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TIIVISTELMÄ
Hanke ja YVA-menettely
Gold Fields Arctic Platinum Oy:llä (GFAP) on voimassa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa (nro 122/05/1) sekä kaivospiiri (nro 5426/1a) kaivostoiminnan aloittamiseksi Suhangon alueella. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto
myönsi luvan 7.12.2005 ja se sai lainvoiman 14.1.2008 Vaasan hallinto-oikeuden korvauskysymyksiä käsittelevän
päätöksen (nro 07/0429/1, 13.12.2007) jälkeen. Lupa kattaa malmin louhinnan Konttijärven ja Ahmavaaran esiintymistä, niihin liittyvät jäte- ja ylijäämämaa-alueet sekä vaahdotusrikastuksen Suhangon kaivosalueella. Luvan
mukaiselle kaivostoiminnalle on toteutettu YVA-menettely vuosina 2002–2003, jolloin edellä mainittujen toimintojen osalta harkittiin vaihtoehtoiset toteutustavat ja sijoituspaikat, sekä arvioitiin niiden ympäristövaikutuksia.
Esikannattavuusselvityksissä saatujen tulosten johdosta hanketta ei ole kuitenkaan aloitettu tässä laajuudessa.
Kannattavuuden parantamiseksi suunnittelussa edettiin pidemmälle vietyyn jalostukseen (hydrometallurginen
laitos) Suhangossa sekä laajempaan kaivostoimintaan. Näiden pohjalta laaditun esikannattavuusselvityksen tulokset olivat rohkaisevia, minkä johdosta aloitettiin kaivoksen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettely jättämällä vuoden 2012 lopussa YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Hankkeessa on tarkoituksena louhia malmia avolouhintana yhdestä – kahdesta louhoksesta kerralla, rikastaa se
murskauksen ja jauhatuksen jälkeen perinteisellä vaahdotusrikastuksella sekä jatkojalostaa vaahdotusrikaste hydrometallurgisella Platsol-prosessilla. Tuotteina saataisiin kuparikatodia, nikkeli-kobolttihydroksidi sakkaa ja jalometallirikastetta (platina, palladium, kulta). Platsol-prosessi koostuu mm. painehapetuksesta, useista saostus- ja
neutralointivaiheista sekä kuparin elektrolyyttisestä talteenotosta. Kaivannaisjätteenä toiminnassa muodostuu
sivukiveä, vaahdotuksen rikastushiekkaa ja Platsol-prosessista hydrometallurgista jäännössakkaa. Jätejakeet varastoidaan omille erillisille alueille ja altaisiin, joiden pohjarakenteet suunnitellaan ottaen huomioon jätteiden
ominaisuudet. Tavoitteena on aloittaa toiminta vuonna 2017 lupamenettely-, kaavoitus-, suunnittelu- ja rakennusvaiheiden jälkeen.
Rikastuksen raakavesi saadaan louhosten kuivatusvesistä, rikastushiekka-altaalta ja hydrometallurgisen jäännössakan altaalta ko. prosessiin, tehdasalueen aluevesistä sekä tarvittaessa Konttijärvestä. Vettä puretaan ympäristöön sivukivialueilta ja pintamaiden läjitysalueilta sekä tarvittaessa vaahdotuksen rikastushiekka-altaasta. Hydrometallurgisen jäännössakka-altaan vesiä ei johdeta missään olosuhteissa ympäristöön eikä altaan vesiä ei sekoiteta kaivoksen muiden prosessivesijakeiden kanssa. Vesitaseen hallinnoimiseksi alueelle rakennetaan 3 Mm3 vesivarastoallas.
Pöyry Finland Oy on laatinut GFAP:n toimeksiannosta tämän YVA-selostuksen YVA-ohjelman ja siitä annettujen
lausuntojen pohjalta. YVA-selostuksessa on arvioitu hankkeesta ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia
lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa. Viranomaisilla, järjestöillä ja kansalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä YVA-selostuksesta hankkeen yhteysviranomaiselle Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta lausuntonsa, jossa ottaa huomioon muut annetut mielipiteet. YVAmenettelyssä ei tehdä lainvoimaisia päätöksiä eikä myönnetä lupia.
Hankevaihtoehdot
YVA-ohjelmassa hankkeen toteutuksen osalta esitettiin tarkasteltavaksi kahta kokonaislaajuudeltaan erisuuruista
hankevaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan käyttöönotettavien louhosten lukumäärän osalta. Tuotantokapasiteetti on molemmissa vaihtoehdoissa sama, 10 Mt malmia vuodessa, jolloin louhosten lukumäärän kasvattaminen jatkaa kaivoksen toiminta-aikaa. Vaihtoehtona VE1 esitettiin tarkasteltavan Konttijärven (KJV) ja Ahmavaaran
(AHM) louhosten laajennusta ja yhden uuden louhoksen, Suhanko-Pohjoinen (SUH), käyttöönottoa. Kaivoksen ja
rikastamon arvioitu toiminta-aika olisi 26 vuotta (2017–2042). Vaihtoehtona VE2 esitettiin edellisten lisäksi kahden uuden louhoksen, Vaaralammen (VAA) ja Tuumasuon (TUU) käyttöönottoa. Kaivoksen ja rikastamon arvioitu
toiminta-aika olisi tällöin 32 vuotta (2017–2048). Suunnittelun ja tutkimusten edetessä alueelta on lisäksi tunnistettu uusi, hyödyntämiskelpoiseksi luokiteltu esiintymä välittömästi Ahmavaaran louhoksen itäpuolella. Tämä
Pikku-Suhangoksi (PIK) nimetty esiintymä päädyttiin ottamaan YVA-menettelyyn omana vaihtoehtonaan VE2+.
Kaivoksen ja rikastamon arvioitu toiminta-aika olisi tällöin 33 vuotta (2017–2049). Huomioitavaa on, että laajempi
vaihtoehto sisältää aina samat alavaihtoehdot, kuin suppeampi vaihtoehto. Malminkäsittelyn kapasiteetti pysyy
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luvan mukaisessa 10 Mt/a, mutta toiminta-aika kasvaa 11–12 vuodesta aina 33 vuoteen. Nykyisin tunnetut kokonaismalmivarat ovat noin 310 Mt.
Lisäksi arvioinnissa huomioidaan alueen nykytila eli ns. nollavaihtoehto VE0 sekä voimassa olevan ympäristöluvan
mukainen toiminta vaihtoehtona VE0+.Päävaihtoehtojen sisällä YVA-menettelyssä tarkasteltiin myös useita eri
alavaihtoetoja.
VE0:
· Alueen nykytila
VE0+:
·
·
·
·

Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset, malmia yhteensä 103 Mt, kokonaispinta-ala 189 ha
Toiminta-aika 11–12 vuotta
Vaahdotuksen rikastushiekka-allas 415 ha (vain tavanomainen sijoitus)
Sivukivialueet 570 ha

VE1:
· Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset laajempina sekä Suhanko-Pohjoinen, malmia yhteensä 250 Mt,
kokonaispinta-ala 386 ha
· Toiminta-aika noin 25 vuotta
· Vaahdotuksen rikastushiekka-allas 570 ha (osa rikastushiekasta varastoitu Konttijärven louhokseen) tai
770 ha (louhos ei mukana)
· Sivukivialueet 1110 ha (Suhanko-Pohjoiselle vaihtoehtoiset sijainnit)
· hydrometallurginen jäännössakka-allas 102 ha (kaksi vaihtoehtoista sijaintia)
· Ylijoen ja Kotiojan siirto (Ylijoelle kolme vaihtoehtoista uomaa)
· Malmin kuljetusvaihtoehdot Suhanko-Pohjoisen louhokselta (hihna, kaivosauto tai kumipyöräjuna)
· Marginaalimalmialueiden sijoittaminen (hajautetusti louhosten yhteyteen tai keskitetty)
· Vesienkäsittelyn alavaihtoehdot
· Liikennereittivaihtoehdot (neljä kuljetusreittiä)
· Rikastamorakennusten lämmitysvaihtoehdot (turve tai raskaspolttoöljy)
VE2:
· Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset laajempina sekä Suhanko-Pohjoinen, Vaaralampi ja Tuumasuo,
malmia yhteensä 304 Mt, kokonaispinta-ala 543 ha
· Toiminta-aika noin 32 vuotta
· Vaahdotuksen rikastushiekka-allas 845 ha (osa rikastushiekasta varastoitu Konttijärven louhokseen) tai
870 ha (louhos ei mukana)
· Sivukivialueet 1510 ha (Vaaralammelle vaihtoehtoiset sijainnit)
· Hydrometallurginen jäännössakka-allas 140 ha
· Vaaralammen ja Suhankojärven kuivatus
VE2+:
· Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset laajempina sekä Suhanko-Pohjoinen, Vaaralampi, Tuumasuo ja
Pikku-Suhanko, malmia yhteensä 309 Mt, kokonaispinta-ala 616 ha
· Toiminta-aika noin 33 vuotta
· Vaahdotuksen rikastushiekka-allas 845 ha (osa rikastushiekasta varastoitu Konttijärven louhokseen) tai
870 ha (louhos ei mukana)
· Sivukivialueet 1623 ha (Pikku-Suhangolle vaihtoehtoiset sijainnit)
· Hydrometallurginen jäännössakka-allas 140 ha
Hankealueen nykytila
Suhangon kaivosalue sijoittuu lauhkean havumetsäilmaston vyöhykkeeseen. Talvet ovat kylmiä ja kesät lauhkean
lämpimiä. Vuoden keskilämpötila on noin 1 °C ja alueen keskimääräinen vuosisadanta 622 mm. Maa on lumen
peitossa lokakuun puolivälistä huhtikuun puoleen väliin. Hankealueen vallitsevin tuulen suunta on lounaasta. Ilmanlaatu alueella on pääosin hyvä. Ranuan kunnan alueella ei sijaitse ilmanlaatuun merkittävästi vaikuttavaa te-
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ollisuutta. Eniten hankealueen ilmanlaatuun vaikuttaa liikenne ja turvetuotanto. Lisäksi alueelle tulee kaukokulkeumaa.
Kaivoshanke sijaitsee vedenjakajalla Simo- ja Kemijoen vesistöalueiden rajalla. Alue sijoittuu pääosin Simojoen
vesistöalueelle Ruonajoen valuma-alueen yläosalle (64.082). Osia kaivosalueesta on myös Ylijoen (64.037), Väliojan (64.036), Suhankojoen (64.084), Portimojärven - Toljanjärven (64.033) ja Ali Konttijoen (65.179) valumaalueilla. Hankealueella sijaitsevia järviä tai lampia ovat Palolampi, Yli-Portimojärvi, Ahmalampi, Niittylampi, Suhankojärvi, Särkilampi, Vaaralampi, Takalampi, Konttijärvi ja Piilolampi. Hankealueen ulkopuolelle jäävät Saukkojärvi, Pitkälampi, Tainijärvi, Portimojärvi ja Suhankolampi. Hankkeen vaikutusalueen suurimmat virtavedet ovat
Kemijoki, Simojoki, Ylijoki, Ruonajoki ja Suhankojoki. Lisäksi alueella on pienempiä virtavesiä, kuten Ylijokeen laskeva Kotioja ja Ruonajokeen laskevat Välioja ja Saukko-oja. Kaivosalueen lähivesien metallipitoisuudet olivat
näytteenoton perusteella pääsääntöisesti alhaisia, mutta monin paikoin tavattiin luontaisesti kohonneita kupari-,
nikkeli-, koboltti ja sinkkipitoisuuksia. Vähäjoesta, Ruonajoesta ja Suhankojoesta mitattiin kohonneita kadmiumpitoisuuksia ja Takalammesta kohonneita lyijy- ja arseenipitoisuuksia.
Suhangon kaivoshankkeen rikastusprosessin vesitase on pääosin nettopositiivinen eli vesiä joudutaan varastoimaan kaivosalueelle tai purkamaan ympäristöön. Vesitase on nettonegatiivinen vain toiminnan alkuvaiheessa
(toimintavuodet 1–2) sekä tilanteessa, jossa toimintaa on käynnissä vain Suhanko-Pohjoisen (toimintavuodet 18–
22) louhoksella. Rikastusprosessin prosessivesi otetaan pääosin vaahdotuksen rikastushiekka- ja vesivarastoaltaasta. Hydrometallurgisen prosessin tarvitsema vesi otetaan vastaavasti hydrometallurgisen jäännössakan altaasta. Tilanteissa, joissa kaivosalueen vesivarastot ovat riittämättömät, prosessin tarvitsema raakavesi otetaan
Konttijärvestä. Rikastusprosessista vesiä voidaan purkaa ympäristöön ainoastaan vaahdotuksen rikastushiekkaaltaasta. Vedet johdetaan tällöin vesienkäsittelyn kautta Konttijärveen ja siitä edelleen Kemijokeen. Prosessivesien lisäksi kaivoshankkeen aikana muodostuu aluekuivatusvesiä pintamaiden, kuten turpeen ja moreenin sekä sivukiven läjitysalueilta. Aluevedet johdetaan pääosin Simojoen vesistöalueelle.
Suhangon kaivosalueen jokien koskikalasto on pääosin niukka. Lajistoon kuuluvat taimen, harjus, lohi, hauki, ahven, made, mutu, kivennuoliainen ja kivisimppu. Kalastoltaan monipuolisin on Konttijoen ylin alue Konttijärven
alapuolella. Ruonajoen yläosalla oli 2000-luvun alussa elinvoimainen, omaleimainen ja eristynyt taimenpopulaatio, joka on sittemmin taantunut. Taimen kuitenkin lisääntyy edelleen luontaisesti Ruonajokeen laskevassa Kuorinkilamminojassa. Kaivosalueen järvien ja lampien yksikkösaaliit olivat pääasiassa korkeita. Kaikilla alueilla kalasto koostuu pääasiassa ahvenesta. Siikaa saadaan vain satunnaisesti Niittylammesta. Ruonajokisuun alapuolisen
Simojoen keskiosan rakennetuista kiinteistöistä 44 % kalastaa Simojoella. Kalastus on pääasiassa vapa- ja katiskakalastusta. Talouskohtainen keskimääräinen saalis vuonna 2010 oli 18 kg. Kalastusta eniten haittaavina tekijöinä
pidettiin Simojoella turvetuotannon kuormitusta, veden heikkoa laatua ja vesistön liettymistä. Simojoen rapukanta on taantunut v. 2008 puhjenneen rapuruton vuoksi.
Kaivosalueen maaperä koostuu pääosin viime jääkauden aikana kerrostuneesta pohjamoreenista, joka verhoaa
laaksoja ja vaara-alueita, sekä post-glasiaalisista turpeista. Pohjoisemmassa osassa maaperä koostuu pääasiassa
moreenista ja alavammilla alueilla turpeesta. Eteläosassa on pääasiassa eloperäisiä maalajeja paksuine turvekerroksineen. Soiden välissä kulkee matalia moreeniselänteitä. Muutama kalliopaljastuma löytyy alueen kaakkoisosasta. Kallioperän osalta Suhanko on osa Portimon kerrosintruusiota, joka sijaitsee arkeeisen gneissikompleksin
ja proterotsooisen peräpohjan liuskealueen kontaktilla. Portimon kerrosintruusio kuuluu laajaan TornioNäränkävaaran mafiseen - ultramafiseen vyöhykkeeseen, joka ulottuu Koillis-Ruotsista aina Kuolan niemimaalle
asti. Suhangon intruusio on noin 1 000 m paksu ja koostuu (alhaalta ylös) ns. Portimon juonista arkeeisellä pohjalla, jonka päällä ovat marginaalinen ja kerroksellinen sarja. Konttijärven intruusio on ohuempi (noin 150 m) ja sisältää marginaali- ja kerroksellisen sarjan. Pohjan kivilajit ovat pääosin raitaisia gneissejä ja myöhäisarkeeisia granitoideja. Suhanko-Konttijärvi -intruusion kattopuolen kivet ovat pääosin arkeeisia granitoideja.
Varsinaisella hankealueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Hankealueen rajalla on yksi luokiteltu pohjavesialue, Palovaara, jota ei hyödynnetä talousveden ottoon. Lisäksi hankealueen luoteispuolella PorojärvenJoutsenlammen alueilla on useita luokiteltuja pohjavesialueita, lähimmillään noin 2,5 km päässä hankealueelta.
Suhangon alueella pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Laajennettava kaivosalue sijaitsee pääosin Simojoen
valuma-alueella, joten myös pohjavesien virtaus tapahtuu pääasiassa Simojen valuma-alueen vesistöjen suuntaan. Vuosien 2000 – 2002 ja 2013 analyysien perusteella alueen kaivojen, lähteiden ja pohjavesiputkien vedenlaatu on pääasiassa hyvä verrattuna esimerkiksi juomaveden laatustandardeihin. Pääosaa analysoiduista metalleista havaittiin vain hyvin pieniä pitoisuuksia. Rautaa ja mangaania on paikoin runsaasti, mikä on tyypillistä Suo-
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men pohjavesille. Veden pH on matalahko. Yksittäisissä pisteissä alumiinin ja nikkelin pitoisuudet ylittivät talousvesinormit.

Suhangon kaivostoimintojen pohjoisosassa sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue, Joenpolvenvitikon suojelualue. Muita suojelualueita ei sijoitu kaivosalueelle. Natura 2000 – verkostoon kuuluvista alueista lähimpänä hankealuetta sijaitsee Tuiskukivalon närheikkö reilu 4 km hankealueelta luoteeseen. Simojoen Natura-alue kulkee
hankealueen kaakkois- ja eteläpuolella lähimmillään noin 6 km etäisyydellä. Kaivoksen aluevesiä tullaan johtamaan Simojoen suuntaan.
Hankealue sijoittuu kasvimaantieteellisesti pohjois- ja keskiboreaalisen metsäkasvillisuusvyöhykkeen rajalle. Alue
on Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä vaihettumisvyöhykettä, jossa esiintyy sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja ja
kasvillisuustyyppejä. Hankealue muodostuu suurimmaksi osaksi suo- ja metsäalueista. Metsät ovat yleisilmeeltään karuja ja mäntyvaltaisia. Myös reheviä metsiä esiintyy paikoin, lähinnä Ylijoen ja pienempien ojien ja purojen
varsilla. Metsät ovat vaihtelevan ikäisiä ja ne ovat lähes koko alueella voimakkaassa metsätalouskäytössä. Alueella esiintyy runsaasti luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia suoalueita, vaikka useat suot ovat metsätaloustoimien vuoksi ojitettuja. Pienehköjä järviä ja lampia on useita. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä
on useita uhanalaisten ja muutoin huomioitavien putkilokasvi-, kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajien esiintymiä.
Merkittävin on erityisesti suojeltu pohjanhyytelöjäkälä alueen pohjoisosassa.
Suhangon alue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Tornion-Kainuun ja Perä-Pohjolan vyöhykkeiden vaihettumisalueelle. Hankealueen maalinnuston kokonaistiheys on tyypillinen sen maantieteelliseen sijaintiin nähden.
Suolintulajien osuus Suhangon alueen pesimälinnuista on suuri. Sitä vastoin metsien linnusto on lajistollisesti ja
määrällisesti alueelle tavanomaista. Alueen vesistöjen pesivä vesi- ja rantalinnusto taas on niukka. Hankealueella
on tavattu linnustoselvitysten yhteydessä 1 erittäin uhanalainen, 7 vaarantunutta, 10 silmälläpidettävää, 9 alueellisesti uhanalaista, 20 EU:n lintudirektiivin ja 20 Suomen vastuu lintulajia. Alueella on luonnonsuojelulain tarkoittama rauhoitetun petolinnun pesäpuu. Hankealueella levinneisyytensä perusteella luontodirektiivin liitteen IV
eläinlajeista voisivat esiintyä ilves, karhu, susi, saukko, pohjanlepakko, viitasammakko, luhtakultasiipi, jättisukeltaja sekä kirjojokikorento, joista on selvitetty saukon, lepakoiden ja viitasammakon esiintymistä. Saukon on havaittu esiintyvän Ylijoen alueella. Lepakkohavainnot keskittyivät Konttijärven välittömään ympäristöön sekä Palovaaran alueelle. Viitasammakon osalta tavattiin kaksi lähekkäin sijaitsevaa kutupaikkaa Takalammen kaakkoisrannalta. Liito-oravan potentiaalisia elinympäristöjä kartoitettiin kevään ja kesän 2013 selvitysten aikana, vaikka
lajin tunnettu levinneisyysalue ei ulotu kaivoshankkeen alueelle. Selvityksissä ei tehty havaintoja liito-oravasta.
Maisemamaakuntajaottelussa hankealue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutuun ja siellä Kivalon
vaaraseutuun. Hankealueen maisemarakenteen perustasona voidaan nähdä alueen suot ja lukuisat pienet järvet.
Maasto on kohtalaisen tasaista ja hankealueella on hyvin vähän varsinaisia maamerkkejä. Kivalojen vaarajakso
alueen pohjoispuolella kohoaa noin 240–260 m korkeudelle ja muodostaa suurmaisemassa merkittävän maastonmuodon ja maisemakuvallisen rajan. Eteläpuolella hankealue ei rajaudu maisemakuvallisesti muusta ympäristöstä. Näkymiä hankealueelle avautuu vain muutamin paikoin ympäristöstä, mm. Kivalojen korkeimmilta kohdilta, muutamilta laajemmilta peltoaukeilta sekä paikoin Rovaniemi–Ranua -kantatieltä. Hankealueella tai sen lähiympäristössä ei ole valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä. Hankealueella on tunnistettu kuusi yksittäistä kiinteää muinaisjäännöstä Konttijärven ja Piilolammen tuntumassa hankealueen luoteiskulmassa.
Suhangon suunniteltu kaivosalue on syrjässä asutuskeskittymistä ja se on pääosin rakentamatonta. Suunnitellulla
kaivosalueen laajennusalueella sijaitsee viisi asuinrakennusta Yli-Portimojärven ympäristössä. Lomarakennuksia
laajennusalueella on noin 25. Suhangon voimassaolevan kaivospiirin alue on muutamaa yksityisten maanomistajien omistamaa tilaa lukuun ottamatta GFAP:n omistuksessa. Suunnitellun laajennusalueen omistavat lähes kokonaan yksityiset maanomistajat.
Suhangon kaivoksen alue kuuluu Rovaniemen ja Länsi-Lapin maakuntakaava-alueisiin. Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa Suhangon voimassa olevan kaivospiirin alue on merkitty kaivosalueeksi (EK). Muilta osin on voimassa
Rovaniemen maakuntakaava, jossa hankealue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (MT). Tervolan
kunnassa hankealue kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavaan (ent. seutukaava), jossa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Länsi-Lapin maakuntakaavaa ollaan uusimassa. Lapin maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan
ja kaava on ympäristöministeriössä vahvistettavana. Maakuntakaavassa kaivosalue on osoitettu kaivosalueen
merkinnällä EK. Koko laajennusalue huomioiden maakuntakaavoituksen osalta Lapin liiton hallitus on päättänyt
Suhangon kaivosalueen vaihemaakuntakaavan laatimisesta. Ranuan ja Tervolan kunnissa Suhangon kaivoshanke
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on osayleiskaavassa osoitettu kaivosalue merkinnällä EK. Osa nyt suunnitellun laajennuksen alueesta on Palolammen ympäristössä merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos- ja laajennustyö on ollut vireillä Ranuan ja Tervolan kunnissa, mutta työ on keskeytetty toistaiseksi.
Ranuan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Suhangon kaivosalueen asemakaavan 10.6.2013. Kaivoksen suunnitellulla laajennusalueella, Yli-Portimojärven pohjoisrannalla, on voimassa Yli-Portimojärven rantakaava, joka tulee kumottavaksi laajennuksen toteutuessa.
Ranuan kunnan elinkeinoista alkutuotannon osuus on merkittävä, noin viidennes (21 %). Alkutuotantoon luokitellaan kuuluvaksi esimerkiksi maa- ja metsätalous sekä poronhoito. Palvelusektorin osuus on Ranualla noin 65 %.
Vuonna 2011 Ranualla toimi 258 yritystä. Ranuan työttömyysaste (16 %) oli vuonna 2010 hieman Lapin maakunnan työttömyysastetta (13 %) korkeampi. Hankealue on osittain yksityismetsätalouden ja porotalouden käytössä.
Luonnontuotteiden hyödyntäminen alueella on sekä virkistys- että kotitarvekäyttöä. Hankealue kuuluu Ranuan
riistanhoitoyhdistyksen alueeseen ja se sijaitsee Isosydänmaan ja Narkauksen paliskuntien alueella.
Kaivoksen lähialueen suurimmat tiet ovat kantatie 78 Rovaniemi-Ranua sekä seututie 924 Simo-Nuupas. Hankealueen lähellä on myös useita pienempiä paikallisteitä. Lisäksi alueella on metsäautoteitä, jotka ovat metsähallituksen omistuksessa. Hankealueen läheisyydessä olevilla teillä liikennemäärät ovat vähäisiä.
Vaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten tarkastelussa on mukana koko hankkeen elinkaari. Arvioinnissa on hyödynnetty mm. alueella tehtyjä selvityksiä, seurantoja ja tutkimuksia, tutkimustietoa sekä lainsäädännössä määritettyjä ohje- ja rajaarvoja. Selostuksessa on kuvattu arviointimenetelmät ja eri osioiden arviointiin liittyvät epävarmuudet.
Vaikutusten merkittävyyttä hankkeen toteutusvaihtoehtojen kesken on vertailtu sanallisesti ja havainnollistettu
kuvin ja taulukoin. Lisäksi selostuksessa on esitetty havaittujen haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämismahdollisuuksia sekä hankkeen vaikutusten seuranta.
Ilman laatu: Merkittävimmät pölypäästöt aiheutuvat malmin ja sivukiven louhinnasta, kuljetuksesta, läjityksestä,
malmin ja tarvekiven murskauksesta sekä rikastushiekan varastoinnista. Tehtyjen mallinnusten perusteella ilmanlaadun raja- ja ohjearvojen ylityksiä saattaa hetkellisesti tapahtua kaivosalueen ulkopuolella alueen rajan tuntumassa. Vuorokausipitoisuuksin perustuvien ohje- tai raja-arvojen ylityksiä ei tapahdu missään kaivosalueen ulkopuolella, ei myöskään lähiseudun asutuksen alueilla. Päävaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ välillä pölypäästöissä ei
ole suuria eroja, koska louhittava malmin määrä vuositasolla on sama. Laajemmissa vaihtoehtoissa pölypäästöt
jatkuvat pidempään.
Muista ilmaan johdettavista päästöistä määrältään suurimpia ovat työkoneista aiheutuvat pakokaasupäästöt. Konekannan kehittyessä pakokaasupäästöt tulevat pienenemään, ja jo nyt, verrattuna vuonna 2003 laadittuun arvioon, pakokaasupäästöjen on arvioitu oleva vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+ laajemmassa toiminnassa ja suuremmalla konekannalla pienempiä kuin vaihtoehdossa VE0+. Prosessin kaasumaiset päästöt, räjäytysten kaasumaiset päästöt ja lämmöntuotanto ovat päästöinä ja leviämisen kannalta vähäisiä pölyyn verrattuna, eikä päävaihtoehtojen osalta ole erona kuin toiminnan kesto. Vaihtoehdossa VE0+ ei muodostu prosessin päästöjä lainkaan ja räjäytysten kaasumaiset päästöt ovat noin 70 % pienempiä kuin vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+.
Vesistöt ja veden laatu: Kaivostoiminta pienentää kaivosalueen latvavesien valuma-alueita alentaen virtaamia.
Lisäksi rikastusprosessin raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa alentaa myös osaltaan järven
vedenpinnankorkeuksia ja Konttijoen latvaosien virtaamia. Huomioitavaa kuitenkin on, että prosessivesien ja
aluevesien purkaminen Kemijoen ja Simojoen vesistöalueille tasoittavat osaltaan valuma-alueiden pienentymisen
aiheuttamaa vesimäärien laskua kaivosalueen lähivesissä. Kaivoshankkeella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Kemijoen ja Vähäjoen eikä Simojoen virtaamiin.
Suhangon kaivoshankkeen aikana syntyy pintavesikuormitusta Kemijoen vesistöalueelle pääosin rikastusprosessin
yliteveden johtamisesta. Prosessivesien mukana kulkeutuu Kemijoen vesistöalueelle lähinnä sulfaattia, kiintoainetta, typen yhdisteitä sekä metalleja. Vaikutukset Vähäjoen ja Kemijoen vedenlaatuun arvioidaan vähäisiksi
hydrologisilta olosuhteiltaan normaalina vuonna. Lähempänä kaivosta (Konttijoki ja Konttijärvi) vaikutukset ovat
suurempia. Prosessivesien vaikutukset Konttijärven fysikaalis-kemialliseen tilaan arvioidaankin huomattaviksi.
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Kaivostoiminnan vaikutukset Kemijoen vesistöalueen jokien, lampien ja järvien vedenlaatuun, vesimääriin, piileviin, pohjaeläimiin ja kalastoon hydrologisilta olosuhteiltaan normaalina vuonna vastaanottavien vesien keskivirtaamatilanteissa on esitetty alla olevassa kuvassa. Vaikutusalue on esitetty punaisella.

