
LAUSUNTO

Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n /asianajaja Sakari Niemelän pyynnöstä 
olen perehtynyt Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja 
vesilupahakemukseen siihen tehtyjen lukuisten täydennysten jälkeen 
(11.11.16; 24.2.17; 8.6.18)

Tämän lausunnon yksityiskohtia on myös esitetty aikaisemmin lausunnossani 
15.6.2017 koskien ympäristölupahakemusta. Hakemuksen eri 
käsittelyvaiheissa olen käsitellyt useissa lausunnoissa niitä luonnonlakeihin ja 
teknisiin mahdollisuuksiin perustumattomia olettamuksia ja päätelmiä, joilla 
käsitykseni mukaan on merkittäviä vaikutuksia arvioitaessa hankkeen 
vaikutuksia ympäristöön ja ympäristöluvan myöntämisen edellytyksiä.
Tässä lausunnossa keskityn pääasiassa niihin kohtiin, joissa on tapahtunut 
muutoksia ja joiden perusteella Hannukainen Mining Oy väittää 
ympäristöriskien olevan alkuperäistä vähäisemmät. Käsittelen myös kohdat, 
joilla käsitykseni mukaan on suuri merkitys ympäristölle, mutta joita 
Hannukainen Mining Oy ei ole täydennysvaiheessa oleellisesti muuttanut.

Ympäristöluvan täydennykset muuttavat kokonaiskuvaa erikoisesti 
hakuprosessin aikana tehdyn, salaiseksi julistetun, koeajoraportin johdosta.
Täydennyksineenkin hakemus ei anna riittävällä tavalla tietoja, että hankkeen 
ympäristövaikutuksia ympäristöön voitaisiin päätöksen teon pohjaksi 
arvioida. Useita hakemuksen väitteitä eivät tieteelliset julkaisut tue.

Yleistä
Hannukaisen kaivos olisi Suomen mittakaavassa suuri hanke, jossa tultaisiin 
käsittelemään suuria louhemääriä, liki 60 kertaa enemmän kuin alueella 
aikaisemmin harjoitetussa toiminnassa. Kaivos tulisi sijaitsemaan lähellä 
erästä Suomen merkittävää tunturimatkailualuetta Yllästä. 
Esiintymä on ns. IOGC esiintymä, missä arvoaineina ovat rauta, kupari ja 
kulta. Rauta esiintyy kaupallisena magnetiittina (Fe3O4) ja kaupallisesti 
arvottomissa ja magnetiittirikasteen laadun pilaavissa rikin ja raudan. 
yhdisteissä, rikkikiisussa (FeS2) ja magneettikiisussa (Fe1-xS). Magneettikiisulla 
on useita eri kidemuotoja riippuen sen rikki-ylijäämästä (1-x). Tämä ylijäämä 
voi vaihdella merkittävästi, muutamasta prosentista viiteentoistakin 
prosenttiin. Ylijäämän suuruus muuttaa magneettikiisun sekä kiderakennetta 
että magneettisuutta (de Villiers 2009). Suurin osa (?) magneettikiisusta 
näyttäisi Hannukaisessa olevan merkittävästi rautavajaata monokliinistä 
(kaava noin Fe0,875S) ja samalla ferromagneettista1 ja siten seuraavan 
magneettierotuksessa (LIMS)2 rautarikasteeseen menevää magnetiittia 
(Fe3O4). Jos magneettikiisun rikkiylijäämä on kaavan (Fe0,9S) mukainen tai 

1 Aine, joka magnetoituu kuin rauta ja jää magneettiseksi. Heikkokin magneettikenttä vetää sitä puoleensa 
2 LIMS = Low Intensity Magnetic Separation (heikkomagneettinen erotus)
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vähäisempi, niin magneettikiisu ei ole enää ferromagneettista ja päätyy LIMS 
jätteeseen. Allekirjoittaneella ei ole tietoa Hannukaisen magneettikiisun 
rikkiylijäämän vaihtelusta, mutta sen selvittäminen olisi aiheellista siihen 
liittyvän ympäristöriskin arvioimisen mahdollistamiseksi.  Kupari esiintyy 
kuparikiisuna (CuFeS2). Esiintymän ilmoitetut pitoisuudet ovat taloudellisesti 
erittäin haastavia. Malmissa rautapitoisuus on noin 30,5% Fe (mistä 5-6%-
yksikköä Fe rautakiisuissa); 0,185% Cu ja 0,112 ppm Au.
Kaupallisina tuotteina tulisivat olemaan n 68% rautaa (Fe) sisältävä 
rautarikaste (magnetiitti Fe3O4) ja 20-25% kuparia (Cu) ja n 7g/t kultaa (Au) 
sisältävä rikaste. Hannukainen Mining Oy esittää myös, että rikkikuorma 
jätealueelle pienenee merkittävästi, kun tehdään kaupallista rikkirikastetta. 
Kaupallisella laadulla on kuitenkin erittäin tiukat laatuvaatimukset ja sitä 
voidaan myydä vain rajoitetuin rahtikustannuksin. Julkaistun yhteenvedon 
mukaan ei rikkipitoisuus ole yli kaupallisen rajan (50% S). Muita laadullisia 
kriteerejä ovat raskasmetallien erittäin matalat pitoisuudet, joiden 
yhteenlasketun pitoisuuden on oltava alle 0,1%. Jos tällaisiin 
laatuvaatimuksiin ei päästä, on rikkirikaste myös varastoitava PAF 
materiaalina.
Tavoiteltu tuotannon taso on 6 500 000 tonnia malmia.

Kaivostoiminta
Malmin kaade on varsin loiva johtaen siihen, että malmin edestä on sivukiveä 
poistettava paljon. Suhde nousee 4:1 ja ylikin.
Kaivoksen toiminta-ajaksi on laskettu 173 vuotta. Sinä aikana on tarkoitus 
tuottaa noin 35-40 milj. tonnia rautarikastetta ja liki miljoona tonnia kupari-
kultarikastetta. Samaan aikaan joudutaan louhimaan n 370 milj. tonnia 
sivukiveä, josta alustavasti happoa tuottamaton NAF osuus on noin 130-180 
milj. tonnia, 75 miljoonaa tonnia irtomaita ja noin 70 miljoonaa tonnia 
hienoksi jauhettua jätettä, josta osa ns. korkearikkistä ja osa ns matalarikkistä 
(LIMS jäte).

Kaivosyhtiö on esittänyt, että jako PAF ja NAF sivukivijakeisiin tapahtuu 
erottamalla eri kivilajit toisistaan. Yhtiö pitää täydennyksissä edelleen kiinni 
esittämästään olettamuksesta sivukivien tarkasta läjittämisestä happoa 
tuottavaan ja happoa tuottamattomaan jakeeseen. Ajantasaraportin 
väittämä:
“Kaikki amfiboliitti läjitetään PAF-alueelle, kun aikaisemmassa suunnitelmassa amfiboliitti 
jaettiin rikkipitoisuuden perusteella PAF- ja NAF-alueille. Amfiboliitin läjittäminen 
kokonaisuudessaan PAF-alueelle ei vaikuta merkittävästi PAF- ja NAF-alueiden väliseen 
läjitysmääräsuhteeseen, koska sivukivialueille läjitettävää amfiboliittia on kokonaismassoihin  
nähden niin vähän.”
 
