemmin toisaalla tässä dokumentissa.
Liuotusprosessi perustuu syanidiliuotukseen ns. CIL-periaatteen (Carbon-In-Leach) mukaisesti.
Prosessissa syanidiliuosta lisätään ilmastettuun malmilietteeseen. Kulta ja hopea liukenevat ja tarttuvat
hiilihiukkasiin, joiden kanssa liuos pääsee yhteyteen. Kulta/hopea-pitoinen hiili pestään ja lämmin
syanidiliuos liuottaa arvometallit uudelleen. Kulta/hopea-pitoinen syanidiliuos pumpataan tankkiin,
missä sähkövirtaa johdetaan siihen. Arvometallit saostuu katodille. Katodi on teräsvillaa, joka näin
peittyy metalleilla. Tämän jälkeen arvometalleilla peittynyt teräsvilla lämmitetään 600 °C:seen ja
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lisätään happea. Teräsvilla hapettuu ja kaiken materiaalin voi sulattaa, minkä jälkeen siitä valetaan
’dore’ -harkkoja.
Rikastuslaitos on jatkuvassa käytössä kolmessa työvuorossa. Tuotantoon suunnitellaan tarpeellisia
huoltokatkoksia, jonka myötä käyttöajaksi on suunniteltu yli 8000 h/a (yli 91 % käyntiaste).

Kuva 3.6 Yksinkertaistettu prosessikaavio.

3.4.5

Syanidin hajotus

Molempien liuotuspiirien rikastushiekka käsitellään erillisissä syanidinhajotusprosesseissa ennen
hiekan siirtoa loppusijoitukseen; molemmille piireille toteutetaan oma syanidinhajotusyksikkö.
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Syanidinhajotus tehdään ns. ’INCO SO2/ilma’ –prosessilla, josta on pitkäaikaisia kokemuksia muilta
laitoksilta.
Hajotusprosessi tehdään ulkotiloissa sijaitsevissa kahdessa reaktorissa, jotka asennetaan sarjaan.
Lämpötilalla ei ole hajotusprosessiin merkittävää vaikutusta. Prosessi on käytössä mm. New Boliden
AB:n kaivoksella, joka sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Raahea pohjoisempana (kuva 3.7).

Kuva 3.7 Syanidinhajotusreaktori New Boliden AB:n tehtaalla Pohjois-Ruotsissa.

3.4.6

Käytettävät kemikaalit ja tarveaineet

Kaivoksesta louhitun, murskatun ja jauhetun malmin jalostus doré-harkoiksi toteutetaan
monivaiheisella kemiallisella prosessilla. Tuotannossa käytetään näin ollen useita kemikaaleja
eri käyttötarkoituksiin. Kemikaaleja tarvitaan mm. liotukseen, pH-luvun säätöön,
lämmitykseen, vaahdotusrikastukseen sekä vedenkäsittelyyn. Tärkeimmät hankkeessa
käytettävät kemikaalit käyttömäärineen ja käyttötarkoituksineen on esitetty taulukossa 3.2.
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Taulukko 3.2 Kaivoksen arvioidut kemikaalien kulutukset (arvioperustana 100% käyntiaste).
Kauppanimi
Poltettu kalkki

Yhdiste
CaO

Käyttötarkoitus
sammutetun kalkin valmistus

Vuosikulutus t/a
5 500

Sammutettu kalkki

Ca(OH)2

syanidihajotuksen pH:n säätö

9 800

HCl

liuotuspiirin kalsiumin ja magnesiumin poisto

100

Lipeä

NaOH

liuotuspiirin hiilen pesu

106

Natriumsyanidi

NaCN

kullan ja hopean liuotus liuotuspiirissä

875

Rikkidioksidi

SO2

syanidinhajotus

1 460

Lyijynitraatti

Pb(NO3)2

Suolahappo

4

Nestekaasu

-

liuosten, sulatusuunin ja hiilen talteenoton lämmitys

306

Aktiivihiili

C

kullan ja hopean erotus liuotuspiirissä

78

CuSO4

vaahdotuspiiri

722

-

vaahdotuspiiri, kuparin ja sulfidien kerääjä

*)

Kuparisulfaatti
Kaliumamyyliksantaatti, PAX
*)

Kulutus varmistuu myöhemmin.

Tärkeimpien hankkeessa käytettävien kemikaalien ympäristö- ja terveysominaisuuksia on koottu
taulukkoon 3.3. Tiedot on kerätty mm. Työterveyslaitoksen kansainvälisistä kemikaalikorteista (TTL)
ja Toxnet-tietokannasta, jota ylläpitää United States National Library of Medicine. Tietolähteenä
Toxnet-tietokannassa oli Hazardous Substances Data Bank (HSDB®) sekä valmistajan (Cytec)
käyttöturvallisuustiedotteesta.
Taulukko 3.3 Merkittävimpien hankkeessa käytettävien kemikaalien ympäristö- ja
terveysominaisuuksia.
Kauppanimi

CAS #

Poltettu kalkki (CaO)

1305-78-8

Nestekaasu (propaani C3H8/
butaani C4H10)

74-98-6/
106-97-8

Aktiivihiili (C)

7440-44-0

Sammutettu kalkki
(Ca(OH)2)

1305-62-0

Suolahappo (HCl)

7647-01-0

Tunnettuja haitallisia ominaisuuksia

http://kappa.ttl.fi/kemi
Hengitys: Polttava tunne, yskä, hengenahdistus, kurkkukipu.
kaalikortit/khtml/nfin0
Iho: Kuiva iho, punoitus, ihovaurioita, polttava tunne, kipu.
409.htm
Silmät: Punoitus, kipu, sumentunut näkö, vakavia syövytysvammoja
Nieleminen: Polttava tunne, vatsakipu, vatsan kouristavia kipuja,
oksentelu, ripuli.
http://turvaopas.pelast
Erityisen herkästi syttyvä, hajustettu, nesteytetty kaasu. Suurina
ustoimi.fi/ymparistonpitoisuuksina tukahduttava. Lievää ärsyyntymistä ja ihon kuivumista voi
uhkat.html#nestekaasu
esiintyä.
t

Käytännössä myrkytön yhdiste. Todennäköisesti ihmiselle tappava
annos suun kautta > 15g/kg
LD50/hiiri/iv 440 mg/kg
Kalsiumhydroksidi ärsyttää ihoa, hengitysteitä ja voimakkaasti silmiä.
Se voi aiheuttaa ärsytysihottumaa. Se on myös aiheuttanut silmien
kemiallisia palovammoja laboratorioissa, tehtaissa ja maataloudessa
sammutettua kalkkia käyttäneillä.
LD50/suu/rotta 7340 mg/kg.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja limakalvoja. Nieltynä aiheuttaa
vakavia syöpymävammoja suussa, kurkussa ja ruoansulatuskanavassa.
Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa keuhkopöhöä ja
hammaskiillevaurioita sekä kurkunpää tulehtusta.