Simojoen vesistöalueelle ei aiheudu prosessivesipäästöjä. Kaivoshankkeesta aiheutuvat pintavesipäästöt
Simojoen vesistöalueelle aiheutuvat aluekuivatusvesien purkamisesta Ylijokeen, Ruonajokeen, Väliojaan ja
Suhankojokeen. Aluevesien purkamisella ei ole merkittävää vaikutusta Simojoen vedenlaatuun hydrologisilta
olosuhteiltaan normaalina vuonna. Kaivostoiminnan vaikutukset Simojoen vesistöalueen vedenlaatuun,
vesimääriin, piileviin, pohjaeläimiin ja kalastoon hydrologisilta olosuhteiltaan normaalina vuonna vastaanottavien
vesien keskivirtaamatilanteissa on esitetty alla olevassa kuvassa. Vaikutusalue on esitetty punaisella.
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Suhangon kaivoshankkeen pintavesivaikutukset pysyvät eri päävaihtoehdoissa muuttumattomina, mutta jatkuvat
ajallisesti pidempään laajemmissa hankevaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+). Vaaralammen ja Pikku-Suhangon sivukivialueiden sijoituksen alavaihtoehdot eivät myöskään vaikuta aluevesien kokonaiskuormitukseen Simojoen vesistöalueelle. Alavaihtoehdoilla on kuitenkin vaikutusta aluevesien purkusuuntiin.
Kalasto ja kalastus: Takalampi toimii prosessin ylitevesien selkeytysaltaana, joten sen kalataloudellinen arvo menetetään. Raakavedenotto Konttijärvestä toiminnan alkuvaiheessa voi alentaa merkittävästi lähinnä Konttijoen
virtaamia. Konttijoen yläosalla on luontaisesti lisääntyvä taimen- ja harjuskanta, joiden elinolosuhteet heikkenevät alivirtaamakausina virtaaman pienenemisen vuoksi. Suomen lajien uhanalaisuusluokituksen mukaan napapiirin eteläpuoliset sisävesien taimenkannat on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Vähä- ja Kemijoen virtaamiin kaivostoiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta, eikä virtaamamuutoksilla ole siten vaikutusta ko. jokien kalastoon. Suhangon kaivoksen vaahdotusprosessin ylitevesien johtamisen vaikutukset Kemijoen ainevirtaamiin jäävät niin vähäisiksi, että niillä ei arvioida olevan vaikutusta Kemijoen kalastoon tai kalastukseen.
Virtaaman pieneneminen yhdessä aluekuivatusvesien johtamisen kanssa lisää riskiä, että Ruonajoen merkitys
taimenen elinalueena menetetään kokonaan. Ruonajokeen johdettavien aluevesien mukana jokeen tulee lähinnä
sulfaatti-, kiintoaine- ja typpipäästöjä. Kuormitus osaltaan heikentää taimenen elinolosuhteita Ruonajoen yläosalla. Ruonajokeen laskevassa Kuorinkilamminojassa on edelleen paikallinen taimenkanta (tammukkakanta), johon
kaivostoiminnalla ei ole suoranaista vaikutusta. Virtaamamuutosten ei arvioida muuttavan merkittävästi Suhanko- ja Ylijoen kalaston rakennetta. Suhankojärven osittaisen kuivatuksen vuoksi sen kalataloudellinen tuotto pienenee. Ylijoen siirron seurauksena Ylijoen kalataloudellinen tuotto menetetään vanhan uoman osalta, mitä osin
kompensoi uuteen uomaan kotiutuva kalasto. Kotiojan alaosan lyhyt siirto ei vaikuta merkittävästi Kotiojan kalastoon. Aluevesien kuormituksella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Yli- ja Suhankojoen vedenlaadun muutoksia melko hyvin kestävien kevätkutuisten kalalajien kantoihin. Kokonaisuutena aluevesien johtamisella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Simojoen kalakantoihin.
Kaivosalueen pienvesissä harjoitetaan pienimuotoista kalastusta, jonka edellytykset heikkenevät lähinnä Konttijärvellä, Konttijoella, Ruonajoella, Ylijoella ja Suhankojärvellä. Tietoisuus kaivostoiminnasta voi jo sinällään vähentää kalastushalukkuutta kaivoksen lähialueen pienvesissä. Kalojen käyttökelpoisuuteen aluevesien johtamisella ei
arvioida olevan vaikutusta. Simojoella kalastuksella, on suuri merkitys joen virkistyskäytön ja matkailun kannalta.
Kaivoksen aluevesien johtamisella ei ole merkittävää vaikutusta Simojoen kalakantoihin, joten kaivostoiminnalla
ei arvioida olevan vaikutusta Simojoen kalastukseen.
Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi: Louhosten kuivatus vaikuttaa pohjaveden pinnantasoihin, mutta pohjavesialenemia arvioidaan maksimitilanteissakin esiintyvän lähinnä kaivosalueen sisällä. Teoreettiset alenemat ulottuvat Konttijärven ja Tuumasuon osalta hieman kaivosalueen pohjoispuolelle, mutta käytännössä alenemia näillä
alueilla tuskin havaitaan.
Pintamaiden, sivukiven, rikastushiekan, hydrometallurgisen jäännössakan ja marginaalimalmin läjitykset sekä vesivarastoallas muuttavat paikallisesti maaperä- ja pohjavesiolosuhteita ja niillä voi olla vaikutusta maaperän ja
pohjaveteen laatuun. Suhangon alueella maaperä on tiivistä moreenia, jossa pohjavesien virtaus ja siten myös
haitta-aineiden leviäminen on rajallista.
Vaikutusalueet maaperään ja pohjaveteen vaihtoehdoissa VE0+, VE1, VE2 ja VE2+ on esitetty alla olevassa kuvassa.
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Kasvillisuus ja luonnon monimuotoisuus: Kasvillisuuteen ja luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat kokonaisuutena mittavat. Hankkeen seurauksena nykyiset luonnonympäristöt muuttuvat teollisuusympäristöksi. Alueiden alkuperäinen kasvillisuus joko poistetaan, peitetään tai se voi jäädä osittain veden alle esimerkiksi pintavalutuskentillä. Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat aluerakentamisesta ja siitä aiheutuvasta
elinympäristöjen tuhoutumisesta tai muuttumisesta. Alueella on useita metsälain mukaisia erityisen tärkeitä
elinympäristöjä (pienvesien lähiympäristöt, ruohokorvet, rantaluhdat, kivikot) sekä vesilain mukaisia lähteitä. Osa
kohteista jää rakentamisen ulkopuolelle. Tärkeimmät kasvilajit, joihin kohdistuu vaikutuksia hankkeesta, ovat: erityisesti suojeltava pohjanhyytelöjäkälä (VE1, VE2 ja VE2+), rauhoitettu suovalkku (VE0+, VE1, VE2, VE2+), luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji kiiltosirppisammal (VE2, VE2+) ja vaarantunut suopunakämmekkä (VE0+, VE1, VE2,
VE2+)
Linnusto ja eläimistö: Kokonaisuutena kaivoshanke vaikuttaa hankealueen linnustoon ja eläimistöön merkittävästi heikentävästi. Myös lajisto muuttuu. Vaikutukset ovat pääsääntöisesti palautumattomia. Vaikka pääosa alueen
metsistä ja kankaiden reunasoista on muokattu metsätalouskäyttöön, on alue luonnonympäristöä. Alueella on
mm. laajoja luonnontilassa olevia suoalueita, jotka ovat etenkin linnustollisesti merkittäviä. Tuumasuon louhoksen ja sen toimintojen alle jäävät Tuumasuo, Pikku-Suhangon toimintojen alle jää Rytisuo sekä Ahmavaaran toimintojen alle Siliäniemenaapa, jotka kaikki ovat linnustollisesti arvokkaita soita. Toisaalta rikastushiekka-altaista
voi muodostua vesilinnuille, kahlaajille ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aikana, mutta
erityisesti sen loputtua.
Kaivospiirin länsiosan rakentaminen vaikuttaa hirvien talvehtimisalueeseen aluetta pienentäen (VE0+, VE1, VE2 ja
VE2+). Konttijärven alueen rakentaminen heikentää vähäisesti pohjanlepakkojen elinympäristöjä (VE0+, VE1, VE2
ja VE2+). Ylijoen siirto vähentää lepakoille potentiaalisia elinympäristöjä (VE1, VE2 ja VE2+). Takalammen vesivarastoallas todennäköisesti hävittää viitasammakon elinympäristön (VE0+, VE1, VE2 ja VE2+). Suhanko-Pohjoinen
alueen rakentamisen alle jää viitasammakolle potentiaalisia elinympäristöjä (VE1, VE2 ja VE2+). Ylijoen osalta
Saukon elinympäristö muuttuu pysyvästi (VE1, VE2 ja VE2+).
Luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueet: Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko-Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle, riippuen sivukivialuevaihtoehdosta. Silloinkin, jos sivukivialue ei kokonaan peitä
suojelualuetta, Ylijoen uoman siirto suojelualueen läheisyydestä Y2/Y3 muuttaa olosuhteita suojelualueella. Ylijoen uoman siirto Y1 ei vaikuta suojelualueeseen, mutta siinä tapauksessa sivukivialue (SUH1) tuhoaisi sen koko-
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aan. Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia.
Simojoen Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus. Vesistövaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset
Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä.
Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.
Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö: Kaivoshanke aiheuttaa rajoituksia nykyiselle maankäytölle kaivostoimintojen
alueella. Erityisesti tämä koskettaa alueella asuvia ja loma-asukkaita. Lisäksi metsä- ja porotalouden harjoittaminen, sekä alueen virkistyskäyttö varsinaisella kaivosalueella rajoittuu. Vaikutuksia ei kokonaisuuden kannalta voi
pitää erityisen haitallisina tai suurina. Kaivosyhtiöllä on tarkoitus hankkia kaivostoimintojen alueelta maat omistukseensa ja näin korvata menetys maanomistajille. Myös poronhoidon osalta voidaan sopia korvauksista laidunalueiden menettämisestä. Kaivostoiminnan aikana eri maankäyttömuotoja ja toteuttamisen vaiheistusta on mahdollista suunnitella ja jossain määrin sovittaa yhteen. Uusien työpaikkojen myötä asukkaita muuttaa Ranuan ja
Tervolan keskustaajamiin, Rovaniemelle, sekä kyliin, taajamiin ja haja-asutusalueille. Alueen infrastruktuuri ja
palvelutaso paranevat.
Kaavoituksen osalta hankkeen laajennus edellyttää toiminnan osoittamista maakuntakaavassa (Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava), Yli-Portimojärven rantakaavan (ranta-asemakaavan) kumoamista sekä mahdollisesti Suhanko-kaivoshankkeen osayleiskaavojen muuttamista.
Maisema, kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset: Hanke aiheuttaa maisemavaikutuksia, kun ympäristön
luonne muuttuu. Muutokset ovat merkittäviä sekä seudullisella että paikallisella tasolla tarkasteltuna. Mitä laajempana hanke toteutuu, sitä hallitsevampi se on Ranuan seudun miljöökokonaisuudessa ja sitä laajemmalle alueelle välittömät vaikutukset kohdistuvat. Hankealueen sisäisillä järjestelyillä ei kokonaisuutena ole merkitystä
maisemavaikutusten kannalta, sillä maiseman luonteen ja maisemakuvan muutos hankealueella on joka tapauksessa erittäin merkittävä. Hanke ei minkään vaihtoehdon mukaan toteutuessaan aiheuta merkittäviä visuaalisia
vaikutuksia seudun asutusvyöhykkeiden suunnista katsottuna.
Hanke (VE1, VE2 ja VE2+, rikastushiekka-allas B) aiheuttaa vaikutuksia Konttijärven eteläpuolella sijaitsevaan, kesän 2013 inventoinnissa löydettyyn muinaisjäännöskohteeseen. Vaihtoehdossa VE0+ ja rikastushiekka-allas vaihtoehdossa A etäisyyttä kaivostoiminnoilta muinaisjäännöskohteelle on enemmän kuin rikastushiekka-allas vaihtoehdoissa B (VE1, VE2 ja VE2+), joissa allas ulottuu muinaisjäännöskohteen alueelle asti. Hankealueella tai sen
vaikutusalueella ei sijaitse maiseman tai rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita.
Liikenne: Liikenteen osalta arvioitiin neljä eri kuljetusreittivaihtoehtoa valtatietasolle/rautatielle saakka. Missään
vaihtoehdossa liikenteen lisäys ei aiheuta liikenteen sujuvuudelle sellaisia liikenteellisiä ongelmia, jotka eivät olisi
hallittavissa tien kohtuullisin parantamistoimenpitein. Kaivoshanke lisää hieman liikennemääriä ja myös onnettomuudet lisääntyvät samassa suhteessa kuin liikennemäärät. Pakokaasupäästöt ovat suurimmat liikennereittivaihtoehdolla L3 (Palovaraantie -kantatie 78 ja seututie 924) ja pienimmät liikennereittivaihtoehdoilla L1 (Palovaarantie – kantatie 78) ja L4 (suora yhteys Tervolaan). Kaikissa vaihtoehdoissa tieliikenteen melualueiden leveydet ja niiden muutokset nykytilanteeseen nähden ovat suhteellisen vähäisiä, eivätkä ne aiheuta merkittäviä häiriöitä ympäristölle eivätkä asutukselle.
Melu ja tärinä: Melun leviämisalueet kasvavat varsinaisen hankelaajuuden mukaan. Tähän vaikuttavat erityisesti
avolouhosten, sivukivikasojen ja niiden välisten kaivosautoreittien lukumäärä ja sijoittelu. Hankevaihtoehdossa
VE1 toiminnan alkuvaiheessa melun leviäminen ja keskiäänitason LAeq laskennalliset tulokset meluherkissä kohteissa ovat kaikista lasketuista vaihtoehdoista pienimmät johtuen avolouhosten määrästä ja sijoittumisesta. Laskentatulosten perusteella on mahdollista, että Valtioneuvoston melun yöajan ohjearvoja ei ylitetä missään kaivosalueen ulkopuolisessa kohteessa. Merkittävin ja laajin melun leviäminen on hankevaihtoehdoissa VE2 sekä
VE2+, joissa etenkin Tuumasuon avolouhoksen sijoittuminen lähelle Palovaaran läheisiä asuinkiinteistöjä voi aiheuttaa melun yöajan ohjearvon ylityksiä. Myös Saukkojärven kohdalla keskiäänitason tilanne voi ylittää lomaasuinkohteiden yöajan ohjearvon johtuen Suhanko-Pohjoisen sivukivialueista sekä avolouhoksesta (VE1, Ve2 ja
VE2+).
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Ympäristöön leviävää tärinää syntyy mm. kallion louhinnasta ja liikenteestä. Rovaniementien varrella lähin asutus
(Saukkojärven alue) sijaitsee yli 3 km etäisyydellä avolouhoksista eikä räjäytyksillä ole käytännön vaikutuksia tämän alueen ihmisiin eikä rakennuksiin. Räjäytyksistä ei arvioida aiheutuvan häiritseviä vaikutuksia Palovaaran
alueelle vaihtoehdossa VE1. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+ tärinän voimakkuus on aika-ajoin epämiellyttävää Palovaaran alueella, mutta ei aiheuta vaaraa tämän alueen rakennuksille.
Ihmiset ja yhteiskunta - sosiaaliset vaikutukset: Suhangon kaivoshankkeen sijaintialue Lapin maakunnassa on
hyvin laaja sosiaalisesta näkökulmasta katsottuna. Välittömien vaikutustenn alaisten kohderyhmien lukumäärä on
melko pieni, toisaalta uuden kaivoshankkeen alueellista vaikutusta voidaan pitää suurena. Arvioinnissa on tunnistettu sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Mitä lähempänä tulevaa kaivospiirin aluetta vaikutusten kohdealue on, sitä merkittävämpiä ovat mahdolliset välittömät negatiiviset vaikutukset. Tarkasteltaessa alueellisia
vaikutuksia laajemmalla maantieteellisellä alueella, kuten sopivaa päivittäistyömatkan pituutta, vaikutuksia voidaan pitää ennemmin positiivisina kuin negatiivisina. Suunnitellun kaivospiirin alueen läheisyydessä asuviin asukkaisiin ja maanomistajiin kohdistuvat suorat vaikutukset ovat haasteellisia, mutta ratkaistavissa varhaisen vaiheen
neuvottelujen ja lievennystoimien avulla. Sosiaalisesta näkökulmasta tarkasteltuna aivan kaivospiirin alueen läheisyydessä sijaitsevasta Palovaaran kylästä voi tulla kriittisin tekijä pitkällä aikavälillä, mikäli Palovaaran asukkaat
ja vapaa-ajan asukkaat asuvat siellä kaivostoiminnan laajenemisen jälkeen. Yhteisön näkökulmaa kokonaisuutena
tarkasteltaessa kaivoshankkeeseen kohdistuvat positiiviset odotukset ylittävät mahdolliset negatiiviset vaikutukset. Yhteisökohderyhmät ovat huolissaan ympäristövaikutuksista, mikäli Gold Fields ei noudattaisi ympäristönormeja ja lupaehtojen mukaisia menettelytapoja huolellisesti.
Terveysvaikutukset: Terveysvaikutusten tarkastelu perustuu vesistö-, pohjavesi-, melu- ja pölyvaikutusten arviointeihin. Kokonaisuudessa eri hankevaihtoehtojen ja vaiheiden meluvaikutusten aiheuttamia terveysvaikutuksia
voidaan pitää vähäisinä. Tuumasuon avolouhoksen sijoittuminen lähelle Palovaaran läheisiä asuinkiinteistöjä (VE2
ja VE2+) voi aiheuttaa melun yöajan ohjearvon ylityksiä ja Saukkojärven kohdalla keskiäänitason tilanne voi ylittää
loma-asuinkohteiden yöajan ohjearvon johtuen Suhanko Pohjoisen sivukivialueista sekä avolouhoksesta (VE1,
VE2 ja VE2+). Vaihtoehdossa VE1 tärinän ei arvioida olevan häiritsevän voimakasta lähimmissä asuinkiinteistöissä.
Palovaaran alueella tärinän voimakkuus voi kuitenkin olla aika-ajoin epämiellyttävää vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+.
Vaikutusten arvioidaankin näin olevan kohtalaisia laajimmissa vaihtoehdoissa. Kokonaisleijuman ja hengitettävien
hiukkasten mahdollisia terveysvaikutuksia on arvioitu pölymallinnusten avulla. Kaikissa mallinnetuissa tilanteissa
sekä kokonaisleijuman että hengitettävien hiukkasten osalta ohje- ja raja-arvojen ylitykset rajoittuvat pienelle
alueelle toiminnan läheisyydessä kaivosalueen rajojen sisällä, eikä ylityksiä tapahdu asutuksen (Palovaara, YliPortimojärvi, Suhankojärvi) alueella. Kaivosvesien purkamisella ympäristöön on mitä todennäköisimmin suoria
terveysvaikutuksia vain tilanteessa, jossa Konttijärven tai Konttijoen ja erityisesti joen yläjuoksun vettä käytetään
juomavetenä. Suunnitellut lievennystoimenpiteet huomioiden, vaikutukset arvioidaan tällöinkin korkeintaan kohtalaisiksi. Epäsuorat vaikutukset esim. kalastuksen osalta arvioidaan vähäiseksi. Kaivosvesien vaikutukset lähivesien pintaveden talous- tai virkistyskäyttöön (mm. uima-, löyly- ja pesuvesi) arvioidaan myös terveysvaikutuksiltaan
vähäisiksi. Kaivostoimintojen vaikutukset kaivosalueen sisäisiin kaivoihin tulevat olemaan väistämättömiä. Palovaaran pohjavesialueen läheisyydessä olevan kaivo vesimääriin vaikutuksia ei kuitenkaan arvioida olevan. Muihin
alueella oleviin kaivoihin vaikutukset eivät ole todennäköisiä, koska ne sijaitsevat etäällä louhoksista ja toiminnosta ja ovat pääosin kuilukaivoja, joten ne saavat vetensä maaperästä. Kilpamäessä on muutamia kaivoja, joista
yksi on porakaivo. Vaikutukset alueelle ovat kuitenkin epätodennäköisiä. Kaivostoiminnan terveysvaikutukset kaivovesien osalta arvioidaan vähäisiksi. Suhangon alueen malmin ja moreenin uraanipitoisuus on pieni eikä uraania
ole suunniteltu otettavan talteen. Alueelta kerättyjen ympäristönäytteiden tulosten perusteella voidaan todeta,
että alueella ja sen ympäristössä radioaktiivisuuspitoisuudet ovat tyypillistä ympäristössä esiintyvää tasoa. Alueella olevia luonnontuotteita kuten marjoja, kaloja ja riistaa voidaan käyttää normaaliin tapaan.
Porotalous: Kaivoshankkeen toteutuminen aiheuttaisi paliskuntien laidunalueiden menetyksiä. Rakentamisen aikana alkava työkoneiden ja muun liikenteen aiheuttama kaivosalueen välttäminen jää kaivopiirin osalta pysyväksi
ja porojen on toiminta-alueen laajentumisen myötä totuttava käyttämään muita alueita kaivospiirin ulkopuolella.
Kaivosalueen lisääntyvä liikenne aiheuttaa häiriötä porojen laidunnukselle myös laajemmalla alueella. Hankkeen
vaikutukset porotalouteen voivat ilmetä yleisenä poronhoidon vaikeutumisena ja taloudellisen kannattavuuden
heikkenemisenä, laidunalueiden vähenemisenä ja sitä kautta mahdollisena poromäärien vähenemisenä, sekä
esimerkiksi poronhoidon aita- ym. rakenteisiin tarvittavina muutoksina, tai porojen laidunkäytöksen muutoksina,
sekä näiden edellä mainituista asioista johtuvina muina vaikutuksina.
Kaikki YVA:n mukaiset vaihtoehdot, myös VE0+, aiheuttavat alueen porotaloudelle merkittäviä laidunmenetyksiä,
sekä muita taloudellisia ja toiminnallisia haittavaikutuksia. Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin samantasoisia vaikutuksia. Kaivosalueen suunnittelulla ja toiminta-alueiden käyttöönoton
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vaiheistamisella voidaan merkittävästi lieventää porojen laiduntamiseen ja etenkin merkittävän laajojen laidunalueiden menettämisestä aiheutuvia haittoja.
Riskit ja poikkeustilanteet: Merkittävin kaivoksen toiminnan aikaisista ympäristöön kohdistuvista riskeistä liittyy
hydrometallurgisen jäännössakka-altaan tai sen viereisen selkeytysaltaan mahdolliseen vuoto- tai patomurtumatilanteeseen ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin alapuolisessa vesistössä. Selkeytysaltaan vesi sisältää korkeita pitoisuuksia jäännössakasta liuenneita aineita, joilla vesistöön päästessään voi olla poikkeustilanteen laajuudesta ja
kestosta riippuen merkittäviäkin vaikutuksia vastaanottavien vesistöjen vedenlaatuun ja vesiekologiaan. Altaan
vedet ohjautuvat vuototilanteessa Ruonajokeen tai Konttijärveen jäännössakka-altaan sijainnin alavaihtoehdoista
riippuen. Mahdollisen poikkeustilanteen ympäristöriskejä voidaan alentaa varautumalla vuotovesien hallintaan ja
huomioimalla mahdolliset suojarakenteet kaivoksen teknisessä suunnittelussa. Poikkeustilanteen ympäristövaikutuksia voidaan alentaa merkittävästi huolellisella teknisellä suunnittelulla sekä varautumalla mahdollisten vuotovesien hallintaan.
Kemikaalien osalta merkittävimmäksi riskiksi tunnistettiin haitallisten kemikaalien kuljetuksessa tapahtuvat onnettomuustilanteet. Raskaan liikenteen onnettomuudet, kuten ulosajot ovat aina mahdollisia, joiden seurauksena
kuljetettava aine voi päästä suoraan ympäristöön aiheuttaen ympäristön pilaantumista. Kemikaalien joutuminen
ympäristöön onnettomuuden seurauksena voi aiheuttaa maaperän ja onnettomuuspaikan lähiympäristön saastumista kemikaalin ominaisuuksista riippuvalla tavalla.
Päävaihtoehtoja VE1, VE2 ja VE2+ verrattaessa vuositasolla vaihtoehdoilla ei ole ympäristön kannalta huomattavaa eroa. Kokonaisuudessa vaikutukset kuitenkin kasvavat toiminnan laajetessa uusille alueille ja lähemmäs asutusta. Vaikutukset ovat yksinkertaisesti sitä suuremmat mitä laajemman alueen toiminnot kattavat.
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Ympäristövaikutus