Ei ole kysymys eri kivilajien laadusta, vaan siitä, että avolouhoksessa eri 
kivilajien ja erikoisesti rikin pitoisuuden vaihtelut eivät osu aina yhteen 
keskiarvoihin perustuvan louhintakaavion kanssa. 
Tätä ei edelleenkään voi hyväksyä. Asiaa on käsitelty aikaisemmissa 

3 Vaihtelee muutamalla vuodella eri dokumenteissa
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raporteissa. Malmia ja samoin sen yläpuolella olevaa sivukiveä on louhittava 
penkereittäin varsin suuria määriä kerrallaan. Yhden räjäytyslohkon koko voi 
olla jopa satojatuhansia tonneja. Lohkoja pyritään analysoimaan keräämällä 
porauksen synnyttämästä kivipölystä (soijasta) näytteet. Siinä vaiheessa 
lohkon keskelle jääviä juonteita (malmilohkossa sivukiveä; ns sisäraakkuja tai 
sivukivilohkossa rikkipitoisia pirote- tai malmijuonteita) ei enää voida erottaa. 
Räjäytyksessä kivimassa edelleen sekoittuu. Päätös siitä mihin lohkon kivet 
viedään, perustuu poratun kentän soijanäytteiden keskiarvoon. On täysin 
mahdollista ja todennäköistäkin, että kentässä on osueita, joissa happoa 
muodostuu.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja eräiden suomalaisten kaivosten 
kokemuksen perusteella hakemuksen täydennyksienkin esittämää selkeää 
jakoa happoa mahdollisesti tuottavan ja happoa tuottamattomaan 
sivukivijakeeseen on edelleenkin mahdoton hyväksyä yksioikoisesti 
suunnittelun perustaksi. 

Pöly
Pölyn osalta hakemuksen muutokset (pölyselvitys 20.12.17) ovat pienehköjä 
eikä pistelähteiden (sivukiveä ajavat louheautot) aiheuttamista 
pölypäästöistä ole paljoa uutta. 
Natura vaikutusten kannalta merkittävin pölypäästölähde on sivukiven 
kuljetus ja kasaus Kuervaaran rinteelle. Kuormia tulee kaksivuorotyössä noin 
3-4 minuutin välein, joten se on jatkuva pölyn päästölähde. 
Kenttäkokemukset laitoksilta antavat aiheen olettaa, että pölyn 
leviämismallit, joihin ympäristövaikutusten arviointi perustuu, ovat liian 
optimistisia. Pöly leviää laajemmalle. Mallit ovat varsin kaavamaisia, eivätkä 
huomioi tuulipyörteiden aiheuttamaa pölyn suurempaa leviämistä. 
Mallit ovat erikoisen huonoja arvioimaan liikkuvien pölylähteiden 
(louheautot) aiheuttamaa kuormitusta.
Olisikin syytä tarkastella pölyn mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia niin 
Kuerjoen kuin Valkeajoen osalta tarkemmin.
PSAVI on käsitellyt lupapäätöksessään PSAVI/2324/2015 pölymittauksia ja 
pölyn hallinnan vaikeutta Kevitsan kaivoksella, mikä on louhintamääriltään 
varsin vastaava kuin Hannukaisen hanke. Päätöksessä esitettyjen Kevitsan 
mittaustulosten perusteella voidaan perustellusti esittää, että Hannukainen 
Miningin pölypäästölaskelmat ovat systemaattisen alimitoitettuja.
On hyvin mahdollista, että runsaasti pölyä leviää kasan läjityksestä Naturan 
kannalta merkittäville alueille aiheuttaen merkittävän hajapäästölähteen.

Prosessi
Rikastamon prosessissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia toisessa 
salatussa koeajossa. Prosessiin on lisätty rikkikiisuvaahdotus, jonka 
prosessiolosuhteet on salattu. Prosessista ei ole saatavissa salauksen vuoksi 
uusia teknisiä tietoja, mutta aikaisemman koeajoon, alan kirjallisuuteen ja 
allekirjoittaneen liki 50v kokemukseen perustuen on kuparikiisu ja sen 
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mukana kulta vaahdotettava prosessin alussa emäksisessä ympäristössä, pH 
aluksi noin 10-11 ja kertauksessa 11-12. Tämä edellyttää merkittävää 
kalkkimaidon (CaOH) lisäystä. Sitä seuraava rikkikiisun poisto on puolestaan 
tehtävä lievän happamassa piirissä, pH 5-6, jolloin piiriin on lisättävä 
rikkihappoa (H2SO4). Yhtiö esittää, että toiminnan rikkitase on merkittävästi 
parempi, kun tehdään rikkikiisurikastetta. Tuloksista on yhteenvedossa 
julkaistu sen verran, että saatu tuote on laadultaan merkittävän kaukana 
kaupallisesta tuotteesta (tavoite yli 50%S ja raskasmetallit yhteensä alle 
0,1%). Siten se ei tämän hetkisen tiedon valossa mitenkään muuta jätteiden 
rikkitasetta.
Rikkirikastekin on varastoitava PAF jätteenä.
Seuraavaksi prosessissa erotetaan magneettinen aines; magnetiitti ja 
magneettinen magneettikiisu. Jotta tärkein kaupallinen tuote, 
magnetiittirikaste (rautarikaste) olisi kaupallinen tuote, on sen 
rikkipitoisuuden oltava erittäin matala. Kyseisestä rikasteesta on poistettava 
magneettikiisu vaahdottamalla. Sen pH:n on aluksi tyypillisesti lievästi hapan 
ja lopussa hapan pH 4 lisäämällä rikkihappoa. Haasteen muodostaa 
magneettisen magneettikiisun muista magneettikiisun versioista poikkeava 
kidemuoto. Se on erittäin vaikeasti vaahdotettava ja vaatii suuria 
ksantaattimääriä ja sen saanti jää helposti matalaksi (Becker et al 2010).
Ajantasaraportin väittämät:
“Aiempiin suunnitelmiin nähden vaahdotuksen syötteen raekokoa on kasvatettu ja rikin 
talteenottoa on lisätty. Toimenpiteiden johdosta rikastushiekan reaktiivinen pinta-ala 
vähenee ja korkearikkisen rikastushiekan määrä vähenee.”

Syötteen raekoon muutosta ei voi arvioida, kun tiedot on salattu, mutta 
jauhatus on kuitenkin aina tehtävä mineraalien puhtaaksijauhautumisen 
maksimoimiseksi, joten kysymys on malminäytteen laadusta eikä vielä 
todistettavasta erotustehokkuuden paranemisesta. On huomioitava, että 
kokeen tekijän laitteisto on pysynyt samanlaisena  kuin aikaisemmassa 
kokeessa.
Rikastamon prosessimuutokset vaikeuttavat veden kierrätystä, koska 
sulfaatti- ja kalsium-tasot ovat aikaisempaan verrattuna merkittävästi 
kohonneita. Samalla myös veden kokonaisioniväkevyys on muuttunut! 

