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1 TARKOITUS 
Ulkoympäristön valvontaohjelma on osa ympäristökaaren 26 luvun 19 § sekä 

toiminnanharjoittajan omavalvonnasta annetun asetuksen (1998:901) mukaista Kaunis Iron 

AB:n omavalvontaohjelmaa. Valvontaohjelman tarkoituksena on osoittaa, että toimintaa 

harjoitetaan voimassa olevien lupien ja lakivaatimusten mukaisesti, että toiminnan harjoittaja 

toimii vähentääkseen toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja omaa riittävät tiedot 

ympäristökaaren vaatimusten täyttämiseksi. Valvontaohjelmasta käy ilmi millaista 

ulkoympäristön valvontaa suunnitellaan toiminnan ollessa käynnissä. 

 

2 RAJAUS 
Käsiteltävänä olevassa valvontaohjelmassa käsitellään ulkoympäristöön kohdistuvien 

vaikutusten valvontaa Tapulin kaivostoiminnan ollessa käynnissä, mikä puolestaan käsittää 

Tapulin kaivoksen ja sivukivivaraston, Kaunisvaaran rikastamon sekä hiekka- ja selkeytysaltaan 

(kuva 1). Ohjelma sisältää ne tutkimukset, joita Kaunis Iron AB suorittaa tai hankkii 

omatoimisesti. 

Valvontaohjelmassa otetaan ainoastaan yleiskatsauksellisesti esiin tutkimukset, joita tehdään 

kampanjoissa.   Tämän ansiosta tutkimuksia voi tulla ja/tai niitä tehdään useammin. 

Hygieeniselle toiminnalle (juomavesilaitos ja viemärilaitos) ja tuotantovedelle on olemassa 

erilliset valvontaohjelmat. Näitä tutkimuksia ei sen vuoksi käsitellä tässä ohjelmassa. 

 

3 TOIMINNAN KUVAUS 
Toiminta Tapulin avolouhoksessa käynnistyi lokakuussa 2012 ja kesti vuoteen 2014 jolloin 

toiminta/käyttö keskeytyi konkurssin takia. Kaunis Iron tuli mukaan uutena toiminnan 

harjoittajana helmikuussa 2018 ja louhinta avolouhoksessa käynnistyi saman vuoden kesällä. 

Käyttöön sisältyy louhinta Tapulin avolouhoksessa siihen kuuluvine porauksineen ja 

räjäytyksineen. Sivukivi kuormataan trukkeihin ja ajetaan Tapulin sivukivivarastoon, kun taas 

malmi ajetaan trukeilla esimurskaamoon. Esimurskaamosta malmi kuljetetaan katetulla 

nauhakuljettimella rikastamoon. 

Malmi jauhetaan ja raaka-aine magnetisoidaan, kun siihen lisätään vettä. Saatu 

primaariväkevöite pumpataan edelleen sekundaarijauhatukseen, jossa magnetisointi jatkuu, 

kunnes rautarikaste on saavuttanut toivotun laadun. Viimeisen erotteluvaiheen jälkeen 

rautarikaste kuivataan suodattamalla. Jäljelle jäänyt rikastushiekka johdetaan sakeuttimeen ja 

pumpataan sen jälkeen hiekkavarastoon. Tuotettu rautarikaste, joka koostuu hienorakeisesta 

magnetiitista, kuljetetaan kuorma-autoilla Pitkäjärven uudelleenkuormausasemalle. 

Pitkäjärvellä tapahtuu edelleen lastaus rautatievaunuihin ja kuljetus edelleen Narvikiin, jossa 

rautarikaste lastataan laivoihin ja kuljetetaan asiakkaille. 
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Kuva 1. Yleiskartta, johon on sijoitettu Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran rikastamo. 

 

4 VEDEN KÄSITTELY 
Vesi avolouhoksesta, rikastamosta, teollisuusalueelta ja Tapulin sivukivivarastosta johdetaan 

prosessivesialtaaseen ja sitten edelleen selkeytysaltaaseen. 

Tiettyjen vuodenosien aikana prosessivedessä on alijäämää, jolloin vettä pumpataan 

Muonionjoesta prosessivesialtaaseen ja edelleen rikastamoon. Kun vedestä on ylijäämää, se puretaan 

pumppausputkea pitkin selkeytysaltaasta Muonionjokeen. 

 

5 VOIMASSA OLEVAT PÄÄTÖKSET 

 
Viranomainen Lupa Päätöspäivämäärä 

 

Suomalais-ruotsalainen 

rajajokikomissio 

Tapulin kaivos ja Kaunisvaaran 

rikastamo (M11/09) 

2010-08-20 

 

 

Toiminnan lupapäätöksessä on joukko ehtoja, jotka liittyvät valvontaan toiminnan vaikutuksista 

ulkoympäristöön. Seuraavat luvut on jaettu kategorioihin pintavesi, pohjavesi, luontoarvot ja 

intressit, ilman laatu ja pölyäminen, melu, tärinät ja ilmanpaineaallot sekä ulkoinen raportointi. 

Jokaisen kategoriana alussa on esitelty kuhunkin osa-alueeseen liittyvät ehdot. 
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6 VALVONTA TOIMINNAN 

VAIKUTUKSESTA ULKOYMPÄRISTÖÖN 
Valvonta toiminnan vaikutuksesta ihmisten terveyteen ja ympäristöön on tapahtunut eri 

laajuisesti sitten vuodesta 2006. Valvonnan ja seurannan avulla on saatu kokemuksia, jotka ovat 

olleet perustana toiminnan sijoittamiselle sekä lisätutkimusten tarpeelle ja ihmisten terveyden 

ja ympäristön seurannalle. 