VE0

VE0+

VE1

VE2

VE2+

Perustelu

Ilman laatu

Vuositasolla ei eroa. Laajemmissa vaihtoehdoissa (VE2 ja VE2+) vaikutus
jatkuu ajallisesti pidempään. Tuumasuo merkittävin pölyn leviämisen kannalta, mikäli Palovaarassa asutusta.

Vesistöt ja veden laatu

Vaahdotuksen rikastushiekka-altaalta purettavan yliteveden (prosessivesi)
vaikutukset on arvioitu huomattaviksi Konttijärven ja Konttijoen vedenlaadun osalta, ellei suunniteltuja lievennyskeinoja huomioida. Lievennysten
osalta kts. taulukko (Taulukko 26-4)

Piilevät, pohjaeläimet,
kalasto ja kalastus

Vaikutukset seurausta vesistövaikutuksista.

Maa- ja kallioperä,
pohjavesi

Laajempi toiminta aiheuttaa laajemmat muutokset. Tuumasuon louhinnan
(VE2 ja VE2+) kuivattava vaikutus ulottuu lähteisiin ja Palovaraan pohjavesialueen läheisyyteen.

Natura-alueet ja muut
suojelualueet

Kaikki laajennusvaihtoehdot tuhoavat Joenpolvenvitikon yksityisen suojelualueen.

Kasvillisuus ja luonnon
monimuotoisuus

Suhanko-Pohjoisen alueelle sijoittuva pohjanhyytelöjäkälä tuhoutuu kaikissa
laajennusvaihtoehdoissa.

Linnusto ja muut eläimistö

Vaaralammen uhanalainen petolinnun pesä VE2 ja VE2+. Lisäksi laajemmissa
vaihtoehdoissa elinympäristöjä tuhoutuu laajemmin.

Maisema ja kulttuurihistoria

Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa.

Maankäyttö

Vaikutukset sitä merkittävämmät, mitä laajemman alueen toiminta kattaa.

Alue- ja yhdyskuntarakenne

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta hankkeella on pääosin positiivinen
vaikutus eikä vaihtoehdoilla ole eroa.

Liikenne

Kuljetukset aiheuttavat kaikissa vaihtoehdoissa vähäisiä vaikutuksia, jotka
laajemmalla toiminnalla ovat merkittävämpiä kuin luvan mukaisella suppealla toiminnalla.

Melu
Tärinä
Sosiaaliset vaikutukset

Vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyyteen merkittävimmät laajemmissa vaihtoehdoissa (VE1, VE2 ja VE2+).

Aluetaloudelliset vaikutukset

Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttaa työllistävyyden näkökulmasta mm.
hankkeen kesto ja laajuus.

Porotalous

Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ voidaan arvioida aiheuttavan suurelta osin
samantasoisia vaikutuksia.

Terveys
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1

JOHDANTO
Gold Fields Arctic Platinum Oy:llä (GFAP Oy) on voimassa oleva ympäristö- ja vesitalouslupa (nro 122/05/1) kaivostoiminnan aloittamiseksi Suhangon alueella. PohjoisSuomen ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan 7.12.2005 ja se sai lainvoiman
14.1.2008 Vaasan hallinto-oikeuden korvauskysymyksiä käsittelevän päätöksen (nro
07/0429/1, 13.12.2007) jälkeen. Luvan mukaiselle kaivostoiminnalle on toteutettu
YVA-menettely vuosina 2002–2003.
Lupa kattaa malmin louhinnan Konttijärven (KJV) ja Ahmavaaran (AHM) esiintymistä,
kaivannaisjätteiden sijoituksen ja vaahdotusrikastuksen Suhangossa sekä tuotetun rikasteen kuljetuksen toisaalle jatkojalostukseen. Rikastettavia arvometalleja ovat palladium, platina, rodium, kulta, kupari ja nikkeli, päätuotteen ollessa palladium. Luvan
mukainen vuodessa louhittava ja rikastettava malmimäärä on 10 miljoonaa tonnia.
Kaivostoimintaa alueella ei ole kuitenkaan aloitettu, koska vuosina 2005 ja 2008 laadituissa kannattavuusselvityksissä kaivoshanke todettiin kannattamattomaksi johtuen
malmien monimutkaisista metallurgisista ominaisuuksista. Kannattavuuden saavuttamiseksi GFAP Oy on vuosina 2009–2011 kokeillut vaahdotuksen rikasteelle Platsol®teknologiaan perustuvaa hydrometallurgista kuparin, nikkelin ja platinametallien talteenottoa sekä laatinut menetelmään perustuvaa esikannattavuusselvitystä. Kannattavuuden turvaamiseksi alkuinvestoinniltaan kalliin prosessin havaittiin edellyttävän pidempää toiminta-aikaa suuremmilla kokonaismalmimäärillä. Vuonna 2011–2012 yhtiö
on jatkanut kaivosalueen kallioperätutkimuksia malmiesiintymien kartoittamiseksi Suhangon pohjoisosassa. Samanaikaisesti on laadittu vuoden 2013 keväällä valmistunut
prosessimuutokseen ja laajempaan, myös Suhangon pohjoisosan kattavaan louhintaan
perustuvaa esikannattavuusselvitystä (Lycopodium Minerals Pty Ltd, 2013). Esikannattavuuselvityksen perusteella kaivoshankkeen laajennus on prosessimuutosten ja Suhanko-Pohjoinen (SUH) malmiesiintymän mukaan ottamisen myötä todettu kannattavaksi. Kannattavuustarkastelussa ei ollut mukana Vaaralammen (VAA), Tuumasuon
(TUU) tai Pikku-Suhangon (PIK) esiintymiä.
Tämä ympäristövaikutusten arviointi menettely (YVA-menettely) on laadittu, koska
GFAP Oy suunnittelee kaivostoiminnan aloittamista Suhangossa voimassa olevaa
ympäristölupaa ja kaivospiiriä laajempana. Suhangon kaivoshankkeen sijainti laajennuksineen on esitetty kuvassa 1-1 (Kuva 1-1). Laajennus liittyy jo luvan saaneiden Konttijärven ja Ahmavaaran louhosten koon kasvattamiseen sekä uusien, SuhankoPohjoisen, Vaaralammen, Tuumasuon ja Pikku-Suhangon louhosten, käyttöönottoon.
Ahmavaaran jatkeeksi sijoittuva Pikku-Suhangon esiintymä (5 Mt malmia) ei ollut mukana YVA-ohjelmassa, koska mineralisaatio tunnistettiin kesällä 2013 ohjelman jättämisen jälkeen. Vuosittain louhittavan ja käsiteltävän malmin määrä pysyy luvan mukaisella tasolla 10 Mt. Hydrometallurgisen prosessin käyttöönotto ei yksistään edellyttäisi
YVA-menettelyä, mistä on saatu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto (LAPELY/24/07.04/2011, 10.11.2011). Prosessimuutos on kuitenkin YVAmenettelyssä huomioitu toiminnassa käyttöönotettavana rikastusmenetelmänä ja kaivostoiminnan ympäristövaikutukset on arvioitu sen mukaisina.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaan YVA-menettelyä sovelletaan hankkeen muutoksiin, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia ympäristölle.
Suhangon kaivoksen laajennushanke edellyttää suoraan YVA-menettelyä, sillä suunniteltu toiminnan muutos ylittää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
asetuksen mukaisen irrotettavan aineksen kokonaismäärän vähimmäisrajan 550 000
t/a.

Kuva 1-1. Suunnitellun Suhangon kaivoksen sijainti

Pöyry Finland Oy on selvittänyt GFAP Oy:n toimeksiannosta kaivostoiminnan laajennushankkeen ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset laatimansa YVA-ohjelman
(19.12.2012) sekä siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. YVAmenettely ja arvioinnin tulokset on raportoitu tässä arviointiselostuksessa.
YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, jolle mielipiteet ja lausunnot hankkeesta voidaan osoittaa. Osapuolien yhteystiedot ovat:
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Hankkeesta vastaava Gold Fields Arctic Platinum Oy
Postiosoite
Ahjotie 7, 96320 Rovaniemi
Yhteyshenkilö Erkki Kantola
Puh.
040 830 7374
Sähköposti
etunimi.sukunimi@gfexpl.com
Yhteysviranomainen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Osoite
Hallituskatu 5, PL 8060, 96101 Rovaniemi
Puh.
0400 972 684
Yhteyshenkilö
Sakari Murtoniemi
Puh.
0295 037 441
Sähköposti
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

YVA-konsultti

Pöyry Finland Oy
Osoite
Puhelin
Yhteyshenkilö
Puh.
Sähköposti

PL 20, 90590 OULU
010 33280
Titta Anttila
010 3328285
etunimi.sukunimi@poyry.com

Prosessimuutos ja kaivostoiminnan laajennus edellyttävät lisäksi 220 kV voimajohdon
rakentamista alueelle. Voimajohdon ympäristövaikutukset on käsitelty erillisessä YVAmenettelyssä, jota on laadittu rinnakkain kaivoksen laajennuksen YVA-menettelyn
kanssa.
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2

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

2.1

Arviointimenettelyn sisältö ja tavoitteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994, 267/1999,
458/2006, 1584/2009) mukaisesti menettelyssä on tavoitteena tuottaa tietoa hankkeesta luonnonympäristöön, rakennettuun ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista ja edistää tiedon yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
YVA:n keskeisiä ominaisuuksia ovat vaihtoehdot, osallistuminen ja julkisuus.
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-menettelyssä itsessään ei
tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista lupa-asioita.
Suhangon kaivostoiminnan laajennushankkeeseen on sovellettava YVA-menettelyä
YVA-lain 4 §:n ja YVA-asetuksen 2. luvun 6 §:n kohdan 2 a) perusteella, jonka mukaisesti YVA-käsittelyä vaativia hankkeita ovat ”a) metallimalmien tai muiden kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen ja käsittely, kun irrotettavan aineksen kokonaismäärä
on vähintään 550 000 tonnia vuodessa tai avolouhokset, joiden pinta-ala on yli 25 hehtaaria”. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n 1 momentin nojalla YVA-menettelyä sovelletaan hankkeen muutoksiin, joista voi aiheutua haitallisia
vaikutuksia ympäristölle. Suhangon kaivostoiminnan laajennushanke täyttää edellä
kuvatut tunnusmerkit.
YVA-lain 2§ mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa ”selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea”. YVAmenettelyyn sisältyy sekä ohjelma- että selostusvaihe (Kuva 2-1).
Arviointimenettely käynnistyi virallisesti, kun Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP)
toimitti yhteysviranomaiselle Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELYkeskus) Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen arviointiohjelman (YVA-ohjelma).
YVA-ohjelmassa on esitetty perustiedot hankkeesta ja arvioitavista toteutusvaihtoehdoista, hankeaikataulu sekä kuvattu hankealueen nykytila. Ohjelmaan sisältyy myös
suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään sekä
suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana.
Yhteysviranomainen kuulutti hankkeesta ja YVA-ohjelman nähtävillä olosta alueellisissa
ja paikallisissa sanomalehdissä. Arviointiohjelma oli nähtävillä kahden kuukauden ajan.
Lisäksi viranomainen järjesti hankkeen vaikutusalueella tiedotustilaisuudet, joissa kansalaiset ja yhteisöt saivat esittää mielipiteitään hankkeesta ja arviointisuunnitelmasta.
Yhteysviranomainen on myös pyytänyt lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Oh-
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jelmasta annettujen lausuntojen, mielipiteiden, tiedotustilaisuuksissa esille tulleiden
seikkojen ja muun lisätiedon pohjalta yhteysviranomainen antoi ohjelmasta oman lausuntonsa.

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. YVA-menettelyn vaiheet.

Varsinainen ympäristövaikutusten arviointityö on tehty arviointiohjelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen lausunnon perusteella. Arviointityön tulokset on esitetty tässä
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVA-selostus). YVA-selostuksen sisällölle
asetetaan vaatimuksia YVA-laissa (YVAL 468/1994) ja -asetuksessa (YVAA 268/1999).
Lain määrittelyn mukaan YVA-selostus on asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja
sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.
YVA-selostuksessa esitetään mm.:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

arvioitavat pää- ja alavaihtoehdot
hankkeen kuvaus ja tekniset tiedot
ympäristön nykytilan kuvaus
vaihtoehtojen ja nollavaihtoehdon ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyys
selvitys hankkeen suhteesta oleellisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin
arvioitujen vaihtoehtojen vertailu
haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämiskeinot
ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelmaksi
kuvaus vuorovaikutuksen ja osallistumisen järjestämisestä YVA-menettelyn aikana
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kuvaus yhteysviranomaisen lausunnon huomioimisesta arviointiselostuksen
laadinnassa

Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiselostuksen vastaavasti kuin ohjelman ja järjestää tiedotustilaisuudet. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään yhden ja enintään
kahden kuukauden ajan, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä
muilla intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden kuukauden kuluttua nähtävillä
olon päättymisestä. Yhteysviranomaisen antama lausunto päättää YVA-menettelyn.
Lupia tai niihin rinnastettavia päätöksiä haettaessa arviointiselostus ja viranomaisen
siitä antama lausunto liitetään hakemuksiin. Lupaviranomaiset käyttävät niitä oman
päätöksentekonsa perusaineistona. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä
ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto on otettu huomioon.
2.2

Arviointiohjelmavaihe

2.2.1

Nähtävilläolo
Yhteysviranomainen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kuulutti hankkeesta ja YVA -ohjelman nähtävilläolosta virallisesti Ranuan, Tervolan, Simon ja Rovaniemen kunnanvirastojen ilmoitustauluilla ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 17.1.2013 alkaen. Lisäksi YVA -ohjelma on ollut nähtävillä Rovaniemen pääkirjastolla, Ranuan, Tervolan ja Simon kunnankirjastoilla sekä viranomaisen omilla internet-sivustoilla (http://www-ely-keskus.fi/lappi, hakupolkuna: Ympäristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA > Vireillä olevat YVA-hankkeet > Luonnonvarojen otto ja käsittely >). Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistiin Lapin Kansa- ja
Pohjolan Sanomat- sanomalehdissä sekä alueen kuntien paikallislehdissä (Kuriiri, Jokiposti, Meri-Lapin Helmi ja Uusi-Rovaniemi) 17.1.2013. Kuulutuksessa esitettiin tiedot
hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten arviointiohjelmasta voidaan esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Määräaika mielipiteiden ja lausuntojen toimittamiselle päättyi 17.3.2013. Lisäksi yhteysviranomaisen pyysi YVA ohjelmasta lausunnot kunnilta, yhteisöiltä, säätiöiltä ja muilta olennaisilta tahoilta.

2.2.2

Arviointiohjelmasta annetut lausunnot
Määräaikaan mennessä ohjelmasta annettiin kaikkiaan 20 lausuntoa ja 6 mielipidettä.
Ohjelmasta lausunnon antoivat: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, Tornion,
Keminmaan ja Tervolan ympäristölautakunta, Ranuan kunnanhallitus, Tervolan kunnanhallitus, Ranuan kunnan perusturvalautakunta, Lapin liitto, Lapin aluehallintovirasto, Liikennevirasto, Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), Paliskuntain yhdistys, Fingrid, Museovirasto, Metsähallitus Lapin luontopalvelut, Säteilyturvakeskus (STUK), Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
(LAP-ELY) kalatalousviranomainen, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(KAI-ELY), Lapin luonnonsuojelupiiri ry., Isosydänmaan paliskunta sekä Alakemijoen kalastusalueen Koivukylän osakaskunta.
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Lausunnoissa kiinnitettiin erityisesti huomiota kaivostoiminnan ympäristövaikutusten
arviointiin poikkeuksellisissa sääoloissa, malminetsintään ja lupakäytäntöihin liittyvien
termien sekä hankealueen ja siihen liittyvän toiminnan ja teknisen kuvauksen tarkentamiseen. Ympäristövaikutusten arvioinnin osalta lausunnoissa kiinnitettiin huomiota
erityisesti vaikutusten huomioimiseen koko toiminnan elinkaaren (rakennusvaihe, toimintavaihe ja sulkemisvaihe) aikana. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös ilman
laatuun, maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muinaisjäännöksiin, maankäyttöön ja
maanomistukseen, luontovaikutusten riittävään huomioimiseen, riskien hallintaan sekä mahdollisten onnettomuustilanteiden huomioimiseen. Yhteysviranomaisen lausunnossa huomioitiin laajasti lausunnoissa esille nostettuja näkökohtia.
2.2.3

Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomiointi
Yhteysviranomainen on koonnut eri tahojen YVA-ohjelmasta antamat lausunnot ja
mielipiteet sekä antanut oman lausuntonsa 18.4.2013. Lausunnossaan yhteysviranomainen arvioi esitettyjen arviointimenetelmien riittävyyttä ja esitti arviointiohjelmaan tarkennuksia.
Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan arviointiohjelma täyttää YVA-asetuksessa arviointiohjelmalle esitetyt vaatimukset. Yhteysviranomainen kiinnitti kuitenkin huomiota
mm. seuraaviin puutteisiin ja niiden täydentämiseen selostusvaiheessa:
· Hankekuvausta tulee tarkentaa, etenkin laajempien hankevaihtoehtojen osalta
· Kaivannaisjätteiden määrän vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota (louhin·
·
·
·

tasuunnitelma)
Maanalaisen kaivoksen selvittäminen tulisi ottaa mukaan yhdeksi tarkasteltavaksi ja vertailtavaksi toteutusvaihtoehdoksi
Hankkeen elinkaari ja sulkemissuunnittelu tulee käsitellä riittävällä tarkkuudella
Kaavoituksen ja maankäytön kuvausta tulee tarkentaa
Kaivannaisjätteen läjitysalueiden vaikutukset mm. luonnonympäristölle ja maisemalle tulee myös arvioida riittävällä tarkkuudella

Lausunnon saamisen jälkeen järjestettiin kaksi tapaamista yhteysviranomaisen ja ELYkeskuksen muiden asiantuntijoiden, hankevastaavan sekä arviointeja laativan konsultin
kesken. 2.5.2013 pidetyssä neuvottelussa käsiteltiin yhteysviranomaisen kaivoksen laajennuksen ja voimajohdon YVA-ohjelmista antamissa lausunnoissa esiin otetuista täydennys- ja lisäselvitystarpeista luontoon liittyvät vaateet. Nämä käytiin läpi hyvissä
ajoin, jotta ne voitiin huomioida alueella kesäkaudella tehdyissä lisäkartoituksissa.
6.6.2013 pidetyssä neuvottelussa keskityttiin muihin kaivoksen laajennuksen YVAohjelman lausunnon yksityiskohtiin, kuten alavaihtoehtojen muodostamiseen ja käsittelyyn, hankekuvauksen tarkennukseen sekä riskienhallintaan. Neuvottelujen tavoitteena oli tarkentaa ja varmistaa viranomaisen vaatimuksia nykytilan kartoitusten sekä
laadittavien arviointien laajuudesta, jotta YVA-menettelyissä päästään riittävän hyvään
lopputulokseen.
YVA-selostuksen hankekuvausta on tarkennettu yhteisviranomaisen lausunnossaan
esille nostamien täydennystarpeiden osalta. Louhintasuunnitelmia on tarkennettu siinä
määrin kuin mahdollista huomioiden myös viimeisin mineraalivarantoarvio. Osana tätä
työtä on tarkasteltu maanalaisen louhinnan toteutuskelpoisuutta. Ahmavaaran, KonttiCopyright © Pöyry Finland Oy
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järven ja Suhanko-Pohjoisen mineralisaation luonteesta sekä louhintakelpoisista mineraalivarannoista johtuen ei maanalainen kaivos ole teknistaloudellisesti toteutettavissa, minkä johdosta sitä ei ole otettu mukaan vaihtoehtovertailuun.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitu kaivoshankkeen koko elinkaari rakennusvaiheesta sulkemisen jälkeiseen aikaan. Pääpaino on kuitenkin ajallisesti pisimmässä ja vaikutuksiltaan merkittävimmässä toimintavaiheessa. Rakentamisvaiheen sekä
kaivoksen sulkemiseen ja sulkemisen jälkeiseen aikaan liittyvät vaikutusarviot ovat
yleispiirteisempiä kuin toiminnan aikaiset vaikutustarkastelut. Kaivannaisjätteistä ja
niiden läjitysalueista aiheutuvat vaikutukset on huomioitu sekä vesistön, maaperän,
pohjaveden että maiseman osalta. Alueella on toteutettu arkeologinen inventointi, jotta muinaisjäännökset voidaan huomioida hankesuunnittelussa. Porotaloudesta on tehty erillinen selvitys, joka on raportoitu osana YVA-selostusta. Lisäksi sosiaalisten vaikutusten arviointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.
Liitteessä 1 on eritelty tarkemmin viranomaisen lausunnossaan esille tuomat täydennystarpeet ja huomiot, sekä perusteltu se miten ne on huomioitu YVA-menettelyssä.
Liitteessä ja laadituissa perusteluissa on otettu esiin myös viranomaistapaamisissa esitetyt lähestymistavat.
2.3

Arviointioselostusvaihe

2.3.1

Kuulutusmenettely
Yhteysviranomainen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kuuluttaa YVAselostuksen nähtävillä olosta, vastaavasti kuten YVA-ohjelmasta, virallisesti Ranua, Tervolan, Simon ja Rovaniemen kunnanvirastojen ilmoitustauluilla ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa vähintään 14 päivän ajan. Lisäksi YVA-selostus on nähtävillä viranomaisen omilla internet-sivustoilla, Ranuan, Tervolan ja Simon kunnankirjastoilla sekä Rovaniemen kaupunginkirjaston pääkirjastolla.
Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistaan Lapin Kansa- ja Pohjolan Sanomat- sanomalehdissä sekä alueen kuntien paikallislehdissä (Kuriiri, Jokiposti, Meri-Lapin Helmi ja
Uusi-Rovaniemi). Kuulutuksessa esitetään tiedot hankkeesta, sen sijainnista, hankkeesta vastaavasta sekä siitä, miten YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Mielipiteet YVA-selostuksesta on toimitettava kirjallisesti yhteysviranomaiselle
ilmoitetun ajan kuluessa. Määräaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja sen pituus on tässä YVA-menettelyssä 60 päivää. Yhteysviranomaisen vastuulla on lisäksi
pyytää YVA-selostuksesta tarvittavat lausunnot kunnilta, yhteisöiltä, säätiöiltä ja muilta
olennaisilta tahoilta.

