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Kuva 12-13. Lähteet, näytteenottokaivot sekä pohjavesiputket. Kartassa yksi ruutu vastaa
1 km maastossa.

Kaivojen ja lähteiden vedenlaatu vuosien 2000 – 2002 (Taulukko 12-4) ja 2013 selvitysten (Liite 12) mukaan on pääasiassa hyvä. Vedessä ei havaittu analysoituja metalleja
kohonneina pitoisuuksina. Nikkelin pitoisuus ylitti ainoastaan pisteessä Pvp_001 (24,1
µg/l) talousvesinormin 20 µg/l, pisteessä Pvp_012 pitoisuus oli 19,5 µg/l, muutoin pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,4–7,8 µg/l.
Veden pH vaihteli lievästi happamasta emäksiseen (5.7…9.0) ollen happamimmillaan
lähteissä, mikä on tyypillistä Suomessa. Sähkönjohtavuudet olivat matalahkoja (1,2…65
mS/m), mutta veden väriarvo oli paikoin koholla (enimmillään 888 mg Pt/l). Myös veden kemiallinen hapenkulutus (CODMn) oli vuoden 2000–2002 näytteissä paikoitellen
korkea (enimmillään 19,7 mg-O2/l). Vuonna 2013 kemiallisen hapen kulutus (CODMn)
oli enimmillään 5,3 mg/l. Rautapitoisuudet (34,0–96 839 µg/l) olivat enimmäkseen koholla, mikä on tyypillistä pohjavesille Suomessa. Myös mangaania oli paikoitellen korkeita pitoisuuksia (5,0–1 448 µg/l), mikä sekin on yleistä Suomen pohjavesille. Nitraattitypen pitoisuudet olivat matalat, mutta ammoniumtyppeä havaittiin hapettomille
olosuhteille tyypillisesti malminetsinnän kairarei’issä kohonneita pitoisuuksia (enimmillään 1 530 µg/l). Vuonna 2013 pohjavesiputkissa ammoniumtypen pitoisuudet olivat
pienet (enimmillään 290 µg/l). Lisäksi vuonna 2000–2002 lähes kaikkien tarkkailukaivojen vesissä havaittiin runsaasti kiintoainetta (enimmillään 286 mg/l) ja fosfaattia (2,0–
326 µg/l). Vuoden 2013 analyyseissä useimpien analyysien osalta korkeimmat pitoisuudet havaittiin kaivosalueen itälaidalla olevassa putkessa Pvp_001.
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Vesi täytti pääosin talousvedelle asetut laatuvaatimukset (STM 401/2001) lukuun ottamatta paikoin rautaa ja mangaania sekä lievästi tavoitepitoisuutta alhaisempaa pHarvoa. Suomessa pohjaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat luonnostaan koholla,
samoin vesi on yleensä lievästi hapanta. Yksittäisissä pisteissä alumiinin ja nikkelin pitoisuudet ylittivät talousvesinormit.
Uraanipitoisuudet olivat alhaisia vaihdellen alle määritysrajan pitoisuuksista 0,87 µg/l.
Suomessa ei ole raja-arvoa uraanin enimmäispitoisuudelle juomavedessä. Maailman
terveysjärjestön (WHO) ohjeellinen raja-arvo juomaveden uraanipitoisuudelle on 30
µg/l (WHO, 2012). Suomessa uraanin mediaaniarvo moreenialueiden kuilukaivoissa on
0,22 µg/l (Backman ym. 1999).
Taulukko 12-4. Yhteenveto pohjanveden laadun tuloksista (v. 2003 YVA-selostus).

Pohjaveden laatu vaihtelee luonnonolosuhteissakin paljon. Siihen vaikuttavat ilmastolliset, merelliset ja geologiset tekijät sekä ihmisen toiminta. Suhangon alueella merkittävimpinä ovat geologiset tekijät. Geologisiin tekijöihin kuuluvat maannoksessa tapahtuvat prosessit, maaperän kerrostumien rakenne, raekoko ja vedenjohtavuus sekä
maan ja kallioperän mineraali- ja kivilajikoostumus. Niiden yhteisvaikutus on mutkikas.
Yleensä esimerkiksi kalkkikivien ja tummien kivilajien (gabro, amfiboliitti, mustaliuskeet, metavulkaniitit) suhteellisen osuuden lisääntyessä kallioperässä, liuenneiden aineiden määrä kasvaa. Usein kuitenkin maaperän raekoko ja rakenneominaisuudet vaikuttavat enemmän pohjaveden laatuun kuin kivilaji- ja mineraalikoostumus (Lahermo
ym. 2002). Alue on nykyisellään lähes luonnontilainen, joten ihmistoiminnan vaikutus
pohjaveteen on hyvin vähäinen ja paikallinen
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12.1.3.5

Toiminta-alueiden maaperä- ja pohjavesiolosuhteet
Maaperän kerrosvahvuus kaikilla suunnitelluilla louhosalueilla on esitetty lähikuvina
(Kuva 12-14 - Kuva 12-18). Yleisesti maapeite louhosalueilla vaihtelee välillä 5-20 m.
Kuvauksissa mainitut pohjavesiputket on asennettu kesällä 2013 ja ne ovat listattuina
pohjavesikappaleessa (Taulukko 12-2), sekä esitettyinä kartassa (liitteet 2) yhdessä kaivostoimintojen kanssa.
Konttijärven louhos sijaitsee suunnitellun kaivosalueen länsiosassa, jossa esiintyy alueen paksuimmat maanpeitteet. Louhoksen eteläreunalla on hyvin ohut maapeite (<5
m), mutta se kasvaa mentäessä pohjoiseen ja länteen päin, jossa maata on jopa yli 40
m. Konttijärven louhoksen ja Konttijärven väliselle alueella on asennettu pohjavesiputki (Pvp-014). Sen paikalla todettiin 16,3 m vahvuinen maanpeite, joka koostuu pääosin
moreenista. Pinnalla on ohut 0,5 m hiekkakerros ja alla kivinen hiekka, sekä moreenia,
joka muuttuu silttiseksi moreeniksi lähempänä pohjaa. Pohjavesiputkessa on todettu
1,1 × 10-5 m/s vedenjohtavuus. Konttijärven louhoksen sivukivialueen läheisyyteen
asennetun pohjavesiputken Pvp-011 kohdalla on maanpeitteen vahvuus yhteensä
12,8m, koostuen (ylhäältä alas) kivisestä hiekasta, moreenista sekä silttisestä moreenista. Putkesta ei ole mitattu vedenjohtavuutta.

Kuva 12-14. Maapeitteen vahvuus Konttijärven louhoksen kohdalla kairareikätietojen
perusteella. Plussat edustavat kairareikiä, vihreä piste on pohjavesiputki.

Ahmavaaran louhosalueella on maapeite yleensä 5-10 m vahvuinen, mutta länsipäässä
kallio on jopa yli 30 m paksun maapeitteen alla. Pikku-Suhangon louhos sijaitsee paikassa, jossa on yleensä 5-10 m pintamaita. Ahmavaaran louhoksen pohjoispuolelle on
kesällä 2013 asennettu kaksi pohjavesiputkea (Pvp-006 sekä Pvp-007). Pvp-007 sijaitsee lähempänä tulevaa louhosreunaa ja pvp-006 vähän kauempana. Niiden välimatka
on 165 m. Putken pvp-007 kohdalla on 9,8 m maata, joka koostui kairaajan havainnon
mukaan kivisestä hiekasta sekä hiekkaisesta moreenista. Vedenjohtavuus putken kohdalla on 4,4 × 10-6 m/s. Putken pvp-006 kohdalla pintamaita (kivinen hiekka) on vain
2,3 m. Kyseisen putken vedenjohtavuusmittaus epäonnistui eikä tuloksia saatu. Pohjavedenpinta putken Pvp-006 kohdalla on kesällä 2013 ollut noin metrin kalliopinnan
alapuolella, mikä saattaa olla syynä mittauksen epäonnistumiseen.
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Kuva 12-15 Maapeitteen vahvuus Ahmavaaran sekä Pikku-Suhangon louhoksien kohdalla
kairareikätietojen perusteella. Plussat edustavat kairareikiä, vihreä piste on pohjavesiputki.

Kuva 12-16. Maapeitteen vahvuus Suhanko Pohjoisen louhoksen kohdalla kairareikätietojen
perusteella. Plussat edustavat kairareikiä, vihreä piste on pohjavesiputki.

Suhanko-Pohjoisen louhosalueella kallio on 5-20 m paksun maanpeitteen alla. Suunnitellun louhoksen pohjoispäähän on kesällä 2013 asennettu kaksi pohjavesiputkea, Pvp003 ja Pvp-004. Putken Pvp-003 sijainti on lähempänä loppuvaiheen louhosreunaa (kuvassa mustana viivana) ja Pvp-004 on 220 m päässä siitä luoteeseen. Putken pvp-003
kohdalla on pintamaita yhteensä 12,9 m, lähellä maanpintaa kivistä hiekkaa ja alempana moreenia. Vedenjohtavuusmittaus antoi tulokseksi 8,6 × 10-6 m/s. Putken Pvp-004
kohdalla on pintamaita 9,2 m vahvuudelta, kivistä hiekkaa ja moreenia, jonka vedenjohtavuudeksi on mitattu 4,2 × 10-6 m/s.
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Kuva 12-17 Maapeitteen vahvuus Vaaralammen louhoksen kohdalla kairareikätietojen
perusteella. Plussat edustavat kairareikiä, vihreä piste on pohjavesiputki.

Vaaralammen louhosalueen maanpeitteen vahvuus on pääsääntöisesti alle 20 m,
kaakkoispuoliskolla pienempi. Pohjavesiputki Pvp-002 on asennettu kesällä 2013 suunnitellun Vaaralammen louhoksen eteläpuolelle, sen keskiosaan. Putken kohdalla on
pintamaita 4,7 m, koostuen kivisestä hiekasta. Vedenjohtavuusarvoksi on mitattu 6,3 ×
10-5 m/s. Myös Vaaralammen suunnitellulle sivukivialueen (vaihtoehto VAA3) läheisyyteen on asennettu pohjavesiputki (Pvp-001). Kyseisen putken kohdalla maaperä on kivistä hiekkamoreenia yhteensä 3,6 m vahvuudelta. Putkessa ei ole mitattu vedenjohtavuutta, koska se sijaitsee kaukana Vaaralammen louhoksesta.

Kuva 12-18 Maapeitteen vahvuus Tuumasuon louhoksen kohdalla, kairareikätietojen
perusteella. Plussat edustavat kairareikiä, vihreä piste on pohjavesiputki.

Tuumasuon suunniteltu louhos sijaitsee paikassa, jossa on 5-20 m paksu maanpeite.
Alueella on kairattu muita louhosalueita vähemmän, mutta tiedot maaperästä tulevat
täydentymään myöhemmin ennen ympäristöluvan hakemista GFAP:n kairausohjelman
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edetessä. Louhoksen pohjoispuolelle on kesällä 2013 asennettu pohjavesiputki, pvp005. Asennuksen yhteydessä todettiin maapeitteen olevan 6,1 m vahvuinen koostuen
kivisestä hiekasta sekä moreenista. Vedenjohtavuus mitattiin putkesta elokuun alussa;
K-arvo 7,2 × 10-5 m/s.
Vedenjohtavuutta mitattiin paitsi louhoksien läheisyydessä olevista putkista, myös
suunnitellun rikastushiekka-altaan läheisyyteen asennetuista putkista Pvp-012 ja Pvp015. Pvp-012 sijoittuu hydrometallurgisen jäännössakka-altaan pohjoisreunaan, jossa
elokuussa 2013 tehdyissä mittauksissa todettiin vedenjohtavuuden olevan 2,2 × 10-6
m/s. Se on alhaisin putkista mitatuista tuloksista. Putken Pvp-012 kohdalla on maita ainakin 20 m vahvuudelta. Kokonaissyvyyttä ei ole varmistettu, koska putki ei yllä kallion
pintaan asti. Putken asennuksen yhteydessä todettiin maan koostuvan kivisestä hiekasta, moreenista sekä silttisestä moreenista.
Putki Pvp-015 puolestaan sijoittuu suunnitellun rikastushiekka-altaan itäreunaan. Putken Pvp-015 kohdalla todettiin asennusvaiheessa maan paksuuden olevan 18,1 m vahvuinen, koostuen pääosin silttisestä moreenista. Pohjavedenpinta on putkessa pvp-015
hyvin lähellä maanpintaa ja vedenjohtavuudeksi on mitattu 8,2 × 10 -5 m/s elokuussa
2013.
Pohjavesiputki Pvp-013 sijaitsee putkesta Pvp-015 vajaat 2 km etelään, lähelle hankealueen rajaa. Se ulottuu 18,1 m syvyydelle mutta ei kallioon asti. Tällä kohdalla maaperä koostuu kivisestä hiekasta, moreenista sekä kivisestä silttimoreenista. Myös putket
Pvp-008 sekä Pvp-009 sijaitsevat suunnitellun rikastushiekka-altaan läheisyydessä. Putken Pvp-008 kohdalla on maata yhteensä 13,3 m vahvuudelta koostuen kivisestä hiekasta sekä silttisestä moreenista. Elokuussa 2013 pohjavedenpinta oli 1,8 m syvyydellä
maanpinnasta. Putken Pvp-009 kohdalla puolestaan on maita yhteensä 3,8 m vahvuudelta koostuen kivisestä hiekasta. Pohjavedenpinta oli elokuussa 2013 noin 2,9 m syvyydellä maanpinnasta.
Tehdasalue sijoittuu keskeiselle osalle hankealuetta. Tehdasalueen ympäristön pohjavesiputkien (PVP_008, PVP_009) asennustietojen mukaan maa-aines oli ohuen humuskerroksen alla kivistä hiekkaa noin 3,3–3,8 m syvyydelle. Tehdasalueen eteläpuolen
pisteessä PVP_008 kivisen hiekan alla oli moreenia 13,3 m syvyydelle, mutta länsipuolen pisteessä PVP_009 kivisen hiekan alta alkoi suoraan kallio 3,8 m syvyydeltä. Pohjavesi oli noin 1,8–2,9 m syvyydellä maanpinnasta.
12.2

Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Kallioperään, maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kaikille
hankkeen päävaihtoehdoille VE1, VE2 ja VE2+. Nykyisen luvan mukainen toiminta
(VE0+) on huomioitu vertailussa vuoden 2003 YVA-menettelyssä laaditun arvion mukaisena.
YVA-menettelyyn valituista alavaihtoehdoista on huomioitu soveltuvin osin vaihtoehtoiset sivukiven läjitysalueet (VAA1, VAA2 ja VAA3 sekä PIK1, PIK2 ja PIK3), rikastushiekan sijoitusvaihtoehdot A ja B, marginaalimalmin sijoitus hajautettuna louhosten yhteyteen (LGO1) tai keskitetysti (LGO2) sekä Ylijoen siirron vaihtoehtoiset linjaukset (Y1,
Y2 ja Y3).
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Maaperään, kallioperään ja pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyyttä on
arvioitu erikseen pohjavedenpinnan alenemalle sekä pohjaveden mahdolliselle laadun
heikkenemiselle päävaihtoehdoittain edellä kuvatut alavaihtoehdot huomioiden. Louhosten kuivatuksen aiheuttaman pohjavesialeneman merkittävyyttä on arvioitu kolmiportaisesti taulukon (Taulukko 12-5) mukaisesti.
Taulukko 12-5. Pohjavesialeneman merkittävyyden arvioinnissa käytetyt kriteerit.

