Taulukko 9-51: Ennakoidut pitoisuudet läntisessä luokan III pohjavesiesiintymässä
verrattuna juomaveden ohjearvoihin
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Exceeds drinking water imits from STM 401/2001
Exceeds recommended drinking water limits from STM 401/2001
Exceeds WHO (2011) drinking water guidelines
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Equilibrated value equivalent to unequilibrated value as not included in the equilibrated model
Cd and Hg concentrations elevation partially due to detection limits in testwork

Toiminnallinen
louhinta:
pohjavedenlaatuun

Rikastushiekka-altaan

laajentamisen

vaikutus

Kuva 8-4 näyttää luokan II ja luokan III pohjavesiesiintymien jalanjäljen ehdotetun
rikastushiekka-altaan läheisyydessä. Voidaan nähdä, että luokan III pohjavesiesiintymä,
minkä nykyinen eteläallas osittain (16 %) peittää, tulee myös osittain (20 %) peittymään
ehdotetun altaan laajennuksen alle. On todennäköistä, että tämä luokan III
pohjavesiesiintymä vedenlaatu tulee kokemaan vaikutuksen selkeytysaltaan suotamisesta ja
mahdollisen vaikutuksen määrittämiseksi tulee olettaa, että liuenneet pitoisuudet luokan III
pohjavesiesiintymässä ovat yhtenevät yläpuolella olevan eteläaltaan (että järjestelmä on
hydraulisessa jatkumossa) kanssa. Ennakoidut pitoisuudet näytetään alla taulukossa 9-60.
Ennakoitu vedenlaatu pohjavesiesiintymässä on arvioitu Suomen SMR 401/2001 juomaveden
raja-arvoja vastaan. Juomavesien raja-arvojen ylityksiä ennakoidaan sulfaatille, mangaanille
ja nikkelille kaivoksen elinaikana sekä pH:lle, sulfaatille, mangaanille, ja nikkelille sulkemisen
jälkeen. Ylityksiä uraanille on myös ennakoitu sulkemisen jälkeisille olosuhteille ja raudalle ja
kuparille 100 % kuormituksen vapautumisen tapauksessa korkearikkiseltä rikastushiekkaaltaalta. Tämä luultavasti muuttaa pohjavesiesiintymän käyttökelvottomaksi ilman
etukäteiskäsittelyä.
On
ennakoitu,
ettei
muille
tunnistetuille
ja
luokitelluille
pohjavesiesiintymille tule merkittäviä vaikutuksia ehdotetun rikastushiekka-altaan
läheisyydessä.
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Kuva 9-12:

Rautuvaaran rikastushiekka-altaan vaikutus luokitelluille pohjavesiesiintymille
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Taulukko 9-52: Ennakoidut pitoisuudet luokan III pohjavesiesiintymässä olettaen
vedenlaadun
samanlaiseksi
rikastushiekka-altaan
eteläaltaan
suotoveden kanssa
Post Closure
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573

5.98
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0.0554
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Exceeds drinking water imits from STM 401/2001
Exceeds recommended drinking water limits from STM 401/2001
Exceeds WHO (2011) drinking water guidelines
^

Cd and Hg concentrations elevation partially due to detection limits in groundwater constituent
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Sulkemisen jälkeinen: Pysyvän kaivosinfrastruktuurin vaikutus
Kaivostoiminnan lopettamisen aikana pohjaveden korkeudet palautuvat kahdessa itäisessä
luokan III pohjavesiesiintymässä, Hannukaisen louhos tulee kuitenkin poistamaan noin 60 %
pohjavesiesiintymien kokonaisjalanjäljen alueesta. Lisäksi 7 % pohjavesiesiintymän
jalanjäljestä tulee peittymään sivukivien läjitysalueen irtomaan alle.
Ensimmäisen vaiheen aikana luokan III pohjavesiesiintymä löydettiin alamäkeen sivukivien
läjitysalueelta. Sivukivien läjitysalueet on siirretty toisessa vaiheessa siten, että
pohjavesiesiintymä ei enää vastaanota suotovettä miltään sivukivien läjitysalueelta.
On ennakoitu, että Hannukaisen louhos muodostaa sulkemisen jälkeen läpivirtaavan
louhosjärven. Tämä tarkoittaa, että vakaiden olosuhteiden aikana, kun veden taso on täysin
palautunut, vedellä louhosjärvistä on mahdollista kulkeutua alaspäin pohjavetenä (eli
pohjavesiesiintymän luonnollisen hydraulisen nousun täytyy uudelleen muodostaa itsensä).
Koska louhosjärvi sijaitsee kahdelta itäiseltä luokan III pohjavesiesiintymältä yläjuoksuun, on
pohjavesiesiintymien vedenlaadulla mahdollisuus saavuttaa samanlainen vedenlaatu kuin
Hannukaisen louhoksen vedenlaatu louhosjärvien täyttymisen jälkeen. Tämän perusteella
louhosjärven vedenlaadun käyttö on oikeutettua pohjavedenlaadun arvioinnissa huonoimman
mahdollisuuden skenaariolle.
Itäinen luokan III pohjavesiesiintymä: Ei lieventämistä
Ennakoitu vedenlaatu itäisessä luokan III pohjavesiesiintymässä näytetään taulukossa 9-61.
Vedenlaatu pohjavesiesiintymissä on ennakoitu Hannukaisen louhosjärven ensimmäisen
vuodon ajalle ja näyttää ylityksiä Suomen juomavesien ohjearvoista raudan, alumiinin,
mangaanin ja nikkelin osalta. Pohjavesiesiintymän vedenlaadun ennakoidaan huononevan,
kun viereinen louhosjärvi saavuttaa vakaan tilan olosuhteet ylimääräisillä sulfaatin, kromin,
kadmiumin, kuparin, nikkelin, lyijyn, uraanin, antimonin, fluoridin ja seleenin ylityksillä.
Itäinen luokan III pohjavesiesiintymä: Lievennetty
Kalkkikiven lisäyksen mahdollisesti happoatuottavaan läjitysalueeseen on todettu parantavan
vedenlaatua pohjavesiesiintymässä, mutta sen ei ennakoida täysin lieventävän vedenlaatua
sulfaatin, raudan, kromin, nikkelin ja uraanin osalta, ja niiden ennakoidaan vielä ylittävän
oleelliset vedenlaadun ohjearvot.
Perustuen ennakoituun vedenlaatuun itäisessä luokan III pohjavesiesiintymässä,
pohjavesiesiintymästä pohjaveden palautumisen jälkeen otettu vesi ei ole kotikäyttöön
sopivaa ilman esikäsittelyä.

Tammikuu, 2013
Sivu 338

SRK Consulting

Hannukainen HIA PHASE 2 – Main Report

Taulukko 9-53: Ennakoitu vedenlaatu itäisessä luokan III pohjavesiesiintymässä

Drinking Water Guidelines

Parameter

Nitrate
Chloride
Sulfate
Iron
Aluminium
Arsenic
Cadmium^
Coballt
Chromium
Copper
Mercury^
Manganese
Molybdenum
Nickel
Lead
Zinc
Uranium
pH
Phosphate
Calcium
Potassium
Magnesium
Sodium
Silicon
Barium
Strontium
Antimony
Alkalinity
Fluoride
Silver
Selenium

Unit

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
mg/L
s.u.
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

Limits
Recommended
from
limits from
STM
STM 401/2001
401/2001
50
10000000
10000000
10000000
10000000
0.01
0.005
10000000
0.05
2
10000000
10000000
10000000
0.02
0.01
10000000
0.1
6.5-9.5
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
1.5
10000000
10000000

10000000
100
250
0.2
0.2
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
0.05
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000

WHO
(2011)

50
10000000
10000000
10000000
10000000
0.01
0.003
10000000
0.05
2
0.006
10000000
10000000
0.07
0.01
10000000
0.03
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
10000000
0.7
10000000
0.02
10000000
1.5
10000000
0.04

First Spill

HCT

NAG

0.487
2.27
31
0.295
0.0109
0.000612
0.000124
0.00129
0.00404
0.00213
0.0000438
0.0974
0.00287
0.00353
0.000417
0.00873
0.00594
6.08
0.0533
15.7
5.47
2.71
5.46
2.39
0.0129
0.0679
0.00311
5.15
0.0481
0.000619
0.000541

0.488
1.74
41.6
2.98
0.206
0.00051
0.000114
0.0187
0.0035
0.162
0.0000332
0.0826
0.00139
0.0213
0.000549
0.0136
0.00496
4.57
0.0531
11.4
3.21
2.83
4.72
2.91
0.012
0.0493
0.000182
-1.59
0.123
0.000176
0.000761

Steady State

NAG - CaCO3
added to WRD

0.488
1.73
37.1
0.489
0.115
0.000508
0.000095
0.00453
0.00347
0.0116
0.0000298
0.0503
0.00137
0.00349
0.00042
0.00678
0.00495
5.18
0.052
11.6
3.43
2.7
4.71
2.92
0.012
0.0493
0.000182
0.344
0.0525
0.000169
0.000262

HCT

3.12
77.5
264
0.409
0.102
0.00361
0.00179
0.068
0.0808
0.0114
0.00212
5.27
0.0419
0.0497
0.00134
0.0703
0.321
6.06
0.391
396
435
84.6
175
5.46
0.0167
2.74
0.243
6
0.779
0.0516
0.00483

NAG

3.29
37.3
1880
180
65.6
0.00818
0.00321
1.86
0.131
18.8
0.00113
4.71
0.0479
2.15
0.0466
0.85
0.278
3.47
2.28
88.6
247
106
112
5.45
0.00235
0.661
0.00733
-54.7
9.94
0.00972
0.0892

NAG - CaCO 3
added to WRD

3.24
36.3
878
0.332
0.0445
0.00344
0.000959
0.11
0.0767
0.0103
0.000754
0.405
0.0341
0.0292
0.00104
0.0633
0.271
6.31
0.468
91.9
230
34.1
107
5.52
0.00304
0.722
0.00997
9.95
1.06
0.00796
0.00498

Exceeds drinking water imits from STM 401/2001
Exceeds recom mended drinking water limits from STM 401/2001
Exceeds WHO (2011) drinking water guidelines
^

Cd and Hg concentrations elevation partially due to detection limits in groundwater constituent
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10 VAIKUTUSTEN HALLINTA
Hannukaisen hankkeeseen suunniteltujen toimien vuoksi negatiiviset ympäristövaikutukset
ovat mahdollisia ja siksi käytännön toimenpiteitä olisi toteutettava mahdollisten negatiivisten
haittavaikutuksien lieventämiseksi.
Ehdotettu strategia käytännön lieventämistoimenpiteitä valittaessa on seuraava:
Vältetään vaikutus poistamalla sen syy(t) aina, kun mahdollista – aina suositeltua;
Vähennetään vaikutusta rajoittamalla sen syytä tai syitä niin pitkälle kuin mahdollista –
suositeltua silloin, kun vaikutusta ei voida välttää;
Parannetaan vaikutusta suojaamalla sen kohdetta vaikutuksen syyltä tai syiltä – vain
silloin, kun vaikutuksen syytä ei voida lieventää; ja
Tarjotaan korvaavia toimenpiteitä vaikutusten tasaamiseksi – tätä käytetään vain silloin,
kun yksikään edellä mainituista ei ole asianmukaista ja käytetään usein silloin, kun
vaikutusta luonnonvaroihin ei voida lieventää.
Vaikutusten hallinta tullaan tutkimaan kokonaisuudessaan osana ESIA:a. Taulukko 10-1
kuitenkin osoittaa yksilöllisiä hallinnan menetelmiä, joilla voidaan lievittää mahdollisia
haittavaikutuksia hankealueella. Taulukko sisältää ehdotetun arviointikriteerin määrittämään
jokaisen hallinnan menetelmän onnistumisen.