2.3.2

Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
Vastaavasti yhteisviranomainen kokoaa YVA-selostuksesta annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet sekä muodostaa oman lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa mielipiteiden ja lausuntojen antamiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunnossaan
yhteysviranomainen mm. arvioi vaikutusten arvioinnin riittävyyttä. Lausunto asetetaan
nähtäville samoihin paikkoihin, missä YVA -selostus on ollut nähtävillä.
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YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lausuntonsa YVAselostuksesta hankkeesta vastaavalle sekä hanketta käsitteleville lupaviranomaisille.
Lupaviranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen
ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon.
2.4

Tiedottaminen ja osallistuminen
YVA-menettelyyn suoraan liittyvän tiedottamisen ja osallistamisen ohella GFAP Oy on
päättänyt toteuttaa Suhangon kaivoshankkeen sosiaalisten vaikutusten arvioinnin keskimääräistä laajempana kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti sekä Gold
Fieldsin kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Osana hankkeen kannattavuusselvitystä laadittiin hankevastaavalle ja hankkeen rahoittajille suunnattu laaja sosiaalisten vaikutusten arviointi, joka täyttää kansainväliset standardit sekä toteutus- että raportointimenetelmien osalta. Tämän arvioinnin tuloksia on hyödynnetty suoraan ympäristövaikutusten arviointiin. Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyen hankkeesta
tiedotettiin lähialueen asukkaita ja keskeisiä sidosryhmiä, sekä tarjottiin mahdollisuus
antaa palautetta kaikista hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä.

2.4.1

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käynnistävä yleisötilaisuus
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista sekä kaivoshankkeen suunnittelusta ja etenemisestä yleisesti kertova käynnistävä yleisötilaisuus pidettiin Portimon kyläseuran talolla
11.10.2012. Tilaisuus oli luonteeltaan tiedottava ja ohjelmaan sisältyi mm. seuraavat
asiakohdat:
·

2.4.2

Suhangon kaivoshankkeen esittely: Gold Fields Arctic Platinum, Erkki Kantola
o Kaivostoiminnan suunnitellut alueet
o Kaivostoiminnan prosessivaihtoehtojen lyhyt esittely
o Aikataulut kaivosyhtiön näkökulmasta
o Kaivoshankkeeseen liittyvät suunnitteluhankkeet ja osallistaminen: Pöyry
Finland Oy
§ Ympäristövaikutusten arviointi, Titta Anttila
§ Sosiaalisten vaikutusten arviointi, Kalle Reinikainen
§ Kaavoitus, Saija Miettinen
o Kunnan / kuntien rooli valmistauduttaessa kaivoksen tuloon: Ranuan kunta
& Rovaniemen Kehitys Oy
o Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin käytännön toteutus: Pöyry Finland Oy
o Keskustelu kaivoshankkeesta ja mahdollisuus kysymyksiin

Ohjausryhmä
Ympäristövaikutusten arviointityön ohjausta ja valvontaa varten nimettiin menettelyn
alkuvaiheessa ohjausryhmä, jota on täydennetty YVA-menettelyn aikana. Ohjausryhmän tavoitteena oli varmistaa, että kaivoksen laajennushankkeen suunnittelussa huomioidaan tiedot paikallisista oloista sekä muusta toiminnasta alueella sekä välittää tieto paikallistasolle suunnittelun etenemisestä. Ohjausryhmään kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan, suunnittelijan, kuntien, alueella toimivien yhteisöjen
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ja säätiöiden sekä muiden intressitahojen edustajat. Suhangon kaivostoiminnan laajennushankkeen ohjausryhmään on nimetty edustajat seuraavilta tahoilta:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gold Fields Arctic Platinum Oy
Lapin ELY-keskus
Lapin liitto
Ranuan kunta
Tervolan kunta
Rovaniemen kaupunki, ympäristövalvonta
Simon kunta
Metsähallitus, Luontopalvelut, Lappi
Rovaniemen Kehitys Oy
Säteilyturvakeskus (STUK), Pohjois-Suomen aluelaboratorio
Alakemijoen kalastusalue
Simojoen kalastusalue
Fingrid
Paliskuntain yhdistys ry
Lapin luonnonsuojelupiiri ry
Lapin pelastuslaitos
Pöyry Finland Oy

Ohjausryhmätyöskentelyyn yhdistettiin kaivokselle tulevan 220 kV voimajohdon YVAmenettely ja molemmat hankkeet käsiteltiin samoissa ohjausryhmän kokouksissa.
Ohjausryhmän tapaamisia järjestettiin YVA-ohjelmavaiheessa kolme; työn alussa
6.11.2012 Ranualla, YVA-ohjelman luonnosvaiheessa 12.12.2013 Rovaniemellä ja yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa ohjelmasta 23.4.2013 Ranualla. YVAselostusvaiheessa on järjestetty kaksi tapaamista; YVA-selostuksen alkuvaiheessa nykytilan selvitysten valmistuttua 8.8.2013 Ranualla ja YVA-selostuksen luonnosvaiheessa
26.9.2013 Rovaniemellä. Kolmas selostusvaiheen ohjausryhmän tapaaminen järjestetään keväällä 2014 YVA-menettelyn päättyessä yhteysviranomaisen annettua lausuntonsa selostuksesta. Kokousten sisältö YVA-menettelyn eri vaiheissa on esitetty yhteenvetona taulukossa (Taulukko 2-1).
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Taulukko 2-1. Yhteenveto pidetyistä YVA-menettelyn kokouksista
YVA:n vaihe ja kokous

Kokouksen sisältö

YVA-ohjelma työn alla

Ohjausryhmän nimeäminen ja työtavoista sopiminen

1. kokous 6.11.2012

YVA-menettelyn pääpiirteiden esittely
Kaivoshankkeen yleisesittely
Voimajohtohankkeen yleisesittely
Alustavat hankevaihtoehdot, YVA-menettelyn aikataulu sekä tiedotus-ja osallistamissuunnitelma

YVA-ohjelma luonnoksena

Kaivoshankkeen kuulumiset

2. kokous 25.5.2010

Kaivoshankkeen YVA-ohjelmaluonnoksen esittely
Voimajohtohankkeen YVA-ohjelmaluonnoksen esittely
Sosiaalisten vaikutusten arviointi
Kommentit ja keskustelu YVA-ohjelmista

YVA-ohjelman lausunto valmis
3. kokous 23.4.2013

Kaivoshankkeen nykytilan katsaus
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin läpikäynti
Kaivoshankkeen YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden läpikäynti
Voimajohdon YVA-ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden läpikäynti
Yhteysviranomaisen lausunnon läpikäynti

YVA-selostus työn alla ja nykytilan selvitykset valmiina
4. kokous 8.8.2013

Kaivoshankkeen tilanne
Kaivoksen laajennuksen sekä voimajohdon YVA-hankkeiden etenemisen läpikäynti
Vesitaseen ja päästöarvion läpikäynti
YVA-hankkeiden aikataulun ja työsuunnitelmien läpikäynti

YVA-selostus luonnoksena

Kaivoshankkeen kuulumiset

5. kokous 26.9.2013

Kaivoshankkeen YVA-selostusluonnos: arvioidut vaikutukset
Voimajohtohankkeen YVA-selostusluonnos: arvioidut vaikutukset
Ihmisiin, yhteiskuntaan ja elinkeinoihin kohdistuvat vaikutukset
Kommentit ja keskustelu YVA-selostuksista

Kokousten lisäksi ohjausryhmälle on annettu mahdollisuus kommentoida YVAohjelmaa ja -selostusta niiden ollessa luonnosvaiheessa.
2.4.3

Pienryhmät
Ohjausryhmän lisäksi hankkeen tueksi muodostettiin pienryhmiä, jotka toimivat yhteistyökanavana lähialueen asukkaisiin sekä tahoihin, joita hankkeen oletettiin koskettavan keskimääräistä enemmän. Pienryhmiä muodostettaessa painotettiin erityisesti niitä sidosryhmiä, jotka eivät ole vahvasti edustettuina ohjausryhmässä, jotta myös hei-
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dän näkemyksensä saatiin huomioiduksi YVA-menettelyssä. Hankkeessa muodostettuja
pienryhmiä olivat:
·
·
·
·

Elinkeinot, paikalliset yritykset, infrastruktuuri, kunnat, erilaiset yhteisöt
Virkistyskalastus, metsästys, luonnonsuojelu
Asukkaat, loma-asukkaat, maanomistajat, metsätalous
Porotalous: paliskunnat

Ryhmiin kutsuttiin edustajat kaikilta niiltä tahoilta, joita hanke sen eri näkökulmista
koskee. Pienryhmätoiminnasta ilmoitettiin myös sanomalehdessä ja kaikille halukkaille
annettiin mahdollisuus ilmoittautua mukaan toimintaan. Pienryhmien toisen kokoontumisen jälkeen havaittiin, että suurin ryhmä muodostui asukkaiden, loma-asukkaiden
ja maanomistajien /metsänomistajien ryhmästä. Toisaalta erillisen virkistyskäytön,
metsästyksen, kalastuksen ja metsätalouden osalta ryhmässä oli vähän osallistujia.
Pienryhmisssä käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että suurin osa suunnitellun kaivostoiminta-alueen virkistyskäytöstä on paikallista ja virkistyskäyttäjinä ovat pääasiassa
alueen asukkaat ja loma-asukkaat. Kaikkien osapuolten yhteisellä päätöksellä päädyttiin yhdistämään virkistyskäytön pienryhmä asukkaiden ja loma-asukkaiden ryhmään.
Pienryhmätyöskentelyn tavoitteena oli keskustella ryhmittäin hankkeen aiheuttamista
myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista, selkeyttää niihin liittyviä keskeisiä kysymyksiä
ja ongelmia, sekä saada nämä erityisryhmien näkemykset huomioiduksi ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Pienryhmäkokoontumiset järjestettiin sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyen neljässä yhteydessä. Tilaisuudet järjestettiin kerrallaan kahtena perättäisenä päivänä, jolloin kullekin pienryhmälle jäi riittävä kokoontumisaika. Varsinainen pienryhmätyöskentely käynnistettiin 27.–28.11.2012. Ensimmäisten tapaamisten teema oli tiedonkeruu
sekä erityisesti osallisten kannalta kriittisten vaikutusten löytäminen tarkemman arviointimenettelyn toteuttamiseksi. Ensimmäisten tapaamisten pohjalta siirryttiin ns.
monikriteerianalyysin kautta alustavaan arviointiin, jota sitten käytiin pienryhmissä läpi
seuraavissa tapaamissa 29.–30.1.2013. Varsinaiset sosiaaliset vaikutusten arvioinnit
laadittiin ennen kolmansia pienryhmätapaamisia, jotka pidettiin 4.–5.4.2013. Näissä
pienryhmätapaamisissa sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tuloksia käytiin tiivistettynä
läpi siltä osin kuin se oli mahdollista ennen YVA-selostuksen taustamateriaalin saamista
osaksi vaikutusarviointia. Viimeinen tapaaminen järjestettiin 22.10.2013 kaikille pienryhmille yhteisenä tilaisuutena. Tapaamisessa esiteltiin sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteenveto ja keskusteltiin arvioinnissa tehdyistä havainnoista. Lisäksi kaivosyhtiö tiedotti ajankohtaisista asioista. Pienryhmätilaisuudet järjestettiin lähellä hankealuetta Portimon kyläseuran talolla, johon osallisten oli helppo saapua.
Pienryhmätilaisuuksiin kutsuttiin osallistujia Gold Fieldsin hankkiman Väestörekisteristä irrotettujen maanomistajatietojen osoiterekisterin perusteella sekä Ranuan paikallisehti Kuriirin ja alueellisten sanomalehtien ilmoitusten avulla. Pienryhmätilaisuudet
olivat suosittuja siinä määrin, että suurimmassa tilaisuudessa oli yli 40 henkilöä. Pienryhmätilaisuudet palvelivat myös tiedotustilaisuuksina, joissa ajankohtaista tietoa antoivat YVA-konsultin edustajien lisäksi toiminnanharjoittajan edustaja.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
38

2.4.4

Asukas- ja sidosryhmäkysely
YVA-menettelyn tueksi on tehty asukaskysely, jolla selvitettiin hankealueen vaikutuspiirin asukkaiden ja loma-asukkaiden suhtautumista hankkeeseen. Kysely osoitettiin
suoraan hankealueen asukkaille ja maanomistajille, mutta myös muilla sidosryhmillä ja
tahoilla, jotka kokevat kiinnostusta hankkeeseen, on ollut mahdollisuus vastata kyselyyn internetissä. Asukaskyselyn ja pienryhmätilaisuuksien tarkoituksena on lisätä vuorovaikutusta tarjoamalla hankevastaaville tietoa asukkaiden ja muiden sidosryhmien
suhtautumisesta tähän hankkeeseen ja kaivostoimintaan yleensä, sekä toisaalta antamalla asukkaille tietoa hankkeesta ja sen vaikutuksista heidän elinympäristöönsä.
Asukaskysely käynnistettiin ensimmäisten pienryhmäkokoontumisten jälkeen. Kyselyn
tulokset olivat hyödynnettävissä jo alustavaa sosiaalisten vaikutusten arviointia toteutettaessa.

2.4.5

Viranomaisen kutsumat tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
YVA-laki ei edellytä yleisölle suunnatun tiedotustilaisuuden järjestämistä, mutta lain
11a §:n mukaan hankkeesta tiedottaminen ja kuuleminen voidaan järjestää lain edellyttämän menettelyn lisäksi myös muulla tavoin.
Suhangon kaivoksen laajennushankkeessa järjestettiin hankkeen suoraan kattamissa
kunnissa Ranualla, Tervolassa ja Rovaniemellä yleisölle avoimet tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Tiedotustilaisuuksia pidettiin Ranuan Portimossa 4.2.2013, Tervolan kunnantalolla 5.2.2013 ja Rovaniemen Narkauksessa 7.2.2013.
Yhteysviranomaisen koolle kutsumissa tilaisuuksissa esiteltiin hanketta ja laadittua
YVA-ohjelmaa, sekä käytiin läpi YVA-menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet.
Kaivoksen YVA-ohjelman ohella tilaisuuksissa esiteltiin voimajohdon YVA-ohjelma. Yleisöllä oli mahdollisuus tuoda tilaisuuksissa esiin näkemyksiään ja esittää kysymyksiä kaivoshankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista.
YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen järjestetään toiset yleisölle avoimet yhteisviranomaisen koolle kutsumat tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Niissä esitetään laaditut
arvioinnit ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista ja sen riittävyydestä. Yleisötilaisuudet pidetään YVA-selostuksen
nähtävillä oloaikana Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan kunnissa.

2.4.6

Muut arviointia palvelevat tilaisuudet
Ranuan Yrittäjäyhdistys Ry:n ja Ranuan kunnan kanssa toteutettiin 14.3.2013 Yrittäjien
ilta, jossa keskusteltiin kaivoshankkeen vaikutuksesta yritystoimintaan. Yrityssidosryhmää oli paikalla noin 40 henkilöä ja tilaisuus herätti selvästi positiivista mielenkiintoa
yritysten suunmalta. Tilaisuus järjestettiin Ranuan keskustassa, joka koettiin yritysosallisryhmän kannalta tärkeänä
Tämän kaivoksen laajentamista käsittelevän YVA:n, voimajohdon YVA:n ja sosiaalisten
vaikutusten arvioinnin (SVA) etenemiseen liittyvä tilaisuus järjestettiin Tervolassa
20.5.2013. Ensin toteutettiin keskustelu- ja informaatiotilaisuus kunnanhallituksen
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kanssa ja sen perään avoin informaatiotilaisuus aiheesta kiinnostuneille kuntalaisille.
Tervolassa yleisömäärä oli selvästi pienempi kuin muissa hankkeen puitteissa järjestetyissä tilaisuuksissa, vain noin 10 henkilöä.
Kaivosalueella toimiville metsästysseuroille tarkoitettu pienryhmätilaisuus järjestettiin
Ranuan eläinpuiston tiloissa 19.9.2013. Läsnä oli yhteensä kuusi henkilöä neljästä eri
metsästysseurasta. Tilaisuudessa esiteltiin hanketta ja hankkeen ympäristövaikutusten
arviointia. Osallistujille jaettiin karttoja hankealueesta ja kartoille merkittiin mahdollisia
herkkiä kohteita sekä muita hankkeen suunnittelussa tai ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitavia asioita. Karttatyöskentelyn aikana käytiin keskustelua mm. alueen
nykyisestä käytöstä, hankkeen vaikutuksista ja mahdollisista haitallisten vaikutusten
lieventämiskeinoista.
2.4.7

Internetissä tapahtuva tiedotus
Kaivoshankkeen yleistä tiedotusta ja YVA- sekä SVA-prosessien etenemistä varten perustettiin Suhangon kaivoshankkeen internet-sivu osallisten palautemahdollisuudella.
Internet-sivu on käytössä osoitteessa www.suhanko.net. Internet-sivusto otettiin käyttöön helmikuussa 2013. Sivustoa on ylläpidetty aktiivisesti kesäkuuhun 2013 asti, jonka
jälkeen päivitykset ovat olleet harvempia. Syynä harvempaan päivitystahtiin on ollut
keskittyminen YVA:n taustaselvitysten täydentämiseen ja varsinaiseen arviointityöhön,
mikä ei ole muodostanut varsinaisia uutisaiheita. Sivuston kävijämäärät ylsivät pienryhmien tiiviin kokoontumisjakson aikana jopa useaan sataan päivittäiseen kävijään.
Sivustot palvelevat Suhangon kaivoshankkeesta tiedottamista myös jatkossa YVAmenettelyn päätyttyä.

2.4.8

Muu tiedottaminen
Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tiedonvälityksen yhteydessä, kuten lehdistötiedotteiden, lehtiartikkelien ja Lapin ELYkeskuksen nettisivujen (www.ely-keskus.fi → ELY-keskukset → Lapin ELY → Ympäristönsuojelu → Ympäristövaikutusten arviointi YVA ja SOVA → vireillä olevat YVAmenettelyt) välityksellä.

2.5

YVA-menettelyn aikataulu
Suhangon kaivoshankkeen laajennuksen YVA-menettely aloitettiin virallisesti vuoden
2012 lopussa, kun YVA-ohjelma luovutettiin viranomaisella. YVA-menettely on hieman
viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta. YVA-ohjelma kuulutettiin tammikuussa 2013 ja
lausunto siitä saatiin 18.4.2013. Arviointien tekeminen ja YVA-selostuksen laadinta veivät hieman suunniteltua kauemmin aikaan. YVA-selostus jätetään viranomaiselle noin
kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin marraskuun alussa, jonka jälkeen viranomainen kuuluttaa selostuksen arviolta marraskuun puolivälistä tammikuun puoliväliin. Viranomaisen lausunto selostuksesta on odottavissa maaliskuussa 2013.
Kuvassa (Kuva 2-2) on esitetty YVA-menettelyn toteutunut aikataulu.
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YVA-ohjelmavaihe
Arviointiohjelman laatiminen
Arviointiohjelma yhteysviranomaiselle
Arviointiohjelma nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
YVA-selostusvaihe
Arviointiselostuksen laatiminen
Erillisselvitykset
Arviointiselostus yhteysviranomaiselle
Arviointiselostus nähtävillä
Yhteysviranomaisen lausunto
Osallistuminen ja vuorovaikutus

Ohjausryhmän kokoukset
Yleisötilaisuudet

c

Kuva 2-2. YVA-menettelyn toteutunut aikataulu.