Vähäinen

Kohtalainen

Huomattava

Vaikutukset rajautuvat
kaivosalueen sisäpuolelle

Vaikutukset ulottuvat kaivosalueen ulkopuolelle,
mutta ei vaikutusta luokiteltuihin pohjavesialueisiin

Vaikutukset ulottuvat kaivosalueen ulkopuolelle ja
vaikutuksia havaitaan myös
luokitelluilla pohjavesialueilla

Läjitysalueilta peräisin olevat suotovedet voivat vaikuttaa myös alueen pohjaveden
laatuun. Laadun osalta vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu kolmiportaisella asteikolla taulukon (Taulukko 12-6) mukaisesti.
Taulukko 12-6. Pohjaveden laadullisten vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa käytetyt
kriteerit.

Vähäinen
Muodostuvat suotovedet
virtaavat avolouhoksiin,
jolloin ei laadullisia vaikutuksia kaivosalueen ulkopuolelle

Kohtalainen

Huomattava

Muodostuvat suotovedet
Muodostuvat suotovedet
virtaavat osin kaivosalueen virtaavat osin kaivosalueen
ulkopuolelle, mutta ei laa- ulkopuolelle ja laadullisia
dullisia vaikutuksia luoki- vaikutuksia aiheutuu luokiteltujen pohjavesialueiden teltujen pohjavesialueiden
pohjaveteen
pohjaveteen

Lähteisiin ja kaivoihin aiheutuvien vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu kolmiportaisella asteikolla taulukon (Taulukko 12-7) mukaisesti. Mikäli yksikin lähde tai kaivo tuhoutuu vaihtoehdossa, on vaikutusten merkittävyys arvioitu tällöin huomattavaksi.
Taulukko 12-7. Kaivostoimintojen vaikutusten merkittävyys kaivosalueen lähteisiin kaivoihin
ja lähteisiin.

Vähäinen

Kohtalainen

Huomattava

Ei laadullista tai määrällistä vaikutusta

Laadullista ja määrällisiä
vaikutuksia

Lähde tai kaivo tuhoutuu

Arvioiden merkittävin epävarmuus liittyy maa- ja kiviaineksen todelliseen vedenjohtavuuteen. Laskelmissa pyritään yksinkertaistuksen vuoksi käsittelemään vettä johtava
kerros homogeenisena arvioiden sille keskimääräinen kokonaisvedenjohtavuus. Epävarmuutta voidaan hallita arvioimalla laskentaparametrit ”varman päälle” ja esittämälle tuloksille todennäköisimmät vaihteluvälit. Myös laskentayhtälöt itsessään aiheuttavat epävarmuutta arviointiin. Yhtälöiden laskentaoletuksiin liittyy reunaehtoja, jotka
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yleensä eivät käytännön olosuhteissa toteudu kaikilta osin. Arvioinnin luotettavuutta
parantaa merkittävästi se, että käytetyt laskentaparametrit perustuvat alueella suoritettuihin hydrologisiin tutkimuksiin ja siten todellisiin paikkakohtaisiin mittauksiin.
Muodostuvien suotovesien määrää ja mahdollista haitta-aineiden leviämistä laajemmalle on arvioitu kvalitatiivisesti huomioiden läjitysalueilla tapahtuva imeyntä pohjaveteen sekä maaperä- ja hydrogeologisiin tutkimuksiin perustuvat pohjaveden kulkeutumisolosuhteet. Epävarmuudet liittyvät mm. imeyntäkertoimeen ja sitä kautta muodostuvaan suotovesimäärään sekä muiden käytettyjen lähtötietojen edustavuuteen. Lisäksi epävarmuutta kohdistuu suotovesien laadun sekä vastaanottavien pohjavesimäärien
arviointiin. Suotovesien laadun arvioinnin varmuutta parantaa merkittävästi se, että
arviointi perustuu erittäin laajaan kallioperägeokemialliseen aineistoon. Tässä laajuudessa tämäntyyppistä aineistoa ei suomalaisissa kaivos YVA-hankkeissa ole tiettävästi
aiemmin käytetty.
Arvioinnin yhteydessä on pyritty tunnistamaan ja kuvaamaan tarpeelliset toimet ja rakenteet pohjaveden ja maaperän pilaantumisen estämiseksi (27.4).
12.2.1

Avolouhosten pohjavesivaikutukset
Kaivoksen toiminnassa merkittävimmin maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin vaikuttavat avolouhokset. Avolouhosten kuivatusvesimääriä ja pohjaveden aleneman laajuutta
arvioitiin louhosten pohjaveden valuma-alueella muodostuvan pohjavesimäärän sekä
analyyttisten laskentayhtälöiden perusteella (mm. Cooper-Jakob- menetelmä). Arvioinnin pääperiaatteena pidetään yleisesti sitä, että pohjaveden alenema ulottuu etäisyydelle, jolle tuleva pohjaveden imeytyminen vastaa alennuksen aiheuttaman suotovirtauksen (=kuivatustarve) määrää.
Muodostuvan pohjavesimäärän arvioinnissa on hyödynnetty alueen sadantatietoja sekä kokemusperäistä tietoa erityyppisillä alueilla tapahtuvasta pohjaveden imeytymisestä (ns. imeyntäkerroin). Em. laskentayhtälöiden avulla haarukoitua kuivatusvesimäärää
ja pohjaveden aleneman ulottuvuutta arvioitaessa on käytetty malmioiden dimensioita, pohjavesikerroksen keskimääräistä paksuutta (= pohjaveden alennuksen tarve) sekä
maaperän ja kallion arvioituja vedenjohtavuuksia. Pohjavesipinnan tasot tunnetaan
olemassa olevan tutkimustiedon perusteella. Arvioinnissa hyödynnettiin myös kaivoshankkeeseen liittyviä hydrogeologisia tutkimuksia (mm. Konttijärven ja Ahmavaaran pumppauskokeet sekä Suhanko-Pohjoinen louhoksen virtausmittausten perusteella arvioituja kuivatusvesimäärätietoja).
Louhosten osalta arvioinnissa huomioitiin kaivoksen elinkaari ja tämän hetkinen (Lycopodium Minerals Pty Ltd, 2013) louhintasuunnitelma. Kaikki louhokset eivät ole tuotannossa samanaikaisesti, joten myös pohjavesivaikutukset jakautuvat kaivoksen toiminta-ajalle. Pohjaveden alenemisen vaikutusarvio tulee tarkentumaan ympäristölupavaiheessa.

12.2.2

Läjitysalueilta aiheutuvat vaikutukset maaperään ja pohjaveteen
Pintamaiden ja sivutuotteiden läjityksellä voi olla vaikutusta maaperän ja pohjaveden
laatuun. Hydrometallurginen rikastushiekka-allas rakennetaan käytännössä täysin tii-
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viinä rakenteena, josta ei normaaliolosuhteissa aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Sen osalta mahdolliset päästöt ja vaikutukset on huomioitu riski- ja poikkeustilannetarkastelussa (24.2.4). Muilla alueilla pohjan tiiveydestä ja läjitettävien ainesten
laadusta riippuen syntyvät suotovedet voivat heikentää alueen pohjaveden ja läjitysalueiden alapuolisen maaperän laatua. Suotoveden mukana haitta-aineita voi levitä
myös laajemmalle riippuen alueen maa- ja kallioperän ominaisuuksista.
Malmin, sivukiven sekä marginaalimalmin geokemialliset ominaisuudet on määritetty
GFAP:n kallioperätutkimusten yhteydessä. Kallioperätutkimusaineisto koostuu viiden
(VE2) potentiaalisen louhoksen malmin, marginaalimalmin ja sivukiven kerrosjärjestyksen mukaisista alkuainejakaumista. Alkuaineiden taustapitoisuudet kaivoalueen maaperästä (moreeni) on saatu pääosin GTK:n koko suomen kattavasta geokemiallisesta
aineistosta (Kuva 3-17). Maanläjitysalueiden ja sivukiven sekä rikastushiekan läjitysalueiden suotovesien laatua on arvioitu lisäksi rikastushiekasta ja sivukivestä tehtyjen laboratorioanalyysien, kuten liukoisuuskokeiden ja ABA-testien perusteella. Sivukivialueiden suotovesien laadun arviointi on kuvattu tarkemmin liitteessä (Liite 15).
12.2.3

Muut maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset
Paikallista vaikutusta maaperän ja pohjaveden laatuun voi olla myös tuotteiden, kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnilla sekä kaluston käytöllä ja huoltamisella. Varastoja toiminta-alueet rakennetaan siten, ettei suoria päästöjä maaperään pääse muodostumaan. Tältä osin päästöjä voi aiheutua lähinnä poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnista ja kuljetuksesta aiheutuvia pohjavesivaikutuksia ja niiden todennäköisyyksiä on arvioitu kvalitatiivisesti asiantuntija-arviona. Toiminnan kokonaislaajuuden kannalta ne ovat vaikutuksiltaan vähäisiä ja alueellisesti rajallisia.
Toiminnan vaikutukset pohjavesialueisiin, lähialueen talouksien vedenottoon ja kaivojen vedenlaatuun arvioitiin (Palovaara) em. arvioiden pohjalta. Pohjaveden alenemaan
ja veden laatuun liittyvien arvioiden epävarmuudet vaikuttavat siten suoraan pohjavesialueisiin ja talousvesikaivoihin kohdistuvien arvioiden luotettavuuteen. Lähimpien
kaivojen sijainnit varmistettiin kesällä 2013 YVA-menettelyn yhteydessä.

12.3

Vaikutukset ja niiden merkittävyys

12.3.1

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Kallio- ja maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen sekä rakentamistoimet aiheuttavat aina muutoksia maan vesitaloudessa sekä maaperän fysikaalisissa, kemiallisissa ja
mikrobiologisissa ominaisuuksissa. Louhinnassa ja maarakentamisessa muodostuu ylimääräisiä massoja (maamassat, sivukivi) ja toisaalta rakentaminen vaatii myös uutta
maa- ja kiviainesta.
Kaivostoiminnan vaikutukset alkavat vähitellen muotoutua rakennusaikana aluerakentamisen levittäytyessä luonnontilaisille alueille. Suurimmaksi osaksi maaperään ja pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset muodostuvatkin jo rakennusvaiheessa ja jatkuvat koko toiminta-ajan ja sen jälkeen. Luonnontilainen maaperä muuttuu kaikkialla, mihin
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uudet rakenteet sijoittuvat. Näiden muutosten osalta vaikutukset on arvioitu toiminnan aikaisten vaikutusten yhteydessä.
Louhosten kuivatukseen liittyviä vaikutuksia saattaa vähäisessä määrin syntyä jo kaivoksen rakentamisvaiheen aikana. Rakennusvaiheessa aloitetaan maanpoistot ensin
louhittavilta alueilta, Konttijärven ja Ahmavaaran louhoksista. Molemmissa on pienet
koelouhokset, jotka tyhjennetään. Lisäksi etenkin Ahmavaaran lähialueella maasto on
suota, joka tulee kuivattaa ennen pintamaiden poistoa. Vastaavasti toiminnan laajetessa uusiin louhoksiin, niiden kuivatukseen liittyvät vaikutukset alkavat jo louhosten kuntoonpanovaiheessa, 1 – 2 vuotta ennen varsinaista louhintaa. Tällöin kuitenkin kuivatusvesimäärät ja niiden aiheuttamat pohjavesivaikutukset ovat vähäisiä verrattuna
myöhempään tuotannon aikaiseen toimintaan ja vaikutuksiin. Tästä syystä arvioinnin
pääpaino on asetettu toiminnanaikaisten vaikutusten arviointiin.
Rakennusvaiheessa riski työkoneiden öljyvuodoille on suuremmasta kalustomäärästä
johtuen hivenen merkittävämpi kuin toimintavaiheessa. Vaikutukset ovat kuitenkin
paikallisia ja hallittavissa riittävällä varautumisella mm. turvaamalla imeytysmateriaalin
saatavuus.
12.3.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
VE0+
Suhangon nykyisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan vaikutuksia alueen pohjaveteen arvioitiin vuoden 2003 YVA-menettelyssä. Kaivoshankkeen toteutuksen arvioitiin
tuolloin vaikuttavan pohjavesiympäristöön seuraavin tavoin,
Pohjaveden määrä ja pinnantaso
·

Maanpoisto ja rakentaminen voivat vaikuttaa pohjaveden muodostumiseen sekä olemassa oleviin lähteisiin.

·

Vedenpoisto avolouhoksista voi alentaa pohjaveden pinnankorkeutta louhosten
läheisyydessä sekä muuttaa pohjaveden virtaussuuntia.

·

Rikastushiekka-allas voi paikallisesti nostaa pohjaveden pinnankorkeutta ja vaikuttaa virtaussuuntiin.

Pohjaveden laatu
·

Rikastushiekka-altaalta, sivukivialueilta ja vesien käsittelyaltailta voi suotautua
haitta-aineita sisältäviä suotovesiä pohjaveteen.

·

Toiminta-alueiden haitta-aineita sisältävät valumavedet voivat suotautua pohjaveteen.

·

Vuotojen ja epänormaalien päästöjen seurauksena voi pohjaveteen päästä öljyä, polttoaineita, ym. haitallisia aineita.
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Avolouhokset voivat täyttyessään vaikuttaa pohjaveden laatuun kaivostoiminnan päätyttyä.

Maankäyttö
·

Hankkeesta aiheutuvien maastonmuutosten vaikutukset pohjaveteen riippuvat
siitä sijaitsevatko alueet pohjaveden muodostumis- vai purkautumisalueella ja
kuinka laajasta alueesta on kyse.