Kaikki näytteenotot, mittaukset, analyysit ja mahdolliset laitteiden kalibroinnit on tehtävä 

valtuutetun henkilöstön toimesta SNFS 1990:11 MS:29 mukaan otettaessa näytteitä vedestä. 

Ammattitaito on dokumentoitava. Mikäli mahdollista näytteiden analysoinnin tulee suorittaa 

valtuutettu laboratorio. 

6.1 PINTAVESI 
Ehto 4 

Yhtiön on pyrittävä rajoittamaan ylitevesien purkamista toiminnasta 

purkuvesistöön niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista. Jos purkamista 

kuitenkin vaaditaan, sen on tapahduttava silloin, kun sen seuraukset 

purkuvesistössä ovat mahdollisimman pienet. 

Purkuvesistöön menevän veden kiinteän aineen hehkutusjäännöksen ohjearvo on 20 

mg/l. Ellei tätä pystytä saavuttamaan, lääninhallitukselle on toimitettava välittömästi 

ilmoitus sekä suunnitelma toteutettavista toimenpiteistä.  

Ehto 5 

Jos päästöt purkuvesistöön seurannan mukaan poikkeavat siitä, mitä 

hakemuksessa on mainittu, yhtiön on tehostettava vedenkäsittelyä 

lääninhallituksen ohjeiden mukaan ja jos poikkeama on huomattava, haettava 

lupapäätöksen uudelleenharkintaa. 

Näytteenottopaikkojen ja mittaus- ja pintavesinäytteiden ottamisen taajuus perustuu 

aikaisemmin tehtyyn näytteenottoon, selvityksiin ja inventointeihin alueella. Näytteenotto-

ohjelman perustana on toiminnan potentiaalinen vaikutus pintaveteen, esimerkiksi 

muuttuneen veden laadun kautta. Näytteenottopaikat on sijoitettu ylävirtaan laitoksesta, jotta 

saadaan vaikutuksista toiminnan vapaa viitepaikka ja purkuvesistöön, viitepaikkoina sekä 

paikkoina, joissa mahdollinen vaikutus voidaan nähdä. Pintavedestä tutkitaan veden laatu, 

virtaama ja veden korkeus sekä tehdään muut kemialliset ja biologiset tutkimukset kohdan 

6.1.3 mukaan. 

Kaunis Iron on käynnistänyt työn purkuveden leviämisen kartoittamiseksi Muonionjoessa, mikä 

antaa arvokkaita tietoja Muonionjoen seurantaan koskien sekä pintaveden laatua että 

biologisia laatutekijöitä. Tämän työn, jonka lasketaan olevan valmis syksyllä 2019, 

valvontaohjelmaa voidaan sen vuoksi muuttaa riippuen siitä mitä kartoitus osoittaa.  

6.1.1 VEDEN KEMIA 
Veden laadun näytteenotto-ohjelma on laadittu Tapulin kaivostoiminnan lähialueelle. Veden 

laadun näytteenottopaikat on kuvattu liitteessä 1. Näytteenottopaikkoja SS59 ja SS60 liitteessä 

1 ei ole sijoitettu niiden täsmällisiin koordinaatteihin, ja ne ovat sen vuoksi likimääräisiä. 



 

 

Tutkittavat parametrit ovat perusparametrejä sekä metalleja. Täydellinen luettelo, katso 

taulukko 1. 
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Taulukko 1. Kemialliset parametrit, joita tutkitaan eri paikoissa Kaunisvaaran kaivostoiminnassa. 
 

PERUSPARAMETRIT METALLIT 

Parametri Yksikkö Parametri Yksikkö Aine Yksikkö Aine Yksikkö 

Lämpötila¹ °C Ntot µg/l Na mg/l Fe µg/l 

pH¹ - N-NH4 µg/l K mg/l Ni µg/l 

Näkösyvyys1 m N-NO2 µg/l Ca mg/l Pb µg/l 

Veden korkeus2 cm N-NO3 µg/l Mg mg/l Zn µg/l 

Emäksisyys Mmol/l Ptot µg/l Mn mg/l Hg µg/l 

Johtavuus¹ mS/m P-PO4 µg/l As µg/l V µg/l 

Sameus FTU Floridi mg/l Cd µg/l Al µg/l 

Kiinteä  

materiaali 

mg/l Kloridi mg/l Cu µg/l Si mg/l 

CODMn mg/l Sulfaatti mg/l Cr µg/l Ba µg/l 

TOC mg/l Happi¹ mg/l Co µg/l Mo µg/l 

Absorbanssi 1/m Hapen kyllästys % U µg/l Sr µg/l 

Klorofylli a3 µg/l      

1 Parametrit mitataan kentällä. 

2 Koskee jokia. Parametrit mitataan kentällä. 

3 Koskee järviä. Parametrit mitataan kentällä. 

Näytteenotto luonnonvesien vedenlaatututkimusta varten tapahtuu erityisen laaditun 

näytteenottosuunnitelman mukaan, katso taulukko 2, jossa on näytteenoton laajuus ja taajuus 

eri paikoista. Näytteitä, joista otetaan 5 kertaa/vuosi ja järvistä 5 kertaa/vuosi. Nämä on jaettu 

siten, että ne kattavat kaikki vuodenajat, ja keväällä on yksi ylimääräinen tarkastus. 

Näytteenottopisteistä SS38 ja SS39 Muonionjoessa otetaan näytteet 6 kertaa/vuosi Tornion- ja 

Kalixinjoen vesienhoitoliiton purkuvesien valvontaohjelman mukaisesti. 