2.6

YVA-menettelyn liittyminen muihin menettelyihin
Voimajohdon YVA-menettely toteutettiin kaivoksen YVA-menettelystä erillisenä, mutta
sen aikataulu sovitettiin yhteen siten, että ohjausryhmän kokoukset ja yleisötilaisuudet
on voitu järjestää yhtä aikaa. Myös selostusvaiheessa pidettävät yleisötilaisuudet tullaan järjestämään samanaikaisesti.
YVA-menettelyn rinnalla on vireillä Suhangon kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan
laadinta suunnitellun kaivostoiminnan alueelle sekä voimajohtoa ja tieyhteyttä koskien
Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntiin ulottuvana. Samaan aikaan vireille on tullut
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan uusiminen. Alustavan aikataulun mukaan
Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava olisi hyväksyttävänä vuoden 2015 lopussa ja
vaihemaakuntakaava toukokuussa 2014.
Jo aikaisemmin on Ranuan ja Tervolan kunnissa käynnistynyt yleiskaavan muutostyö
Suhangon voimassa olevan kaivospiirin alueelle, mutta yleiskaavoitustyö on keskeytetty toistaiseksi. Sitä tullaan tarpeen mukaan myöhemmin jatkamaan laajennettuna. Ranuan kunnanvaltuusto on 10.6.2013 hyväksynyt rikastamoalueen asemakaavan.
Vaihemaakuntakaavaluonnos ja siihen liittyvä muu valmisteluaineisto on tarkoitus
asettaa nähtäville yhtä aikaa YVA-selostuksen kanssa marraskuussa 2013. YVAselostukseen ja vaihemaakuntakaavaluonnokseen liittyvät yleisötilaisuudet on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan pitää yhdessä. Kaavoituksessa hyödynnetään YVAmenettelystä saatavia tietoja. Kaavoituksen eteneminen on ajoitettu siten, että YVA:n
selvitysaineisto on ollut käytettävissä kaavaluonnosta laadittaessa ja että yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antama lausunto saadaan ennen kuin kaavaehdotus menee
nähtäville tai viimeistään ennen kuin kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Näin kaavaratkaisuissa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla ottaa huomioon YVA:sta saadut tulokset.
Kuvassa (Kuva 2-3) on esitettynä hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
ja vaihemaakuntakaavoituksen eteneminen suhteessa toisiinsa.
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Kuva 2-3. Kaivoshankkeen YVA-menettelyn ja vaihemaakuntakaavoituksen eteneminen
suhteessa toisiinsa.
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3

HANKEKUVAUS

3.1

Hankkeesta vastaava
Suhangon kaivoshankkeesta vastaava yhtiö on suomalainen Gold Fields Arctic Platinum
Oy (GFAP). Sen omistaa kokonaisuudessaan Gold Fields Finland Oy, eteläafrikkalaisen
Gold Fields Limited:in (GFL) tytäryhtiö. GFAP:n kotipaikka on Helsinki ja yhtiön malminetsinnän toimisto sijaitsee Rovaniemellä.
Yhtiön toiminnan tavoitteena on selvittää Arctic Platinum projektin eli Suhangon, Narkauksen ja Penikoiden kerrosintruusioihin liittyvien platinametalli-kuparinikkeliesiintymien hyödyntämismahdollisuuksia.. Näistä Suhangon hanke on pisimmälle tutkittu ja kehitetty. GFAP on alueen kaivosoikeuksien ja myönnettyjen lupien haltija. Yhtiön päämääränä on kehittää APP projektin mineraaliesiintymiä mahdollistaen taloudellisesti kannattavan kaivostoiminnan aloittaminen niiden pohjalta.
Eteläafrikkalainen Gold Fields Ltd kuuluu maailman suurien kullantuottajien joukkoon
tuotannon määrän, mineraalivarojen ja -varantojen perusteella. Yhtiö on listautunut
seuraavissa pörsseissä: JSE Limited Johannesburgissa, New York (NYSE), Dubai Nasdaq,
Brysselin Euronext (NYX) ja Zürich (SWX). Laskennallinen vuosituotanto on noin 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia kultaa). Yhtiöllä on yhdeksän toiminnassa
olevaa kaivosta Australiassa, Ghanassa, Perussa ja Etelä-Afrikassa.
Gold Fields:in liikevaihto (”group revenue”) oli 31. joulukuuta 2012 päättyneellä jaksolla 5,55 miljardia USD. Vuoden 2012 lopulla Gold Fields ilmoitti konsernin jakamisesta
kahteen osaan. Prosessissa konsernista irtautuneen Sibanye Gold yhtiön haltuun siirtyi
kolme Etelä Afrikassa sijaitsevaa kultakaivosta. Gold Fields:in hallintaan jäivät kolmella
mantereella sijaitsevat yhdeksän kaivosta, joista saatava laskennallinen vuosituotanto
on noin 2,1 miljoonaa kultaekvivalenttiunssia (= 65 tonnia kultaa) sekä lisäksi kaikki
kansainväliset malminetsintähankkeet. Sibanye Gold:in irtaantumisen jälkeen Gold
Fields on vuoden 2013 aikana toimeenpannut useita rakenteellisia muutoksia, jotka
ovat kohdistuneet myös sen kansainvälisiin malminetsintähankkeisiin. Lisäksi Gold
Fields teki strategisen päätöksen keskittyä ensisijaisesti taloudellisesti kannattavan kullantuotannon lisäämiseen. APP projektin ja siihen sisältyvän Suhanko hankkeen osalta
Gold Fields on käynnistänyt selvityksen projektin strategisista vaihtoehdoista. Niihin
kuuluvat myös APP projektin myynti tai hankkeen seuraavien vaiheiden rahoituksesta
vastaavan kumppanin löytäminen.

3.2

Hankkeeseen liittyvät suunnitelmat ja tutkimukset
Outokummun malminetsintä teki ensimmäisen kupari-nikkelilöydön Suhangon alueella
1960-luvulla ja platinametalliesiintymät se löysi 1980-luvulla. Gold Fields Ltd:n ja Outokummun yhteishanke Arctic Platinum Partnership (APP) käynnistyi alkuvuonna 2000.
Vuonna 2003 Gold Fields hankki APP:sta 100 % osuuden sen jälkeen, kun Outokumpu
oli tehnyt strategisen päätöksen vetäytyä malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta. Suhangon alue oli viimeisiä hankkeita, joista Outokumpu Mining Oy aikoinaan luopui.
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Vuoden 2004 heinäkuussa hankkeesta vastaavan yhtiön nimeksi muutettiin Gold Fields
Arctic Platinum Oy.
Suhangon kaivoshankkeen aiempi YVA-menettely päättyi vuonna 2004, jonka jälkeen
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto myönsi Gold Fields Arctic Platinum Oy:n hakemuksesta Suhangon kaivokselle ja rikastamolle ympäristö- ja vesitalousluvan (nro
122/05/1). Lupa tuli lainvoimaiseksi 14.1.2008.
Vuonna 2005 Gold Fields laati Suhangon kaivostoiminnasta ensimmäisen kannattavuusselvityksen, joka perustui myönnetyn ympäristöluvan mukaisena Konttijärven ja
Ahmavaaran malmien louhimiseen, malmien rikastukseen perinteisellä vaahdotusmenetelmällä Suhangossa ja rikasteiden myymiseen eteenpäin toisaalla sijaitsevalle sulatolle. Kannattavuusselvityksen tulos oli negatiivinen johtuen mm. alhaisesta metallien
hintatasosta ja siitä, ettei kyetty tuottamaan riittävän laadukasta rikastetta sulatoille.
Maaliskuussa 2006 kanadalainen North American Palladium (NAP) ja Gold Fields tekivät optiosopimuksen ja NAP otti vastuulleen hankkeen kehitystoiminnan. Vuonna 2008
laadittiin NAP:n toimesta toinen kannattavuusselvitys samoilla lähtökohdilla kuin aikaisempi, ja myös sen tulos oli negatiivinen. Sekä Gold Fields että North American Palladium totesivat, että vaahdotusrikastus ja rikasteen kuljetus jatkokäsittelyyn muualla sijaitsevaan sulattoon ei ole kannattavaa. Vuoden 2008 lopussa NAP vetäytyi Suhangon
kaivoshankkeesta ja hanke palautui kokonaisuudessaan Gold Fieldsin hallintaan.
Edellisten kannattavuusselvitysten johdosta Gold Fields keskittyi selvittämään malmien
rikastamista ja sen teknisiä vaihtoehtoja. Talvella 2008–2009 käynnistettiin tutkimukset hydrometallurgisesta rikastuksesta ns. Platsol-prosessilla korkeassa paineessa ja
lämpötilassa. Platsol-teknologialla on mahdollista hyödyntää jalo- ja perusmetallit
myös alhaisen metallipitoisuuden rikasteesta, mikä on Suhanko-hankkeen kannalta
tärkeää johtuen malmion keskimäärin matalista pitoisuustasoista. Platsol-menetelmää
testattiin laboratoriomittakaavassa vuonna 2008 käyttäen aikaisempien rikastustestien
vaahdotusrikasteita.
Konttijärven, Ahmavaaran, Vaaralammen, Tuumasuon ja Suhanko-Pohjoisen malmiarviot päivitettiin 2008–2009 ja avolouhosten optimoinnit tehtiin 2009–2010. Konttijärvelle, Ahmavaaralle ja Vaaralammelle tehtiin metallurgisia kairauksia vuonna 2010, jolloin kairanäytteille suoritettiin myös rikastus- ja laboratoriomittakaavan metallurgisia
kokeita. Vuoden 2010 jatkotutkimukset osoittivat, että rikastusprosessi toimii metallurgisesti erinomaisesti Suhangon malmeille.
Platsol-menetelmää testattiin edelleen pilot-mittakaavassa vuoden 2011 aikana Konttijärven ja Ahmavaaran malmeille. Tämän pohjalta hankkeelle laadittiin vuonna 2011
Platsol®-menetelmään ja voimassa olevan luvan laajuiseen toimintaan perustuva kannattavuusselvitys, jonka tulos oli positiivinen, mutta alkuinvestoinnit suuret. Vuosien
2010 - 2011 jatkotutkimukset osoittivat kuitenkin, että Platsol®-menetelmällä voidaan
saavuttaa Suhangon kaivoshankkeen kannattavuuden kannalta riittävät perus- ja arvometallisaannot. Lisäksi vuosina 2011–2012 Suhangon pohjoisosassa on toteutettu
laajamittainen kairausohjelma Suhanko-Pohjoinen esiintymän malmiarvion tarkentamiseksi. Vuoden 2012 aikana on laadittu laajempaan, myös Suhangon pohjoisosan kattavaan louhintaan sekä prosessimuutokseen perustuvaa esikannattavuusselvitystä, joCopyright © Pöyry Finland Oy
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ka valmistui vuoden 2013 alussa. Suunnittelun ja tutkimusten edetessä alueelta on lisäksi tunnistettu uusi, hyödyntämiskelpoiseksi luokiteltu esiintymä välittömästi Ahmavaaran louhoksen itäpuolella. Tämä Pikku-Suhangoksi nimetty esiintymä päädyttiin ottamaan emoyhtiön (GFL) toimesta hyödynnettävien esiintymien joukkoon kesällä 2013.
3.3

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
Suhangon kaivoksen laajentamishankeen tarkoituksena on hyödyntää Konttijärven ja
Ahmavaaran louhokset myönnettyä ympäristölupaa laajempina, mikä vastaa kaivoslain
(10.6.2011/621) mukaista hyödyntämisperiaatetta, sekä lisäksi Suhanko Pohjoisen,
Tuumasuon, Vaaralammen sekä Pikku-Suhangon esiintymät. Kaivoksen arvioitu kokonaismalmimäärä on noin 310 Mt.
Esiintymät sisältävät kulta- ja platinaryhmän metalleja, joista merkittävin arvometalli
on palladium sekä perusmetalleista rikastuksen kannalta riittäviä määriä nikkeliä, kuparia ja kobolttia.

3.4

Hankkeen sijainti
Suhangon kaivoshanke sijoittuu pääosin Ranuan kunnan alueelle noin 20 km linnuntietä Ranuan kuntakeskuksesta luoteeseen ja 40 km linnuntietä Rovaniemen kaupungin keskustasta etelään päin. Kaivosalueen luoteisosassa sijaitseva Konttijärvi sekä sen
eteläpuolelle suunnitellut pintavalutuskentät ovat Tervolan kunnan puolella. Pohjoisimmat sivukivialueet ulottuvat vastaavasti Rovaniemen kaupungin alueelle. Kaivoksen
sijoittuminen edellä mainittujen kuntien rajamaastoon on esitetty kuvassa (Kuva 3-1).
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Kuva 3-1. Suhangon kaivoksen sijainti Ranuan, Tervolan ja Rovaniemen kuntien alueilla.

3.5

Valtaukset ja kaivosoikeudet
Suhangon voimassa oleva kaivospiiri (nro 5426/1a) on 4117 ha laajuinen. Lisäksi Gold
Fields Arctic Platinum on jättänyt 20.6.2011 hakemuksen työ- ja elinkeinoministeriölle
Suhangon kaivospiirin laajentamiseksi. Suhangon kaivospiirin koillis- ja itäpuolella sijaitseva kaivospiirin laajennusalue olisi nimeltään Suhanko II ja pinta-alaltaan 2428 ha.
Uuden kaivoslain myötä kaivospiirihakemusta käsittelevä viranomainen on Tukes. Hakemus käsitellään vanhan kaivoslain (17.9.1965/503) mukaisena siirtymäsäännökset
huomioiden.
Gold Fields Arctic Platinum Oy:llä on Suhangossa valtausalueita noin 2317 ha laajuudelta ja valtausaluehakemuksia (vanha kaivoslaki) 517 ha laajuudelta. Näiden lisäksi yhtiö
on jättänyt uuden kaivoslain mukaisen malminetsintälupahakemuksen 270 ha laajuiselle alueelle. Suhanko-Pohjoinen louhos sijoittuu valtausalueelle ja sinne tulee hakea
uuden kaivoslain mukainen kaivoslupa Tukesilta ennen toiminnan aloittamista. YVAmenettely tulee saattaa päätöksen ennen kaivosluvan myöntämistä.
Lisäksi yhtiöllä on Tukesin myöntämä 9765ha laajuinen Iso-Suhanko niminen varausalue (VA2012:0048), joka kattaa alueita voimassaolevan kaivospiirin ja valtausten pohjois- ja itäpuolilta. Varauksella varmistetaan riittävän laaja alue kaivostoiminnan suunnittelua varten. Varaus ei oikeuta kairaamisen tai koelouhinnan kaltaisiin malminetsintätöihin, mutta antaa etuoikeiden malminetsintäluvan hakemiselle. Osa kaivostoiminnoista, kuten Suhanko-Pohjoisen ja Vaaralammen sivukivialueet, sijoittuvat varausalueelle ja nämä alueet tullaan sisällyttämään YVA-menettelyn jälkeen laadittavaan kai-
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voslupahakemukseen, jonka Tukes käsittelee uuden kaivoslain mukaisena. Varausalueelle sen koko laajuudessa ei tulla sijoittamaan kaivostoimintoja eikä hakemaan kaivoslupaa.
Alueet on esitetty kartalla (Kuva 3-2).

Kuva 3-2. Suhangon alueen valtaukset, voimassa oleva kaivospiiri, kaivospiirihakemuksen
alue ja varausalue.

3.6

Hyödynnettävät esiintymät

3.6.1

Louhokset
Suhangon alueelta on tähän mennessä tunnistettu kaikkiaan kuusi esiintymää, jotka
kaikki ovat mukana YVA-menettelyssä. Tarkimmin, esikannattavuusselvityksen tasoisesti, on selvitetty Konttijärven, Ahmavaaran sekä Suhanko-Pohjoisen esiintymiä. Kaivosyhtiö on selvittänyt myös Vaaralammen ja Tuumasuon malmioiden rajoja toteuttamiensa kallioperätutkimuksen yhteydessä. Pikku-Suhangon esiintymälle ei kyseisiä
tutkimuksia ole toteutettu.
Taulukossa (Taulukko 3-1) on esitettynä tämän hetkiset alustavat louhossuunnitelmat
sekä kokonaismineraalivarantoarviot louhoksittain. Kokonaismineraalivarantoarviossa
on mukana myös marginaalimalmi. Marginaalimalmi on malmia, jonka mineraalipitoisuudet ovat matalia ja joka tullaan rikastamaan toiminnan loppuvaiheessa.
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Taulukko 3-1. Mineraalivarantoarviot (vuoden 2013 esikannattavuuselvityksen mukaisina)
louhoksittain ja louhossuunnitelmat.

Mineraalivaranto
yhteensä (Mt)
Louhos
Pinta-ala (ha)
Syvyys max (m)

KJV

AHM

SUH

TUU

VAA

PIK

49

110

91

22

32

5

71
220

164
275

149
210

77
330

83
210

73
58

KJV = Konttijärvi, AHM = Ahmavaara, SUH = Suhanko Pohjoinen, VAA = Vaaralampi, TUU = Tuumasuo ja
PIK = Pikku-Suhanko

Konttijärven (KJV) louhos sijaitsee vanhan Suhangon alueella, Konttijärven eteläkaakkoispuolella. Nykyisen lupapäätöksen mukaisesti louhoksen pinta-ala on 58 hehtaaria ja laajennushankkeessa on suunniteltu louhoksen pinta-alan kasvattamista noin
71 hehtaariin. Louhoksen syvyys kasvaisi 135 metristä 220 metriin. Konttijärven louhoksesta on arvioitu saatavan malmia 49 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven ja malmin
suhde on 1:3,6.
Ahmavaaran (AHM) louhos sijaitsee suunnitellun rikastamon eteläpuolella. Nykyisen
lupapäätöksen mukaisesti louhoksen pinta-ala on 131 hehtaaria ja laajennushankkeessa on suunniteltu louhoksen pinta-alan kasvattamista 164 hehtaariin. Louhoksen syvyys kasvaisi 255 metristä 275 metriin. Ahmavaaran louhoksesta on arvioitu saatavan
malmia 110 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven ja malmin suhde on 1:3,8.
Suhanko-Pohjoinen (SUH) louhos sijoittuu suunnitellun kaivosalueen koillisosassa YliPortimojärven pohjoispuolelle Ylijoen kohdalle. Se on pohjois-eteläsuunnassa noin 2,7
km pitkä ja leveyttä sillä on enimmillään noin 800 metriä. Kokonaispinta-ala maanpinnantasossa on arviolta 149 hehtaaria. Louhoksen syvyys on noin 210 metriä. SuhankoPohjoinen louhoksesta on arvioitu saatavan malmia 91 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven suhde on noin 1:4,3
Tuumasuon (TUU) louhos on pinta-alaltaan 77 hehtaaria ja se sijoittuu osittain suoalueelle Palovaaran eteläpuolelle, Yli-Portimojärven ja Palolammen välille. Louhoksen syvyydeksi on suunniteltu noin 330 metriä. Tuumasuon louhoksen malmin louhintapotentiaaliksi on arvioitu 22 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven suhde koko louhokselle on
noin 1:5,4.
Vaaralammen (VAA) louhos sijaitsee noin 4 km Tuumasuon louhoksesta eteläkaakkoon Suhankojärven koillispuolella. Alueen vesistöistä Vaaralampi kokonaisuudessaan ja Suhankojärvestä pohjoisosa jää louhoksen alle. Vaaralammen louhoksen pituus
maanpinnan tasossa on noin 2 400 m, leveys keskimäärin noin 300 m ja pinta-ala 83
hehtaaria. Louhoksen suurin syvyys on länsipäässä noin 210 m. Keski- ja itäosassa syvyys on enimmäkseen noin 40 - 90 m. Vaaralammen louhoksesta on arvioitu saatavan
malmia 32 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven suhde Vaaralammen louhoksella on noin
1:3,3.
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Pikku-Suhangon (PIK) louhos on pinta-alaltaan 73 ha ja sijaitsee välittömästi Ahmavaaran esiintymän itäpuolella. Louhoksen syvyydeksi on suunniteltu noin 58 metriä. Louhoksen malmin louhintapotentiaali on arviolta 5 Mt. Arvioitu malmin ja sivukiven suhde on noin 1:3.
3.6.2

Esiintymien mineralogia
Konttijärven intruusio (syväkivimuodostuma) on erillinen esiintymä, joka sijaitsee Konttijärvestä noin puoli kilometriä kaakkoon (Kuva 3-3). Konttijärven esiintymää hyödynnettäessä louhittaisiin intruusio lähes kokonaisuudessaan. Vaaralammen, SuhankoPohjoisen, Ahmavaaran ja Pikku-Suhangon esiintymät ovat kaikki osa laajempaa Suhangon intruusion mineralisaatiovyöhykettä. Vaaralammen esiintymä sijaitsee Suhankojärven koillisrannalla, Suhanko-Pohjoinen Ylijoen ”uomalaaksossa” reilut 5 km Vaaralammen esiintymästä pohjoiseen, ja Ahmavaaran ja Pikku-Suhangon esiintymät ovat
kutakuinkin Konttijärven ja Vaaralammen esiintymien puolessavälissä. Tuumasuon
esiintymä on puolestaan tulkittu Suhangon intruusiosta erillään olevaksi lohkoksi. Pikku-Suhangon esiintymä on vastaavasti tulkittu Ahmavaaran esiintymän jatkeeksi.
Platinametalliryhmän mineraalit (PGE-mineraalit) esiintyvät perusmetallikiisujen (rikkiä
sisältävä sulfidipitoinen mineraali) yhteydessä intruusioiden pohjaosissa, sekä ulottuvat pohjakiviin niiden alla. Kiisujen suhteelliset osuudet ovat Suhangon esiintymissä likimain seuraavia: kuparikiisu (CuFeS2) > magneettikiisu (FeS) >> pentlandiitti
((Fe,Ni)9S8). PGE-mineraalit esiintyvät tyypillisesti kuparikiisun yhteydessä. Kiisut esiintyvät pirotteina, eli paikoitellen suuremmassa määrin rikastuneina sekä paikallisesti
massiivisena sulfidimalmina, eli laajaan kivilajimassaan tasaisesti rikastuneena.
Kallioperätutkimusten aineisto koostuu tuhansista kairasydännäytteistä, joista jokaiselle näytteelle on määritetty kerrosjärjestyksen (stratigrafia) mukainen alkuainepitoisuus. Kerrosjärjestyksen mukainen alkuainejakauma on määritetty Ahmavaaran, Konttijärven, Suhanko-Pohjoisen, Vaaralammen ja Tuumasuon esiintymien malmikivelle,
marginaalimalmille ja sivukivelle.
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Kuva 3-3. Konttijärven ja Suhangon intruusiot

Kallioperätutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on malmion rajojen selvittäminen sekä
mahdollisten sisäisten muutosten kartoittaminen, minkä johdosta näytteenotto keskittyy ensisijaisesti esiintymän mineralisoituneeseen osaan (Kuva 3-4).
Konttijärven esiintymä koostuu kuudesta kerrostumasta (Taulukko 3-2). Mineralisaatio
alkaa tyypillisesti viiden metrin peridotiittipitoisesta kerroksesta ja jatkuu aina pohjakiviin asti. Suhangon kaivoshankkeelle suoritetuissa kallioperätutkimuksissa Konttijärven
esiintymän malmikiven rikkipitoisuus vaihteli eri kerroksissa välillä 0,2–0,6 massaprosenttia. Malmikiven keskimääräinen rikkipitoisuus oli noin 4 636 mg/kg.
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Kuva 3-4. Kallioperänäytteen näytteenottoperiaate malmiesiintymästä teoreettisesta kairasydämestä. Kairasydämen koko pituudesta analysoidaan yleensä vain mineralisoitunut osa
(punainen laatikko). Mineralisaatio on kuvassa esitetty keltaisilla pisteillä. Kairasydämestä
analysoidut, heikosti mineralisoituneet osuudet edustavat aineistossa sivukiveä.
Taulukko 3-2. Konttijärven vertikaalinen kerrostuneisuus
STRATIGRAFINEN YKSIKKÖ

KUVAUS

Maapeite
Kattopuolen Gabro
Peridotiitti-marker
Pyrokseniitti
Marginaalisarja
Siirtymävyöhyke
Pohja
Portimo-juoni

Turve ja moreeni
keskirakeinen gabrojakso
talkkinen (> 50% talkkia) ja vahvasti magneettinen
Yleisesti siirrostunut, voimakas tremoliittimuuttuminen
keskirakeinen marginaaligabro
Monimutkainen sekoittumisvyöhyke jossa mafisia ja felsisiä kiviä
Dioriittinen koostumus jossa hydroterminen muuttuminen
Post-mineralisaatio ksenoliittinen rakenne

Ahmavaaran esiintymä koostuu seitsemästä eri kerrostumasta (Taulukko 3-3), jota
leikkaavat useat juonet. Ahmavaaran mineralisaatio on Konttijärveä monimutkaisempi
ja on jaettu 18 vyöhykkeeseen mineralisaation esiintymismuodon mukaisesti. Kallioperätutkimusten perusteella Ahmavaaran malmikiven rikkipitoisuus vaihteli eri kerroksissa välillä 0,5–2,5 %. Ahmavaaran malmikiven keskimääräinen rikkipitoisuus oli 14138
mg/kg. Ahmavaaran jatkeen, Pikku-Suhangon esiintymästä ei arviointihetkellä ollut
saatavilla kallioperätutkimusaineistoa, mutta esiintymän sijainnin (Kuva 3-5) perusteella voidaan Pikku-Suhangon malmikiven olettaa olevan geokemialtaan likimain Ahmavaaran malmikiven kaltainen.
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Kuva 3-5. Pikku-Suhangon esiintymän sijainti (ote hankekartasta).
Taulukko 3-3. Ahmavaaran vertikaalinen stratigrafiajakso
STRATIGRAFINEN YKSIKKÖ
Kattopuolen Gabro
Peridotiitti
Pyrokseniitti
Marginaalisarjan ylempi gabro
Marginaalisarjan keskigabro
Marginaalisarjan alempi gabro
Pohja

KUVAUS
keskirakeinen gabrojakso
talkkinen ja vahvasti magneettinen
Yleisesti siirrostunut, voimakas tremoliittimuuttuminen
Keskirakeinen gabro, jossa kuparikiisupirotetta
Hienorakeinen, pre-intruusio kerrosjuoni joka leikkaavat mineralisoidut juonet
Erottava karkearakeinen sekä sulfidinen litologia
Tyypillisesti dioriittinen koostumus

Suhanko-Pohjoinen sijoittuu kulkusuunnassa Ahmavaaran ja Vaaralammen
litologioiden jatkeeksi. Mineralisaatio on kerrosmyötäinen ja esiintyy peridotiittimarkerin alapuolella, intruusion pohjaosissa. Mineralisaatio on jakautunut kuuteen
vyöhykkeeseen (Taulukko 3-4). PGE-mineraalit esiiintyvät yhdessä kuparikiisun, sekä
vaihtelevissa määrin magneettikiisun ja pentlandiitin kanssa. Muiden Suhangon
kaivosalueen esiintymien tavoin, näkyvä kuparikiisu on myös Suhanko-Pohjoisen osalta
PGE-mineralisaation avainindikaattorimineraali. Suhanko-Pohjoisen päämineralisaatio
muodostaa 20–30 m paksun vyöhykkeen, joka kaatuu noin 30˚ länteen.
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STRATIGRAFINEN YKSIKKÖ

KUVAUS

Peridotiitti-marker

Talkkinen ja vahvasti magneettinen
Siirrostunut, sisältää malmittomia mikrogabro-sulkeumia. PGE mineralisaatio
Muodostaa sivukivisulkeumia, joita esiintymän keskiosassa
Keskirakeinen gabro jossa kuparikiisu > magneettikiisu > pentlandiittiaggregaatteja. Välittömässä läheisyydessä pohjakiveen.
Pohjakiven ylimmät 15m. Dioriitti, jossa hienorakeinen kuparikiisu >
magneettikiisu > pentlandiitti pirote ja merkittävä PGE-pitoisuus
Dioriitti. Ylimmissä osissa vaihtelevan paksuinen, epäyhtenäinen mineralisaatio-vyöhyke.