10.1 Valvonta
Lähtötason seurantaohjelma ja vaikutuksien valvonnan strategia vaativat tarkkaa
luonnehdintaa nykyisistä olosuhteista. Ilman luotettavaa lähtötason luonnehdintaa ei olisi
mahdollista objektiivisesti johtaa syitä mihinkään vedenpinnan tai laadun muutoksiin.
Meneillään olevaa pohja- ja pintaveden laadun näytteenottotehtävää suorittaa tällä hetkellä
Northland.
Suositukset meneillään olevaan lähtötason seurantaan ja tulevaisuuden toiminnalliseen
seurantaan löytyvät alapuolelta. On tärkeää, että tietojen keruu on riittävää:
Tarkasti luonnehtimaan nykyisiä olosuhteita, mukaan lukien kausittaiset vaihtelut
paikallisessa hydrologisessa järjestelmässä;
Tunnistamaan muutokset olosuhteissa ennen toiminnan aloittamista;
Tunnistamaan minkä tahansa muutoksen syy; ja
Osoittamaan, että lieventämisstrategiat toimivat tehokkaasti.
Taulukko 10-2 esittää yhteenvedon SRK:n suosituksista meneillään olevan lähtötilan
vedenkorkeuden, virtauksen ja laadun valvontaan. Valvonnan tulee jatkua koko toiminnan
ajan ja sitä tulee muuttaa vastaamaan paikallisessa hydrologisissa olosuhteissa tapahtuvia
muutoksia; esim. valvonnan lisäämistä alueilla, joissa vedenlaatu heikkenee.
Taulukossa 10-3
näytteenotoissa.

esitettyä

analyysisarjaa

suositellaan

käytettäväksi

vedenlaadun
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Vedenlaadun heikkeneminen
laskeutusaltaan alueella

Päästö johtuen olemassa olevan
louhosjärven vedenpoistosta

Suotovesi selkeytysaltaista Rautuvaaran
rikastushiekka-altailla

Tammikuu, 2013

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U joissa

Hallintaa ei edellytetä; arviointi kuitenkin
mahdollisen saastumisen
vaimentamisesta pohjaveden
virtausreitissä toiminnan aikana,
vahvistaakseen pohjaveden mallin
ennusteen

Vedenlaadun yleinen parantuminen
Niesajoessa. Vähäinen vaikutus
Kylmäojan vedenlaatuun valituilla
muuttujilla.

Suotaminen sivukiven läjitysalueilta

Sivu 341

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4 joissa

Arviointi mahdollisen saastumisen
vaimentamisesta pohjaveden
virtausreitissä

Veden laadun heikentyminen Äkäsjoessa
ja Kuerjoessa

Vähentyneet virtaamat kaivoksen
tyhjennyksen vuoksi, kaivosinfrastruktuuri
ja vesienhallintasuunnitelma

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
joen virtaaman muutoksiin. Perusteita
kehitetään vesiasiantuntijan kanssa.

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Fe, pH ja O2 Äkäsjoessa

Purkautumisen passiivinen käsittely
käyttäen kosteikkoa (48 tunnin
pidätysajalla) ja ilmastussarjaa (kuvattu
yksityiskohtaisemmin SRK:ssa (2012a)).
Laskelmat osoittavat, että sekoitusmäärät
Laurinojan ja Kuervaaran louhosjärvien
välillä ovat säädettyjä Rajajokikomission
(BRC) sääntöjen mukaisesti. (BRC,
2007)

Ei lievennyksiä Äkäsjokeen, Kuerjokeen
eikä Valkeajokeen.
Virtaamien lisääminen Niesajoessa
käsiteltyä kaivosvettä käyttäen.
Luonnollisten valuma-alueiden
suuntaaminen luoteeseen Rautuvaaran
rikastushiekka-altaalta alueen reunaa
pitkin valuakseen Niesajokeen.

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. suspendoituneen kiintoaineksen
kokonaismäärä joissa

Arviointikriteerit

Oletetaan asianmukaista sedimentin
valvontatoimenpiteitä ja ympäristöllisen
hallinnan suunnittelua

Mahdolliset hallinnointimenetelmät

Hannukainen HIA PHASE 2 – Main Report

Vähentynyt virtaama ja joen tila kaivosta
ympäröivillä alueilla.
On huomattava, että vaikutuksien arviointi
ennustaa, että muutokset virtaamassa
ovat yleensä <4 % Äkäsjoessa, <7 %
Kuerjoessa ja <4 % Valkeajoessa. Muutokset
joen osuudessa ovat normaalisti <0,01m.
Vähentynyt virtaama ja joen tila
Niesajoessa Rautuvaaran rikastushiekkaaltaan alajuoksulla. Virtaamat tulevat
huomattavasti vähenemään, johtuen
käsitellyn veden pumppaamisesta
Muonionjokeen.

Toiminnallinen

Vedenlaadun heikkeneminen Niesajoessa
ja Kylmäojassa, esim. lisääntyneenä
sedimenttikuormituksena

Mahdollinen vaikutus

Infrastruktuurin rakentaminen Niesan
alueella

Toimintaa edeltävä

Syy

Taulukko 10-1: Rautuvaaran lieventämismenetelmät

SRK Consulting

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U altaissa

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U louhosjärvissä

Kehittää
asianmukainen
vesihallintasuunnitelma
rankkasateiden varalta. Suunnitelma
on hyväksyttävä asianmukaisella
ammattilaisella ja säätäjällä.

Ennustetun vedenlaadun toksikologisten
riskien arviointi tietyille altistuneille
lajeille.
Tarkastella pitkäaikaisen alueelle pääsyn
kannattavuuden rajoittamista (aitaaminen
yms.)
Louhosten täyttäminen
moreenilla/sivukivellä ennakoidun
vedentason yläpuolelle veteenpääsyn
estämiseksi
Suunnitella asiaankuuluvat varalaidat
vesialtaisiin. Toimitetaan riittävä
pumppauskapasiteetti Hannukaiseen
veden pumppaamisen ja purkamisen
mahdollistamiseksi käsittelyyn tai
väliaikaiseen varastointiin avolouhoksiin,
jos altaiden vedentaso on liian korkea.

Mahdolliset
negatiiviset
ekologisille vaikutuskohteille

Mahdolliset
negatiiviset
ekologisille vaikutuskohteille

Virtauksien
lisääntyminen
ja
huonolaatuisen veden purkautuminen
alajuoksun vesialueisiin.

Purkaus Muonionjokeen

Vedenlaatu pohjois- ja eteläaltaissa
rikastushiekka-allas alueen suotamisen
vuoksi

Vedenlaatu
nykyisissä
Rautuvaaran
louhosjärvissä
rikastushiekan
täytön
vuoksi.

Hallitsemattomat päästöt Hannukaisen
selkeytysaltaasta
(Hannukainen)
tai
rikastushiekka-altaan
selkeytysaltaalta
(Rautuvaara)
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vaikutukset

vaikutukset

Tammikuu, 2013

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U Muoniojoessa

Vedenlaadun
Muonionjoessa.
sekoittamisvyöhykkeisiin
lähellä.

heikkeneminen
Vaatimukset
purkupisteen

Kaivosveden käsittelyn parantaminen
ennen päästämistä; korkearikkisten
rikastushiekkojen käsittely kalkilla (CaO)
suotuvesien neutralisoimiseksi ja pH:n
palauttamiseksi 7,0
Paikan päällä varastoimisen lisääminen
poistomäärien rajoittamiseksi
alivirtaamien kriittisten jaksojen aikana
joessa
Hajottimen toimiva muotoilu
sekoittumisen parantamiseksi lähellä
purkupistettä
Sopia sekoittamisvyöhyke lainsäätäjien
kanssa.

Arviointikriteerit
Pohjan ja rannan eroosio ennalta
määrätyillä, haavoittuvilla osuuksilla;
Veden sameus purkupisteellä.

Mahdolliset hallinnointimenetelmät
Purkupisteen rakentaminen; hallittu
päästö

Mahdollinen vaikutus
Uoman pohjan tai rannan eroosio

Syy
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Purkaus Muonionjokeen

SRK Consulting

Syy

Mahdolliset negatiiviset vaikutukset
ekologisille vaikutuskohteille

Vedenlaatu Hannukaisen ja Kuervitikon
louhosjärvissä.

Sivu 343

Vedenlaadun heikkeneminen Äkäsjoessa
ja Kuerjoessa.

Hannukaisen ja Kuervitikon louhosjärvien
suotaminen ja ylivuoto.

heikkeneminen
tehden
siitä
ihmiskäyttöön

Vedenlaadun heikkeneminen
louhosjärvissä ja siten myös
vastaanottavissa järvissä.

Vedenlaadun
pohjavesikerroksessa
mahdollisesti
kelpaamattoman.

Mahdollinen vaikutus

Huonolaatuisen suotoveden lasku
Hannukaisen mahdollisesti happoa
tuottavan sivukivien läjitysalueelta
Hannukaisen ja Kuervitikon louhosjärviin.

Sulkemisen jälkeen

Vaikutukset
Läntisen
luokka
III
pohjavesikerrokseen
Hannukaisen
kaivoksesta Hannukaisen selkeytysaltaan
suotamisen kautta

SRK Consulting

Tarkastellaan pitkäaikaisen alueelle
pääsyn kannattavuuden rajoittamista
(aitaaminen yms.)
Katso mahdolliset lieventämisvaihtoehdot
yläpuolelta.
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Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U altaissa

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4 joissa

Passiivinen käsittely kosteikkoalueen läpi
ennen vapauttamista
Louhosjärvien aktiivista käsittelyä ennen
vapauttamista
Yksityiskohtainen mallinnus louhosjärvien
kerrostuneisuuden sisällyttämiseksi
Alkaliinisen lisäaineen, kuten kalkin
(CaO) lisääminen suoraan louhosjärveen
pH-arvon korjaamiseksi
Kuormituksien parantaminen lähteellä
(esim. suotovesi kuormituksen
lieventäminen mahdollisesti happoa
tuottavan sivukiven läjitysalueelta.)
Ennustetun vedenlaadun toksikologisten
riskien arviointi tietyille altistuneille
lajeille.

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U louhosjärvissä

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U louhosjärvissä

Läpäisemättömän eristeen asentaminen
selkeytysaltaan alle, varmistamaan
minimaalisen suotamisen tapahtumisen
selkeytysaltaalta kaivoksen elinkaaren
aikana.
Alkaliinisen lisäaineen lisääminen (esim.
kalkkikivi) mahdollisesti happoa
tuottavalle alueelle laimentamaan
happoisuutta ja vähentämään liuenneen
aineen kuormituksen poistumista valumaalueeseen.
Matalan läpäisevyyden lisäksi happea
rajoittava peite mahdollisesti happoa
tuottavan sivukiven läjitysalueelle
vähentämään metallien kuormitusta

Arviointikriteerit

Mahdolliset hallinnointimenetelmät
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Vedenlaadun heikkeneminen
Niesajoessa.

Mahdollisuudet lieviin negatiivisiin
vaikutuksiin Kylmäojan vedenlaadussa
valituille muuttujille.