Taulukko 2. Näytteenotto-ohjelma Tapulin kaivostoiminnan veden laadun tutkimusta varten. Siinä on mainittu 

pintavesiesiintymä, näytteenottopisteen nimike, mitä parametreja tutkitaan sekä näytteenottojen taajuus. 
 

Pintavesi Nimike Parametrit Taajuus 

Rässioja SS15 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Aareajoki SS56 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Kaunisjoki SS21 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Kaunisjoki SS07 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Kaunisjoki SS06 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Patojoki SS23 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Kaunisjärvi SS10 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi, kaksi 

syvyyttä 

Aareajoki SS49 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Vehkaoja SS59 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Muonionjoki SS60 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Muonionjoki SS61 Perusparametrit ja metallit 5 kertaa/vuosi 

Muonionjoki SS38 Perusparametrit ja metallit 6 kertaa/vuosi¹ 

Muonionjoki SS39 Perusparametrit ja metallit 6 kertaa/vuosi¹ 

1Näytteenotto Tornion- ja Kalixinjoen vesienhoitoliiton mukaan. 

Purkuvesistönä toimii Muonionjoki. Kun purkaminen aloitetaan, käynnistyy erillinen 

näytteenotto-ohjelma tavanomaisen ohjelman lisäksi yllä kuvatun mukaisesti. Manuaalinen 

näytteenotto-ohjelma 
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 purkamisen aikana on kuvattu taulukossa 3. Mittaus mittauspisteessä PRO6 tapahtuu 

pääasiassa automaattisesti. Automaattista näytteenottoa käytetään kiinteiden aineiden 

mittaukseen. Jos automaattinen näytteenotin antaa tuloksen, joka antaa aihetta epäillä, että 

kiinteän aineen hehkutusjäännöksen pitoisuus ylittää ohjearvon 20 mg/l, manuaalista 

näytteenottoa on lisättävä, kunnes pitoisuus alittaa ohjearvon. 

Taulukko 3. Näytteenotto-ohjelma purettaessa vettä Muonionjokeen. 
 

Pintavesi Nimike Taajuus Parametrit 

Muonionjoki SS38 2 kertaa/kk Perusparametrit ja 

metallit 

Muonionjoki SS39 2 kertaa/kk Perusparametrit ja 

metallit 

Avolouhoksesta poistettava vesi PRO 3 2 kertaa/vko       Perusparametri  

Avolouhoksesta poistettava vesi PRO 3 1 kertaa/vko Metallit 

Prosessivesipadosta 

poistettava vesi  

Toiminnasta 

poistettava vesi  

Toiminnasta 

poistettava vesi  

 

PRO 4 1 kertaa/vko Perusparametrit ja 

metallit 

PRO6 2 kertaa/vko Perusparametrit 

 
PRO 6 1 kertaa/vko Metallit 

 

6.1.2VIRTAAMA JA VEDEN KORKEUS 
Virtaamaa ja pintaveden korkeutta on seurattu Tapulin kaivostoiminnan lähialueella olevissa 

paikoissa (esitetty liitteessä 2).  Paikat on valittu ajatellen toiminnan potentiaalista vaikutusta 

pienentyneen valuma-alueen ja pohjaveden laskun vuoksi.  

Taulukko 4. Virtaamien ja veden korkeuden näytteenottopaikat. 
 

Pintavesi Nimike Mittaustyyppi 

Kaunisjärvi Kau1 Veden korkeus 

Patojoki Pat3 Virtaama 

 

 

 

Mittaamalla jatkuvasti veden korkeutta ja vertaamalla sitä mitattuun virtaamaan saadaan aikaan 

malli, jonka avulla voidaan seurata virtaamaa jatkuvien veden korkeusmittausten avulla.  

Mittausmenetelmän on laatinut puolueeton ulkopuolinen konsultti. 

6.1.3 BIOLOGISET LAATUTEKIJÄT 
Tutkimuksia ekologisen statuksen arvioimiseksi ja seuraamiseksi HaV Liite A käsikirjaan 2007:4 

sekä HVMFS 2013:19 mukaan kutsutaan biologisten laatutekijöiden tutkimukseksi.  

Nämä käsittävät: 

• Levät (jokien piilevät ja järvien kasviplankton) 

• Pohjaeläimistö 

• Kalat (sähkökalastus joissa ja verkkokalastus järvissä) 



 

 

Näiden tutkimusten paikat on mainittu liitteessä 3. 

 

Valvontaohjelma ulkoympäristö, käyttö sivu 10 



 

 

Kaunis Iron on ryhtynyt kartoittamaan purkuveden leviämistä ja sekoittumista Muonionjoessa. 

Työn lasketaan valmistuvan syksyllä 2019 ja antavan arvokasta tietoa seurantaan 

Muonionjoessa koskien pintaveden laatua, mutta myös biologisia laatutekijöitä. 

Valvontaohjelmaa voidaan sen vuoksi muuttaa riippuen siitä mitä kartoitus osoittaa.  

Ulkopuolinen puolueeton konsultti tutkii piileviä, kasviplanktonia, sähkökalastusta ja 

pohjaeläimistöä vuosittain taulukossa 5 ja taulukossa 6 kuvatuin menetelmin. Koekalastusta 

järvissä suoritetaan joka kolmas vuosi. 

Patojoesta (SS23) otetaan piilevien sijasta rantapalpakon lehtiä, koska joessa ei ole kiviä. 

Menetelmä poikkeaa standardista, mutta sen arvioidaan antavan tulokset, joita voidaan vertailla 

eri vuosien kesken. 

Taulukko 5. Järvien biologiset laatutekijät. 
 