Avolouhoksiin virtaava pohjavesi poistetaan joko louhokseen rakennettavalla pumppaamolla tai louhoksen ympärille rakennettavalla porakaivojärjestelmällä. Pumppaus
aiheuttaa pohjavedenpinnan paikallisen alenemisen. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa,
että vesipinta alenee nurin päin olevan kartion muotoisesti louhoksista ulospäin. Pohjavedenpinnan aleneminen eri suunnissa riippuu kuitenkin oleellisesti maa- ja kallioperän hydrogeologisista olosuhteista ja erityisesti vedenjohtavuudesta. Toiminnan päätyttyä vedenpoisto louhoksista lopetetaan ja louhosten annetaan täyttyä hitaasti sadeja pohjavedellä.
Arvioidut vaikutukset
Hankkeen edellyttämä maankäyttö on noin 15 km2. Paikallisesti maastonmuutokset
vaikuttavat pohjaveden muodostumis- ja purkautumisalueisiin. Vaikutukset pohjaveden muodostumisalueisiin arvioitiin käytännössä merkityksettömiksi, kun huomioitiin
alueen pohjaveden vähäinen merkitys. Merkittävimmiksi hankkeen maankäytöstä johtuviksi muutoksiksi arvioitiin lähteiden tuhoutuminen etenkin rikastushiekka-alueen
(TSF1) alueella sekä Ahmavaaran louhoksella. Hankealueen ja Palovaaran kaivoihin ja
sen itäpuolella sijaitsevaan luokiteltuun pohjavesialueeseen maankäytöstä ei pitkästä
välimatkasta (1–1,5 km) johtuen arvioitu koituvan vaikutuksia.
Ahmavaaran ja Konttijärven avolouhoksiin kallioperästä virtaavan veden määrä arvioitiin alhaiseksi, koska kallioperän koepumppauksissa vesimäärät olivat suhteellisen pieniä ja koska kallioperä sisälsi rajoitetusti pohjavettä. Konttijärven louhokseen kallioperästä virtaavan vesimäärän arvioitiin olevan noin 80 m3/h ja Ahmavaaran 142 m3/h.
Konttijärvellä suurin osa siirroksista päättyy viimeistään 500 m:n etäisyydellä louhoksen seinämistä. Näihin siirroksiin liittyvän pohjaveden pinnanlaskun arvioitiinkin rajautuvan siirrosten vaikutusalueille. Alueella on lisäksi kaksi kaakko-luode – suuntaista siirrosta, jotka jatkuvat yli 1 km:n etäisyydelle louhoksesta. Näihin siirroksiin arvioitiin liittyvän huomattavaa pohjavedenpinnan laskua ja louhinnan lopussa ne arvioitiin merkittävimmäksi vedenpintaan vaikuttavaksi tekijäksi yhdessä louhoksen luoteispuolella sijaitsevien, lähes samansuuntaisten rakenteiden kanssa. Pohjaveden aleneman arvioitiin vaikuttavan myös Konttijärven etelärannalla olevaan lähteeseen. Konttijärven louhoksen arvioitiin alentavan pohjaveden tasoa maaperässä vain rajallisesti eikä sen vaikutusta arvioitu sen vuoksi merkittäväksi.
Ahmavaaran louhoksella vedenpinnanlasku louhinnan loppuaikana arvioitiin alhaiseksi.
Samoin mahdolliset vaikutukset paikallisen kallioperän pohjavesivarantoihin arvioitiin
vähäisiksi. Louhoksia ympäröivä maaperä on pääasiassa heikosti vettä johtavaa ja paikoin hyvin paksu. Pohjavedenpinnan laskua arvioitiin rajoittavan maaperän heikko vedenjohtavuus, vaikkakin erityisesti Ahmavaaran louhoksella paikallisesti esiintyvien
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hiekkalinssien arvioitiin lisäävän vedenjohtavuutta. Ahmavaaran louhoksella virtaamat
pohjoisen ja idän suunnalta arvioitiin suuremmiksi, mutta myös niiden kokonaisvaikutus arvioitiin vähäiseksi.
Rikastushiekka-altaan suotovesien arvioitiin vaikuttavan altaan välittömässä läheisyydessä pohjaveden vedenlaatuun mm. fosfaatin, ammoniumin, mangaanin, nitraatin ja
sulfaatin osalta. Pitoisuusmuutokset arvioitiin kuitenkin alhaisiksi eikä vaikutusten arvioitu aiheuttavan pohjaveden käyttökelpoisuuden heikentymistä. Sivukiven läjitysalueilta suotautuvan veden vaikutukset pohjaveden laatuun arvioitiin myös alhaisiksi. Lisäksi mahdollisten haitallisten päästöjen ja vuotojen laadulliset vaikutukset pohjaveteen rikastamoalueelta tai alueilta, joissa säilytetään tai käytetään ympäristölle haitallisia aineita, arvioitiin suunniteltujen lievennystoimenpiteiden jälkeen alhaisiksi.
VE1, VE2 ja VE2+
Vaihtoehtojen VE1, VE2 ja VE2+ toiminnanaikaisia vaikutuksia on tarkasteltu kohdissa
12.3.2.1 - 12.3.2.5
12.3.2.1

Pohjavedenpinnan alenema
Toiminnan myötä laajenevat ja syvenevät avolouhokset laskevat ympäröivien alueiden
pohjavedenpinnan tasoa johtuen louhosten kuivanapidosta. Kuivanapitovesien määrä
riippuu alueen maaperän ja kallioperän hydrogeologisista ominaisuuksista. Alueen
maaperäolosuhteet ovat yleisesti ottaen pohjaveden muodostumisen ja virtauksen
kannalta heikot. Hankekokonaisuus kuitenkin sisältää laajalla alueella useita eri avolouhoksia, joista osa on kooltaan varsin suuria. Näin ollen louhosten kuivanapito vaatii
suurten vesimäärien pumppausta. Mitä suurempi kuivanapitovesien määrä on, sitä
kauemmas pohjaveden alenemavaikutus ulottuu.
Louhoksen kuivanapitovesimäärän ja nimellisen vaikutusetäisyyslaskennan lähtökohtana on, että alenema ulottuu etäisyydelle (R), jolle tuleva imeyntä (Qi) vastaa alennuksen aiheuttamaa suotovirtauksen (Qs) määrää. Louhosten kuivatuksesta aiheutuvat
vaikutukset on arvioitu louhoskohtaisesti kunkin louhosalueen ollessa lopullisissa mitoissaan (syvyys ja laajuus), jolloin pohjaveden alenema ja vaikutusetäisyys ovat suurimmillaan. Pohjaveden alenema ja ulottuvuus kasvavat vähitellen louhosten syvetessä, jolloin kullakin louhosalueella toteutuvat vaikutukset ovat alkuvaiheessa vähäisempiä tässä yhteydessä esitetyt arviot. Toisaalta louhoksiin purkautuva suotovesimäärä voi alkuvaiheen muuttuvassa tilanteessa olla selvästi suurempi kuin lopullinen ns. steady state- tilan suotovesimäärä. Louhosten osalta tulee huomioida, etteivät
ne kaikki ole tuotannossa samanaikaisesti, joten myös pohjavesivaikutukset jakautuvat
kaivoksen toiminta-ajalle.
Alueen kallioperässä on siirroksia ja ruhjeita, jotka voivat osaltaan lisätä pohjaveden
suotautumista louhokseen. Niiden vaikutusta ei laskelmissa huomioitu vaan kallio on
oletettu homogeeniseksi. Toisaalta, vaikka kallioperä olisi rakoillutta, raot voivat olla
tiiviitä, avoimia tai täytteisiä. Tiiviiden rakojen rakopinnat ovat kiinni toisissaan, rakopinnoissa ei ole todettavissa rapautumista eikä täytettä, niissä ei tapahdu veden virtausta tai veden liike on erittäin vähäistä. Avoimien rakojen rakopinnat ovat irti toisistaan, jolloin vesi liikkuu niissä helposti. Avoimia rakoja on etenkin kallion pintaosissa.
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Täytteisissä raoissa rakopintojen välissä esiintyy pehmeää ja/tai irtainta mineraaliainesta. Veden liikkuminen niissä on hidasta tai sitä ei ole lainkaan (Hatva ym. 2008). Toisaalta kalliomassan poiston aiheuttamasta hydraulisen painegradientin kasvusta johtuva nopeutunut veden virtaus huuhtoo rakoja ja irrottaa niistä rakotäytettä ja tekee raoista väljempiä. Tästä syystä voivat vuotovesimäärät myös ajan myötä kasvaa (Niini ym.
2007). Räjäytykset voivat paikallisesti aiheuttaa kallioperässä lisärakoilua, jolla voi olla
myös välillisiä vaikutuksia kalliopohjaveteen.
Louhosten kuivatuksesta aiheutuvat pohjavesivaikutukset riippuvat hankkeen toteutusvaihtoehdoista ja ovat luonnollisesti suurimmat laajimmassa hankevaihtoehdossa
(VE2+). Nykyisen luvan mukaisessa toiminnassa, VE0+ -vaihtoehdossa, louhosten kokonaispinta-ala on 189 ha ja laajimmassa kuuden louhoksen hankevaihtoehdossa VE2+,
616 ha. Yksittäisten louhosten pinta-alat vaihtelevat 70–166 ha välillä ja syvyydet 58–
330 m välillä.
Aleneman ulottuvuutta arvioitiin laskentakaavojen (ns. Sichardt, Dupuit-Thiem ja Weyrath), kallioperäkartta-aineiston (mm. siirrokset), maaston topografian ja maaperän
laadun (pohjaveden virtauskuva) sekä pintavesiolosuhteiden (joet, järvet) perusteella.
Alenema-alueella muodostuvan pohjaveden määrää on arvioitu keskimääräisen sadannan (600 mm/v) ja imeytymiskertoimen 0,4 (40 % sadannasta imeytyy maaperään) mukaisesti. Osa louhoksista sijoittuu pintavesistöjen vaikutuspiiriin (Konttijärvi, Vaaralampi, Suhanko-Pohjoinen). Näillä alueilla pintahydrologiaa on muutettava rakentamalla
patoja tai siirtämällä jokiuomia. Näillä voi olla merkittäviä vaikutuksia paikallisesti myös
pohjavesiolosuhteisiin.
Taulukossa (Taulukko 12-4) on esitetty arvioidut enimmäisalenemaetäisyydet ja suuntaa-antavat arviot alenemisalueiden vaikutusalueiden laajuuksista louhoksittain. Vaikutusalueiden rajaukset ilmenevät kuvasta (Kuva 12-19) ja liitteenä 2 olevasta kartasta.
Taulukko 12-8. Arvioita louhosten pohjavesivaikutusten ulottuvuuksista ja vesimääristä.
Pinta-ala,
ha

Syvyys
max,
m

Laskennallinen
max. alenemaetäisyys
louhoksesta, m (1

Konttijärvi

70

220

3000

2997

2100

1000

1400

9400

Ahmavaara

166

275

2500

5445

2800

1400

1500

10000

Suhanko-Pohjoinen

150

210

2500

3925

2300

1200

1000

6800

Tuumasuo

77

330

2500

6898

2800

1300

1050

7200

Vaaralampi

83

210

2500

4830

2100

1100

1300

8800

Pikku-Suhanko

73

58

1500

427

900

700

950

6500

Louhos

1)
2)
3)
4)

Q
Arvioitu
Arvioitu
Arvioitu
Alenemisalueella
m3/d(1 alenemaetäisyys, alenemaetäisyys, alenemisalueen
muodostuva
m(2
m(2
laajuus,
vesimäärä,
K= 1 x 10-6
K= 1 x 10-7
ha(3
m3/d(4

Laskennallinen (Cooper Jakobs kaivoyhtälö, vapaa akviferi) maksimaalinen alenemaetäisyys (1,5-3 m alenema) louhoksen keskipisteestä (= kaivo). Q= louhoksesta (=kaivosta) pumpattava vesimäärä.
Laskennallisia mm. kokemusperäisen Sichardtin kaavan ja Dupuitin kaivoyhtälöillä arvioituja etäisyyksiä kahdelle eri keskimääräiselle vedenjohtavuudelle (K-arvo). Laskelmissa on huomioitu kunkin louhoksen koko ala ja vesipintojen alenemat (= louhoksen syvyys), imeytymiskerroin on 0,4.
Pääsiallisen alenemisalueen arviossa on tarkasteltu myös maaston topografiaa, kallioperän siirroksia ja pintavesistöjä.
Alenemaetäisyyden arviossa on oletettu, että kallion keskimääräinen vedenjohtavuus on lähempänä arvoa 10 -7 m/s kuin 10-6
m/s, ruhjeissa se voi olla vielä huomattavasti suurempi.
Sadanta 600 mm/v, imeytymiskerroin 0,4. Tämä karkea arvio kuvaa pumpattavaa vesimäärää.

Pohjaveden alenemaetäisyydet louhoksen reunasta ovat laskennallisesti suurimmillaan
noin 2,5-3 km louhoksen keskipisteestä (Cooper Jacobs). Todennäköisesti pohjavesivaikutusten enimmäisetäisyys on käytännössä pienempi. Käytännön kokemukset monien
Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
285

louhosten alueilta, esimerkiksi Mondo Minerals Oy:n Lahnaslammen kaivokselta (Pöyry
Finland Oy 2012d), osoittavat että aleneminen louhoksen ympäristössä voi olla vähäistä
tai sitä ei esimerkiksi maapohjavedessä ole edes havaittavissa.
Alenemaetäisyyden osalta tulee huomioida, että alenemakäyrä on eksponentiaalinen ja
maksimietäisyydellä alenema on lähinnä teoreettinen, eikä käytännön olosuhteissa liene mitattavissa. Merkittävin alenema tapahtuu luonnollisesti louhoksen reunalla ja sen
lähialueella ja suurten siirrosten suunnissa. Lisäksi on huomioitava, että jos louhokset
ovat toiminnassa yhtä aikaa menevät alenemisalueet osaksi päällekkäin. Louhokset
ovat kuitenkin niin etäällä toisistaan ja louhinta vaiheistettu siten, ettei merkittävää yhteisvaikutusta eri louhosten osalta ole odotettavissa.
Pohjavesialenemia arvioidaan maksimitilanteissakin esiintyvän lähinnä kaivosalueen sisällä. Teoreettiset alenemat ulottuvat Konttijärven ja Tuumasuon osalta hieman kaivosalueen pohjoispuolelle mutta käytännössä alenemia näillä alueilla tuskin havaitaan.
Konttijärvi ja Ahmavaara
Konttijärven ja Ahmavaaran louhokset ovat tuotannossa osin samanaikaisesti ja voivat
voimistaa kuivattavaa vaikutusta rikastushiekka-altaan, hydrometallurgisen jäännössakka-altaan ja Konttijärven sivukivialueen alapuolisessa pohjamaassa. Lisäksi louhostilavuudet ovat suuria, joten niiden uudelleentäyttymiseen menee vuosia eikä pohjavettä
alentava vaikutus pääty välittömästi louhinnan päätyttyä. Näin ollen myös muilla louhoksilla voi olla toisiaan vahvistava yhteisvaikutus pohjaveden alenemiin, vaikka ne eivät olisi tuotannossa samanaikaisesti.
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Kuva 12-19. Arvioitu pohjavedenaleneman laajuus sekä Palovaaran kolmannen luokan
pohjavesialue.