Suotuvesi ja pintavaluma eteläaltaasta
Niesajokeen

Suotuvesi pohjoisaltaasta Kylmäojaan
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Vedenlaadun heikkeneminen Äkäsjoessa,
Kuerjoessa, Valkeajoessa, Niesajoessa ja
Muonionjoessa.

Hannukaisen kaivosalueen ja
Rautuvaaran rikastushiekka-alueen
mahdollisten saasteiden suotaminen ,
joita ei voida lieventää
kustannustehokkaiden teknisten
ratkaisujen kautta

Mahdollinen vaikutus

Mahdolliset negatiiviset vaikutukset
ekologisille vaikutuskohteille

Syy

Vedenlaatu pohjois- ja eteläaltaissa
rikastushiekka-altaan alueelta suotamisen
vuoksi

SRK Consulting
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Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U joissa

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U joissa

Arviointi mahdollisen saastumisen
vaimentamisesta pohjaveden
virtausreitissä
Jatketaan valumien käsittelyä
Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta,
kunnes vedenlaatu täyttää
vedenlaatutavoitteet.
Jatketaan liikaveden johtamista
eteläaltaasta Muonionjokeen, kunnes
vedenlaatu täyttää vedenlaatutavoitteet.
Arviointi rikastushiekan suotamisen
vaimentamisesta selkeytysaltaassa
kalkin tai turpeen käyttämisen kautta, tai
kosteikon perustamisella.
Arviointi mahdollisen saastumisen
vaimentamisesta pohjaveden
virtausreitissä

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4 joissa

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U altaissa

Arviointikriteerit

Ennustetun vedenlaadun toksikologisten
riskien arviointi tietyille altistuneille
lajeille.

Ennustetun vedenlaadun toksikologisten
riskien arviointi tietyille altistuneille
lajeille.
Tarkastellaan pitkäaikaisen alueelle
pääsyn kannattavuuden rajoittamista
(aitaaminen yms.)

Mahdolliset hallinnointimenetelmät
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Valvomaton päästö rikastushiekka-altaan
selkeytysaltaasta (Rautuvaara)
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Lisäykset virtaamissa ja huonolaatuisen
veden päästäminen alajuoksun
vesistöihin.

Mahdollinen vaikutus

Purkaus Muonionjokeen

Syy

Vedenlaadun heikkeneminen
Muonionjoessa. Vaatimukset
sekoittamisvyöhykkeelle purkupisteen
lähellä.
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Suunnitella asiaankuuluvat varalaidat
vesialtaisiin.

Sopia sekoittamisvyöhyke lainsäätäjien
kanssa.

Hajottimen toimiva muotoilu
sekoittumisen parantamiseksi lähellä
purkupistettä

Lieventämistoimenpiteiden vaikutukset
poistoveden laatuun ja siitä seuraavaan
Niesajoen vedenlaatuun on tunnistettu
yläpuolella (turpeen, kosteikkojen tai
kalkin käyttö parantamaan vedenlaatua
rikastushiekka-alueella ja
selkeytysaltaassa sekä niiden
ympäristössä), jotta päästöt voidaan
lopettaa.

Mahdolliset hallinnointimenetelmät
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Kehittää asianmukainen
vesihallintasuunnitelma
rankkasateiden varalta. Suunnitelma
tulee hyväksyttää asianmukaisella
ammattilaisella ja säätäjällä.

Tavoitearvot ja toiminnan perusteet
esim. Cu, Ni, SO4, U Muonionjoessa

Arviointikriteerit
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Ala- ja yläjuoksu olemassa olevassa
infrastruktuurissa; näytteet sekä kvaternaarisesta
sedimentistä, että peruskalliosta.

Kuusi vedentason mittaria asennettiin 2012,
sisältäen kolme Niesajoessa, yhden Äkäsjoessa ja
yhden Kylmäojassa. Viimeinen asennettiin
Valkeajokeen. Mittarit tulisi uudelleen asentaa
näille paikoille vuonna 2013.

Suunnilleen 5 kertaa
vuosittain

Jatkuva vedentason
mittaaminen joka toinen viikko
virtaaman paikkamittauksilla
sallimalla mittauskäyrien
kehittymisen mittauspaikoille.

Pohjaveden laatu

Joen tila/virtaama
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Tunnistaa ja luonnehtia mikä tahansa
saastuminen
Kehittää käsitteellistä hydrologista mallia
Kehittää käsitteellistä saastekulkeutumisen
mallia
Kehittää vaikutuksien ennustuksia
Nykyinen valvontaohjelma riittävä, vaikkakin
ylimääräisiä näytteitä vaadittaisiin, jos olisi
tarvetta arvioida kausittaisien vaihteluiden
keskeisimpiä muuttujia
Tunnistaa muutoksia toiminnan aikana ja aina
tarvittaessa arvioida lieventämistoimenpiteiden
tehokkuutta.

Tammikuu, 2013

Luonnehtia jokien valuma-alueita, esim. vastine
sadantaan ja lumien sulamiseen
Sallia paikkakohtaisen virtaamatiedon vertailun
(esim. kuukausittaiset keskivirtaamat) alueellisen
virtaamatiedon kanssa.
Tunnistaa muutoksia toiminnan aikana ja aina
tarvittaessa arvioida lieventämistoimenpiteiden
tehokkuutta

Luonnehtia kausittaisia vaihteluja
Kehittää käsitteellistä hydrologista mallia
Tunnistaa muutoksia toiminnan aikana

Sekä irtomaassa, että peruskalliossa sijaitsevissa
kairausrei’issä; sijaitsee alueen ympärillä sisältäen
Hannukaisen ja Rautuvaaran hankealueet.

Kuukausittain (manuaalisesti)
Tunneittain (mittarit)

Pohjaveden pinta

Perustelut

Sijainti

Lähtötason ja toiminnallisen valvonnan suositukset
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Tiheys

Parametri

Taulukko 10-2:

SRK Consulting

Muonionjoen poikkileikkaukset purkauspisteellä ja
sen lähellä.

Värin tai suolan vapauttaminen purkauspisteen
ehdotetulla sijainnilla, laimentumisen seuraamisella
alajuoksuun tästä kohdasta.

Kaksi ylimääräistä
virtaamatutkimusta matalan
virtaaman olosuhteissa ja
keskisuurissa olosuhteissa
(virtaamatieto korkeiden
virtaamien olosuhteista on jo
kerätty)

Kerran alivirtaaman
olosuhteiden aikana. Toista
tutkimusta korkean
virtaamaan olosuhteiden
aikana voidaan harkita

Virtaaman olosuhteet
lähellä ehdotetun
Muonionjoen purkupistettä.

Laimentuminen
Muonionjoen purkupisteen
sijainnissa
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Jatketaan nykyistä seurantaohjelmaa /
rutiiniseuranta käsitellyn veden päästöistä

Sijainti

Suunnilleen 5 kertaa
vuosittain

Tiheys

Pintaveden laatu

Parametri

SRK Consulting
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Kenttätiedon hankkiminen laimennuslaskelmien
kalibroimiseksi Muonionjoen ehdotetulle
purkupisteelle.

Hankkia kenttätietoa laimentumislaskelmien
parametrien luomiseen ja kalibrointiin ehdotetulle
Muonionjoen purkupisteelle.
Tunnistaa muutoksia toiminnan aikana ja aina
tarvittaessa arvioida lieventämistoimenpiteiden
tehokkuutta.

Nykyinen valvontaohjelma riittävä, vaikkakin
ylimääräisiä näytteitä vaadittaisiin, jos olisi
tarvetta arvioida kausittaisien vaihteluiden
keskeisimpiä muuttujia.
SRK:n mielipiteen mukaan kenttäsuodatusta ei
tarvita. On kuitenkin suositeltavaa, että
laboratorio tekisi vastaanotettujen näytteiden
suodattamisen välttääkseen poikkeuksellisen
korkeat pitoisuudet (esim. metallit) näytteissä,
joissa on korkeat kiintoainekuormitukset. On
kuitenkin huomattava, että kansainväliset
standardit (käytetään määrittämään hälytysrajat
AV) voivat vaatia molempien näytteiden
taltioimisen. Tämä tulee selventää lainsäätäjän
kanssa.
Tunnistaa muutoksia toiminnan aikana ja aina
tarvittaessa arvioida lieventämistoimenpiteiden
tehokkuutta

Perustelut
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Taulukko 10-3: Analysoitavien determinanttien sarja (Ei kenttäsuodatusta)
Parametri
Alumiini , eli Al
Antimoni, eli Sb
Arseeni, eli As
Barium, eli Ba
Beryllium, eli Be
Boori, eli B
Kadmium , eli Cd
Kalsium , eli Ca
Kromi - Kuudenarvoinen
Koboltti , eli Co
Kupari , eli Cu
Rauta, eli Fe
Lyijy, eli Pb
Magnesium, eli Mg
Mangaani, eli Mn
Elohopea, Total as Hg
Molybdeeni, eli Mo
Nikkeli, eli Ni
Kalium, eli K
Seleeni, eli Se
Hopea, eli Ag
Natrium, eli Na
Strontium , eli Sr
Rikki, eli S
Tina, eli Sn
Uraani, eli U
Vanadiini, eli V
Sinkki, eli Zn
Emäksisyys eli CaCO3
Ammonium ali NH4, matala pitoisuus
Karbonaatti emäksisyys
Kemiallinen hapenkulutus (Mn menetelmä)
Kloori, eli Cl
Syanidi, matala pitoisuus
Liuennut happi
Fluori, eli F
Nitraatti, eli N
Nitriitti, eli N
Fenoli Mono (Fenoliluku)
Fosfaatti, Orto eli P
Fosfori, eli P
Liuenneet kiintoaineet (TDS)
Orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC)
Maaöljyn hiilivety pitoisuus (TPH)
Suspendoituneet kiinteät aineet (TSS)
Sameus
pH – itse kohteessa ja laboratoriossa
Sähkönjohtavuus - itse kohteessa ja laboratoriossa
Lämpötila – itse kohteessa