Magneettisen erotuksen jäte ns. LIMS4 jäte on Hannukainen Mining Oy:n 
mukaan happoa tuottamaton. Kuten myöhemmin todetaan, ei koeajoissa 
ilmeisesti siihen päästy. Onkin todettava, että LIMS jätteen kuuluminen NAF 
tai PAF luokkaan riippuu täysin prosessissa rikkikiisun poiston onnistumisesta. 
Onnistumisen edellytyksiä ei voida salauksesta johtuen arvioida. On kuitenkin 
todettava, että alan teollisuudessa yleisesti on vaahdotuksessa haasteita 
ylläpitää mineraalien saantoa kierrätysvettä käytettäessä (esim. Levay ja 
Schumann 2006).
Kolmas vaahdotusvaihe on magneettikiisun poisto magneettierotuksen 
tuotteesta. Sen pH:n on aluksi tyypillisesti lievästi hapan ja lopussa hapan pH 
4. pH:n nosto tapahtuu kalsium hydroksidilla (kalkkimaito) ja pH:n lasku 
rikkihapolla, joiden käyttömäärät ovatkin selkeästi aikaisempaa koeajoa 

4 LIMS=Low Intesity Magnetic Separation
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paljon suuremmat. Niiden reaktiotulos on kalsiumsulfaatti (kipsi). Sen 
saostuminen putkistoihin, venttiileihin ja mittalaitteisiin on tyypillinen 
ongelma. Ongelman pienentäminen vaatii kiertävän prosessiveden 
laimentamista tuorevedellä. Hannukainen Mining on perustelematta 
esittänyt, että veden kierrätysaste on 95%. Jos näin toimittaisi, nousee veden 
ionivahvuus erittäin korkeaksi. Sulfaattia ja kalsiumia vedessä olisi 
merkittävän ylikylläinen määrä. Laitoksen toiminnan kannalta on pysyttävä 
selkeästi alueella, missä kalsiumin ja sulfaatin pitoisuudet ovat kipsin 
liukoisuudesta johdettavan saostumisrajan alapuolella. Käytännössä tämä on 
rikastamoilla tarkoittanut sulfaattipitoisuuksia, mitkä ovat alle 1000 mg/l. 
Suuresta rikkihapon käytöstä johtuen Hannukaisessa veden kierrätys 
rajoittuu alle 80-85%:n laskettuna siten, että rikkihapon lisäyksen aiheuttama 
sulfaattipitoisuus pysyy edellä esitetyn rajan alapuolella. Tämä tarkoittaa siis 
jopa 10 000 000 m3:n vuosittaista purkamista Muonionjokeen hyvin pienen 
saostusaltaan kautta (Rautuvaaran 0,4-0,7Mm3 allas). Se tarkoittaa myös 
vastaavan tuorevesimäärän ottamista alueen jokiverkosta ja keräämällä 
nettosadannasta.

Kemikaalit
Hakemuksen täydennyksissä ja mm Natura arvioinnin ajanmukaisraportissa ei 
käsitellä muuttuneen rikastusprosessin vaikutuksia. Se vain toistaa 
aikaisemmin annettuja mielipiteitä.  Erikoisesti kalkin ja rikkihapon kulutus on 
uudessa pilot kokeessa on kasvanut, mikä pienentää veden kierrätysastetta.

Sulfaatti
Uudessa koeajossa kasvoivat sekä sammutetun kalkin että rikkihapon käyttö 
merkittävästi. Käytetyt määrät ovat niin suuria, että prosessivesi on kylläinen 
sekä kalsiumin että sulfaatin suhteen. Tämä johtaa kipsin saostumiseen 
prosessissa. Ca2+ ja SO4

2- ionit hidastavat pyriitin vaahdotusta (Bulut ja Yenial 
2016.). Jos rikkikiisua ei saada vaahdotettua erilliseen korkearikkiseen 
tuotteeseen johdettavaksi korkearikkiselle jätealueelle, syntyy riski sille, että 
LIMS jätteen rikkipitoisuus nousee

Ksantaatit
Ksantaatti on tyypillinen kokoojakemikaali, mikä ensinnäkin dissosioituu 
vedessä ksantaattianioniksi X- ja alkalikationiksi (K+ tai Na+). Ksantaatti-ioni 
koostuu polaarisesta hiilivetyketjusta (kaupallisesti etyyli, (iso)propyyli, 
amyyli) sekä yhden hiili ja yhden happiatomin ja kahden rikkiatomin 
muodostamasta epäpolaarisesta päästä ( , missä R on hiilivetyketju esim. 
etyyli C2H5). Hiilivetyketju tarttuu ilmakuplaan ja rikkipää mineraaliin. 
Joidenkin mineraalipintojen, kuten lyijyhohde ja kuparikiisu, kanssa ksantaatti 
muodostaa kemiallisen yhdisteen. Jos vedessä on esim. paljon kalsiumia 
joudutaan käyttämään ylimääriä ksantaattia, jotta pinnalle syntyy riittävä 
konsentraatio reaktiota varten. (ei vähemmän kuten Hannukainen Mining Oy 
esittää). Magneettikiisun pinnan sähköisten varausten vetämänä ksantaatti-
ioni asettuu magneettikiisun pinnalle (esim. Hu et al 2009). Magneettikiisun 
hyvä vaahdottuminen vaatii matalaa pH arvoa pinnan raudan hapettumiseksi 
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Fe3+ ioneiksi.  Tällöin pinnalle tuleva ksantaatti-ioni hapettuu kahden 
ksantaatti-ionin muodostamaksi diksantogeeniksi, pinnalla olevan Fe3+ ionin 
pelkistyessä Fe2+ ioniksi, mikä on rikki- ja magneettikiisun vaahdottumisen 
kemiallinen edellytys. Diksantogeeni puolestaan irtoaa pinnalta varsin 
helposti pH:n noustessa5 ja pelkistyy takaisin ksantaatti-ioneiksi. 
Diksantogeeni adsorboituu mineraalipinnoille fysikaalisesti, eli on pois 
pestävissä! Tämä mekanismi on ominainen sekä rikkikiisulle että 
magneettikiisulle (esim. Chanturiya ja Vidgergauz 2009).
Kaivosyhtiö on perustelematta esittänyt:
”Rikastuskemikaalit pidättyvät suurimmaksi osaksi rikasteisiin ja jätteisiin jäävä osa hajoaa 
läjitysvaiheessa yleensä haitattomaan muotoon (Räisänen ym. 2013). Vesikiertoihin ja 
edelleen vesistöön päätyvien kemikaalien pitoisuudet on arvioitu pieneksi. Pienet pitoisuudet 
laimenevat edelleen purkuveden sekoittuessa Muonionjoessa.”
Räisänen et al 2013, käsittelevät kaivosjätteiden pitkäaikaisvarastointia ja 
ksantaatin käyttäytymistä sellaisissa tilanteissa, ei nopeassa kierrossa, missä 
viipymäajat ovat tunneista muutamaan viikkoon. Nykyisen sulfidien 
vaahdotuksen fysiko-kemiallisen tiedon perusteella edellä esitetty 
Hannukainen Mining Oy:n väite ei ole hyväksyttävissä eikä käytännössä 
mitattujen ilmiöiden mukainen (esim. Muzinda ja Schreithofer 2018).

