
 

 

 
 
 

RAPORTTI  

Vedenkäsittelysuunnitelma  

Kaunisvaaran kaivostoiminta - kestävyysharkinta  

Laadittu yhtiölle:  

Kaunis Iron AB  
Bert-Ove Johanssons väg  
984 91 Pajala  

  

Lähettänyt:  

Golder Associates AB  
Box 869  

  

 971 26 Luleå Sverige   

        

 
  

0920 - 730 30   

18101619   

2019 - 07 - 01   

  

UMEÅ TINGSRÄTT 
Domare 2:5 
 
INKOM: 2021-06-28 
MÅLNR: M 2090-19 
AKTBIL: 321



2019-07-01  18101619  

  

i  
  

  

Jakelulista  

Kaunis Iron AB  

Golder Associates AB  

  

  



2019-07-01  18101619  

  

  
  

  ii   

  

  

Sisällysluettelo  

  

1.0  JOHDANTO ........................................................................................................................... 6 

1.1  Tarkoitus .......................................................................................................................... 6 

1.2  Aineistotiedot ................................................................................................................... 6 

1.3  Laskentatyökalut .............................................................................................................. 6 

1.4  Alustava louhintasuunnitelma ......................................................................................... 6 

2.0  HYDROLOGIASET EDELLYTYKSET .......................................................................................... 7 

3.0  KAIVOKSEN VEDENKÄSITTELY .............................................................................................. 9 

3.1  Tapuli .............................................................................................................................. 10 

3.2  Sahavaara ....................................................................................................................... 12 

3.3  Hiekkavarasto ja selkeytysallas ...................................................................................... 13 

3.4  Kivilouhos ....................................................................................................................... 14 

4.0  VESITASE ............................................................................................................................ 14 

4.1  Vesitasemallil ................................................................................................................. 14 

4.1.1  Hydrologia ja meteorologia..................................................................................... 14 

4.1.2  Avolouhos ............................................................................................................... 16 

4.1.3  Sivukivivarasto ........................................................................................................ 18 

4.1.4  Rikastamo ................................................................................................................ 18 

4.1.5  Hiekkavarasto .......................................................................................................... 19 

4.1.6  Kivilouhos ................................................................................................................ 19 

4.1.7  Prosessivesiallas ja selkeytysallas ........................................................................... 19 

4.1.8  Turvevesi ................................................................................................................. 19 

4.1.9  Raakavesi ................................................................................................................. 20 

4.2  Numeerinen malli........................................................................................................... 20 

4.3  Tulokset .......................................................................................................................... 20 

4.3.1  Vuosittainen vesitase .............................................................................................. 21 

4.3.1.1  Tulovirtaama ja purkaminen toiminnan aikana ................................................... 29 

4.3.2  Kuukausittainen vesitase ........................................................................................ 32 

4.3.2.1  Tulovirtaama ja purkautuminen .......................................................................... 32 

4.3.2.2  Selkeytysallas ....................................................................................................... 35 

4.3.2.3  Prosessivesiallas ................................................................................................... 36 

4.3.3  Kokonaisvaltainen vesitase ..................................................................................... 37 

4.3.4  Suuret purkuvirtaamat ............................................................................................ 38 



2019-07-01  18101619  

  

  
  

  ii
i 
  

4.4  Epävarmuustekijät ......................................................................................................... 38 

4.5  Vaikutus pintavesiesiintymiin ..................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5.0  VEDEN LAATU .................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5.1  Vesikemia .................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

5.2  Kiintoaine .................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

6.0  VALVONTAOHJELMA ....................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

7.0 VIITTEET ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
 
 TAULUKKOLUETTELO  

Taulukko 1: Kunkin toimintaan kuuluvan laitoksen arvioidin valuma-alueen suuruus. .................................... 13  

Taulukko 2: Valitut valuntakertoimet riippuen sateen rankkuudesta................................................................ 16  

Taulukko 3: Laskentaesimerkki rikastamon vedentarpeesta tuotantovauhdin mukaan. .................................. 17  

Taulukko 4: Arvioitu turpeen keskisyvyys, veden poispuristaminen per toiminnan eri laitososat..................... 19 

Taulukko 5: S-HYPE (osa-alue) SUBID kullekin vertailupisteelle. ................................................................... 40  

Taulukko 6: Laskettu vaikutus pintavesiesiintymän virtaamaan….................................................................... 42  

Taulukko 7: Mallinnetut pitoisuudet prosessivesialtaassa ja vastaavasti selkeytysaltaassa. .......................... 44  

  

KUVALUETTELO  

Kuva 1: Ilman lämpötila kuukausittain Pajalassa (1951–2018). Keskiarvo tarkoittaa kuukauden 

keskilämpötilaa, minimum ja maximum tarkoittavat päivien alimman ja korkeimman lämpötilan 

kuukausikeskiarvoa. ....................................................................................................................................... 2  

Kuva 2: Normaali sademäärä kuukausittain Kaunisvaarassa (1982–2012). .................................................. 3  

Kuva 3: Mediaanivaluma kuukausittain (1999–2018) luonnollisissa olosuhteissa toiminta-alueella.  

SMHI:n S-HYPE mallin arvioima (osa-alue 36067). ....................................................................................... 4  

Kuva 4: Vuosivirtaaman jakaantuminen luonnollisissa olosuhteissa toiminta-alueella vuoden aikana 

yksittäisille vuosille jaksolla 1999–2018. Punainen viiva kuvaa mediaanijakaumaa. SMHI:n S-HYPE mallin 

arvioima (osa-alue 36067). .............................................................................................................................. 4  

Kuva 5: Kaavamainen yleiskatsaus toiminnan vedenkäsittelystä. ................................................................... 5  

Kuva 6: Yleiskartta toiminnan nykyisestä ja suunnitellusta vedenkäsittelystä. ................................................. 6  

Kuva 7: Tapulin nykyinen ja suunniteltu vedenkäsittely …............................................................................... 7  

Kuva 8: Sahavaaran suunniteltu vedenkäsittely............................................................................................... 9  

Kuva 9: Periaatteellinen yleiskuva suunnitellusta vedenkäsittelystä hiekka- ja selkeytysaltaassa. ............... 10 

Kuva 10: Vertailu kalibroidun HBV-mallin ja S-HYPE:n mallitulosten välillä osa-alueella (36085)................. 12  

Kuva 11: Arvioidut valuma-alueet toiminnan valmiiksi rakennetiulle osille ja SMHI:n arvioimat luonnolliset 

valuma-alueet. ............................................................................................................................................... 14  

Kuva 12: Mallinnettu pohjavesivuoto Tapulin avolouhoksesta toiminnan vedenkäsittelyyn vuosien  

2019–2030 aikana. ........................................................................................................................................ 15  

Kuva 13: Mallinnettu pohjavesivuoto Sahavaaran avolouhoksesta toiminnan vedenkäsittelyyn   

Vuosien 2019–2030 aikana .......................................................................................................................... 16 

Kuva 14: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi......................... 20  



2019-07-01  18101619  

  

  
  

  i
v 
  

Kuva 15: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi........................ 21  

Kuva 16: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi...................... 22  

Kuva 17: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi........................ 23  

Kuva 18: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi. ....................... 24  

Kuva 19: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi. ................... 25  

Kuva 20: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi....................... 26  

Kuva 21: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi........................ 27  

Kuva 22: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi. ................... 28  

Kuva 23: Veden tulovirtaama toiminnan vedenkäsittelyjärjestelmään normaalivuonna, kuivana vuonna ja 

sateisena vuonna (2019–2030).................................................................................................................... 29  

Kuva 24: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit normaalivuosina toiminnan vedenkäsittelyyn  

(2019–2030). ................................................................................................................................................ 29  

Kuva 25: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit kuivina vuosina toiminnan vedenkäsittelyyn (2019– 

2030). ........................................................................................................................................................... 30  

Kuva 26: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit sateisina vuosina toiminnan vedenkäsittelyyn 

(2019–2030). ............................................................................................................................................... 30  

Kuva 27: Purkaminen purkuvesistöön toiminnan vedenkäsittelyjärjestelmästä normaalivuonna, sateisena 

vuonna ja kuivana vuonna (2019–2030)...................................................................................................... 31  

Kuva 28: Kuukausittainen tulovirtaama toimintaan normaalissa, matalissa ja korkeissa virtaamissa (2019–

2030). ……………………………………………………………………………………………………................. 32  

Kuva 29: Kuukausittainen purkautuminen purkuvesistöön normaalissa, matalissa ja korkeissa virtaamissa 

(2019–2031) …………………………………………………………………………………………………….…..33  

Kuva 30: Kuukausittaiset virtaamakomponentit kokonaistulovirtaamasta normaalivirtaamissa (2019–2031). 

........................................................................................................................................................ 33 . 

Kuva 31: Kuukausittaiset virtaamakomponentit kokonaisesta tulovirtaamasta matalissa virtaamissa (2019–

2031). ........................................................................................................................................................ 34  

Kuva 32: Kuukausittaiset virtaamakomponentit kokonaisesta tulovirtaamasta korkeissa virtaamissa (2019–

2030). ......................................................................................................................................................... 34  

Kuva 33: Kuukausittaiset normaalit virtaamat selkeytysaltaaseen vuonna 2020..................................... .35  

Kuva 34: Kuukausittainset normaalit virtaamat selkeytysaltaaseen vuonna 2027. .................................. 35  

Kuva 35: Kuukausittainset normaalit virtaamat selkeytysaltaaseen vuonna 2030. .................................. 36  

Kuva 36: Kuukausittainset normaalit virtaamat prosessivesialtaaseen vuonna 2020. ............................. 36  

Kuva 37: Kuukausittaiset normaalit virtaamat för prosessivesialtaaseen vuonna 2027........................... 37  

Kuva 38: Kuukausittaiset normaalit virtaamat för prosessivesialtaaseen vuonna 2030............................ 37  

Kuva 39: Pintavesiesiintymien valuma-alueet VISS:n mukaan sekä toiminnan käyttöön ottamat valuma-alueet 

.................................................................................................................................................................... 39  

Kuva 40: Eri pintavesiesiintymien vertailupisteet toiminnan lähialueella. .................................................. 41  

  

LIITTEET  

LIITE A Yleiskatsauksellinen vesitase tyypillisille 

normaalivuosille, kuiville vuosille ja sateisille vuosille. 