Laatutekijä Parametri Ajankoht. liite A mukaan 

2007:4 

Standardi HaV tutkimustyyppi 

 

Kasviplankton Kokonaisbiomassa Heinä-elokuu  SS-EN 

15204:200

6 

Kasviplankton järvissä v1:4 

Osuus cyano-

bakteereita 

TPI (trofinen 

planktonindeksi) 

Lajimäärä 

Klorofylli 

Makrofyyttejä Trofi-indeksi Myöhäiskesä Makrofyyttejä järvissä 

v3.0 2015-06-26 

Pohjaeläimistö ASPT Syksy SS EN – 27828 

(potkumene-

telmä), 

Pohjaeläimistö järvien 

syvänteet ja sublitoraaliv 

2:1 2016-11-01 ja 

   

  

 BQI 

 
 

 

MILA 

SS-028190 

(Ekmanhämtare) 

pohjaeläimistö järvien 

rannat ja joet – aikasarjat 

v1:2 2016-11-01 

 

Kalat    EQR8 Heinä-elokuu SS EN - 14757 Koekalastus järvissä, v1:4, 

2016-09-08 

 

 

Taulukko 6. Jokien biologiset laatutekijät 

  Laatutekijä Parametri                

Ajank..  

A liite muk 

Standardi                       HaV 

tutkimustyyppi 

  2007:4  

Piileviä IPS Myöhäiskesä/ SS EN – Päällyskasvusto järvissä ja joissa – pii

Muk. lukien 

kuori- 

defor

maat

i

o

t ACID 



 

 

%PT 

(tukiparametri) 
 

TDI (tukiparametri) 

syksy              
13946:

2003 

j

a 

S

S 

E

N 

– 

1

4

4

0

7

:

2

0

0

5 

leväanalyysi, v3:2: 

2016-01-20 

 
Pohjaeläimistö ASPT Syksy 
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DJ-indeksi SS EN - Pohjaeläimistö järvien rannoilla ja 

MISA 27828 joissa – aikasarjat v1:2 2016-11- 01 

 

 
Kalat VIX Elo- lokakuu SS EN – Kalat virtaavassa vedessä – 

VIXsm (sivuindeksi) 

VIXh (sivuindeksi) 

14011:2006 kahluukalastus. V1:8 2017-04-25 

 

6.1.4 METALLIT SEDIMENTISSÄ 
Sedimentissä olevia metalleja koskevat tutkimukset tehdään joka viides vuosi 

Luonnonsuojeluviraston ympäristönvalvontaohjeistuksen mukaan, Tutkimustyyppi- Metallit 

sedimentissä, versio 1:2, 2017-12-20. Taulukossa 7 esitellään alkuaineet, joita analysoidaan 

usein ympäristönvalvontayhteyksissä. Valvontapaikalla vallitsevat olosuhteet ratkaisevat mitä 

aineitä sisällytetään analyysiin. 

Pakollisia sedimentin laadun arvioinnin tukimuuttujia ovat sedimentin syvyys (cm), vesipitoisuus 

(%), orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), väri, sedimentin haju, pohjan kasvualusta ja 

näytteenottosyvyys pohjasta (m), veden syvyys (m), pohjanläheisen veden lämpötila (°C), 

pohjanläheisen veden suolapitoisuus (g/kg, psu) ja pohjanläheisen veden O2-pitoisuus (mg/L). 

Sedimentissä esiintyvien metallien tutkimuspaikat on esitetty liitteessä 3. 

Taulukko 7. Sedimentin ympäristövalvonnassa tärkeät metallien ja muiden aineiden analyysit.  
 

Alkuaine/analyysi Priorisoitu aine  Arviointiperusteet NV Ekotoksikologinen 

 WFD 2008/105/EC (raportti 4913 ja 4914) raja-arvo (HVMFS 

 för EQS  2013:19) 

Kadmium (Cd) ja 

kadmiumyhdisteet 
X X X 

Lyijy (Pb) ja 

Lyijy-yhdisteet 

X X X 

Elohopea (Hg) ja 

elohopeayhdisteet 

X X  

Arsenikki (As) X X  

Koboltti (Co)  X  

Kromi (Cr)  X  

Kupari (Cu)  X  

Sinkki (Zn)  X  

Rikki (S)    

 

 

6.2 POHJAVESI 
Pohjaveden korkeuteen aiheutuvien vaikutusten valvomista varten Tapulin avolouhoksen 

länsipuolelle on asennettu sekä matalia että syviä pohjavesiputkia, katso liite 4. 
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6.2.2 VEDEN KORKEUS 
Pohjaveden korkeutta valvotaan kaikissa pohjavesiputkissa, katso liite 4. Pisteet 19GA01- 

19GA06 asennettiin huhtikuussa 2019 ja taajuus on alustava. Näiden kohteiden seuranta 

tapahtuu osittain jatkuvasti ja osittain manuaalisesti taulukossa 8 olevan mittausohjelman 

mukaan. 

Taulukko 8. Pohjeveden korkeuden mittausohjelma Tapulin kaivostoiminnassa. 
 