Hannukainen Mining Oy on perustelematta esittänyt, että ksantaateilla ei 
olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia. Käytettävissä olevan tieteellisen 
tiedon ja Euroopan kemikaaliviraston tietokantojen mukaan ksantaatit ovat 
kaloille ja niiden mädille sekä vesieliöstölle pitkävaikutteisesti myrkyllisiä (mm 
H311 ja H410 luokiteltuja). 
Ksantaattien toksisista vaikutuksista löytyy varsin paljon tieteellistä aineistoa. 
(Fuerstenau et al. 1974; Webb et al. 1975; Block M. ja Pärt P., 1986; Xu et al. 
1988; Boening D.W., 1998)
Niiden viesti on, että turvalliset tasot virtaavissa vesissä ovat matalia µg/l 
tasoja. Tieteellisestä aineistosta käy myös ilmi epävarma tiedon taso 
arktisissa vesissä; niin ksantaatin hajoamisen kuin toksisuudenkin suhteen. 
Hajoamisen hidastuminen lämpötilan laskiessa on peruskemiaa, mutta 
selkeitä lukuarvoja ei kirjallisuudessa ole. Auringon valon (UV) tiedetään 
olevan ksantaatteja hajottava, mutta tämä mekanismi on mahdollinen vain 
muutamina kesäkuukausina. Toksisuudesta kylmissä vesissä en ole löytänyt 
erillisiä tutkimuksia. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) toteaa Natrium 
etyyliksantaatin6 dokumentissa (pitkäaikainen vaikutus NOEC=0,01mg/l), että 
toksisuus vähenee lämpötilan noustessa. Korollaarina siis toksisuus kasvaa 
lämpötilan laskiessa!
Tanskan ympäristö ja energiakeskus DCE on ksantaattien toksisuustietojen 
epävarmuudesta johtuen päätynyt suosittamaan, että arktisilla alueilla 
(Grönlanti) ei ksantaatteja tulisi ollenkaan käyttää (Bach et al 2016).
Täydennyksineenkin hakemus antaa edelleen aiheen merkittävään huoleen, 
että jätevedessä olevien haitta-aineiden merkitys lohijokien ja Natura-alueen 
ympäristövaikutuksiin on suuri ja hakemuksessa virheellinen ja 

5 Esim. kalkilla tapahtuvan sulfaatin poiston yhteydessä
6 Pitempiketjuisten ksantaattien, (isopropyyli ja amyyli) toksisuus on pienempi kuin etyyliksantaatin. Erot 
ovat noin 1-2 dekadia. Vaikuttaisi myös, että Natrium ksantaateilla on korkeampi toksisuus kuin Kalium 
ksantaateilla. Kaikkien hajoamisessa kuitenkin syntyy CS2.
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systemaattisesti aliarvioitu. 

Virheellisesti käsitellystä vesitaseesta ja virheellisestä ionitasapainosta 
johtuen on Muonionjokeen johdettavan veden laatuarvio epärealistinen. 

Hankkeen hakemus täydennettynäkin vähättelee systemaattisesti 
kemikaalihaittoja .
Yhtiön edelleen esittämä fysikaalisesti ja kemiallisesti perustelematon 
väite, että haitallisimmat käytettävät kemikaalit jäävät (kierrätetään) 
prosessiin ja/tai hajoavat, ei riitä eikä voi olla ympäristövaikutusten 
arvioinnille hyväksyttävä lähtöoletus.

Veden käyttö
Kaivosyhtiön veden käytön laskelmat perustuvat 95%:n kierrätysasteeseen. 
Lukua ei ole perusteltu minkään julkaistun kokeellisen tuloksen tai 
numeerisen analyysin avulla.
Syistä, jotka on esitetty DI Ramm-Schmidt´n lausunnossa, teknisesti noin 80-
85%:n veden kierrätys on sekin vaativa tavoite.
80%:n veden kierrätysaste on tavanomainen luku, kun jätealueen veden 
viipymä on 1-2 vuotta. Edes näin ei tässä tapauksessa ole.

Kaivoksen tuotantolaitoksen veden tarve vaikuttaisi olevan erittäin suuri. Jos 
todella tarve on salaisesta koeajoraportista yksityiskohtana julkisuuteen 
esitetty yli 9m3/malmitonni, niin kokonaisveden tarve on noin 60 000 000 
m3/v. Viimeisimmät prosessin koetulokset on julistettu salaisiksi, joten syytä 
korkeaan vedenkulutukseen ei ole tiedossa. Tavanomainen rikastamoiden 
vedenkulutus on noin 4-5 m3/malmitonni. Aikaisemmassa koeajossa oli 
kulutus 5,5 m3/tonni. Syynä on magneettisen erotuksen tyypillisesti 
tarvitsema suuri vesimäärä. Prosessiveden käyttö on eri dokumenteissa 
esitetty epämääräisesti.
Hakija on esittänyt ympäristö- ja vesilupahakemuksessa:
”Vettä laitos tarvitsee noin 18 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Tuoreveden tarve on 1,7 
miljoonaa kuutiometriä vuodessa. 
YVA:ssa hakija esittää:
”Malmin rikastusprosessissa tarvitaan vettä noin 3 000-5 000 m3/h riippuen lopullisesta 
tuotantokapasiteetista. Suurin osa prosessivedestä kierrätetään hyödyntäen myös louhosten 
kuivanapitovesiä. Puhdasta raakavettä lisätään prosessiin noin 100-400m3/h kompensoimaan 
rikastushiekkaan sekä rikasteeseen jäävää vettä”.
Kaivospiirihakemuksessa hakija esittää:
”Malmin rikastusprosessissa tarvitaan vettä noin 2,16 Mm3 vuodessa. Käytettävä 
prosessivesi saadaan kierrätetystä vedestä, eikä raakavettä tarvita ollenkaan”.
Uudessa vesienkäsittelysuunnitelmassa rikastamolla tarvitaan tuorevettä vain 
100m3/h vettä (n 900 000 m3/v),. mikä myös puretaan Muonionjokeen.

Jos lähdetään realistisemmista, alan teollisuudelle tavanomaisista, veden 
kierrätysasteista ja viimeisen koeajoraportin veden kulutuksesta, niin 
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tuoreveden määrän voi arvioida vaihtelevan 9-10 000 000 m3/v 
suuruusluokassa. Vastaava määrä ”likaista” kemikaalipitoista korkean 
ionikonsentraation omaavaa vettä on prosessista poistettava. Onko 
todellinen bruttotarve 5m3/tonni vai 9 m3/t on ratkaiseva muuttuja, mutta 
sitä ei voi mitenkään varmistaa ja aiheuttaa merkittävän epävarmuuden 
arvioitaessa ympäristövaikutuksia.

Kaikki esitetyt veden kemialliset tulokset ovat kyseenalaisia, koska vesikemia 
ei edelleenkään ole kemian tunnettujen luonnonlakien mukainen, vaan 
kationien vajaus on edelleen niin suuri, että erikoisesti raskasmetallien 
konsentraatio esitykset eivät ole teknisesti tai tieteellisesti uskottavia.

Onkin asetettava kyseenalaiseksi veden laatuun perustuvat väittämät.

Se määrä tuorevettä mikä laitokseen otetaan, täytyy myös poistaa putkea 
pitkin Muonionjokeen.