2019-07-01  18101619  

  

  
  

  v   

LIITE B Yleiskatsauksellinen yhteenveto normaaleista, suurista ja pienistä 

virtaamista (2019–2030)  

LIITE C  
Kuukausittaiset suuret ja pienet virtaamat – Selkeytysallas 

LIITE D  
Kuukausittaiset suuret ja pienet virtaamat – Prosessivesiallas 

LIITE E  
Prosessiveden koostumus  

LIITE F Laskelma tarvittavasta 

selkeytyspinta-alasta  

  

  

  

  

  

  



 

 

1.0 JOHDANTO  
Kaunis Iron AB:lla (KIAB) on tarkoitus hakea aivan uutta ympäristökaaren mukaista lupaa Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran 

rautamalmiesiintymien louhintaan sekä malmin käsittelyyn Kaunisvaaran rikastamossa, Pajalan kunnassa. Tarkoituksena on, 

että tämä lupa korvaa nyt voimassa olevan, Rajajokikomission elokuussa 2010 antaman luvan (M 11–09)  

Suunnitellut, hakemukseen sisältyvät toiminnat käsittävät osittain aikaisemmin luvan saneen ja käynnissä olevan malmin 

louhinnan Tapulin avolouhoksessa ja malmin jalostamisen Kaunisvaaran rikastamossa sekä niihin liittyvän vesitoiminnan ja 

louhintajätteen käsittelyn, osittain tulevan Palotievan ja Sahavaaran malmien avolouhinnan, niiden jalostamisen nykyisessä 

rikastamossa ja tähän vaadittavan louhintajätteen käsittelyn ja vesitoiminnan. Lisäksi siihen sisältyy toiminnan vaatiman 

infrastruktuurin rakentaminen sekä tarpeellisten rakennustoimenpiteiden suorittaminen. 

1.1 Tarkoitus  
Seuraavassa raportissa on koostettu kuvaus suunnitellun toiminnan vedenkäsittelystä. Selvitys koskee hydrologisia 

olosuhteita ja niiden merkitystä toiminnan kokonaisvaltaiselle vedenkäsittelylle.  

Siinä kuvataan edelleen periaatteellisesti toiminnan vedenkäsittelyn tekninen muotoilu koskien veden laatua sekä sen määrää.  

Toiminnalle esitellään yksityiskohtainen vesitase yhdessä suunnitellun vedenkäsittelyn kanssa.  

1.2 Aineistotiedot  
Vesitaselaskelmissa käytetyt aineistotiedot ovat lähinnä peräisin aikaisemmasta vesitaseesta (Northland Resources AB, 

2014). Tämän lisäksi louhintasuunnitelmaa, rikastusprosessia ja varastoa (geometria ja tilavuus) koskevat tiedot on saatu 

toiminnasta. Myös aikaisemman toiminnan purkuvolyymien mittauksia on käytetty.  

Historialliset sade- ja lämpötilatiedot ovat peräisin SMHI:n lähellä sijaitsevilta säähavaintoasemilta Kaunisvaarassa ja 

Pajalassa. Pintaveden virtaamatietoina häiriöttömissä olosuhteissa käytetään tietoja SMHI:n S-HYPE -mallista 

Pohjavesivuoto on laskettu pohjavesimallin avulla. Pohjavesimallin oletuksia ja aineistoa koskevat tiedot ovat 

ympäristövaikutusten arviointiselostuksen PM-Hydrogeologia-liitteen H liitteessä HX.  

1.3 Laskentatyökalut  
Vesitaseen laskemiseen käytetty laskentatyökalu on Goldsim (GoldSim Technology Group LLC, 2017). Goldsim on 

mallinnustyökalu yksiulotteisten prosessien stokastisiin laskelmiin. Sen lisäksi on myös HBV-malli (Hydrologisen toimiston 

vesitasemalli) ja WGEN-malli (Weather Generation model) liitetty mukaan Goldsimiin hydrologisten ja meteorologisten 

laskelmien helpottamiseksi.  

Laskentatyökalun yksityiskohtainen kuvaus, katso luku 4.2.  

  

  

1.4 Alustava louhintasuunnitelma  
Suunniteltu toiminta sisältää nykyisen Tapulin avolouhoksen louhinnan lisäksi kaksi uutta avolouhosta, Sahavaaran ja 

Palotievan. Avolouhosten lisäksi siihen sisältyy myös laajennettu hiekkavarasto, Tapulin sivukivivarasto ja Sahavaaraan tuleva 

uusi sivukivivarasto sekä prosessivesiallas ja laajennettu selkeytysallas.   

Tehtyjen vesitaselaskelmien lähtökohtana on alustava louhintasuunnitelma, joka ulottuu vuoden 2030 loppuun. Alustava 

Kaunis Iron AB:n laatima louhintasuunnitelma käsittää 12 vuotta alkaen vuodesta 2019 ja se voidaan jakaa kolmeen jaksoon 

alla olevan mukaisesti.   

Ensimmäinen jakso tarkoittaa louhintaa ainoastaan Tapulin avolouhoksessa nykyisen toiminnan puitteissa vuodesta 2019–

2021. Ensimmäisen jakson aikana käytetään nykyisiä laitoksen osia; prosessivesiallas, Tapulin sivukivivarasto, Kaunisvaaran 

rikastamo, hiekkavarasto ja selkeytysallas.  

Toinen jakso koskee vuosia 2021–2027, jolloin louhinta Sahavarassa aloitetaan 2021 ja se on käynnissä samanaikaisesti 

Tapulin louhinnan kanssa vuoden 2027 loppuun. Louhinnan alkaessa Sahavaarassa Sahavaarasta tulevaa sivukiveä varten 

rakennetaan myös sivukivivarasto välittömästi Sahavaaran avolouhoksen länsipuolelle. Myös Sahavaaraan tulee 

teollisuusalue.   

Louhinta Sahavaarassa jatkuu jäljellä olevat 3 vuotta sen jälkeen, kun louhinta Tapulinsa on päättynyt. Tämän jakson aikana 

tulee lisäksi Palotievan avolouhos, jota louhitaan vain vuonna 2030, ts. viimeisenä toimintavuonna. Kolmas jakso käsittää siten 

lopullisen louhinnan Sahavaarassa sekä louhinnan Palotievassa toiminnan päättymiseen saakka. Muita toimintalaitoksia ei 

rakenneta tämän jakson aikana.   



 

 

Suunnitellussa toiminnassa veden tulovirtaamat ja valuma lisääntyvät louhintavauhdin lisääntymisen mukaan.   

2.0  HYDROLOGISET EDELLYTYKSET  
Toiminta sijaitsee subarktisessa ilmastossa, jossa vuoden keskilämpötila (viimeisten 30 vuoden aikana) on 0,5 C (SMHI, 

station ref). Jäätymisjakso alkaa normaalisti lokakuussa ja päättyy toukokuussa, jolloin sulamiskausi alkaa. Lämpötilat ovat 

alimmillaan tammikuussa ja korkeimmillaan heinäkuussa (kuva 1).  

  
Kuva 1: Ilman lämpötila kuukausittain Pajalassa (1951–2018). Medel/keskilämpötila tarkoittaa kuukauden keskilämpötilaa, 

minimum ja maximum tarkoittavat kuukauden päivien alimman ja korkeimman lämpötilan keskilämpötilaa.  
Sademäärä on suurin kesäkuukausien kesäkuu – elokuu aikana, jolloin sadetta tulee noin 74 mm/kk (kuva 2) 

normaalivuonna. Talvikuukausien (lokakuu–huhtikuu) aikana sade tulee ainoastaan lumena, mikä vastaa noin 210 mm 

(vesiekvivalenttia) yhteensä talvikauden aikana.  

 

Kuva 2: Normaali sademäärä kuukausittain Kaunisvaarassa (1982–2012).  

Normaalivuoden aikana sademäärä on 580 mm ja haihtuminen noin 280 mm. Sateen ja haihtumisen erotus on 

nettosademäärä. Normaali nettosademäärä alueella on siten noin 300 mm/vuosi.  

Alue koostuu pääasiassa kosteikko- ja turvemaista, missä ominaisvaluma on noin 294 mm/vuosi  

(osa-alue 36067). Valuma-alue on alue, jossa kaikki alueelle tullut sademäärä valuu kohti samaa purkukohtaa.  

Valuma-alueen ominainen virtaamajakauma koostuu hyvin alhaisista virtaamista talvisaikaan, jota seuraavat suuret kevättulvat 

lumen sulaessa ja virtaamien ollessa suurimmillaan toukokuussa. Kesällä keskivirtaama on pienempi kuin keväällä, mutta 

ajoittain saattaa syntyä suuria virtaamia sateen seurauksena. Syksy on lyhyt keskivirtaaman pienentyessä yleensä 

pienemmäksi kuin kesällä. (kuva 3 ja kuva 4). 

  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Sade (mm) 

Kuukausi 

Normaali sade kuukausittain Kaunisvaarassa  

(1982–2012) 
  



 

 

 

 

Kuva 3: Mediaanivirtaama kuukausittain (1999–2018) luonnollisissa olosuhteissa toiminta-alueella. SMHI:n S-HYPE -mallin (osa-

alue 36067) arvion mukaan.  

 

Kuva 4: Vuosivirtaaman jakauma luonnollisissa olosuhteissa toiminta-alueella vuoden aikana yksittäisinä vuosina jaksolla 1999–

2018. Punainen viiva osoittaa mediaanijakauman. SMHI:n S-HYPE -mallin (osa-alue 36067) arvion mukaan.  

Normaalivuosi tarkoittaa vuotta, jolloin sademäärä vastaa historiallista mediaania. Normaalivuoden lisäksi tässä selvityksessä 

otetaan myös huomioon sateiset vuodet ja kuivat vuodet. Sateiset ja kuivat vuodet on määritelty vuosiksi, jotka vastaavat 

vuosisademääriä 10 vuoden paluuajalla. Todennäköisyys sateisen tai kuivan vuoden esiintymiselle vähintään 1 kerran 10-

vuotisjakson aikana on 65 %.   
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3.0 KAIVOKSEN VEDENKÄSITTELY  

  
Kuva 5: Kaavamainen yleiskuva toiminnan vedenkäsittelystä.  

Suunnitellun kaivostoiminnan eri vaiheissa käsiteltävien vesimäärien laskemiseksi suoritetaan mallilaskelmat. Malliin 

sisältyvistä laitoksista sekä parametreistä on tehty kaavamainen yhteenveto kuvassa 5 yllä. Kuva 6 näyttää suunnitellun 

toiminnan vedenkäsittelyn yleiskartalla.   

Alla olevassa kohdassa kuvataan nykyinen ja suunniteltu vedenkäsittely eri laitoksissa.  



 

 

  
Kuva 6: Yleiskartta toiminnan nykyisestä ja suunnitellusta vedenkäsittelystä.  

Toimintaan tulee vettä pohjaveden virtaaman kautta ja valuvasta pintavedestä sekä suoraan patoihin ja varastoihin tulevasta 

sateesta. Kerätty vesi varastoidaan alueelle ja sitä käytetään rikastusprosessissa, ylijäämävesi puretaan purkuvesistöön.  

Avolouhokseen tulee vettä sinne vuotavasta pohjavedestä ja suoraan sateesta. Avolouhoksesta vesi pumpataan edelleen 

öljynerottimeen/pieneen esisedimentointialtaaseen ennen kuin se johdetaan edelleen prosessivesialtaaseen. Avolouhoksen 

tyhjennysveden lisäksi vettä tulee myös valumalla/ kerääntymällä sivukivivarastosta ja teollisuusalueelta 

prosessivesialtaaseen.  