Suhanko-Pohjoinen ja Tuumasuo
Suhanko-Pohjoinen (VE1, VE2 ja VE2+) louhoksen pohjavedenpinnan laskennallinen
alenema ulottuu pohjavesialueen itärajalle ja Tuumasuon (VE2 ja VE2+) louhoksen pohjavesialueen eteläosaan varsinaiselle pohjaveden muodostumisalueelle (Kuva 12-19).
Muut louhokset sijoittuvat niin etäälle pohjavesialueesta, ettei niillä ole edes laskennallisesti kuivattavaa vaikutusta. Suhangon louhinnalla ei missään vaihtoehdossa arvioida
olevan huomattavia vaikutuksia Palovaaran pohjavesialueen vesitasapainoon tai hyödyntämiskelpoisuuteen. Pohjaveden alenema on voimakkaimmillaan louhoksen välittömässä läheisyydessä ja vaikutusalueen laitamilla vain laskennallisesti havaittavissa.
Pohjavesialue sijoittuu myös siten, ettei vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+ Tuumasuon louhosta louhittaessa ja Suhanko-Pohjoisen vähitellen täyttyessä arvioida aiheutuvan kahden louhoksen yhteisvaikusta pohjavesialueelle. Louhosten kuivattavat vaikutukset arvioidaankin näin vähäisiksi vaihtoehdossa VE1 ja kohtalaisiksi vaihtoehdoissa VE2 ja
VE2+.
Vaaralampi ja Pikku-Suhanko
Vaaralammen ja Pikku-Suhangon louhosten aiheuttama pohjavesialenema rajautuu
kaivosalueen sisälle. Lisäksi Pikku-Suhangon alenema-alue sisältyy lähes kokonaisuudessaan Ahmavaaran alenema-alueen sisälle, joskin louhosten louhinta-aikataulut
poikkeavat tämänhetkisen suunnitelman mukaan huomattavasti toisistaan. AhmavaaCopyright © Pöyry Finland Oy
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ran louhoksen täyttyminen jatkuu pitkään louhinnan loppumisen jälkeen. Tämä seikka
sekä Pikku-Suhangon louhoksen louhinnan lyhytaikaisuus huomioiden on todennäköistä, että sen aiheuttamaa alenemaa ei voida erottaa Ahmavaaran louhoksesta aiheutuvasta alenemasta. Pikku-Suhangon ja Vaaralammen louhosten teoreettiset alenemaalueet ovat osin päällekkäisiä mutta huomioiden louhosten louhinta-aikataulut sekä
etäisyydet toisistaan, ei merkittäviä yhteisvaikutuksia arvioida esiintyvän.
Louhosten täyttyminen ja vedenlaatu
Louhoksiin tulee vettä myös sateena (vesi, lumi), jonka osalta muodostuva vesimäärä
on suoraan verrannollinen pinta-alaan. Sadannasta tuleva vesimäärä on arviolta 5-15 %
arvioidulla alenemisalueella muodostuvasta kokonaisvesimäärästä. Louhoksiin kertyvät
sade- ja kuivatusvedet johdetaan vesivarastoaltaaseen ja edelleen prosessivesikiertoon.
Louhoksiin kertyvän veden laatu on voimakkaan riippuvainen louhosten mineralogiasta
ja louhinnan vaiheesta. Mikäli louhoksen seinämiin jää paljon hapettumisalttiita sulfideja, kuten malmijäämiä, voivat louhosveden sulfaatti- ja metallipitoisuudet kohota merkittävästikin. Tulee kuitenkin huomioida, että keskimäärin louhosseinämiin jäävän sivukiven sulfidi- ja metallipitoisuudet ovat varsin alhaisia, joten hyvin heikkolaatuisten louhosvesien (raskasmetallipitoisuudet useita mg/l) syntyminen on epätodennäköistä pitkälläkin aikavälillä. Louhosvesi sisältää myös kohonneita pitoisuuksia kiintoainetta ja räjähdysaineperäistä typpeä.
12.3.2.1 Avolouhosten vaikutukset lähteisiin ja kaivoihin
Lähteet
Suunnitellulla kaivosalueella tai sen läheisyydessä on useita lähteitä (Kuva 12-13). Pääosa niistä sijaitsee alueen pohjoispuolella Palovaaran-Konttikivalon -alueella. Lähimmillään lähteet sijaitsevat avolouhoksista noin 0,7 km etäisyydellä. Lähteet sijoittuvat pääosin vaarojen rinteille ja ne saavat vetensä yläpuolista valunnasta (maapohjavesi), joten
kuivattavaa vaikutusta ei niiden alueille aiheudu.
Konttijärven louhoksen luoteispuolella, sen länsipuolisen maanläjitysalueen (moreeni)
koillispuolella ja Konttijärven etelärannalla on lähde. Se sijoittuu Konttijärven louhoksen laskennallisen kuivatusvaikutuksen alueelle, tosin sen laitamille. Lisäksi Konttijärven
louhoksen pohjavesipinna alenema ulottuu kahteen, noin 1-1,5km etäisyydellä sijaitsevaan lähteeseen louhokseen pohjoispuolella (Kuva 12-13). Kaikkiaan Konttijärven louhoksella voi olla kuivattava vaikutus kolmeen (3) lähteeseen, mutta muutoin Konttijärven louhokseen liittyvät toiminnot eivät sijoitu alueille, joilla olisi lähteitä. Ahmavaaran
louhoksen kuivattava vaikutus ulottuu laskennallisesti sen eteläpuolella noin kilometrin
(1 km) etäisyydellä sijaitsevan lähteeseen. Suurempi merkitys lähteelle on kuitenkin
Ahmavaaran sivukivialueella, joka peittää lähteen. Ahmavaaran sivukivialueen sijoittuminen lähteen päälle tuhoaa lähteen mitä todennäköisimmin. Suhanko-Pohjoinen
louhoksen alueella ei ole lähteitä. Kaivostoiminnan vaikutukset lähteisiin arvioidaankin
näin vaihtoehdossa VE1 huomattaviksi (Taulukko 12-7).
Vaaralammen louhoksen kuivattava vaikutus ulottuu laskennallisesti sen länsipuolella,
noin 800 m etäisyydellä olevaan lähteeseen (Kuva 12-13). Tuumasuon louhoksen kuivatusvesien laskennallisella pohjaveden aleneman alueella on sen sijaan kaikkiaan viisi
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lähdettä 0,8 – 1,2 km etäisyydellä louhoksesta. Vaihtoehdossa VE2 vaikutukset ulottuvat näin vaihtoehdon VE1 mukaisen (1+3) lisäksi kahteen lähteeseen, jotka sijoittuvat
pohjaveden alenemisvyöhykkeen keskiosiin. Vaikutusta voi olla myös neljään muuhun
lähteeseen, joista osa sijoittuu myös kaivosalueen ulkopuolelle. Vaikutukset arvioidaankin näin huomattaviksi myös vaihtoehdossa VE2.
Pikku-Suhangon louhoksen laskennallinen kuivattava vaikutus ulottuu yhteen lähteeseen, johon myös Vaaralammen louhinnan pohjaveden alenema voi vaikuttaa. Lisäksi
lähde sijoittuu Pikku-Suhangon sivukivialuevaihtoehdon PIK2 kohdalle ja PIK1 laitamille,
ja tulisi molemmissa vaihtoehdoissa tuhoutumaan. Hankevaihtoehto VE2+ vaikutusten
arvioidaan näin olevan huomattavia.
Kaivot
Vaaralammen louhoksen alueella louhosalueelle sijoittuu yksi kaivo (numero 10, Kuva
12-13) ja osa Suhankojärvestä. Vaikutukset Vaaralammen alueen kaivoon ovat väistämättömiä. Yli-Portimojärven pohjoispäässä sijaitsevien kaivojen vedenlaatuun ja vesimääriin Suhanko-Pohjoisen ja Tuumasuon louhoksilla on myös todennäköinen vaikutus.
Tuumasuon kaivoksella voi myös olla vaikutusta louhoksen pohjoispuolella sijaitsevien
kaivojen vesimääriin. Palovaaran pohjavesialueen läheisyydessä olevan kaivon (numero
9, Kuva 12-13) 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 eivät ole todennäköisiä. Kaivostoiminnan vaikutukset kaivovesien määriin ja laatuun arvioidaankin näin kohtalaisiksi vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+ (Taulukko 12-7). Kaivoihin
kohdistuvien vaikutusten osalta tulee kuitenkin huomioida, että mikäli kaivostoiminta
tulevaisuudessa käynnistyy, on ainakin kaivosalueen sisäpuolisten kiinteistöjen käyttö
nykyisessä muodossaan käytännössä mahdotonta, mikä vähentää aiheutuvien muutosten merkittävyyttä. Haittojen ehkäisyä ja lieventämistä tältä osin selvitettäisiin osana
kiinteistöjen lunastamista.
12.3.2.2