Tammikuu, 2013
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
11.1 Keskeiset havainnoit
Tämä arviointi keskittyy vaikutukseen, joka ehdotetulla Rautuvaaran rikastushiekka-altaan
kehityksellä on pohjavesienpinnan korkeuksiin, pohjavedenlaatuun, pintavirtauksiin ja
vedenlaatuun rikastushiekka-altaissa ja joissa, jotka yhtyvät alueen alavirtaukseen ja joihin
rikastushiekka-altaan kehitys mahdollisesti vaikuttaa (Niesajoki, Kylmäoja, Äkäsjoki ja
Muonionjoki) Raportti kuitenkin päivittää vaikutuksien arvioinnin myös kaivospaikan
infrastruktuuriin (avolouhokset, selkiytysaltaat ja sivukivien läjitysalueet) pohjavesien
korkeuksiin, pohjavedenlaatuun, pintavirtauksiin ja vedenlaatuun Hannukaisen alueella,
työhön, joka muotoutui osaksi Hannukaisen hydrologisten vaikutusten Vaihe 1 arviointia.
Tämä työ sisältää vaikutuksien arvioinnin pintavesistä hankealueella mukaan lukien Kuerjoki,
Valkeajoki ja Äkäsjoki yhdessä pohjaveden, kosteikkojen ja muiden vesimuodostumien
kanssa.
Keskeisimmät muutokset kaivosjätteen käsittelyssä Vaihe 1 ja Vaihe 2 tutkimusten välillä
ovat, että rikastushiekka on siirretty Hannukaisen alueelta (Vaihe 1) Rautuvaaran
rikastushiekka-altaaseen (Vaihe 2), sivukiven läjitysalueet on siirretty Valkeajoen
pohjavesialueen ulkopuolelle ja käsitelty kaivosvesi johdetaan nyt Hannukaisen
selkeytysaltaasta sekä Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta putkea pitkin Muonionjokeen.
Vaiheessa 1 käsitelty kaivosvesi päästettiin Niesajokeen.
Kaivosjätteiden käsittelyssä tehtyjen muutoksien seurauksena, Vaihe 2 raportti ennustaa
parannuksia vedenlaatuun Valkeajoessa, Kuerjoessa, Äkäsjoessa ja Niesajoessa, verrattuna
Vaiheen 1 raporttiin. Kokonaisvaikutukset Muonionjokeen säilyvät ennallaan, vaikkakin
päästöt jokeen ovat keskittyneet nyt vain yhteen purkupisteeseen. Lisäksi tämä raportti
tarkastelee laajemmin vedenlaadun muuttujia kuin Vaihe 1 tutkimus ja Muonionjoesta
valittuihin muuttujiin liittyvät kysymykset yksilöidään Vaihe 2 tutkimuksessa.
On huomattava, että olemassa oleva Hannukaisen hankealue ja olemassa oleva, mutta
käytöstä poistettu Rautuvaaran rikastushiekka-allas ovat vaikuttaneet tutkimusalueella
sijaitseviin jokiin. Vaihe 2 raportti antaa yksityiskohtaisemman analyysin nykypäivän
olosuhteista Niesajoessa ja tunnistaa jokeen kohdistuvan kuormituksen johtuen olemassa
olevasta rikastushiekka-altaasta (pinta- ja pohjavesi). Tämän seurauksena Vaihe 2 tutkimus
antaa parannetun arvioinnin lähtötilanteen olosuhteista Rautuvaaran alueella.
Kaivostoiminnan päätyttyä Hannukaisen ja Kuervitikon louhoksien annetaan täyttyä vedellä,
jolloin niistä tulee louhosjärviä. Vaiheessa 2 on ehdotettu, että louhoksien täyttymistä
nopeutetaan pumppaamalla järvivettä louhosjärviin. Tämän seurauksena mahdollisesti
happoa tuottavat louhoksen seinämät ovat upoksissa nopeammin ja louhosjärven ennuste
vedenlaadusta Vaiheessa 2 on huomattavasti parempi, kuin ennuste Vaiheessa 1.
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11.1.1 Kaivostoiminnan vaihe
Keskeisimmät tulokset vaikutusten arvioinnissa kaivostoiminnan aikana ovat:
Pintaveden virtaamat
Kaiken kaikkiaan Hannukaisen ja Rautuvaaran hankkeilla on rajoitettuja vaikutuksia
pintavesien virtaamiin kaikissa pääjoissa, jotka sijaitsevat kaivosinfrastruktuurin alajuoksulla.
Vaikutukset Muonionjokeen, Valkeajokeen ja Kylmäojan virtaan ovat vähäpätöisiä.
Rautuvaaran rikastushiekka-altaan patoamisen seurauksena ojien virtaamat Niesajoessa
välittömästi alueen alajuoksulla ennakoidaan vähentyvän noin 40 %, joen suulla vaikutukset
ovat kuitenkin vähentyneet 8 % lähtötason virtaamista. Vaikka vaikutukset ovat olennaisia
Niesajoen yläjuoksulla, tätä tasapainottaa vedenlaadun parantuminen tässä joessa.
Kuerjoessa ja Äkäsjoessa avolouhoksien kuivatus madaltaa paikallisen pohjaveden tasoa ja
vähentää pohjavirtaamia läheisissä joissa. Keskimääräisten talviolosuhteiden aikana virtojen
ennustetaan alenevan enintään 2 % Äkäsjoessa ja 4 % äärimmäisten kuivan vuoden
olosuhteiden aikana. Kuerjoessa keskimääräistä alempien talviolosuhteiden aikana virtojen
ennustetaan alenevan enintään 4 % ja 7 % äärimmäisten kuivan vuoden olosuhteiden aikana.
Hydrauliset laskelmat kuitenkin osoittavat, että tällaisilla virtauksen alenemisilla olisi mitätön
vaikutus vedenkorkeuksiin ja pintavirtauksiin näissä joissa, jotka ovat kriittisiä muuttujia
vesieliöille.
Pintavedenlaatu
Niesajoen vedenlaadun ennustetaan paranevan huomattavasti, johtuen pintavalumien
kiinniotosta ja käsittelystä olemassa olevasta Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta.
Toimien aikana Valkeajoen, Kuerjoen ja Kylmäojan veden laadulle ennustetaan mitättömiä
vaikutuksia tai ei vaikutuksia lainkaan.
Äkäsjokeen kohdistetut ennusteet osoittavat, että keskeisimpien muuttujien hälytysrajoja AV
ei ole ylitetty kaivostoiminnan aikana. Talvikuukausien aikana kynnysarvojen TV ylityksiin
ennustetaan kadmium, kromi, elohopea ja uraani.
Käsitelty kaivosvesi ja pintavalunnat Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta varastoidaan
eteläaltaaseen Rautuvaaran alueella, ennen kuin se johdetaan ja lasketaan Muonionjokeen.
Mallinnus osoittaa, että valittujen muuttujien (esim. nitraatti, kadmium, koboltti, nikkeli, uraani
ja sinkki) purkaukset Muonionjokeen lisäisivät pitoisuuksia joessa yli 50 % yli perustilan
olosuhteiden toiminnan 5. vuotena. Vaikutuksien ennustetaan olevan alhaisempia toiminnan
alkuvuosina, mutta vaikutuksien ennustetaan kasvavan ajan myötä, kun virtausnopeus jokeen
kiihtyy.
Useimpien muuttujien suurimmat vaikutukset ovat talvikuukausina, kun jokien virtaamat ovat
alimmillaan. Mallinnus ennustaa kaivosvesien sekoittumisen Muonionjoen purkupisteen
alajuoksulla, jossa on mahdollisuus kynnysarvojen TV ja hälytysrajojen AV ylityksiin. Lisätyötä
on ehdotettu (Kohta 11.2) näiden ylityksien minimoimiseksi ja tarvittaessa tunnistamaan
sopivia lieventämistoimenpiteitä. Keskustelu sääntelyviranomaisien kanssa on tarpeellista
määrittämään kaivosveden laatu ja virtaamat, joita voitaisiin pitää hyväksyttävinä.
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Epäonnistuneilla tai valvomattomilla päästöillä veteen Hannukaisen tai Rautuvaaran
rikastushiekka-altaiden selkeytysaltaista olisi merkittävä negatiivinen vaikutus vedenlaatuun
kaivosalueiden alavirroissa. Tämän raportin aikana ei ollut riittävää tietoa alueen
vedenhoitosuunnitelmaa koskien, jotta voitaisiin laatia yksityiskohtainen arvio valvomattomien
päästöjen vaikutuksista. Kuitenkin alueella oleva merkittävä veden pumppaus kapasiteetti ja
varavesivarannot (avolouhokset) osoittaisivat, että riski valvomattomien päästöjen pääsylle
luontoon on matala.
Kosteikot ja lähteet
Tunnistettujen lähteiden kokonaismäärä on Hannukaisen alueella 63 (M. Heikkinen (Ramboll),
pers. comm.), joista 27 sijaitsee kaivoksen elinaikaisissa alenemakartioissa. Näistä 27
lähteestä, 16 tullaan pysyvästi poistamaan kaivosinfrastruktuurista johtuen (sivukiven
läjitysalueet, louhokset). Yksi lähde peittyy Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta johtuen.
Hannukaisen alueella suunnilleen 50 % kosteikoista sijaitsee kaivoksen elinaikaisissa
alenemakartioissa. Kaivoksen elinkaaressa 16 % kosteikoista on peitetty sivukiven
läjitysalueilla ja 6 % on poistettu louhoksien vuoksi. Noin 4 % kosteikoista tullaan peittämään
väliaikaisesti selkeytysaltaalla kaivostoiminnan ajaksi. Rikastushiekka-altaan laajennus johtaa
4 % kosteikkoalueen menetykseen Niesajoen valuma-alueella, mutta ei Kylmäojan valumaalueella.
Pohjaveden määrä ja laatu
Hannukaisen lähialueella olevat Luokka II ja Luokka III pohjavesikerrokset on sijoitettu
oletettuun alenemakartioon. Alenemakartio sisältää myös yksityisiä kaivoja, jotka on sijoitettu
lähelle Hannukaisen kaivosta. Nämä kaivot tulevat kuitenkin olemaan Northlandin omistusta
ja niitä ei tulla käyttämään vedenottoon. Rautuvaarassa oleva Luokka III pohjavesialue on
osittain (16 %) peittynyt olemassa olevan eteläaltaan alle ja on myös osittain peittyvä (20 %)
ehdotetun lammen laajennuksen alle.
Läntinen Luokka III pohjavesikerros Hannukaisessa ja Rautuvaaran Luokka III
pohjavesikerros tulee kokemaan epäsuotuisan vaikutuksen vedenlaatuun suotamisvesistä,
tehden niistä ihmisravinnoksi kelpaamattomia, ilman esikäsittelyä alkuainepitoisuuksien
vähentämiseksi. Itäinen Luokka III pohjavesikerros ja yksityiset kaivot Hannukaisessa eivät
tule kokemaan negatiivisia vaikutuksia vedenlaadussa kaivoksen elinkaaren aikana, kun
suurin osa pohjavesien virtauksista on Hannukaisen kaivoksen pohjavesikerroksesta ja on
odotettavissa, että merkittäviä vaikutuksia ei tule muille ehdotetun rikastushiekka-altaan
läheisyydessä oleville luokitelluille pohjavesikerroksille.