Vettä prosessivesialtaasta käytetään lähinnä rikastusprosessiin, mutta sitä voidaan tarvittaessa purkaa putken kautta 

purkupisteeseen Muonionjoessa. Vesi voidaan myös pumpata putken kautta selkeytysaltaaseen tarvittaessa. Kaunisjärven 

laadullisen ja määrällisen pintavesistatuksen parannustoimenpiteenä vettä voidaan myös päästää prosessivesialtaasta 

Rässiojaan, joka virtaa Kaunisjärveen. Kun vedestä tulee pulaa rikastusprosessissa, Muonionjoesta voidaan pumpata 

raakavettä prosessivesialtaaseen.   

Rikastamosta märkä rikastushiekka pumpataan hiekkavarastoon, jonne se varastoidaan. Hiekkavarastossa valunut vesi 

kerätään ojiin ja johdetaan/pumpataan selkeytysaltaaseen. Selkeytysaltaasta vesi kiertää prosessivesialtaaseen ja tarvittaessa 

sitä puretaan Muonionjokeen.   

Rikastushiekka rikastamon tulevasta vaahdotusprosessista voidaan varastoida erityiseen varastointisoluun hiekkavarastossa. 

Vaihtoehtoisesti vaahdotushiekka voidaan varastoida välittömästi laitoksen pohjoispuolella olevaan louhokseen ja/tai valmiiksi 

louhittuun avolouhokseen.  

3.1 Tapuli  



 

 

  
Kuva 7: Nykyinen ja suunniteltu Tapulin vedenkäsittely.  
 

Suunniteltu toiminta Tapulinsa sisältää Tapulin avolouhokset (pohjoinen ja keskeinen), Palotievan avolouhoksen, Tapulin 

sivukivivaraston, Kaunisvaaran teollisuusalueen ja kivilouhoksen teollisuusalueen pohjoispuolella, katso kuva 7.  

Vuoto avolouhokseen tapahtuu lähinnä pohjaveden tulovirtaamana ja sateen aiheuttamana valumana.  

Tyhjennysvesi Tapuli pohjoisesta ja Tapuli keskeisestä pumpataan sedimentointialtaaseen ja öljynerottimeen. Tästä altaasta 

vesi pumpataan edelleen putken kautta prosessivesialtaaseen.  

Tarvittaessa yhdestä avolouhoksesta tulevaa tyhjennyspumppausvettä voidaan pumpata toiseen avolouhokseen.   

Palotievan tulevassa toiminnassa syntyvä tyhjennyspumppausvesi pumpataan myös sedimentointialtaaseen ja sitten edelleen 

prosessivesialtaaseen.  

Tapulin sivukivivarastossa syntyy valumavettä, joka tarvitsee käsitellä. Valumavesi koostuu suurimmalta osalta sadevedestä, 

sivukiven kosteudesta (kosteus louhitusta sivukivestä, kun sitä louhitaan pohjavesipinnan alapuolelta) ja turvevedestä. 

Turvevesi on vettä, jota syntyy turpeen kuivuessa sen päälle varastoidun sivukiven painosta. Valumavesi Tapulin 

sivukivivarastosta kerätään ojien avulla ja pumpataan/johdetaan prosessivesialtaaseen.   

Kaunisvaaran teollisuusalueelle kerääntynyt valuma, joka aiheutuu sateesta, ympäröivistä ojista, ja se johdetaan/pumpataan 

edelleen prosessivesialtaaseen.   

Prosessivesialtaan ensisijainen tarkoitus on varastoida vettä, jota käytetään rikastusprosessiin. Varasto ottaa vastaan vettä 

kaikista laitoksen osista, jotka sisältyvät suunnitellun toiminnan vedenkäsittelyyn. Tarvittaessa prosessivesialtaasta voidaan 

purkaa vettä putken kautta Muonionjokeen tai pumppaamalla selkeytysaltaaseen. Muonionjoesta voidaan pumpata raakavettä 

prosessivesialtaaseen tarvittaessa. Nykyisessä toiminnassa ei vettä pureta Muonionjokeen prosessivesialtaasta.  



 

 

 

Prosessivesialtaan patoamisraja nykyisessä toiminnassa on +168.5 (RH 2000), mikä vastaa 0,32 Mm3 volyymia. 

Suunnitellussa toiminnassa prosessivesialtaan kapasiteettia lisätään. Uusi patoamisraja tulee olemaan +170 (RH 2000), mikä 

vastaa 0,75 Mm3 tilavuutta. Nykyinen padon pinta-ala patoamisrajalla on 0,22 km2 mutta tulee laajennuksen myötä 

kasvamaan 0,36 km2:iin  

Virtaamien ollessa korkeita kaivostoiminnan loppuvaiheessa ylijäämävettä voidaan myös varastoida valmiiksi louhittuun 

avolouhokseen osana jälkikäsittelyä.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Sahavaara   

  



 

 

Kuva 8: Suunniteltu vedenkäsittely Sahavaarassa.  

Sahavaaraan kuuluu Sahavaara avolouhos ja Sahavaaran sivukivivarasto, vedenpuhdistuslaitos ja pumppausallas. Nämä 

kaikki laitokset sisältyvät suunniteltuun toimintaan.  

Sahavaara sivukivivarastoon rakennetaan erityinen alue, niin kutsutut PAF-solut, potentiaalisesti happoa muodostavan 

sivukiven (NP/AP <1, katso jätteenkäsittelysuunnitelma, jossa on yksityiskohtainen kuvaus sivukivivarastosta) varastointia 

varten. PAF-solut rakennetaan osaksi muun sivukiven varastoa. Yksityiskohtainen kuvaus sivukiven käsittelystä on 

jätteenkäsittelysuunnitelmassa, joka on hakemuksen liite F. Suotoveden kerääminen tapahtuu erikseen PAF-soluista ja 

vastaavasti muusta sivukivivarastosta ympäröivien ojien avulla. Sivukivivaraston ulkorajalle rakennetaan leikkuuoja, joka estää 

asiattoman veden pääsyn varastoon.  

Valuma PAF-soluista pumpataan vedenpuhdistuslaitokseen, jossa pH-arvoa säädetään ja tarvittaessa siellä voidaan käsitellä 

vettä myös muulla tavalla. pH-säädön jälkeen vesi johdetaan edelleen pumppausaltaaseen, josta se sitten pumpataan 

prosessivesialtaaseen Tapulissa. Valuma sivukivivaraston muista osista johdetaan suoraan pumppausaltaaseen.   

Sahavaaran avolouhoksesta tyhjennyspumppausvesi pumpataan esikäsittelyaltaaseen, jossa se käsitellään yhdessä 

Sahavaaran sivukivivaraston PAF-soluista tulevan veden kanssa   

Sahavaara teollisuusalueelta valumavesi kerätään sivukivivaraston itäosaa seurailevan ojan kautta ja kerätty vesi pumpataan 

edelleen pumppausaltaaseen.  

Pumppausaltaasta vesi menee edelleen prosessivesialtaaseen.  

3.3  Hiekkavarasto ja selkeytysallas  

  
Kuva 9: Periaatteellinen yleiskuva suunnitellusta vedenkäsittelystä hiekka- ja selkeytysaltaassa.  



 

 

Kaikki rikastusprosessissa syntyvä rikastushiekka varastoidaan hiekkavarastoon, lukuun ottamatta pientä osaa 

vaahdotushiekasta, joka varastoidaan kivilouhokseen ja/tai valmiiksi louhittuun avolouhokseen. Vaahdotushiekka, jota ei 

varastoida kivilouhokseen tai valmiiksi louhittuun avolouhokseen, varastoidaan hiekkavarastossa olevaan erityiseen 

vaahdotushiekan varastointisoluun. Varastointisolusta valuva vesi johdetaan hiekkavaraston läntistä ojaa pitkin 

sedimentointialtaaseen ja sitten selkeytysaltaaseen. Vaahdotushiekan pH säädetään ennen varastointia ja sen ansiosta 

varastoidusta vaahdotushiekasta valunutta vettä ei tarvitse käsitellä.  

Hiekkavaraston ympärille rakennetaan valvontatie, jonka sisäpuolelle tulee keruuoja hiekasta valuvaa vettä varten. Valvontatie 

rakennetaan sivukivestä ja se rajoittaa tietyssä määrin veden virtaamaa hiekkavarastoon ja hiekkavarastosta. Kerätty vesi 

johdetaan edelleen ojaa pitkin selkeytysaltaaseen. Vesi hiekkavaraston läntisestä osasta johdetaan vieressä olevan 

sedimentointialtaan kautta selkeytysaltaaseen.  

Selkeytysaltaan ensisijainen tarkoitus tehdä mahdolliseksi kiintoaineen sedimentointi, minkä lisäksi se toimii vesivarastona. 

Vesi pumpataan/johdetaan selkeytysaltaaseen kahden sisäänmenon kautta, joista toinen sijaitsee koilliskulmassa ja toinen 

lounaiskulmassa. Pumppausasema kierrättää vettä selkeytysaltaasta takaisin prosessivesialtaaseen ja tarvittaessa 

ylijäämävesi puretaan putken kautta Muonionjokeen.  

Nykyisen selkeytysaltaan normaali korkein käyttötaso on +163 mikä antaa tilavuudeksi 0,24 Mm3. Selkeytysaltaan toiminnan 

ylläpitämiseksi altaassa on aina oltava tietty määrä vettä. Tämän tuloksena säänneltävä kapasiteetti on 0,2 Mm3. Suunniteltua 

toimintaa varten selkeytysallasta laajennetaan selkeyttämistoiminnon varmistamiseksi korkeissa virtaamissa. Laajennuksessa 

nykyisen altaan yhteyteen rakennetaan uusi osa. Uuden osan pinta-alaksi tulee korkeimmalla käyttötasolla 0,075 km2 ja 

tilavuudeksi 0,22 Mm3.  

3.4 Kivilouhos  
Haettuun toimintaan sisältyvän korkean rikkipitoisuuden omaavan malmin jalostukseen suunniteltu vaahdotusprosessi vaatii 

uuden laitoksen syntyvän, potentiaalisesti happoa muodostavan, vaahdotushiekan varastointiin. Vaahdotushiekan 

varastointistrategiana on pitää hiekka mahdollisimman vettyneenä hapen pääsyn estämiseksi, mikä antaa geokemiallisesti 

pitkäaikaisstabiilin varaston sekä tuotantovaiheessa että tuotannon päätyttyä.  

Vettyneiden olosuhteiden luomiseksi vaahdotushiekan varastointiin suunnitellaan pääasiassa kahta menetelmää:  

1) Varastointi tarkoitusta varten tehtyihin varastointisoluihin hiekkavarastossa.  

2) Varastointi vedellä täytettyyn Navettamaan kivilouhokseen Tapulin toiminta-alueella, rikastamon pohjoispuolella ja/tai johonkin 

Tapuli pohjoisen/Palotievan avolouhokseen edellyttäen, että nämä on louhittu valmiiksi ja täytetty vedellä.  

Välittömästi Kaunisvaaran teollisuusalueen pohjoispuolella olevaa kivilouhosta voidaan käyttää vaahdotushiekan varastointiin. 