Nimike Asennus Taajuus Kommentti 

GVT2 Turve-Moreeni 5 kertaa/vuosi Myös automaattinen mittaus 

GVT3-1 (T) Turve-Moreeni 5 kertaa/vuosi Myös automaattinen mittaus 

GVT3-2 (M) Turve-Moreeni 5 kertaa/vuosi  

GVT4 Turve-Moreeni 5 kertaa/vuosi Myös automaattinen mittaus 

GVT5 Turve 5 kertaa/vuosi  

GVT6 (M) Moreeni 1 kertaa/vuosi  

GVT7-2 (M) Turve-Moreeni 5 kertaa/vuosi  

GVT8 Turve 5 kertaa/vuosi  

GVT9 Turve 5 kertaa/vuosi  

GVT10 Turve 5 kertaa/vuosi  

GVT11 Turve 1 kertaa/vuosi  

Kaivo 5 Turve-moreeni-kallio 5 kertaa/vuosi Myös automaattinen mittaus 

GRA1406 Moreeni/rikkonainen kallio 5 kertaa/vuosi  

GRA1409 Rikkonainen kallio 1 kertaa/vuosi  

GRA1401 Rikkonainen kallio 1 kertaa/vuosi  

GRA14032 Moreeni 5 kertaa/vuosi  

GRA14033 Moreeni 5 kertaa/vuosi  

GRA14034 Moreeni/rikkonainen kallio 5 kertaa/vuosi  

GRA14035 Moreeni 5 kertaa/vuosi  

GRA14036 Rikkonainen kallio 5 kertaa/vuosi  

GRA14038 Hiekka/moreeni 1 kertaa/vuosi  

19GA01 

19GA02 

19GA03 

19GA04 

19GA05 

19GA06 

Turve-Moreeni  

Turve-Moreeni  

Turve-Moreeni  

Turva-Moreeni 

Hiekka/sora-Moreeni 

Moreeni 

 

5 kertaa/vuosi  

5 kertaa/vuosi 

5 kertaa/vuosi 

5 kertaa/vuosi 

5 kertaa/vuosi 

5 kertaa/vuosi 

 

 

 

6.2.3 Veden laatu 
Valvontaohjelma pohjaveden laadun seurantaa varten on tekeillä. Pohjavesiputket veden kemian 

tarkkailua varten asennettiin maalis-huhtikuussa 2019 teollisuusalueelle, sivukivivarastoon ja 

hiekkavarastoon. Koska paikat sijaitsevat suomaalla työt on tehtävä roudan ja lumen ollessa maassa. 

On sen vuoksi olemassa riski, että kaikkia putkia ei ehditä asentaa talvella 2019. 

Pohjaveden laatua esitetään tarkkailtavaksi kaikista pohjavesiputkista, katso liite 5. 

Valvontaohjelma pohjaveden laadun seurantaa varten on tekeillä. Taajuus ja tarkastettavat 

parametrit ovat sen vuoksi alustavia. 
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Taulukko 9. Tapulin kaivostoiminnan pohjaveden korkeuden mittaussuunnitelma. 
 

Nimike Asennettu Taajuus Kommentti 

19W01 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

19W02 Turve-Hiekka  Asennetaan 

19W03 Turve-Hiekka  Asennetaan 

19W04 Turve  Asennetaan 

19W05 Turve  Asennetaan 

19W06 Hiekka-Moreeni  Ei asennettu 

19W07 Turve-Hiekka-Moreeni  Asennetaan 

19W08 Turve-Hiekka-Moreeni  Asennetaan 

19W09 Turve-Hiekka  Asennetaan 

19W10 Turve-Hiekka  Asennetaan 

19W11 Turve-Hiekka-Moreeni  Ei asennettu 

19W12 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

19W13 Hiekka-Moreeni  Ei asennettu 

19W14 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

19W15 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

19W16 Moreeni  Ei asennettu 

19W17 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

19W18 Turve-Moreeni  Ei asennettu 

 

 

6.3 LUONTOARVOT JA INTRESSIT 
Ehto 14 
Yhtiön on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin minimoidakseen oikeuksien 
loukkaamista ja vahinkoja, joita toiminta saattaa aiheuttaa poronhoidolle. Yhtiön 
on neuvoteltava Muonion toimiluvallisen saamelaiskylän (koncessionssameby) 
kanssa toimenpiteistä ja mahdollisesta vahinkojen korvauksesta. Yhtiön on 
määrättävä yhteyshenkilö yhtiön sisältä neuvonpitoa varten. 

 

Ehto 16 

Yhtiön on tarkkailtava vaikutuksia kalakantaan ja kalastukseen Kalastuslaitoksen 

Luulajan selvityskonttorin ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen 

kalastusosaston hyväksymällä tavalla. Tutkimusohjelma on toimitettava 

mainituille viranomaisille ennen kuin merkittäviä määriä vettä johdetaan 

kaivosalueelta. Tutkimustulokset on toimitettava mainituille viranomaisille niiden 

määräämällä tavalla.  

Valvonta toiminnan vaikutuksista luontoarvoihin ja intresseihin koskee toiminnan lähialueella 

sijaitsevaa arvokasta luonnonympäristöä. 

Kaikki näytteenotot, mittaukset, analyysit ja mahdolliset laitteiden kalibroinnit on SNFS 1990:11 

MS:29 mukaan tehtävä valtuutetun henkilöstön toimesta otettaessa näytteitä vedestä. 

Ammattitaito on dokumentoitava. Mikäli mahdollista näytteiden analysoinnin tulee suorittaa 

valtuutettu laboratorio. 

6.3.1 KASVUSTO 
Kasvuston seuraamiseen on Tapulin avolouhoksen läheltä valittu kaksi aluetta, joilla on todettu 

korkeat luontoarvot, katso liite 6. Ensimmäinen inventointi suoritettiin vuonna 2011, ja sen 

seurannat tehtiin 2012, 2013 ja 2014. Kasvuston seuranta on tehty 2018 ja tehdään myös 2019 



 

 

ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Seurannan tekee puolueeton ulkopuolinen konsultti. 
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6.3.2 KORVAUSTOIMENPITEIDEN SEURANTA 
Istutetun kiiltosirppisammaleen seuranta käsittää 15 paikkaa Tapulin avolouhoksen 

läheisyydessä, katso liite 7. 