Läjitysalueiden vaikutukset maaperään ja pohjaveden laatuun
Pintamaiden, sivukiven, rikastushiekan, hydrometallurgisen jäännössakan ja marginaalimalmin läjitykset sekä vesivarastoallas muuttavat paikallisesti maaperä- ja pohjavesiolosuhteita ja niillä voi olla vaikutusta maaperän ja pohjaveteen laatuun. Alueilla läjitettävien ainesten laadusta sekä läjitysalueiden pohjarakenteista riippuen muodostuvat ja kulkeutuvat suotovedet voivat heikentää alueen pohjaveden ja läjitysalueiden
alapuolisen maaperän laatua. Suotoveden mukana haitta-aineita voi levitä myös laajemmalle riippuen alueen maa- ja kallioperän ominaisuuksista. Suhangon alueella maaperä on tiivistä moreenia, jossa pohjavesien virtaus ja siten myös haitta-aineiden leviäminen on rajallista.
Pintamaiden (moreeni, turve) läjitysalueet
Louhosten, tehdasalueen ja patorakenteiden kohdilta poistettava pintamaa, turve ja
moreeni, varastoidaan erillisille läjitysalueille louhosten läheisyyteen ja sivukivialuei-
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den yhteyteen. Maa-ainekset tullaan hyödyntämään viimeistään kaivoksen sulkemisvaiheessa toiminta-alueiden maisemointiin.
Maanläjitysalueet sijaitsevat pääosin moreenipohjaisilla tai ohuen turvekerroksen
omaavilla (ojitetuilla) alueilla, joten maaperän tiivistymistä läjityksen johdosta ei tapahdu. Läjitysalueiden maaperän laatu selvitetään tarkemmin suunnitteluvaiheessa,
jolloin varmistetaan läjitysalueiden geotekninen vakavuus. Maa-aines läjitetään siten,
että luiskien stabiliteetti on riittävä.
Pintamaiden (moreeni) alkuaineiden kokonaispitoisuudet ovat pieniä. Pitoisuudet alittavat yleensä valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007) annetut kynnysarvot. Tarkemmin pitoisuuksia on kuvattu kappaleessa 3.8.10. Turpeesta ei arviointihetkellä ollut saatavilla geokemiatietoja. Kasvillisuusselvityksen perusteella kaivosalueen suoalueet on luokiteltu runsasravinteisiksi, jonka johdosta erityisesti ravinnepitoisuudet turpeessa on arvioitu taustapitoisuuksia korkeammiksi.
Osa maanläjitysalueille kohdistuvasta sadannasta imeytyy pohjavedeksi, vaikka pintavalunnan osuus kasvaa verrattuna sijoitusalueiden nykytilaan. Haihdunnan osuus
maanläjitysalueilla on toisaalta vähäinen kasvillisuuden puuttuessa. Aikaa myöten alueiden kasvittuessa tilanne muuttuu tältä osin. Muodostuvan pohjaveden määräksi arvioidaan 10–30 % sadannasta. Näin ollen pohjaveden muodostumisessa tai virtauksessa ei arvioida tapahtuvan merkittäviä muutoksia nykytilaan verrattuna.
Maa-aineksen koostumuksesta johtuen arvioidaan, että läjitysalueilta suotovesiin liukenevien haitta-aineiden pitoisuudet ovat alhaisia (Taulukko 9-8 ja Taulukko 9-9). Syntyvät suotovedet eivät muuta sijoitusalueiden pohjaveden laatua merkittävästi nykyisestä, koska läjitettävät maa-ainekset ovat miltei samalta alueelta ja geokemiallisilta
ominaisuuksiltaan vastaavia. Lisäksi on huomioitava, että suotovedessä mahdollisesti
olevat haitta-aineet pidättyvät osin alapuoliseen turve-/maa-ainekseen. Läjitysalueilta
tuleva pintavalunta ohjataan selkeytysaltaisiin, joihin kiintoainetta laskeutuu, ja edelleen pintavalutuskentille, joista vedet päätyvät ympäröiviin vesistöihin.
Pintamaan läjitysalueiden määrä ja niiden kattama pinta-ala kasvaa toiminnan edetessä vaihtoehdosta VE0+, vaihtoehtoon VE1 ja edelleen vaihtoehtoihin VE2 ja VE2+. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan merkitykseltään vähäisiä myös laajimmissa hankevaihtoehdoissa.
Sivukivialueet
Konttijärven sivukivialueet (90 ha ja 120 ha) sijoittuvat välittömästi louhoksen koillispuolelle ja noin kahden kilometrin etäisyydelle kaakkoon. Koillispuolisen alueen maaperä on noin 5,5 m syvyydelle kivistä hiekkaa, kaakkoispuolisen sivukivialueen maaaines on turpeen alla pääosin kivistä hiekkaa 2,5-3 m syvyydelle. Syvemmissä kerroksissa aines on moreenia. Kaakkoispuolisella alueella pohjavesi on lähempänä maanpintaa (1,5 m), kuin koillispuolisella alueella (noin 3 m). Alueen pohjamaan vedenläpäisevyys on arviolta 8.2 × 10-5 m/s.
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Ahmavaaran sivukivialue (360 ha) sijoittuu pääosin kivennäismaalle, osin myös suoalueelle. Alueen pohjamaan vedenläpäisevyys on arviolta 4.4 × 10-6 m/s.
Suhanko-Pohjoisen vaihtoehtoiset sivukivialueet sijoittuvat malmion pohjoispuolelle
yhtenäisenä alueena (SUH1) tai Ylijoen uoman molemmille puolille jaettuna kahtena
erillisenä alueena (SUH2). Pinta-alaltaan alueet ovat likimain samansuuruiset (540 ha)
ja sijoittuvat kumpikin Ylijoen valuma-alueelle, joten pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset ovat vaihtoehdoissa yhtenevät. Alueen maaperässä on humuskerroksen alla kivistä hiekkaa 4,6–5,3 m syvyydelle, sen alla moreenia 9,2–12,9 m syvyydelle. Pohjavesi
oli 2,4–3,6 m syvyydellä maanpinnasta. Alueen pohjamaan vedenläpäisevyys on arviolta 4.2 × 10-6 m/s.
Vaaralammen louhoksen sivukivialueet sijoittuvat louhoksen koillis- (VAA1), pohjois(VAA2) tai itäpuolelle (VAA3) (Kuva 4-8). Vaihtoehdot VAA2 ja VAA3 olisivat omia erillisiä varastointialueitaan (n. 120 ha). Vaihtoehdossa (VAA1) Vaaralammen sivukivet läjitettäisiin olemassa olevan Ahmavaaran sivukivialueen yhteyteen, jonka pinta-ala kasvaisi hivenen. Louhoksen pohjoispuoleisella sivukivialueella pohjaveden virtaus on etelään kohti Suohankojärveä ja -jokea, itäpuolella itään Ylijoen suuntaan ja länsipuolella
etelään Ruonajoen suuntaan. Vaaralammen alueella maa-aines on kivistä hiekkaa 4,7
m syvyydelle, jonka jälkeen alkaa kallio. Sivukivialueet sijoittuvat pääosin turvepeitteisille alueille. Alueen pohjamaan vedenläpäisevyys on arviolta 6.3 × 10-5 m/s2.
Tuumasuon louhoksen sivukivialue sijoittuu louhoksen eteläpuolelle. Alue (280 ha) sijoittuu pääosin kivennäismaaperän alueelle, mutta osin alueella on turvekerros. Humuskerroksen alla on noin kolmen metrin syvyydelle kivistä hiekkaa ja sen alapuolella
silttimoreenia noin 13 m syvyydelle. Tuumasuon sivukivialueella pohjaveden päävirtaussuunta on lounaaseen Ruonajoen suuntaan. Alueen pohjamaan vedenläpäisevyys
on arviolta 7.2 × 10-5 m/s.
Pikku-Suhangon louhokselle sivukivialuevaihtoehdot ovat louhoksen eteläpuolelle
Ahmavaaran yhteyteen sijoittuva alue (PIK1), sivukiven läjittäminen louhoksen itäpuolelle erilliselle läjitysalueelle (PIK2) sekä sivukiven läjittäminen louhoksen pohjoispuolelle erilliselle läjitysalueelle (PIK3) (Kuva 4-9). Louhoksen itäpuolisella alueella pohjavesivirtaus suuntautuu etelään kohti Särkiojaa. Louhoksen itäpuolen sivukivialue sijoittuu Särkilammen alueella, alueella oleva lähde tulee jäämään myös läjitysalueen alle.
Sivukivialueet sijoitetaan louhosten välittömään läheisyyteen, koska kuljetusmatkat on
taloudellisista syistä minimoitava. Sivukivialueiden sijoittelu on ympäristöllisten näkökohtien lisäksi riippuvainen toiminnallisista ja geologisista tekijöistä. Sivukiven geokemiallinen laatu vaihtelee esiintymäkohtaisesti (Taulukko 3-9), mikä aiheuttaa vaihtelua
myös sivukivialueiden suoto- ja valumaveden laatuun (Taulukko 9-10). Osa sivukivialueille kohdistuvasta sadannasta imeytyy pohjavedeksi, vaikka pintavalunnan osuus kasvaa verrattuna sijoitusalueiden nykytilaan. Muodostuvan pohjaveden määräksi arvioidaan 10–30 % sadannasta.
Vaikutukset pohjaveden laatuun ja vaikutusten merkittävyys
Sivukivialueilta pohjavesivirtaus kohdistuu pääosin täyttyvien louhosten suuntiin (Kuva
12-11). Lisäksi alueet sijoittuvat pääosin pohjavedenpinnan alenema-alueelle, mikä teCopyright © Pöyry Finland Oy
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hostaa muodostuvien pohjavesien virtausta louhoksiin. Siten pohjaveteen mahdollisten vähäisessä määrin suotautuvien ainesten ei oleteta leviävän hankealueen ulkopuolelle, kuin ainoastaan Vaaralammen sivukiven läjitysalueen sijainnin alavaihtoehdossa
VAA3 (Kuva 4-8), jossa sivukivialue sijoittuu louhoksen itäpuolelle sekä Konttijärven
eteläisen sivukivialueen eteläosasta. Vaaralammen sivukivialueen mahdolliset suotovedet kulkeutuvat tällöin Ylijoen valuma-alueelle ja Konttijärven eteläisen sivukivialueen (120 ha) suotovedet Ruonajoen yläosan valuma-alueelle (Kuva 12-20).
Myös Suhanko-Pohjoinen esiintymän sivukivialueet jäävät pohjavedenpinnan alenemaalueen ulkopuolelle (Kuva 12-20). Sivukivialueen suotovesien arvioidaan kuitenkin virtaavan louhokseen alueen pohjaveden luontaisten virtaussuuntien perusteella, eikä
laadullisia vaikutuksia arvioida kohdistuvan näin Palovaaran luokitellulle pohjavesialueelle (Kuva 12-11).
Sivukiven läjitysalueiden suotovesillä arvioidaan näin olevan kohtalaiset vaikutukset
pohjaveden laatuun vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+ (Taulukko 12-6). Kaivosalueen
maaperän vedenjohtavuus on pääosin alhainen, mikä rajoittaa myös haitta-aineiden
leviämistä pohjaveden mukana. Pääosa kaivosalueen sivukiven läjitysalueista sijoittuu
pohjavedenpinnan alenema-alueen sisälle, mikä aiheuttaa suotovesien virtaamisen
pääosin louhosten suuntaan. Kaivosalueen ulkopuolelle suotautuva vesimäärä arvioidaankin siten alhaiseksi. Alhaisesta vesimäärästä sekä maaperän heikosta vedenjohtavuudesta johtuen suotovesien vaikutukset pohjavesien laatuun jäävät mitä todennäköisimmin vähäisiksi. Huomioitavaa myös on, ettei suotovesillä arvioida olevan vaikutusta luokiteltujen pohjavesialueiden pohjavedenlaatuun. Sivukivialueilta maaperään
suotautuvien vesien vaikutukset kaivosalueen ulkopuolisten pintavesien laatuun arvioidaan merkityksettömiksi.
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Kuva 12-20. Suhangon kaivosalueen pohjavedenpinnan alenemat sekä sivukivialueiden suotovesien todennäköisimmät virtaussuunnat. Kartassa
marginaalimalmialueet on rajattu pinkillä värillä.
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Marginaalimalmialueet
Marginaalimalmi on malmia, jossa arvomineraalien pitoisuudet ovat niin pienet, ettei
sen rikastus ole louhintahetkellä kannattavaa. Marginaalimalmi tullaan kuitenkin rikastamaan viimeistään toiminnan loppuvaiheessa. Alustavassa teknisessä suunnitelmassa
marginaalimalmille on kaavailtu erillisiä sijoitusalueita jokaisen louhoksen yhteyteen
(LGO1). Vaihtoehtoisena ratkaisuna YVA-menettelyssä on tarkasteltu myös alueiden
keskittämistä ja marginaalimalmin varastoimista yhdelle laajemmalle alueelle rikastamon läheisyyteen (LGO2).
Marginaalimalmissa, kuten malmissakin, on kuparin ja nikkelin osalta ylemmän ohjearvon (Vna 214/1007) ylityksiä kaikissa esiintymissä, sekä kromin osalta joissain stratigrafioissa Konttijärven, Ahmavaaran, Vaaralammen sekä Tuumasuon esiintymissä. Sinkin
keskimääräiset pitoisuudet ylittävät ylemmän ohjearvon (Vna 214/2007) Vaaralammen
kattopuolen kivissä, sekä Tuumasuon marginaalisarjassa ja pohjakivessä. Marginaalimalmia sijoitetaan väliaikaisiin läjitysalueisiin ennen rikastusta, joten kiviaines on taivasalla rajoitetun ajan ennen kuin se jatkaa rikastamolle. Marginaalimalmin alkuaineiden pitoisuuksia on esitetty liitteessä 10.
Konttijärven marginaalimalmin (20 ha) sijoituspaikka on louhoksen itäpuolella, sivukivialueen eteläpuolella, Ahmavaaran (33 ha), Pikku-Suhangon (36 ha) ja Vaaralammen
(21 ha) louhosten marginaalimalmin sijoituspaikat ovat louhosten pohjoispuolella ja
Tuumasuon (32 ha) ja Suhanko-Pohjoinen (48 ha) louhosten marginaalimalmialueet
louhosten lounaispuolella (Kuva 12-20).
Marginaalimalmin läjitys on toiminnan aikaista eikä alueiden päälle rakenneta pintakerrosrakenteita. Marginaalimalmissa metallien ja muiden aineiden pitoisuudet ovat
suuremmat kuin sivukiven, joten suotoveden pitoisuudet voivat olla myös korkeampia.
Marginaalimalmin läjitysalueiden pohjalle rakennetaan 5 m vahvuinen kerros hyvälaatuisesta sivukivestä, joka hidastaa veden ja siihen päätyneiden alkuaineiden kulkeutumista maaperään ja pohjaveteen. Marginaalimalmialueiden suoto- ja valumavedet kerätään myös talteen ja johdetaan prosessikiertoon. Ahmavaaran ja Konttijärven marginaalimalmialueiden vedet ohjataan vaahdotuksen rikastushiekka-altaaseen, kun muiden louhosten marginaalimalmialueiden vedet johdetaan vesivarastoaltaaseen.
Vaihtoehdossa LGO2 marginaalimalmi sijoitetaan yhdelle alueelle rikastamon läheisyyteen. Vaihtoehdossa VE1 keskitetyllä ratkaisulla ei ole juurikaan eroa hajautettuun sijoitukseen. Kummassakin tilanteessa kokonaispinta-ala tulee olemaan samaa suuruusluokkaa ja sijainti likimain sama rikastamon läheisyydessä ja Ruonajoen valumaalueella. Vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+ yhdistetyn alueen pinta-ala tulee olemaan pienempi, kuin hajautettujen marginaalimalmialueiden yhteenlaskettu kokonaispinta-ala.
Lisäksi vaikutukset keskittyvät paikallisesti toiminta-alueen keskiosiin ja Ruonajoen valuma-alueelle.
Vaikutukset pohjaveden laatuun ja vaikutusten merkittävyys
Marginaalimalmin läjitysalueet sijoittuvat alavaihtoehdossa LGO1 lähes kokonaisuudessaan pohjavedenpinnan alenema-alueiden sisäpuolelle, jolloin maaperään mahdollisesti suotautuvien vesien virtaussuunnat ovat kohti lähintä avolouhosta. Ainoastaan
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Suhanko-Pohjoinen louhoksen marginaalimalmialue sijoittuu osin alenema-alueiden
ulkopuolelle (Kuva 12-20). Tällöinkin maaperään mahdollisesti suotautuvien vesien arvioidaan virtaavan Suhanko-Pohjoinen louhokseen tai Yli-Portimojärven suuntaan. Vaikutusten arvioidaan näin jäävän kokonaisuudessaan kaivosalueen sisäpuolelle. Vaikutusten arvioidaankin rajoittuvan läjitysalueiden välittömään ympäristöön, eikä pohjavesialueiden, lähteiden tai talousvesikaivojen alueille.
Alavaihtoehdossa LGO2 marginaalimalmin läjitysalue sijoittunee kokonaisuudessaan
Ahmavaaran louhoksen pohjavedenpinnan alenema-alueelle, jolloin maaperään suotautuvat vedet ohjautuvat mitä todennäköisimmin Ahmavaaran louhokseen ja palautuvat sieltä kuivatuksen myötä prosessivesikiertoon (Kuva 12-20). Marginaalimalmin läjitysalueilta maaperään mahdollisesti suotautuvien vesien vaikutukset pohjavesiin arvioidaankin näin alhaiseksi molemmissa alavaihtoehdoissa (Taulukko 12-5 & Taulukko
12-6).
Rikastushiekan läjitysalueet
Vaahdotuksen rikastushiekka sijoitetaan kaikissa hankevaihtoehdoissa Suhangon kaivosalueelle sen länsiosaan Tavisuon alueelle rakennettavaan rikastushiekka-altaaseen.
Altaan laajuus kasvaa vaihtoehdoittain olen pienin vaihtoehdossa VE0+ ja laajin vaihtoehdoissa VE2 ja VE2+. Lisäksi vaihtoehdoissa VE1, VE2 ja VE2+ on tarkasteltavana rikastushiekan osittainen varastoiminen tyhjäksi louhittavaan Konttijärven louhokseen
(B) perinteisen maanpäälliseen altaan lisäksi (A).
Altaan alueella olevat vettä hyvin johtavat maakerrokset korvataan tai peitetään vähintään metrin paksuisella moreenimaakerroksella, jonka vedenläpäisevyys on enintään 5
× 10-8 m/s tai tiivistyvällä turvekerroksella, jolla saavutetaan vastaava tiiveystaso. Rikastushiekka-altaan alueelta pohjavedeksi suotautuva vesimäärä on pieni jo toiminnan
alkuvaiheessa ja tulee edelleen pienenemään rikastushiekan tiivistyessä altaaseen. Altaan pohjan lävitse suotautuvat vesimäärät siten vähenevät selvästi toiminnan alkuvaiheen jälkeen.
Rikastushiekka-altaasta veden laatua on arvioitu vesistövaikutusten yhteydessä ja vedenlaatu on esitetty taulukossa (Taulukko 9-11). Rikastushiekka-altaan vaikutukset
maaperään ja pohjaveteen ovat vähäiset ja rajoittuvat toiminnan alkuvaiheeseen. Lisäksi suotoveden mahdolliset haitta-aineet pidättyvät toiminnan alkuvaiheessakin hyvin alapuoliseen tiivistyneeseen turvekerrokseen.
Alavaihtoehto B, jossa osa muodostuvasta rikastushiekasta varastoidaan tyhjäksi louhittuun Konttijärven louhokseen toimintavuodesta 6–7 lähtien, arvioidaan Konttijärven
läheisyydestä ja alueen kallioperän rakoilusta johtuen pohjavesivaikutuksiltaan alavaihtoehtoa A huonommaksi vaihtoehdoksi. Louhoksen pohjan ja seinämien rakoja ei voida
tehdä täysin tiiviiksi ja suotovesien vaikutukset kallioperän ruhjeiden kautta voivat
ulottua laajalle alueelle, teoriassa jopa luokitelluille pohjavesialueille. Tällaisten ruhjeiden tai kallioperän heikkousvyöhykkeiden olemassaoloa ei voida hankkeen tässä vaiheessa varmuudella todentaa mutta niiden esiintymistä ei voida myöskään poissulkea.
Vaikutukset arvioidaankin näin alavaihtoehdossa B varovaisuusperiaatteen mukaisesti
huomattaviksi. Merkittävimmät vaikutukset saattaisivat esiintyä pitkällä aikavälillä kaivoksen sulkemisen jälkeen. Haitta-aineiden leviämissuuntaa ja leviämisalueen laajuutta
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ei voida kuitenkaan arvioida luotettavasti ilman yksityiskohtaista tietoa louhosalueen
kallioperän ruhjeisuudesta sekä kalliopohjavesimallinnusta. Edellä sanotusta huolimatta on toisaalta varmaa, että pysyvästi veden alle läjitetty rikastushiekka muuttuu kemiallisten reaktioiden, mm. sulfidien hapettumisen, seurauksena vähemmän kuin maan
päälle varastoitu rikastushiekka (alavaihtoehto A), jolloin suotoveden laatu olisi parempi. Tässä arvioitu pohjaveden laatuvaikutusten merkittävyys alavaihtoehtoon A
nähden perustuu siten lähinnä mahdollisesti pohjaveteen leviävien suotovesien alueelliseen ulottuvuuteen kuin niiden laatuun. Mahdollisissa hyvin vettäjohtavissa vyöhykkeissä kulkee muutoinkin paljon vettä, mikä edelleen laimentaisi haittaainepitoisuuksia. Alavaihtoehdon B vaikutukset Ruonajoen valuma-alueelle arvioidaan
kuitenkin vähäisiksi, perustuen alueen sijoittumiseen Konttijärven pohjavedenpinnan
alenema-alueen sisäpuolelle.
Alavaihtoehdossa A mahdolliset laadulliset pohjavesivaikutukset kohdistuvat kokonaisuudessaan Ruonajoen valuma-alueelle. Vaikutusten arvioidaan kuitenkin ulottuvan
kaivosalueen ulkopuolelle, minkä johdosta vaikutusten arvioidaankin olevan kohtalaisia.
Vesivarastoallas
Vesivarastoallas sijoittuu rikastamoalueen eteläpuolelle pääosin kivennäismaaperän
alueelle, mutta osin alueella on myös turvekerrosta. Humuskerroksen alla on kivistä
hiekkaa ja sen alapuolella silttimoreenia. Vesivarastoaltaan pohja pyritään tekemään
mahdollisimman tiiviiksi (vedenläpäisevyys alle 5 × 10-8 m/s), jolloin altaasta aiheutuvat
mahdolliset päästöt maaperään ja pohjaveteen liittyvät poikkeus- ja häiriötilanteisiin,
joiden todennäköisyyttä ja vaikutuksia on kuvattu kappaleessa (24.2.6). Normaalitilanteessa vaikutukset arvioidaan näin vähäiseksi.
Hydrometallurginen jäännösakka-allas
Hydrometallurginen rikastushiekka-allas rakennetaan tiiviinä rakenteena (vedenläpäisevyys 1 × 10-10 m/s), josta ei normaaliolosuhteissa aiheudu päästöjä maaperään ja
pohjaveteen. Jäännössakka-altaasta aiheutuvat mahdolliset päästöt maaperään ja pohjaveteen liittyvät poikkeus- ja häiriötilanteisiin, joiden todennäköisyyttä ja vaikutuksia
on kuvattu kappaleessa (24.2.4). Normaalitilanteessa vaikutukset arvioidaan näin vähäiseksi.
12.3.2.3

