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TIIVISTELMÄ
Kuhmo Metals Oy tutkii Suomussalmen Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupariplatinametalli-esiintymien sekä Vaaran nikkeliesiintymän hyödyntämismahdollisuuksia. Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymät sijaitsevat Kiannanniemen alueella ja Vaaran esiintymä
Saarikylän alueella.
Hankkeelle toteutetaan ns. YVA-lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn hankkeesta vastaavana toimii australialaisen kaivosyhtiön Vulcan
Resources Ltd:n tytäryhtiö Kuhmo Metals Oy ja YVA-konsulttina Groundia Oy. YVA-lain mukainen yhteysviranomainen hankkeessa on Kainuun ympäristökeskus.
YVA-menettely
YVA-menettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri tahojen huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja
vaikutusmahdollisuuksia. Menettely jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman, jossa kuvataan hankkeen keskeiset tiedot, arvioitavat vaihtoehdot, arviointialueen rajaus sekä esitetään menetelmät, joilla ympäristövaikutukset arvioidaan. Toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava selvittää YVA-ohjelmassa kuvatuin menetelmin hankkeen ympäristövaikutukset. Tiedot esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.
YVA-hankkeen aikataulu
Arviointimenettely käynnistyi huhtikuussa 2008, kun Kuhmo Metals Oy jätti Kainuun ympäristökeskukselle YVA-ohjelman, jonka yhteysviranomainen kuulutti 9.5.2008. Viranomaiset,
kansalaiset ja yhteisöt jättivät mielipiteensä yhteysviranomaiselle kuulutusajan päättymiseen
9.6.2008 mennessä. Ympäristökeskus antoi kootun lausunnon YVA-ohjelmasta 9.7.2008,
jonka jälkeen varsinainen arviointityö käynnistyi. Hankkeesta järjestettiin paikallisille asukkaille ensimmäinen tiedotustilaisuus 27.5.2008 Saarikylässä ja Kiannanniemellä. Seuraava yleisötilaisuus tullaan järjestämään YVA-selostuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa 2008.
Tarkasteltavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankkeen vaihtoehdot ovat:
x

Vaihtoehto 0 (VE0): hankkeen toteuttamatta jättäminen

x

Vaihtoehto 1 (VE1): Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymät hyödynnetään - malmi
kuljetetaan rikastettavaksi muualle

x

Vaihtoehto 2 (VE2): Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran esiintymät hyödynnetään
Vaaran alueelle rakennettavassa rikastamossa
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Hankkeen keskeiset ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
Tehdyn arviointityön perusteella Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran suunnitelluista kaivoshankkeista ei aiheudu välittömästi tai välillisesti ihmisten terveydelle haitallisia tai vaarallisia ympäristövaikutuksia. Arviointimenetelmät on esitetty kohdassa 7 ja arviointityön tulokset
kohdassa 8.
Hietaharjun ja Peura-ahon kaivoshankkeista ei arvioida muodostuvan havaittavia vaikutuksia
Kiantajärven vesiympäristössä, kalastossa tai kalastuksessa. Hietaharjun kaivoksella ei
myöskään arvioida olevan vaikutuksia läheisen Pahalammen kalankasvatukseen. Vaaran
kaivostoiminnasta aiheutuu pistemäistä kuormitusta Saarijärven pohjoisosaan, mutta hankkeella ei katsota olevan kokonaisuutena vaikutuksia Saarijärven veden laatuun, kalastoon tai
kalastukseen.
YVA-menettelyssä tarkasteltujen kaivoshankkeiden keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät, kuten usein kaivostoiminnassa, luonteeltaan häiritseviin vaikutuksiin. Hankealueiden
läheisyydessä sijaitsee vakituista asutusta sekä loma-asutusta, joten kaivoksilta muodostuu
ajoittain häiritseviä melu- ja pölyvaikutuksia lähimmille asuinkiinteistöille. Lisäksi louhintaräjäytysten tärinävaikutukset tullaan havainnoimaan kaivosalueiden ympäristössä. Edellä mainitut ympäristövaikutukset ovat hetkellisiä tai ajoittaisia ja riippuvat keskeisesti toiminnan
luonteen lisäksi mm. sääolosuhteista ja muista ulkoisista tekijöistä.
Hankkeiden muita haitallisia ympäristövaikutuksia ovat mm. vaikutukset lähimaisemaan sekä
luontoon kaivosalueilla. Kaivosalueiden luontoa ja maisemaa muokataan pysyvästi Hietaharjussa ja Peura-ahossa molemmissa noin 15–20 ha:n ja Vaarassa arviolta noin 85 ha:n alueelta. Hankkeilla ei kuitenkaan arvioida olevan vaikutuksia kaukomaisemaan tai alueellisessa
mittakaavassa tarkasteltuna luontoon tai sen monimuotoisuuteen. Hietaharjun kaivoksen ei
arvioida tehdyn Natura-arvioinnin (kohta 9) perusteella vaikuttavan haitallisesti Vasonniemen
ja Pahalammenpuron Natura-alueeseen.
Haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiskeinoja on tarkasteltu kohdekohtaisesti ja osaalueittain kohdassa 8. Yhteenveto keskeisten ympäristövaikutusten vähentämiskeinoista on
esitetty kohdassa 10. Hankkeiden meluvaikutuksia voidaan vähentää mm. rakentamalla meluvalleja sekä rajoittamalla toiminta-aikoja. Pölyn leviämistä voidaan ehkäistä mm. pölynpoistimilla, koteloinneilla sekä kastelemalla malmia / tiepintoja. Tärinävaikutuksia vähennetään
mitoittamalla räjähdysainemäärät louhintasuunnittelulla ja tärinämittauksilla.
Kaivoshankkeilla arvioidaan positiivisia vaikutuksia Kiannanniemen ja Saarikylän elinkeinoelämään. Hankkeet toisivat toteutuessaan työpaikkoja, ja voisivat parantaa palveluiden
saatavuutta alueilla.
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Vaihtoehtojen vertailu
Mikäli kaivostoimintaa Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueilla ei aloiteta (VE0), säilyvät
alueet nykyisellään pääasiassa metsätalouskäytössä. Alueiden puusto ja kasvisto kehittyy
luonnollisesti ja metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Nykyisten aluekehitysnäkymien
perusteella alueille ei ole suunnitteilla muita hankkeita tai rakentamista. Elinkeinoelämän
kehityksessä ei ole nähtävissä muutoksia.
Kaivostoiminnan käynnistäminen Hietaharjun ja Peura-ahon alueilla (VE1) johtaisi tämän
hetkisen arvion mukaan 4-6 vuoden mittaiseen kaivostoimintaan. Kaivoksilta saataisiin louhittua nikkeli-kupari-platinametallimalmia yhteensä noin 0,65 Mt, jotka kuljetettaisiin Suomussalmen ulkopuolelle rikastettavaksi.
Kaivostoiminnan käynnistäminen Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran alueilla (VE2) johtaisi
tämän hetkisen arvion mukaan noin 6 vuoden mittaiseen kaivostoimintaan. Kaivoksilta saataisiin louhittua nikkeli-kupari-platinamalmia sekä nikkelimalmia yhteensä noin 2,4 Mt. Louhitut malmit rikastettaisiin Vaaran alueelle rakennettavassa rikastamossa.
YVA-menettelyssä tarkasteltavana olevat Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivoshankkeet
sijoittuvat useiden kilometrien etäisyydelle toisistaan, joten ympäristövaikutukset kohdistuvat
pääosin eri alueille. Merkittävin ero hankkeiden toteutusvaihtoehtojen vaikutuksissa on malmirekkaliikenteen suuntautuminen Hietaharjusta ja Peura-ahosta joko lyhintä reittiä länteen
VT 5:lle (VE1) tai pohjoiseen kohti Vaaran kaivosta (VE2).
Yhteystiedot
Hankkeesta vastaava
Kuhmo Metals Oy
Jarmo Vesanto, aluejohtaja Suomi
Puh. 050 410 9552
jvesanto@vulcanresources.com.au

YVA-konsultti
Groundia Oy
Niko Karjalainen, projektipäällikkö
Puh. 050 306 0752
niko.karjalainen@groundia.fi

Yhteysviranomainen
Kainuun ympäristökeskus
Sari Myllyoja, ylitarkastaja
Puh. 020 490 6572, 0400 690 097
sari.myllyoja@ymparisto.fi
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1 JOHDANTO
Kuhmo Metals Oy tutkii Suomussalmen alueella sijaitsevien Hietaharjun, Peura-ahon sekä
Vaaran malmiesiintymien hyödyntämismahdollisuuksia. Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymät
ovat pienehköjä nikkeli-kupari-platinametalli-esiintymiä ja Vaara on kooltaan suurempi nikkelimalmiesiintymä.
Hankkeiden alustavan kannattavuustarkastelun ja yleissuunnittelun yhteydessä toteutetaan
ns. YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään toiminnan mahdolliset ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelulain
edellyttämät toimenpiteet ja ratkaisut. YVA-menettelyssä viranomaisilla, järjestöillä sekä kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa arviointiin ja hankkeen suunnitteluun antamalla lausuntoja tai esittämällä mielipiteensä arviointiohjelmasta sekä tehdystä arvioinnista.
Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektien ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu huhtikuussa 2008 laaditun ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja siitä yhteysviranomaisena toimivan Kainuun ympäristökeskuksen antaman lausunnon pohjalta. Ympäristökeskuksen lausunto sisältää viranomaisten ja järjestöjen antamia lausuntoja sekä kansalaisten esittämiä mielipiteitä hankkeesta. Tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksista
kootussa YVA-selostuksessa esitetään mm. suunnitellun hankkeen keskeisimmät ympäristövaikutukset ja keinoja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

2 YVA-MENETTELY
2.1 Yleistä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (”YVA-laki” 468/1994 ja sen muutosten) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja eri tahojen huomioon ottamista
suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia
ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn avulla pyritään ehkäisemään haitallisten
ympäristövaikutusten syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.
YVA-laissa on säädetty arviointimenettelystä ja sen osapuolista, asiakirjoista sekä vaiheista.
Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena
on, että hankkeesta vastaava ja lupia myöntävät viranomaiset ovat ennakkoon selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista.
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Ympäristövaikutusten arviointimenettely ei ole päätöksenteko- tai lupamenettely. Arvioinnissa
ei tehdä päätöstä hankkeen toteuttamisesta tai toteutettavasta vaihtoehdosta. Hankkeen
toteuttamiseksi tarvittavat luvat haetaan erikseen kullekin luvan tarvitsemalle toiminnalle.
Hanketta koskevassa lupapäätöksessä tai siihen rinnastettavassa muussa päätöksessä on
käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu
huomioon.

2.2 Arvioinnin tarpeellisuus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevassa asetuksessa (268/1999) on määritelty
toiminnat, jotka edellyttävät YVA-menettelyä. Asetuksen mukaan metallimalmien tai muiden
kaivoskivennäisten louhinta, rikastaminen tai käsittely edellyttää YVA-menettelyä, jos vuotuiset louhintamäärät ylittävät 550 000 tonnia tai kyseessä on yli 25 ha:n avolouhos.
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran avolouhokset ovat kaikki alustavien suunnitelmien mukaan pienempiä kuin 25 ha. Alustavien suunnitelmien mukaan vuotuiset louhintamäärät Hietaharjun alueella eivät ylitä YVA-lain mukaista rajaa. Tosin louhinnan alkuvaiheessa (1. ja 2.
vuosi) sivukiveä louhitaan suurempia, mahdollisesti em. rajan ylittäviä, määriä. Peura-ahon
alueen arvioidut louhintamäärät ovat pienemmät kuin Hietaharjussa. Vaaran esiintymä on
suurempi alhaisemman nikkelipitoisuuden omaava esiintymä ja siellä arvioidut vuosittaiset
kokonaislouhintamäärät ylittävät selvästi YVA-lain mukaisen rajan.
Kainuun ympäristökeskuksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on yhteisen näkemyksen mukaisesti päätetty toteuttaa harkinnanvarainen YVA-menettely Kuhmo Metals Oy:n
Suomussalmen nikkeliesiintymien hyödyntämiselle. Kaivoshankkeiden (Hietaharju, Peuraaho ja Vaara) ympäristövaikutukset arvioidaan yhteisesti samassa YVA-menettelyssä.