11.1.2 Sulkemisen jälkeen
Rautuvaaran rikastushiekka-altaan lopettamissuunnitelmaa ei ole vielä täysin kehitetty,
johtuen epävarmuuksista vedenlaadun ennustuksissa rikastushiekka-altaassa ja alavirrassa
toiminnan loppumisen jälkeen.
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Pintavesien virtaamat
Kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen pintavesien virtaamat Äkäsjoessa, Muonionjoessa,
Niesajoessa, Kuerjoessa, Valkeajoessa ja Kylmäojassa palautuvat lähelle perustilan
olosuhteita. Tulee olemaan ajanjakso, jolloin Hannukaisen ja Kuervitikon louhosjärvet
täyttyvät. Virtaamien vaikutusten oletetaan olevan samankaltaiset toimintojen aikaisten
kanssa, mutta kun louhosjärvet ovat täynnä, toimintojen aikana käännetyt valuma-alueet
yhdistetään takaisin niiden luonnollisiin vesialueisiin. Voi olla myös ajanjakso toimintojen
lopettamisen jälkeen, jolloin valuma Rautuvaaran rikastushiekka-altaasta käännytetään
Muonionjokeen, ohittaen Niesajoen; kuitenkin, vedenlaadun ollessa riittävällä tasolla
Rautuvaaran rikastushiekka-altaassa sen annetaan virrata Niesajokeen kuten lähtötilanteen
olosuhteissa.
Pintavesien laatu
Toiminnan lopettamisen jälkeen ei tulla laskemaan ylimääräistä vettä Hannukaisen
kaivoksesta Rautuvaaran rikastushiekka-altaaseen. Näin ollen vesialtaisiin kerääntyvä veden
määrä Rautuvaarassa tulee laskemaan. Ennusteet osoittavat, että ilman rikastushiekka-altaan
valumavesien hallintaa ja käsittelyä on riski, että rikastushiekka-altaan valumavesistä voi olla
Niesajoen ja Muonionjoen vedenlaatuun haitallinen vaikutus toiminnan lopettamisen jälkeen.
Laskelmat ennustavat kohonneita pitoisuuksia moneen muuttujaan Niesajoessa ja
Muonionjoessa, vaikka vesi laskettaisiinkin Niesajokeen tai johdettaisiin Muonionjokeen.
Muonionjokea koskevat ennustukset osoittavat usean muuttujan kynnysarvojen TV ylityksiä,
vaikka korkearikkiset rikastushiekat koteloitaisiinkin (esim. koboltti, molybdeeni, uraani ja
sinkki). Lievennysvaihtoehtoja, kuten ylijäämäveden käsittelyä rikastushiekka-altaassa, voi
olla tarpeen harkita. Lisäksi, Rautuvaaran vesitaseen arvioinnissa (Pöyry) toiminnan
loppumisen jälkeen, voi olla tarpeen toteuttaa rikastushiekka-altaasta virta-arvio (varsinkin
talviaikaan) sen näyttäessä liian korkealta.
Lopuksi, on myös olemassa mahdollisuus pohjaveden suotamiseen rikastushiekka-altaasta
Kylmäojaan ja Niesajokeen, mutta yksistään suotamisen vaikutusta ei pidetä merkittävänä.
Kaivostoiminnan päättymisen jälkeen Hannukaisen ja Kuervitikon louhoksien annetaan täyttyä
vedellä, jolloin niistä tulee louhosjärviä. Käytettäessä keinotekoista tulvimista, aika jonka
Hannukaisen ja Kuervitikon kaivokset tarvitsevat täyttyäkseen on 13 - 81 vuotta ja vastaavasti
4 - 18 vuotta. Hannukaisen alueella päästöt sivukiven läjitysalueelta virtaavat louhosjärviin,
eivätkä purkaudu suoraan luonnon virtaan.
On ennustettu, että molemmat sekä Hannukaisen, että Kuervitikon louhosjärvet voivat kohota
Äkäsjokeen ja Kuerjokeen tässä järjestyksessä täysin toivuttuaan. Mahdolliset hälytysrajojen
AV ylitykset valittuihin muuttujiin ovat ennustettuja sekä Hannukaisen että Kuervitikon
louhosjärvissä. Pitoisuudet Hannukaisen louhosjärvessä vakaissa olosuhteissa ennustetaan
olevan heikkolaatuisempia kuin alkuperäisen ylijäämäveden. Johtuen, koska louhosjärviin
päätyy suurempi osuus sivukiven läjitysaltaasta mahdollisesti happoa tuottavien sivukivien
päästöistä sekä hyvälaatuisen veden jatkuva virtaus puuttuu. Keskeisimpien muuttujien
hälytysarvojen AV ylityksiä ei ole ennustettu Kuervitikon louhosjärven vakaissa olosuhteissa,
kaikissa oletettavissa skenaarioissa.
Kalkkikiven lisäämisen sivukiven läjitysalueilta
mahdollisesti happoa tuottavien sivukiviin ennakoidaan merkittävästi parantavan
louhosjärvien veden laatua vakaissa olosuhteissa.
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Kosteikot ja lähteet
On ennustettu, että 17 lähdettä ja arviolta 26 % kosteikosta koko kaivosalueella tullaan
pysyvästi poistamaan kaivosinfrastruktuurin vuoksi.
On odotettua, että jäljelle jäävät lähteet ja kosteikot, jotka on peitetty väliaikaisesti
kaivostoiminnan ajaksi, palautuvat toiminnan loputtua ennen toimintaa olleisiin olosuhteisiin.
Pohjaveden määrä ja laatu
On ennustettu, että Hannukaisessa arviolta 60 % koko pohjavesikerroksen jalanjälki alueesta
on poistettu Hannukaisen kaivoksen toimesta ja edelleen 7 % on peitetty sivukiven
läjitysalueen irtomaaksi. Luokka III pohjavesialue tulee säilymään eteläisen altaan alla.
Sivukiven läjitysalueet on siirretty Vaiheeseen 2 niin, että kaivosalueelta ei raportoida vuotoja
läntiseen Luokka III pohjavesikerrokseen toiminnan lopettamisen jälkeen ja näin ollen veden
laadun tulisi olla lähellä perustilan olosuhteita. On todennäköisempää, että itäisen Luokka III
pintavesikerrokset vastaanottavat vettä louhosjärvistä; näillä alueilla veden laatu
todennäköisesti heikkenee suotamisen vuoksi, mikä tekee näistä pohjavesikerroksista otetun
veden käyttökelvottomaksi ennen esikäsittelyä. Luokka III pohjavesikerros Rautuvaarassa
saavuttaa eteläisen altaan veden laadun ja tulee myös tarvitsemaan käsittelyä ennen
käyttöönottoa.

11.2 Suositukset
Seuraavia toimia suositellaan Rautuvaaraan:
Pintavesi:
o

Jatketaan kaikkien kuuden virtaaman valvontaa mittauspisteillä. Tähän päivään
mennessä saatavana oleva tieto (4 kuukautta) esittää, että alueen tärkeimpien
jokien alueelliset hydrologiset virtaamaennusteet aliarvioivat todellisen
virtaaman. Jokien hydrologisia arviointeja voidaan päivittää ylimääräisillä paikan
päällisillä virtaamatiedoilla, parantaen hydrologisen laadun ja vedenlaadun
ennusteita alueella;

o

Suoritetaan
kuukausittaisia
vedenlaadun
näytteenottoja
tärkeimmissä
näytteenottopaikoissa (toisin sanoen ne, miksi vedenlaatutavoitteet on
valmisteltu) sulavesikauden, yhden tai kahden vuoden ajan. Tämä lisää
laskennoissa käytettyjen näytteiden määrää vedenlaatutavoitteissa ja jonka
avulla arvioimme kausittaisia vaihteluja virran olosuhteiden vaikutuksesta veden
laatuun.

o

Parantamaan ennusteita
suosittelemme;

kaivosvesien

laimentamisesta

Muonionjoessa,

Ylimääräisen ADCP-virtausmittauksen matalan virtauksen olosuhteissa.
Tämän pitäisi sisältää GPS kartoituksen, joka sallii ADCP tietojen
sitoutumisen johdonmukaiseksi korkeustason perustaksi;
Laimennustestit joessa korkean ja matalan virtauksen olosuhteissa. Tämä
voisi sisältää merkkiaineen ja/tai laahusankkurin päästön; ja
Päivitetyn matemaattisen mallinnuksen, joka käyttää uutta kenttätietoa ja
ulottuu edelleen mallinnetun alueen purkukohdan alavirtaan.
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o

Säätelyviranomaisten kanssa on käytävä keskusteluja vedenlaatutavoitteiden ja
sallitun veden laadun rajoitteiden sopimiseksi. On olemassa myös tarve aloittaa
keskustelut liittyen alustaviin laimennusalueisiin Muonionjoen laskukohtaan
liittyen. On huomattava, että Muonionjoki on kansainvälinen joki ja keskustelut on
käytävä sekä Suomen, että Ruotsin säätelyviranomaisten kanssa;

o

Analysoidaan tietoja jatkuvan virtauksen valvontapaikalta, jotka on sijoitettu
edelleen luonnehtimaan pohjavirtaamia joissa;

o

Hydrauliset yhteydet tutkitaan Valkeajoen, Äkäsjoen ja Saivojärven kosteikkojen
välillä;

o

Jatketaan käynnissä olevaa pintaveden laadun valvontaohjelmaa Niesan
alueella; ja

o

Jatketaan paikan päällä olevan sääaseman toimintaa. Harkitaan ylimääräisen
aseman rakentamista Rautuvaaraan ja / tai sademittarien asentamista
tutkimusalueelle antaakseen arviointia alueellisten sadevesimäärien vaihtelussa.

Pohjavesi:
o

Useammin tietoja pohjaveden pinnan lähtötasosta määritelläkseen pitkäaikaisten
kausittaisien trendien ja vasteajan vaihtelut Hannukaisen alueella;

o

Lisäksi pohjatutkimuksia, mukaan lukien pohjaveden laadun valvonta
määrittääkseen varmuudella syyn kohonneeseen sulfaattiin SP305, SP310 ja
HAN11HYDRO1(D);

o

Toteutetaan säännöllisesti vedenkorkeuden seurantaa ja veden laadun
näytteenottoa kaikissa hydrogeologisissa havaintoputkissa RAU12HYD- ja
Geologian tutkimuslaitoksen GTK havaintoputkissa.

o

Jatketaan pohjaveden paineen ylläpitämistä muuntajalla ja jos mahdollista
laajennetaan muuntajien verkostoa sisältämään lokityökalun sekä matalaan, että
syvään painemittariin kussakin kaivossa;

o

Porataan yksittäinen syvä ja matala kaivo seurantapaikkaan hydrologiselle
havaintoputkelle RAU12HYD12 ollakseen varma, että vastineena kuormittavalle
maakerrokselle ja peruskallion pohjavesikerroksille niitä valvotaan itsenäisesti ja
paremmin luonnehditaan hydrologiset olot tällä alueella yhdessä pintavesien
seurannan kanssa;

o

Porataan yksi syvä (enemmän kuin 100 metriä) kaivo hydrologisen
havaintoputken RAU12HYD25 läheisyyteen hydraulisten ominaisuuksien
luonnehtimiseksi syvässä, rapautumattomassa peruskalliossa tässä paikassa ja
myös sen toimiakseen pohjaveden näytteenottopaikkana tunnistamaan
olemassa olevia saastumia syvissä pohjavesikerroksissa Rautuvaaran alueella;

o

Sisällytetään löydökset Helsingin Yliopiston tutkimukseen pohjaveden tiedoista
kehittämään hydrogeologisen mallin Niesan alueelle;

o

Laajennetaan
numeerinen
pohjavesimallinnus
vastaamaan
kehitystä
käsitteellisessä mallissa. Tämä voi johtaa vaihteluihin kuormittavan
maakerroksen paksuudessa, reunaehtojen jalostamiseen rajoittamaan mallin
laajuutta niin, että se on pikemminkin paikallinen mallinnus Niesan alueesta, kuin
alueellinen pienoismalli, parantuneisiin arvioihin järven kerrostuman
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konduktanssista käyttäen apunaan kenttätietoa aina, kun mahdollista sedimentin
hydraulisista ominaisuuksista, määrittämään pintavesien sisään- ja ulosvirtauksia
pohjois- ja eteläaltaista nykyisissä olosuhteissa; ja
o

Materiaalien vaimennustestaus sivukiven läjitysalueella mahdollisesti happoa
tuottavien sivukivien pohjaveden virtaustien määrittämiseksi mahdollisen kuparin
ja muiden metallien vaimentamiseksi sivukiven läjitysalueen suotovesissä.