Inventoinnin tekee puolueeton ulkopuolinen konsultti laaditun seurantaohjelman mukaan, 

jossa määritellään kiiltosirppisammaleen esiintymisen status. Inventointi tehdään joka kolmas 

vuosi alkaen vuonna 2018. 

6.3.3 METALLIPITOISUUDET SAMMALESSA 
Metallipitoisuudet sammalessa tutkitaan joka viiden vuosi kansallisten sammaltutkimusten 

yhteydessä, jotka tapahtuvat luonnonsuojeluviraston toimeksiannosta. Seuraava näytteenotto 

tapahtuu vuonna 2020. Noin kaksi litraa seinäsammalta ensisijaisesti, kerrossammalta 

toissijaisesti kerätään kustakin paikasta ja niistä analysoidaan seuraavien aineiden 

kokonaispitoisuudet: arsenikki, kadmium, kromi, kupari, rauta, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki, 

mangaani ja alumiini. 

Näytteiden keruualueita ei ole vahvistettu, mutta ne käsittävät vähintään kaksi aluetta, 

ehdotuksen mukaan yksi Tapulin avolouhoksen ja sivukivivaraston luoteispuolella sekä yksi 

hiekka- ja selkeytysaltaan kaakkoispuolella. Paikkojen lopullisen valinnan perusteena ovat: 

• Seinäsammaleen tai toissijaisesti kerrossammaleen esiintyminen 

• Poronhoidolle valtakunnallisesti tärkeät alueet 

• Läheisyys nykyiseen ja suunniteltuun toimintaan.  

• Tuulen suunta. 

6.3.4 PORONHOITO 
Dialogi Muonion myönnytyspaliskunnan yhteyshenkilön kanssa. Yhteistyösopimus on tehty. 

Sammaleen ja laskevan pölyn metallipitoisuuden tutkimus tehdään myös. Tämä kuvataan 

kohdassa 6.3.3 ja kohdassa 6.4, missä ehdotetut alueet kuvastavat osittain porojen laidunmaita. 

6.3.5 KALASTUS 
Täydennyksenä sähkökalastukselle ja verkkokoekalastukselle kohdan 6.1.3 mukaan lähetetään 

kyselytutkimus kalojen esiintymisestä ja kalastustavoista joka viiden vuosi alkaen vuonna 2018. 

Kyselytutkimukseen sisältyvät lajit, lukumäärät ja pyydettyjen kalojen koko sekä pyyntipaikat ja 

se lähetetään Sahavaaran Kaunisvaaran, Aareavaaran, Huukin, Ristimellan, Airivaaran, 

Nuottaniemen, Kolarin, Mellan ja Kaunisjoensuun asukkaille (vakituiset ja vapaa-ajan asunnot)  

6.3.6 KIINTEISTÖT 
Kaikki Kaunisvaaran kiinteistöt on katsastettu ja näistä viisi rakennusta on valittu vaikutusten, 

kuten murtumien tarkkailuun. Asutusalueiden sijainti, katso liite 8. Valinta on perustunut 

lähinnä rakenteiden herkkyyteen ja toiminnan läheisyyteen. Rakennusten kuntoa seurataan 

vuosittaisissa katsastuksissa. 

Katsastukset tekee puolueeton ulkopuolinen konsultti. 
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6.3.7 ELINTARVIKKEET 
Metallien esiintymistä elintarvikkeissa seurataan kampanjoissa. Tutkimuksiin otetaan mukaan 

ruokakalat, erityyppiset marjat ja/tai ruokasienet. 

Marjoista ja/tai sienistä kerätään kultakin paikalta vähintään 20 gramman materiaali ja niistä 

analysoidaan arsenikki, kadmium, kromi, kupari, rauta, elohopea, nikkeli, lyijy, sinkki, mangaani ja 

alumiini. 

Näytteiden keruualueita ei ole vahvistettu, mutta ne käsittävät ehdotuksen mukaan vähintään 

kaksi aluetta, joista yksi on Tapulin avolouhoksen luoteispuolella sekä yksi hiekka- ja 

selkeytysaltaan kaakkoispuolella. Paikkojen lopullisen valinnan perusteena ovat: 

• Marjojen ja ruokasienien esiintyminen 

• Läheisyys nykyiseen ja suunniteltuun toimintaan.  

• Alueen päästävyys 

• Tuulen suunta. 

6.4 ILMAN LAATU JA PÖLYÄMINEN 
Ehto 6 

Yhtiön on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka estävät mahdollisimman pitkälle 

häiritsevää pölyämistä. Jos häiritsevää pölyämistä kuitenkin esiintyy, yhtiöllä on 

velvollisuus ilmoittaa tästä lääninhallitukselle, jonka on valvontaviranomaisen 

ominaisuudessa annettava tarvittavat määräykset tällaisen pölyämisen 

estämiseksi. 

Ehto 7 

Pölypitoisuus murskaamoista, malmimakasiineista ja myllyistä mitattuna 

normaalina kuivana kaasuna pölynerotuslaitteista tulevasta ilmasta ei saa ylittää 

20 mg/m³ raja-arvoa. Yhtiön on tilitettävä lääninhallitukselle hyväksymistä 

varten mitä mittauspisteitä yhtiö aikoo perustaa. Mikäli erimielisyyttä esiintyy 

mittauksia koskevissa kysymyksissä, ne on vietävä komissiolle (tai 

viranomaiselle, joka on ottanut hoitaakseen komission tehtävät) ratkaistavaksi. 

Mittauksia on tehtävä niin kauan kuin se katsotaan perustelluksi. 