2.3 YVA-menettelyn osapuolet
2.3.1 Hankkeesta vastaava
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Kuhmo Metals Oy. Konsulttina arvioinnin
tekemisessä toimii Groundia Oy.
Hankkeesta vastaava toiminnanharjoittaja on vastuussa YVA-hankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan on lain mukaan selvitettävä suunnitellun toiminnan ympäristövaikutukset. YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava tai vaikutusten arviointiin perehtynyt konsultti laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja arvioi hankkeen ympäristövaikutukset. Tiedot kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
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Kuhmo Metals Oy on Kainuun alueen nikkeliesiintymien tutkimista ja mahdollista hyödyntämistä varten vuonna 2004 perustettu australialaisen kaivosyhtiön Vulcan Resources Ltd:n
kokonaan omistama tytäryhtiö. Vulcan Resources Ltd on keskittänyt toimintansa pääasiassa
Suomen malmivarojen tutkimiseen, kehittämiseen ja kaivostoimintaan. Yhtiöllä ei ole tällä
hetkellä toiminnassa olevia kaivoksia.
Ennen Suomussalmen nikkeliprojektien eteenpäin viemistä toinen Vulcan Resources Ltd:n
tytäryhtiö Kylylahti Copper Oy on kehittänyt Polvijärven Kylylahden kaivosprojektia, jolle on
vuosien 2005 ja 2006 aikana toteutettu YVA-menettely. Hankkeelle on myös saatu lainvoimainen ympäristö- ja vesitalouslupa vuoden 2008 alussa. Kylylahden hanke käsittää noin 8
Mt:n kupari-koboltti-malmiesiintymän, joka toteutuessaan mahdollistaa noin 10 vuoden
maanalaisen kaivostoiminnan ja malmin rikastamisen Polvijärvellä.
2.3.2 Yhteysviranomainen
Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektin YVA-menettelyn yhteysviranomaisena
toimii Kainuun ympäristökeskus. Yhteysviranomainen huolehtii, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään.
Yhteysviranomaisen tehtäviin kuuluu mm. arviointiohjelman ja -selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset kuulemiset, lausuntojen ja mielipiteiden kerääminen sekä kokoavien lausuntojen antaminen. Tarkemmin yhteysviranomaisen tehtävistä on säädetty YVA-laissa ja asetuksessa.

2.4 Arviointimenettelyn vaiheet
YVA -menettely jakautuu kahteen päävaiheeseen:
Arviointiohjelma -vaihe: YVA-menettelyssä rajataan aluksi hankkeen tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot sekä vaikutukset ja laaditaan selvitysten tekemistä varten ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.
Arviointimenettely käynnistyy, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus kuuluttaa arviointiohjelman ja asettaa arviointiohjelman nähtäville. Ympäristökeskus pyytää kunnalta ja viranomaisilta tarvittavat lausunnot sekä varaa kansalaisille mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. Kansalaiset voivat jättää arviointiohjelmasta huomautuksia tai muistutuksia arviointiohjelmaa koskevassa kuulutuksessa ilmoitetulla tavalla. Ympäristökeskus esittää omassa
lausunnossaan yhteenvedon muista annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.




K uhmo
Metals Oy

15

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

16

Arviointiselostus -vaihe: Ympäristövaikutusten arviointi tehdään arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksessa selvitetään ympäristön tila ja arvioidaan mm. hankkeen vaikutusten merkittävyys, vertaillaan eri vaihtoehtoja
keskenään sekä suunnitellaan, miten haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää.
Hankkeen edellyttämistä luvista päättävät viranomaiset YVA-menettelyn jälkeen siten, kuin
ympäristönsuojelulaissa (86/2000) ja maa-aineslaissa (555/1981) on esitetty.

2.5 Arvioinnin kulku ja aikataulu
Hankkeen YVA-menettely käynnistyi, kun hankkeesta vastaava jätti ympäristövaikutusten
arviointiohjelma Kainuun ympäristökeskukseen huhtikuussa 2008. Lausunnot ja mielipiteet
arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 9.5.–9.6.2008. Yhteysviranomainen antoi
lausuntonsa YVA-ohjelmasta 9.7.2008. Ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan kesän ja
syksyn 2008 aikana ja YVA-selostus jätetään yhteysviranomaiselle sen valmistuttua joulukuussa. Arvioinnin aikataulu on esitetty kuvassa 2-1.

2.6 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
Kainuun ympäristökeskus antoi lausuntonsa Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektien YVA-ohjelmasta 9.7.2008. Ympäristökeskukselle osoitettiin kuulutuksen määräaikaan
mennessä kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä kaikkiaan 14 kappaletta.
Ympäristökeskus toteaa arviointiohjelman täyttävän YVA-lain ja -asetuksen edellyttämät asiat. Lausunnossa todetaan, että arviointiohjelma on selkeä ja tiivis, ehkä liiankin tiivis. Lausunnon mukaan arviointiohjelman perusteella jää osittain epäselväksi olemassa olevan tiedon määrä ja laatu. Osin tästä syystä ympäristökeskus määrää hankkeelle perustettavaksi
seurantaryhmän, joka pystyy vaikuttamaan arviointiselostuksen sisältöön ja edistää tiedonkulkua. Lausunnon mukaan YVA-ohjelman keskeisimmät puutteet liittyvät hankekuvaukseen.
Hankealueiden sijoittuessa lähelle asutusta ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tärkeyttä korostettiin. Lisäksi lausunnossa keskeisesti esille nostettiin luonto- ja vesistövaikutusten arviointiin liittyvät menetelmät ja niiden kuvaukset.

2.7 Yhteysviranomaisen lausunnon huomioiminen arvioinnissa ja YVAselostuksessa
Yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat on huomioitu hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa. Hankesuunnitelmat ovat edenneet YVA-menettelyn aikana ja hankekuvaus on esitetty tarkemmin arviointiselostuksessa. Lisäksi ympäristön nykytilasta on tehty
useita lisäselvityksiä, jotka on esitetty kootusti kohdassa 6.1.2. Yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt vaatimukset ja suositukset on mahdollisuuksien mukaan huomioitu arviointi


K uhmo
Metals Oy

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

työssä. Arviointimenetelmien tarkemmat kuvaukset on esitetty osa-alueittain kohdassa 7,
josta myös käy ilmi kuinka yhteysviranomaisen lausunto on huomioitu arvioinnissa.

Kuva 2-1. YVA-menettelyn vaiheet ja aikataulu.
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3 HANKETTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, LUVAT JA PÄÄTÖKSENTEKO
3.1 Lupatilanne

Kuhmo Metals Oy omistaa kaivoslain mukaiset oikeudet YVA-hankkeessa tarkasteltavien
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran mineraalivarantoihin.
Kuhmo Metals Oy on jättänyt työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) Hietaharjun esiintymän
osalta 13.3.2008 päivätyn kaivoslain mukaisen kaivospiirihakemuksen ”Hietaharju”. Kaivospiiriin haetaan käyttöaluetta ja pientä apualuetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 31
ha. Kaivospiirin alue ja toiminnot on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4.1 ja hakemuksen mukainen kaivospiirin käyttöalue kuvassa 4-3.
Yhtiöllä olevat valtaukset Peura-ahon ja Vaaran esiintymien alueella (taulukko 3-1) oikeuttavat yhtiön esiintymien tutkimiseen esim. kairaamalla.
Taulukko 3-1. Kuhmo Metals Oy:n valtaukset Peura-ahon ja Vaaran alueilla.
Valtaus n:o

Nimi

Tyyppi

Myönnetty

Pinta-ala (ha)

7789/1

Vaara

Valtaus

17.5.2004

61

8049/4

Rytys

Valtaus

3.11.2005

91

8049/5

Vaara North

Valtaus

3.11.2005

38

Vaara West

Valtaus

Käsittelyssä

83

7922/1

Peura-aho

Valtaus

16.3.2005

64

8033/3

Peura-aho North

Valtaus

7.11.2005

12

8033/1

Peura-aho East

Valtaus

7.11.2005

7

8033/2

Peura-aho NE

Valtaus

7.11.2005

10

8033/5

Peura-aho SW

Valtaus

7.11.2005

8

8033/4

Peura-aho South

Valtaus

7.11.2005

19

Vaara

Peura-aho

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupia hankkeille haetaan mahdollisesti YVAmenettelyn päättymisen jälkeen, mikäli kannattavuustarkastelut ja suunnitelmat osoittavat
hankkeiden olevan teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Kaivostoiminnan keskeisistä
säädöksistä ja lupamenettelyistä on kerrottu kohdassa 3.2.
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3.2 Keskeiset säädökset

Kaivostoimintaan ja sen luvanvaraisuuteen keskeisesti vaikuttavia säädöksiä ovat:
x

Kaivoslaki (1965/503)

x

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) ja –asetus (169/2000)

x

Vesilaki (264/1961)

x

Jätelainsäädäntö ja määräykset

x

Maankäyttö ja –rakennuslaki (132/1999) ja –asetus (895/1999)

x

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

x

Terveydensuojelulaki- (736/1994) ja –asetus (1280/1994)

x

Kemikaalilaki (744/1989) ja –asetus (675/1993)

x

Räjähdysainelainsäädäntö

Kaivostoimintaa säätelee keskeisesti Kaivoslaki (1965/503). Kaivosoikeus perustuu työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) hakemuksesta määräämään kaivospiiriin. Kaivoskirjassa määrättävään määräaikaan voidaan pyynnöstä myöntää jatkoaikaa enintään viisi vuotta kerrallaan.
Kun kaivosoikeuden haltija luopuu oikeudestaan, palautuu kaivospiirin alue korvauksetta
maanomistajalle. Kaikki kaivostoimintaan liittyvät toiminnot on sijoitettava kaivospiirin alueelle
tai kaivoslain 22 §:n mukaiselle apualueelle.
Toiminnan ympäristölupaa koskevat säädökset sisältyvät ympäristönsuojelulain (86/2000)
lisäksi ympäristönsuojeluasetukseen (169/2000). Asetuksen 1§ kohdan 7a mukaan kaivostoiminta on ympäristöluvan alaista toimintaa. Ympäristölupaviranomaisena Kainuun alueella
on Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto. Ympäristölupa voidaan myöntää erillisestä hakemuksesta, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-menettely on päättynyt. Ympäristölupa tarvitaan muun muassa jäteveden johtamiseen sekä kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvien sivukivien loppusijoittamiseen.
Toiminnassa syntyviä jätteitä (pois lukien kaivannaisjätteet) ja niiden käsittelyä koskevat jätelaki (1072/1993), jäteasetus (1390/1993), VNp öljyjätehuollosta (101/1997) sekä VNp ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä
(659/1996).
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) säätelee kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimista ja täytäntöönpanoa, jätealueen perustamista, hoitoa, käytöstä poistamista ja jälkihoitoa. Lisäksi asetus koskee kaivannaisjätteen hyödyntämistä tyhjässä louhoksessa sekä jätehuollon tarkkailua, valvontaa ja seurantaa. VNa kaivannaisjätteistä on
astunut voimaan 13.6.2008 ja se panee täytäntöön EU:n parlamentin ja neuvoston kaivannaisjätedirektiivin.
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Vesilain (264/1961) mukaisen vesistön tai pohjaveden muuttamiskieltoon liittyvä lupa tarvitaan laitoksella käytettävän raakaveden ottamiseksi vesistöstä. Luvan myöntää PohjoisSuomen ympäristölupavirasto.
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) ja -asetuksen (895/1999) mukaiset kaivostoiminnan
infrastruktuurin rakentamiseen tarvittavat luvat käsittelee Suomussalmen kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Kaivostoiminnan järjestely- ja turvallisuusmenettelyt kuvataan yleissuunnitelmassa, joka perustuu kaivosten turvallisuusmääräyksistä annettuun Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökseen (921/1975, muutettu 1187/1995), ja joka hyväksytetään Turvatekniikan keskuksella.
Räjähdysaineiden ja nallien varastoinnissa sekä käytössä noudatetaan lain räjähdysvaarallisista aineista (263/1953), räjähdeasetuksen (473/1993) sekä asetuksen räjähteiden vaatimuksenmukaisuuden toteamisesta (1384/1994) mukaista menettelyä.
Kemikaalien (mm. polttonesteet) käyttöä ohjailee kemikaalilaki (744/1989), kemikaaliasetus
(675/1993), asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
(59/1999) sekä STM:n asetus vaarallisten aineiden luettelosta (624/2001). Polttoaineen varastointi- ja jakelurakenteita koskee KTM:n päätös 415/1998.
Toiminnan sijoittamista ja toteuttamista ohjaavat osaltaan terveydensuojelulaki (763/1994) ja
terveydensuojeluasetus (1280/1994) sekä luonnonsuojelulaki (1096/1996) ja -asetus
(160/1997).