On suositeltua, että lisätutkimukset harkitsevat seuraavia vaihtoehtoja ehdotetun Rautuvaaran
rikastushiekka-altaan hallinnoimiseen:
Hannukaisen rikastushiekkojen vedenlaatuennusteiden lähdearvojen korkean
herkkyyden vuoksi sekä mahdollisella vaikutuksella, mikä tällä on vastaanottavien
vesistöjen vedenlaatuun, on suositeltua, että LIMS-magneettieroteltu rikastushiekka ja
korkearikkisten rikastushiekkojen lähdearvot otetaan huomioon alueen erityisissä
hydrologisissa olosuhteissa. Rikastushiekka-alueiden suunnittelun vaikutukset ja
rikastushiekan huuhtoutumisominaisuudet otetaan huomioon viimeisimmässä
metallurgian testauskierroksessa;
Mahdollista saasteiden laimentamista tulee tutkia imeytymisen, mineraalien
tasapainottamisen ja virtaamareitin saostumien kautta. Tämän tulisi sisältää
mahdollisen uraanimineraalin valvonnan vanadiinin sisällyttämisellä vedenlaatutietoihin
tulevista analyyseistä;
Korkearikkisen rikastushiekan takaisin siirtämisen kannattavuutta ja mahdollisia hyötyjä
Hannukaisen louhokseen kuljettimien avulla;
Neutralisoivien ainesten korkearikkisiin rikastushiekkoihin paikan päällä lisäämisen
kannattavuutta ja mahdollisia hyötyjä happamien suotovesien syntymisen estämiseen;
Mahdollisten kehitysten arviointi vedenkäsittelytuloksiin Hannukaisen kaivoksella
tärkeimpien veden laadun muuttujien kuormituksen vähentämiseksi, joiden
ennakoidaan olevan korkeat Muonionjoessa;
Parannukset Hannukaisen vedenkäsittelysuunnitelmaan tunnistamaan, jos veden
virtaamisia Muonionjokeen voidaan vähentää talvikuukausina ja tunnistamaan
virtaamat ja virtaamareitit rankkasade olosuhteissa. On ehdotettu, että kaivosalueen
vesitasapaino yhdistetään laimentumismalleihin koskien purkautumisen vaikutuksia
vastaanottavaan ympäristöön, jotta alueen vesitasomallinnuksella on parempi
integraatio. Vesitasetyökalut, kuten GoldSim mahdollistaa suurten vesitasemallien
kehittämisen yhdessä mallinnusympäristössä;
Parannukset Rautuvaaran rikastushiekka-altaan vesitaseeseen lopettamisvaiheelle.
Nykyiset virtaamaennusteet rikastushiekka-altaalta perustuvat tietoon Pöyryltä. Nämä
virtaamat vaikuttavat korkeilta (erityisesti talven aikana) ja vesitaseen tarkastelu tulisi
suorittaa yhdessä edellisessä kohdassa hahmotellun mallinnustyön kanssa;
Mahdollisten passiivisten ja aktiivisten käsittelymahdollisuuksien
Rautuvaaran eteläaltaan sulkemisen jälkeiselle lieventämiselle;

tarkastelu

Mahdollisten lieventämistoimenpiteiden tarkastelu, joita voidaan käyttää purkautumisen
vähentämiseen Rautuvaaran korkearikkisiltä rikastushiekka-alueilta, mukaan lukien
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pitkävaikutteinen
käsittely,
sijoitusvaihtoehdot; ja

neutralisointi

ja

vaihtoehtoiset

päällystys

Sulkemisen jälkeen veden suoraan Muonionjokeen johtamisen
kannattavuus Niesajoen vedenlaadun heikkenemisen välttämiseksi.

ja

jatkamisen
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Kolarin Hannukaisen alueen maaperän kerrostumat ja pohjavesigeologiset olosuhteet

Tiivistelmä: Kolarin Hannukaisen alueen maa
perän kerrostumat ja pohjavesigeologiset olosuhteet
Veli-Pekka Salonen
Johdanto
Ympäristötutkimuksilla on kaivoshankkeissa
kasvavan tärkeä merkitys, koska on havaittu,
että puutteellisin tiedoin toteutettu kaivostoiminta voi aiheuttaa pahimmillaan monenlaisia
ympäristöongelmia. Ongelmat ovat kuitenkin
vältettävissä, mikäli uhkatekijät tunnetaan jo ennakolta niin että niihin voidaan kaivostoiminnan
toteutusvaiheessa varautua. Ympäristövaikutukset vaihtelevat kaivoskohteesta toiseen johtuen
monesta eri tekijästä. Niitä ovat itse malmin ja
sen sivukivien ominaisuudet, hyödynnettävät
metallit, kaivostekniikka, rikastustekniikka
sekä luonnonolosuhteet ilmastotekijöistä geo
logisiin taustatekijöihin. Pohjavesiin liittyvät
ympäristökysymykset ovat usein keskeisiä, sillä
niillä saattaa olla laaja-alaisia vaikutuksia, ja
toisaalta niiden tuntemus on usein vähäistä.
Hannukaisen suunniteltu kaivosalue sijoittuu maaperägeologisesti erityisen haastavalle alueelle, jossa tiedettiin jo etukäteen ole
van poikkeuksellisen paksuja ja monimutkaisia
maaperän kerrostumia, ja joiden pohjavesi
varastoista tai pohjaveden yhteyksistä pintavesiin oli varsin niukasti ennakkotietoa. Tämän
vuoksi Helsingin yliopiston geologian osasto ja
Northland Mines Finland sopivat tutkimusyhteistyöstä, jossa kaivosalueen ympäristögeologisia olosuhteita selvitettäisiin kaivoshankkeen
suunnittelua tukevalla tavalla. Raportissa kuvataan kesällä 2011 tehtyjen tutkimusten tulokset neljän eri osaprojektin muodossa. Tämä
suomenkielinen tiivistelmä esittää keskeiset tiedot samassa järjestyksessä kuin ne on raportissa
esitetty. Tiivistelmässä viitataan myös joihinkin
raportin kuviin käyttäen siinä sovellettua kuvanumerointia.

Maaperän kerrostumat

Länsi-Lapin maaperäkerostumat tiedetään poikkeuksellisen paksuiksi ja monimutkaisiksi johtuen siitä että alue oli jääkausien aikana toistuvasti
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ns. jäänjakajavyöhykettä, jossa mannerjäätikön
alustaansa kohdistama kulutus oli heikkoa ja aikaisemmat kerrostumat säilyivät kulutukselta.
Jäätikön vetäytyessä sen sulamisvesien lajittelemat hiekka-ja sorakerrostumat ovat hyvin yleisiä.
Kaiken kaikkiaan maaperä on huomattavasti
paksumpaa kuin Lapissa keskimäärin. Alueelta
on löydetty lukuisia aikaisemmista jääkausista
kertovia maaleikkauksia, joista Rautuvaaran
entisen avolouhoksen seinämät tunnetaan parhaiten. Myös Kittilässä on löydetty monia kohteita (Naakenavaara, Tepsankumpu, Petäjäselkä),
joissa on säilynyt viimeistä jääkausivaihetta vanhempia kerrostumia. Keskisen Lapin maaperän
kerrosjärjestys ja jäätikköhistoria on kuitenkin
vielä monilta osin selvittämättä, sillä kerrostumien luotettavia ajoituksia ei ole tehty tarpeeksi.
Tämä pitää etenkin paikkansa sora- ja
hiekkakerrostumien suhteen. Lapin maaperäkartoituksen perusteella tiedetään, että alueella on
ainakin kaksi eri-ikäistä harjusysteemiä ja lisäksi
eri-ikäisiä jokikerrostumia, joihin liittyy huomattavia pohjavesivarastoja. Vaikka niillä ei ole
vedenhankinnan kannalta merkitystä, ovat ne
tärkeä seikka suunniteltaessa kaivostoimintaa ja
sen vesijärjestelyjä. Näin ollen nähtiin tärkeäksi
tehdä maaperän syntyyn ja ikään liityvä erillinen
tutkimus, jonka kohteena olivat erityisesti jo olemassaolevat mutta aikaisemmin tutkimattomat
Laurinojan avolouhoksen irtomaaseinämät.
Maaperätutkimuksen tarkoituksena oli myös
antaa kiinnekohtia samaan aikaan suoritettujen
maatutkaluotausten sekä pohjavesihavaintojen
tulkinnoille.
Maaperätutkimuksia varten Laurinojan
avolouhoksen seinämästä puhdistettiin neljä
leikkausta (Kuva: Fig. 1.3.). Lisäksi alueella
tehtiin kahdeksan koekaivantoa ja havainnoitiin
maa-ainesten ottopaikoilta maakerrostumien
koostumusta ja ominaisuuksia (Fig. 1.2.). Kerrostumien suuntaelementtejä mitattiin, niistä
tehtiin rakenne- ja raekoostumismäärityksiä ja
niitä ajoitettiin neljällä OSL-näytteellä. Kaikista
yksiköistä tutkittiin vedenjohtavuuskertoimia

ja moreenikerrostumista määritettiin niiden
kivilajikoostumus. Tulokset on koottu yhteen
kuvassa 1.13, jossa on esitetty kaavamaisesti
Hannukaisen maaperän kehityksen tärkeimmät
vaiheet.
Maaperän paksuus Laurinojan leikkauksella on jopa 16 metriä, ja siinä on erotettavissa neljän eri jäätiköitymisvaiheen kerrostamia
moreeneja sekä niiden välissä olevia hiekka- ja
sorakerrostumia. Alin moreeniyksikkö (yksikkö 1 kuvassa 1.13) on rapautuneita malmikiviä
sisältävä hiekkamoreeni, joka löytyi aivan leikkauksen pohjasta, välittömästi kallion päältä.
Sen päällä on hiekkainen, hyvin lohkareinen
moreenyksikkö (2), jota peittävät lustosavet ja
-siltit (yksikkö 3), jotka ovat kerrostuneet jään
patoamaan järveen. Jääjärvikerostuman päälle
on kasautunut jokisoraa ja -hiekkaa (yksiköt 4
ja 5), joille saatiin 35 – 56 000 vuoden ikä. Ne
osoittavat tämän jäätikkösyklin B olevan keskiVeikselin jäätiköitymisvaiheen ikäinen. Keskellä kerrossarjaa oleva moreeniyksikkö (6) on
hyvin ohut, ja paikoin se on näkyvissä vain voimakkaina pohjoisesta etelään suuntautuneina
työntörakenteina alla olevissa hiekoissa. Sen
päällä ovat paksut keskikarkeiden hiekkojen kerrostumat, jotka on tulkittu jäätikköjoen suulle
syntyneiksi deltakerrostumiksi. Ylimpänä kerrossarjassa on nuorimman jäätikkövaiheen (D)
kasvuun ja sulamiseen liittyviä moreeni- (8) ja
sorakerrostumia (9). Maaperää peittää yleisesti
tuulen kerrostama hiekka (10), jonka paksuus
vaihtelee puolen metrin ja metrin välillä.
Havainnot vahvistivat nykykäsitystä, jonka mukaan alueella on vaikuttanut ainakin kolme
erillistä jäätiköitymisvaihetta viime jääkauden
aikana. Niiden yhteydessä jäätikkö on vuoroin
edennyt kerrostaen moreeneja ja vuoroin sulanut, jolloin maaperään on kerrostunut jääjärvisavea, jokihiekkoja ja soraa, deltakerrostumia
tai harjukerrostumia. Harjukerrostumat ovat
pääasiassa vanhoja, viimeistä jäätiköitymistä
edeltäviä (punaisella merkityt kartassa 1.14).
Nuori, vihreällä merkitty harjujakso tavattiin vain
aivan Laurinojan louhoksen tuntumassa. Kaikki
kerrostumat ovat viime jääkauden, eli Veikselin
aikaisia ja on merkillepantavaa, että hyvin vettä
johtavat sorat ja hiekat ovat maaperän vallitseva
kerrostuma. Kallioperä havaittiin koekaivannoissa pinnaltaan voimakkaasti rapautuneeksi.