Pyrokseniitti
Leucogabbro
Marginaali Gabro
Mineralisoitu pohjakivi
Pohja

Suhanko-Pohjoisen esiintymän malmikiven rikkipitoisuus vaihteli eri kerroksissa välillä
0,2–0,9 %. Malmikiven keskimääräinen rikkipitoisuus oli noin 5400 mg/kg.
Tuumasuon ja Vaaralammen malmioissa kupari-Nikkeli-PGE mineralisaatio esiintyy kerrosmyötäisesti, sekä pirotteisina että massiivisten sulfidiesiintymien vyöhykkeinä intruusion pohjaosassa. Mineralisaatio on niissä sekä tyypiltään että metallurgisilta ominaisuuksiltaan yleisesti ottaen samankaltainen kuin Konttijärven ja Ahmavaaran esiintymissä. Kuitenkin esiintymien sisäinen vaihtelevuus on huomattavaa arvometalli- ja
rikkipitoisuuksien suhteen, sekä myös mineralisaation isäntäkivien osalta, jotka vaihtelevat talkkirikkaista ultramafiiteista granitoideihin. Vaaralammen esiintymän malmikiven rikkipitoisuus vaihteli eri kerroksissa välillä 0,5–9,8 %. Vaaralammen malmikiven
keskimääräinen rikkipitoisuus oli noin 33188 mg/kg. Tuumasuon esiintymän malmikiven rikkipitoisuus vaihteli stratigrafioittain välillä 0,5–7,7 %. Tuumasuon malmikiven
keskimääräinen rikkipitoisuus oli kallioperätutkimusaineiston perusteella noin 21217
mg/kg.
3.7

Kaivoksen rakentaminen
Suhangon kaivoksen avaamista edeltävät mittavat maa-, vesi-, pohja-, tie- ja aluerakentamistyöt. Lisäksi alueelle rakennetaan suuria teollisuusrakennuksia, mm. rikastamo,
murskaamo, tehdaspalvelutilat sekä toimistotilat. Rakennukset ja ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettavien louhosten ja läjitysalueiden rakenteet tehdään suurelta
osin valmiiksi ennen tuotannon aloittamista, ja niiden rakentaminen keskittyy tuotannon aloittamista edeltävälle 1–2 vuoden ajanjaksolle. Alustavat rakentamisvaiheen aikataulut rikastamolle ja louhoksille on esitetty kuvassa (Kuva 4-2).

3.7.1

Maa- ja teollisuusrakennustyöt
Rikastamoalue vastaa rakentamisvaiheessa teollisuus- ja aluerakennustyömaata. Rikastamoalue laajenee jonkin verran voimassa olevassa luvassa esitetystä suunnitelmasta.
Suurimman muutoksen aiheuttaa hydrometallurgisen prosessin tuominen osaksi Suhangon kaivoksen toimintaa. Rikastamoalueen pinta-ala kasvaa lähes kaksinkertaiseksi
aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna. Rikastamoalueen yksityiskohtainen käyttö- ja
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aluesuunnitelma tehdään kaivoksen toteutussuunnitteluvaiheessa, jolloin rakennusten
mitoitukset yms. tarkentuvat.
Rikastamon laajennuksen ohella lupaan verrattuna uutena toimintona rakennetaan
myös hydrometallurgisen prosessin jäännössakan varastointoallas. Hydrometallurgisen
jäännössakan ja rikastushiekan sijoitusalueita kasvatetaan ja kohotetaan asteittain kaivostoiminnan edetessä. Vastaavasti uusia sivukiven ja pintamaan läjitysalueita rakennetaan ja otetaan käyttöön vähitellen louhinnan edetessä. Jätevesien käsittelyn suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa on myös huomioitava aluevesimäärien kasvu sijoitusalueiden pinta-alojen kasvaessa.
Kaivostoiminnan laajennus edellyttää myös vesistöjärjestelyitä Ylijoen ja Kotiojan uomansiirtojen sekä Vaaralammen ja Suhankojärven kuivatuksen osalta. Vesirakentaminen toteutetaan Ylijoen siirron osalta ennen Suhanko-Pohjoisen malmion ja Suhankojärven kuivatuksen osalta ennen Vaaralammen malmion louhinnan aloittamista, louhosten rakennusvaiheen alussa.
Rakentamistyöt aloitetaan ensi vaiheessa Konttijärven louhoksen rakentamisella toimintakuntoon (pintamaiden poisto, kuivatusjärjestelyt jne.), kaivosalueen infrastruktuurin ja rikastamoalueen rakentamisella sekä vesivarastoaltaan, vesien käsittelyyn
käytettävien laskeutusaltaiden ja pintavalutuskenttien rakentamisella. Louhinta aloitetaan Konttijärven louhoksesta rikastamon käynnistymistä edeltävänä vuotena. Seuraavassa vaiheessa rakennetaan myös Ahmavaaran louhos toimintakuntoon. Myöhemmin
käyttöön otettavien louhosten rakennustyöt tehdään kaivoksen toimintavaiheen aikana ja työt käsittävät mm. pintamaiden poistoon, vesienjohtamisjärjestelyihin sekä tiestöön liittyviä maanrakennustöitä.
Tierakentaminen sisältää myös avolouhoksiin kiviautoille rakennettavat rampit eli
malmikiven kuljetustiet avolouhoksilta maanpinnantasolle sekä muut kulkuyhteydet
(Kuva 3-6). Ramppien rakentamista jatketaan aina louhinnan edetessä. Rampit rakennetaan osin kaksisuuntaisiksi (leveys 33 m) ja osin yksisuuntaisiksi. Yksisuuntaisia, leveydeltään 18 metrin ramppeja hyödynnetään erityisesti avolouhosten pohjaosissa
toiminnan loppuvaiheessa.

Kuva 3-6. Poikkileikkauskuva avolouhoksiin kiviautojen kulkuyhteydeksi rakennettavasta
kaksisuuntaisesta rampista.
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3.7.2

Suhankojärven kuivatus
Rakennustoimenpiteenä ennen Vaaralammen louhoksen käyttöönottoa tulee järjestää
Suhankojärven pohjoisosan ja louhoksen kohdalle sijoittuvan Vaaralammen avolouhoksen kuivatus. Suhankojärven kuivatukselle ei teknisessä suunnittelussa löydetty
vaihtoehtoisia toteuttamistapoja, vaan järkevimmäksi menettelytavaksi valikoitui alueen erottaminen järven eteläosasta padolla, mikä johtaa Suhankojärven osittaiseen
kuivattamiseen (Liite 6). Tällöin järven pohjoisosaan laskevat pintavedet kerätään järven pohjoisreunalla kulkevaan eristysojaan ja ohjataan painovoimaisesti sulkupadolla
erotettuun järven eteläosaan. Kuivatuksen yleisjärjestelyt on esitetty kuvassa (Kuva
3-7). Suhankojärven pinta-ala on ennen kuivausta noin 60 ha. Järvestä jää kuivaamisen
jälkeen jäljelle noin 20 ha vesiallas.

Kuva 3-7. Suhankojärven kuivatukset periaatekuva. Kuvan avolouhos on Vaaralammen
avolouhos.
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3.8

Suhangon kaivoshankkeen tekninen kuvaus

3.8.1

Tuotteet ja tuotantomäärät
Suhangon kaivoksella tuotetaan murskaus-jauhatus-vaahdotusprosessilla ja edelleen
hydrometallurgisella prosessilla:
-

Kuparikatodia
Nikkelirikastetta
Jalometallirikastetta (platina, palladium, kulta)

Rikasteissa voi sivutuotteena olla pieniä määriä kobolttia, rodiumia ja hopeaa. Katodin
kuparipitoisuus on yli 99,9 %, ja se voidaan myydä eteenpäin puhtaana tuotteena. Nikkeli-kobolttihydroksidisakka sisältää keskimäärin 40 % nikkeliä ja 4 % kobolttia. Kultaa
sisältävää jalometallirikastetta muodostuu noin 13000–14000 t/y ja se kuljetetaan jatkokäsittelyyn toisaalle jalometallien jalostamolle.
Kuparin kokonaistuotantomäärä on noin 24 000 t/a, suodatetun nikkelikobolttihydroksidisakan enimmillään noin 14 400 t/a ja jalometallirikasteen 14000 t/a.
Huomioitavaa kuitenkin on, että tuotteiden märkäpaino on tätä korkeampi, koska
tuotteissa on aina mukana myös sakassa oleva vesi sekä epäpuhtautena muiden metallien yhdisteitä, kuten hydroksideja. Rikastamon tuotteet ja niiden vuosittaiset tuotantomäärät on esitetty taulukossa (Taulukko 3-5).
Taulukko 3-5. Hydrometallurgisen laitoksen vuosittainen tuotanto (kuivapaino).
TUOTE

METALLIT

Kuparikatodi
Nikkeli-kobolttihydroksidisakka

Kupari
Nikkeli (sakka)
Koboltti (sakka)
Kulta (sakka)
Platina (sakka)

Jalometallirikaste

Palladium (sakka)
Rodium (sakka)
YHTEENSÄ

3.8.2

TUOTANNON VAIHTELUVÄLI
(t/a)
24000
7000 – 14400

13000 – 14000

44000 – 52400

Louhinta
Malmia louhitaan 10 Mt vuodessa hankevaihtoehdosta riippuen enintään kolmesta –
kuudesta louhoksesta, jotka eivät kuitenkaan ole tuotannossa samanaikaisesti. Arvomineraaleja sisältävä malmi erotetaan kallioperästä siten, että arvoaineiden pitoisuus
malmissa on taloudellisesti riittävä. Louhinta toteutetaan Suhangon kaivoshankkeessa
avolouhintana jokaisen esiintymän osalta. Esiintymien geologisen rakenteen, sijainnin
ja kallioperän geoteknisten ominaisuuksien sekä louhinnan kustannusten vuoksi avolouhinta on taloudellisin ja tehokkain louhintamenetelmä. Esiintymien louhinta on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, jolloin avolouhosten pinta-ala kasvaa kaivostoiminnan
edetessä. Avolouhosten koko ja tuotantosuunnitelmat voivat kuitenkin jossain määrin
muuttua kallioperätutkimusten ja tuotannon edetessä.
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Konttijärven esiintymän louhinta toteutetaan alustavan suunnitelman mukaisesti kolmessa vaiheessa. Esiintymän luonteesta johtuen louhinta aloitetaan samanaikaisesti
kahdesta toisistaan erillään olevasta louhoksesta (Kuva 3-8). Ajallisesti tämä vaihe kuvaa kaivoksen toimintavuosia 1–3. Toisessa vaiheessa edellä mainitut erillään olevat
louhokset yhdistyvät ja toiminta etenee yhteen pinta-alaltaan suurempaan avolouhokseen. Kolmannessa vaiheessa Konttijärven louhos on saavuttanut lopullisen pintaalansa (71 ha). Louhintasuunnitelma on laadittu minimoimaan louhinnasta syntyvän sivukiven määrä.

Kuva 3-8. Kallioperätutkimusten mukainen poikkileikkauskuva Konttijärven esiintymästä.
Maanpinnantaso on esitetty kuvassa ruskealla.

Konttijärven tavoin myös Ahmavaaran esiintymän louhinta aloitetaan samanaikaisesti
kahdesta toisistaan erillään olevasta louhoksesta. Ajallisesti vaihe kuvaa kaivoksen
toimintavuosia 1–3. Kolmannesta toimintavuodesta lähtien louhokset kuitenkin yhdistetään ja louhintaa jatketaan yhdestä suuremmasta avolouhoksesta. Toimintavuodesta
6 lähtien Ahmavaaran avolouhos laajenee lopulliseen pinta-alaansa (164 ha). Louhintasuunnitelmaan on laadittu Ahmavaaran esiintymän mineralogian perusteella (Kuva
3-9).
Suhanko-Pohjoinen esiintymän mineralogiasta johtuen louhinta aloitetaan alustavien
suunnitelmien mukaisesti esiintymän itäreunasta (Kuva 3-10). Louhintasuunnitelman
mukaisesti louhittavan sivukiven määrä kasvaa alemmille louhintatasoille siirryttäessä.
Muodostuvan sivukiven määrän minimoimiseksi louhintaa laajennetaan aluksi pohjoiseteläsuunnassa ennen toiminnan laajentumista lopulliseen pinta-alaansa (149 ha).
Vaaralammen esiintymän päämineralisaation luonteesta johtuen louhinnan alkuvaiheessa joudutaan louhimaan pääosin sivukiveä malmin ympäriltä (Kuva 3-11). KalliopeCopyright © Pöyry Finland Oy
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rätutkimusten perusteella Vaaralammen esiintymän louhinta on lisäksi kannattavaa
vain mineralisaation rikkaimmasta osasta.

Kuva 3-9. Kallioperätutkimusten mukainen poikkileikkauskuva Ahmavaaran esiintymästä.

Kuva 3-10. Kallioperätutkimusten mukainen poikkileikkauskuva Suhanko-Pohjoinen esiintymästä. Maanpinnantaso on esitetty kuvassa ruskealla.
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Kuva 3-11. Kallioperätutkimusten mukainen poikkileikkauskuva Vaaralammen esiintymästä.

Kuva 3-12. Kallioperätutkimusten mukainen poikkileikkauskuva Tuumasuon esiintymästä.
Maanpinnantaso on esitetty kuvassa ruskealla poikkiviivalla.

Tuumasuon päämineralisaatio on likimain Suhanko-Pohjoisen esiintymän kaltainen.
Mineralisaatio ulottuu aivan maanpinnan tasolle (Kuva 3-12). Tuumasuon louhintasuunnitelman mukaisesti louhittavan sivukiven määrä on tällöin pienimmillään toiminnan alkuvaiheessa ja kasvaa alemmille louhintatasoille siirryttäessä.
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Pikku-Suhangon esiintymän mineralogiasta ei ollut tietoja saatavilla arviointihetkellä.
Pikku-Suhangon louhinta toteutetaan kuitenkin mitä todennäköisimmin yhdessä vaiheessa tämän hetkisen suunnitelman mukaan vuoden 2049 aikana.
Avolouhinnassa kiviaines rikotaan kuljetukseen ja murskaukseen soveltuvan kokoiseksi
poraus- ja räjäytystekniikalla. Räjäytyksissä käytetään emulsioräjähteitä (esim. Kemiitti
510), jotka valmistetaan työmaalla ja pumpataan porareikiin. Räjäytyksiä suoritetaan
aina kun se on tarkoituksenmukaista, mutta vain klo 06:00 ja 22:00 välisenä aikana. Arviolta räjäytyksiä tehdään noin kymmenisen kertaa viikossa. Louhintatekniikasta ja Suhangon esiintymien geologisesta rakenteesta johtuen malmin irrottaminen edellyttää
myös arvottoman sivukiven louhimista malmion ympäriltä. Malmin ja sivukiven keskimääräinen suhde eri esiintymissä vaihtelee välillä 1:3–1:7.
Räjäytyksen jälkeen kiviaines lastataan kaivinkoneilla ja etukuormaajilla kiviautoihin.
Vaihtoehtoisina malmin kuljetusmenetelminä tarkastellaan rikastamosta kauimpana sijaitsevan Suhanko-Pohjoinen louhoksen osalta myös katettuja hihnakuljettimia sekä
kumipyöräjunia. Hihnakuljetin toteutettaisiin kiinteänä yhteytenä louhoksesta rikastamolle. Kumipyöräjunia käytettäessä erotettu kiviaines lastataan kaivinkoneilla tai etukuormaajilla useampaan malmivaunuun ja vaunut vedetään autolla ”junana” louhoksilta malmin varastointialueelle.

Kuva 3-13. Murskatun malmin kuljetukseen käytettävä katettu hihnakuljetin.

Vuoden 2013 alussa valmistuneessa esikannattavuusselvityksessä todettiin kiviautoilla
tapahtuvan kiviaineksen siirron tulevan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi malmin
kuljetusvaihtoehdoksi Suhanko-Pohjoinen avolouhokselta malmin varastointialueelle.
Kyseinen vaihtoehto todettiin noin 25 % edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin katettu
hihnakuljetin. YVA-menettelyssä huomioidaan kuitenkin myös hihnakuljetin ja kumipyöräjuna.
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Avolouhoksista malmikivi kuljetetaan suoraan murskattavaksi tai varastoitavaksi lyhytaikaisesti malmikentälle murskaamon lähelle. Malmivarasto on jaettu kolmeen
sekoitusläjitysalueeseen ja on pituudeltaan noin 640 m. Jokaiselle läjitysalueelle
voidaan läjittää kaikkiaan 380 000 tonnia malmia, joka vastaa noin 12 päivän
prosessitarvetta. Sekoituskasoilla varmistetaan mahdollisimman tasalaatuinen syöte
rikastusprosessiin. Läjitysalueilta aina yhdestä otetaan malmia prosessiin, toista
täytetään ja kolmas odottaa tyhjennystä. Läjitysalueiden tyhjennys toteutetaan
etukuormaajilla. Läjitysalueiden väliin on rakennettu tiestö, joka mahdollistaa raskaan
kuljetuskaluston liikkumisen. Varastointialueelta malmi kuljetetaan murskaimelle
kahdella kiviautolla.
3.8.3

Malmin murskaus ja jauhatus
Malmin esimurskauksessa varastoalueen malmi syötetään karamurskaimen syöttimelle
kauhakuormaajilla välivarastosta tai suoraan kiviautoista. Esimurskauksessa malmi
murskataan siten, että noin 80 % murskeesta on raekooltaan alle 150 mm:stä. Mikäli
karamurskaimelle syötettävä kiviaines on raekooltaan suurempaa kuin 1200 mm ×
1200 mm, rikotaan se ennen esimurskausta pienempään raekokoon siirrettävillä kivimurskaimilla. Murske kuljetetaan hihnakuljettimella katettuun kupolimaiseen murskevarastoon (Kuva 3-14). Murskevarasto on katettu pölypäästöjen minimoimiseksi sekä
estämään murskeen altistuminen säätilan vaihteluille. Murskevaraston varastointikapasiteetti on 20 000 t murskattua kiviainesta, mikä vastaa 16 tunnin syötemäärää jauhatusvaiheen semiautogeenimyllylle (SAG), johon esimurskattu kiviaines johdetaan
murskevarastosta hihnakuljettimella.

Kuva 3-14. Esimurskatun malmin katettu murskevarasto (Lycopodium Minerals Pty Ltd,
2013).