Lipeä (NaOH)

1310-73-2

Tietolähde

Suolahappo muuttaa veden pH-arvoa. Kalat kuolevat kun pH laskee alle
4,5
LD50/hiiri/ip 1449 mg/kg
LD50/kani/suu 900 mg/kg
LC50/hengitys/rotta 3124 ppm/1 hr
LC50/hengitys/hiiri 1108 ppm/1 hr
Natriumhydroksidiliuokset syövyttävät voimakkaasti ihoa ja silmiä.
Nieleminen aiheuttaa syöpymisvaurioita ruoansulatuselimissä. Oireina
voimakas kipu, oksentelu ja ripuli, vakavissa tapauksissa shokki ja

TOXNET

http://www.ketsu.net/h
tp/pm_valmiit/Kalsiu
mhydroksidi.htm
TOXNET
http://www.kemtec.fi/
kayttoturva/Suolahapp
o.doc

TOXNET

kemira.com, kemwater
Lipeä 50% käyttöturvallisuustiedo
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tajuttomuus.

te
3

NaOH -pitoisuus 2-10 mg/m /15 min on aiheuttanut silmien ja nenän
lievää ärsytystä. Pitoisuus 25-35 mg/m3/15 min on aiheuttanut nenän
limakalvojen kirvelyä ja yskänärsytystä hengitettäessä suun kautta.
Väkevyydeltään 4%-liuos tuhoaa 15 minuutissa ihon pintakerroksen.
Ihovaurioiden muodostuminen alkaa välittömästi, mutta ärsytyksen
tunne voi viivästyä minuutteja, jopa tunteja, liuoksen väkevyydestä
riippuen.

Natriumsyanidi (NaCN)

143-33-9

Rikkidioksidi (SO2)

7446-09-5

Kuparisulfaatti (CuSO4)

Kaliumamyyliksantaatti,
(Potassium Amyl Xanthate,
PAX)

7758-98-7

2720-73-2

(C5H11OCS2K)

Lyijynitraatti (Pb(NO3)2)

10099-74-8

LD50/hiiri/vatsaontelo 40 mg/kg
LD50/rotta/suu 140-340 mg/kg
LD50/kani/iho 1350 mg/kg
LC50/äyriäiset/ 33-100 mg/l * 48h
LD50/rotta/suu 6440 ug/kg
LD50/rotta/ip 4300 ug/kg
LD50/hiiri/ip 5881 ug/kg
LD50/hiiri/sc 3660 ug/kg
LD50/kani/lihakseen 1666 ug/kg
LD50/kani/silmä 5048 ug/kg
Rikkidioksidi on merkittävin maaperän happamoitumista aiheuttava
yhdiste. Alkuainerikin palaessa syntyy rikkidioksidia, joka on pistävän
hajuinen kaasu. Veteen liuetessaan rikkidioksidi muodostaa rikkihappoa.
LC50/marsu/hengitys 1000 ppm/20 hr
LC50/marsu/hengitys 130 ppm/154 hr LC50/hiiri/hengitys 1000 ppm/4h
LC50/hiiri/hengitys 150 ppm/847 hr
LD50/rotta/suu 300 mg/kg
LD50/kani/suu 125 mg/kg
LD100/hiiri/suu 50 mg/kg
LC50/äyriäiset 0,58 mg/l * 1d
LC50/äyriäiset 0,10 mg/l * 2d
Akuutti yliannostus:
Silmät: lievää ärsyyntymistä,
Iho: lievää ärsyyntymistä,
Hengitys: voi aiheuttaa nenän ja kurkun ärsyyntymistä
Krooninen yliannostus:
Koe-eläimillä aerosolit aiheuttavat muutoksia maksassa, munuaisissa ja
hermostossa.
LD50/rotta/iv 93 mg/kg
LD50/hiiri/ip 74 mg/kg
LC50/kala (channa punctata) 13,2 mg/l *96 hr
LC50/kala (heteropneustes fossilis) 12,0 mg/l *69 hr
LC50/kala (carassius auratus) 6,6 mg/l * 7d
EC50/äyriäiset (asellus aquaticus) 120 mg/l *mbt, 2d
EC50/äyriäiset (asellus aquaticus) 64,1 mg/l *mbt, 4d
EC50/äyriäiset (crangonyx pseudogracilis) 43,8 mg/l *mbt, 2d
EC50/äyriäiset (crangonyx pseudogracilis) 27,6 mg/l *mbt, 4d

TOXNET
Nikunen ym.

TOXNET

http://www.energia.fi/f
i/julkaisut/ymparistop
ooli/paastotietojentuott
amismenetelmat.pdf
TOXNET

TOXNET

Nikunen ym.
http://www.dnr.state.a
k.us/mlw/mining/large
mine/rockcreek/pdf/vo
l3haz.pdf

TOXNET

Nikunen ym.

Louhinnan räjähdysaineet
Räjäytyksissä käytettävät räjähteet ovat emulsioita (esim. Kemiitti 510). Niiden raaka-aineet
varastoidaan erikseen tarkoitukseen soveltuvalla alueella. Raaka-aineiden sekoitus tapahtuu
louhintapaikalla ja räjähdysaineet aktivoituvat vasta porausrei´issä. Oy Forcit Ab:n
käyttöturvallisuustiedotteen mukaan emulsion vaaralliset ainesosat ovat ammoniumnitraatti 50 %
(varoitusmerkki O, hapettava) ja kalsiumnitraatti 30 % (varoitusmerkki O, hapettava). Emulsio ei ole
ekotoksinen eikä liukene veteen.
Louhinnassa käytetään räjähdysaineita arviolta 0,3 kg louhittavaa kivimäärää kohti. Näin ollen
vuosittainen räjähdysaineiden määrä on arviolta 2625 tonnia.
Työkoneiden käyttämä polttoainemäärä
Hankkeessa käytetään rikastuksessa kuluvan nestekaasun lisäksi vuosittain arviolta 3000 m3 kevyttä
polttoöljyä (dieselöljyä) työkoneissa. Polttoöljyä käyttäviä työkoneita ovat mm. louhinnan poravaunut,
lastauskoneet, raskaat maansiirtoajoneuvot (dumpperit) ja kaivinkoneet.
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Sähköenergia
Kaivoksen sähkönhankintaa varten tullaan rakentamaan uusi, 110 kV sähkölinja, joka liitetään
Vattenfall Oy:n verkkoon. Alueelle ei rakenneta omaa sähköntuotantokapasiteettia. Sähkönkulutuksen
jatkuva teho on suunnitelman mukaan 9MW, ja huipputeho 14 MW.
Sähkölinjan tarkka sijainti ei ole vielä varmistunut, mutta potentiaalinen vaihtoehto on liittyä olemassa
olevaan voimalinjaan Vasannevan eteläpuolella, jolloin lähes koko uusi voimalinja voidaan rakentaa
haetun kaivospiirin alueelle. Vattenfall Oy:n ehdotus sähkölinjan mahdolliseksi sijainniksi on esitetty
kuvassa 3.8.