Ylijoen uoman siirto
Suhanko-Pohjoinen louhos sijoittuu Ylijoen uoman kohdalle, mikä joudutaan siirtämään. Uudelle uomalle on vaihtoehtoisia reittejä nykyisen uoman itäpuolella (Y1, Y2 ja
Y3). Uoman siirto vaikuttaa lähinnä paikallisesti maaperä- ja pohjavesiolosuhteisiin.
Uuden uoman alueella tai läheisyydessä ei ole pohjavesialueita, lähteitä tai kaivoja.
Itäisimmässä vaihtoehdossa (Y1) uusi uoma sivuaa laskukohdassaan nykyiseen uomaan
arvokkaaksi luokiteltua moreenimuodostumaa. Muilta osin uoman siirron vaihtoehdot
eivät poikkea toisistaan kallioperä-, maaperä- tai pohjavesivaikutusten osalta. Uoman
siirron vaikutukset pohjavesien määriin arvioidaan vaihtoehdoissa näin vähäisiksi. Siirron vaikutukset pohjavesien laatuun arvioidaan merkityksettömiksi.

Copyright © Pöyry Finland Oy

16X124912.WP2
296

12.3.2.4

Tehdasalueen vaikutus pohjaveteen
Tehdasalueen kallioperä on niin syvällä, ettei alueella ole louhinnan tarvetta, siten tehtaan rakentamisesta ei ole vaikutuksia kallioperään. Tehdasalueen rakentaminen muuttaa maaperää paikallisesti rakennettavan alueen kohdalla. Myös pohjavesiolosuhteet
muuttuvat rakentamisesta johtuen. Esimerkiksi maanpinnan käsittely, kasvillisuuden
raivaaminen, peittäminen, tiivistäminen, viemäröinti estävät tai vähentävät sadeveden
suotautumista pohjavedeksi. Myös pohjaveden paikalliset virtaussuunnat voivat muuttua. Vaikutukset pohjaveteen tehdasalueella ovat kuitenkin paikallisia ja rajautuvat mitä todennäköisimmin kaivosalueelle. Suunnitellun tehdasalueen koillisosassa sijaitseva
lähde tuhoutuu ainakin osittain jäädessään rikastamolle rakennettavan tieyhteyden alle. Vaikutukset pohjaveden määrään arvioidaan näin vähäiseksi.
Paikallista vaikutusta maaperän ja pohjaveden laatuun voi olla myös tuotteiden, kemikaalien ja polttoaineiden varastoinnilla sekä kaluston käytöllä ja huoltamisella. Tehdasalueelle rakennetaan vuotojen varalta suojarakenteet ja keräilyjärjestelmät niille alueille, joissa voi tapahtua öljyn, polttoaineiden ja kemikaalien vuotoja, mikä estää tehokkaasti pohjaveteen kohdistuvia vaikutuksia. Tältä osin päästöjä voi aiheutua lähinnä
poikkeus- ja häiriötilanteissa. Normaaliolosuhteissa vaikutukset arvioidaan vähäisiksi.

12.3.2.5

Työkoneiden vaikutus pohjaveteen
Kaivoksella käytetään louhinnassa sekä louheen lastauksessa ja kuljetuksessa dieselmoottorilla varustettuja kaivinkoneita ja dumppereita (kiviautoja). Kaivoskoneita ja kevyempiä ajoneuvoja varten kaivoksen varsinaiselle polttoaineiden varastointialueelle
rakennetaan polttoaineen jakeluasema. Rikastamoalueella käytettävien koneiden tarvitsema dieselpolttoaine sekä nestekaasu varastoidaan rikastamoalueella. Polttoainevarastot tehdään ja sijoitetaan ottaen huomioon niitä koskeva lainsäädäntö ja turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeet.
Säiliövuodot, säiliöiden ylitäytöt, työkoneiden ja ajoneuvojen tankkaus sekä mahdolliset konerikot voivat aiheuttaa pienialaisia öljyvahinkoja kaivosalueella. Öljyvahinkoon
kaivosalueella varaudutaan kaikkien siellä olevien toiminnanharjoittajien osalta esimerkiksi siten, että alueelle hankitaan imeytysainetta, jolla mahdollisen öljyvahingon sattuessa öljy saadaan kerättyä talteen. Öljyvahinkojen todennäköisyys ja merkitys on hankkeen muihin toimintoihin verrattuna vähäinen.

12.3.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Kaivosalueen louhokset poistuvat käytössä useassa vaiheessa toiminnan edetessä. Louhinnan loputtua louhosten annetaan täyttyä sade- ja pohjavesillä. Louhosten suuresta
koosta johtuen täyttyminen kestää kauan, vähintäänkin useita kymmeniä vuosia.
Jälkihoitovaiheessa pohjavesivirtaus edelleen valtaosalla alueista suuntautuu kohden
täyttyviä avolouhoksia, kunnes louhosten täytyttyä saavutetaan tasapainotilanne, jossa
pohjavesivirtaukset palaavat kaivostoimintaa edeltäneeseen tilanteeseen. Tällöin loppuvat myös kaivostoiminnasta aiheutuvat vaikutukset pohjaveden muodostumiseen ja
virtaukseen nähden.
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Pitkäaikaisten vaikutusten kannalta keskeistä on louhosvesien laadun kehittyminen pitkällä aikavälillä sekä mahdollisesti heikkolaatuisista louhosvesistä aiheutuva pohjaveden laadun heikkeneminen pohjaveden virtaussuunnassa. Todennäköisesti louhosvedet
sisältävät hieman kohonneita metallipitoisuuksia ja vesien pH voi olla luontaista alhaisempi. Louhosveden kerrostumisesta johtuen louhosten heikkolaatuisimmat vedet todennäköisesti asettuvat tasapainotilanteessa syvempiin vesikerroksiin ja pintaveden
laatu on selvästi parempi. Kallioperän geokemia huomioiden ei hyvin heikkolaatuisten
louhosvesien muodostuminen ole kuitenkaan todennäköistä, eikä louhosvesistä katsota
aiheutuvan merkittävää pohjaveden pilaantumisriskiä. Mahdolliset vedenlaadun muutokset keskittyvät kaivosalueen sisälle louhosten lähiympäristöön. Kyseisiä alueita ei
hyödynnetä tulevaisuudessakaan talousvesikäytössä.
Louhoksien vesitaseesta riippuen niistä saattaa ainakin ajoittain purkautua ylitevesiä
ympäristöön. Mahdolliset vesienjohtamisjärjestelyt on esitetty alustavassa sulkemissuunnitelmassa sekä vaikutukset pintavesiin muualla tässä selostuksessa.
Jälkihoitovaiheessa läjitysalueet peitetään asianmukaisesti, mikä vähentää täyttöihin
imeytyvän veden määrää. Tällöin myös suotovesien muodostuminen vähenee, mikä
alentaa suotovesistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia toimintavaiheeseen nähden. Vaikutukset ovat vähäisiä ja rajautuvat pääosin kaivosalueen sisäpuolelle. Rikastushiekan
läjitysalueen osalta (alavaihtoehto B) mahdolliset suotovesivaikutukset voisivat olla
merkittävimmät pitkällä aikavälillä. Suotovesien virtaus kallioperässä on hidasta mahdollisista kallion heikkousvyöhykkeistä huolimatta, joten virtauksen ja haitta-aineiden
leviämiseen laajalle alueelle kestää ajallisesti kauan.
Hydrometallurginen jäännössakka-allas suljetaan tiiviillä pintarakenteella, mikä estää
sadeveden imeytymisen täyttöön. Keinotekoisia eristeitä käytettäessä on kuitenkin pitkällä aikavälillä mahdollista, että rakenteissa (pinta- tai pohjarakenne) esiintyy vuotokohtia, jolloin suotovesien muodostuminen ja leviäminen mahdollistuisi. Altaan sijainnista johtuen vaikutukset kuitenkin rajautuisivat kaivosalueelle. Jäännössakka-altaan
osalta suotovesivaikutukset ovat pitkällä aikavälillä sulkemisen jälkeen todennäköisempiä kuin toiminta-aikana. Jätteen laadun osalta tulee kuitenkin huomioida, että sulfidien hapettumista ei voi juuri tapahtua, koska rikastusprosessin seurauksena sulfidit ovat
hapettuneet sulfaatiksi. Näin ollen happamien ja metallipitoisten suotovesien syntyminen ei ole todennäköistä. Jäte sisältää kuitenkin kohonneita määriä metalleja joita liukenee täytön huokosveteen. Pohjarakenteen rikkoutuessa suotovedet voisivat edelleen
levitä läjitysalueen alapuoliseen pohjaveteen.
Marginaalimalmialueilta ja vesivarastoaltaan alueelta ei aiheudu pohjavesivaikutuksia
toiminnan loppumisen jälkeen, kun sulkemissuunnitelman mukaiset toimenpiteet on
tehty.
Kaivosalueen muu infra todennäköisesti puretaan toiminnan loputtua ja alueella tehdään tarvittavat maaperän kunnostustoimenpiteet. Merkittäviä pohjavesivaikutuksia ei
siten synny toiminnan loppumisen jälkeen.
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12.4

Yhteenveto
Kaivostoimintojen vaikutusten merkittävyys Suhangon kaivosalueen pohjavesiin sekä
alueen lähteisiin ja kaivoihin on esitetty kuvassa (Kuva 12-21) sekä taulukossa
(Taulukko 12-9).

Kuva 12-21 Kaivostoiminnan vaikutukset maaperään ja pohjaveteen. Vaikutusalueet

vaihtoehdoissaa VE0+, VE1, VE2 ja VE2+.
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Taulukko 12-9. Eri kaivostoimintojen vaikutusten merkittävyys Suhangon kaivosalueen ja
lähiympäristön pohjavesiolosuhteisiin kaivoksen toiminnan aikana.

Vesimäärä

VE1

VE2

VE2+

VE1

VE2

VE2+

Louhokset
Pintamaan läjitysalueet
Sivukivialueet
Marginaalimalmialueet
Vaahdotuksen rikastushiekka-allas (FTSF)
Hydrometallurginen jäännössakka-allas
Vesivarastoallas
Lähteet
Kaivot
Ylijoen siirto
Tehdasalue
Työkoneet
Vedenlaatu
Louhokset
Pintamaan läjitysalueet
Sivukivialueet
Marginaalimalmialueet
FTSF, alavaihtoehto A
FTSF, alavaihtoehto B #
Hydrometallurginen jäännössakka-allas
Vesivarastoallas
Lähteet
Kaivot
Tehdasalue
Työkoneet
#

mahdolliset suotovesivaikutukset ruhjeiden välityksellä olisivat merkittävimmillään pitkällä aikavälillä
toiminnan loputtua.
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13

SUOJELUALUEET JA NATURA 2000-VERKOSTON KOHTEET

13.1

Nykytila

13.1.1

Suojelualueet
Suojelualueiden sijainnit on esitetty kuvassa (Kuva 13-1).
Suhangon kaivostoimintojen pohjoisosassa sijaitsee yksityinen luonnonsuojelualue Joenpolvenvitikon suojelualue, joka koostuu neljästä alueesta (YSA206540, YSA206541,
YSA206647, YSA206652). Suojelualue sijoittuu suunnitellun Suhanko Pohjoinen louhoksen ja sen sivukivialueen alueelle. Muita suojelualueita ei sijoitu välittömästi kaivostoimintojen alueelle.

Kuva 13-1. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet.