Tietolähde Tuorevettä tehtaalle m3/v
Northland YVA 900 000 -3 600 000
HM kaivoslupahakemus 0
Ymp.luvan täyd. (Teollisuuden vesi Oy) 900 000
80% kierr. aste vanha koeajo 5,5m3/t 7 000 000
80% kierr. aste uusi koeajo 9,1m3/t 11 700 000
Taulukko 1. Tuoreveden määrät.

Jos siis jokeen puretaan yli 11 000 000 m3, tai edes aikaisemman koeajon 
arvion mukaisesti 7 000 000m3, niin koko ympäristövaikutus Muonionjokeen 
joutuu täysin uuteen valoon.

Ei ole täysin selkeää, miten yhtiö aikoo vedenpuhdistuksensa hoitaa. 
Viimeisessä suunnitelmassa on käänteisosmoosilaitos ja sulfaatin 
poistoyksikkö. Kapasiteetti on noin 10% siitä vesivirrasta, mikä edellisen 
taulukon mukaan on Muonionjokeen poistettava. Käänteisosmoosi ei toimi, 
kun vedessä on korkea sulfaatti. Sulfaatin poisto on mahdollista esim. 
ettringiitti saostuksella, missä sulfaatti saostetaan alumiinilla. Prosessi on 
kallis. 
Muonionjokeen pumpattava vesi täytyy johtaa ensin Rautuvaaran 
selkeytysaltaalle. Kun allas on vain 0,45-0,7 miljoonaa kuutiometriä, niin 
viipymäajat ovat lyhyitä; alle viikko. Siinä ajassa ei ksantaatti hajoa eikä vesi 
saavuta termodynaamista tasapainoaan. 

Vesistövaikutuksien perustiedoista vesikemia on virheellinen ja veden 
kierrätysaste arvioitu niin korkeaksi, että se ei teknisesti ole mahdollinen. 
Siksi virtausmäärät on arvioitu erittäin paljon pienemmiksi kuin on 
todennäköistä ja teknisesti mahdollista.

Kun niin määrä kuin laatu ovat perustelemattomia, ei ympäristövaikutusten 
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arvio ole pätevä.
Miten vesi todella käsitellään, on ydinkysymyksiä pohdittaessa Natura 
vaikutuksia. Teknisesti ja taloudellisesti kelvollista suunnitelmaa ei ole 
olemassa.

Alueen pohjavedet
Alueen pohjavesiolot ovat Helsingin Yliopiston tutkijoiden mukaan 
monimuotoiset, johtuen hyvin eri lailla vettä läpäisevien kerrosten 
muodostumisesta jääkauden lopulla. Alueen suuri lähteiden määrä kuvaa 
tätä monimuotoisuutta ja indikoi sitä, että alueen joet ja purot saavat 
merkittävän osan vedestään pohjavedestä (Nurminen 2012, Salonen et al. 
2014, Rautio et al. 2017).
Edellisessä kohdassa esitetyn vesitaseen ongelmien vuoksi, ei ole 
edelleenkään mitään selkeää kuvaa siitä, miten Hannukaisen alueen 
pohjaveden tila kehittyisi ja mitä oletetaan tapahtuvan alueen puroille ja 
lähteille. 
Varsinaisessa ympäristölupahakemuksessa esitetään, että vuonna 2, jolloin 
tuotannon tulisi jo olla jo yli 90% nimellisestä kapasiteetista, Hannukaisen 
alueen nettovesitase (pohjavesi louhokseen, nettosadanta alueelle ja 
pintavalumat) olisi noin 2,5-3 Mm3/v. Edellä esitetyn perusteella voi 
tuoreveden tarve olla jopa kolminkertainen alueen nettovesitaseeseen 
verrattuna. Alivirtaamatilanteessa jokiveden tarve on suurempi kuin koko 
Valkeajoen virtaama ja olisi lähes koko Äkäsjoen virtaama Hannukaisen 
kohdalla.
Lukuihin sisältyy epävarmuuksia, joita ei koeajoraportin salaamisen vuoksi 
voida todentaa. Aikaisemman, julkaistun, koeajoraportin mukainen veden 
tarve oli noin puolet Hannukainen Mining Oy:n nyt ilmoittamasta 
käyttömäärästä koeajoissa. Tälläkin käytöllä tuoreen jokiveden tarve olisi 
noin 2-3 Mm3/v, mikä on edelleen merkittävä osuus alueen jokien 
virtaamasta.

Missään ei ole esitetty suunnitelmaa, mistä tarpeellinen lisävesi otetaan. Jos 
se otetaan alueen joista, niin voidaan perustellusti sanoa, että ELY:n 
esittämät arviot alueen jokien virtaamien muutoksista ovat liian pieniä ja 
siten eivät anna luotettavaa kuvaa syntyvistä ympäristövaikutuksista.
Louhosten syventyessä kasvaa niihin suotautuvan veden määrä merkittävästi. 
Jokiveden tarve vähenee vastaavasti ja saattaa loppua kokonaan. On 
kuitenkin esitettävä kysymys, mistä louhoksiin suotautuva vesi tulee. Alueen 
hydrologian asiantuntijoiden lausunnoista on ymmärrettävissä merkittävä 
riski alueen pohjaveden pinnan laskusta ja jokia täydentävien 
pohjavesivarantojen vähenemisestä ja valumisesta louhoksiin. Jo 
aikaisemmin on lausunnoissa kiinnitetty huomiota riskiin, että kaivospiirin 
kaakkois- ja eteläreunassa louhoksen ja Äkäsjoen väli on hyvin lyhyt 
(Laurinojan uoman kohta) eikä kyseisen kannaksen maaperä- eikä 
hydrogeologiasta ole juurikaan tarkkaa tietoa. Alue on kuitenkin 
pohjavesialue, joten hydraulinen yhteys on todennäköinen. Riskin 
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toteutuminen johtaisi suurimuotoiseen ympäristökatastrofiin Natura alueella.
Täydennyksessä puhutaan lähteistä hyvin yleisellä tasolla. Mitään uutta ei ole 
esitetty pohjaveden valumisesta louhokseen. tai niistä riskeistä mitä siihen 
liittyy. 

Mitään uutta ei ole esitetty pohjaveden valumisesta louhokseen tai niistä 
riskeistä mitä siihen liittyy. Riskit erikoisesti meritaimenen ja paikallisten 
lohikalojen lisääntymisen ja talvehtimisen kannalta ovat samalla korkealla 
tasolla kuin aikaisemmin.

Vesistövaikutukset
Hakija on esittänyt hankkeen vesistövaikutuksista seuraavan:
”Hankkeesta aiheutuvat vesistövaikutukset arvioidaan sen tasoisiksi, ettei niistä aiheudu 
tilakohtaisesti korvattavaa vahinkoa. Äkäsjoen, Niesajoen ja Muonionjoen vesistöalueilla 
kuormituksesta aiheutuvat kalataloudelliset haitat arvioidaan voitavan kompensoida 
vuotuisella kalatalousmaksulla” Muoniojokeen kohdistuvien vaikutusten arvioitiin 2014 
olevan vähäisiä tai vaikutuksia ei aiheutuisi ollenkaan. Vedenlaatumallinnusta ei vaikutusten 
vähäisyyden vuoksi ole tehty Muonionjoelle. Esitettyjen lieventämistoimenpiteiden vaikutus 
vedenlaatuun on niin merkittävä, ettei huomioarvon ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia 
enää ole Muoniojokeen päätyvissä vesissä.”
”Muonionjoen metallipitoisuuksien valossa toksiset yhteisvaikutukset ovat epätodennäköisiä. 
Jätevesien purkujärjestelystä riippuen toksisia yhteisvaikutuksia ei voida kokonaan pois 
sulkea puhdistettujen jätevesien purkualueella.” ”
Hannukaisen kaivoksen tuotantovaiheen päästöjen ei arvioida heikentävän Muonionjoen 
fysikaalis-kemiallista laatua niin, että vesistön ekologinen tila heikkenisi nykyisestä 
erinomaisesta tasosta.”