Kivilouhoksen pisimälle sivulle rakennetaan pato, jotta saadaan aikaan suurempi varastointitilavuus. Kokonaisuudessaan 

vaahdotushiekan varastointitilavuudeksi arvioidaan 0,6 Mm3 mikä vastaa noin 3 vuoden vaahdotushiekkamäärää 

vaahdotuslinjan täysimittaisesta tuotannosta.   

Vaihtoehtona tai täydennyksenä kivilouhokselle voidaan vaahdotushiekkaa myös varastoida johonkin Tapuli pohjoisen ja/tai 

Palotievan avolouhoksista edellyttäen, että nämä oin louhittu valmiiksi ja tyhjennyspumppaus on lopetettu.  

 

 

Vaahdotushiekan varastoinnissa lähdetään siitä, että siihen voidaan käyttää kivilouhosta alkuvaiheessa. Sillä aikaa, kun 

kivilouhosta käytetään varastointiin, kunnostetaan vaahdotushiekan varastointisolu hiekkavarastossa. Tämän jälkeen näitä 

voidaan käyttää vuorotelen tai rinnakkain toiminnan joustavuusvaatimusten mukaan.  

4.0  VESITASE  
Seuraavassa kappaleessa esitellään numeerinen laskelma vesitaseesta koko suunnitellun toiminnan ajalle. Käsitteellinen 

mallintaminen ja oletukset esitellään tässä luvussa. Edelleen esitellään tiedot ja laskentatyökalut, joihin vesitaselaskelmat 

perustuvat.  

4.1  Vesitasemalli  
Toiminnan vedenkäsittely, kuten se on esitetty luvussa 3.0, yksinkertaistetaan konseptiksi, jossa pieniä altaita 

(pumppausaltaat ja esisedimentointialtaat) ei ole olemassa, koska ne ovat merkityksettömiä vesitaseelle. Jäljellä ovat suuret 

vedenkäsittelyn osat ja lähteet kaavamaisen yleiskatsauksen mukaan (kuva 5).  

4.1.1  Hydrologia ja meteorologia  
Hydrologisilla ja meteorologisilla prosesseilla on suuri merkitys toiminnan vedenkäsittelylle. Suuret prosessit, joilla on 



 

 

vaikutusta, ovat pintavaluma, suoranainen sade, lumen- ja jäänmuodostus sitä seuraavine sulamisineen, sekä haihtuminen. 

Pintavaluma, suoranainen sade ja haihtuminen sanelevat toiminnan vedenkäsittelyyn tulevan kokonaistilavuuden. Lumen- ja 

jäämuodostuksella/sulamisella on lähinnä merkitystä kuukausittaisille tulevan veden vaihteluille.   

Pintavaluma, ja tietyiltä osin valuma pinnalla olevasta pohjavesivarastosta on mallinnettu HBV-mallin (Hydrologisen toimiston 

vesitasemalli) avulla. HBV-malli on kalibroitu pienelle valuma-alueelle kaivosalueella ennen kaivoksen louhintaa. Tiedot 

kalibrointia varten on noudettu SMHI osavaluma-alueelta. Täten kalibroitu HBV-malli muistuttaa SMHI:n arvioimaa, luonnollista 

toiminta-alueen valumaa.   

  
Kuva 10: Vertailu kalibroidun HBV-mallin tulosten ja S-HYPE:n mallitulosten välillä osa-alueella (36085).  
Malliin sisältyvät hydrologiset prosessit ovat lähteet, pintavaluma, haihtuminen, sade lumena ja lumen sulaminen. Malli ottaa 

siten huomioon kaikki hydrologiset prosessit, jotka ovat ratkaisevia valumiselle subarktisessa ilmastossa.  

 

SMHI on arvioinut jäänmuodostuksen olevan noin 80 cm keskimäärin pienissä järvissä toiminnan lähialueella.  

SMHI:n arvioiman valuma-alueen sekä maanmittauslaitoksen korkeusmallin pojalta kunkin laitoksen osan valuma-alue on 

arvioitu (taulukko 1 ja kuva 11).   

Taulukko 1: Toiminnan kunkin laitososan valuma-alueen arvioitu pinta-ala.  

Laitoksen osa Pinta-ala 
(km2)  

Hiekkavarasto  5,9  

Tapulin sivukivivarasto  3,1  

Tapulin avolouhos  1,8  

Prosessivesiallas  0,3  

Kaunisvaaran 
teollisuusalue  

0,9  

Sahavaaran 
sivukivivarasto  

2,7  

Sahavaaran avolouhos  1,1  

Selkeytysallas  0,1  

  
  



 

 

  
Kuva 11: Arvioidut valuma-alueet toiminnan valmiiksi rakennetuille osille ja SMHI:n arvioimat luonnolliset valuma-alueet.  

4.1.2 Avolouhos  
Avolouhoksia oletetaan tyhjennyspumpattavan ainoastaan niiden louhinnan aikana. Tyhjennyspumppausta ei jatketa 

louhintavuosien jälkeen missään avolouhoksista. Tyhjennyspumppauksen tarve johtuu pohjavesivuodosta ja sateesta. Kunkin 

avolouhoksen pohjavesivuoto lasketaan pohjavesimallin mukaan, katso PM Hydrogeologian liitteen H ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksen liite HX. Malli simuloi pohjavesivuotoa samanaikaisesti kaikissa täysin louhituissa avolouhoksissa ja siten 

maksimaalista kokonaispohjavesivuotoa.  

Tapulin ja Palotievan avolouhosten simuloidut pohjavesivuodot ovat 77 l/s ja 30 l/s. Pohjavesivuodon Sahavaarassa on 

simuloitu olevan 80 l/s.  



 

 

  
Kuva 12: Mallinnettu pohjavesivuoto Tapulin avolouhoksesta toiminnan vedenkäsittelyyn vuosien 2019–2030.  

Pohjavesivuoto Tapuliin alkaa ensimmäisenä toimintavuonna (2019) mallilasketun vuodon nykyisestä toiminnasta ollessa 61 

l/s. Tämän jälkeen, havaitun kehityssuunnan mukaan vuodon arvioidaan lisääntyvän nopeasti (jo yhden vuoden jälkeen) 

korkeimpaan simuloituun vuotoon, joka vastaa täysin louhittua avolouhosta. Pohjavesivuoto pysyy korkeimmassa arvossaan 

siihen saakka, kunnes louhinta lopetetaan. Avolouhokseen tuleva vuoto louhinnan lopettamisen jälkeen ei tule toiminnan 

vedenkäsittelyyn ja sille on annettu arvo 0 (Kuva 12).  

 

Kuva 13: Mallinnettu pohjavesivuoto Sahavaaran avolouhoksesta toiminnan vedenkäsittelyyn vuosien 2019–2030.  

Sahavaarassa pohjavesivuodon alkuarvon oletetaan olevan 60 l/s ensimmäisenä louhintavuonna ja nousevan 80 l/s:ssa 

(vuoto täysin louhittuun avolouhokseen) jo toisena vuonna (Kuva 13).  

Koska avolouhos täytyy pitää kuivana louhinnan aikana, oletetaan sadevettä tarvittavan tyhjennyspumpata ottamatta 

huomioon haihtumista. Syntynyttä valumaa korjataan valuntakertoimella riippuen sateen voimakkuudesta. Kunkin 

avolouhoksen lasketut valumapinta-alat ovat taulukossa 2.  

Taulukko 2: Valitut valuntakertoimet riippuen sateen voimakkuudesta.  



 

 

Sateen 
voimakkuus 
(mm/vuorokausi)  

Valuntakerroin  

<2  0,7  

2–20  0,8  

>20  0,9  

 

Talvella lumenmuodostuksen arvioidaan olevan 50 % sateesta, loput muodostavat pintavaluman avolouhokseen. 
Lumenmuodostuksen oletetaan alkavan 1. lokakuuta jokaisena vuonna ja akkumuloituvan huhtikuun loppuun saakka. 
Huhtikuun 1. päivästä alkaen lumen oletetaan sulavan tasaisella nopeudella ja sen oletetaan sulaneen kokonaan toukokuun 
viimeiseen päivään mennessä.  

4.1.3 Sivukivivarasto  
Sivukivivarastosta tuleva vesi on pääasiassa peräisin sateesta, sivukiven kosteudesta ja turvevedestä. Sivukiven kosteuden 

oletetaan olevan 3 paino-% varastoidusta sivukivestä. Kosteuden arviointi perustuu arvioon aikaisemmassa vesitaseessa 

(Northland Resources AB, 2014).  

Sateesta aiheutuva valuma mallinnetaan kalibroidun HBV-mallin avulla, jossa otetaan huomion lumi ja haihtuminen. Sivukiven 

kosteuden aiheuttaman valuman oletetaan tapahtuvan hetkellisesti varastoinnin yhteydessä sen jäätymättä talvella.  

Varastointinopeus ei vaihtele vuoden kuluessa ja siten myös valuma sivukivivarastosta on vakio vuoden aikana. Turvevesi 

kuvataan erikseen kohdassa 4.1.8.  

4.1.4  Rikastamo  
Rikastusprosessiin tarvitaan vettä muun muassa jauhatusta varten. Rikastamo kierrättää mahdollisimman tehokkaasti 

prosessivettä rikastuksessa ja täten veden tarve määräytyy sen mukaan, paljonko vettä poistuu laitoksesta rikasteen ja 

rikastushiekan mukana. Malmirikasteen kosteudeksi on laskettu 6,5 % ja prosessin jäännöstuotteena syntyvän rikastushiekan 

kiinteän aineen pitoisuuden oletetaan olevan enintään 66 paino-% ja vähintään 60 %. Vesitaselaskelmaan valitaan näiden 

keskiarvo 63 %. Vaahdotushiekan osalta käytetään samaa 63 % keskiarvo-olettamusta.  

Vettä tulee rikastamoon malmissa olevana kosteutena sekä suoraan prosessivesialtaasta. Malmin kosteudeksi arvioidaan 3 

paino-%. Kosteuspitoisuus perustuu arviointiin aikaisemmassa vesitaseessa (Northland Resources AB, 2014).    

Laskuesimerkki rikastamon vedentarpeesta on esitetty taulukossa 3.   

Taulukko 3: Laskentaesimerkki rikastamon vedentarpeesta tuotantotahdista riippuen.  

Tapuli   Massa (tonnia)   
Kiintoainepitoisuus  

Josta vettä 
(m3)  

Malmi             6 000 000 
                             97 %  

174 757  

Rikaste             2 000 000 
                          93,5 %  

122 066  

Rikastushiekka             4 000 000 
                             63 %  

2 349 206  

Vedentarve      2 296 515  

         

Sahavaara   Massa (tonnia)    
Kiintoainepitoisuus 

Josta vettä 
(m3)  

Malmi       6 000 000 
                                  97 %  

174 757  

Rikaste   3 000 000 
                                 93,5 %  

183 099  

Rikastushiekka    3 000 000 
                                    63 %  

1 761 905  

Vaahdotushiekka   403 000                                     
63 %  

236 683  

Vedentarve     2 006 929  

  



 

 

4.1.5  Hiekkavarasto  

Hiekkavarasto ottaa vastaan kosteaa rikastushiekkaa rikastamosta varastointiennusteen mukaisella varastointinopeudella. 