Hankealueen ympäristössä on myös muita yksityisiä luonnonsuojelualueita: Korvenkehto (YSA206633) sijaitsee Suhangon kaivosalueen pohjoispuolella alle 1 km etäisyydellä, noin 4 km etäisyydellä lounaaseen sijaitsee Puljunpalon aarnialue (YSA206825),
noin 5 km lounaaseen Pahalehto (YSA206552) ja noin 7 km kaakkoon Koivulan luonnonmetsä (YSA206631) sekä Mutjunrannan aarnimetsä (YSA206557). Lisäksi hankealueen itäpuolella Ahmalammin alueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma Ahmalampien kumpumoreenialue (MOR-Y13-073).
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Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSO-ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2020 mennessä. Suojelu perustuu
metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Sopivien kohteiden löytämiseksi ja arvioimiseksi
on laadittu luonnontieteelliset valintaperusteet. Osana Metso-ohjelmaa suojelukohteiden laajentamiseksi on laadittu esitys suojeltavista valtion metsistä Metsähallituksen
metsätalouden ja luontopalveluiden toimesta. Nämä alueet siirretään pysyvästi metsätalouskäytöstä suojeluun. Suhangon hankealueen välittömässä läheisyydessä sen pohjoispuolella sijaitsee Metsähallituksen hallinnassa oleva suojelumetsä (Konttikivalo ja
Pitkälampi), joka tullaan perustamaan luonnonsuojelulailla suojelualueeksi.
Hankealueen länsipuolella sijaitsee Tainijärven ympäristön laaja luonnontilainen suoalue. Alueen suot on suojeltu Metsähallituksen omalla maakäyttöpäätöksellä. Aluetta
on esitetty luonnonsuojeluohjelman yhdeksi mahdolliseksi täydennyskohteeksi. Sen
osalta vaikutusten arviointi on kuvattu kappaleessa 14, koska alueella ei tällä hetkellä
ole virallista suojelustatusta.
13.1.2

Natura 2000-alueet
Natura 2000 – verkostoon kuuluvista alueista lähimpänä hankealuetta sijaitsee Tuiskukivalon närheikkö (FI1301814, SCI) reilut 4 km hankealueelta luoteeseen. Simojoen Natura-alue (FI1301613, SCI) kulkee hankealueen kaakkois- ja eteläpuolella lähimmillään
noin 6 km etäisyydellä. Noin 9,5 km hankealueelta lounaaseen sijaitsee Saariaapa Hattuselkä (FI1301612, SCI) Natura-alue. Noin 16 km:n etäisyydellä lounaaseen sijaitsee Runkauksen Natura-alue (FI1301601), joka on perustettu Runkauksen luonnonpuistoksi (LPU120019) (Kuva 13-1).
Tuiskukivalon närheikkö Natura-alue
Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI- kohde. Se sijaitsee Tervolan ja Rovaniemen alueilla ja on kooltaan 716 hehtaaria. Natura-alueen suojeluperusteena ovat
seuraavat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (priorisoidut paksunnoksin):
·
·
·
·

7230 Letot
7310 Aapasuot
9010 Boreaaliset luonnonmetsät
91DO Puustoiset suot

7%
15 %
37 %
40 %

Natura-alueen suojeluperusteena on lisäksi luontodirektiivin liitteen II lajista mäntyhuppukuoriainen
Alue muodostuu vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvista Tuiskukivalon närheiköstä (AMO120205) ja Perämaan alueesta (AMO120204). Natura-alueen metsät
ovat poikkeuksellisen järeää ja vanhaa aihkimännikköä. Sekapuustona kasvaa myös järeää haapaa, sekä paikoin runsaasti raitaa. Lahopuustoa on runsaasti sekä lukuisia aarniometsien kääpälajeja. (Ympäristöhallinnon www-sivut)
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Simojoen Natura-alue

Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI-kohde. Kaivospiirin laajennusalueelta
Simojokeen on Ylijoen ja Portimojärven kautta matkaa noin 10 km. Ruonajokea pitkin
kaivosalueelta on matkaa Simojokeen noin 16 km. Simojoen vesistö on koskiensuojelulailla suojeltu voimalaitosrakentamiselta.
Simojoen vesistöalueen pinta-ala on 3 160 km2 ja järvisyys 5,7 %. Simojärvestä alkavan
ja Perämereen laskevan Simojoen pituus on 193 km ja putousta joessa on 176 m. Noin
30 - 50 km Simojärven alapuolella Simojoki virtaa useiden matalien järvien, kuten Toljanjärven, Saarijärven, Saukkojärven ja Portimojärven, läpi. Simojoessa on runsaasti
koskia. Koskien pituus on lähes 40 km ja yhteenlaskettu pinta-ala noin 277 hehtaaria.
Koskista suurin osa ja lohikannan tärkeimmät elinalueet sijaitsevat joen keski- ja alajuoksulla.
Natura-alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyypeistä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 100 % sekä liitteen II lajeista kirjojokikorento ja 1
uhanalainen laji. (Ympäristöhallinnon www-sivut)
Saariaapa-Hattuselkä Natura-alue
Natura-alue on luontodirektiivin mukainen SCI- kohde. Se sijaitsee Simon kunnassa ja
on kooltaan 2 503 hehtaaria. Natura-alueen suojeluperusteena ovat seuraavat luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (priorisoidut paksunnoksin):
·
·
·
·
·
·

3160 Humuspitoiset lammet ja järvet
3260 Pikkujoet ja purot
7230 Letot
7310 Aapasuot
9010 Boreaaliset luonnonmetsät
91DO Puustoiset suot

1%
<1 %
2%
60 %
20 %
16 %

Natura-alueen suojeluperusteena on lisäksi luontodirektiivin liitteen II lajista saukko ja
haavansahajumi sekä kaksi uhanalaista lajia.
Saariaapa on varsin tyypillinen aapasuomuodostuma. Aapa-alueen ympärillä on rämemäntyä kasvava rämevyöhyke. Jännemuodostus on selväpiirteinen. Suon keskustassa
rämeet ovat vetisiä ja yleensä suurialaisia. Hattuselän metsät ovat noin 150-vuotiaita,
reheviä mäntyvaltaisia sekametsiä. Tyypillisiä ovat erittäin järeät vanhat haapametsiköt, joista on löydetty useita uhanalaisia kovakuoriaislajeja. Metsät ovat luonnontilaisia
ja niissä on runsaasti lahopuuta.
Natura-alueeseen kuuluu Saariaavan alue, joka on soidensuojeluohjelmassa
(SSO120481), sekä vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva Hattuselän alue
(AMO120203). Saariaavan alue on toteutettu valtion maiden osalta muodostamalla siitä luonnonsuojelulain nojalla Saariaavan soidensuojelualue (SSA120172). (Ympäristöhallinnon www-sivut)
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13.1.3

FINIBA- ja IBA-alueet
Hankealueen lähin kansainvälisesti arvokas lintualue eli IBA-alue on noin 3 km etäisyydellä länteen sijaitseva Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet (www.birdlife.fi). Alue on myös
kansallisesti arvokas lintualue eli FINIBA-alue. Muita arvokkaita lintualueita on Litokaira
IBA- ja FINIBA-alue, joka sijaitsee noin 20 km etäisyydellä hankealueelta etelään.

13.2

Arviointimenetelmät ja niihin liittyvät epävarmuudet
Vaikutukset kaivosalueen lähiympäristössä sijaitseville luonnonsuojelualueille on tarkasteltu suojelualueittain. Suojelualueiden osalta pohjatietona on käytetty olemassa
olevaa aineistoa, kuten ympäristöhallinnon tietokantoja sekä alueille tehtyjä selvityksiä.
Lisäksi on hyödynnetty muita YVA-menettelyn yhteydessä tehtyjä asiantuntija-arvioita
ja laskelmia, kuten arvioita pohjavesivaikutuksista, ilmaan menevien päästöjen arviointia ja vesistövaikutusten arviointia. Arvioinnista ovat vastanneet biologit, joilla on laajasti kokemusta vastaavien arviointien laatimisesta.
Arvioinnissa on huomioitu päävaihtoehdot VE0+, VE1, VE2 ja VE2+ ja alavaihtoehdoista
ne, joilla voisi olla vaikutusta suojelualueisiin niiden sijaintien perusteella. Sivukiven läjityksen osalta on tarkasteltu Suhanko-Pohjoisen vaihtoehdot SUH1 ja SUH2. Yhdenkään
Vaaralammen tai Pikku-Suhangon vaihtoehtoisen sivukivialueen läheisyyteen ei sijoitu
suojelualueita. Lisäksi on huomioitu Yliojan uoman siirron vaihtoehdot Y1 ja Y2/3.
Vaihtoehtojen merkittävyys on arvioitu asiantuntija-arviona huomioiden toiminnan aiheuttaman haitan voimakkuus sekä mahdollinen ympäristön sopeutuvuus/luonnotilan
palautuvuus toiminnan päätyttyä. Merkittävyyden vertailussa on käytetty kolmiportaista luokittelua: vähäinen, kohtalainen ja huomattava, joiden lisäksi on huomioitu mahdollisuus, ettei toiminnalla ole vaikutusta suojelualueeseen. Merkittävyys on kuvattu
suojelualueittain päävaihtoehdoille ja merkittäville alavaihtoehdoille.
Luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) 65 §:ssä säädetään, että jos hanke tai suunnitelma yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkityksellisesti heikentää Natura 2000 -verkostoon sisällytetyn alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on verkostoon sisällytetty, on hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan arvioitava nämä vaikutukset asianmukaisella tavalla.
Luonnonsuojelulain 66 §:ssä puolestaan on säädetty, ettei viranomainen saa myöntää
lupaa hankkeen toteuttamiseen taikka hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos em. arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Suhangon kaivoshankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain
mukainen Natura-arviointi koskien Simojoen Natura-aluetta. Kappaleessa 13.3 käsitellään Natura-arvioinnin johtopäätökset. Koko arviointiraportti on tämän selostuksen liitteenä 20.
Tuiskukivalon närheikkö ja Saariaapa-Hattuselkä Natura-alueiden osalta on arvioitu, että pitkästä etäisyydestä johtuen hankkeesta ei aiheudu merkittäviä heikentäviä vaikutuksia näille Natura-alueille. Näiden alueiden osalta Natura-arviointi ei ole tarpeen.
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13.3

Natura-arviointi
Suhangon kaivoshankealue sijoittuu Simojoen Natura- alueen (FI 130 1613) pohjoispuolelle. Natura-alue sisältyy Natura-verkostoon luontodirektiivin perusteella (SCIalue). Suojelualueen pinta-ala on 1153 ha. Simojoki on yksi harvoja rakentamattomia
keskisuuria jokivesistöjä Suomessa. Simojoki on Tornionjoen ja Kiiminkijoen ohella ainoita jokivesistöjä, joihin Itämeren lohi nousee vielä kudulle. Simojoen vesistö ja sen
suualueen merialue sisältyvät erityissuojelun vaativiin vesistöihin.
Suhangon kaivoshankkeesta ei aiheudu prosessivesipäästöjä Simojoen vesistöalueelle.
Kaivoshankkeesta aiheutuvat päästöt Simojoen vesistöalueelle aiheutuvat aluevesien
purkamisesta Ylijokeen, Ruonajokeen, Väliojaan ja Suhankojokeen. Näiden vesien vaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin
arvioidaan olevan vähäisiä.
Kokonaisuudessaan hankkeella ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia
Natura-alueen suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit luontotyypille eikä suojeluperusteena oleville lajeille. Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan vähäinen kielteinen vaikutus.
Eri hankevaihtoehtojen (VE1, VE2, VE2+) välillä ei ole merkittäviä eroja vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteena oleville luontotyypille ja lajeille.

13.4

Vaikutukset ja niiden merkittävyys
Suojelualueille mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia Suhangon kaivoshankkeessa ovat
suorat alueita hävittävät vaikutukset, pölypäästöt, pohjaveden alenemisesta aiheutuvat vaikutukset ja melu. Yleisesti hanke vilkastuttaa ihmistoimintaa lähialueella ja alueen erämainen luonne muuttuu.
Kappaleessa (8.3.2) on esitetty laskentojen mukaiset aluejakaumakuvat pölyn leviämisestä eri tilanteissa. Miltei kaikissa mallinnetuissa tilanteissa sekä kokonaisleijuman että hengitettävien hiukkasten osalta ohje- ja raja-arvojen ylitykset rajoittuvat toimintojen läheisyyteen kaivosalueen rajojen sisään. Poikkeuksena on malmin murskaus Suhanko-Pohjoinen louhoksessa hihnakuljetinta käytettäessä (M3), jolloin ylityksiä voi
tapahtua toiminnan alkuvaiheessa. Kappaleessa 12.2.1 on esitetty arvio avolouhosten
vaikutuksista pohjaveden alenemiin. Merkittävin alenema tapahtuu luonnollisesti louhoksen reunalla ja sen lähialueella ja suurten siirrosten suunnissa.
Vaikutuksia hankkeesta arvioidaan mahdollisesti kohdistuvan Joenpolvenvitikon ja
Korvenkehto yksityisille luonnonsuojelualueille sekä Metsähallituksen hallinnassa oleville suojelumetsille Konttikivalo ja Pitkälampi. Kauempana sijaiseville yksityisille luonnonsuojelualueille (Puljunpalon aarnialue, Pahalehto, Koivulan luonnonmetsä, Mutjunrannan aarnimetsä) valtakunnallisesti arvokkaalle moreenimuodostumalle (Ahmalampien kumpumoreenialue) tai FINIBA / IBA-alueille ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia
hankkeesta.
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13.4.1

Rakennusaikaiset vaikutukset
Rakennusaikaisista vaikutuksista suurimmat aiheutuvat Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualueelle, mikäli Suhanko-Pohjoinen louhos ja siihen liittyvät toiminnot toteutetaan
suunnitelman mukaisesti. Vaikutukset alkavat jo rakentamisvaiheessa.
Rakennusaikaisia vaikutuksia ei arvioida kohdistuvan Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle. Alue sijaitsee sen verran etäällä, etteivät pöly- tai meluvaikutusten
arvioida ulottuvan alueelle. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan jäävät vähäisiksi. Ajoittaisia vaikutuksia voi aiheutua melusta suojelumetsän
Konttijärven puoleisella osalla. Pölyvaikutusten on arvioitu rajoittuvan kaivosalueelle,
eivätkä ne ulotu em. suojelualueilla.