Kuten edellä on esitetty, on niin vesien määräarviot kuin niiden 
ominaisuuksien esitykset asetettava kemiallisista ja teknisistä syistä 
kyseenalaisiksi. 

Riskiarvio
Natura vaikutusten ajantasaisuus raportissa ei oteta mitään kantaa 
mahdollisiin riskeihin ja/tai niiden muutoksiin.  Hankkeen riskiarvio on 
käytännössä edelleen perin vajavainen. Periaatteessa riskiarviossa on kaksi 
osaa riskien todennäköisyys ja niiden vakavuus. 
Hankkeessa on identifioitavissa joitakin sellaisia riskejä, joilla on vakavia 
seuraamuksia Natura ympäristölle, ja joita ei ole Hannukainen Mining Oy:n 
taholta juurikaan käsitelty.
Hakemus lisäyksineen on ympäristöriskien osalta edelleen niin vajavainen, 
että mahdollisia ympäristölle aiheutuvia riskejä ei voida arvioida yhtiön 
antamien tietojen avulla. 

Ksantaattiriski
Kuten edellä on todettu, on tieteellistä näyttöä, että käytettävistä 
kemikaaleista ksantaatit ovat kaloille ja niiden mädille sekä vesieliöstölle 
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pitkävaikutteisesti myrkyllisiä (mm H311 ja H410 luokiteltuja). Näistä ei ELY 
mainitse mitään. Jos laskelmassa käytetään viimeisen koeajoraportin 
vesimääriä ja 80%:n kierrätysastetta, niin 

 Sakeuttimien erottaman veden viipymäaika laitteissa on alle tunnin 
(laskentaperusteena tavanomainen 2-3 t jätettä/m2 sakeuttimen pinta-
alaa). Nämä vesifraktiot sekä LIMS että korkearikkisen jätteen 
sakeuttimesta muodostavat koko rikastamon vesivirrasta 70-80%:a 
(riippuen hankittavien sakeuttimien teknisistä ominaisuuksista; Pasta, Hi-
Rate, vai tavanomainen). Tarkempaa jakautumaa ei voida laskea, koska 
koeajoraportin tiedot on julistettu salaisiksi. On toki teknisesti 
mahdollista pumpata jätelietteet sakeuttamatta jätealueelle, mutta se 
vaatisi merkittävästi nykysuunnitelmaa suuremman jätealueen. Sellainen 
alue ei mahdu kaivosalueen sisäpuolelle.
 Vesijakeet on pumpattava jonnekin. Osa voidaan pumpata suoraan 
laitoksen syöttövesitankkiin, jonne on myös pumpattava tarvittava 
laimentava tuorevesi.
 Tuoreveden määrää vastaava vesivirta on johdettava Rautuvaaran 
pienelle selkeytysaltaalle. Jos lähtökohtana on koeajoraportin 
vedenkäyttö, niin selkeytysaltaan viipymäaika on vain pari viikkoa; ja 
lumien sulamisaikaan sitäkin vähäisempi. Jos kaikki vesi kiertää 
selkeytysaltaan kautta, mikä ratkaisu on esitetty varsinaisessa 
ympäristölupahakemuksessa, niin viipymäaika on vain muutaman päivän. 
 Molemmissa edellä kuvatuissa tapauksissa ksantaattien hajoaminen 
erikoisesti talvella ei ehdi tapahtua vaan Muonionjokeen pumpattavassa 
vesivirrassa on ksantaattijäämiä. Miten paljon niitä on, edellyttäisi 
mallintamista, johonka tarpeelliset lähtötiedot ELY on salannut. Syy 
huoleen syntyy esimerkiksi Kevitsan kaivoksen tuloksista (Muzinda ja 
Schreithofer  2018).
 Ksantaattien jäännöspitoisuuksista, hajoamisesta laboratorio-
olosuhteissa ja pitoisuuksien vaikutuksista löytyy varsin paljon tieteellistä 
aineistoa. Niiden viesti on, että turvalliset tasot virtaavissa vesissä ovat 
matalia µg/l tasoja. Tieteellisestä aineistosta käy myös ilmi epävarma 
tiedon taso arktisissa vesissä; niin ksantaatin hajoamisen kuin 
toksisuudenkin suhteen. Hajoamisen hidastuminen lämpötilan laskiessa 
on peruskemiaa, mutta selkeitä lukuarvoja ei kirjallisuudessa ole. 
Auringon valon (UV) tiedetään olevan ksantaatteja hajottava, mutta tämä 
mekanismi on mahdollinen vain muutamina kesäkuukausina. 

On mahdoton millään tieteellisen luottamuksen tasolla kuitata ksantaattien 
vaikutus olemattomaksi, kuten Hannukainen Mining Oy on esittänyt tai jättää 
koko asia huomioimatta. Tanskan ympäristö ja energiakeskus DCE on 
ksantaattien toksisuustietojen epävarmuudesta johtuen päätynyt 
suosittamaan, että arktisilla alueilla (Grönlanti) ei ksantaatteja tulisi ollenkaan 
käyttää (Bach et al 2016). 
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Raskasmetallien ja ksantaatin yhteisvaikutusten riski
On ensinnäkin todettava, että esitetty ympäristölupa hakemusaineisto ei ole 
vesien laadun suhteen kemiallisesti luonnonlakien mukainen eikä siten voi 
olla mahdollinen. Anionien ja kationien (sisältää mm. raskasmetallit) 
tasapaino ei täsmää, vaan kationien vajaus on niin merkittävä (jopa 90%), 
että laskelmia puhdistustarpeesta ja Muonionjokeen laskettavasta veden 
laadusta ei voida pitää kelvollisina. Tämä johtaa myös siihen, että 
puhdistuksessa väistämättä syntyvien sakkojen määrää, laatua ja varastointia 
ja niistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä ei ole mahdollista mitenkään 
arvioida.

Kaikkia arvioita raskasmetallien vaikutuksista voidaan pitää heikosti 
perusteltuina (kts esim. Davis et al 1976 tai Dawson et al 1975 tai Diamond ja 
Daley 1999), erikoisesti arvioita siitä, että vaikutuksia ei juurikaan olisi, kuten 
ELY lausunnossaan esittää. Edellä esitettyjen tutkijoiden viesti on, että 
pienilläkin metallipitoisuuksissa on merkitystä ja että toksisuudesta on 
tehtävä kokonaisarvio. Se kuvaa ympäristön tilaa paremmin kuin yksittäiset 
raja-arvot. 
Raskasmetallien ja ksantaattien yhteisvaikutuksesta syntyvästä merkittävästi 
suuremmasta toksisuudesta on kirjallisuusviitteitä (Boening 1998; Block ja 
Pärt 1986). Boening toteaakin, että ksantaatit vaikuttavat ympäristöönsä jo 
µg/l tasolla ja perustelee kantansa raskasmetallikationien ja ksantaatin 
yhteisvaikutuksella. Jo 0,16 µg/l etyyliksantaattia nostaa kadmiumin 
pitoisuutta lohenpoikasten kiduksissa 4,9 kertaiseksi.