Maatutkaluotausten tulokset

Maatutka (GPR) on geofysikaalinen tutkimuslaitteisto, jolla lähetetään maahan sähkömagneet-

tisia pulsseja, joiden takaisin heijastuvasta signaalista voidaan tehdä päätelmiä maaperän
ominaisuuksista. Hannukaisissa tehdyn tutkauksen tavoitteena oli hankkia kattava aineisto, jonka perusteella voitaisiin arvioida maapeitteiden
paksuutta, maaperän kerrosjärjestystä sekä
pohjaveden esiintymistä koko suunnitellun kaivostoiminnan alueella. Maatutkaluotaus ja sen
tulosten käsittely on raportissa esitetty kahtena
omana kappaleenaan, joiden keskeiset tulokset
on tiivistetty seuraavassa.
Tutkimuksessa käytettiin mahdollisimman matalataajuisia (100 ja 50 MHz) antenneja,
joiden läpäisevyys kuivilla hiekkaisilla mailla on
varsin hyvä (jopa >45 m). Signaalin laatu pyrittiin saamaan mahdollisimman häiriöttömäksi
käyttämällä suojaamatonta ns. matoantennia
sekä välttämällä aitoja, sähkölinjoja ja maastokulkuvälineiden käyttöä. Käytännössä tutkaus
suoritettiin jalkaisin laitteistoa kantaen ja vetäen
niin että yhteensä prosessoitua linjastoa kertyi
lopulta n. 100 km (taulukko Table 2.1, Fig. 2.3.)
jakautuen 83 erilliseen profiiliin. Mittapisteet
sidottiin koordinaatistoon GPS-laitteiston avulla
ja tulosten prosessoinnissa sekä tulkinnoissa
käytettiin ReflexW ja opendTect –ohjelmistoja.
Tutkalinjojen maastokorkeudessa saavutettiin
suuri tarkkuus, koska mittapisteet voitiin sitoa
hyvin tarkkaan LIDAR-korkeusmalliin. Kun signaali oli prosessoitu (häiriöiden poisto, kohinan
ja kerrannaiskaikujen eliminointi, signaalin homogenisointi sekä topografiakorjaus) voitiin sen
perusteella tehdä tulkintoja maaperän kerrosjärjestyksestä ja pohjavesiolosuhteista. Tulkintoja vahvisti se, että maatutkauksen prosessituloksia voitiin verrata Laurinojan leikkauksen
maaperägeologisiin havaintoihin, kuten on esi
tetty kuvassa 2.4.
Tutka-aineistoissa voitiin havaita maa
perän kolme kerrostumaelementtiä, jotka olivat
Alin, Keskimmäinen ja Ylin kerrosekvenssi. Alin
sekvenssi on pohjaveden kyllästämä, pohjaveden pinnan ollessa osapuilleen louhoslammen
tasolla (190 m. mpy). Keskimmäinen sekvenssi
on varsin deformoitunut ja siihen samoin kuin
ylimpään sekvenssiin liittyi erillisiä pohjaveden
kyllästämiä orsivesiosueita. Maapeitteiden paksuus ei korreloi suoraan topografian kanssa, vaan
suuria kerrospaksuuksia tavattiin myös ylävimmillä alueilla kuten Kuervaaran rinteillä aina 280
metrin korkeuteen asti (Fig. 2.5.). Maastomuodoilla ei havaittu mitään lineaarisia, jäätikön alu
eelliseen kulutukseen liittyviä rakenteita, kuten
ei myöskään selkeitä jokilaakson elementtejä.
Topografialtaan tutkittu alue voidaan jakaa kol-
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meen osa-altaaseen, joille annettiin nimet Laurinojan piilolaakso (LBV), Läntinen painauma
(WD) ja Koillisallas (NEB). Laurinojan piilolaakso viettää kohti Äkäsjokea, Läntinen painauma
on suoraan yhteydessä Valkeaojan laaksoon ja
Koillisallas puolestaan Kuerjokeen (Kuva 5.1., s.
91).
Tutkatulkinnassa ilmeni eräitä maaperän
rakennepiirteitä, jotka eivät näy maanpinnan
topografiassa. Eräs sellainen ovat Kuervaaran
rinteillä olevat terassikerrostumat (Fig. 2.8.),
jotka ovat ilmeisesti aikaisemman jääkauden
sulamisen yhteydessä syntyneitä rantamuodostumia. Korkeimmillaan niitä on 260 metrin
korkeudessa ja ne todennäköisesti liittyvät Keski-Veikselin jääjärven tai Eem-meren rantavoimien toimintaan. Toinen merkittävä ilmiö liittyi
uomastoihin, joita on etenkin tutkimusalueen
pohjoisosissa. Uomat ovat osin topografisesti
erotettavissa, mutta toisinaan niissä on paksuja turvekerrostumia. Uomiin liittyy hiekkaisia ja soraisia särkkämäisiä kerrostumia ja ne
voidaan tulkita Muonion jääjärven purkautumiskanaviksi, jotka jääkauden lopulla muodostivat
tämän tästä kulkuansa vaihtaneen palmikoivan
jokiverkoston. Prosessoidussa maatutka-aineistossa ilmeni myös vanhempia kanavarakenteita
(esim. Fig. 2.9.), mutta niiden ikää tai syntymekanismia ei voida sen tarkemmin arvioida. Kaik
kialla kerrostumissa ilmeni toistuvien jäätiköitymisten aiheuttamia siirrosrakenteita, mikä
vahvistaa käsitystä alueen monimutkaisesta kerrostumishistoriasta.
Tutka-aineistosta voitiin tulkita, että
alueella on viisi erillista pohjavesivarastoa eli
akviferiä: 1) Alimpana kerrossarjassa oleva
lohkareikko/rakka. 2) Vanhimmat jokisorat ja
–hiekat. 3) Keskimmäiseen jäätikkösysteemiin
liittyvät deltakerrostumat. 4) Pinnimmainen
moreeni ja siihen liittyvät harjukerrostumat. 5)
Särkkähiekoilla täyttyneet jääjärven purkauskanavat. Pohjavesivarastoja erottaa kolme erillistä akvitardia, joilla tarkoitetaan huonosti vettä
läpäiseviä yhtenäisi kerrostumia. Ne ovat: 1)
Alimpana olevat jäätikköjärven hienosedimentit
2) Keskimoreeni ja 3) Ylin moreeni.
Alin lohkareikko ja rakka yhtyy Kuervaaran terassirakenteisiin (Kuva 2.11) ja se toimii
todennäköisesti tärkeänä aluellisena pohjavesiä
keräävänä systeeminä. Laajimmat pohjavesivarat liittyvät ilmeisesti vanhoihin jokisoriin
ja hiekkoihin, jotka osoittautuivat useimmiten
täysin veden kyllästämiksi. Sen sijaan ylempänä
olevissa akvifereissä pohjavesi esiintyy usein
pienialaisina rikkonaisina orsivesinä. Kaiken
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kaikkiaan pohjavesigeologiset olosuhteet ovat
hyvin monimuotoiset, ja niiden täydellinen ymmärtäminen edellyttää merkittävästi lisähavaintojen tekemistä etenkin Läntisen painaman ja
Koillisaltaan alueelta. Laurinojan piilolaakso on
parhaiten tunnettu ja sen pohjavesivarojen hallinta on jo nykytietojen valossa mahdollista.

Raportin 3. osassa maatutka-aineisto yhdistettiin kairausaineistoihin ja maastohavaintoihin
tavoitteena määrittää vedellä kyllästyneen aineksen tilavuutta, kallioperän topografiaa sekä
muita pohjaveden esiintymiseen ja virtaukseen
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusalueen topografia
on esitetty kuvassa 3.1. Aineistoon yhdistettiin
noin 800 inventointikairauksen kalliopintatiedot
sekä 20 pohjavesiputken sisältämä maaperäinformaatio. Topografiamalliin sidottuja maa
tutkapisteitä oli n. 24 000. Rakennemalli luotiin
Gocad-ohjelmalla, jolla voitiin tasoittaa epätasaisen pistejakauman aiheuttamaa vääristymää
(Kuva 3.3.) ja saada aikaan todellisuutta mahdollisimman hyvin vastaava kallion pintamalli (kuva
3.4.).
Mallitulokset on esitetty 25 metrin ruutukoossa, koordinaatistona KKJ2. Pintamalli on
10 metrin ruudukossa, ja se perustuu LIDARaineistoon (Kuva 3.6.).
Kalliopinta-aineisto
prosessoitiin tarkistetuista kairaustiedoista,
pohjavesiputkista ja paljastumatiedoista, joiden
perusteella sähkömagneettisista aallonnopeuksista laskettiin kallionpinnan asema tutka-aineistossa (Kuva 3.11). Lopullinen kalliopinnan 3D
geometria saatiin yhdistämällä näiden kaikkien
aineistojen tiedot (Fig. 3.12).
Kalliopinnan topografia on hyvin pieni
piirteistä eikä maaperän paksuusvaihteluilla
(kuva 3.13) näytä olevan suoraa yhteyttä kalliopinnan muotoihin. Maapeitteiden paksuus vaih
telee välillä 0 – 102 m, mediaanarvon ollessa
17,65 m ja keskiarvon 20.38 m (Kuva 3.14). Maapeitteiden kokonaistilavuus tutkitulla alueella
on n. 1,8 km3.
Sähkömagneettisten aaltojen etenemisnopeutta voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa
maaperän huokosten vesikyllästyneisyyttä. Se
dimenttien keskimääräiseksi aallonnopeudeksi
saatiin 0,088 m/ns. Aallonnopeus on hitaampi (0,06) jos sedimentti on täysin veden kyllästämää, ja nopeampaa kuivilla hiekoilla (0,15
m/ns). Saatujen parametrien perusteella voi
tiin laskea, että Hannukaisten tutkimusalueen
akviferien vesikylläisyysaste on 62,6 %. Edelleen
arvioimalla sedimenttien alueelliseksi huokoi
suudeksi 15 %, voidaan laskea, että tutkimus

alueen pohjaveden kokonaismäärä on luokkaa
0,1 km3, eli 100 milj. m3. Tästä vesimäärästä noin
kaksi kolmasosaa on hyvin vettä johtavissa hiekka- ja sorakerrostumissa. Valtaosa pohjavedestä
on 15 – 25 metrin syvyydellä maanpinnasta, ja
pinnanläheinen pohjavesi esiintyy hajanaisina
orsivesialtaina, joilla ei ole alueellista merkitystä
(Kuva 3.17). Sähkömagneettisen aallonnopeuden suhde maanpinnan korkeuteen (3.18) osoittaa, että alueellinen pohjaveden pinta asettuu
190 metrin korkeustasolle.
Kuvassa 3.19 on esitetty pinta- (siniset nuolet) ja pohjavesien (punaiset nuolet)
todennäköiset virtaussuunnat, jotka perustuvat
maanpinnan ja vastaavasti kallionpinnan topografiseen malliin. Kalliokynnykset rajaavat potentiaaliset pohjavesivirtaukset edellä mainittujen kolmen osa-alueen (LBV, WD ja NEB) sisälle.
Karttaa voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa
mahdollisia haitta-aineiden kulkeutumisreittejä,
mutta on muistettava, että tässä tarkastelussa ei
ole huomioitu orsivesien, paineellisten pohjavesien tai maaperän todellisen vedenjohtavuuden
vaihteluiden vaikutusta. Tulos kuitenkin viittaa vahvasti siihen, että Laurinojan piilolaakson alueella on parhaat edellytykset vesitaseen
täydelliseen hallintaa myös kaivoksen ollessa
toiminnassa. Sen sijaan Läntisen painauman
alueella maanalaisilla vesilla on suora yhteys
Valkeajokeen, samoin kuin Koillisaltaan alueella Kuerjokeen. Tässä käytössä olevan tutkimusaineiston perusteella on vaikea arvioida edes
alustavasti, mikä tulisi olemaan Kuervitikon
suunnitellun louhoksen vaikutus Koillisaltaan
erittäin suuriin pohjavesivarastoihin, ja miten
niiden yhteydet Laurinojan suuntaan muuttuisivat.