3.3 Keskeiset lupahakemus- ja ilmoitusvaiheet

Ennen kaivoksen perustamispäätöstä keskeisiä vaiheita ovat: etsintätyö, valtauksen hakeminen, kaivospiirin hakeminen sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely kaivoshankkeissa,
jotka YVA-asetuksen mukaan vaativat YVA-menettelyä. Kaivoksen perustamispäätöksen
jälkeen on läpi käytävä useita lupahakemus- ja ilmoitusmenettelyvaiheita, jotka on esitetty
taulukossa 3-2.
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Taulukko 3-2. Kaivostoiminnan keskeiset lupahakemus- ja ilmoitusmenettelyt, käsittelijät sekä ajankohdat ja asiasisällöt (Kaivoksen sulkemisen käsikirja – muokattu).
Lupa tai

Hakemuksen

ilmoitus

käsittelijä

Hakuajankohta / tarve

Sisältö (pääkohdat)

Kaivoksen
yleissuunnitelma

TUKES

Ennen toiminnan aloittamista; täydennettävä, kun
kaivoksessa tehdään
olennaisia muutoksia

Maanpoiston rajat, pohja- ja pintavesijärjestelyt, louhinnan suoritus, kuilut ja poistumistiet, vedenpoisto ja tuuletus, laitos- ja
jätealueiden sijainti, kaivoksen rakentamisaikataulu

Ympäristölupa

Ympäristölupavirasto

Ennen kaivostoiminnan
käynnistämistä; tehtäessä
olennaisia, päästöjä tai
riskejä lisääviä muutoksia

Tunnistetiedot, sijaintikohdetiedot, toiminta, ympäristökuormitukset, BAT-selvitys,
vaikutukset, tarkkailu, vahinkojen torjunta

Vesitalouslupa

Ympäristölupavirasto

Tehdään osana ympäristölupahakemusta

Vesien johtaminen, vedenotto, vesistömuutokset

Rakennus- ja
maankäyttöluvat

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Ennen rakentamista tai
rakennuksien oleellista
muuttamista varten

Rikastamo-, toimisto-, varasto-, ym. rakennukset. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta, rakennusten pääpiirustukset

Vaarallisten
kemikaalien
käsittely- ja
varastointiluvat

TUKES

Kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn / varastointiin ennen aloittamista

Lupahakemuksen sisältö kuvattu valtioneuvoston asetuksen 59/1999 liitteessä II

Pelastusviranomainen

Vähäiseen käsittelyyn ja
varastointiin

Uudet laitokset,
TUKES

Kemikaalien teollisen
käsittelyn ja varastoinnin
ollessa laajamittaista

Vastuuhenkilöt, toimenpiteet, ennakoitavissa olevien vaarojen osalta jne. (VNa
59/1999, liite VI)

TUKES

Tarve määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan

Toimintaperiaateasiakirjan sisältö kuvattu
VNa 59/1999, liite III ja turvallisuusselvityksen sisältö liite IV

Patojen turvallisuustarkkailuohjelma ja vahingonvaaraselvitys

TUKES

Hyvissä ajoin ennen padon valmistumista, hyväksyttävä ennen padon
käyttöönottoa (patoluokan
mukaan)

Rakenteiden ja veden korkeuden seuranta, mittaukset, tarkastukset ym.

Ilmoitus nostolaitteista

TUKES

Ennen uuden nostolaitteen käyttöönottoa tai kun
nostolaite poistetaan
käytöstä

Räjähdysaineiden varastointiluvat ym. räjähdysaine-luvat

TUKES

Hyvissä ajoin ennen varastoinnin aloittamista

Varastoitavien räjähdysaineiden määrät,
varaston sijaintikartta ja piirustukset

Ilmoitus kaivostyön harjoittamisesta

KTM

Vuosittain niin kauan kuin
kaivos on toiminnassa

Selvitys harjoitetun kaivostyön määrästä,
laadusta ja tuloksista

Kaivoskartta

TUKES

Vuosittain niin kauan kuin
kaivos on toiminnassa

Topografinen ja geologinen maanpintakartta, vaaka- ja pystyleikkaukset

Sisäinen
pelastussuunnitelma
Turvallisuusselvitys /
toimintaperiaateasiakirja




K uhmo
Metals Oy

21

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

22

3.4 Liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin

Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektien YVA-menettelyn kohteena olevat kaivokset ovat erillinen hankekokonaisuus eivätkä projektit liity suoranaisesti muihin hankkeisiin
tai suunnitelmiin.
Hietaharjun ja Peura-ahon hankkeiden toteutuessa (VE1) malmi rikastetaan muualla jo olemassa olevassa rikastamossa. Malmien mahdolliset rikastuspaikat selviävät hankkeen jatkosuunnitteluvaiheessa YVA-menettelyn päättymisen jälkeen. Vuonna 2008 ainoa toiminnassa
olevia nikkelimalmin rikastamo Suomessa on Nivalassa (Hitura). Vaaran kaivoshankkeen
toteutuessa (VE2) tuotannossa syntyvät metallirikasteet toimitetaan muualle jatkojalostukseen. Lopputuotteiden ostajat selviävät hankkeen edetessä, mutta varmistuvat vasta YVA- ja
lupamenettelyjen jälkeen.
Vaaran suunnittelun kaivosalueen lounaispuolella, noin 2 km etäisyydellä, sijaitsee Tulikivi
Oyj:n Suomussalmen vuolukivilouhos ja tuotantolaitos. Hankkeet eivät liity toisiinsa. Kuhmo
Metals Oy:n emoyhtiöllä Vulcan Resources Ltd:llä on keskinäinen sopimus Tulikivi Oyj:n
kanssa. Sopimus antaa oikeudet Tulikivi Oyj:lle mahdollisiin vuolukiviesiintymiin, jotka sijaitsevat Vulcan Resources Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden valtausten sisällä. Sopimus on kaksisuuntainen. Vastaavat sopimukset ovat nykyään yleisiä, koska kaikki kaivosyhtiöt ovat erikoistuneet tiettyihin esiintymiin ja/tai tuotteisiin.
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4 HANKKEEN KUVAUS
Kuhmo Metals Oy tutkii Suomussalmen alueella sijaitsevien Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupariesiintymien sekä Vaaran nikkeliesiintymän hyödyntämismahdollisuuksia. Esiintymät sijoittuvat Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeelle (kuva 4-2), Kiantajärven länsi- ja pohjoispuolelle, 20–30 km Suomussalmen keskustaajamasta pohjoiseen (Kuva 4-1).

Kuva 4-1. YVA-hankkeessa tarkasteltavien esiintymien sijoittuminen kartalla.
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Kuva 4-2. Suomussalmen vihreäkivivyöhyke ja YVA-hankkeessa tarkasteltavat esiintymät.
Hietaharjun ja Peura-ahon tunnetut malmiesiintymät ovat pienehköjä (< 1 Mt:n) nikkelikupari-platinametalli-esiintymiä, joissa nikkelipitoisuus on 0,5-1 %. Vaaran tunnettu malmiesiintymä on suurempi, yli 1,75 Mt:n nikkeliesiintymä, jonka nikkelipitoisuuden on yli 0,4 %.
Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymät on mahdollista rikastaa korkeiden metallien hintojen
aikaan taloudellisesti kaukanakin sijaitsevilla rikastamoilla, kun taas Vaaran matalamman
pitoisuuden esiintymä on mahdollista rikastaa taloudellisesti ainoastaan louhoksen välittömässä läheisyydessä. Kaivosyhtiö on käynnistänyt alustavat kannattavuustarkastelut kaikkien kolmen esiintymän osalta. YVA-hankkeessa tarkasteltavat hankkeen toteuttamisvaihtoehdot on esitetty kohdassa 5.

4.1 Hietaharju
4.1.1 Sijainti ja käyttöhistoria
Hietaharjun esiintymä sijoittuu Kiannanniemen kylän länsipuolelle (peruskarttalehti 4511 10)
noin 1 km:n etäisyydelle kylän keskittymästä (kuva 4-1). Esiintymä sijaitsee Hietaharju 2 nimisellä valtausalueella, jonka oikeudet ovat Kuhmo Metals Oy:llä. Yhtiö on toimittanut työja elinkeinoministeriölle kaivospiirihakemuksen alueesta maaliskuussa 2008. Alueella ei ole
harjoitettu aikaisemmin kaivostoimintaa.
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Alueen malmiesiintymää on tutkittu 1960 -luvulta lähtien Outokumpu Oy:n toimesta. Kuhmo
Metals Oy on tutkinut esiintymää aktiivisesti vuodesta 2005 lähtien ja malmiesiintymän laajuutta tarkentavia sekä malmin laatua ja ominaisuuksia koskevia tutkimuksia jatketaan edelleen.
Haettavan kaivospiirin keskellä olevalta harjulta on aikaisemmin otettu pieniä määriä maaainesta. Muutoin alue on ollut metsätalouskäytössä. Haettavan kaivospiirin alueen maapohja
on yksityisessä omistuksessa.
4.1.2 Esiintymän geologinen kuvaus
Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeeseen kuuluvan Kiannanniemen alueella sijaitseva Hietaharjun nikkeli-kupariesiintymä sijoittuu noin 1 km pitkän ja alle 100 m paksun ultraemäksisen
kumulaatioyksikön eteläosaan. Nikkeli-kuparimineralisaatio esiintyy sekä massiivisina että
pirotteisina sulfidilinsseinä ultraemäksisen kumulaatioyksikön keski- ja itäosissa.
Esiintymän päämineraalit ovat magneettikiisu, pentlandiitti ja kuparikiisu. Lisäarvoa esiintymälle tuovat platinaryhmän metallien (PGE) korkeat pitoisuudet. Tunnetun mineralisoituneen
vyöhykkeen pituus on noin 200 metriä. Malmilinssien paksuus vaihtelee välillä alle 0,5 m …
10 m. Hietaharjun alueen geologiasta ja kivilajien ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin
kohdassa 4.1.6.
4.1.3 Kaivostoiminnan käynnistäminen - rakennusvaihe
Hietaharjun esiintymä suunnitellaan hyödynnettäväksi YVA-menettelyn jälkeen edellyttäen,
että kannattavuustarkastelut antavat positiivisen lopputuloksen, suunnittelutyöt ovat valmiit ja
tarvittavat luvat on hankittu. Esiintymän hyödyntäminen on mahdollista aikaisintaan vuonna
2011. Esiintymän hyödyntäminen edellyttää, että malmi pystytään louhimaan ja rikastamaan
kannattavasti, joka puolestaan riippuu keskeisesti metallien maailmanmarkkinahinnoista.
Ennen louhinnan aloittamista suoritetaan valmistelevat työt alueella. Tulevan louhoksen alueelta raivataan aluksi puusto ja kasvillisuus, jonka jälkeen poistetaan maapeitteet kaivinkoneella. Sivukivien varastoalueiden alueilta raivataan niin ikään puusto ja kasvillisuus ja löyhät
pintamaakerrokset poistetaan kaivinkoneella.
Valmistelevissa kaivutyövaiheissa saatuja maa-aineksia käytetään hyödyksi kaivosalueen
maanrakennustöissä esim. meluvalleihin ja teiden pohjiin. Louhinnan alkuvaiheessa muodostuvaa ympäristö- ja rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan maarakentamiseen soveltuvaa sivukiveä käytetään myös alueen rakennustöissä.
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Ennen malmin louhinnan aloittamista rakennetaan lisäksi tarvittavat tiet sekä vesien keräysja käsittelyrakenteet. Kuvassa 4-3 on esitetty alueen toimintojen suunniteltu sijoittuminen.
Hietaharjun kaivosalueen valmisteleva rakennustyövaihe kestää arviolta 2-4 kuukautta.