Kuva 3.8 Vattenfall Oy:n ehdotuksen pohjalta piirretty sähkölinjan mahdollinen sijainti.
3.5

Sivukiven ja rikastushiekan määrä, ominaisuudet ja varastointi

3.5.1

Sivukivi

3.5.1.1

Muodostuva määrä ja sijoitustapa

Sivukiveä muodostuu vuosittain keskimäärin 7 miljoonaa tonnia. Kaivoksen tämänhetkiset
malmivarannot mahdollistavat 5 - 10 vuoden tuotannon, mutta aluetoiminnot suunnitellaan 15 vuoden
tuotantoa varten, jotta toiminta voi jatkua pidempään malmivarojen todennäköisen lisääntymisen
myötä. Sivukiven varastoalueiden kokonaiskapasiteetin tulee näin ollen olla 105 miljoonaa tonnia,
mikä vastaa noin 65 Mm3 varastoalueita. Osa sivukivestä on korkealaatuista graniittista kivilajia, joka
tullaan sijoittamaan mahdollisuuksien mukaan erillään muusta sivukivestä. Graniittista sivukiveä
voidaan käyttää murskeena mm. maanrakentamisessa.
Sivukiven varastointialueiden sijainti ja toteutus eroavat toteutusvaihtoehtojen välillä toisistaan. Tiedot
toteutusvaihtoehdoista on esitetty kappaleessa 6.

Nordic Mines AB
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3.5.1.2

Kokonaispitoisuudet

Sivukiven alkuainepitoisuudet on määritetty malminetsintäkairauksissa otettujen kairasydännäytteiden
perusteella. Analyysit on tehty ICP -menetelmällä. Sivukiven keskiarvopitoisuudet on esitetty
taulukossa 3.4.
Taulukko 3.4 Sivukivinäytteiden alkuainepitoisuudet.

Keskiarvo

Keskiarvo

3.5.1.3

Al
mg/kg
8698
Mn
mg/kg
210

As
mg/kg
10
Mo
mg/kg
<1

B
mg/kg
6
Na
mg/kg
680

Ba
mg/kg
38
Ni
mg/kg
6

Be
mg/kg
<1
P
mg/kg
188

Ca
mg/kg
3458
Pb
mg/kg
6

Cd
mg/kg
<0,3
S
mg/kg
55

Co
mg/kg
5
Sb
mg/kg
<4

Cr
mg/kg
30
Se
mg/kg
<4

Cu
mg/kg
13
Sn
mg/kg
7

Fe
mg/kg
12753
Ti
mg/kg
723

K
mg/kg
4200
V
mg/kg
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Liukoisuus- ja haponmuodostusominaisuudet

Hankkeen kehityksen aikana on jo toteutettu ja tullaan lähiaikana toteuttamaan liukoisuus- ja
haponmuodostuskokeita varastoitavien materiaalien ominaisuuksien selvittämiseksi. Tiedot kokeiden
tuloksista esitetään kaikkien varastoitavien jakeiden (ml. rikastushiekka) osalta kootusti
ympäristölupaprosessin aikana.
3.5.2
3.5.2.1

Rikastushiekka
Muodostuva määrä ja sijoitustapa

Kultamalmin määrästä arvoaineiden pitoisuus on tyypillisesti hyvin pieni. Tästä johtuen
rikastushiekan määrä vastaa louhittavan malmin määrää, ja on näin ollen suunnitelman mukaan 2
miljoonaa tonnia vuodessa.
Rikastushiekka tullaan jakamaan kahteen ominaisuuksiltaan erilaiseen jakeeseen, joista
haitallisemman jakeen osuus on arviolta 1 - 3 % koko rikastushiekkamäärästä. Kaivoksen
koelouhinnan tuloksena irrotetun malmin rikastuskokeet ovat parhaillaan menossa Geologian
Tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan yksikössä. Lopullisesti rikastushiekkajakeiden osuudet ja
ominaisuudet varmistuvat näiden koeajojen perusteella, ja tiedot näistä asioista toimitetaan
ympäristölupahakemuksen yhteydessä.
Pienempi rikastushiekkajae tulee mm. sisältämään valtaosan malmin sisältämästä arseenista.
Pienemmälle jakeelle toteutetaan keinotekoisella pohjan tiivistysrakenteilla vettä läpäisemättömäksi
rakennettu allas rikastamoalueen yhteyteen. Valtaosa rikastushiekasta on ominaisuuksiltaan
pienempää jaetta oleellisesti haitattomampaa, ja se sijoitetaan kappaleessa 6 esitettyjen tietojen
mukaisesti rikastushiekan varastoalueelle.
Rakenteiden suunnittelu tehdään vasta rikastuskoeajojen antamien tulosten perusteella, ja tiedot
suunnitelluista rakenteista toimitetaan ympäristölupahakemuksen yhteydessä.
3.5.2.2

Kokonaispitoisuudet sekä liukoisuus- ja haponmuodostusominaisuudet

Geologian Tutkimuskeskuksen mineraalitekniikan yksikössä Outokummussa meneillään olevien
rikastuskokeiden yhteydessä saadaan edustavat näytteet kaivoksen rikastushiekkajakeista, minkä
jälkeen näytteiden geokemialliset ominaisuudet esitellään ympäristölupahakemuksen yhteydessä.