Laskeutuvan pölyn mittauksia kaivostoiminnan ympärillä Kaunisvaarassa suoritetaan jatkuvasti 

kymmenessä kohteessa. Laskeutuvan pölyn lisämittauksia tehdään Tornionjoen varrella alkaen 

Pajalasta aina Torneträskin yläosaan saakka. Mittauspaikkojen sijoitus käy ilmi liitteestä 9. 

Mittaus ja analysointi tapahtuu norjalaisen standardin NS4852:2010 mukaisesti, koska sille ei 

ole ruotsalaista vastinetta. 

6.5 MELU 
Ehto 9 

Teollisuustoiminnan melutasoa on rajoitettava, eikä se saa aiheuttaa korkeampaa 

keskiäänitasoa asuntojen lähellä kuin 

50 dB(A) päivällä (klo 07–18) 

45 dB(A) illalla (klo 18–22), 

40 dB(A) yöllä (klo 22–07) 



 

 

 

Hetkittäinen ääni yöllä ulkona asuntojen lähellä saa olla enintään 55 dB(A). 
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Jos mainittuja arvoja, poikkeuksena melu räjäytyksistä ja räjäytysten 

varoitussignaalit, ylitetään, yhtiön on ilmoitettava lääninhallitukselle tästä ja 

viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun ylitys on todettu, selvittää mihin 

toimenpiteisiin tai varotoimiin yhtiö on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä, jotta ylitys ei 

toistu.  

Ehto 10 

Tuotantoräjäytykset saavat tapahtua arkisin klo 07.00 ja 18.00 välillä, selkeästi 

kuultavien varoitusäänimerkkien jälkeen. Lääninhallitus voi suostua räjäytyksiin 

muina aikoina yhtiön tekemän hakemuksen perusteella. Erimielisyydet 

lupakysymyksissä tulee tuoda Komissiolle (tai kun uusi rajajokisopimus on 

astunut voimaan, ympäristötuomioistuimelle) ratkaistavaksi. 

Valvottuja melumittauksia tehdään kolmessa paikassa Kaunisvaarassa, katso liite 10. 

Melumittauksia suoritetaan välittömästi sen jälkeen, kun toiminnassa on tapahtunut muutoksia, 

jotka voivat aiheuttaa lisääntyviä melutasoja (esimerkiksi laajamittaisessa rakennustyössä, 

uuden primäärimurskaimen käyttöönotossa jne.), kuitenkin vähintään kerran viikossa viiden 

vuoden ajan alkaen vuonna 2018 ja sen jälkeen 1 kerran joka kolmas vuosi sulan maan aikana. 

Mittaukset suoritetaan luonnonsuojeluviraston raportin 5417 (ulkopuolisen teollisuusmelun 

immissiomittausmenetelmä) mukaisesti puolueettoman ulkopuolisen konsultin toimesta. 

 

6.6 TÄRINÄT JA ILMANPAINEAALLOT 
Ehto 11 

Kaivoksessa suoritetut räjäytykset eivät saa aiheuttaa asunnoissa tärinää, jonka 

värähtelynopeus pystysuorassa sokkelissa on suurempi kuin 5 mm/s (mitattuna SS 

460 48 66:n mukaan) enemmän kuin 5 % räjäytyksistä kalenterivuoden aikana. 

 

Jos räjäytykset aiheuttavat suuremman värähtelynopeuden pystysuorassa sokkelissa 

kuin 5 mm/s, yhtiön on ilmoitettava tästä lääninhallitukselle välittömästi ja 

viimeistään kuukautta sen jälkeen, kun ylitys on todettu ja selvitettävä mihin 

toimenpiteisiin tai varotoimiin yhtiö on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä, jotta ylitys ei toistu.  

Ehto 12 

Kaivoksessa suoritettujen räjäytysten ilmanpaineaallot eivät saa asuntojen 

läheisyydessä ylittää 200 Pascalia (vapaakenttäarvo). Jos 100 Pascalin taso 

(vapaakenttäarvo) ylitetään, yhtiön on ilmoitettava lääninhallitukselle välittömästi ja 

viimeistään kuukautta sen jälkeen, kun ylitys on todettu, selvitettävä mihin 

toimenpiteisiin tai varotoimiin yhtiö on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä, jotta ylitys ei toistu 

Tärinän ja ilmanpaineaaltojen jatkuva mittaus tapahtuu ruotsalaisten standardien SS 

4604866:2011 ja vastaavasti SS 02 52 10 mukaisesti kolmessa paikassa Kaunisvaarassa, katso liite 

10. 

Puolueeton ulkopuolinen konsultti vastaa laitteiden kunnossapidosta sekä tekee yhteenvedon 

mittaustuloksista, jotka saadaan tuotantoräjäytyksistä. 



 

 

6.7 ULKOINEN RAPORTOINTI 
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Ehto 15 

On laadittava ehdotus valvontaohjelmasta tuotantoa, päästöjä ja vaikutuksia 

varten (mukaan lukien rakennus-, käyttö- ja jälkikäsittelytiedot) ja lähetettävä se 

hyväksyttäväksi Norrbottenin läänin lääninhallitukselle ja lausuntoa varten Lapin 

ELY-keskukseen. Valvontaohjelma rakennusvaihetta varten on laadittava 

viimeistään kuukautta ennen kuin suurehkot maanraivaus- ja rakennustyöt 

aloitetaan. Edelleen on laadittava tuotannon valvontaohjelma ja lähetettävä se 

hyväksyttäväksi Norrbottenin läänin lääninhallitukselle ja lausuntoa varten Lapin 

ELY-keskukselle viimeistään kolme kuukautta ennen kaivoksen tuotannon 

käynnistämistä. Valvontaohjelman pitää sisältää ne vaikutukset, joita saattaa 

syntyä asianomaisiin vesistöihin. Häiriöistä ja poikkeuksellisista tapahtumista on 

ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaisille. 