Kasariski
On siis oletettava, että hakemuksen ajatus puhtaista läjitettävistä jakeista ei 
toteudu. Siten on olemassa riski, että kaikista kasoista tulee vaihtelevia 
määriä hapanta suotautuvaa vettä ja sen mukana raskasmetalli-pitoisuuksia, 
jotka suotautuvat pohjaveteen. Tämän riskin toteutuminen aiheuttaa 
merkittävän pitkäaikaisen ongelman, mikä luo pitkäaikaisen (kaivoksen 
elinkaaren yli menevän) haasteen Äkäsjoen Natura ympäristöarvojen 
säilyttämiselle. 

Hannukaisen pohjavesialueeseen kohdistuva riski
Kuten edellä on esitetty, voi pohjaveden suotautumalla kaivokseen olla 
mallista poikkeavia vaikutuksia ja alenema voi olla merkittävästi 
suurempi. On olemassa varsin perusteltu käsitys alueen jokien ja 
pohjaveden vuorovaikutuksesta.
Jos tehtaan vedenkierrätyksessä ei ylletä korkeaan tasoon, niin alueen 
puroista ja joista on otettava vettä, mikä on merkittävä osuus niiden 
vedestä.

Ajantasaraportin väittämät:
“…rakentaminen hävittäisi suoraan luontotyyppiin kuuluvista puroista kokonaan tai osittain 
Laurinojan ja Kivivuopionojan. Laurinoja tuhoutuisi kokonaan ja Kivivuopionojan pituudesta 
häviäisi 1,2 kilometriä. Vaikutus olisi molemmissa puroissa luonteeltaan pysyvä.”
“Rakentamistoimet eivät kohdistuisi Valkeajokeen, Kuerjokeen, Äkäsjokeen tai Niesajokeen.”
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”Rakentamisen ja toiminnan aikana vaikutukset veden määrään jäisivät vähäisiksi 
Valkeajoessa, Kuerjoessa ja Äkäsjoessa, eikä merkittäviä muutoksia virtaamissa olisi 
havaittavissa myöskään kuivina vuosina.”
”Niesajoessa virtaama puolestaan vähenisi Rautuvaaran altaiden alapuolella 38 % ja 
jokisuussa 8 %. Paikallisen taimenkannan kannalta parasta lisääntymisaluetta Niesajoessa 
ovat joen keskiosa ja alajuoksu. Virtaaman väheneminen vaikuttaisi Rautuvaaran altaiden 
alapuolella todennäköisesti siten, ettei alue enää kelpaisi vähävetisyytensä ja heikon 
virtaaman vuoksi paikalliselle taimenelle kutupaikaksi. Joen keskiosalla vaikutuksen arvioitiin 
olevan kohtalainen ja jokisuussa vähäinen.”

Edellä esitetyt väittämät perustuvat siihen ajatukseen, että kaivosalueen 
purojen veden määrä olisi suoraan verrannollinen niiden sadanta-alueeseen. 
Se, mikä tietoisesti on jätetty pois edellä mainituista kommenteista, on 
louhoksen vaikutus pohjavesiin. 
On mahdollista, että kaivosalueen purojen virtaamat ja niiden lähteet 
kuivuvat joko osittain tai peräti kokonaan.

On erittäin merkittävä riski, että koko Hannukaisen vesiekosysteemi 
vaurioituu pysyvästi.

Äkäsjokeen kohdistuva riski
Mahdollinen vesistöriski muodostuu Hannukaisen avolouhokselle. On selkeä 
riski, että louhoksen ja Äkäsjoen välillä voi tapahtua merkittävää veden 
suotautumista tai jopa purkautumista louhokseen. Riskin mahdollinen 
toteutuminen vaikuttaisi merkittävästi Äkäsjokeen ja sen luonnontilaan. 

Muonionjokeen kohdistuva riski
Kuten on todettu, on Rautuvaaran 0,7 Mm3 laskeutusallas hyvin pieni siihen 
tuleville vesivirroille7. On erittäin todennäköistä, että rikastamon toiminta 
edellyttää selkeästi matalampaa kierrätysastetta kuin esitetty 95%. Tällöin 
syntyy tilanne, missä Muonionjokeen pumpataan korkean 
kemikaalikonsentraation ja suuren ioniväkevyyden vettä selvästi enemmän 
kuin hakemuksessa esitetään. 
Tällöin voidaan nähdä selkeä riski merkittävästä toksisuuden noususta 
Muonionjoessa. Myös raskasmetallien päästöt tulevat olemaan tällöin 
huomattavia. 
Lopputulema riippuu myös kevään etenemisestä. Pahimman riskin 
tapauksessa Muonionjoen virtaama ei vielä ole merkittävästi noussut talven 
aikaisesta ja joki voi olla edelleen jäässä, kun sulamiskauden pumppauksiin 
joudutaan turvautumaan. Tällöin laimennussuhde voi laskea lähelle 1:10 
arvoa, jolloin ksantaattipitoisuudet voivat olla laimennuksenkin jälkeen 
edelleen merkittävän toksisuuden tasolla. 
Tällaisen riskin toteutumisen vaikutukset Natura alueen luontoarvoille 
tulisivat olemaan erittäin merkittäviä.

7 Se myös hitaasti täyttyy hienolla savimaisella kiintoaineksella
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Niesajokeen kohdistuva riski
Niesajoki on pienen virtaamansa vuoksi kykenemätön vastaanottamaan 
vähäistä suurempaa jätevesikuormaa.  Rautuvaaran selkeytysaltaan 
pohjarakenteista ei hakemus anna selkeää kuvaa.  On mahdollista, että 
jäteveden suotautuminen Niesajokeen altaan pohjasta eroosion ja 
pohjarakenteiden puutteellisuuden vuoksi osoittautuu merkittäväksi, koska 
allas on pieni ja siihen johdetaan paljon jätevettä. Niesajokeen kohdistuvat 
myös seuraavaksi esitetyt palo- ja patoriskit.

Patoriskit
Hakija vähättelee patoriskejä. Historiatiedon valossa patojen murtumariski 
poikkeaa nollasta niin paljon, että sitä ei olisi tullut jättää pelkän 
patoluokituksen kerronnan varaan ja toteamukseen, että vaikutus olisi 
”rikastehiekan valuminen” eikä ympäristövaikutuksia juuri olisi. 