Mg
mg/kg
3595
Zn
mg/kg
64
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3.6
Vesien hallinta
Hankkeen vesienhallinnan peruslähtökohtana on



turvata hankkeen tarvitseman prosessiveden saanti ensisijaisesti kierrättämällä prosessi- ja
valumavesiä ja toissijaisesti ottamalla raakavettä vesistöistä




pitää ympäröivien alueiden pintavedet kaivostoimintojen vaikutuspiirin ulkopuolella



minimoida toiminta-alueella syntyvien likaantuvien valumavesien määrä tehokkaalla
maankäytön suunnittelulla ja toteutuksella




minimoida vaikutukset alueen ulkopuolisten pintavesien laatuun, virtaamiin ja vedenpinnan
tasoihin

minimoida happamien suotovesien pohjavesiin kohdistamat haitat
käsitellä likaantuneet vedet ja johtaa ne tarvittaessa ympäristöön hallitusti

Hankkeen vesitase ja vesienhallinnan suunnittelu on tehty kiinteänä osana kannattavuusselvitykseen
liittyvää suunnittelua. Suunnittelutyön on toteuttanut pääosin Outotec AB. Kannattavuusselvitys on
laadittu ainoastaan englanninkielisenä, joten tässä YVA-selostuksessa esitetään siitä oleelliset tiedot.
Vaikka kaivoksen tuotanto on tasaista ympäri vuoden, hankkeen vesitase on laadittu
kuukausikohtaisena, jotta voidaan huomioida vuodenaikojen vaihtelu vedenkäytössä, -varastoinnissa
ja hankinnassa sekä puhdistettujen jätevesien johtamisessa vesistöön.
Pääkohdat hankkeen vesitaseesta on esitetty seuraavassa:






rikastamon vedentarve on jatkuvasti 375 m3/ h



vuodenaikojen vaihtelua tasataan vesivarastoaltaassa, jossa vedenpinnan vaihtelu on
toteutusvaihtoehdosta riippuen 0,8-1,7 m

tarvittava raakavesimäärä on keskimäärin 50 m3/ h
rikastamolta poistuu rikastushiekan mukana vettä jatkuvasti 342 m3/h
rikastushiekan varastoalueelta palautuu rikastamolle kierrätysvettä keskimäärin 292 m3/h eli
80 % rikastushiekkalietteen mukana rikastamolta poistuneesta vedestä

Vesitaselaskelmat on tehty keskimääräisen sadantavuoden mukaisesti. Päävesivirrat on esitetty
karttapohjalla kuvassa 3.9.
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Kuva 3.9 Laivakankaan kaivoksen virtauskaavio (Outotec AB).Luvut kuvastavat vuosittaisia
vesimääriä tuhansina kuutiometreinä.
Kaivoksen
raakavedenhankintaan
esitettiin
YVA-ohjelmassa
useita
eri
vaihtoehtoja.
Hankesuunnittelussa kaikki esitetyt vaihtoehdot ovat kuitenkin osoittautuneet ongelmallisiksi. Samalla
vedenhankinta Raahen Vesi Oy:n vesijohtoverkostosta on osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi
vaihtoehdoksi. Näistä syistä johtuen vaihtoehtojen arviointia raakaveden hankinnan osalta ei ole
mielekästä toteuttaa YVA-ohjelman mukaisena. Neuvottelut raakaveden hankinnasta Raahen Vesi
Oy:n kanssa ovat meneillään. Alustava liittymiskohta vesijohtoverkostoon ja mahdollinen vesijohdon
linjaus on esitetty kuvassa 3.10.
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Kuva 3.10 Vesijohdon ja jätevesiviemärin mahdolliset liityntäkohdat Raahen Vesi Oy:n verkkoon.
Tuotantoprosessiin määränsä tai laatunsa perusteella kelpaamaton vesi johdetaan vedenkäsittelyyn ja
puhdistettuna purkuvesistöön. Pois johdettava vesimäärä jaetaan suunnitelman mukaan niin, että
talviaikana johdettavan veden virtaama on pienin ja tulva-aikana suurin. Kaivokselta tullaan
suunnitelman mukaan johtamaan vettä luonnonvesistöön seuraavasti:
-

kesällä 50 m3/h

-

talvella 23 m3/h

-

tulva-aikana 70 m3/h

Kaivoksen vesipäästön laatu on esitetty taulukossa 3.5 ja vesistöön kohdistuva kuormitus taulukossa
3.6.

Nordic Mines AB
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Taulukko 3.5 Kaivoksen vesipäästön laatu
Muuttuja

Laatu

Kesä

Talvi

Tulva

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N
SO4
NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjohtavuus
WAD-syanidi

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mS/m
mg/l

20
0,41
3,0
56
0,2
0,04
20
0,33
0,002
0,00
24
6
0,0
24
0,0
0,01
72
0,8

20
0,51
8,0
70
0,3
0,05
25
0,41
0,002
0,01
30
8
0,0
30
0,0
0,01
90
1,0

20
0,36
5,6
49
0,2
0,04
18
0,28
0,001
0,00
21
5
0,0
21
0,0
0,01
63
0,7

Taulukko 3.6 Kaivoksen vesipäästön aiheuttama kuormitus.
Kesä

Talvi

Tulva

24,2
0,495
3,62

11,1
0,285
4,45

33,4
0,599
9,36

Kiintoaine
Kok-P
NO3-N

kg/d
kg/d
kg/d

SO4

kg/d

67,7

39,0

81,9

NH4-N
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-As
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Mn
Kok-Na
Kok-Ni
Kok-Zn
Sähkönjohtavuus
WAD-syanidi

kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

0,242
0,049
24,4
0,393
0,002
0,006
29,2
7,50
0,026
29,0
0,003
0,014
87,0
0,967

0,167
0,028
14,0
0,226
0,001
0,003
16,8
4,32
0,015
16,7
0,002
0,008
50,1
0,556

0,351
0,059
29,6
0,476
0,002
0,007
35,3
9,08
0,032
35,1
0,004
0,017
105,3
1,170

Sosiaalitiloissa muodostuvien jätevesien määrä (arviolta 100-200 m3/d) on pieni verrattuna
prosessiveden tai yksin louhosten kuivatusveden määrään. Nämä saniteettijätevedet on suunniteltu
johdettavaksi Vihanti-Raahe-siirtoviemäriin Kopsan kylän tuntumassa, josta ne edelleen johdetaan
käsiteltäväksi Raahen kaupungin jätevedenpuhdistamolle.
Raahen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jonka jätevesivirtaama
on keskimäärin 3300 m3/d. Näin ollen kaivoksen saniteettijätevedet vastaavat ainoastaan noin 3-6 %
kaikesta puhdistamon käsittelemästä vedestä, millä ei ole merkittävää vaikutusta puhdistamon
puhdistustehoon.
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Kuva 3.11 Laivakankaan kaivoksen virtauskaavio. Siniset nuolet esittävät sadevedestä tulevaa
vesimäärää. Luvut yksikössä m3/d.
Hankealueen valumavedet
Hankealueen valumavesiä muodostuu sivukivialueilta ja pintamaan läjitysalueilta. Valumavedet
tullaan pääasiassa johtamaan käsiteltynä vesistöihin. Toteuttamiskelpoisin käsittelymenetelmä on
vesien johtaminen laskeutusaltaiden kautta pintavalutuskentälle.
Valumavesien laadun voidaan ennakoida olevan hyvä. Liukoisten yhdisteiden pitoisuudet sivukivissä
ovat alhaiset eivätkä sivukivet muodosta happamia suotovesiä. Sivukivikasojen vesissä on kuitenkin
yleensä nitraattijäämiä räjähdysaineista. Turpeen läjitysalueiden vedet voivat sisältää kohonneita
humusaineiden pitoisuuksia.
Kaivostoiminnan jälkeen sivukivikasojen valumavesien vesistökuormitus pienenee edelleen, koska
kasat peitetään ja niiden pinnan valumavedet muistuttavat peittämisen jälkeen vastaavan paljaan
moreenipinnan valumavesiä ennen kuin alueet kasvettuvat. Metsänhakkuista ja metsämaan pinnan
muokkauksista saatavissa olevien tietojen perusteella voidaan arvioida ainehuuhtoumien ratkaisevasti
vähenevän kolmen vuoden kuluessa kasojen peittämisestä. Pintamaakasat käytetään jälkihoitotöissä,
joten niiden vähäinen osuus kuormituksesta poistuu.
Taulukossa 3.7 on esitetty arvio käsiteltyjen valumavesien laadusta. Laatuarviossa on hyödynnetty
muiden kaivosten kokemuksia.
Taulukko 3.7 Vesistöön johdettavan valumaveden laatuarvio. Pitoisuudet on estimoitu muiden
kaivosten tyypillisistä arvoista tai maksimoiden.
Vuodenaika
Kiintoaine
Kok-P
NH4-N
NO3-N
SO4
Kok-Cr
Kok-Cu
Kok-Ni
Kok-Al
Kok-Ca
Kok-K
Kok-Mg
Kok-Na

mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Kesä

Tulva

10
34
20
150
3,4
6,0
3,2
4,1
37
1,8
1,0
0,6
0,6

10
17
10
75
1,7
3,0
1,6
2,1
18
0,9
0,5
0,3
0,3
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Päästöt ilmaan

3.7

Ilmapäästöjen (mineraalipöly, kaasut ja vesihöyry) lähteinä ovat mm. louhintatyöt avolouhoksessa,
malmin ja sivukiven kuljetus, malmin murskaus sekä lopputuotteen kuivaus ja varastointi. Kaivoksen
toimintojen
tarvitsemat
energiantuotantoyksiköt
aiheuttavat
polttoperäisiä
savukaasuja.
Rikastushiekasta haihtuu vettä ja kuivasta peittämättömästä pinnasta voi tuulella irrota pölyä.
Rikastusprosessissa ja prosessikemikaalien valmistuksessa voi haihtua ilmaan kemikaalia prosessin eri
vaiheista.
3.7.1

Kiviainesperäiset pölypäästöt

Pölypäästöt louhoksilta ja materiaalien kuljetuksesta
Räjäytysreikien poraus muodostaa kivipölyä, josta avolouhinnassa keskimäärin noin 40 prosenttia on
malmipölyä ja noin 60 prosenttia on sivukiven porauksesta tulevaa pölyä. Räjäytykset voivat osittain
epäonnistuessaan nostaa pölyä ilmaan louhokselta, mutta tällaisia tapahtumia on erittäin harvoin.
Räjäytyksiä suoritetaan 1 - 2 kertaa päivässä. Pölystä aiheutuva laskeuma on kokonaisuudessaan pieni.
Louhoksen syventyessä pöly laskeutuu takaisin louhokseen eikä päästöä sen ulkopuolelle käytännössä
enää synny. Pölylaskeuman vaikutukset rajoittuvat louhoksen alueeseen tai sen välittömään
läheisyyteen. Kiven käsittelystä aiheutuva pöly muodostuu louheen lastauksessa ja kuljetuksessa.
Pölypäästö murskauksesta
Murskattaessa kivestä syntyy kivipölyä, joka ilman erityisiä toimenpiteitä voisi levitä murskaamon
ympäristöön enimmillään muutamia satoja metrejä. Ympäristöön joutuva pöly syntyy pääosin
kaadettaessa malmia kuljetusautosta murskaimeen sekä murskeen pudotessa hihnalta varastokasaan.
Kaivoksilla suoritetuissa pölymittauksissa esimerkiksi murskaushallin ilman pölypitoisuus oli 1 - 50
mg/m3 ja siihen vaikutti mm. kiven kosteus, pölynpoistolaitteiden tehokkuus ja malmin syöttötapa.
Ilmapäästön pölynpoistoon soveltuvat laitteet (mm. pussi- ja monikerrossuodattimet) pystyvät noin 5 30 mg/m3 pölypäästön tasoon riippuen suodattimen tyypistä ja kapasiteetista.
Pölypäästöt sivukiven varastokasoista ja rikastushiekka-alueilta
Sivukivikasalla muodostuu pölyä, kun kuljetusautot kaatavat kuormansa. Siitä johtuva pölyäminen ei
kaivoksilla yleensä ole ollut häiritsevää. Rikastushiekka-alueella voi pölyämistä ilmetä silloin, kun
kova tuuli pääsee puhaltamaan esteettömästi kuivaan rikastushiekan pintaan.
Pölypäästön määrä ja laatu
Kaivoshankkeen kiviainesten käsittelyn pölypäästöksi on arvioitu 90 tonnia/vuosi. Kaivospiirin alue
on kokonaisuutena melko laaja ja pölypäästön lähteet sijaitsevat pääasiassa sen ydinalueilla, joten
pölyä kulkeutuu kaivospiirin rajojen ulkopuolelle vain vähän. Taulukossa 3.8. on esitetty pölyn
muodossa kulkeutuvien metallien ja rikin päästömäärät. Arvio on laskettu siten, että pölypäästöistä
syntyy:






20% malmin käsittelystä (mm. louhinta ja murskaamo)
5% B-malmin käsittelystä (louhinta ja läjitys)
50% sivukiven käsittelystä (mm. louhinta, läjitys ja kuljetus)
25% rikastushiekan käsittelystä (mm. rikastushiekkavarasto)
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Taulukko 3.8 Arvio Laivakankaan kaivoksen pölypäästöjen mukana tulevista metallipäästöistä
Pitoisuus
Pitoisuus
malmissa B-malmissa

Pitoisuus
sivukivessä

Pitoisuus
rikastushiekassa*

Alkuainepäästöt

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

kg/vuosi

306

265

46

306*

15,7

Kadmium (Cd)