Märkäprosessina toimiva jauhatuspiiri koostuu semiautogeenimyllystä, yhdestä kuulamyllystä ja hydrosykloniparista. Murske syötetään veden kanssa (40 % vettä, 60 %
kiintoainetta) myllyyn, jossa jauhatus tapahtuu malmikappaleiden ja metallikuulien
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avulla. Myllyn tuottama karkein fraktio erotetaan sykloneilla ja johdetaan kuulamyllyihin, jossa hienonnus tapahtuu metallikuulien avulla. Kuulamyllystä kiviaines johdetaan
takaisin sykloneihin. Niiden ylite (hienoaines) johdetaan vaahdotukseen. Myllystä poistuvat ylisuuret kivet johdetaan jälkimurskaukseen ja edelleen takaisin jauhatukseen.
Kuulamyllyn jälkeisestä partikkelikokojakaumasta 80 % on alle 75 µm.
3.8.4

Vaahdotusrikastus
Suhangon kaivoshankkeen rikastusprosessi koostuu kahdesta eri prosessikierrosta,
vaahdotusrikastuksesta sekä hydrometallurgisesta Platsol®-prosessista. Suhangon kaivoshankkeen vaahdotusprosessia on päivitetty voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesta tilanteesta. Prosessimuutoksen seurauksena vaahdotusrikastusvaiheen toiminta on tehostunut, mikä näkyy sekä parantuneina arvometallisaantoina että parantuneena rikasteen laatuna. Näin metallien talteenotto tehostuu ja vaahdotuksen jätteenä syntyvän rikastushiekan ympäristökelpoisuus parantuu. Prosessimuutoksen
myötä Platsol®-prosessiin johdettavan vaahdotusrikasteen määrä kasvaa myös nykyisen luvan mukaisesta 200 000 t/a arviolta tasolle 600 000 t/a, koska myös köyhempää
vaahdotuksen rikastetta voidaan jatkojalostaa.
Hydrosykloneiden ylitteenä saatava malmiliete syötetään sekoittimilla varustettuihin
vaahdotuskennoihin. Suhangon kaivoshankkeen vaahdotuksessa käytetään sulfidimineraalien rikastuksessa yleisimmin käytettyä vaahdotustekniikkaa, jossa kemikaaleilla
ja lietteeseen puhallettavalla ilmalla saadaan arvomineraalirakeet tarttumaan ilmakupliin ja nousemaan niiden mukana lietteen pintaan. Syntynyt vaahto nousee pintaan ja
virtaa vaahdotuskennosta ylivuotona kaukaloon, josta se kerätään talteen. Vaahdotuksessa tarvittavat kemikaalit ja niiden käyttömäärät määräytyvät tapauskohtaisesti
malmin koostumuksen mukaan. Suhangon malmikiven koerikastuksissa syötteen talkkipitoisuuden nousun havaittiin lisäävän prosessissa tarvittavia painajakemikaalin
(CMC) käyttömääriä. Kemikaalien avulla pyritään säätämään lietteen kemiallisia olosuhteita, kuten pH ja hapetus-pelkistysolosuhteita sekä muuttamaan mineraalipintojen
sähkökemiallisia ominaisuuksia sellaisiksi, että arvomineraalirakeet saadaan tarttumaan mahdollisimman tehokkaasti muodostuneisiin ilmakupliin. Mitä tehokkaammin
rakeet saadaan tarttumaan, sitä parempi metallisaanto prosessilla saavutetaan.
Vaahdotusprosessi koostuu useasta vaiheesta. Ensimmäisen vaiheen karkeammassa
vaahdotuksessa saadaan talteen suurin osa halutuista mineraaleista. Toisen vaiheen
vaahdotuksella otetaan talteen ensimmäisen vaiheen läpäisseet arvomineraalit. Toisessa vaiheessa erottunut rikastushiekka sakeutetaan ja pumpataan yhtä putkilinjaa
pitkin vaahdotuksen rikastushiekka-altaalle (FTSF). Vaahdotuksessa muodostuu rikastushiekkaa arviolta 9,4 Mt/a. Ensimmäisestä ja toisesta vaahdotusvaiheessa saadut
vaahdotteet yhdistetään vaahdotusprosessin kolmeen viimeisimpään vaahdotusvaiheeseen, joissa vaahdotteesta erotetaan arvottomia mineraaleja. Kolmannessa vaiheessa saatu rikastushiekka jauhetaan uudelleen ja palautetaan takaisin toiseen vaahdotusvaiheeseen arvomineraalien saannon parantamiseksi. Lopullinen vaahdotusrikaste johdetaan veden poistoon.
Vaahdotuksessa tuotettu rikaste sisältää vettä noin 80 %. Vedenpoiston ensimmäinen
vaihe on sakeutus, johon syötetään sakeutumista ja kiintoaineen laskeutumista edistä-
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vää apuainetta (flokkulantti). Sakeuttimen alite syötetään mekaanisella sekoittimella
varustettuun varastointisäiliöön ennen alitteen johtamista painesuodatukseen. Sakeuttimen ylitteenä erottunut vesi johdetaan rikastusprosessiin hyödynnettäväksi. Suodatuksessa erottunut vesi kierrätetään takaisin sakeuttimelle. Suodattimelle kertynyt rikaste siirretään vastaavasti kuljettimella rikasteen varastointisäiliöön ja edelleen hydrometallurgiseen prosessiin. Platsol®-prosessiin johdettavan vaahdotusrikasteen rikkipitoisuus on pidettävä yli 7 prosentin, jotta varmistetaan tehokas autoterminen hapettuminen autoklaavissa. Tästä syystä myös vaahdotuksessa muodostuvan rikastushiekan määrä ja ympäristökelpoisuus voivat vaihdella kaivostoiminnan eri vaiheissa,
vaahdotukseen syötettävän malmin ominaisuuksista riippuen.
3.8.5

Hydrometallurginen laitos
Hydrometallurgisessa laitoksessa käytetään patentoitua Platsol®-menetelmää, joka on
kehitetty erityisesti vaahdotettujen monimetallirikasteiden jatkokäsittelyyn. Menetelmä ei sellaisenaan ole täydessä mittakaavassa käytössä missään päin maailmaa, mutta
sen jokainen osaprosessi on hyvin tunnettua ja laajasti käytettyä tekniikkaa. Hydrometallurgisen laitoksen osaprosesseja ovat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Painehapetus (POX)
Jalometallien talteenotto
Liuoksen neutraloiminen
Kuparin uuttaminen
Kuparin elektrolyyttinen talteenotto
Raffinaatin neutraloiminen (elektrolyysiliuoksen neutralointi)
Jäännöskuparin erottaminen
Nikkeli-kobolttihydroksidin saostaminen
Magnesiumin poisto

Hydrometallurgisen prosessin vuokaavio on esitetty kuvassa (Kuva 3-15). Prosessin lähtökohtana on parantaa tuotteiden, kuten jalometallien saantoa ja parantaa näin tuotannon kannattavuutta (Taulukko 3-6).
Taulukko 3-6. Konttijärven malmikivelle toteutettujen rikastuskokeiden tuloksia
saantoprosentteina [%] eri rikastusmenetelmien osalta (Lycopodium Minerals Pty Ltd, 2013).
KONTTIJÄRVI

Vaahdotusrikastus Platsol®
Cu
88,3
97,2
Ni
49,5
93,3
Pt
50
82,8
Pd
56,8
82,9
Vaahdotuksesta saatava rikaste syötetään kahteen rinnakkaiseen autoklaaviin painehapetukseen. Autoklaavin sisäinen paine tulee olemaan noin 700 kPa ja lämpötila 240
o
C. Prosessin tarvitsema happikaasu tuotetaan tehdasalueella sijaitsevassa happitehtaassa (kapasiteetti 650 t happea vuorokaudessa). Lisäksi autoklaavin syötteeseen lisätään pieniä määriä suolahappoa (HCl), jolla saadaan ylläpidettyä kloridipitoisuus (Cl-)
halutulla tasolla (15 g/l) läpi liuotusvaiheen. Autoklaaviin syötetty happi käynnistää sulCopyright © Pöyry Finland Oy
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fidimineraalien hapettumisen, mikä johtaa perusmetallien liukenemiseen vaahdotusrikasteesta. Prosessiin syötetty kloridi edesauttaa jalometallien liukenemista rikasteesta.
Tilanteessa, jossa syötteen rikkipitoisuus on alhainen, prosessiin voidaan tarvittaessa
lisätä pieniä määriä rikkihappoa (H2SO4).
Autoklaavista poistettava liete jäähdytetään ja sen paine lasketaan normaalipaineeseen. Jäähdytetty (100 oC) liete pumpataan sakeuttimeen ja edelleen suodattimeen
hydrometallurgisen jäännössakan erottamiseksi. Hydrometallurginen sakka lietetään
prosessiveteen, sekoitetaan hydrometallurgisen prosessin muihin jäännössakkoihin ja
johdetaan erilliseen hydrometallurgisen jäännössakan altaaseen. Selkeytetty metallipitoinen liuos johdetaan jalometallien erotusvaiheeseen.
Jalometallien talteenottovaiheessa kulta, hopea, platina, palladium ja rhodium saostetaan kylläisestä metallipitoisesta liuoksesta kuparisulfidirakeilla (CuS) neljässä peräkkäisessä mekaanisen sekoituksen omaavassa altaassa. Ensimmäiseen altaaseen lisätään rikkidioksidia pelkistämään liuoksessa oleva kolmenarvoinen ferrirauta (Fe(III)).
Ferriraudan pelkistämisellä pienennetään kuparisulfidin annosmääriä. Muodostunut
saostuma erotetaan suodattamalla ennen jatkojalostusta autoklaavihapetuksessa
(170 oC, 300 kPa). Hapetuksessa jalometallisaostumasta liuotetaan perusmetallit erilleen, jalometallien säilyessä niukkaliukoisina sulfideina. Talteenoton viimeisessä vaiheessa puhdas Au-PGM tuote suodatetaan autoklaavihapetuksessa muodostuvasta
uuttoliuoksesta erilleen ja lähetetään jatkojalostukseen kolmannelle osapuolelle.
Jalometallien erotuksen jälkeisen neutralointipiirin tarkoituksena on nostaa jalometallien talteenoton yliteliuoksen pH-tasoa, ennen kuparin erotusta, kuparin uuton optimoimiseksi. Neutralointiin käytetään jauhettua kalkkikiveä (CaCO3). Jalometallien talteenottovaiheen yliteliuoksen korkeasta sulfaattipitoisuudesta johtuen, neutraloinnissa muodostuu kipsiä (CaSO4 · 2H2O), joka jäähdytetään, sakeutetaan, suodatetaan ja
pestään. Pesty kipsisakka lietetään prosessiveteen ja yhdistetään muiden hydrometallurgisen prosessin jäännössakkojen kanssa. Sakeuttimen ylitteessä oleva jäännöskiintoaine poistetaan selkeytyksessä, jonka jälkeen liuos pumpataan varastoaltaaseen ja
edelleen kuparin uuttopiiriin.
Kuparin uuttopiiri koostuu kahdesta uutto-, kahdesta strippaus- ja yhdestä pesuvaiheesta. Uutto toteutetaan orgaanisen liuottimen avulla sekoitustankeissa, joissa orgaanisen liuottimen ja vesiliuoksen suhde pidetään tasolla 1,25:1. Uuton jälkeen orgaaninen kuparipitoinen liuos pestään ja johdetaan strippaukseen. Strippauksessa liuoksesta erotetaan orgaaninen liuotin ja lopputuotteena saatava kuparipitoinen (50 g/l
Cu) suolaliuos johdetaan elektrolyysipiiriin. Elektrolyysipiirissä kupari pelkistyy katodilla muodostaen korkean puhtausasteen kuparikatodia. Elektrolyysipiiriin voidaan tarvittaessa lisätä pieniä määriä kobolttisulfaattia (CoSO4), jotta parannetaan anodimateriaalin korroosiokestävyyttä. Katodien talteenotto toteutetaan puoliautomaattisesti.
Uuttoprosessissa kierrätettävään orgaaniseen liuottimeen ja prosessiveteen kertyvät
epäpuhtaudet poistetaan bentoniittisavea hyödyntävällä puhdistusprosessilla. Kiintoaineet erotetaan selkeyttämällä ja linkoamalla ja kuljetetaan kuorma-autolla hydrometallurgisen jäännössakan altaaseen, jossa ne sekoittuvat muuhun hydrometallurgisen
prosessin jäännössakkaan.
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Kuva 3-15. Suhangon hydrometallurgisen laitoksen yksinkertaistettu prosessikaavio.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
65

Kuparin uuttopiiristä poistuva raffinaatti sisältää kuparin uuttoprosessissa muodostunutta rikkihappoa, joka neutraloidaan raffinaatin neutralointivaiheessa kolmessa mekaanisella sekoittimella varustetussa säiliössä. Ensimmäiseen säiliöön syötetään raffinaatin lisäksi hydroksidilietettä toisen vaiheen hydroksidisaostuspiiristä. Säiliössä hapan raffinaattiliuos liuottaa lietteen nikkeli- ja kobolttihydroksidit ennen yliteveden
johtamista toiseen säiliöön. Tällä parannetaan nikkelin ja koboltin saantoa. Toiseen ja
tarvittaessa kolmanteen säiliöön lisätään kalkkikivilietettä happamuuden neutraloimiseksi. Neutraloinnissa muodostuva kipsisakka sakeutetaan, suodatetaan ja pestään.
Kipsin ohella neutraloinnissa muodostuu myös hiilidioksidikaasua (CO2). Pesty jäännössakka lietetään prosessiveteen ja sekoitetaan muuhun hydrometallurgiseen jäännössakkaan ennen johtamista jäännössakka-altaaseen. Prosessissa muodostuneiden hönkäkaasujen pesu toteutetaan laimealla natriumhydroksidilla (NaOH).
Jäännöskuparin poistolla on tarkoituksena saada talteen suurin osa neutraloidun raffinaatin sisältämästä jäännöskuparista saostamalla kupari sulfidina. Pelkistimenä käytetään natriumvetysulfidia (NaHS). Prosessista syntyvä kuparisulfidipitoinen liete sakeutetaan ja palautetaan jalometallien talteenottopiiriin. Sakeuttimen ylite syötetään nikkeli- ja kobolttihydroksidin saostuspiiriin.
Nikkeli ja koboltti saostetaan seoshydroksidina kaksivaiheisessa prosessissa. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään magnesiumoksidia (MgO) saostamaan noin 90 % nikkelistä ja koboltista pH-alueella 7,0–7,5. Saostamisen toisessa vaiheessa käytetään poltettua kalkkia (CaO) jäljelle jääneen nikkelin ja koboltin saostamiseen ensimmäisen
vaiheen sakeuttimesta tulevasta ylitteestä. Muodostunut liete sakeutetaan ja sakeutuksen alite kierrätetään raffinaatin neutralointipiiriin. Toisen vaiheen sakeuttimen ylite ei enää sisällä arvometalleja (jalometalleja, kuparia, nikkeliä tai kobolttia) ja se johdetaan magnesiuminpoistopiiriin.
Magnesiumin poistossa mineraaleja sisältämättömään liuokseen lisätään kalkkimaitoa,
jolloin liuoksen pH kohoaa tasolle 9, saaden noin puolet magnesiumista saostumaan.
Magnesiuminpoiston jälkeen jäljelle jäävä voimakkaasti alkalinen liete yhdistetään
muiden prosessivaiheiden (painehapetuksen sakka sekä kipsisakat) jäännössakkoihin ja
pumpataan erilliseen hydrometallurgisen prosessin jäännössakka-altaaseen läjitettäväksi. Hydrometallurgisessa Platsol -prosessissa syntyneen jäännössakan kipsipitoisuus
on noin 17 %. Magnesiumin poistolla vältetään sen päätyminen jäännössakka-altaalta
prosessiin palautettavaan veteen ja alennetaan näin prosessiveden kovuutta.
3.8.6

Rikastamoalue
Suhangon kaivoshankkeen rikastamoalue sijaitsee Ahmavaaran avolouhoksen pohjoispuolella. Alueen sijainti ja laajuus on esitetty kartalla liitteessä 2. Lisäksi rikastamoalueen koko on etsitetty kuvassa (Kuva 16-15). Alueella sijaitseviin rakennuksiin kuuluvat
mm:
·
·
·
·
·

Hallintorakennus
Laboratorio
Varasto
Valvomo
Murskaamon valvomo
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Jauhatus, vaahdotus ja hydrometallurginen laitos
Korjaamo
Kivisydänvarasto
Polttoaineen varasto- ja jakelualue
Ruokala ja sosiaalitilat
Kuljetusreitit

Rikastamoalue muuttuu jonkin verran voimassa olevassa luvassa esitetystä suunnitelmasta. Suurimman muutoksen aiheuttaa hydrometallurgisen prosessin tuominen osaksi Suhangon kaivoksen toimintaa, minkä seurauksena rikastamon prosesseja, kemikaalien varastointia sekä reagenssien valmistusta ja varastointia varten tarvittava pinta-ala
kasvaa. Henkilökunnan tarpeen kasvaessa myös sosiaalitilojen koot kasvavat. Rikastamoalueen pinta-ala kasvaa lähes kaksinkertaiseksi aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna, ja samalla sen sijainti siirtyy hieman pohjoiseen päin. Rikastamoalueen yksityiskohtainen käyttö- ja aluesuunnitelma tehdään kaivoksen toteutussuunnitteluvaiheessa,
jolloin rakennusten mitoitukset yms. tarkentuvat.
3.8.7

Polttoaineet, räjähdysaineet ja kemikaalit sekä niiden varastointi

3.8.7.1

Vaahdotusrikastus
Vaahdotuskemikaalien kokonaismäärä laskee nykyisen luvan mukaisesta 25 400 t/a tasolle 6 300 t/a. Vaahdotuksessa käytettävien kemikaalien määrät on esitetty taulukossa (Taulukko 3-7).
Taulukko 3-7. Vaahdotusrikastuksessa käytettävät kemikaalit
KEMIKAALI

KÄYTTÖMÄÄRÄ (t/a)

Painaja (CMC)
Promoottori (Aero A3477)
Kokooja (PAX)
Vaahdotin (MIBC)
Flokkulantti (Magnafloc 351)

2 600
540
1 800
1050
250

YHTEENSÄ

6 240

Karboksimetyyliselluloosa (CMC) on voimakas orgaaninen polyelektrolyytti, joka liukenee veteen. Kemikaali soveltuu erityisesti silikaatteja, kuten talkkia ja pyrokseenejä
sisältävän nikkelimalmin rikastukseen. Kemikaalilla estetään silikaattien vaahdottuminen arvomineraalien mukana. Kemikaali on selluloosan johdannainen sisältäen karboksimetyyliryhmiä (-CH2-COOH).
Natrium-di-isobutyyli-di-tiofosfaatti (Aero A3477) on voimakas selektiivinen promoottori, joka soveltuu erityisesti nikkeli-, kupari- ja sinkkipitoisten mineraalien rikastukseen. Sen on havaittu myös parantavan erityisesti platinaryhmän arvometallien saantoja rikastusprosessissa. Kemikaali on pääosin orgaaninen sisältäen fosforia, rikkiä ja natriumia (C8H18O2NaPS2).
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Kaliumamyyliksantaatti (PAX) on voimakas ei-selektiivinen kokooja, jota käytetään
laajalti flotaation apuaineena. Kemikaali koostuu pääosin hiilivetyketjusta, sisältäen
myös rikkiä, happea ja kaliumia (C5H11OCSSK).
Metyyli-isobutyylikarbinoli (MIBC) on veteen niukasti liukenevaa väritöntä nestettä,
jolla on lievä alkoholin tuoksu. Kemikaalia käytetään malmin rikastuksessa vaahdottimena. Kemialliselta koostumukseltaan kemikaali on orgaaninen, sisältäen pääosin hiiltä ja vetyä ((CH3)2CHCH2CH(OH)CH3).
Polyakryyliamidi (Magnafloc 351) on varaukseton orgaaninen polymeeri, joka koostuu
akryyliamidi yksiköistä (-CH2CHCONH2-). Kemikaalia käytetään yleisesti saostusprosessin apuaineena tehostamaan neste-kiinteä-erotusta.
3.8.7.2

Hydrometallurginen rikastusprosessi
Hydrometallurgisessa prosessissa tarvitaan useita erilaisia kemikaaleja tuotteiden valmistukseen ja epäpuhtauksien poistoon. Luettelo kemikaaleista, niiden käyttötarkoituksista ja määristä on esitetty taulukossa (Taulukko 3-8). Kulutusmäärissä mitattuna
merkittävimmät kemikaalit ovat kalkkikivi (CaCO3), poltettu kalkki (CaO), suolahappo
(HCl) ja magnesiumoksidi (MgO).
Malmin jalostuksessa tarvittavat kemikaalit tuodaan rikastamolle nestemäisinä tai kiinteinä. Kemikaalit varastoidaan tarkoitukseen soveltuvassa varastorakennuksessa tai
konteissa varastokentällä. Varastoalueen vedet käsitellään yhdessä rikastamon vesien
kanssa. Kaikki toiminnassa tarvittavat kemikaalit ovat laajalti käytettyjä sekä Suomessa
että muualla maailmassa.
Autoklaavissa tapahtuvaan painehapetukseen tarvittava happi erotetaan ilmasta rikastamon viereen sijoitettavassa happitehtaassa. Happitehtaan toiminnasta tulee vastaamaan ulkopuolinen toimittaja, joka tulee hakemaan toiminnalleen erikseen luvat.
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Taulukko 3-8. Hydrometallurgisen prosessin kemikaalit ja arvioitu vuosittainen kulutus.
KEMIKAALI

t/a

Kalkkikivi (CaCO 3)

180 000

Poltettu kalkki (CaO)

18 000

Magnesiumoksidi (MgO)

5 000

Polyakryyliamidi (Magnafloc 351)

72

Polyakryyliamidi (Magnafloc 155 ja
Alcar 662)

20

Saostuskemikaali (Magnafloc 368)

50

Bentoniittisavi

300

Kidevedellinen kobolttisulfaatti (Co20
SO4 · 7H2O)
Glucosol

20

Suolahappo (HCl)
Natriumhydroksidi (NaOH)

6 000
4 000

Natriumvetysulfidi (NaHS)

4 000

Rikkidioksidi (SO2)
Rikkihappo (H2SO4)
Teollisuusliuotin (Shellsol D90)
Uuttoaine (LIX 984N)
Granaatti
Antrasiitti

4 000
2 700
150
20
19
7

YHTEENSÄ

224 400

(a
(b

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS
Liuoksen ja raffinaatin neutralointi
Hydroksidin saostuksen 2. vaihe sekä magnesiumin
poisto
Hydroksidin saostuksen 1. vaihe
Varaukseton flokkulantti nesteen ja kiintoaineen erotukseen
Anioninen(a flokkulantti nesteen ja kiintoaineen erotukseen
Kationinen(b saostuskemikaali liukoisen piidioksidin
poistoon
Lisätään kuparin uuton poistevirtaan, hajoamistuotteiden ja epäpuhtauksien absorboimiseen ja poistoon
Kuparin elektrolyysissä kierrätettävään elektrolyyttiin
anodin korroosion vähentämiseksi
Orgaaninen tasoitusaine kuparikatodin laadun parantamiseksi
Autoklaavi
Puhdistus- ja vedenkäsittelyprosessit
Kuparin poistopiiri; jäännöskuparin saostuksessa kuparisulfidiksi
Jalometallien talteenotto
Eri käyttötarkoituksiin
Alifaattinen laimennusaine; kuparin uuttoprosessi
Orgaaninen liuotin; kuparin uuttoprosessi
Kuparin elektrolyysi; suodattimen väliaine
Kuparin elektrolyysi; suodattimen väliaine

Kemikaali on vedessä negatiivisesti varautunut
Kemikaali on vedessä positiivisesti varautunut

3.8.7.3

Polttoaineet
Kaivoksella käytetään louhinnassa sekä louheen lastauksessa ja kuljetuksessa dieselmoottorilla varustettuja kaivinkoneita ja dumppereita (kiviautoja). Työkoneiden polttoaineiden kulutus on arviolta 20 000–40 000 t/a. Vuosittainen kulutus vaihtelee kokonaislouhintamäärän mukaisesti. Kaivoskoneita ja kevyempiä ajoneuvoja varten kaivosalueelle rakennetaan polttoaineen jakeluasema. Jakeluasema sijoittuu kaivoksen varsinaiselle polttoaineiden varastointialueelle.
Laitoksen lämmitystä varten rikastamoalueelle tulevassa kattilalaitoksessa käytetään
energialähteenä raskasta polttoöljyä tai kiinteää polttoainetta, kuten hake, pelletti ja
turve. Polttoöljyn kulutus on arviolta 2500–3000 m3 vuodessa talvien sääolosuhteista
riippuen. Kyseiset polttoainevaihtoehdot ovat tämän hetkisen suunnittelun perusteella
todennäköisimmät vaihtoehdot tuotantolaitoksen lämmitykseen. Lisäksi ne ovat mahdollisista lämmitysmenetelmistä päästöiltään merkittävimmät ja siten arvioimalla ympäristövaikutukset ko. polttoaineille, saadaan selvitettyä pahimmat mahdolliset lämmi-
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tyksestä aiheutuvat ympäristövaikutukset. Lämmitykseen käytettävä polttoöljy varastoidaan kaivoksen varsinaisella polttoaineiden varastoalueella. Myös rikastamoalueella
käytettävien koneiden tarvitsema dieselpolttoaine sekä nestekaasu varastoidaan rikastamoalueella. Polttoainevarastot tehdään ja sijoitetaan ottaen huomioon niitä koskeva
lainsäädäntö ja turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet.
Hankkeelle on laadittu alustava tarkastelu energiankäytöstä ja -tarpeesta, mukaan lukien lämmitysenergia, ja potentiaalisena vaihtoehtona on tunnistettu autoklaavin hukkalämpö, joka olisi riittävä rakennusten lämmittämiseksi. Suunnittelun edetessä tämä
vaihtoehto tullaan selvittämään tarkemmin. Tässä vaiheessa autoklaavin hukkalämmön
hyödyntämisestä ei ole suunnittelutietoa, jonka pohjalta sen ympäristövaikutukset voitaisiin arvioida.
3.8.7.4

Räjähdysaineet
Räjähdysaineina käytetään emulsioräjähteitä (esim. Kemiitti 510), jotka valmistetaan
kaivosalueella ja pumpataan porareikiin. Suhangon kaivoshankkeessa käytetään räjähteitä noin 13 000 t vuodessa. Räjähdysaineen vuotuinen määrä on arvioitu hankkeen
ohessa tekeillä olevan Suhangon typpitasetta käsittelevän Oulun yliopiston opinnäytetyön yhteydessä. Räjähde- ja emulsiovarasto sijoittuvat Konttijärven louhoksen koillispuolelle tieyhteyksien ja voimajohdon läheisyyteen.