Rautuvaaran selkeytysaltaan patoriski
Rautuvaaran selkeytysallas muodostaa merkittävän patoriskin. Haasteena 
altaan stabiilisuudelle on sen vesikierto.
Alueen topografia on erittäin vaativa patoturvallisuuden kannalta. Heti 
kaivospiirin etelärajalta Niesajoki ahtautuu vaarojen väliseen kapeaan 
laaksoon. Alueen ahtaus ja sen korkeuserot tekevät mahdollisten 
patovuotojen hallinnan erittäin vaativaksi ja nostavat merkittävästi 
vaikutuksia Niesajokeen, jos riski realisoituu.  

Aikaisemmin lausunnossa on esitetty arvioita selkeytysaltaan veden laadusta. 
Jos tällaista vettä purkautuu , esim. 0,5 Mm3 äkillisesti Niesajokeen, ylittyvät 
kaikki kemikaalien ja raskasmetallien sekä sulfaatin pitoisuudet joessa. 
Niesajoella ei vähäisen virtaamansa vuoksi ole juurikaan kykyä puskuroida ja 
laimentaa tällaisten riskien toteutumisen vaikutuksia.
Hakemuksesta poiketen voi väittää, että koko Niesajoen biotyyppi tuhoutuu, 
jos riski toteutuu.

Rikastehiekan varastoaltaiden riski
Vanhan rikastushiekka-alueen käytöstä on esitetty, että uutta rikastehiekkaa 
aletaan kasata Rautaruukin kunnostaman alueen päälle.  Kunnostukseen on 
tarkoitus käyttää bentoniittimattoa. On hieman epäselvää tuleeko 
korkearikkinen jätealue perustettavaksi osin tämän bentoniittimaton päälle. 
Bentoniitti ei siedä kovin hyvin happamia vesiä ja saattaa nopeastikin alkaa 
päästää vettä lävitse. 
Osalle jätealuetta kunnostuksessa tulee tehtäväksi 1:20 gradientti. Sen päälle 
aloitetaan pastatäyttö. Kyseisessä tekniikassa lietteestä erotettu kiintoaine 
pumpataan paksuna pastana jätealueelle, jolloin se läjitettynä asettuu n 3-4 
asteen kulmaan. Tämä mahdollistaa käytettäessä vanhaa Rautaruukin 
jätealuetta merkittävästi suuremman varastokapasiteetin alueella. 

Pastasakeutuksen ongelma on, että sulamisvaiheessa edelleen jäässä olevan 
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ja jo sulaneen materiaalin väliin syntyy vesipitoinen kerros, mistä se voi 
lähteä valumaan pois jätealueelta. (tilanne on hieman samankaltainen kuin 
routivalla hiekkatiellä). Sulan ja jäässä olevan kerroksen vesipitoisuus kasvaa 
ja siten tiiveys laskee.

Kuva 1. Periaate kuva pastasakeutetun jätteen käyttäytymisestä (Knutsson et al. 2016. Stability 
considerations for thickened tailings due to freezing and thawing, Paste 2016 conference, Santiago, 
Chile).

Knutsson et al (2016) ovat selvittäneet LKAB:n Svappavaaran 
pastasakeutuksen stabiilisuutta vuoden jäätymis- ja sulamissyklien aikana. 
Tällöin heidän mukaansa voi tiiveydestä riippuen stabiili pastan läjityskulma 
olla merkittävästi alle yhden asteen. Tietoa ei ole Hannukaisen jätteen 
tiiveydestä sulamissyklin aikana. Tällainen pastaläjitys on riippuvainen 
raekoosta erikoisesti tilanteessa, missä se vuosikierron mukaan jäätyy ja 
sulaa.. Fluidisoitunut pasta aiheuttaa hiekasta poiketen hydrostaattista 
painetta patovallia vastaan.
Jos jätettä pääsee selkeytysaltaaseen8, niin pienen jätemäärän vaikutus voi 
sekin olla dramaattinen. Hakemuksessa tämä on kuitattu sillä, että 
selkeytysaltaan vesi menee ylivuotokynnyksestä ja asiat ovat hyvin. 
Pitempiaikaisessa varastoinnissa jätealueella rikin ja sen tioyhdisteiden 
hapettuminen etenee sulfaatiksi saakka, mutta merkkejä siitä on, että 
pastasakeutuksen viipymäajat eivät siihen riitä. (Fordham 2017). 

Koko jätehuoltosuunnitelma ja sitä kautta Yhtiön esittämät 
ympäristövaikutukset lepäävät hyvin hataran tiedon ja optimististen 
olettamusten varassa.

Altaan veden laatu (kts edellä) on sellainen, että kohtalaisen pienikin ylivuoto 
aiheuttaa merkittävän vaikutuksen Niesajoen veden laatuun ja biotooppiin. 
Kun kiintoaine vuoto yhdistetään tietoon, että altaalle tulee rikastamon 
toimiessa 3400 m3/h vettä, on selvää, että ryöstäytynyt jäte ja vesi 
sekoittuvat. Ylivuodossa on merkittävä määrä hienoa kiintoainetta, mikä 
myös joutuu Niesajokeen.

Korkearikkinen allas on perinteinen patoallas, ja sijaitsee siten, että sen 

8 Vahingonvaara-arvio kohta 4.2.1.1
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merkittävin riski on suotautuminen pohjaveteen. Riskiä on vaikea arvioida, 
kun ei tiedä tehdäänkö allas Rautaruukin kunnostuksen päälle vai sivuun. 
Hakemuksesta ei tullut selväksi, miten turvataan ko. jätteen pysyminen aina 
vesipinnan alapuolella. 

Hakemuksen jätteenkäsittely suunnitelma on kustannusminimoitu 
ympäristöpäästöjen kustannuksella. On erittäin arveluttavaa ryhtyä 
kasaamaan erittäin suuria jätemääriä alueelle, jonka nykyisestä tilasta ei ole 
esitetty mitään arviota.

Tulipalon riski
Eräs merkittävä riski on ksantaatin tulipaloriski, joka myös on historiassa 
kaivoksilla toteutunut. Ksantaatti on sopivassa kosteudessa itsekuumeneva ja 
syttyvä (leimahduspiste 250C). Tuotteessa olevan kosteuden (2-10%) 
ajamassa hajoamisessa syntyvä rikkihiili (CS2) on helposti syttyvä ja palava 
kaasu, jopa räjähdysmäinen palo on mahdollinen. Ksantaattipalossa syntyy 
mm lipeää, mikä on tappanut kaloja mm. Kalajoen varressa tapahtuneessa 
ksantaattipalossa.
Sekä kemikaalien toksisuus ja paloriski ovat sitäkin tärkeämpiä, kun 
suunnitellun rikastamon vieressä olevalta Sotkavuoman suolta johtaa puro 
suoraan Niesajokeen.

Arktiset olosuhteet
Arktisten olojen erityispiirteet on sivuutettu täydennetyssäkin hakemuksessa 
kokonaan. Niillä on merkittävä ympäristöriskejä lisäävä vaikutus ja arktisella 
luonnolla puolestaan huonompi ongelmien puskurointikyky.
Viittaan tässä erikoisesti Aarhusin yliopiston Grönlannin mahdollisten 
kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksia koskevaan raporttiin (Bach et al 
2016), jossa todetaan, että kemikaalien vaikutuksista ympäristöön ei tule 
suoraan käyttää tuloksia, mitkä on saatu lämpimissä olosuhteissa.

11.2.2019

Kari Heiskanen
TkT, Prof. (emer.)
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