0

0

0

0

0

Koboltti (Co)

23

13

7

23

1,3

Kromi (Cr)

52

14

63

52

5,0

Kupari (Cu)

66

108

18

66

4,0

Rauta (Fe)

2

2

2

2

0,2

Nikkeli (Ni)

13

14

14

13

1,2

Lyijy (Pb)

0

11

11

0

0,5

Rikki (S)

0,04

0,07

0,02

0,04

0,003

Antimoni (Sb)

0

0

0

0

0

Tina (Sn)

0

0

0

0

0

Titaani (Ti)

0

0

0

0

0

Vanadiini (V)

0

36

0

0

0,2

Sinkki (Zn)

25

17

43

25

3,0

Arseeni (As)

* Rikastushiekan alkuainepitoisuudet on arvioitu olevan samat kuin malmissa. Rikastushiekasta ei ole saatu edustavia
näytteitä ja sen analysointitulosten puuttuessa käytetään malmin pitoisuuksia. Tämä oletus yliarvioi reilusti
rikastushiekan arseenipitoisuutta, joka vaikuttaa luonnollisesti yliarvioivasti myös arvioon pölypäästöjen sisältämästä
arseenista.

3.7.2

Pakokaasupäästöt

Kaivoksilla käytettävät työkoneet ovat teholtaan suuria ja niiden ominaispäästöt tehon yksikköä kohti
ovat suhteellisen pieniä. Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen
rajoittamisesta 9.9.2004/844 määrittää isojen työkoneiden moottorien päästörajoiksi hiilimonoksidi 3,5
g/kWh, hiilivedyt 1 g/kWh, typen oksidit 6 g/kWh ja hiukkaset 0,2 g/kWh. Uusien koneiden tullessa
käyttöön niiden katalysaattorit ja hiukkassuodattimet tulevat täyttämään rajat ja vähentävät siten
päästöjä. Laskelmat kaivoksen päästöistä on tehty uusilla ominaispäästöjen raja-arvoilla. Niiltä osin
kuin raja-arvoja ei ole käytettävissä, on päästöjen kokonaismäärää laskettaessa otettu käytettävissä
oleva tieto vuodelta 2003 Suomen työkoneiden päästöistä (taulukko 3.9). Käytettävästä konetyöstä
laskettu kulutus ja kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 3.10.
Taulukko 3.9 Käytettävien koneiden ominaispäästöjä nykyisessä konekannassa.
Konetyyppi

Päästö

Kulutus

CO

HC

NOx

Part.

CH4

N2O

SO2

CO2

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

G/kWh

g/kWh

Dumpperit

3,1

1,3

11

0,9

0,046

0,35

0,87

798

248

Kaivukoneet, pyöräalustaiset

4,1

1,6

11

1,0

0,047

0,35

0,89

822

255

Kaivukoneet, tela-alustaiset

3,8

1,5

11

1,0

0,047

0,35

0,88

813

253

Puskutraktorit

3,5

1,5

11

1,0

0,047

0,35

0,88

810

252

Pyöräkuormaajat

4,0

1,6

11

1,1

0,048

0,35

0,90

823

256
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Taulukko 3.10 Työkoneiden kokonaispäästöt Laivakankaan kaivoksella.
Kokonaispäästö

Kulutus

Konetyö

CO

HC

NOx

Part.

CH4

N2O

SO2

CO2

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

MWh/a

38

15

112

10

0

4

9

8246

2535

10140

3.7.3

Räjäytyskaasut

Räjähdysaine muuttuu räjäytyksessä pääosin vesihöyryksi, hiilidioksidiksi ja typeksi. Räjähdyksessä
muodostuu 700 - 1000 litraa kaasua kiloa räjähdysainetta kohti NTP:ssä (ilmanpaine 1 atm, lämpötila
20°C). Tämän kaasun suuri paine porareiässä antaa räjähdysaineelle suuren osan sen
”louhintatehosta”. Räjähdyskaasuista muutama prosentti on haitallisia kaasuja, kuten hiilimonoksidia
(CO) ja typen oksideja (NO ja NO2). Hiilimonoksidi kerääntyy ilmaa raskaampana räjäytystyömaan
syvänteisiin. kaivoksella käytettävät emulsioräjähdysaineet (Kemiitti 510 tai 800) muodostavat
räjähtäessään vähemmän haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja typpioksideja) (taulukko 3.11).
Taulukko 3.11 Räjähdysaineiden ominaisuuksia (lähde: Forcit Oy:n tuote-esite).
Tuote

Tiheys

Energia

Kaasutilav.

H2O

N2

CO2

NOx

NO2

CO

g/cm

MJ/kg

3

dm /kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

g/kg

ANFO

0,91

3,96

1050

485

330

182

0,56

0,01

0,05

Aniitti

1,1

4,48

958

412

311

206

1,45

0,06

0,02

Extra-Dynamiitti

1,5

4,4

960

380

270

305

1,79

0,28

0,003

KEMIITTI 510

1,2

3,2

857

387

216

237

0,87

0,07

0,005

KEMIITTI 800

1,2

2,9

1040

535

258

151

0,27

0,01

0,002

KEMIX

1,2

3,16

1058

510

271

171

0,0009

0

1,1

KEMIX A

1,2

3,98

986

467

263

127

0,0008

0

5,4

3

Mittausten mukaan patrunoidusta pumpattavasta emulsioräjähdysaineesta muodostuu häkää noin 10
dm3/kg ja typen oksideja enintään noin 2 dm3/kg. Pumpattavan emulsion räjähdyskaasujen NOx-määrä
on puolet patrunoidun emulsion vastaavasta määrästä. Arvioitu räjäytysainemäärä avolouhinnassa on
noin 0,3 kg/t eli noin 2625 tonnia vuodessa. Taulukossa 3.12 on arvio ilmaan tulevista
räjäytyskaasujen päästöistä.
Taulukko 3.12. Räjäytyksistä aiheutuvat kaasujen päästöt ilmaan kahdella vaihtoehtoisella
emulsioräjäytysaineella.
Räjäytysaine

Käyttö
keskimäärin

Päästöt ilmaan

t/a

N2
t/a

CO2
t/a

NO
t/a

NO2
t/a

CO
t/a

KEMIITTI 510

2625

570

628

2,3

0,2

0,01

KEMIITTI 800

2625

685

400

0,6

0,03

0,006

Louhintaräjäytyksistä vapautuu ilmaan kaasuja, jotka ilmakehään jouduttuaan laimenevat hyvin
nopeasti eivätkä yleensä aiheuta muita haittoja kuin mahdollisesti hyvin lyhytaikaista hajuhaittaa
louhoksen välittömässä läheisyydessä.