Pohjavesitutkimukset
Pohjavesitutkimusten tavoitteena oli kuvata
tarkemmin pohjavesivarastojen eli akviferien ja
pohjaveden liikettä hidastavien akvitardien ominaisuuksia, mitata maaperän vedenjohtavuus
kertoimia sekä tehdä havaintoja pohjaveden pinnasta ja virtaussuunnista. Lisäksi kartoitettiin
pohjavesien ja pintavesien yhteyksiä, määritettiin pohjaveden kemiallista ja isotooppikoostumusta sekä arvioitiin nykyisen pohjaveden seurantaverkon toimivuutta.
Hannukaisten alueella on yli 20 eri konsulttien asentamaa pohjaveden tarkkailuputkea
sekä useita syväkairausreikiä, joista on monito
roitu pohjaveden pintaa ja laatua. Näistä 23 putke-

sta kerättiin tässä raportoitavan tutkimuksen
havainnot kesällä 2011. Putkikortit täydennettiin niin, että niitä voidaan tarkastella yhteneväisesti (Liite, App. 3, s. 82). Pohjavesiputkista ja pintavesistä otettiin perusvesikemiallisia näytteitä,
metallinäytteitä ja stabiilien isotooppien määritysnäytteitä sekä mitattiin pH, happi ja sähkönjohtavuus kenttämittarilla. Kaikki näytteet on
lueteltu taulukossa 4.1. ja niiden tulokset taulukoissa 4.2. – 4.4. Analyysit suoritettiin Helsingin
yliopiston Geokemian laboratoriossa, minkä
lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin Northland
Mines monitoroinnin yhteydessä analysoituja
vedenlaatutietoja. Yhteensä 34 maaperänäytteestä tehtiin raekoostumukseen perustuvia
vedenjohtavuusmäärityksiä, joita täydennettiin
kuudella imeytystestillä. Maaperänäytteistä parhaimmat vedenjohtavuusarvot olivat harju- ja
jokisorilla jotka edustivat yksikköjä 4 ja 5 (Taulukko 4.6.). Suurimmalla osalla näytteistä mitattiin kohtalainen vedenjohtavuus (K = 10-4 … 10-6
m/s). Moreeneilla ja silteillä oli huono vedenjohtavuus (10-7 – 10-8 m/s). Nämä yksiköt saattavat muodostaa orsivesiä pidättäviä akvitardikerrostmia.
Pohjaveden purkautumista pintavesistöihin tutkittiin asentamalla minipietsomet
reja Äkäsjoen pohjaan sekä mittaamalla vesien
lämpötilaa ja stabiilien isotooppien suhdetta.
Veden happen ja vedyn stabiilien isotooppien
suhde muuttuu haihdunnan seurauksena, jolloin
keveämmät isotoopit poistuvat ja vesi rikastuu
raskaampien isotooppien suhteen. Haihdunnalle
altistunut pintavesi voidaan tällä keinolla tunnis
taa pohjavedestä.
Vesianalyysien ja pohjavesiputkien mittaukset osoittivat että alueen tarkkailuputkista vain muutama täytti kelvollisen monito
rointiputken vaatimukset. Näitä hyviä kaivoja
olivat BH101, BH103, BH109 ja SP312. Useimmiten kaivot oli asennettu liian mataliksi, jolloin
niissä näkyy vain orsiveden pinta eikä akviferien
syvemmistä osista saada mitään tietoa. Lisäksi
muutamat pohjavesiputket olivat kuivia (BH402,
HAN_OW_02S) tai niihin pääsi pintavettä (LAU11MET07, LAU11MET04, SP311). Kuvissa 4.7
– 4.10 on esitetty eräiden pohjavesiputkien sijainti maatutkaprofiililla. Liitteessä 1 pohjavesiputkien sijainti on esitetty kartalla.
Pohjavesien analyysitulokset olivat ionitasapainon perusteella arvioituna korkealaatuisia ja joissakin (HAN=W 08D, SP305, SP310,
SP317) ilmenee kaivosvaikutus jolloin vesi on
Ca-Mg-SO4 –tyyppistä kun tyypilliset luonnolliset pohjavedet ovat Ca-CHO3-tyyppisiä (Fig. 4.14.
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ja 4.15). Myös Äkäsjokeen purkautuvassa pohjavedessä on pietsometrinäytteen MP3 perusteella
havaittavissa kaivosvaikutusta.
Pohjaveden pinnankorkeus vaihteli 173,1
– 242,3 metrin korkeudella merenpinnasta ja veden pääasialliseksi virtaussuunnaksi havaittiin
pohjois-eteläsuunta. On kuitenkin selvää, että
enin osa pohjavedenpintahavainnoista liittyy
paikallisiin olosuhteisiin eikä tämän aineiston
perusteella voida tehdä päätelmiä alueellisen,
syvällä olevan varsinaisen pohjaveden tasosta tai
virtaussuunnista.
Isotooppisuhteet osoittavat että tutkitut pohjavedet vastaavat δ18O-arvoltaan tyypillisiä Pohjois-Suomen arvoja (-15 … -14.5). Kuer
vaaran ja Laurinojan louhoslammikoiden vesi
oli voimakkaimmin haihtunutta. Valkeajoen ja
Kuerjoen isotooppisuhde osoittaa niiden saavan
valtaosan vesistään pohjavesien purkautumisen
myötä. Taulukossa 4.5 on esitetty tutkittujen
vesien isotooppisuhteet ja kuvassa 4.13 niiden
ryhmittyminen puhtaiksi pintavesiksi (vihreät),
pohjavesiksi (siniset) tai niiden sekoitukseksi
(punaiset symbolit).
Yhteenvetona voidaan todeta, että Hannukaisen alueen pohjavesiolosuhteet ovat varsin mutkikkaat. Alueella on erittäin laajoja poh
javetta varastoivia kerrostumia, jotka liittyvät
moreenipeitteisiin hiekka- ja soraesiintymiin.
Yleisiä ovat myös pohjavettä pidättävät kerrostumat, joiden ansiosta orsivesiesiintymät ovat
tavallisia. Pohjavesi on siis kahdessa tai jopa kolmessa kerroksessa. Alin pohjaveden taso on osittain paineellinen etenkin Laurinojan piilolaakson alueella.

Loppuyhteenveto
Osassa 5 on koottu yhteen tutkimuksen tär
keimmät havainnot, jotka on kiteytettävissä
seuraavasti:
Hannukaisen maaperässä on nähtävissä
tietellisesti merkittävä monipuolinen kerrossarja, joka tarkentaa tietoja etenkin Keski-Veikselin
ilmastovaiheen tapahtumista Lapissa. Pääosa
Laurinojan leikkauksen kerrostumista on 35 000
– 55 000 vuoden ikäisiä, siis tuntuvasti nuorempia kuin aikaisemmin on oletettu.
Maaperän kerrostumista noin 70 %
on soraa ja hiekkaa, jotka liittyvat eri ikäisiin
harju- ja jokikerrostumiin. Muonion jääjärven
purkautumisen yhteydessä on syntynyt osittain
hiekalla täyttynyt kanavaverkosto, joka näkyy
erityisen selvästi Laulukarhakan – Aavahelukan
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alueella.
Moreenikerrostumat ovat ohuita ja epäjatkuvia ja niiden vedenläpäisevyys on vain kohtalainen, joten ne synnyttävät orsivesikerroksia.
Pohjavedet esiintyvät kahdessa tai jopa kolmessa kerroksessa, ja niiden alin, alueellinen taso on
190 metrin tuntumassa.
Sedimenttien paksuusvaihtelu on 0 –
102 metriä, mediaanipaksuuden ollessa 17,65
m. Tutkimusalueen koko oli 89,1 km2 ja siellä
olevien maaperäkerrosten kokonaispaksuus on
1,8 km3. Alueella olevan pohjaveden määräksi arvioitiin 100 milj m3, josta enin osa on hyvin vettä
johtavissa hiekka- ja sorakerrostumissa.
Hiekkojen ja sorien vedenjohtokyky on
hyvä (luokkaa 10-3 … 10-5 ms-1). Moreenien vedenjohtavuus on kohtalainen (10-5 … 10-6 ms-1) ja
silteille sekä lustosaville saatiin laskennalliseksi
K-arvoksi 10-7 … 10-8 ms-1.
Vain osa alueen pohjaveden tarkkailuputkista täyttää niille asetetut laatuvaatimukset. Niitä ovat BH101, BH103, BH109, SP310 ja
SP312, jotka osoittavat että alueen luonnollinen
pohjavesi on Suomessa tyypillistä elektrolyyttiköyhää Ca-HCO3 –tyypin pohjavettä. Osa tarkkailuputkista edustaa orsivettä (SP304, SP305,
SP314 ja SP317) ja osassa tarkkailuputkia
(HAN0W 08D, SP305, SP310 ja SP317) näkyy
aikaisemman kaivostoiminnan vaikutus kohonneena liukoisten aineiden määrinä, jolloin vedet
ovat Ca-Mg-SO4 –tyyppiä.
Vesien stabiilien isotooppien koostumusta voidaan käyttää tunnistettaessa pinta- ja
pohjavedet toisistaan sekä määrittämällä niiden
sekoitussuhdetta. Tulokset osoittavat, että pohjavettä purkautuu Laurinojan suunnasta Äkäsjokeen ja että Kuerjoen ja erityisesti Valkeajoen
vesi on pääasiassa pohjavettä.
Kalliokynnykset ja sedimenttien esiin
tyminen jakaa pohjavedet kolmeen pääasialliseen altaaseen: Laurinojan piilolaakso (LBV),
Läntinen painauma (WD) ja Koillisallas (NEB).
Näistä Laurinojan piilolaakson pohjavedet
ovat parhaiten hallittavissa suunnitellun kaivostoiminnan yhteydessä. Läntisen painauman pohjavesillä on suora yhteys Valkeajokeen ja Koillisaltaan rajaamilla pohjavesillä Kuerjokeen.
Kuvassa 5.1. on suunnitellut kaivos
toiminnat projisoitu karttapohjalle, jossa näkyy
myös pohjavesiin ja vettä hyvin johtaviin kerros
tumiin liittyviä tekijöitä. Vihreällä on merkitty
harjujaksojen kulku, keltaisilla viivoilla kanavaverkosto ja sininen katkoviiva rajaa pohjavesialtaita, joiden sisällä pohjaveden virtaus toteutuu sinisten nuolien osoittamiin suuntiin.

Liite 14
Pohjavesialueluokitusten
tarkistaminen
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Veden fysikaalis-kemiallinen laatu
Kalat
Pohjaeläimet
Valkeajoen ekologinen tila
Niesajoki
Hydrologis-morfologiset tekijät
Veden fysikaalis-kemiallinen laatu
Kalat
Pohjaeläimet
Piilevät
Niesajoen ekologinen tila
Lähteet
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