Kuva 4-3. Hietaharjun kaivospiirin käyttösuunnitelmakartta (Kuhmo Metals Oy, Hietaharjun
kaivospiirihakemus 13.3.2008).
Kuvan 4-3 selitykset: 1 avolouhos; 2 sivukiven varastointialue; 3 sivukiven ja irtomaan varastointialue; 4. malmin välivarastointi-alue; 5 toimisto ja huoltoalue; 6 poistovesien selkeytysallas; 7 kaivospiirialueen yhdystiet; A, B ja C = malmilinssien pintaprojektiot avolouhoksen alueella; punainen = kaivospiirin käyttöalue; oranssi = kaivospiirin apualue (liittymä).
4.1.4 Louhinta
Hietaharjun malmiesiintymän louhinta toteutetaan avolouhintana. Suunnitellun avolouhoksen
pinta-ala on noin 4 ha ja suurin syvyys noin 110 m ympäröivään maanpintaan nähden. Tämän hetkisten tutkimustietojen perusteella louhoksesta irrotettavan malmin kokonaismääräksi on arvioitu noin 0,45 Mt (n. 160 000 m3ktr). Malmin paljastamiseksi sivukiveä joudutaan
irrottamaan louhoksesta arviolta noin 5,9 Mt (n. 2 100 000 m3ktr). Arvioitu hankkeen kokonaislouhinta-aika on n. 4-6 vuotta.
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Kuva 4-4. Valokuva avolouhoksesta (Finn Nickel Oy, Särkiniemi).
Louhintatekniikkana on pengerlouhinta 5 tai 10 metrin pengerkorkeudella tasoittain. Kivi irrotetaan kalliosta räjäyttämällä porareikiin panostetuilla räjähdysaineilla. Liikennöinti louhokseen ja louhoksesta pois tapahtuu louhoksen seinämillä kulkevaa vinoajotietä pitkin.
4.1.5 Malmin välivarastointi
Räjäytetty malmi lastataan louhoksessa kaivinkoneella kiviautoihin (dumppereihin) tai kuorma-autoihin ja siirretään maan päälle välivarastoon, josta louhittu malmi lastataan pyöräkuormaajalla edelleen kuorma-autoihin ja kuljetaan rikastettavaksi muualle. Malmia ei esikäsitellä (murskata) Hietaharjun kaivos-alueella.
4.1.6 Sivukivet
Louhittu sivukivi lastataan kaivinkoneella dumppereihin ja kuljetetaan edelleen sivukivien
varastoalueille. Suunnitelmien mukaan sivukivet sijoitetaan kahdelle alueelle louhoksen länsi- ja itäpuolelle tasatulle tiiviille maapohjalle. Mahdollisesti happoa muodostava (Potentially
Acid Forming / PAF) sivukivi sijoitetaan alueille erilleen happoa muodostamattomasta sivukivestä (Non Acid Forming / NAF ). Louhinnan alkuvaiheessa osa rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan maarakentamiseen soveltuvasta sivukivestä murskataan käytettäväksi mm. kenttien ja teiden rakennekerroksissa.
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Geologia
Hietaharjun pääkivilajit ovat idästä länteen lukien: kvartsi – maasälpäkivi, kloriitti – amfibolikivi, vuolukivi ja emäksinen vulkaniitti. Hietaharjun alueen geologinen kartta sekä kivilajien
esiintyminen on esitetty kuvissa 4-5 ja 4-6. Kivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen on esitetty taulukossa 4-1.
Taulukko 4-1. Hietaharjun kivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen.
Kivilaji

Päämineraalit

Sulfidimineraalit

Sulfidien määrä

Rikki-pitoisuus

Arvioitu
osuus louhittavasta
sivukivestä

Kvartsi –
maasälpäkivi

Kvartsi, maasälpä, serisiitti,
kalsiitti

-

Ei merkittävä
(<<1 %)

Ei merkittävä
(<<1 %)

45 %

Kloriitti –
amfibolikivi

Kloriitti, tremoliitti

Magneettikiisu, kuparikiisu, pentlandiitti

Satunnaisesti
epäjatkuvia pesäkkeitä pirotteisia sulfideja

Malmivyöhykkeiden ulkopuolella
valtaosin < 1 %,
satunnaisesti 1-5
%

10 %

Vuolukivi

Talkki, magnesiitti, kloriitti,
tremoliitti

Magneettikiisu, kuparikiisu, pentlandiitti

Satunnaisesti
epäjatkuvia pesäkkeitä pirotteisia sulfideja

Malmivyöhykkeiden ulkopuolella
valtaosin <1 %,
satunnaisesti 1-3
%

43 %

Emäksinen
vulkaniitti

Kloriitti, Plagioklaasi, amfiboli, kalsiitti

-

Ei merkittävä,
lähellä itäkontaktia, <1m paksu,
rautasulfidi horisontti

Ei merkittävä,
rautakiisuhorisontin alueella paikoin
jopa 25 %

2%
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Kuva 4-5. Hietaharjun geologinen kartta ja suunnitellun avolouhoksen likimääräinen raja.
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Kuva 4-6. Hietaharjun itä – länsi suuntainen pystyleikkaus katsottuna pohjoiseen.
Sivukivien haponmuodostuspotentiaali
Valtaosalla suunnitellun avolouhoksen sisään jäävistä sivukivistä ei katsota olevan haponmuodostuspotentiaalia. Kvartsi – maasälpäkivi ja emäksinen vulkaniitti kokonaisuudessaan
sekä noin kaksi kolmasosaa vuolukivestä ja kloriitti – amfibolikivestä arvioidaan kuuluvaksi
tähän ryhmään. Kokonaisuudessaan happoa muodostamattomien (NAF) kivien osuus louhittavasta sivukivestä on n. 70 - 80 %.
Mahdollisesti happoa tuottavia (PAF) sivukiviä on kahta tyyppiä, sulfidiköyhä mineralisoitunut
vuolukivi ja kloriitti – amfibolikivi sekä länsipuolella esiintyvä rautakiisumuodostuma, joiden
yhteenlaskettu kokonaisosuus louhittavasta sivukivestä on n. 20 - 30 %.
Merkittävimmän mahdollisesti happoa tuottavan sivukiviryhmän muodostavat malmivyöhykkeen vuolukivi ja kloriitti – amfibolikivi. Näissä kivissä voi mahdollisesti esiintyä heikomman
mineralisaation osia pieninä epäjatkuvina pirote- ja massiivisten kiisujen silmäkkeinä varsinaisten malmilinssien ulkopuolella. Vuolukiven korkealla karbonaattipitoisuudella (magnesiitti) on kuitenkin puskuroiva vaikutus.
Länsipuolella emäksisen vulkaniitin kontaktivyöhykkeeseen liittyvä rautakiisumuodostuma on
hyvin ohut, < 1 m. Eteläosissa se esiintyy heikkona pirotteena tai raitaisena pirotteena. Pohjoisosissa on myös pieniä vyöhykkeitä massiivisia sulfideja, joissa rikkipitoisuus voi yltää jopa
25 %:iin.
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4.1.7 Vesien hallinta
Panostusreikien porauksessa mahdollisesti, esimerkiksi pölyämisen estämiseksi, tarvittava
vähäinen määrä raakavettä (50 m3/d) otetaan pumppaamalla kaivospiirin rantaviivasta Kiantajärven Vasonlahdesta. Lisäksi toiminnassa voidaan tarvita vettä muuhun pölynsidontaan.
Alueen muissa toiminnoissa ei tarvita raakavettä. Sosiaalitiloissa tarvittava talousvesi tuodaan paikalle säiliöissä.
Louhokseen kertyvät sade- ja valumavedet pumpataan vaiheittain alueelle rakennettavaan
vesien tasausaltaaseen. Sivukivien varastoalueiden ja malmin välivarastoalueen sade- ja
valumavedet kerätään reunaojilla ja pumpataan vesien tasausaltaaseen. Tasausaltaassa
vesi selkeytetään ja käsitellään ennen vesien purkamista Vasonlahteen. Vesien selkeytystä
tehostetaan kemikaaleilla (esim. ferrosulfaatilla) ja pH neutraloidaan tarpeen mukaan kalkilla.
Purkuvedet käsitellään niin, että ne täyttävät myöhemmin ympäristöluvassa määrättävät pitoisuusrajat ennen niiden johtamista ympäristöön. Käsitellyt purkuvedet johdetaan avoojassa Kiantajärven Vasonlahteen. Vesien purkupiste sijoitetaan Vasonperän suuaukon kohdalla olevan matalikon itäpuolelle, jotta vesi pääsee kulkemaan myös matalan veden aikaan
(talvella) vapaasti Kiantajärveen.
Sosiaalitilojen jätevedet kerätään umpisäiliöön. Säiliö tyhjennetään lietteestä / vedestä säännöllisesti ja kuljetetaan asianmukaiseen kunnalliseen käsittelyyn. Sosiaalitilojen jätevesiä ei
käsitellä paikan päällä tai johdeta ympäristöön.
4.1.8 Energia
Muun muassa sosiaalitilojen lämmityksessä, valaistuksessa, vesipumpuissa ja mahdollisesti
työkoneissa (esim. murskain) tarvittava sähköenergia ostetaan Kainuun Sähkö Oy:n
verkosta.
Toiminnassa tarvittavat työkoneet / ajoneuvot:
x

Poravaunu (1 kpl)

x

Kaivinkone (1 kpl)

x

Pyöräkuormaaja (1 kpl)

x

Dumpperi / kuorma-auto (2-3 kpl)

x

Maastoajoneuvo (3-4 kpl)

x

Murskain (1 kpl, rakennusvaiheessa)

Työkoneet ja ajoneuvot toimivat diesel- / moottoripolttoöljyllä. Arvioitu polttoaineen
kokonaiskulutus vuodessa on noin 200 m3 (200 000 litraa).
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4.1.9 Muut toiminnot ja rakenteet
Alueelle sijoitetaan parakit sosiaali- ja toimistotiloiksi. Alueelle tehdään työkoneiden säilytysja huoltoalue, johon sijoitetaan pressuhalli tai muu vastaava kevytrakenteinen konesuoja.
Alueen pohjoisosan läpi kulkee Kainuun Sähköverkko Oy:n 20 kV:n ilmajohto, joka tullaan
tarvittavilta osin linjaamaan uudestaan toimintojen tieltä.
4.1.10 Toiminnan päättyminen - sulkemisvaihe
Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan vastaamaan mahdollisimman hyvin alueen nykytilaa ja alue voidaan palauttaa pääosin metsätalouskäyttöön. Mahdolliset esim. sortumisvaaraa aiheuttavat kohteet poistetaan / kunnostetaan ja alue saatetaan turvalliseksi liikkua.
Avolouhos täytetään välivarastoiduilla sivukivillä niin, että kaikki PAF-sivukivi (n. 0,9 milj.
m3rtr) ja mahdollisimman suuri osa NAF-sivukivestä (n. 1,6 m3rtr) sijoitetaan takaisin louhokseen. Louhoksen täytyttyä vedellä louhokseen sijoitetut sivukivet ovat hapettomassa tilassa
eikä haponmuodostusta pääse tapahtumaan. Alueelle ei jää ”tekolampea”.
Loput maan päälle jääneet sivukivet (NAF), arviolta noin 1,5 milj. m3rtr, maisemoidaan alueelle. Maisemoinnissa sivukivialue muotoillaan niin, että lakialue on viettävä ja reunaluiskat
jäävät loiviksi (esim. 1:3). Muotoillun kivialueen päälle rakennetaan tiivis moreenikerros
(esim. 0,5 m), joka verhoillaan tarvittaessa kasvukerroksella.
Toiminnan päättymisen yhteydessä mm. malmin varastoalueen ja tasausaltaiden maapohjat
tutkitaan. Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja käsitellään asianmukaisesti.