Rikastushiekan kiintoainepitoisuuden lasketaan olevan keskimäärin 63 % kohdan 4.1.4 mukaan.  

Aikaisemmissa selvityksissä (Northland Resources AB, 2014) kiintoainepitoisuuden arvioitiin nousevan 75 paino-%:iin 

rikastushiekan hiekkavarastoon varastoinnin jälkeen. Täten keskimäärin 12 paino-% hiekan huokosvedestä poistuu valumalla 

selkeytysaltaaseen. Loput 25 paino-% vedestä ei kuivu, vaan jää pysyvästi osaksi huokosvettä hiekkavarastossa. 

Laboratoriokokeiden mukaan kiintoainepitoisuus on jo 24 tunnin jälkeen 70 %. Loput 5 paino-% kuivuu pois 1 viikossa. Koska 

varastointinopeus mallityökalussa ei vaihtele vuoden mittaan, kuivuminen mallissa yksinkertaistuu siten, että koko prosessi (63 

%:sta 75 %:iin) tapahtuu 24 tunnissa.  

Paitsi rikastushiekasta, vettä tulee sateena/valumana, jotka mallinnetaan HBV-mallin (joka on kalibroitu luonnollista lähellä 

sijaitsevaa valuma-aluetta vastaan) mukaan. Lopullisen valuma-alueen arvioidaan olevan noin 5.9 km2 josta 0.4 km2 kuuluu 

luoteiseen valuma-alueeseen, joka valuu hiekkavarastoa kohti. Nykyisessä toiminnassa hiekkavaraston valuma-alue on noin 

4,4 km2, tämän oletetaan mallissa lisääntyvän toiminnan aikana suoraviivaisesti lopulliseen kokoonsa.  

Matalissa lämpötiloissa (ts. <0 C) oletetaan 2/3 rikastushiekassa olevasta vedestä jäätyvän, loppu kuivuu pois kuten 

lämpimissä lämpötiloissa. Lopusta 2/3:sta sulaa 2/3 toukokuussa ja 1/3 tulee elokuun alussa.   

Jatkuvan varastoinnin vuoksi on todennäköistä, että hiekkavarastoon syntyy pysyvää routaa (Knutsson, 2018). Tämän veden 

arvioidaan kuitenkin olevan hiekan pysyvää huokosvettä, eikä se siten vaikuta virtaamaan hiekkavarastosta.  

Hiekkavarastoon satava lumi käsitellään HBV-mallissa erillään rikastushiekan jäätymislaskelmista   

  

4.1.6 Kivilouhos  
Kivilouhos on tänään täyttynyt luonnollisesti sadevedestä ja pohjavedestä. Varastoitaessa sinne vaahdotushiekkaa se 

syrjäyttää louhoksessa nyt olevan veden. Syrjäytetty vesi valuu itsestään ojaa myöten prosessivesialtaaseen ja tuo näin 

lisävettä vedenkäsittelyjärjestelmään.  

  

4.1.7  Prosessivesiallas ja selkeytysallas  

Prosessivesialtaan geometria yksinkertaistetaan suorakaiteen muotoiseksi laatikoksi, jonka pinta-ala on 0,3 km2 ja suurin 

tilavuus 320 000 m3. Selkeytysaltaan tilavuudelle on asetettu nykyinen säänneltävä 200 000 m3 kapasiteetti ja 0,1 km2 pinta-

ala.  

Suoraan padon/altaan vesipeiliin tuleva sade merkitsee suoranaista lisää vesimäärään. Haihtuminen vapaasta veden pinnasta 

lasketaan HBV-mallin kalibroidun haihtumismoduulin avulla.  

Sekä selkeytysaltaan että prosessivesialtaan oletetaan jäätyvän talvella. SMHI arvioi pienten järvien saavan keskimäärin 

enintään 80 cm paksun jääpeitteen talvella. SMHI arvioi jäätymisen alkavan loka-marraskuussa ja jäiden lähtevät huhti-

toukokuussa.  

Numeerisessa laskentamallissa jäätymisen oletetaan alkavan 1. lokakuuta ja kehittyvän suoraviivaisesti huhtikuun loppuun. 

Jäiden lähtö alkaa 1. toukokuuta kaiken jään sulamisen tapahtuessa 30 päivässä. Toukokuun lopussa selkeytysaltaassa tai 

prosessivesialtaassa ei ole enää jäätä.   

Jäänmuodostus padoissa ja altaissa merkitsee sitä, että jäätynyttä vettä voidaan käyttää vasta jään sulaessa. Jään tilavuuden 

yksinkertaistamiseksi sen oletetaan vastaavan jään sisältämän veden tilavuutta. Jäänmuodostus merkitsee numeerisesti, että 

altaiden ja patojen tilavuus pienenee.  

4.1.8 Turvevesi  
Hiekkavaraston ja sivukivivaraston alueella on suuri määrä turvetta, jonka paksuus vaihtelee 0 ja 3 metrin välillä ja sisältää 

noin 85–90 % huokosvettä. Varastoitu materiaali puristaa suurimman osan vedestä ulos turpeesta mikä lisää alueen valumaa 

ja toimintaan tulevaa vesimäärää. Varastoitu sivukivi puristaa ulos vettä ja painaa turpeen syrjään, kun taas rikastushiekka 

vain puristaa turpeesta vettä. (Northland Resources AB, 2014).  

Aikaisemmissa selvityksissä (Northland Resources AB, 2014) on arvioitu ulos puristetun veden määrä turveneliömetriä kohti 

kyseisellä alueella. Tulokset taulukossa 4 kuvaavat skenaariota, jossa kuivumisen oletetaan tapahtuvan koko keskisyvyydeltä. 

Turveveden oletetaan tulevan suoraviivaisesti toimintavuosina 2019–2030.  



 

 

Ulosvirtaaman oletetaan edelleen tapahtuvan koko vuoden aikana, vaikka tiettyä vähenemistä voi tapahtua talvella roudan 

takia.   

Taulukko 4: Arvioitu turpeen keskisyvyys, veden ulospuristuminen toiminnan eri laitososissa.  

Laitososa  Turpeen 
pinta-
ala 
(km2)  

Keskisyvyys  

(m)  

Ulos 

puristunut 

vesi 

(m3 
vettä/m2)  

Ulos 
puristunutta 
vettä 
yhteensä 
(Mm3)  

Kommentit  

Hiekkavarasto  5,51  1,5  0,83  3,50  Josta 

nykyinen 1,29 

km2 

hiekkakartio ei 

tuota 

turvevettä.   

12 vuoden 
suoraviivainen 
jakauma  

Tapulin 
sivukivivarasto  

2,50  2,0  1,38  3,45  12 vuoden 
suoraviivainen 
jakauma 

Sahavaaran 
sivukivivarasto  

2,67  2,5  1,10  2,94  10 vuoden 
suoraviivainen 
jakauma 

  

4.1.9 Raakavesi  
Rikastusprosessin ollessa vedentarpeessa raakavettä voidaan pumpata prosessivesialtaaseen Muonionjoesta. Näin tehdään 

vain siinä tapauksessa, että prosessivesialtaaseen ja selkeytysaltaaseen varastoidut vesimäärät eivät riitä. 

Matalissa lämpötiloissa (<0 C) pumpataan vettä jatkuvasti prosessivesialtaaseen 50 m3/h putkien jäätymisen estämiseksi, ellei 

ole purkamisen tarvetta.  

  

4.2 Numeerinen malli  
Vesitaseen numeeriseen laskemiseen käytetään Goldsim (GoldSim Technology Group LLC, 2017) laskentatyökalua. Goldsim 

on stokastinen mallinnustyökalu yksiulotteisten prosessien laskemiseen. Goldsim perustuu periaatteeseen stokastisen 

skenaarion mallinnuksesta Monte-Carlo menetelmän avulla.   

Monte-Carlo menetelmä perustuu siihen, että määritellään ensin tilastolliset jakaumat tietylle määrälle syöteparametrejä. Sitten 

malli ajetaan kokonaisuudessaan useita kertoja (myös nimellä realisaatiot) missä syöteparametri satunnaistetaan joka kerta 

parametrin tilastollisesta jakaumasta käsin. Riittävän monen realisaation jälkeen todennäköisyys voidaan liittää jokaiseen 

mahdolliseen tulokseen. Monte-Carlo menetelmällä voidaan esimerkiksi laskea sateisina vuosina syntyvät virtaamat.  

Malli suorittaa simulointeja päivittäisellä aikaerittelyllä jaksolle 2019–2030 

Numeerisen mallin käyttö perustuu pohjimmiltaan sääparametreihin. Sääparametreilla tarkoitetaan lähinnä sadetta ja 

lämpötiloja, jotka käyttävät erilaisia hydrologisia prosesseja/konsepteja, jotka on kuvattu luvussa 4.1.   

Jokaiselle päivälle ja realisaatiolle luodaan sademäärä ja lämpötila, jotka ovat edustavia sille päivälle. Tämä stokastinen 

sääparametrien luominen tapahtuu sammalla menetelmällä kuin amerikkalaisen maatalousviraston (USDA) kehittämällä 

WGEN-mallilla. WGEN-malli, jota on käytetty tässä vesitaselaskelmassa, on kalibroitu SMHI:n säätietoihin Kaunisvaaran 

säähavaintoasemalta jaksolta 1982–2012.   

Sääparametrien lisäksi tulevat tilastolliset (ts. ei vaihtelevat realisaatioiden välillä) syötetiedot kuten pohjaveden tulovirtaama 

avolouhokseen, louhintasuunnitelma, arvioidut pinta-alat ja geometriat, mitatut rikastushiekan ja hiekkavaraston ominaisuudet.  

4.3 Tulokset   
Tässä osassa tilitetään vesitaselaskelmien tulokset vuosittaisina volyymeina ja kuukausittaisina volyymeina. Vuosittainen 

vesitase tilitetään louhintasuunnitelman 12 vuoden tuotannolle jaettuna kolmeen jaksoon kohdan 1.4. mukaan. 

Kuukausittainen vesitase näyttää eniten vettä käyttävän vuoden kullakin jaksolla. Laskelmien tulokset esittävät normaalivuotta, 



 

 

sateista vuotta ja kuivaa vuotta, katso 4.3.1. Kokonaisvaltaiset tulokset mallilaskelmista tilitetään taulukon muodossa liitteessä 

A ja liitteessä B  

4.3.1 Vuosittainen vesitase  

Kokonaisvaltainen vuosittainen vesitase on laskettujen vuorokausivirtaamien summa yhdelle vuodelle. Vuosittainen vesitase 

esitetään eniten vettä käyttäville vuosille kolmella jaksolla; 2019–2020, 2021–2027 ja 2028–2030. Kullekin vuodelle esitetään 

normaalivuoden, kuivan vuoden ja sateisen vuoden skenaario.  