3.8.8

Marginaalimalmin varastointi
Marginaalimalmi on malmia, jossa arvomineraalien pitoisuudet ovat niin pienet, ettei
sen rikastus ole louhintahetkellä kannattavaa. Se vastaa ominaisuuksiltaan pitkälti
malmia. Marginaalimalmi tullaan kuitenkin rikastamaan viimeistään toiminnan loppuvaiheessa. Alustavassa teknisessä suunnitelmassa marginaalimalmille on kaavailtu erillisiä sijoitusalueita jokaisen louhoksen yhteyteen. Hajautettu sijoittelu perustuu siihen,
että materiaalin kuljetuskustannukset ovat pienemmät toiminnan aloitusvaiheessa,
kun kaivos pyritään saamaan suuria kustannuksia aiheuttaneen rakennusvaiheen jälkeen mahdollisimman nopeasti kannattavaksi. Tämän sijoitteluvaihtoehdon (Kuva
3-16) lisäksi YVA-menettelyssä huomioidaan keskitetty sijoitus, jolloin marginaalimalmi
varastoidaan yhdelle laajemmalle alueelle rikastamon läheisyyteen. Varastointialue tulisi sijoittumaan rikastamon läheisyyteen esimerkiksi Ahmavaaran ja Pikku-Suhangon
esiintymien pohjoispuolelle. Sijaintivaihtoehto tarkentuu teknisen suunnittelun edetessä.
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Kuva 3-16. Vaihtoehdon (VE2+) mukainen tilanne, jossa marginaalimalmialueet (violetti väri)
on sijoitettu hajautetusti kaivosalueelle.

Varastointialueen pohjarakenne toteutetaan noudattaen samaa periaatetta, kuin potentiaalisesti happoa (PAF) muodostavan sivukiven tapauksessa. Marginaalimalmi varastoidaan 5 metriä paksun happoa muodostamattomaksi (NAF) luokitellun sivukivikerroksen päälle.
Pohjarakenne on voimassa olevan ympäristöluvan mukainen, joten se on vähimmäisedellytys. Tiiviimpiä pohjarakenteita harkitaan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa, mikäli nykyinen ratkaisu arvioidaan ympäristövaikutuksiltaan liian suuriksi.
Marginaalimalmialueelta muodostuvia aluevesiä ei voida johtaa sellaisenaan ympäristöön, vaan vedet johdetaan hallitusti rikastamon vesikiertoon, joko vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen tai vesivarastoaltaaseen. Marginaalimalmia muodostuu arviolta
60 Mt koko kaivoksen toiminnan aikana. Arvio marginaalimalmin kokonaismäärästä voi
kuitenkin muuttua projektin eri vaiheissa taloudellisten parametrien vaihdellessa.
3.8.9

Sivukiven ominaisuudet ja varastointi
Sivukiven ominaisuudet
Sivukiven mineralogiaa, geologiaa ja geokemiallisia ominaisuuksia on selvitetty pääasiassa Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksista, joiden perusteella sivukiven ominaisuuksia on tässä yhteydessä kuvattu. Ominaisuuksien arvioinnissa on hyödynnetty myös
kaivosyhtiön toteuttamien kallioperäkairausten aineistoa. Suhangon sivukivi koostuu
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pääosin silikaattimineraaleista, kuten maasälvät, kiillemineraalit (biotiitti), kloriitti,
talkki, amfibolit ja pyrokseenit.
Sivukivialueilla voi muodostua happamia valumavesiä, kun metallisulfidipitoinen kaivannaisjäte pääsee kosketuksiin hapen ja veden kanssa. Luonnonoloissa sulfidipitoisen
kivi- ja mineraaliaineksen hapettuminen käynnistyy ilman tai voimakkaiden hapettimien, kuten ferriraudan yhteisvaikutuksesta. Hapettumistuotteiden reagoidessa veden
kanssa lopulta rikkihappoa (H2SO4), joka liuottaa sivukivestä metalleja läjitysalueen valumaveteen. Happamoitumista tehostaa myös ferroraudan hapettumisen jälkeinen ferriraudan hydrolysoituminen. Voimakkaana hapettimena ferrirauta tehostaa myös muiden sulfidien hapettumista. Valumaveden happamoitumiseen johtavia yksinkertaistettuja reaktioita on esitetty seuraavassa (malliaineena pyriitti):
FeS2 + 7/2O2 + H2O à Fe2+ + 2SO42- + 2H+
FeS2 + 14Fe3+ +8H2O à 15Fe2+ + 2SO42- + 16H+
Fe2+ + 1/4O2 + H+ à Fe3+ + 1/2H2O
Fe3+ + 6H2O à Fe(OH)3(OH2)3 + 3H+

(1)
(2)
(3)
(4)

Happamien suotovesien haitallisuus perustuu siihen, että ne liuottavat metalleja kiviaineksesta ja edistävät niiden kulkeutumista pohjaveteen ja vesistöihin. Kiviaineksen
hapon muodostuksen tehokkuuteen vaikuttavat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset
tekijät. Kemiallisia tekijöitä ovat mm. pH, lämpötila, happipitoisuus (kaasu- ja vesifaasissa) sekä sulfidimineraalien pitoisuus kaivannaisjätteissä. Biologisia tekijöitä ovat bakteerikannan tiheys, bakteerien kasvunopeus ja ravinteiden saatavuus. Lisäksi kaivannaisjätteen fysikaaliset ominaisuudet ja hydrologiset olosuhteet säätelevät hapon
muodostumisnopeutta ja -tehokkuutta.
Kaivannaisjätteiden karakterisoinnin keskeinen tavoite on selvittää jätteiden sijoitusta,
läjitystekniikkaa ja jälkihoitoa ohjaavia geoteknisiä ominaisuuksia ja niitä fysikaalisia ja
kemiallisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä myös ympäristövaikutusten hallinnassa
ja ennaltaehkäisyssä. Mikäli kaivannaisjätteen sulfidipitoisuus on alle 0,1 % eivätkä jätteen haitta-aineiden happoliukoiset pitoisuudet ylitä Vna 214/2007 kynnysarvoja tai
alueen maaperän luontaisia taustapitoisuuksia, luokitellaan materiaali pysyväksi jätteeksi. Mikäli kaivannaisjätteen sulfidipitoisuus on edellä mainittua korkeampi, määritetään materiaalille lisäksi hapontuottokyky sekä neutralointiominaisuudet. Ympäristökelpoiseksi pysyväksi jätteeksi voidaan luokitella myös materiaali, jonka sulfidipitoisuus on alle 1 massaprosentti ja määritetty NP/AP-suhde on ≥ 3. Muissa tapauksissa
kaivannaisjätteet luokitellaan ei-pysyväksi jätteeksi, jolle tulee lisäksi määrittää haittaaineiden liukenevuus ja happamien valumavesien muodostumismahdollisuus.
Haponmuodostusominaisuuksien selvittämiseksi Suhangon sivukivelle on tehty vuosina
2003 - 2004 aikaisempaan YVA-menettelyyn ja ympäristölupaan liittyen staattisia kokeita (ABA- ja NAG-kokeet). Lisäksi on määritetty sivukiven kokonaisalkuainepitoisuuksia. ABA-kokeissa (acid base accounting) määritetään kiviaineksen hapontuottopotentiaali sen sisältämän sulfidi- tai rikkipitoisuuden perusteella ja kiviaineksen neutralointipotentiaali, huomioiden kiviaineksen happoa neutraloivat mineraalit, kuten karbonaattimineraalit. NAG-testissä (net acig generation) taas kiviaineksen sisältämät sulfidimineraalit hapetetaan keinotekoisesti vahvalla hapettimella, kuten vetyperoksidi
(H2O2). Testissä saadaan arvio sulfidien rapautumiseen liittyvästä kokonaishapontuotosta, koska hapettamisreaktiossa liukenevat myös kiviaineksen sisältämät neutraCopyright © Pöyry Finland Oy
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loivat mineraalit. Testien perusteella kiviaines luokitellaan happamia suotovesiä potentiaalisesti muodostavaksi (PAF) tai ei-happamia suotovesiä muodostavaksi (NAF).
Geokemiallisten tutkimustulosten perusteella Suhangon sivukiven haponmuodostusominaisuudet ja metallipitoisuudet vaihtelevat sivukivilajiryhmien (kerrosjärjestys)
mukaisesti. Kallioperäaineiston perusteella sivukiven rikkipitoisuus vaihtelee eri esiintymien sivukivessä välillä 0,01–3,0 %. Ahmavaaran ja Konttijärven esiintymien sivukiven karakterisointikokeiden perusteella alle 1 % sivukivistä sisältää rikkiä siinä määrin,
että niiden hapettuminen voi johtaa happamien suotovesien muodostumiseen (PAF).
Loput eli n. 99 % Ahmavaaran ja Konttijärven sivukivistä luokiteltiin ei-happoa muodostaviksi (NAF) kiviksi. Happoa muodostavat sivukivet tullaan sijoittamaan hallitusti ja
suunnitelmallisesti ei-happoamuodostavan sivukivien sisään. NAF kiveä tullaan myös
hyödyntämään tienrakennusmateriaalina kaivoksen sisäisten kuljetusteiden rakennustöissä.
Alkuaineiden keskimääräiset kokonaispitoisuudet sivukivinäytteissä on todettu pääosin
Suhangon kaivosalueella toteutettujen kallioperätutkimustulosten perusteella
(Taulukko 3-9). Huomioitavaa on, ettei Pikku-Suhanko esiintymästä ollut saatavilla kallioperäaineistoa, mutta se sijoittuu välittömästi Ahmavaaran yhteyteen ja vastaa siten
ominaisuuksiltaan lähinnä Ahmavaaran sivukiveä. Sivukiven kupari-, nikkeli-, antimoni-,
koboltti- ja kromipitoisuudet ylittivät valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) asetetut kynnysarvot kaikissa
sivukivijakeissa. Kynnysarvon ylittyminen tarkoittaa, että metallien pitoisuudet ovat
Suomen maaperän keskimääräistä luontaista tasoa korkeampia. Kadmiumin kynnysarvo ylittyy ainoastaan Vaaralammen ja Tuumasuon sivukivissä ja sinkin ja lyijyn kynnysarvo ainoastaan Tuumasuon sivukivessä. Arseenin kynnysarvo ylittyy lähes kaikkien
esiintymien sivukivessä Suhanko-Pohjoinen esiintymää lukuun ottamatta.
Taulukko 3-9. Suhangon esiintymien sivukiven keskimääräinen alkuainejakauma sekä eri alkuaineille asetetut kynnys- ja ohjearvot (214/2007).
Alkuaine
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Cu

Ni

Co

Cr

Pb

Cd

Zn

As

Sb

yksikkö
KJV
AHM
SUH
TUU
VAA
Kynnysarvo
Alempi ohjearvo
Ylempi ohjearvo

%
0,08
0,18
0,05
0,22
0,43
-

%
0,03
0,03
0,02
0,03
0,02
0,01 %
0,02 %
0,02 %

%
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,01 %
0,01 %
0,02 %

ppm
29
35
29
41
46
20
100
250

ppm
284
234
152
210
359
100
200
300

ppm
12
14
9
63
52
60
200
750

ppm
0,7
0,5
0,4
1,8
1,4
1
10
20

ppm
51
59
49
308
159
200
250
400

ppm
12
9
4
38
13
5
50
100

ppm
10
10
6
24
14
2
10
50

Ahmavaaran ja Konttijärven sivukivinäytteille (5 näytettä/kohde) toteutettiin myös viisi
kuukautta kestävät kineettiset kosteuskammiotestit, joissa pyrittiin selvittämään,
muodostuuko sivukiven sivukivestä happamia suotovesiä pidemmällä aikavälillä. Näytteiden pH pysyi koko testin ajan lievästi emäksisenä laskien hieman testin edetessä. pH
kuitenkin vakiintui kaikissa näytteissä loppua kohti ja jäi keskiarvoltaan emäksiselle tasolle 7,68…8,24. Uutosten sähkönjohtavuus oli heikoista kohtalaiseen ja laski hieman
testijakson aikana. Liuoksen metallipitoisuuksien analyysi osoitti metallien heikkoa liukoisuutta.
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Huomioitavaa kuitenkin on, että pidemmällä aikavälillä metallien liukenemista sulfidipitoisesta sivukivestä säätelee sulfidien, ensisijaisesti ferrosulfidien hapettuminen ja
siitä johtuva valumavesien happamoituminen. Kosteuskammiokokeet koostuvat viikon
sykleistä, joita toistetaan usean kuukauden ajan. Syklin aikana näyte altistetaan kammiossa sekä kuivalle (päivät 1-3) että kostealle ilmalle (päivät 4-6) ennen näytteen
huuhtomista vedellä ja vesijakeen analysointia (päivä 7). Vaikka koeasetelma mahdollistaakin sulfidien hapettumisen ainakin teoriassa, voi hapettumisvaihe jäädä kokeissa
usein liian lyhyeksi sulfidipitoisen kiviaineksen hapettumiselle. Sulfaatin ja happamuuden muodostusnopeudet olivat kokeissa alhaisia ja näytteiden haponneutralointikyvyn
muutokset vähäisiä. Kokeen jälkeen näytteistä analysoitiin rikkipitoisuudet, joita verrattiin pitoisuuksiin ennen kosteuskammiotestiä. Neljässä viidestä näytteestä sulfidirikkipitoisuus laski testijakson aikana, mikä osoittaa, että hapettumista tapahtui testien
aikana.
Sivukiveen räjähdysaineista päätyvän typen pitoisuuden on arvioitu olevan noin 6 prosenttia räjähdysaineen kokonaistyppipitoisuudesta. Arvio voi kuitenkin vielä tarkentua
lupavaiheeseen Suhangon typpitasetta käsittelevän opinnäytetyön viimeistelyn yhteydessä.
Sivukivien varastointi
Sivukivialueet sijoitetaan louhosten välittömään läheisyyteen, koska kuljetusmatkat on
taloudellisista syistä minimoitava. Se on myös useimmiten ympäristöllisesti edullisin
ratkaisu, koska se pienentää hankkeen kokonaisvaikutusalueen laajuutta ja lyhentää sivukiven kuljetusten päästöjä (mm. pöly ja pakokaasupäästöt). Sivukivialueiden sijoittelussa joudutaan huomioimaan paitsi ympäristölliset seikat myös toiminnalliset ja geologiset seikat. Niitä ei voida sijoittaa siten, että suunnitellun kaivostoiminnan harjoittaminen estyy tai vaikeutuu tarpeettomasti tai toisaalta siten, että läjitetään potentiaalisesti mineralisoituneiden alueiden päälle, jolloin mahdollisesti menetetään esiintymien hyödyntämismahdollisuus tulevaisuudessa. Kaivoslain mukaan toiminnan harjoittajan velvollisuutena on huolehtia siitä, ettei kaivoksen ja esiintymän mahdollista tulevaa
käyttöä ja louhimistyötä tarpeettomasti vaaranneta tai vaikeuteta
Sivukiven ominaisuuksia kartoittaneiden alustavien selvitysten pohjalta annetun lausunnon (Ritvanen U. & Räisänen M-L. 2012) perusteella Suhangon kaivosalueen sivukivistä yli 80 % on hyvälaatuista ja hyödynnettävissä sellaisenaan maarakentamisessa.
Ominaisuuksiltaan ympäristökelpoisen sivukiven hyötykäyttö olisi kokonaisuutena paras ratkaisu, ja johtuen kaivoksen sijainnista kohtuullisen matkan päässä Ranuan taajamasta ja Rovaniemen kaupungista, myös käytännössä mahdollista. Murskattua kiviainesta on suunniteltu käytettävän kaivoksella maa- ja vesirakennustöissä, kuten patorakenteiden korottamisessa ja ko. käyttö on jo huomioitu sivukivialueiden tilavuuksien suunnittelussa. Laajamittaisemman ja kaivosalueen ulkopuolella toteutettavan käytön suunnittelu edellyttäisi kattavaa tietoa sivukivien geoteknisistä ja geokemiallisista
ominaisuuksista eikä suunnitelmia voida laatia yksittäisten geoteknisten analyysitulosten pohjalta. Sivukiven hyötykäyttömahdollisuuksia tullaan kuitenkin selvittämään
hankkeen edetessä yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja rakentamisvaiheeseen. Kaivannaisjätteen hallinnasta tullaan laatimaan lisäksi jätehuoltosuunnitelma ympäristölupavaiheessa ennen toiminnan aloittamista.
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Toiminnassa muodostuvat potentiaalisesti happoa (PAF) tuottavat sivukivet varastoidaan läjitysalueilla 5 metriä paksun happoa muodostamattomaksi (NAF) luokitellun sivukivikerroksen päälle. Lisäksi PAF-kiven ympärille pyritään varastoimaan mahdollisimman paljon NAF-kiveä. Pohjarakenteesta pyritään tekemään mahdollisimman tiivis,
jotta aluekuivatusvedet saadaan johdettua suunnitelmien mukaisesti hallitusti ympäristöön. Alustavan sulkemissuunnitelman mukaan sivukivialueet peitetään 0,5 m vahvuisella moreeni- ja turvekerroksella louhoksen sulkemisvaiheessa.
Sivukivialueiden korkeus tulee olemaan maksimissaan 210 m merenpinnan yläpuolella
kaikilla alueilla ja YVA-menettelyssä tarkastelu tehdään tällä korkeudella.
Konttijärven louhoksesta muodostuu sivukiveä arviolta 176 Mt (60 Mm3) koko toiminnan aikana. Se on suunniteltu sijoitettavaksi kahdelle erilliselle alueelle. Louhoksenkoillispuolella oleva sivukivialue on 90 hehtaarin laajuinen ja rikastushiekka-altaiden kaakkoispuolelle kapealle alueelle rikastushiekka-altaan ja Ruonajoen väliin sijoittuva sivukivialue noin 120 hehtaarin laajuinen. Sivukivialueet ulottuvat noin 50…60 m korkeuteen maanpinnasta.
Ahmavaaran esiintymän louhinnassa muodostuu sivukiveä kaikkiaan noin 418 Mt (142
Mm3). Ahmavaaran sivukivialue sijoittuu välittömästi louhoksen eteläpuolelle, noin 360
hehtaarin laajuisena. Maastonkorkeus huomioiden sivukivialueen korkeus on noin 50
m.
Suhanko-Pohjoinen esiintymän louhinnassa muodostuu sivukiveä noin 391 Mt (133
Mm3) toiminta-aikana. Sivukivialue sijoittuu louhoksen pohjoispuolelle ja se on noin
540 hehtaarin laajuinen. Alueen maastonkorkeus huomioiden sivukivialue on noin 50
m korkuinen. Sivukivialueen sijoitusvaihtoehdot on kuvattu luvussa 4.
Tuumasuon louhoksesta muodostuu sivukiveä noin 119 Mt (40 Mm3) koko toiminnan
aikana. Tuumasuon sivukivialuetta suunnitellaan Tuumasuon louhoksen eteläpuolelle
Koivikkosuon, Palosaaren, Takasaaren ja Mustikkaojan alueille, Pikku Rytivaaran ja Palolammen väliin. Sivukivialueen pinta-ala on noin 280 hehtaaria ja korkeus maastonkorkeus huomioiden noin 35…55 m.
Vaaralammen louhoksesta muodostuu sivukiveä karkeasti arvioiden noin 106 Mt (36
Mm3) koko toiminnan aikana. Sivukivialue on noin 120 hehtaarin laajuinen ja alueen
maastonkorkeus huomioiden noin 50 m korkuinen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa
tarkastellaan alueen sijoittumista esiintymän itä-, pohjois- ja länsipuolelle ja vaihtoehdot on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Vaaralammen louhoksen lähiympäristössä sivukiven sijoittamista rajaa Suhangon kerrosintruusio, jossa voi olla rikastamiskelpoisia
malmiesiintymiä laajemminkin. Sivukivialuetta ei voida sijoittaa potentiaalisen esiintymän päälle, jotta saadaan turvattua sen myöhempi mahdollinen hyödyntäminen.
Pikku-Suhanko esiintymän louhinnasta muodostuu sivukiveä noin 15 Mt (5 Mm3) koko
toiminnan aikana. Esiintymän sivukivialue sijoittuu louhoksen pohjois-, itä- tai eteläpuolelle Ahmavaaran sivukivialueen yhteyteen. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat on esitetty
kappaleessa 4. Sivukivialue on noin 117 hehtaarin laajuinen.
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3.8.10

Pintamaiden varastointi
Louhosten kohdilta poistettava pintamaa, turve ja moreeni, varastoidaan erillisille läjitysalueille louhosten läheisyyteen ja sivukivialueiden yhteyteen. Pintamaiden läjitysalueiden luiskat muotoillaan riittävä loiviksi eroosion estämiseksi. Maa-ainekset tullaan
hyödyntämään viimeistään kaivoksen sulkemisvaiheessa toiminta-alueiden maisemointiin. Läjitysalueiden lopullinen koko on luonnollisesti riippuvainen poistettavan pintamaan määrästä (Taulukko 3-10).
Taulukko 3-10. Pintamaan läjitysalueiden oletetut maksimikorkeudet ja tilavuudet
Konttijärven, Ahmavaaran ja Suhanko-Pohjoisen esiintymien osalta (Lycopodium Minerals
Pty Ltd, 2013).

Läjitysalue
Konttijärvi
Turve
Moreeni
Ahmavaara
Turve
Moreeni
Suhanko-Pohjoinen
Turve
Moreeni

Maksimikorkeus [m]

Tilavuus [Mm3]

17
40

2,2
15,3

13
55

4,4
21,0

12
37

6,2
12,9

Suhangon kaivosalueen maaperän (moreenin) geokemiallista laatua on tarkasteltu
Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vuosina 1982–1994 keräämästä koko Suomen kattavasta aineistosta. Aineisto kattaa koko Suhangon kaivosalueen ja analyysitietoja on
saatavilla tiheydellä 1 näyte/4 km2. Moreeniaineisto sisältää geokemian analyysitiedot
kaivosalueelta kaikkiaan 30 eri kairauspisteestä (Kuva 3-17).
Alkuaineiden kokonaispitoisuudet alittivat yleensä valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) annetut kynnysarvot. Kynnysarvot kuvaavat keskimääräistä taustapitoisuustasoa Suomessa. Kynnysarvon ylityksiä havaittiin vain koboltin ja kuparin osalta. Kynnysarvon ylittyminen ei
kuvaa luonnontilaisella alueella pilaantuneisuutta, vaan keskimääräistä korkeampi
luontaisia pitoisuuksia.
Pintamaana poistettava turve läjitetään turpeen poiston yhteydessä muodostuvan
muun pintamaan kanssa samalle läjitysalueelle, millä pyritään minimoimaan tulipalon
riskit turpeenläjitysalueella. Materiaalin geoteknisten ominaisuuksien perusteella turvetta ei mitä todennäköisimmin voida läjittää 5 metriä korkeampiin kasoihin. Läjitysalueiden korkeutta pyritään kuitenkin kasvattamaan erilaisin läjitystekniikoin, jotta pinta-alat pysyisivät mahdollisimman pieninä.
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Kuva 3-17. Geologian tutkimuskeskuksen moreeniaineiston kattavuus Suhangon kaivosalueella. Kaivosalueen näytteenottopisteet on esitetty punaisella.

3.8.11

Vaahdotuksen rikastushiekka-allas
Vaahdotuksessa syntyy rikastushiekkaa noin 9,4 Mt vuodessa jalostettaessa 10 Mt
malmia. Nykyisen luvan mukaisessa toiminnassa, jossa ei ole mukana hydrometallurgista Platsol-prosessia, vaahdotuksen rikastushiekkaa on arvioitu muodostuvan noin
9,8 Mt/a eli kaikkiaan koko toiminnan aikana noin 108–310 Mt. Rikastushiekkamäärän
pieneneminen johtuu siitä, että Platsol prosessissa voidaan hyödyntää myös köyhempää malmia.
Vaahdotuksen rikastushiekan geoteknisiä ominaisuuksia on tutkittu Knight & Piésold
Pty Ltd:n toimesta Perthissä vuonna 2011 sekä käsitelty alkuvuonna 2013 valmistuneessa esikannattavuusselvityksessä. Geotekniikan osalta näytteistä on selvitetty mm.
kiintoainejakeen tiheys, vesijakeen pH, rikastushiekan partikkelikokojakauma ja vedenläpäisevyys (0,9 × 10-7…7 × 10-7 m/s).
Geokemiallisia ominaisuuksia on selvitetty vuoden 2004 ympäristölupahakemukseen
liittyen sekä vuonna 2011 Ahmavaaran ja Konttijärven malmikivelle toteutettujen pilottason koerikastuskokeiden rikastushiekkanäytteistä. Näytteistä on tutkittu materiaalin
hapontuotto-ominaisuudet ABA-testillä (testi kuvattu kappaleessa 3.8.9) sekä kiinteän
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