4.2 Peura-aho

4.2.1 Sijainti ja käyttöhistoria
Peura-ahon esiintymä sijoittuu Kiannanniemen kylän pohjoispuolelle (peruskarttalehti 4511
10) noin 5 kilometrin etäisyydelle kylän keskustasta (kuva 4-1). Esiintymä sijaitsee Peura-aho
-nimisellä valtausalueella (7922/1), jonka oikeudet ovat Kuhmo Metals Oy:llä.
Alueen nikkeli-kupariesiintymä löydettiin Hietaharjun tavoin Outokumpu Oy:n toimesta 1960luvun alussa ja sitä on tutkittu myöhemmin hankkeesta vastaavan toimesta esiintymän oikeuksien siirryttyä Kuhmo Metals Oy:lle 2005. Alueella on tehty aikoinaan Outokumpu Oy:n
toimesta tutkimuskaivanto, joka on myöhemmin täyttynyt vedellä. Kaivannon ympärillä on
pieniä maa-/kiviaineskasoja. Valtausalueen maapohja on pääosin yksityisessä omistuksessa.
Alue on metsätalouskäytössä.
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4.2.2 Esiintymän geologinen kuvaus
Peura-ahon nikkeli-kupariesiintymä sijaitsee Hietaharjun tavoin Kiannanniemen alueella.
Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeeseen kuuluva Peura-ahon esiintymä sijoittuu noin 1,5 km
pitkän ja alle 100 m paksun poimuttuneen ultraemäksisen kumulaattiyksikön koillisosaan.
Nikkeli-kuparimineralisaatio esiintyy Peura-ahon poimun kärjen alueella sekä pirotteisina
sulfidilinsseinä ultraemäksisen kumulaattiyksikön sisällä, että massiivisina sulfideina kumulaattiyksikön länsi- ja lounaispuolella esiintyvän happaman vulkaniitin sisällä.
Esiintymän päämineraalit ovat magneettikiisu, pentlandiitti ja kuparikiisu. Lisäarvoa esiintymälle tuovat platinaryhmän metallien (PGE) kohtalaiset pitoisuudet. Tunnetun mineralisoituneen vyöhykkeen pituus on noin 150 metriä. Malmilinssien paksuus vaihtelee välillä alle
0,5 m … 15 m. Paksuimmillaan mineralisaatio on pirotteisissa osissa ja ohuimmillaan massiivisissa osissa. Peura-ahon alueen geologiasta ja kivilajien ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.2.6.
4.2.3 Kaivostoiminnan käynnistäminen - rakennusvaihe
Tavoitteena on Peura-ahon malmiesiintymän hyödyntäminen YVA-menettelyn jälkeen edellyttäen, että kannattavuustarkastelut antavat positiivisen lopputuloksen, suunnittelutyöt ovat
valmiit ja tarvittavat luvat on hankittu. Esiintymän hyödyntäminen on mahdollista aikaisintaan
vuonna 2011. Esiintymän hyödyntäminen edellyttää, että malmi pystytään louhimaan ja rikastamaan kannattavasti, joka riippuu keskeisesti metallien maailmanmarkkinahinnoista.
Ennen louhinnan aloittamista suoritetaan valmistelevat työt alueella. Peura-ahon kaivosalueen valmisteleva rakennustyövaihe kestää arviolta 2-4 kuukautta.
Valmistelevat työt aloitetaan raivaamalla louhosalueen ja sivukivien varastoalueen puusto ja
kasvillisuus. Raivauksen jälkeen poistetaan kaikki maapeitteet tulevan louhoksen alueelta ja
löyhät pintamaakerrokset sivukivien varastoalueelta. Kaivettuja maa-aineksia käytetään hyödyksi kaivosalueen maanrakennustöissä esim. meluvalleihin ja teiden pohjiin. Louhinnan
alkuvaiheessa muodostuvaa ympäristö- ja rakennusteknisiltä ominaisuuksiltaan maarakentamiseen soveltuvaa sivukiveä käytetään myös alueen rakennustöissä.
Ennen malmin louhinnan aloittamista rakennetaan lisäksi tarvittavat tiet sekä vesien keräysja käsittelyrakenteet. Kuvassa 4-7 on esitetty Peura-ahon kaivosalueen toimintojen suunniteltu sijoittuminen.
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Kuva 4-7. Toimintojen alustava sijoittuminen Peura-ahossa.
4.2.4 Louhinta
Peura-ahon esiintymän louhinta toteutetaan avolouhintana. Alustavasti suunnitellun avolouhoksen pinta-ala on noin 3,5 ha ja suurin syvyys noin 50 m ympäröivään maanpintaan
nähden. Tämän hetkisten tutkimustietojen perusteella avolouhoksesta irrotettavan malmin
kokonaismäärä on arvioitu olevan noin 0,2 Mt (n. 70 000 m3ktr). Malmin paljastamiseksi sivukiveä joudutaan irrottamaan louhoksesta arviolta noin 2,8 Mt (n. 1,0 milj. m3ktr). Arvioitu
hankkeen kokonaislouhinta-aika on noin 2 vuotta.
Louhintatekniikkana on pengerlouhinta 5 tai 10 metrin pengerkorkeudella tasoittain. Kivi irrotetaan kalliosta räjäyttämällä porareikiin panostetuilla räjähdysaineilla. Liikennöinti louhokseen ja louhoksesta pois tapahtuu louhoksen seinämillä kulkevaa vinoajotietä pitkin.
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4.2.5 Malmin välivarastointi
Räjäytetty malmi lastataan louhoksessa kaivinkoneella kiviautoihin (dumppereihin) tai kuorma-autoihin ja siirretään maan päälle välivarastoon. Välivarastoitu malmi lastataan pyöräkuormaajalla edelleen kuorma-autoihin ja kuljetaan muualle rikastettavaksi. Malmia ei murskata alueella.
4.2.6 Sivukivet
Irrotettu sivukivi lastataan louhoksessa kaivinkoneella dumppereihin tai kuorma-autoihin ja
kuljetetaan sivukivien varastoalueelle. Sivukivien varastoalueen alustava sijainti on esitetty
kuvassa 4-7. Louhintavaiheessa erotellaan mahdollisesti happoa muodostavat (PAF) sivukivet sijoitetaan sivukivialueelle erikseen happoa muodostumattomista (NAF) kivistä.
Louhinnan alkuvaiheessa osa rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan maarakentamiseen soveltuvasta sivukivestä murskataan käytettäväksi mm. kenttien ja teiden rakenteissa.
Geologia
Peura-ahon pääkivilajit ovat lännestä itään lukien: Kvartsi – maasälpäkivi, kloriitti – amfibolikivi, serpentiniitti, emäksinen vulkaniitti ja kiille-/mustaliuske. Kuvissa 4-8 ja 4-9 on esitetty
Peura-ahon geologinen kartta, kivilajien esiintyminen. Pääkivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen on esitetty taulukossa 4-2.
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Taulukko 4-2. Peura-ahon pääkivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen.
Kivilaji

Päämineraalit

Sulfidimineraalit

Sulfidien
määrä

Rikkipitoisuus

Arvioitu
osuus louhittavasta
sivukivestä

Kvartsi –
maasälpäkivi

Kvartsi,
maasälpä, serisiitti

Rikkikiisu,
magneettikiisu

Satunnaisesti kapeita raitoja

Pääsääntöisesti <<1 %, 15 %
Kapeissa rautakiisuvyöhykkeissä ja
malmivyöhykkeen läheisyydessä 40 %:iin
asti

Kloriitti –
amfibolikivi

Kloriitti,
tremoliitti

Magneettikiisu, kuparikiisu,
pentlandiitti

Satunnaisesti kapeita raitoja /
raontäytteitä

Pääsääntöisesti <<1 %, 25 %
Satunnaisesti malmivyöhykkeen läheisyydessä 15 %:iin asti

Serpentiniitti

Serpentiini,
tremoliitti, kloriitti

Magneettikiisu, kuparikiisu,
pentlandiitti

Satunnaisesti hyvin heikkoa pirotetta ja
raontäytettä

Pääsääntöisesti <<1 %

50 %

Emäksinen
vulkaniitti

Kloriitti,
plagioklaasi,
amfiboli,
kalsiitti

Magneettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu

Ei merkittävä
(<<1 %)

Ei merkittävä (<<1 %)

5%

Kiilleliuske
/ Mustaliuske

Grafiitti,
kloriitti,
maasälpä,
kvartsi

Magneettikiisu, rikkikiisu, kuparikiisu

Yleisesti
raitaista
rautasulfideja ja
paikoin
massiivisina

Vaihtelee runsaasti alle
1 %:sta noin 40 %:iin

5%
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Kuva 4-8. Peura-ahon geologinen kartta ja suunnitellun avolouhoksen raja.

Kuva 4-9. Peura-ahon itä – länsisuuntainen pystyleikkaus katsottuna pohjoiseen.
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Sivukivien haponmuodostuspotentiaali
Noin 50–60 % suunnitellusta sivukivilouhinnasta arvioidaan koostuvan serpentiniitistä, emäksisestä vulkaniitista sekä sulfidivapaista kvartsi – maasälpäkivestä ja kloriitti – amfibolikivestä. Näillä sivukivillä ei katsota olevan haponmuodostuspotentiaalia.
Peura-ahon mineralisaatio esiintyy useina erityyppisinä mineralisaatiolinsseinä kolmessa
kivilajiyksikössä, kvartsi – maasälpäkivessä, kloriitti – amfibolikivessä ja serpentiniitissä. Mineralisaation luonteen vuoksi myös päämalmilinssien välisissä sivukivissä, erityisesti kvartsi
– maasälpäkivessä ja kloriitti – amfibolikivessä, esiintyy paikoin sulfidipitoisia vyöhykkeitä.
Näiden kahden kivilajin sulfidipitoisten osien osuus arvioidusta sivukivilouhinnasta on n. 30–
40 %.
Toinen mahdollisesti happoa muodostava sivukivilaji on ohut kiilleliuske / mustaliuskeyksikkö
emäksisen vulkaniitin sisällä mineralisaation itäpuolella (kuva 4-9). Tässä kivessä esiintyy
yleisesti raitaisia rautasulfideja, jotka muodostavat paikoin massiivisia sulfidiyksiköitä. Kivilajin osuus arvioidusta sivukiven louhinnasta on pieni, n. 5 %.
4.2.7 Vesien hallinta
Panostusreikien porauksessa mahdollisesti, esim. pölyämisen estämiseksi, tarvittava vähäinen määrä raakavettä otetaan pumppaamalla noin 200 m:n päästä Kiantajärvestä. Louhokseen kertyvät sade- ja valumavedet pumpataan vaiheittain alueelle rakennettavaan vesien
tasausaltaaseen. Sivukivien varastoalueiden ja malmin välivarastoalueen sade- ja valumavedet kerätään reunaojilla ja pumpataan vesien tasausaltaaseen. Tasausaltaassa vesi selkeytetään ennen vesien purkamista Kiantajärveen. Selkeytystä tehostetaan tarvittaessa kemikaaleilla.
4.2.8 Energia ja koneet
Parakeissa ja mahdollisesti työkoneissa (esim. murskain) tarvittava sähköenergia ostetaan
Kainuun Sähkö Oy:n verkosta.
Toiminnassa tarvittavat työkoneet / ajoneuvot:
x

Poravaunu (1 kpl)

x

Kaivinkone (1 kpl)

x

Pyöräkuormaaja (1 kpl)

x

Dumpperi / kuorma-auto (2-3 kpl)

x

Maastoajoneuvo (3-4 kpl)

x

Murskain (1 kpl, rakennusvaiheessa)
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Työkoneet ja ajoneuvot toimivat diesel- / moottoripolttoöljyllä. Arvioitu polttoaineen
kokonaiskulutus vuodessa on noin 200 m3.
4.2.9 Muut toiminnot ja rakenteet
Alueelle sijoitetaan parakit sosiaali- ja toimistotiloiksi. Alueelle tehdään työkoneiden säilytysja huoltoalue, johon pystytetään pressuhalli konesuojaksi ja huoltotoimenpiteitä varten.
4.2.10 Toiminnan päättyminen
Toiminnan päätyttyä alue maisemoidaan mahdollisimman lähelle alueen nykytilaa ja alue
voidaan palauttaa pääosin metsätalouskäyttöön. Maisemointitöiden arvioidaan kestävän noin
6 kk.
Avolouhos täytetään välivarastoidut sivukivillä. Kaikki PAF-sivukivi (n. 0,7 milj. m3rtr) ja osa
NAF-sivukivestä (n. 0,4 milj. m3rtr) siirretään konetyönä takaisin louhokseen. Louhoksen täytyttyä vedellä louhokseen sijoitetut sivukivet ovat hapettomassa tilassa eikä haponmuodostusta pääse tapahtumaan. Alueelle ei jää ns. tekolampea.
Maan päälle jäävä osa NAF-sivukivestä (n. 0,7 milj. m3rtr) maisemoidaan alueelle. Sivukivialue muotoillaan niin, että lakialue on viettävä ja reunaluiskat jäävät loiviksi (esim. 1:3). Muotoillun kivialueen päälle rakennetaan tiivis moreenikerros (esim. 0,5 m), joka verhoillaan tarvittaessa kasvukerroksella.
Toiminnan päättymisen yhteydessä mm. malmin varastoalueen ja tasausaltaiden maapohjat
tutkitaan. Mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset poistetaan ja käsitellään asianmukaisesti.