Kuva 13-2. Suhanko pohjoinen louhosalueen ja sen toimintojen sijoittuminen
Joenpolvenvitikon suojelualueeseen nähden. Kuvassa A vaihtoehto SUH1, kuvassa B
vaihtoehto SUH2.
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13.4.2

Toiminnan aikaiset vaikutukset
Vaihtoehto VE0+
Vuonna 2003 laaditun YVA-menettelyn mukaan NATURA 2000 -suojelualueverkoston
kohde Simojoki on ainoa suojelukohde, johon kaivoshankkeesta voi mahdollisesti aiheutua vaikutuksia. Simojoki on noin 15 km:n etäisyydellä kaivoshankkeen alueesta, joten suoraa häiriötä toiminnasta tai rakentamisesta ei Simojokeen tule aiheutumaan.
Kaivosalueelta Simojokeen laskevan Ruonajoen välityksellä voi kuormitusta kulkeutua
kuitenkin myös Simojokeen. Simojoen vedenlaatuun kohdistuvat vaikutukset on arvioitu lieviksi. Muut muutokset esim. Ruonajoen vesimäärissä ovat niin vähäisiä, ettei niillä
ole vaikutusta Simojokeen. Simojoessa esiintyvät Luontodirektiivin liitteen II lajit merilohi, nahkiainen sekä muut merkittävät lajit rapu, vaellussiika, harjus ovat veden laatumuutoksilla varsin herkkiä, mutta eivät epäedullisimmassakaan vaihtoehdossa tulisi
kuitenkaan kärsimään kaivoksen vesien johtamisesta. Varsinaista kuormitusta merkittävämpää onkin mahdollisten poikkeustilanteiden seuraukset Simojoessa. (Lapin Vesitutkimus Oy, 2003d)
Vaihtoehto VE1
Suurimmat vaikutukset aiheutuvat Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualueelle, joka tuhoutuu kun Suhanko Pohjoinen louhos ja sivukivialue levittäytyvät suojelualueelle.
Suojelualue sijaitsee suunnitellun louhoksen pohjoisosassa sekä sivukivialueen kohdalla (vaihtoehto SUH1). Louhoksen sivukivialueelle on kaksi vaihtoehtoa, joista SUH1 sijoittuu kokonaan suojelualueen päälle (Kuva 13-2). Vaihtoehdossa SUH2 suojelualue
jää osin sivukivialueiden väliin. Näiden toimintojen seurauksena luonnonsuojelualue
tuhoutuu kokonaan tai osittain.
Vaihtoehdossa SUH2 suojelualueelle aiheutuu kuitenkin vaikutuksia Ylijoen siirrosta
(Y2/3). Ylijoen siirron seurauksena suojelualueella oleva vanha uoma kuivuu ja se voi
aiheuttaa vaikutuksia joenvarren luontotyypeille. Lisäksi suojelualueelle voi kohdistua
vaikutuksia melusta ja pölyämisestä sivukivialueilta sekä louhokselta. Myös louhoksen
pohjavesialenema voi aiheuttaa kuivatusvaikutuksia alueelle.
Vaikutukset Korvenkehdon yksityiselle suojelualueelle ja Konttikivalon sekä Pitkälammen suojelumetsille arvioidaan samankaltaisiksi kuin rakennusaikaiset vaikutukset.
Konttijärven louhoksen pohjavesialeneman enimmäislaajuus on arvioitu ulottuvan
osaksi suojelumetsien alueelle. Tästä ei kuitenkaan arvioida kohdistuvan merkittäviä
vaikutuksia, koska arvioidun pohjavesialeneman laidoilla vaikutus on niin pieni, ettei se
ole mittavissa.
Vaihtoehto VE2
Vaikutukset suojelualueille ovat samat kuin vaihtoehdossa VE1. Tuumasuon ja Vaaralemmen louhosten ja läjitysalueiden läheisyydessä ei ole suojelualueita.
Vaihtoehto VE2+
Vaikutukset suojelualueille ovat samat kuin vaihtoehdoissa VE1 ja VE2. Pikku-Suhanko
louhoksen ja läjitysalueiden läheisyydessä ei ole suojelualueita.
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13.4.3

Toiminnan jälkeiset vaikutukset
Mikäli kaivoshankkeessa päädytään toteuttamaan Suhanko-Pohjoinen louhos ja sen sivukivivaihtoehto SUH1 tuhoutuu Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue kokonaisuudessaan, eikä sitä voida palauttaa. Mikäli valitaan sivukivivaihtoehto SUH2, jolloin osa
suojelualueesta säilyy rakentamattomana, alue voi palautua osin kohti luonnontilaa.
Pöly-, melu- ja kuivatusvaikutukset poistuvat toiminnan loppuessa, eikä vaikutuksia
enää kohdistu suojelualueelle.
Mahdolliset pöly- ja häiriövaikutukset Korvenkehdon luonnonsuojelualueelle sekä
Konttikivalon ja Pitkälammen suojelumetsän alueille poistuvat, eikä vaikutuksia näille
alueille enää kohdistu.

13.4.4

Yhteenveto
Joenpolvenvitikon luonnonsuojelualue jää Suhanko-Pohjoinen louhoksen ja osin sivukivialueen alle, riippuen sivukivialuevaihtoehdosta. Silloinkin (sivukivialue SUH2), jos sivukivialue ei kokonaan peitä suojelualuetta, Ylijoen uoman siirto suojelualueen läheisyydestä Y2/Y3 muuttaa olosuhteita suojelualueella (Taulukko 13-1). Ylijoen uoman
siirto Y1 ei vaikuta suojelualueeseen, mutta siinä tapauksessa sivukivialue (SUH1) tuhoaisi sen kokoaan. Korvenkehdon yksityiselle luonnonsuojelualueelle ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia. Konttikivalo ja Pitkälampi suojelumetsille vaikutukset arvioidaan
jäävät vähäisiksi, lähinnä meluvaikutuksia (Taulukko 13-2).
Taulukko 13-1. Suhanko-Pohjoisen alavaihtoehtojen vaikutukset suojelualueisiin. Punainen
väri merkitsee huomattavaa vaikutusta, oranssi kohtalaista ja keltainen vähäistä vaikutusta.
Valkoinen väri tarkoittaa sitä, ettei suojelualueeseen arvioida kohdistuvan vaikutusta.

Tarkastelutilanne

VE0+

VE1, VE2 ja VE2+
SUH1

SUH2

Y1

Y2/Y3

Joenpolvenvitikko
Korvenlehto
Taulukko 13-2. Vaikutukset suojelualueisiin. Punainen väri merkitsee huomattavaa vaikutusta, oranssi kohtalaista ja keltainen vähäistä vaikutusta. Valkoinen väri tarkoittaa sitä, ettei
suojelualueeseen arvioida kohdistuvan vaikutusta.

Tarkastelutilanne
Joenpolvenvitikko
Korvenlehto
Konttikivalo ja Pitkälampi
Simojoen Natura-Alue
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Vesistövaikutukset Simojoen virtaamiin oletetaan jäävän alhaisiksi. Myös purkuvesien
vaikutukset Simojoen typpi- ja fosforivirtoihin, metallikuormituksiin sekä kiintoainepitoisuuksiin arvioidaan olevan vähäisiä.
Natura-alueen eheyteen hankkeella arvioidaan varovaisuusperiaatteen nojalla olevan
vähäinen kielteinen vaikutus.
Kokonaisuutena suojeluperusteena olevalle Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit luontotyypille tai suojeluperusteena oleville lajeille ei arvioida olevan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.
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14

KASVILLISUUS

14.1

Nykytila

14.1.1

Hankealueella tehdyt selvitykset
Suhangon kaivoksen hankealueella on tehty useita luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksiä ympäristövaikutusten arviointia varten 2000-luvun alkupuolella sekä vuosina 2010–
2013 (PSV Maa- ja Vesi 2001a, Lapin Vesitutkimus Oy 2004a, Ahma Ympäristö Oy 2013,
Pöyry Finland Oy 2012b, 2013b. Liite 19). Lisäksi vesikasvillisuudesta on tehty erillinen
selvitys vuonna 2002 (Lapin Vesitutkimus Oy 2002b), jota on käsitelty vesistöasioiden
yhteydessä luvussa 9. Maastoselvitysten ajankohdat on esitetty taulukossa (Taulukko
14-1) ja selvitysalueet kuvassa (Kuva 14-1).

Kuva 14-1. Hankealueella tehtyjen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitysten kohteet vuosina
2004, 2010-2013.

Maastoselvitysalueet käsittävät pääosin kaikki luonnontilaiset alueet, jotka ovat vaarassa jäädä kaivostoimintojen alle. Ojitettuja soita tai kaikkia metsätalouskäytössä olevia
metsäalueita ei ole selvitetty. Vuosien 2012 ja 2013 selvityskohteiden valinta on tehty
ilmakuva- ja karttatarkastelun perusteella.
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Maastotöissä on havainnoitu alueen luonnon yleispiirteet sekä arvokkaat luontokohteet. Selvitysalueelta on kartoitettu metsälain § 10 mukaiset metsäluonnon erityisen
arvokkaat elinympäristöt, luonnonsuojelulain § 29 nojalla suojeltavat luontotyypit, vesilain luvun 2 § 11 mukaiset vesiluonnon suojelutyypit sekä Suomen luontotyyppien
uhanalaisluokituksen (Raunio ym. 2008) mukaiset kohteet.
Taulukko 14-1. Hankealueelle vuosina 2004 ja 2010-2013 tehtyjen luontotyyppi- ja
kasvillisuusselvitysten tekijät ja maastoselvitysten ajankohdat.
TEKIJÄ

SELVITYKSEN AJANKOHTA

Lapin Vesitutkimus Oy
Lapin Vesitutkimus Oy

18.6–10.7.2002
kesäkuu sekä 9. – 14.7.2004

Lapin Vesitutkimus Oy

19.8. – 10.9.2010

Lapin Vesitutkimus Oy

19.7. – 27.9.2011

Pöyry Finland Oy

9.7. – 18.7.2012

Pöyry Finland Oy

6.8.2013

Lajiston osalta selvitysalueelta tiedossa olevat uhanalaisten lajien esiintymät on tarkistettu niiltä osin kun ne ovat sijainneet selvitysalueilla, lisäksi on havainnoitu mahdollisia uusia esiintymiä. Erityisesti on keskitytty valtakunnallisesti (Rassi ym. 2010) uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin, alueellisesti uhanalaisiin, erityisesti suojeltaviin, rauhoitettuihin sekä luontodirektiivin mukaisiin lajeihin. Nämä käsitteet on avattu kappaleessa 14.1.4. Tarkemmat kuvaukset tehdyistä selvityksistä voi lukea liitteinä olevista raporteista (Liite 19: Ahma Ympäristö Oy 2013, Lapin Vesitutkimus Oy 2004a, Pöyry Finland Oy 2012b, 2013b).
14.1.2

Yleiskuvaus
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. Eliömaakuntajaottelussa alue kuuluu Perä-Pohjanmaan eliömaakuntaan (Eurola, 1999) ja alueellisen uhanalaisuusluokituksen mukaisessa aluejaossa pohjoisboreaaliselle (PeräPohjolan) ja keskiboreaaliselle (Pohjanmaa) vyöhykkeelle. Suotyyppiluokittelussa alue
kuuluu Pohjanmaan-Kainuun aapasuovyöhykkeelle, jolle tyypillisiä ovat hankealueellakin esiintyvät välipintaiset, lyhytkortiset aapasuot ja topografian vaihdellessa myös rämeet ja korvet (Eurola ym. 1995). Hankealueen pohjoisosat sijoittuvat Lapin kolmion
letto- ja lehtokeskuksen itäosien rajalle, mikä näkyy erityisesti alueen lettojen runsaampana määränä verrattuna vyöhykkeen muihin osiin.
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. Vain harvoissa paikoissa on jäljellä vanhaa metsää. Alueella esiintyy runsaasti luonnontilaisia ja luonnontilaisen kaltaisia suoalueita, vaikka useat suot ovat metsätaloustoimien vuoksi ojitettuja. Laajat
nevat ovat säilyneet avoimina, joskin ojitus on niitäkin osittain kuivattanut. Pienehköjä
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järviä ja lampia on useita. Suurimpia ovat Konttijärvi, Yli-Portimojärvi ja Suhankojärvi,
joista kukin on pinta-alaltaan 0,6–0,9 km2. Vesistöt ovat enimmäkseen karuja. Virtavesistä selvästi suurin on alueen länsireunalla kulkeva Ylijoki.
Tehtyjen kasvillisuusselvitysten perusteella hankealueen kasvistollisesti merkittävimpiä
alueita ovat lähteet, puronvarret, ojittamattomat (usein runsasravinteiset) suot, pienialaiset luonnontilaisen kaltaiset metsäalueet sekä uhanalaisten ja silmälläpidettävien
lajien kasvupaikat. Hankkeen vaikutuspiiriin sijoittuu neljä järveä ja useita lampia sekä
merkittävimpinä virtavesinä Ylijoki ja Ruonajoki.
Hankealueen erityispiirteenä voidaan pitää pienialaisten rehevien lettojen, lähteiden ja
niiden yhteydessä olevien lähdesoiden esiintymistä yhdessä paikoittain vaihtelevan ja
pienipiirteisen topografian kanssa, minkä seurauksena alueella esiintyy myös alueelle
harvinaisempia yksittäisiä rinnesoita. Alueen laajimmat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset suot ovat Tuumasuon, Koivikkosuon, Rytisuon, Autionaavan ja Autiosuon muodostama keskittymä Yli-Portimojärven länsipuolella. Lisäksi muita laajoja
suoalueita ovat Selkämaanaapa, Takalamminaapa ja Siliäniemenaapa (Kuva 14-1). Takalammen eteläpuolella on Metsähallituksen perustama ojitusrauhoitusalue, jota on
esitetty soidensuojeluohjelman täydennyskohteeksi Tainiaavan nimellä.
Kaivospiirin alueen metsät ovat lähes poikkeuksetta metsätalouden piirissä. Alueen
luontotyyppejä luonnehtii viime vuosikymmeninä toteutettu varsin voimakas metsänkäsittely. Luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsäalueita alueelta löytyy mm.
vesistöjen reunamilta ja suosaarekkeista. Laajin yhtenäinen luonnontilaisen kaltainen
metsäalue sijoittuu Palolammen eteläpuolelle ja se käsittää tuoreita ja kuivahkoja kankaita sekä niiden soistumia. Alueen ulkopuolella lähimmät vanhemman metsän alueet
ovat Kuorinkikivalon länsipuolella oleva rinnemetsä, Kuorinkilammen ja Palovaaran sekä Palolammen ja Palovaaran välissä olevat metsäalueet ja Ahmavaaran länsiosan kangasmetsäalue (Kuva 14-1).
14.1.3

Luontotyypit
Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä (luonnonsuojelulaki 1996/1096 § 29).
Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt
Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä elinympäristöistä (metsälaki
1996/1093 § 10) hankealueella esiintyy:
·

·
·
·

pienvesien välittömiä lähiympäristöjä
o lähteiden ja lähteikköjen välittömät lähiympäristöt
o purojen ja norojen välittömät lähiympäristöt
o pienten lampien välittömät lähiympäristöt
pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla
ruoho- ja heinäkorvet, lehtokorvet
vähätuottoiset kitu- ja joutomaan elinympäristöt
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