  
Kuva 14: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  



 

 

  
Kuva 15: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  



 

 

  
Kuva 16: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2020). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  



 

 

  
Kuva 17: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  



 

 

  
Kuva 18: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  

  



 

 

  
Kuva 19: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2027). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  

  



 

 

  
Kuva 20: Vuosittainen vesitase normaalivuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  



 

 

  
Kuva 21: Vuosittainen vesitase kuivalle vuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  

  



 

 

  
Kuva 22: Vuosittainen vesitase sateiselle vuodelle (2030). Virtaamat ilmoitetaan Mm3/vuosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1  Tulovirtaama ja purkaminen toiminnan aikana  



 

 

  
Kuva 23: Veden tulovirtaama toiminnan vedenkäsittelyjärjestelmään normaalivuosina, kuivina vuosina ja sateisina vuosina (2019–

2030).  

Kokonaistulovirtaama kaivoksen vedenkäsittelyyn lisääntyy ensimmäisen jakson aikana 5,5 Mm3:stä vuodessa 11,0 Mm3:iin 

vuodessa. Veden lisäys vuodesta 2019 vuoteen 2022 johtuu lisäpintojen käyttöön ottamisesta laitoksen eri osissa ja louhinnan 

aloittamisesta Sahavaarassa. Tulovirtaamat saavuttavat maksiminsa noin vuonna 2028, jolloin sivukivivarasto on ottanut 

käyttöön suurimman alueensa ja louhinta on meneillään sekä Tapulin että Sahavaaran avolouhoksessa (Kuva 23).  

  
Kuva 24: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit toiminnan vedenkäsittelyyn normaalivuosina (2019–2030).  



 

 

  
Kuva 25: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit toiminnan vedenkäsittelyyn kuivina vuosina (2019–2030).  

  

  
Kuva 26: Vuosittaisen tulovirtaaman virtaamakomponentit toiminnan vedenkäsittelyyn sateisina vuosina (2019–2030).  

 

  

  
Suuret tulovirtaaman komponentit toimintaan ovat pohjavesitulovirtaama ja valuma yhdessä suoranaisen sateen kanssa (kuva 

24-kuva 26).  

Pohjaveden tulovirtaamat toimintaan lisääntyvät voimakkaasti ensimmäisellä jaksolla 2019–2022, jolloin Tapuli louhitaan 

lopulliseen syvyyteensä ja louhinta Sahavaarassa alkaa. Korkeimmat pohjaveden tulovirtaamat saavutetaan vuonna 2023, 

jolloin pohjaveden tulovirtaamien Sahavaarassa lasketaan saavuttavan maksiminsa. Kun louhinta Tapulinsa päättyy, 

pohjaveden tulovirtaamat vähenevät, koska avolouhoksen tyhjennyspumppaus käy tarpeettomaksi. Tulovirtaamat lisääntyvät 

jälleen toiminnan viimeisenä vuonna, jolloin louhinta Palotievan avolouhoksessa aloitetaan.  

Sateen ja lumen aiheuttama valuma sivukivivarastosta, teollisuusalueelta ja hiekkavarastosta lisääntyy vähitellen koko 

toiminnan ajan. Myös sade patoihin, varastoihin ja avolouhoksiin noudattaa valuman kehityssuuntaa. Sademäärän tapaan 



 

 

malmin ja sivukiven kosteus vastaavat huomattavasta lisävesimäärän osuudesta.   

Ero kuivan/sateisen ja normaalivuoden välillä johtuu lähinnä valuman ja sademäärän suuruudesta. On oletettu, että 

pohjaveden virtaamassa ei tapahdu muutoksia kuivien/sateisten vuosien välillä.  

  
Kuva 27: Purkaminen purkuvesistöön toiminnan vedenkäsittelyjärjestelmästä normaalivuonna, sateisena ja kuivana vuonna 

(2019–2030).  

Purkaminen noudattaa samaa kehityssuuntaa kuin veden lisääntyminen. Korkeimmillaan vuonna 2027 purkaminen 

normaalivuonna on noin 9,5 Mm3 per vuosi vaihtelun ollessa noin 1,2 Mm3 kuivalle ja sateiselle vuodelle. Suuremman pinta-

alan käyttöönotto aiheuttaa eron normaalivuoden, kuivan ja sateisen vuoden välillä. Tämä johtuu siitä, että pintavalumalla, 

joka riippuu suoraan sademäärästä, on suurempi vaikutus vedenkäsittelyyn.   

  

  

  

  

  

4.3.2 Kuukausittainen vesitase  
Kolmelle käyttöjaksolle esitetään kuukausittainen toiminnan vesitase matalalle virtaamalle, normaalivirtaamalle ja suurelle 

virtaamalle. Normaalivirtaama tarkoittaa odotettua mediaanivirtaamaa, suuret ja pienet virtaamat merkitsevät virtaamia, joiden 

toistumisväli on 10 vuotta. Virtaamalla tarkoitetaan sekä tulovirtaamaa ja ulosvirtaamaa toimintaan sekä sen eri laitososien 

välillä.  

Vesitase esitetään yksityiskohtaisesti prosessivesialtaalle ja selkeytysaltaalle sekä kokonaisvaltaiselle vedenkäsittelylle. 

Kokonaisvaltaisessa vesitaseessa esitetään kuukausittaiset virtaamat normaaleille, korkeille ja matalille virtaamille kuten myös 

kuukausittaiset virtaamat tyypilliselle normaalivuodelle, kuivalle ja sateiselle vuodelle.  

4.3.2.1 Tulovirtaama ja purkaminen  



 

 

  
Kuva 28: Kuukausittainen tulovirtaama toimintaan normaaleissa, matalissa ja korkeissa virtaamissa (2019–2030).  

Tulovirtaamat vaihtelevat vuosittain, jolloin suurin tulovirtaama on keväällä lumien sulaessa. Alin tulovirtaama on talvella, 

jolloin sade on varastoitunut lumena. Lumivarastoa ja jäätymistä ei lueta mukaan tulovirtaamaksi patoihin/varastoihin ennen 

kuin sulaminen tapahtuu. Talven tulovirtaamaa dominoivat vakituiset virtaamat, kuten pohjavesivuoto, turvevesi sekä malmin 

ja sivukiven kosteus. Korkean ja matalan virtaaman ero normaalivirtaamasta riippuu lähinnä valuman synnyttämästä 

tulovirtaamasta ja sateesta (Kuva 28).   

  

  
Kuva 29: Kuukausittainen purkaminen purkuvesistöön normaaleissa, matalissa ja korkeissa virtaamissa (2019–2031).  

Purkaminen purkuvesistöön noudattaa luonnollisen valuman vuosittaista vaihtelua. Suurin purkaminen tapahtuu lumen 

sulamisen yhteydessä keväällä, jolloin ympärillä oleva häiritsemätön valuma on suurimmillaan. Tulovirtaama toimintaan on 

siten myös suurin keväällä. Matalan ja korkean virtaaman ero normaalivirtaamasta lienee suurin keväällä ja kesällä ja pienin 

talvella (Kuva 29).  



 

 

  
Kuva 30: Kuukausittaiset kokonaistulovirtaaman virtaamakomponentit normaalivirtaamissa (2019–2031).  

  
Kuva 31: Kuukausittaiset kokonaistulovirtaaman virtaamakomponentit matalissa virtaamissa (2019–2031).  



 

 

  
Kuva 32: Kuukausittaiset kokonaistulovirtaaman virtaamakomponentit korkeissa virtaamissa (2019–2030).  

Kuukausittainen toimintaan tuleva tulovirtaama riippuu normaalivirtaamien ja suurten/pienten virtaamien välisistä eroista, 

lähinnä sateesta ja valumasta. Vuoden aikana tapahtuva vaihtelu riippuu myös lähinnä sateeseen liittyvistä tekijöistä.  

4.3.2.2 Selkeytysallas  
Selkeytysaltaan osalta esitetään yhteenveto normaaleista, pienistä ja suurista virtaamista, joita saattaa syntyä 10 vuoden 

toistumisvälein. Virtaamat tilitetään kunkin ajanjakson, 2019–2020, 2021–2027 ja 2028–2030 vuodelle, jolloin vettä virtasi 

eniten. Selkeytysaltaan vesitase noudattaa toiminnan kokonaisvaltaista vesitasetta koskien vaihteluita vuoden aikana. 

Käytössä oleva volyymi, ts. otettavissa oleva vesi, selkeytysaltaassa on suuri kesäkuukausina, mutta pienenee asteittain 

talven aikana jäätymisen vuoksi.  

Tässä luvussa tilitetään kuvaajat ainoastaan normaalivirtaamille. Korkeisiin ja mataliin virtaamiin palataan liitteessä C.   

  

  
Kuva 33: Kuukausittaiset selkeytysaltaan normaalivirtaamat vuonna 2020.  

  



 

 

  
Kuva 34: Kuukausittaiset selkeytysaltaan normaalivirtaamat vuonna 2027.  

  
Kuva 35: Kuukausittaiset selkeytysaltaan normaalivirtaamat vuonna 2030.  

4.3.2.3  Prosessivesiallas  
 

Prosessivesialtaan osalta esitetään yhteenveto normaaleista, pienistä ja suurista virtaamista, joita saattaa syntyä 10 vuoden 

toistumisvälein. Virtaamat tilitetään kunkin ajanjakson, 2019–2020, 2021–2027 ja 2028–2030 vuodelle, jolloin vettä virtasi 

eniten. Prosessivesialtaan vesitase noudattaa toiminnan kokonaisvaltaista vesitasetta ja selkeytysaltaan vesitasetta koskien 

vaihteluita vuoden aikana. Käytössä oleva volyymi, ts. otettavissa oleva vesi, prosessivesialtaassa on suuri kesäkuukausina, 

mutta pienenee asteittain talven aikana jäätymisen vuoksi.  

Tässä luvussa tilitetään kuvaajat ainoastaan normaalivirtaamille. Korkeisiin ja mataliin virtaamiin palataan liitteessä D.   

 



 

 

  
Kuva 36: Kuukausittaiset prosessivesialtaan normaalivirtaamat vuonna 2020.  

  
Kuva 37: Kuukausittaiset prosessivesialtaan normaalivirtaamat vuonna 2027.  

  

  
Kuva 38: Kuukausittaiset prosessivesialtaan normaalivirtaamat vuonna 2030.  

4.3.3 Kokonaisvaltainen vesitase   
Kokonaisvaltainen vesitase on yhteenveto kaikista osavirtaamista, jotka lasketan mukaan vesitaseeseen. Kokonaisvaltainen 

vesitase tilitetään jaettuna aikaisemmin kuvattuihin ajanjaksoihin ja tyypilliselle normaalivuodelle, sateisella ja kuivalle vuodelle 

sekä myös normaali -, korkeille ja matalille virtaamille vuoden jokaiselle kuukaudelle.   