4.3 Vaara
4.3.1 Sijainti ja käyttöhistoria
Vaaran nikkeliesiintymä sijoittuu Saarikylän alueelle (peruskarttalehti 4513 03) noin 12 km
Peura-ahon esiintymästä koilliseen (kuva 4-1). Esiintymä sijaitsee Vaara -nimisellä valtausalueella (7789/1) noin 500 metriä Saarikylän asutuskeskittymän luoteispuolelle.
Vaaran nikkelimineralisaatio löydettiin vuonna 1998 GTK:n toimesta lohkare-etsinnän ja sitä
edeltävän geokemiallisen maaperätutkimuksen tulosten perusteella. Vaaran mineralisaatio
on ollut GTK:n hallinnassa vuosina 1998–2000, jonka jälkeen oikeudet ovat siirtyneet Outokumpu Mining Oy:n ja Polar Mining Oy:n kautta Kuhmo Metals Oy:lle vuonna 2005. Vaaran
alueella ei ole harjoitettu aikaisemmin kaivostoimintaa tai koelouhintaa. Alue on ollut metsätalouskäytössä.
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4.3.2 Esiintymän geologinen kuvaus
Vaaran nikkelimineralisaatio sijaitsee Saarikylän alueella ja kuuluu Suomussalmen vihreäkivivyöhykkeeseen. Esiintymä sijoittuu noin 1,5 km pitkän ja noin 500 m paksun ultraemäksisen kumulaattikompleksin länsi- ja lounaisosiin. Nikkelimineralisaatio esiintyy pirotteisina
sulfidilinsseinä läntisen ultraemäksisen kumulaattiyksikön keski- ja eteläosissa.
Esiintymän päämalmimineraalit ovat milleriitti, pentlandiitti ja rikkikiisu, joiden kokonaismäärä
on kuitenkin hyvin vähäinen, noin 1 % kokonaispainosta. Tunnetun mineralisoituneen vyöhykkeen pituus on noin 600 metriä. Mineralisaatio koostuu yhdestä neljään malmilinssistä,
joiden paksuus vaihtelee välillä 1 - 30 m. Mineralisoituneen vyöhykkeen kokonaispaksuus on
suurimmillaan noin 50 metriä. Vaaran alueen geologiasta ja kivilajien ominaisuuksista on
kerrottu tarkemmin kohdassa 4.3.6.
4.3.3 Kaivostoiminnan käynnistäminen - rakennusvaihe
Vaaran esiintymän hyödyntäminen edellyttää, että hankkeen jatkotutkimuksissa arvio malmin
määrästä ja pitoisuuksista kasvaa ja rikastuskokeet antavat positiivisia tuloksia. Lisäksi nikkelin maailmanmarkkinahintojen on oltava hyvällä tasolla. Hankkeen valmistelevat työt on
mahdollista aloittaa YVA-menettelyn jälkeen, kun alustava ja lopullinen kannattavuustarkastelu on tehty, suunnittelutyö on saatu päätökseen ja tarvittavat luvat ovat olemassa. Projektin
käynnistyminen on mahdollista aikaisintaan vuonna 2011.
Ennen malmin louhinnan aloittamista on alueelle rakennettava malmin esikäsittelyyn ja rikastamiseen tarvittavat valmiudet sekä infrastruktuuri. Alueelle tulevia rakennuksia ja rakenteita
ovat: sivukivien varastoalue, malmin varastointi- ja murskausalueet, rikastamo, rikastushiekka-allas, sosiaalitilat, vesien tasaus- ja käsittelyaltaat sekä tarvittavat huolto- ym. hallit. Edellä
mainittujen rakenteiden, rakennusten ja infrastruktuurin rakentaminen (rakennusvaihe) kestää arviolta noin 1,5-2 vuotta.
YVA-menettelyn aikana on laadittu alustava aluesuunnitelma Vaaran kaivosalueelle. Keskeisten toimintojen alustava sijoittuminen ja laajuus on esitetty kuvassa 4-10.
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Kuva 4-10. Toimintojen alustava sijoittuminen Vaaran louhosalueella.
4.3.4 Louhinta
Vaaran nikkeliesiintymän louhinta toteutetaan avolouhoksena. YVA-hankkeen aikana toteutetun malmiesiintymän jatkotutkimusten perusteella esiintymän malmiarvio on pienentynyt
YVA-ohjelmavaiheessa arvioidusta. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan avolouhoksen
pinta-ala on noin 17 ha ja suurin syvyys noin 50 - 60 m. Nykyisin tunnettujen malmivarantojen perusteella avolouhoksesta irrotettavan malmin kokonaismäärä on noin 1,75 Mt (0,6 milj.
m3ktr). Malmin paljastamiseksi sivukiveä irrotetaan louhoksesta arvioilta noin 9,5 Mt (3,4 milj.
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m3ktr). Vaaran kaivoksen arvioitu kokonaislouhinta-aika tunnetuilla malmivaroilla on noin 6
vuotta.
Louhintatekniikkana on pengerlouhinta 5 tai 10 metrin pengerkorkeudella tasoittain. Kivi irrotetaan kalliosta räjäyttämällä porareikiin panostetuilla räjähdysaineilla. Liikennöinti louhokseen ja louhoksesta pois tapahtuu louhoksen seinämillä kulkevaa vinoajotietä pitkin.
4.3.5 Sivukivet
Louhittu sivukivi lastataan kaivinkoneella dumppereihin ja kuljetetaan sivukivien varastoalueelle. Sivukivien varastoalueen tai alueiden sijoittuminen tarkennetaan hankkeen jatkosuunnittelun aikana. Louhinnassa muodostuva vähäinen määrä mahdollisesti happoa muodostavaa (PAF) sivukiveä sijoitetaan alueelle erilleen happoa muodostamattomasta sivukivestä
(NAF). Louhinnan alkuvaiheessa osa rakennus- ja ympäristöteknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvasta sivukivestä murskataan käytettäväksi mm. kenttien ja teiden rakennekerroksissa.
Toiminnan päätyttyä kaikki välivarastoitu PAF-sivukivi ja mahdollisesti osa NAF-sivukivestä
sijoitetaan takaisin louhokseen. Louhoksen täytyttyä vedellä louhokseen sijoitetut sivukivet
ovat hapettomassa tilassa eikä haponmuodostusta pääse tapahtumaan. Loput sivukivet maisemoidaan alueelle.
Geologia
Vaaran pirotteinen nikkelimineralisaatio sijaitsee keskimäärin 150 metriä paksun serpentiniittiyksikön keski- ja itäosissa. Serpentiniittiä reunustavat eripaksuiset fylliitti/mustaliuske ja kloriitti – amfibolikivi yksiköt. Kuvissa 4-11 ja 4-12 on esitetty Vaaran alueen geologinen kartta ja
kivilajien sijoittuminen. Vaaran pääkivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen on
puolestaan esitetty taulukossa 4-3.
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Taulukko 4-3. Vaaran pääkivilajien mineralogia ja sulfidimineraalien esiintyminen.
Kivilaji

Päämineraalit

Kiisumineraalit

Sulfidien
määrä

Rikkipitoisuus

Arvioitu
osuus louhittavasta
sivukivestä

Serpentiniitti

Serpentiini

Milleriitti, rikkikiisu

Satunnaisesti
<<1 %

Satunnaisesti
<<1 %

90 %

Kloriitti –
amfibolikivi

Kloriitti, tremoliitti

Magneettikiisu,
kuparikiisu,
pentlandiitti

Satunnaisesti

Satunnaisesti
<5 %

5%

Mustaliuske/fylliitti

Grafiitti, kalsiitti,
maasälpä,
kvartsi

Magneettikiisu,
rikkikiisu, kuparikiisu

Satunnaisesti

Satunnaisesti
<5 %

5%

Kuva 4-11. Vaaran geologinen kartta ja suunnitellun avolouhoksen raja.
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Kuva 4-12. Vaaran itä-länsi-suuntainen pystyleikkaus katsottuna pohjoiseen.
Sivukivien haponmuodostuspotentiaali
Vaaran alueen kivet ovat pääsääntöisesti hyvin sulfidiköyhiä. Noin 90 %:lla louhittavasta sivukivestä ei katsota olevan haponmuodostuspotentiaalia. Parhaankaan mineralisaation alueella rikkipitoisuus hyvin harvoin ylittää 1 % rajan. Valtaosa suunnitellun avolouhoksen sisään jäävästä sivukivestä on serpentiniittiä, jossa esiintyy paikoin malmivyöhykkeen ulkopuolellakin heikkoa sulfidipirotetta, mutta rikkipitoisuudet jäävät hyvin alhaisiksi, < 0,5 %.
Suunniteltu avolouhos rajoittuu paikoin sekä idässä, että lännessä kloriitti – amfibolikiviin ja
fylliitti/mustaliuskeeseen. Näissä molemmissa esiintyy paikoin rautasulfideja pieninä määrinä
rikkipitoisuuden pysyessä alle 5 %:n. Näiden kivilajien osuus suunnitellusta sivukivilouhinnasta on pieni, noin 10 %.
4.3.6 Malmin rikastus
Vaaran rikastamon malmin käsittely on alustavan suunnitelman mukaan 400 000 t/a. Koko
toiminta-aikana tehdään kaivoksen tärkeintä myyntituotetta Cu-Ni-rikastetta keskimäärin
8000 t/a. Sulfidirikastetta saadaan malmeista 40 000 t/a joko myytäväksi tai sijoitettavaksi
rikastushiekka-alueelle omaan selkeytysaltaaseen. Sulfidiköyhää rikastushiekkaa tulee malmin rikastuksen jälkeen 352 000 t/a. Taulukossa 4-4 on esitetty Vaaran rikastamon tuotantosuunnitelma, joka perustuu tunnettuihin ja hyödynnettävissä oleviin Hietaharjun, Peura-ahon
ja Vaaran malmivaroihin.
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Taulukko 4-4. Vaaran rikastamon tuotantosuunnitelma.
Vuosi

Vaara (Mt)

Hietaharju (Mt)

1.

0,3

0,1

0,4

2.

0,3

0,1

0,4

3.

0,3

0,1

0,4

4.

0,3

0,1

0,4

5.

0,3

0,05

6.

0,25

Yhteensä

1,75

0,45

Peura-aho (Mt)

Yhteensä (Mt)

0,05

0,4

0,15

0,4

0,2

2,4

Malmin rikastusprosessi käsittää murskauksen, jauhatuksen, vaahdotuksen, rikasteiden vedenpoiston (sakeutus ja suodatus) ja rikastushiekan johtamisen rikastushiekka-altaaseen.
Rikastuksen yksinkertaistettu prosessikaavio on esitetty kuvassa 4-13.

Kuva 4-13. Rikastuksen yksinkertaistettu prosessikaavio.
Malmin murskaus ja varastointi
Louhittu malmi kuljetetaan trukeilla tai kuorma-autoilla primäärimurskaimeen, jossa malmi
murskataan < 200 mm:n hienouteen. Mikäli malmia ei voida heti syöttää murskaimeen, sijoitetaan se lyhytaikaiseen välivarastointiin murskauslaitoksen viereen rakennettavalle malmivarastokentälle. Kentälle voidaan varastoida malmia noin yhden työviikon tuotantoa vastaava
määrä. Välivarastosta malmi lastataan murskaimeen pyöräkuormaajalla.
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Murskaimesta malmi syötetään tärysyöttimellä (tai vastaavalla) hihnakuljettimelle, joka kuljettaa malmin katettuun varastokasaan. Varastoon voidaan murskata malmia n. 1,5 vrk tarve.
Murskauslaitos toimii pääasiassa arkisin kahdessa vuorossa. Murskain, syötin, hihnakuljetin
ja muut laitteet katetaan sellaisin rakentein, jotka estävät pölyn leviämisen ympäristöön.
Jauhatus
Varastokasalta murskattu malmi siirretään syöttimillä ja hihnakuljettimilla jauhatukseen. Jauhatus tehdään märkäjauhatuksena autogeenisesti (AG-jauhatus) eli jauhinkappaleina toimivat murskatun malmin suurimmat kappaleet. Jauhinmyllyssä voidaan myös käyttää rautakuulia jauhatusta tehostamassa (semiautogeenijauhatus, SAG).
Jauhatus toimii suljetussa piirissä siten, että myllyn tuotteesta erotetaan karkea fraktio
pumppaamalla se hydrosykloneihin, jonka karkea tuote palautuu myllyyn ja hienotuote johdetaan seuraavaan prosessivaiheeseen, vaahdotukseen. Jauhatuksen lopputuotteen hienous
on 80 % - 0,075 mm.
Jauhatus ja sen jälkeiset prosessivaiheet toimivat keskeytymättömässä kolmivuorossa 7/24tunnin periaatteella n. 8000 h/v.
Vaahdotus
Malmin rikastaminen toteutetaan sulfidimineraalien vaahdotusmenetelmällä erityisissä sekoitustankeissa, vaahdotuskennoissa, joissa eri mineraaleille spesifisten kemikaalien ja lietteeseen dispergoidun ilmakuplaston avulla saadaan halutut mineraalit nousemaan lietteen pinnalle, josta mineraalivaahto otetaan erikseen talteen ja se puhdistetaan ns. kertausvaiheissa.
Malmin pitoisuuksista riippuen rikasteita voidaan tehdä useita ja vaahdottumatta jääneet mineraalit johdetaan lopulta rikastushiekka-altaaseen.
Kupari- ja nikkelivaahdotus
Aluksi vaahdotetaan kupari- ja nikkelimineraalit Cu-Ni-yhteisrikasteeseen ja esirikaste lisäjauhetaan ennen ns. kertausvaiheita, joissa rikaste puhdistetaan ei-toivotuista mineraaleista.
Yhteisrikaste voidaan edelleen jakaa erillisiksi kupari- ja nikkelirikasteiksi. Valmiit rikasteet
pumpataan sakeutukseen ja suodatettavaksi.
Malmista vaahdotetaan erilleen sen sisältämät sulfidimineraalit, joten prosessista muodostuu
matalasulfidista rikastushiekkaa ja pieni määrä sulfidirikastetta, joka voidaan myydä eteenpäin tai sijoittaa rikastushiekka-altaaseen erilliseen osaan.
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Sulfidirikasteen vaahdotus
Toisessa vaiheessa voidaan malmista ottaa talteen siinä vielä olevat sulfidimineraalit omaksi
rikasteekseen, joka on lähinnä magneettikiisua (FeS). Rikaste sisältää myös hieman nikkeliä
ja kuparia. Sulfidirikaste, joka on mahdollisesti happoa muodostavaa (PAF), pumpataan joko
erityisesti sitä varten suunniteltuun rikastushiekka-altaaseen tai se sakeutetaan ja suodatetaan kuten Cu-Ni-rikaste ja kuljetetaan rikastevarastoon ja edelleen jatkojalostukseen rikasteen sisältämien arvometallien ja rikin talteen ottamiseksi.
Vaahdotusprosessin rikastushiekka pumpataan rikastushiekka-altaaseen, jossa kiintoaines
laskeutuu altaan pohjalle ja selkeytynyt vesi johdetaan takaisin rikastamolle prosessivedeksi.
Rikasteiden sakeuttaminen
Rikasteiden vedenpoiston ensimmäinen vaihe on sakeutus. Sakeutuksen periaatteena on
saada rikastelietteelle riittävän suuri tiheys ja selkeytetylle vedelle riittävän pieni kiintoainepitoisuus. Sakeutusyksiköihin lisätään flokkulantteja tehostamaan yliteveden selkeytymistä.
Selkeytetty vesi johdetaan prosessivesisäiliöihin uudelleen käytettäväksi. Sakeutetut rikasteet pumpataan erillisiin tasaussäiliöihin ennen suodatusta.
Rikasteiden suodatus
Sakeutetut rikasteet suodatetaan tavoitekosteuteen (n. 8 %) painesuodattimilla. Suodatetut
rikasteet siirretään rikastevarastoon, josta ne kuljetaan jatkojalostettavaksi.
Rikastuskemikaalit
Rikastusprosessissa käytetään esimerkiksi taulukossa 4-5 esitettyjä kemikaaleja. Kemikaalien kulutukset perustuvat tehtyihin rikastuskokeisiin.
Taulukko 4-5. Rikastusprosessissa käytettävät kemikaalit ja niiden kulutus.
Kemikaali