6.7.1 VUOSINELJÄNNESRAPORTOINTI 
Suullinen ja kirjallinen vuosineljännesraportointi ulkoympäristön valvontaohjelman puitteissa 

tehdyistä mittauksista toimitetaan Norrbottenin läänin lääninhallitukselle enintään yhden 

vuosineljänneksen viiveellä. Raportointi käsittää aina lupaehtoihin ja ympäristövaaratilanteisiin 

liittyvät mittaukset. 

Neljännesvuosiraportti toimitetaan sähköisesti osoitteisiin: 

Norrbottenin läänin lääninhallitus norrbotten@lansstyrelsen.se 

Pajalan kunta kommun@pajala.se 

ELY-keskus registratur.lappland@ely-centralen.fi 

Rajajokikomissio info@fsgk.se 

Aareavaaran kalastuksenhoitoyhdistys urban@kumpula.se 

 

 

6.7.2 VUOSIRAPORTOINTI 
Ympäristökaaren 26 luvun 20 § mukainen ympäristöraportti toimitetaan digitaalisesti Ruotsin 

ympäristöraportointiportaalin (SMP) kautta sekä tiedoksi Pajalan kunnalle ja Elinkeino- liikenne- 

ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Rovaniemellä, Suomessa. 

Muonionjoen veden laadun analyysiraportit koostetaan ja raportoidaan vuosittain Tornion- ja 

Kalixinjokien vesienhoitoliitolle. 

 

 

6.7.3 RAPORTOINTI EHTOJEN YLITYKSISTÄ, 

KÄYTTÖHÄIRIÖISTÄ, SUUREHKOISTA POIKKEAMISTA, 

HAVEREISTA JNE. 
Mikäli tapahtuu suurehkoja poikkeamia, käyttöhäiriöitä ja/tai havereita, jotka voivat vaikuttaa 

ihmisten terveyteen ja ympäristöön sekä ylitettäessä lupaehdoissa annettuja ohjearvoja, tästä 

on tehtävä välittömästi ilmoitus Norrbottenin läänin lääninhallitukselle. Viimeistään kuukautta 

sen jälkeen, kun ylitys on ilmoitettu, on tilitettävä mihin toimenopiteisiin ja/tai varotoimiin yhtiö 

on ryhtynyt tai sillä on tarkoitus ryhtyä, jotta sama ei toistu. 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
mailto:kommun@pajala.se
mailto:registratur.lappland@ely-centralen.fi
mailto:info@fsgk.se
mailto:urban@kumpula.se


 

 

Ilmoitus tehdään sähköisesti Norrbottenin läänin lääninhallitukselle ja vastaavalle käsittelijälle: 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

david.berggard@lansstyrelsen.se 

Muut mahdolliset poikkeamat, käyttöhäiriöt jne. mainitaan neljännesvuosi- tai vuosiraportoinnissa, jolloin 

suoranaiset ja ehkäisevät toimenpiteet esitellään. 
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6.7.4 MUU RAPORTOINTI 
Suunnitelluista tapahtumista ja uhkatilanteista, jotka voivat häiritä poronhoitoa tai vaikuttaa 

siihen, on informoitava saamelaiskylän yhteyshenkilöä. Tämä viestintä tapahtuu yhtiön 

yhteyshenkilön ja saamelaiskylän yhteyshenkilön välillä. 

Veden purkamisen käynnistämisestä ja keskeyttämisestä Muonionjokeen raportoidaan 

Norrbottenin läänin lääninhallituksen vastuulliselle käsittelijälle, David Berggårdille sähköpostitse: 

norrbotten@lansstyrelsen.se 

david.berggard@lansstyrelsen.se 

Veden laadun seuranta purkamisen yhteydessä tapahtuu normaalisti vuosineljännesraportoinnissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valvontaohjelma ulkoympäristö, käyttö sivu 19 

mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se
mailto:david.berggard@lansstyrelsen.se


 

 

LIITELUETTELO 
 

LIITE 1: Vesinäytteiden otto 
Vesinäytteiden ottopaikat laatuseurantaa varten Tapulin kaivostoiminnan lähialueella. 

LIITE 2: Virtaamat ja veden korkeus 
Virtaamien ja veden korkeuden tutkimuspaikat. 

LIITE 3: Biologiset laatutekijät ja metallit sedimentissä 

Näytteenottopaikat muita kemiallisia ja biologisia tutkimuksia varten sekä näytteenottotyypit. 

LIITE 4: Pohjavesi 
Pohjaveden korkeuden seurantapaikat Tapulin kaivostoiminnan lähialueella. 

LIITE 5: Pohjaveden laatu 
Pohjaveden laaduntutkimuspaikat Tapulin kaivostoiminnan lähialueella.  

LIITE 6: Kasvusto 
Kasvuston seurantapaikat Tapulin kaivostoiminnan lähialueella. 

LIITE 7: Korvaustoimenpiteiden seuranta 
Korvaustoimenpiteiden ja istutetun kiiltosirppisammaleen seurantapaikat. 

LIITE 8: Kiinteistökatsastus 
Kiinteistöjen seurantapaikat. 

LIITE 9: Alas satava pöly 
Laskevan pölyn mittauspaikat. 

LIITE 10: Melu, tärinät ja ilmanpaineaallot 
Melun, tärinöiden ja ilmanpaineaaltojen mittauspaikat.  
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