29

Nordic Mines AB
Laivakankaan kaivoshankkeen YVA -selostus

3.8
Kuljetukset ja tieolosuhteet
Tieyhteys kaivosalueelle on olemassa pohjoisesta Mattilanperältä ja etelästä Piehinkijokivarresta päin
metsäteitä myöten. Tulotietä joudutaan kaivostoiminnan liikennettä varten vähintään parantamaan
mm. kantavuuden takaamiseksi ja siltojen leventämiseksi. Mahdollisesti tiet on rakennettava
uudestaan, jolloin on perusteltua tarkastella myös tien linjausten muuttamista uusien liikennemäärien
edellyttämälle tasolle.
Kaivostoiminnan tuotteet kuljetetaan maanteitse ja YVA -prosessin kuluessa on liikenteen
järjestämiseen kiinnitetty paljon huomiota ohjausryhmässä, tieselvityksen tiedotuksessa ja lausuntojen
muodossa. Vaikka liikennemäärät nykyisellään ovat pienet ja tiet kestävät hyvin, vaatii
kaivostoiminnan liikenne kuitenkin muutoksia nykyisiin teihin. Kaivoksen tulotien linjaus ja
rakentaminen vaativat ratkaisun ennen kuin kaivostoiminta täydellä teholla on käynnissä.
Taulukko 3.13. Kaivoshankkeen arvioidut materiaalikuljetusten liikennemäärät (yksisuuntainen
liikenne).
Kuljetettava materiaali
Poltettu kalkki
Suolahappo
Lipeä
Natriumsyanidi
Rikkidioksidi
Nestekaasu
Kuparisulfaatti
Aktiivihiili
Räjähdysaineet
Polttoaineet

Kuljetusmäärä
5500
100
106
875
1460
306
722
78
2625
2535

Yhteensä arviolta

t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a
t/a

Liikennemäärä maanteitse
[rekka-autoa]
2,6 autoa/vko
3 autoa/vuosi
3 autoa/vuosi
0,5 autoa / vko
1 auto / vko
9 autoa / vuosi
18 autoa / vuosi
2 autoa / vuosi
1,3 autoa /vko
1,2 autoa /vko
380 autoa/vuosi

Kaivoksen raaka-ainekuljetukset tehdään maanteitse. Tuotteiden määrä on varsin pieni, eikä aiheuta
merkittävää liikennettä. Raskas maantieliikenne jakaantuu tasaisesti eri vuorokauden ajoille, joskin
tarvittaessa kuljetuksia voidaan rytmittää haittojen pienentämiseksi. Kaivoksen rakennusaikana
raskaan liikenteen määrä voi olla suurempi.
Liikennemäärän osalta raaka-ainekuljetuksia merkittävämpi on kaivoksen työntekijöiden
työmatkaliikenne on arviolta 100 autoa/vrk (yksisuuntainen liikenne), ellei käytetä säännönmukaisia
yhteiskuljetuksia.
3.9

Työvoima

Kaivoshankkeen arvioitu työvoiman tarve on noin 120-150 henkilöä, jotka kaikki sijoittuisivat
toimimaan osana tuotantoketjua ja kaivoksen paikallisjohdossa. Tämän lisäksi voidaan arvioida, että
kerrannaisvaikutuksien kautta kaivos työllistää lisäksi noin 2 – 3 –kertaisen määrän henkilöitä mm.
alihankinnassa ja erilaisissa palveluissa.
Kaivoksen työvoima tulee todennäköisesti pääosin Raahesta ja muualta Pohjois-Pohjanmaalta.
Kaivoksen edellyttämän ammattiosaamisen turvaamiseksi työvoimaa tullaan ennakkoon kouluttamaan
tehtäviinsä.
3.10

Hankkeen aikataulu

Kaivoshankkeen ympäristölupahakemuksen laatiminen on käynnistetty ja sen viimeistelyssä
huomioidaan tästä YVA -selostuksesta saatavat lausunnot ja mielipiteet. Hakemus valmistuu ja
jätetään Pohjois-Suomen ympäristölupavirastoon syystalvella 2007. Lupaprosessi kestää noin vuoden,
ja sen jälkeen alkaa kaivoksen rakentaminen. Tuotanto eli malmin louhinta ja kullan erottaminen siitä
on suunnitelmissa vuoden 2009 aikana. Laivakankaan kaivoshankkeen aikataulu on esitetty kuvassa
3.12.
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YMPÄRISTÖLUVAT
YVA ja yhteysviranomaisen lausunto
Ympäristö- ja vesitalouslupa
KAAVOITUS
Osayleiskaava
Rakennuslupa
KAIVOSPIIRI
INFRASTRUKTUURI
Voimalinja 110 kV
Puhdasvesiputki kunnan verkostoon
Talousjätevesiputki kunnan verkostoon
RAKENTAMINEN

Kuva 3.12 Laivakankaan kaivoshankkeen aikataulu

Kaivostoiminnan lopettaminen

3.11

Kaivostoiminnan kesto riippuu mineraalivarantojen riittävyydestä ja tuotannon kannattavuudesta.
Kaivostoiminta on luonteeltaan joka tapauksessa väliaikaista maankäyttöä ja sen vuoksi hankkeen
suunnittelun ja kannattavuusselvitysten keskeisiä osia ovat alueen jälkihoidon suunnittelu ja
toimenpiteistä aiheutuviin kustannuksiin varautuminen. Kaivoksen sulkemissuunnitelman
lähtökohtana ovat kaivoslain määräykset niistä toimenpiteistä, joihin kaivostoiminnan harjoittajan on
ryhdyttävä
toiminnan
päättyessä.
Sulkemissuunnitelmaan
sisältyy
kaivosympäristön
jälkihoitosuunnitelma.
3.11.1

Jälkihoitosuunnitelman kehitys ja yleiset tavoitteet

Taulukossa 3.14 on esitetty jälkihoitosuunnitelman vaiheittainen kehitys. Ympäristövaikutusten
arvioinnissa esitettävien periaatteiden tavoite on muodostaa perusta jälkihoitotoimien suunnittelulle.
YVA:ssa tarkastellaan jälkihoitotoimia erityisesti niiltä osin kuin ne vaikuttavat hankkeen oleellisiin
ympäristövaikutuksiin ja toteutusvaihtoehtojen vertailuun. Alustava jälkihoitosuunnitelma laaditaan
osana teknistä suunnittelua ja se tulee osaksi ympäristölupahakemusta. Lupaviranomainen tulee
lupaprosessissa asettamaan toiminnalle jälkihoitovakuuden. Jälkihoitosuunnitelmaa toteutetaan ja
päivitetään kaivostoiminnan aikana ja lopullinen jälkihoitosuunnitelma laaditaan tuotannon
loppuvaiheessa. Lopullista suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan alueen tuleva maankäyttö.
Taulukko 3.14. Jälkihoitosuunnitelman kehitys.
Hankkeen vaihe