Annostus (g/t)

Kulutus (t/v)

Sammutettu kalkki, Ca(OH)

2300

120

Natriumetyyliksantaati (SEX)

200

80

Metyyli-isobutyylikarbinoli (MIBC)

20

8

Karboksimetyyliselluloosa (CMC)

500

200

Flokkulantti

5

2
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Rikasteiden lastaaminen ja kuljetus
Rikasteet lastataan pyöräkuormaajalla täysperävaunu kuorma-autoihin, jotka kuljettavat rikasteet jatkojalostukseen.
Rikastushiekka
Rikastushiekka on hienojakoista kiviainesta, joka jää jäljelle, kun malmista on otettu talteen
arvomineraaleja sisältävät rikastetuotteet. Rikastushiekan ominaisuudet määräytyvät malmin
ominaisuuksista ja rikastusprosessista.
Kun prosessi käsittää sulfidirikasteen vaahdotuksen rikastushiekan pitoisuudet ovat silloin:
•
S
0,2 %
•
Ni
0,15 %
•
•

Cu
Fe

0,01 %
3%

Tämä rikastushiekka (n. 90 % rikastushiekasta) sijoitetaan rikastushiekka-altaan suurempaan (A) osaan.
Sulfidirikasteen eli korkearikkisen rikastehiekan laatu on:
•
S
30 %
•
Ni
0,9 %
•
Cu
0,1 %
•
Fe
45 %
Mikäli sulfidirikastetta ei myydä erilleen, sijoitetaan se (n. 10 % rikastushiekasta) altaan pienempään (B) osaan, joka eristetään mineraalisella ja/tai keinotekoisella eristeellä muusta
rikastushiekka-altaasta ja maapohjasta.
4.3.7 Rikastushiekka-allas
Rikastusprosessissa muodostuva rikastushiekka pumpataan vesilietteenä rakennettavaan
rikastushiekka-altaaseen. Koko rikastushiekka-altaan pinta-ala on alustavien suunnitelmien
mukaan noin 20 ha ja altaan täyttökorkeus on noin 4 - 5 metriä.
Allas jaetaan A ja B osaan eri rikastushiekkalaaduille. Osa altaan seinämistä on luonnon
rinteitä ja osa seinämistä rakennetaan padoista. Rikastushiekka-altaan B-osan pohjan ja
patojen tiiveys varmistetaan mineraalisella tai keinotekoisella eristeellä. Kuvassa 4-10 on
esitetty rikastushiekka-altaan alustava sijoittuminen alueella.
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4.3.8 Vesien hallinta
Veden hankinta & vesitase
Louhitun malmin mukana tulee prosessiin hieman vettä n. 24 m3/d (malmin kosteus n. 2 %).
Pääosa tarvittavasta vedestä eli n. 4000 m3/d (85 %) on kierrätysvettä rikastushiekka-altailta.
Rikastusprosessi tarvitsee tuorevettä 700 m3/d. Muu prosessin tarvitsema vesi saadaan kierrätyksestä. Rikastamon tuorevesi hankitaan pumppaamalla vesi Saarijärven pohjoisosasta
(kuva 4-10).
Avolouhoksesta pumpataan sen kuivana pitämiseksi vettä n. 300 m3/d ja vesi johdetaan rikastushiekka-altaaseen selkeytymistä varten. Keskimääräinen sadanta ja valuma kaivosalueelle on arvion mukaan n. 400 m3/d. Rikastushiekkaan sitoutuu vettä toiminnan aikana hiekan ollessa pääosin veden alla n. 250 m3/d.
Vesistöön johdettavan veden määrä on näin ollen 1150 m3/d. Vaaran kaivoksen yksinkertaistettu vesikaavio on esitetty kuvassa 4-14.

Kuva 4-14. Vaaran kaivoksen yksinkertaistettu vesikaavio (lukuarvot m3/d).
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Veden purkaminen
Kaivosalueelta vesistöön johdettava veden keskimääräinen laatu (keskeisten parametrien
pitoisuudet) ovat arvion mukaan seuraava:
•
•
•
•
•

pH 7-8
kiintoainepitoisuus 5 mg/l (max 10 mg/l)
Ni 0,25 mg/l (max 0,5 mg/l)
Cu 0,25 mg/l (max 0,5 mg/l)
Fe 2,5 mg/l (max 5 mg/l)

Vesi puretaan rakennettavaa putkilinjaa pitkin (kuva 4-10) Saarijärven pohjoisosan syvännealueelle, jossa purkuvesi sekoittuu mahdollisimman suureen vesimassaan.
4.3.9 Energia
Laitoksella tarvittava sähköenergia ostetaan Kainuun Sähkö Oy:n verkosta.
Rikastusprosessin sekä huolto- ym. tilojen tarvitsema lämpö tuotetaan laitosalueelle
sijoitettavalla öljykäyttöisellä lämpölaitosyksiköllä.
Toiminnassa tarvittavat työkoneet / ajoneuvot:
x

Poravaunu (2 kpl)

x

Kaivinkone (2-4 kpl)

x

Pyöräkuormaaja (2-4 kpl)

x

Dumpperi / kuorma-auto (4-6 kpl)

x

Maastoajoneuvo (5-7 kpl)

Työkoneet ja ajoneuvot toimivat diesel- / moottoripolttoöljyllä. Arvioitu polttoaineen
kokonaiskulutus vuodessa on noin 600 m3 (600 000 litraa).
4.3.10 Muut toiminnot ja rakenteet
Kaivosalueelle rakennetaan teitä sisäistä liikennettä varten. Kaivosalueelle tuleva ja alueelta
poistuva liikenne liittyy Saarikyläntielle. Alueelle sijoitetaan työkoneiden tarvitsema polttoaineen varasto- ja jakelupiste.
Louhinnassa tarvittavien räjähdysaineiden varastointi toteutetaan Turvatekniikan keskuksen
ohjeistamana ja tarkastamana. Varastointia varten tehdään sammutus- ja pelastussuunnitelma. Laitoksen toimisto- ja sosiaalitiloissa syntyvien yhdyskuntajätteiden ja yhdyskuntajätevesien käsittely järjestetään Suomussalmen kunnan kanssa.
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4.3.11 Toiminnan päättyminen - sulkemisvaihe
Toiminnan päätyttyä käynnistetään alueen maisemointityöt, jotka käsittävät: mm. mahdollisesti happoa muodostavien sivukivien siirtämisen takaisin louhokseen, rikastushiekka-altaan
ja maan päälle jäävien sivukivialueiden maisemoinnin sekä vaarallisten ym. rakenteiden purkamisen ja poistamisen alueelta.
Kaikki PAF-sivukivi (n. 0,7 milj. m3rtr) ja mahdollisesti osa NAF-sivukivestä siirretään konetyönä takaisin louhokseen. Louhoksen täytyttyä vedellä louhokseen sijoitetut sivukivet ovat
hapettomassa tilassa eikä haponmuodostusta pääse tapahtumaan. Louhoksesta tulee sen
täytyttyä vedellä alueelle jäävä ”tekolampi”.
Maan päälle jäävä osa NAF-sivukivestä (n. 5,5 milj. m3rtr) maisemoidaan alueelle. Sivukivialue muotoillaan niin, että lakialue on viettävä ja reunaluiskat jäävät loiviksi (esim. 1:3). Muotoillun kivien varastoalueen päälle rakennetaan tiivis moreenikerros, joka verhoillaan tarvittaessa kasvukerroksella.
Rikastushiekka-allas täytetään toiminnan päätyttyä maa-/kiviaineksella ja muotoillaan lakialueelta loivasti viettäväksi ja patoluiskat esim. kaltevuuteen 1:2. Rikastushiekka-allas verhoillaan moreenilla tai muulla tiiviillä maa-aineksella ja tarvittaessa kasvukerroksella.
Alue voidaan palauttaa pääosin metsätalouskäyttöön. Toiminnan päättymisen yhteydessä
mm. malmin varastoalueen ja tasausaltaiden maapohjat tutkitaan. Mahdolliset pilaantuneet
maa-ainekset poistetaan ja käsitellään asianmukaisesti.
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5 ARVIOINNISSA KÄSITELTÄVÄT VAIHTOEHDOT
5.1 Vaihtoehtojen muodostaminen
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot on muodostettu YVA-ohjelmavaiheessa
realististen teknisten ja taloudellisesti mahdollisten toteutusvaihtoehtojen pohjalta.
Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platinametalli-esiintymät voidaan hyödyntää
(rikastaa) korkeiden metallin hintojen aikaan taloudellisesti olemassa olevilla rikastamoilla
pidempien
kuljetusetäisyyksien
päässä.
Vaaran
alueen
köyhempi
pirotteinen
nikkelimalmiesiintymä on mahdollista rikastaa taloudellisesti ainostaan kaivoksen
lähialueella.
Hankkeessa tarkastellaan toteuttamisvaihtoehtona Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymien
louhiminen ja rikastaminen olemassa olevalla rikastamolla (VE1). Tässä vaihtoehdossa
Vaaran esiintymää ei hyödynnetä. Toisena vaihtoehtona (VE2) tarkastellaan kaikkien kolmen
esiintymän hyödyntäminen, jolloin esiintymien malmit rikastettaisiin Vaaran alueelle
rakennettavassa rikastamossa.
Hankkeen lopullinen toteuttamisvaihtoehto tai vaihtoehtojen yhdistelmä valitaan
vaihtoehtojen ympäristövaikutusten lisäksi teknistaloudellisiin perustein, joihin vaikuttavat
mm. metallien maailmanmarkkinahinnat ja mahdolliset muut hankkeet. Ympäristövaikutusten
tarkastelussa on ns. nolla-vaihtoehtona (tapahtuvien muutosten vertailuvaihtoehto) hankkeen
toteuttamatta jättäminen.

5.2 Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta
Vaihtoehdossa 0 Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran malmiesiintymiä ei hyödynnetä.
Alueiden käyttö säilyy nykyisellään pääasiassa metsätalousmaana.

5.3 Vaihtoehto 1 (VE1): Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymät hyödynnetään –
malmi kuljetetaan rikastettavaksi muualle
Vaihtoehdossa 1 Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platinametalli-esiintymät louhitaan
ja kuljetetaan kuorma-autoilla rikastettavaksi olemassa olevaan rikastamoon muualle Suomeen. Tässä vaihtoehdossa Vaaran nikkelimalmiesiintymä jätetään hyödyntämättä. Vaihtoehdossa 1 louhittavien esiintymien arvioitu yhteenlaskettu malmin määrä on noin 0,65 Mt eli
likimäärin 230 000 m3ktr.
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5.4 Vaihtoehto 2 (VE2): Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran esiintymät hyödynnetään Vaaran alueelle rakennettavassa rikastamossa
Vaihtoehdossa 2 Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platinametalliesiintymät sekä Vaaran nikkeliesiintymä louhitaan ja kuljetetaan kuorma-autoilla rikastettavaksi Vaaran alueelle
rakennettavaan rikastamoon. Vaihtoehdossa 2 kaikkien louhittavien esiintymien arvioitu yhteenlaskettu malmin määrä on noin 2,4 Mt eli noin 850 000 m3ktr.