• 2019–2020, Normaalivuosi, kuiva vuosi, sateinen vuosi – Edustava vuosi on 2020 (LIITE A)  

• 2021–2027, Normaalivuosi, kuiva vuosi, sateinen vuosi – Edustava vuosi on 2027 (LIITE A)  



 

 

• 2028–2030, Normaalivuosi, kuiva vuosi, sateinen vuosi – Edustava vuosi on 2030 (LIITE A)   

• 2019–2020, Normaalit, pienet ja suuret virtaamat - Edustava vuosi on 2020 (LIITE B)  

• 2021–2027, Normaalit, pienet ja suuret virtaamat - Edustava vuosi on 2027 (LIITE B)  

• 2028–2030, Normaalit, pienet ja suuret virtaamat - Edustava vuosi on 2030 (LIITE B)  

4.3.4 Suuret purkuvirtaamat  
Numeerisessa mallissa vesitase on laskettu yhden vuorikauden aikakatkaisulla. Suurten virtaamien, jotka syntyvät 10 vuoden 

toistumisvälein jaksolla 2019–2030, odotetaan toistuvan tämän jakson lopulla. Selkeytysaltaasta odotetaan purkamista 

vaativien suurten virtaamien nousevan 117 000 m3/vuorokausi. Prosessivesialtaassa odotetaan suurten virtaamien nousevan 

151 000 m3/vuorokausi.  

Suurten purkuvirtaamien selkeytysaltaasta ja prosessivesialtaasta ei odoteta tapahtuvan samanaikaisesti, vaan 

kokonaisvaltainen suuri, samanaikainen purkaminen, ts. 10 vuoden toistumisvälein, on 251 000 m3/vuorokausi. Suurissa 

virtaamissa vettä voidaan varastoida louhittuun avolouhokseen.  

4.4 Epävarmuustekijät  
Ensisijainen epävarmuus riippuu alueella vallitsevien hydrologisten prosessien konseptuaalisesta ymmärtämisestä. Koska 

näistä prosesseista ei ole tehty mitään yksityiskohtaisia selvityksiä, niiden ymmärtäminen on siten ollut rajoitettua. Lisäksi on 

tehty joukko hydrologisten prosessien yksinkertaistamisia, jotta vesitase on voitu laskea numeerisesti.  

Mallissa sekoitetaan myös stokastisia prosesseja tietoihin todellisista tuloksista, joita ei ole määritelty stokastisiksi, vaikka ne 

todellisuudessa ovat sitä. Yksi esimerkki tästä ovat pohjaveden tulovirtaamat.  

Suuret tulovirtaamat kaivokseen ovat pohjaveden tulovirtaamia, valumia ja sadetta. Valumat on mallinnettu HBV-mallin avulla. 

Se on kalibroitu SMHI:n mallinnettuun valumaan alueelta. SMHI:n mallissa itsessään on epävarmuustekijä ja siten kalibroitu 

HBV-malli on parhaimmillaan yhtä epävarma.  

Vuosittaista tulovirtaaman vaihtelua järjestelmään ohjaavat suurimmalta osin lumi- ja jääprosessit. Lumen muodostusta ja 

lumen sulamista toiminnan valuma-alueella ohjaa HBV-malli. Jäätyminen ja jäiden lähtö riippuu todellisuudessa lämmöstä, 

mutta numeerisessa mallissa tämä on yksinkertaistettu siten, että tästä riippumatta tapahtuu joka vuosi normaalivuoden 

mukaisesti. Jäätymisen ja jäiden lähdön oletetaan tapahtuvan suoraviivaisesti, mutta todellisuudessa se riippuu lämpötilasta.  

Pohjaveden tulovirtaamat mallinnetaan pohjavesimallin avulla. Pohjavesimalli käyttää yksinkertauistettuja konseptuaalisia 

kuvauksia alueen geologiasta. Tämä yksinkertaistaminen johtaa epävarmuustekijöihin tuloksissa. Pohjaveden tulovirtaamat 

Tapulin avolouhokseen on kalibroitu nykyisestä toiminnasta mitattujen todellisten tulovirtaamien kanssa. Sen vuoksi Tapulin 

avolouhokseen tulevien pohjaveden tulovirtaamien epävarmuus on pienempi kuin Sahavaaran avolouhoksessa.  

Yksityiskohtainen kuvaus pohjavesimallin epävarmuustekijöistä on selvitetty muistiossa PM – Hydrogeologia (Golder 

Associates AB, 2019).  

Epävarmuustekijöistä huolimatta tulokset täsmäävät verrattain hyvin aikaisemmasta toiminnassa mitattujen 

purkamisvirtaamien kanssa. Vuosi 2014 oli aikaisemman toiminnan harjoittajan viimeinen toimintavuosi ennen konkurssia, 

jolloin mitattu vuotuinen purkaminen oli noin 3 Mm3. Laskettu purkamisvirtaama vuonna 2019, vuonna, joka muistuttaa vuoden 

2014 toimintaa, oli 3,5–4,5 Mm3 riippuen kuivasta, sateisesta tai normaalivuodesta. Ajatellen teknillisiä eroja suunnitellun 

toiminnan ja edellisen toiminnan välillä vaikuttaa ero vuoden 2019 simuloinnin ja 2014 mitatun purkamisvirtaaman välillä 

olevan kohtuullinen. 
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4.5  Vaikutus pintavesiesiintymiin  
Kaivoksen vedenkäsittelystä purettava vesi tulee toiminnan valuma-alueelta, joka on ottanut käyttöön osia 

ympäröivän pintavesiesiintymän luonnollisesta valuma-alueesta. Koska purkaminen purkuvesistöön tapahtuu, 

kuten aikaisemmin mainittiin, lähinnä Muonionjokeen, pienentynyt valuma vaikuttaa ympärillä oleviin jokiin.   

  
Kuva 39: Pintavesiesiintymien VISS:n mukainen valuma-alue sekä toiminnan käyttöön ottama valuma-alue.  

Vesitietojärjestelmässä (VISS) osoitetut pintavesiesiintymät joiden valuma-alue on päällekkäin toiminnan 

valuma-alueen kanssa, ovat Kaunisjärvi, Aareajoki, Kaunisjoki, Patojoki ja Mellajoki.   

Patojoen ja Vähäjoen Valuma-alueet on yhdistetty VISS:n valuma-aluetiedoissa. Nämä ovat kuitenkin VISS:n 

mukaan kaksi eri vesiesiintymää ja sen vuoksi valuma-alue on jaettu kullekin pintavesiesiintymälle SMHI:n 

arvioimien valuma-alueiden mukaan.  
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Kaikki alueen pintavesiesiintymät ovat Kaunisjoen sivujokia, joista jotkin ovat sivujoen sivujokia. Joukko 

vertailukohtia relevanteista sijainneista on valittu käytettäväksi viitteinä laskettaessa vaikutusta 

pintavesiesiintymiin (Kuva 40).  

Arvioidut häiriöttömät (luonnolliset) virtaamat kyseisissä pintavesiesiintymissä on noudettu SMHI:n 

hydrologisesta mallista S-HYPE (Taulukko 5).  

Taulukko 5: S-HYPE (osa-alue) SUBID kullekin vertailukohdalle.  

Vertailukohta SMHI osa-alue  

Kaunisjoki Sahavaarassa 36003  

Kaunisjärvi ennen Patojokea  36096  

Patojoki ennen Vähäjokea 36054  

Kaunisjoki ennen Patojokea  35934  

Patojoki ennen Kaunisjokea  36085  

Mellajoki ennen Aareajokea  41983  

Aareajoki ennen Kaunisjokea  41982  

Kaunisjoki ennen Aareajokea  41982  

Kaunisjoki Aareajoen jälkeen 35937  
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Kuva 40: Vertailukohdat eri pintavesiesiintymissä toiminnan lähialueella.  

Vertailukohdat ovat suurin piirtein samat kuin valuma-alueen purkukohdat, jotka on kartoitettu VISS:n mukaan.   

Niiden jokien kohdalla, joiden valuma-alue on otettu toiminnan käyttöön, arvioidaan vaikutuksen jokeen olevan 

saman kuin käyttöön otettu osuus kokonaispinta-alasta. Jos esimerkiksi 10 % valuma-alueesta otetaan 

käyttöön, arvioidaan vaikutuksen joen virtaamaan olevan myös 10 %. Tämä laskelma edellyttää, että koko 

valuma-alueelta tulee yhtä paljon vettä joen virtaamaan.  

Jos vesiesiintymään vaikutetaan sen ylävirtaan niin silloin vaikutetaan myös alavirrassa olevaan 

vesiesiintymään.  

Vaikutus veden virtaamiseen lasketaan keskiylivirtaamalle (MHQ), keskivirtaamalle (MQ) ja keskialivirtaamalle 

(MLQ).  
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Taulukko 6: Laskettu vaikutus pintavesiesiintymän vesimäärään.  

Vertailukohta  MHQ  
(m3/s)  

MQ  
(m3/s)  

MLQ  
(m3/s)  

Vaikutus  

MHQ  
(m3/s)  

Vaikutus  

MQ  
(m3/s)  

Vaikutus  

MLQ  
(m3/s)  

Kaunisjoki  

Sahavaarassa  

19,7  1,97  0,28  -0,624  -0,062  -0,009  

Kaunisjärvi ennen 
Patojokea  

0,43  0,10  0,02  -0,162  -0,038  -0,008  

Patojoki ennen 
Vähäjokea 

0,470  0,110  0,020  -0,162  -0,038  -0,008  

Kaunisjoki ennen 
Patojokea  

33,20  3,260  0,400  -0,624  -0,062  -0,009  

Patojoki ennen 
Kaunisjokea 

2,69  0,35  0,06  -0,612  -0,087  -0,018  

Mellajoki ennen 
Aareajokea  

3,42  0,320  0,040  -0,140  -0,013  -0,002  

Aareajoki ennen 
Kaunisjokea  

20,4  1,90  0,220  -0,243  -0,032  -0,005  

Kaunisjoki ennen 
Aareajokea  

36,0  3,65  0,46  -1,237  -0,150  -0,018  

Kaunisjoki 
Aareajoen jälkeen  

56,40  5,55  0,68  -1,480  -0,182  -0,032  

  

Kokonaisvaltainen vaikutus Kaunisjoessa alavirtaan vaikutusalueelta, ts. Kaunisjoessa Aareajoen jälkeen, on -

1,480 m3/s keskiylivirtaamassa MHQ, -0,182 m3/s keskivirtaamassa MQ ja -0,032 m3/s keskialivirtamassa 

MLQ.   

  
Aareajoessa ennen sen virtaamista Kaunisjokeen vaikutus on -0,243 m3/s keskiylivirtaamassa MHQ, -0,032 

m3/s keskivirtaamassa MQ ja -0,005 m3/s keskialivirtaamassa MLQ.   

  
Kaunisjoessa ennen sen virtaamista Aareajoki vaikutus on -1,237 m3/s keskiylivirtaamassa MHQ, -0,150 m3/s 

keskivirtaamassa MQ ja -0,018 m3/s keskialivirtaamassa MLQ.  

5.0  VEDEN LAATU  

5.1  Vesikemia  
Prosessiveden kemialliseen koostumukseen vaikuttaa suuressa määrin malmin mineraloginen koostumus. 
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Pääasiassa kemiallisia aineita ja helposti liukenevia mineraaleja tulee veteen kaivoksessa ja rikastuksessa. 