Suunnitelma

Tavoite

Kannattavuusselvitys ja
YVA

YVA

Toteutussuunnitelma ja
ympäristölupahakemus

Alustava
jälkihoitosuunnitelma

•
•
•
•
•

Toiminta-aika

Päivitettävä alustava
jälkihoitosuunnitelma

•

Toiminnan loppuminen

Lopullinen
jälkihoitosuunnitelma

•
•

Tavoitteiden ja periaatteiden asettaminen
Lähtökohta tarkemmalle suunnittelulle
Toiminnan jälkeisten ympäristövaikutusten arvioiminen
Jälkihoitovelvoitteiden asettaminen
Yksityiskohtainen kuvaus toimintojen aikaisesta ja jälkeisestä
jälkihoidosta
Suunnitelman päivittäminen toiminnan aikaisten toimenpiteiden ja
kokemusten mukaisesti.
Lopullisten tavoitteiden asettaminen
Sopiminen toiminnan jälkeisestä maankäytöstä yhteistyössä
viranomaisten ja maanomistajien kanssa

Kaivoksen lopettamissuunnitelmalla varmistetaan seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:




turvallisuuden ja terveyden turvaaminen,
haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja estäminen ja
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 alueen palauttaminen alkuperäiseen tai uuteen, yhteistyössä sovittavaan maankäyttöön.
Jälkihoidon pitkän tähtäimen tavoite on saattaa alue sellaiseen kuntoon, että sen hoito ja tarkkailu
edellyttää toiminnan harjoittajalta vain vähäisiä toimia ja alueesta voidaan luopua. Sen saavuttamiseksi
jälkihoidossa on yleensä kaksi välivaihetta:


aktiivisen hoidon vaihe, jolloin jälkihoitotoiminta toteutetaan ja toteutettuja ratkaisuja
ylläpidetään ja



passiivisen hoidon vaihe, jolloin vain vähäisiä ylläpito- ja tarkkailutoimia suoritetaan, jotta
voidaan varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen

Geologisia tutkimuksia jatketaan kaivostoiminnan kuluessa ja kaivoksen toiminnan jatkamisen
edellytyksiä tarkastellaan niiden perusteella. Lopettamistoimien suunnittelussa onkin huomioitava
mahdollisuus toiminnan jatkumiseen suunniteltua pitempään.
3.11.2

Kaivoksen lopettamisen pääperiaatteet

Louhos
Avolouhoksen annetaan täyttyä toiminnan päätyttyä vedellä. Nopeaan täyttämiseen on puutteelliset
edellytykset alueen topografian ja puuttuvien vesistöjen vuoksi. Kaivosalueen valumavesiä mm.
rikastushiekan sijoituspaikalta ja sivukivikasoista voidaan johtaa louhokseen, ja sillä voidaan välttää
passiivisen jälkihoitovaiheen alkuosan mahdollisesti haitallisia vesistövaikutuksia. Louhoksen
täyttyminen tulee kuitenkin kestämään vuosia. Louhoksen lopullisen vesipinnan yläpuoliset osat
luiskataan turvallisiksi ja myöhemmälle alueen käytölle soveltuviksi. Ranta-alueista tulee
muodostumaan monimuotoisia kallioalueiden, maaleikkausten ja kosteikkojen yhdistelmiä.
Louhosalueille voidaan myöhemmin osoittaa mm. virkistyskäyttöön (uiminen ym.) soveltuvia
paikkoja.
Sivutuotealueet
Toiminnassa muodostuneet sivutuotealueet ovat laaja-alaisin jäljelle jäävä osa kaivoksesta. Niiden
jälkihoidon perustan muodostavat materiaalien ympäristöominaisuudet. Jälkihoidon kannalta voidaan
tässä vaiheessa olettaa, että:



rikastushiekka-alueelle sijoitettavan rikastushiekan arseeni- ja muut metallipitoisuudet ovat
alhaisia, eikä se muodosta happamia metallipitoisia suotovesiä



sivukivi on osittain nitraattipitoisia suotovesiä muodostavaa

Näiden materiaalien osalta tehdään toiminnan aikana jatkuvasti lisäkokeita, jotta oikea jälkihoitotapa
voidaan valita. Lähtökohtaisesti niiden läjitysalueet tullaan peittämään maalla ja maisemoimaan
antamalla niiden kasvettua vapaasti.
Rikastushiekka-alue on toiminnan päätyttyä laakea tai loiva kumpu ja kuiva alue. Rikastushiekka on
todennäköisesti peitetty ohuesti moreenilla, joka toimii kasvukerroksena. Päällä on kerros, jolla voi
kasvaa ruohoa, pensaita ja puita.
Sivukivialueiden maisemointi pyritään suorittamaan ennen kaikkea jatkuvaa jälkihoitoa noudattaen
siten, että niiltä muodostuvien valumavesien määrä voidaan minimoida. Sivukivialueiden
peiterakenteessa käytetään avolouhoksen maanpoistossa syntynyttä moreenia, jonka vedenläpäisevyys
on pieni. Moreenin pintakerrokset sekoitetaan turpeella kasvun edistämiseksi.
Jälkihoidettujen sivukivialueiden todennäköisin maankäyttömuoto tulee olemaan metsätalous. Niiden
alueisiin voi myöhemmin olla kiinnostusta esimerkiksi talviurheilupaikkoina.
Teollisuusalueet ja infrastruktuuri
Teollisuusalueesta voi muodostua myös mahdollinen muu teollisuuden tai vastaavan toiminnan
keskittymä. Alueen syrjäinen sijainti tulee karsimaan toimitilan tarvitsijoista ne, jotka haluavat
liikekeskuksiin.
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Kaivoshankkeessa rakennettu infrastruktuuri ja tuotantolaitosrakennukset tullaan purkamaan
toiminnan päätyttyä, ellei niille löydy myöhempää käyttöä. Varsinkin osa tieverkosta voi jäädä
palvelemaan paikallista liikennettä ja metsätaloutta. Purettujen alueiden ja teiden maanpinta
muokataan metsän kasvulle edulliseksi ja alueiden annetaan metsittyä.