5.5 Vaihtoehtojen vertailu
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivoshankkeiden ympäristövaikutukset on arvioitu kohdekohtaisesti, koska alueet eivät sijaitse toistensa välittömässä läheisyydessä. Arvioinnin
tulokset on esitetty kohdassa 8. Lisäksi on arvioitu hankkeiden mahdolliset kumuloituvat yhteisvaikutukset esim. liikenteen osalta.
Kohdassa 12 ja yhteenvetotaulukossa (12-1) on vertailtu hankkeen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia YVA-lain mukaisesti seuraavien vaikutusten perusteella:
a) vaikutukset ihmiseen
b) vaikutukset luontoon
c) vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
d) vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen
Vaikutukset on kuvattu vaihtoehdoittain ja havainnollisesti siten, että kunkin tarkasteltavan
vaikutuksen osalta voidaan ymmärtää vaikutuksen suuruudet sekä vaihtoehtojen väliset erot.
Tarkastellessa vaikutusten arviointityötä on huomioitava, että Hietaharjun, Peura-ahon ja
Vaaran kaivosten malmiarviot ovat pienentyneet YVA-ohjelmavaiheessa esitetyistä.
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6 YMPÄRISTÖN NYKYTILA
6.1 Tehdyt erilliset selvitykset
6.1.1 Aikaisemmin tehdyt selvitykset
Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt vuonna 2006 Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran
valtausalueiden ympäristön perustilaa ja geokemiaa. Selvityksessä on tarkasteltu luonnonmaisemaa ja metsätyyppejä, maaperää, valuma-alueita, pinta- ja pohjavesiä sekä puro- ja
järvisedimenttejä. Selvityksessä on tarkasteltu myös ympäristössä olevia suojelualueita.
Linnunmaa Oy on tehnyt Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran suunniteltujen kaivosalueiden
luontoselvityksen vuonna 2007. Selvityksessä on tarkennettu GTK:n perustilaselvitystä luontoarvojen, kasvillisuuden ja eläimistön osalta.
Hietaharjun alueelle on laadittu kaivospiirihakemus alkuvuodesta 2008, jossa on kuvattu tarkemmin alueen geologista potentiaalia sekä koottu yhteen malminetsintätutkimusten tuloksia
ja ympäristön perustilan kuvausta. Osana kaivospiirihakemusta Groundia Oy ja Linnunmaa
Oy on laatinut Hietaharjun haettavan kaivospiirin länsipuolelle sijoittuvan Natura 2000-alueen
Vasonniemi ja Pahanlammenpuro (FI 1200 702) osalta Natura-arvioinnin tarveharkintaselvityksen.
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran esiintymien geologiaa on tutkittu lisäksi useissa eri vaiheissa eri yhtiöiden toimesta. Geologiset tutkimukset antavat tietoa mm. maa- ja kallioperän
rakenteesta ja ominaisuuksista.
6.1.2 YVA-menettelyn aikana tehdyt selvitykset
Biologitoimisto Vihervaara Oy on tehnyt elokuussa 2008 Vasonniemen ja Pahalammenpuron
Natura 2000-alueella (FI1200702) maastokatselmuksen, jolla on täydennetty alueen luontotyyppien ja lajien ajantasainen nykytilan kuvaus. Selvityksen tulokset on esitetty Naturaalueen Vasonniemen ja Pahalammen Natura-2000 alueen kuvauksessa (kohta 9.5).
Hietaharjun kaivosalueen länsipuolella sijaitsevalle Pahalammenpuron Natura 2000osaalueelle on toteutettu LSL:n 65 ja 66 pykälien mukainen Natura-arviointi. Arviointi on esitetty YVA-selostuksessa erillisenä kappaleena kohdassa 9.
Kuhmo Metals Oy on tehnyt selvityksen Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran esiintymien sivukivien laadusta ja niiden mahdollisista happoa tuottavista ominaisuuksista. Sivukivien ominaisuudet ja rikkipitoisuudet perustuvat tarjolla olevaan kairaustietoon Outokumpu Oy:n,
Geologian tutkimuskeskuksen ja Kuhmo Metals Oy:n tutkimuksista. Louhittavien sivukivien
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määrä perustuu Kuhmo Metals Oy:n 3D-malmimallinnukseen ja alustaviin avolouhosmalleihin. Selvityksen tulokset on esitetty kohdekohtaisesti hankkeen kuvauksessa (kohdat 4.1.6,
4.2.6 ja 4.3.6).
Kuhmo Metals Oy ja Groundia Oy ovat selvittäneet Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran suunniteltujen alueiden pohjaveden tilaa ja vedenkäyttöä (2008). Tutkimuksessa on mitattu pohjaveden pinnan korkotasoa yhteensä 63 kairareiästä. Lisäksi on selvitetty hankealueiden lähimpien asuin- tai loma-asuinkiinteistöjen (yhteensä 29 kpl) kaivot / vedenhankinta. Tutkimuksen tulokset on esitetty kohteittain (kohdat 6.2.3, 6.3.3 ja 6.4.3).
Hankkeiden vaikutusalueen pintavesien ominaisuuksista, kalastosta ja kalastuksesta on laadittu taustaselvitys (Kesälahden Kalastus Oy). Selvitystyössä on kerätty yhteen Kiantajärvessä tehtyjen tutkimusten tulokset ja Saarijärven käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä haastateltu
vesialueiden omistajia ja viranomaisia. Taustaselvityksen tulokset on esitetty Hietaharjun ja
Peura-ahon osalta kohdassa 6.2.2 ja Vaaran osalta kohdassa 6.4.2. Selvityksen tuloksia on
käytetty lähtötietoina hankkeen pintavesiin, kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa, jonka ovat toteuttaneet yhteistyössä Groundia Oy ja Kesälahden Kalastus
Oy.

6.2 Hietaharju
6.2.1 Maa- ja kallioperä
Kiannanniemen alue on osa Suomussalmen vihreäkivivyöhykettä, jonka vulkaaniset ja sedimenttiset kivet ovat muodostuneet vanhan mantereellisen kuoren repeytymään. Malmiutuneita vyöhykkeitä luonnehtivat theoleiittiset basaltit sekä niissä välikerroksina esiintyvät felsiset,
vulkaanis-sedimenttiset kivet sekä ultraemäksiset laavat. Hietaharjun ja Peura-ahon mineralisaatiot sijaitsevat samantyyppisessä kivilajiympäristössä.
Hietaharjun alueen maanpinta on loivapiirteistä. Alueen korkeustaso vaihtelee välillä
200…220 m mpy. Hietaharjun valtausalueen maapeitteet ovat ohuita ja 44 % alasta on luokiteltu kalliomaa-alueksi, jota verhoaa maksimissaan metrin paksuinen moreenikerros. Noin 35
% maa-alasta on moreenia. Alueen yleisin maalaji on hienoainesmoreeni. Muita alueen maalajeja ovat sora, hiekka, hieta ja saraturve. Kuvassa 6-1 on esitetty Hietaharjun alueen maalajit ja kerrospaksuudet.
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Kuva 6-1. Hietaharjun alueen maalajit ja kerrospaksuudet (GTK 2006).
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GTK:n selvityksen (2006) mukaan Hietaharjun alueen moreenissa ja rapakalliossa todetut
metallipitoisuudet (mm. Al, Mg, Fe, Cr ja Ni) ovat huomattavasti suurempia kuin vihreäkivivyöhykkeellä ja Suomen maaperässä yleensä. Hietaharjun alueen humuksen kromi- ja nikkelipitoisuudet ovat yli Suomen maaperän mediaaniarvon.
Hietaharjun alueelta otetuissa purosedimenttinäytteissä todettiin maan keskiarvoon nähden
korkeita (2-6 -kertaisia) rikin, fosforin ja metallien (Cu, Cr ja Ni) pitoisuuksia. Järvisedimenttinäytteissä todettiin suomalaisille järville ominaisia pääalkuaineiden pitoisuuksia, mutta yhdessä tutkimuspisteessä metallien (Cu, Cr ja Ni) pitoisuudet olivat 2-3 -kertaisia suomalaisten järvisedimenttien keskiarvoihin nähden.
6.2.2 Pintavedet, kalasto ja kalastus
Hietaharju sijaitsee Kiantajärven lähialueen valuma-alueella, jonka pinta-ala on 3428 km2 ja
järvisyys 10,2 %. Alueen pintavedet laskevat kahta kaivettua ojaa pitkin, ja suoraan pintavaluntana Kiantajärven Vasonlahteen. Hietaharjun valuma-alueet ja pintavesien virtaussuunnat
on esitetty kuvassa 6-2.
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Kuva 6-2. Hietaharjun valuma-alueet ja pintavesien virtaussuunnat (GTK 2006).
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GTK:n selvityksen mukaan Hietaharjun alueen purovesien alumiinipitoisuudet ovat paikoitellen huomattavan korkeita. Purovesien pH-arvot ovat vastaavissa paikoissa alhaisia. Tutkimuksessa todetut purovesien raskasmetallipitoisuudet (Co, Cr, Cu, Ni ja Zn) ovat keskimäärin 5 kertaa korkeampia kuin Suomessa yleensä. Järvivedessä todetut metallipitoisuudet
olivat selvästi alhaisempia kuin purovesissä ja ne vastaavat keskimääräisiä järviveden pitoisuuksia suomessa.
Kiantajärvi
Kiantajärvi on tietolähteestä riippuen likimäärin 20 000 hehtaarin suuruinen ja 50 kilometriä
pitkä hyvin sokkeloinen järvi. Kiantajärveen suoranaisesti liittyviksi voidaan katsoa järven
yläosassa olevat Akko-, Kokko-, Juntus- ja Kulmajärvet. Kiantajärven pohjoisosan itähaaraan
laskee reitin pääväylä Hossanjoki. Hossanjoen keskivirtaama on 15,5 m3/s. Idästä Kiantajärveen laskevat Kuomanjoki (1 m3/s), Myllyjoki (1,3 m3/s), Pärsämönpuro (1,1 m3/s) sekä Juntusjärveen Karttimonjoki (3,6 m3/s). Kiantajärven länsihaaraan laskee pohjoisesta Piispajoki
(2 m3/s). Lännestä Kiantajärveen laskevat Pesiöjoki (1,2 m3/s), Kovajoki (2 m3/s), Saarijoki
(1,1 m3/s) ja Mustajoki (2 m3/s).
Kiantajärvi kuuluu Hyrynsalmen reittiin, jonka valuma-alueen pinta-ala on 8665 km2 ja järvisyys 8 %. Valuma-alueeltaan Kiantajärvi on "normaalia" kainuulaista korpimaisemaa, jossa
on vähän asutusta, runsaasti vesistöjä, soita ja vaaroja. Vesiä voidaan pitää veden laadultaan melko luonnontilaisina.
Veden laadultaan Kiantajärvi kuuluu hyvään luokkaan. Vesistö on kuitenkin voimatalouden
säännöstelyn piirissä ja luokitellaan sitä kautta voimakkaasti muutetuksi vesistöksi. Järven
säännöstely aloitettiin vuonna 1964. Järvellä on tehty perkauksia ja ruoppauksia vuosina
1958 - 1961, kun irtouitosta siirryttiin nippu-uittoon (Korhonen 1995). Kiantajärven rantoja on
raivattu 1970-luvulta lähtien. Raivauksissa on poistettu puita ja juurakoita, joita veden korkeuden voimakkaat vaihtelut ovat jättäneet vesistöön. Juurakoiden raivaus ja rantojen siistiminen ovat parantaneet maisemaa ja lisänneet veneilijöiden ja kalastajien turvallisuutta ja
helpottaneet liikkumista.
Kiantajärven suurin säännöstelyväli on neljä (4) metriä. Kesäajan vedenkorkeuksia on nostettu luonnontilaiseen verrattuna 1,1 metriä. Talvella vedenkorkeus alenee huomattavasti
enemmän, kuin ennen säännöstelyä. Keväällä vedenpinnan nousu on hyvin jyrkkä eli kevättulvan aikana noin 3,5 metriä. Kesällä veden korkeus vaihtelee puolestaan vähemmän kuin
luonnontilassa (kuva 6-3).
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Kuva 6-3. Kiantajärven vedenkorkeuden vaihtelut (Kainuun ympäristökeskus 2006).
Kainuun ympäristökeskus on seurannut Kiantajärven veden laatua säännöllisesti jo vuosikymmenten ajan. Veden laatua on seurattu syvänteestä Horsmanselältä. Perusluonteeltaan
Kiantajärvi on karu, lievästi humuspitoinen (väriluku 50 - 80 mg Pt/l) järvi. Kokonaisfosforipitoisuus on ollut keskimäärin noin 10 μg/l, eli vesistö voidaan luokitella tällä perusteella karuksi. PH on ollut välillä 6,1 - 7,4, keskimäärin 6,5 eli vesi on lievästi hapanta. Veden happipitoisuus on ollut hyvä. Happipitoisuus menee alimmilleen kevättalvella syvänteissä. Kiantajärven
syvänteen (syvyys n. 40 m.) happitilanne on kuitenkin ollut pääsääntöisesti hyvä vuotta 2004
lukuun ottamatta (kuva 6-4). Kyllästysprosentti on ollut noin 60 ja varsinainen pitoisuus 6,3 8,9 mg/l. Näitä arvoja voidaan pitää hyvinä. Ylemmissä vesikerroksissa happea on luonnollisesti ollut vielä huomattavasti enemmän.
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