Prosessiveteen vaikuttaa myös veden virtaama vedenkäsittelyjärjestelmässä, jossa lisääntynyt tulevan veden 

määrä Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksista ja lisääntynyt tuotanto ja rikastamon uusi prosessilinja 

vaikuttavat sekä purkuveden määrään että aineiden ja saasteiden pitoisuuksiin purkuvesistöön päästettävässä 

purkuvedessä.   

Kaikki rikastamon tuotannossa käytettävä prosessivesi otetaan prosessivesialtaasta. Kuten aikaisemmin 

mainittiin, prosessivesiallas ottaa vastaan tyhjennysvettä kaikista avolouhoksista ja sivukivivarastoista, 

teollisuusalueilta valuvaa vettä sekä hiekka- ja selkeytysaltaaseen kerääntyvää vettä. Pääosa 

vedenkäsittelyjärjestelmän ylijäämävedestä puretaan Muonionjokeen prosessivesialtaasta ja/tai 

selkeytysaltaasta. Haetun toiminnan suunnitellaan tekevän mahdolliseksi purkaa osa puhdistetusta vedestä 

prosessivesialtaasta Rässiojan kautta kohti Kaunisjärveä, mutta tämän purkuveden määrä ei ole selvillä 

tänään.  

KIAB on vuonna 2019 teettänyt vesikemian mallinnuksen haettua toimintaa varten. Mallinnus, joka tehtiin 

vedenmallinnusohjelma GoldSimin versiolla 12.1.2 #166, osoittaa odotettua veden koostumusta 

prosessivesijärjestelmän eri osissa sekä odotettua koostumusta Muonionjoessa alavirtaan purkuveden 

päästöpisteestä. Tässä kohdassa selvitetään mallinnuksen edellytykset ja mallinnuksen tulokset esitellään 

liitteessä E.  

Prosessivesikemian kuljetusmalli keskittyy prosessivesialtaaseen ja selkeytysaltaaseen, jotka ovat keskeisiä 

kohteita kaivoksen vedenkäsittelyjärjestelmässä lähdevirtaamien ja vedenkuljetusvirtaamien kanssa.  

Seuraavia lähdetermien tietoja vesikemiaan koostumuksesta ja virtaamista käytetään vesikemian 

mallinnukseen järjestelmässä:  

 Suotovesi Tapulin ja Sahavaaran sivukivivarastosta (SRK, 2014)  

 Rikastushiekan ja vaahdotushiekan vesivaiheet (analysoidut pitoisuudet meneillään olevasta toiminnasta 

ja vastaavasti pitoisuudet rikastuskokeiluista)  

 Kaivosvesi Tapulin keskeisestä avolouhoksesta (analysoidut pitoisuudet meneillään olevasta toiminnasta)  

 Kaivosvesi Tapulin pohjoisesta avolouhoksesta (oletettavasti samanlainen Tapulin keskeisen 

avolouhoksen kanssa)  

 Kaivosvesi Sahavaaran avolouhoksesta (oletettu vastaavan analysoituja pitoisuuksia testitunnelista 

koelouhinnasta Sahavaarassa, SRK, 2014)  

 Kaivosvesi Palotievan avolouhoksesta (oletettavasti samanlaista kuin Sahavaaran avolouhoksesta)  

 Turvevesi (analysoidut pitoisuudet)  

 Sademäärä – Sade, sulamisvesi (lumi ja jää)  

 Hulevesi teollisuusalueilta 

 Muonionjoen vedenkoostumus (analysoidut pitoisuudet)  

Kaivosveden Tapulin pohjoisesta avolouhoksesta on oletettu vastaavan koostumukseltaan kaivosvettä Tapulin 

keskeisestä avolouhoksesta.  
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Palotievan löydöksen kallio sisältää enemmän sulfidia verrattuna Tapuliin ja sen voidaan sulfidipitoisuuden 

suhteen sanoa muistuttavan enemmän Sahavaaran löydöstä. Kaivosvedelle Palotievan avolouhoksesta on 

sen vuoksi annettu kuljetusmallissa sama koostumus kuin kaivosvedelle Sahavaaran avolouhoksesta.   

Sadeveden koostumus (sade ja sulamisvesi) määritellään puhtaaksi vedeksi, jossa ei ole liuenneita tai kiinteitä 

aineksia. Sadeveden pH-arvoksi asetetaan 5,5 mikä vastaa pH-arvoa, joka on tasapainossa ilmakehän CO2-

sisällön kanssa.  

Puuttuvien analyysitietojen vuoksi mallissa oletetaan teollisuusalueelta tulevan huleveden olevan melko vähän 

vaikutuksille altistunutta sadevettä. Voidaan kuitenkin olettaa huleveden olevan hieman enemmän 

mineralisoitunutta kuin puhdas sadevesi, minkä vuoksi veden laadulle Muonionjoen näytteenottopisteessä 

SS38 (ylävirtaan kaivoksen purkupisteestä) on käytetty arvioitua arvoa.  

Taulukossa 7 esitetään tulokset prosessiveden koostumuksen mallinnuksesta tiettyjen aineiden 

keskimääräisille koostumuksille prosessivesialtaassa ja selkeytysaltaassa. Kuten aikaisemmin mainittiin, 

pitoisuudet perustuvat tuloksiin (keskiarvo) 1000 Monte-Carlo simuloinnista mahdollisista pitoisuuksista 

jokaiselle yksittäiselle parametrille tuotantojakson jokaisen yksittäisen kuukauden aikana. Kaikki tulokset on 

esitetty liitteessä E.  

Taulukko 7: Mallinnetut pitoisuudet prosessivesialtaassa ja selkeytysaltaassa.  

Parametri Yksikkö  Prosessivesiallas  Selkeytysallas  

pH (PHREEQC)    7,79  7,74  

Emäksisyys mg/l  

CaCO3  

69,9  113,55  

Emäksisyys  

(PHREEQC)  

mg/l  

CaCO3  

30,57  32,03  

Al  mg/l  0,12  0,18  

As  mg/l  0,0008  0,0004  

As (PHREEQC)    0,0003  0,0000  

Ba  mg/l  0,042  0,044  

Ca  mg/l  61,85  12,31  

Cd  mg/l  2,70E-05  2,61E-05  

Cl  mg/l  19,61  111,27  

Co  mg/l  0,012  0,007  

Cr  mg/l  0,010  0,002  

Cr (PHREEQC)  mg/l  0,010  0,002  

Cu  mg/l  0,004  0,0007  

Cu (PHREEQC)  mg/l  0,001  0,0001  

F  mg/l  0,184  0,326  

Fe  mg/l  6,42  8,72  

Fe (PHREEQC)  mg/l  0,00  0,00  

Hg  mg/l  0,00002  0,00001  

K (PHREEQC)  mg/l  14,80  32,91  
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Mg  mg/l  59,28  35,100  

Mn  mg/l  0,447  0,411  

Mo  mg/l  0,067  0,016  

Na (PHREEQC)  mg/l  29,94  48,83  

Ni  mg/l  0,05  0,03  

NH4-N  mg/l  0,98  0,66  

NO3-N  mg/l  3,000  3,39  

Ntot  mg/l  4,74  5,26  

Pb  mg/l  0,0015  0,0001  

PO4-P  mg/l  0,48  0,11  

Sb  mg/l  0,09  0,00  

SO4  mg/l  204,05  141,74  

Sr  mg/l  0,128  0,081  

U  mg/l  0,029  0,00005  

Parametri  Yksikkö Prosessivesiallas  Selkeytysallas  

U (PHREEQC)  mg/l  0,029  0,00011  

Zn  mg/l  0,123  0,011  

Zn (PHREEQC)  mg/l  0,109  0,008  

  

Haetun toiminnan loppuvaiheessa, kolmannen tuotantojakson aikana, ylijäämävettä voidaan pumpata 

louhittuihin avolouhoksiin Muonionjoen sijasta. Tämä on mahdollista, koska Tapulin avolouhoksen lasketaan 

olevan loppuun louhittu ennen Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksia. Tällä tavalla purkaminen 

Muonionjokeen voidaan minimoida niinä tuotantovuosina, jolloin virtaamat (ja täten ylijäämäveden määrä) 

vedenkäsittelyjärjestelmässä ovat suurimmillaan.  

5.2  Kiintoaineskuorma  
Vettä pumpataan ja johdetaan prosessivesialtaaseen toiminnan eri osista. Tämä vesi sisältää kiintoainetta, 

joka sedimentoidaan prosessivesialtaassa. Prosessivesialtaassa on suuri pinta-ala ja täten hyvä 

sedimentointikapasiteetti.  

Hiekkavarastossa hiekka rapautuu ja kiintoainetta seuraa valuman mukana selkeytysaltaaseen.  

Selkeytysaltaan ensisijainen tehtävä on tehdä mahdolliseksi kiintoaineen sedimentointi ennen veden 

kierrättämistä ja purkamista.   

Selvityksessä kiintoainepitoisuuksista ja sedimentoinnista nykyisessä selkeytysaltaassa arvioidaan nykyisen 

selkeytysaltaan olevan riittämätön kaivostoiminnan lisääntyessä. Nykyisen selkeytysaltaan pinta-ala on 84 000 

m2. Hiekkavaraston suunniteltua laajennusta ja odotettuja suurimpia purkuvirtaamia varten tämä 

selkeytysaltaan pinta-ala on lisättävä vähintään 107 000 m2 :iin ennen hiekan maksimaalista leviämistä. 

Suuremman selkeytyspinta-alan ansiosta suuret hiukkaset (suuremmat kuin 5 mikronia) voidaan sedimentoida 

myös suurten purkuvirtaamien aikana  

Selkeytyspinta-alan laajentamisen lisäksi tarvittaessa on mahdollisuus lisätä hiutaloittamisainetta pienten 

hiukkasten (pienemmät kuin 5 mikronia) sedimentaation nopeuttamiseksi.  
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Yksityiskohtainen selvitys selkeytyspinta-alan laskemisesta, katso liite F.  

6.0  VALVONTAOHJELMA  
Nykyiselle toiminnalle Tapulin avolouhoksessa, Tapuli sivukivivarastossa, Kaunisvaaran rikastamossa sekä 

hiekka- ja selkeytysaltaassa on laadittu valvontaohjelma. Valvontaohjelman avulla seurataan toiminnan 

ulkoympäristölle aiheuttamia vaikutuksia. Valvontaohjelmaan sisältyy muun muassa näytteenottosuunnitelma 

vesikemiaa, vedenkorkeutta ja virtaamia varten sekä toiminnassa että sen ulkopuolella.  

Näytteenottosuunnitelman lähtökohtana on toiminnan potentiaalinen vaikutus pintaveteen, mikä pohjautuu 

aikaisemmin otettuihin näytteisiin, selvityksiin ja inventointeihin alueella. Yksityiskohtainen kuvaus 

valvontaohjelmasta ja näytteenottosuunnitelmasta, katso valvontaohjelma (Kaunis Iron AB, 2019).  

Valvontaohjelma päivitetään uuden ympäristöluvan puitteissa suunnitellun toiminnan mukaisesti.   
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