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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 
 

Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) hallitsee Suhangon kaivoksen alueen 21.12.2006 annetun 
kaivoskirjan mukaista kaivosoikeutta kaivospiirin rajauksen alueella. 

Kaavoitettava alue sijoittuu suurimmaksi osaksi kaivosyhtiön omistamalle maalle, osittain yksityisti-
lojen ja Ranuan yhteismetsän alueelle. 

GFAP esitti Ranuan ja Tervolan kunnille, että kumpikin kunta panisi vireille yleiskaavan muutoksen 
ja laajentamisen laatimisen kaivospiirin alueelle. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoit-
teena on osoittaa Suhangon kaivoksen alue yleiskaavaan 21.12.2006 annetun kaivoskirjan kaivos-
piirin rajauksen mukaisena. Samassa yhteydessä kaivoksen toimintojen ohjeellinen sijoittuminen 
alueelle osoitetaan uudistetun suunnitelman mukaisena. 

Ranuan kunnanhallitus päätti 10.10.2011 § 305 käynnistää yleiskaavoitustyön ja hyväksyi kaavan 
laatijaksi Seitap Oy:n. Tervolan kunnanhallitus päätti 31.10.2011 § 353 käynnistää yleiskaavoitus-
työn ja hyväksyi kaavan laatijaksi Seitap Oy:n. 

Kaava: 

�       Ranuan kunta 

�       Suhangon kaivosalueen osayleiskaava 

�       Tervolan kunta 

�       Suhangon kaivosalueen osayleiskaava 

 
Kaavan laatija: 
�       Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi 

          Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282 

  

Kaavoituksen vaiheet: 

�       Osayleiskaavan vireilletulo on kuulutettu 15.12.2011. 

�       Viranomaisneuvottelu järjestettiin 25.01.2012 

�       Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 12.09. - 10.10.2012. 
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Kuva 1. Suhangon kaivoshankkeen sijainti. 
 
 
2. TIIVISTELMÄ 
 
Suhangon kaivosalueen yleiskaava sijoittuu Ranuan ja Tervolan kuntien alueelle. Kaavan laajen-
taminen tuli tarpeelliseksi, kun kaivoksen kaivospiiri poikkeaa 21.12.2006 annetun kaivoskirjan 
mukaisen kaivospiirin rajauksesta. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen alueita sijoittuu mo-
lempien kuntien alueelle (kuva 2).  
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Ranuan puolella muutokseen sisältyy voimassa olevan yleiskaavan mukainen kaivosalue kokonai-
suudessaan. Ranuan puolella kaavan kaivosalue laajenee 619,5 ha. 

Tervolan puolella muutos käsittää vain osan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesta kaivosalu-
eesta. Osa vanhan kaavan mukaisesta kaivosalueesta jää muuttumattomana voimaan. Tervolan 
puolella kaavan kaivosalue laajenee 362,5 ha. 

Vuonna 2003 hyväksytyn Suhangon osayleiskaavoituksen rinnalla on laadittu kaivoshankkeen ym-
päristövaikutusten arviointi (YVA). Lapin Vesitutkimus Oy:n laatimassa ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostuksessa on perusteellisesti arvioitu kaivoksen vaikutukset. Ympäristövaikutusten arviointi 
on ollut pohjana yleiskaavan vaikutusten arvioinnille. 

Tällä yleiskaavan muutoksella ja laajennuksella osoitetaan kaivosalue yleiskaavan v. 2003 laaditun 
YVA-selostuksen ja 7.12.2005 annetun ympäristö- ja vesitalousluvan mukaista kaivostoimintaa 
varten ottaen huomioon rikastusprosessin muutossuunnitelmat.  

Rikastamon osalta aluevarauksessa (asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen rajauksessa) va-
raudutaan siihen, että tämän yleiskaavan mukaisella kaivosalueella voidaan käsitellä ja rikastaa 
myös tämän yleiskaavan ulkopuolelta tuotavia malmeja. 

 
3. LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1 Yleiskaavan muutoksen laajennuksen laatimisen tarve ja tavoite 
 
Gold Fields Arctic Platinum Oy on käynnistänyt uusia selvityksiä Suhangon kaivoksen avaamiseksi 
ja suunnittelee muutosta Suhangon kaivoshankkeen aikaisemman suunnitelman sekä voimassa 
olevan ympäristö- ja vesitalousluvan mukaiseen toimintaan. Tässä yhteydessä kävi ilmi, että alu-
een kaavoitustilanne ei kaikilta osin vastaa kaivoskirjan mukaista kaivospiiriä.  

Varmistaakseen toimintansa oikeellisuuden myös suhteessa maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
siin kaavoihin, yhtiö esitti Ranuan kunnalle ja Tervolan kunnalle, että alueen osayleiskaava muute-
taan ja laajennetaan vastaamaan kaivospiirin aluetta. Tässä kuvattavalla yleiskaavan muutoksella 
ja laajennuksella on siis tavoitteena osoittaa Ranuan ja Tervolan kuntien Suhangon kaivosalueen 
yleiskaavoihin kaivosalue voimassa olevan kaivospiirin mukaisena. Lisäksi kaavamuutoksen koh-
teena olevassa alueessa on mukana Ranuan kunnan puolella voimassa olevan kaavan mukaista 
kaivosaluetta kaivospiirin rajojen ulkopuolella, joka pieni alue on yhtenäiseen kaava-alueen muo-
dostamiseksi tarkoituksenmukaista sisällyttää tähän osayleiskaavaan. Muutoksella ja laajennuksel-
la ei muodosteta sellaista uutta kaivosaluetta, jolle ei olisi voimassa olevaa kaivospiiriä. 

 
3.2 Toiminnan yleiskuvaus 
 

Merkittävimpiä kaivostoimintoja Suhangossa ovat avolouhokset, malmin kuljetus, useat kiviainek-
sen rikastusprosessit (murskaus, vaahdotus sekä hydrometallurgiset erottelu- ja puhdistusproses-
sit). Kaivostoimintoihin lukeutuu myös kaivannaisjätteiden (sivukivi ja rikastushiekka) sijoittaminen 
sekä vesien hallinta. 

Kaivoksen eliniäksi on arvioitu 15 vuotta (mukana lukien jälkihoitotyöt), minkä aikana malmin koko-
naislouhinta tulee olemaan 140 Mt ja sivukiven kokonaislouhinta 460 Mt. Rikastushiekkaa tulee 
muodostumaan louhitun malmimäärän ja rikastuksessa saadun metallimäärän erotuksen verran. 
Kaivoksen eliniän aikaisen tuotantomäärän on arvioitu olevan (kuiva-aineena): 

 kuparikatodi: 250 000 t 

 nikkeli (seoshydroksidina, josta koboltti voi olla hyödynnettävissä): 74 000 t 

 2 PGE + Au: 4 700 000 unssia  
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Suunnitelmana on louhia malmia ja sivukiveä Konttijärven ja Ahmavaaran avolouhoksista siten, 
että vuosittain louhittava malmimäärä on 10 Mt. Kaivostoiminnoissa käsiteltävän kiviaineksen 
(malmi ja sivukivi) kokonaismäärän odotetaan olevan 60 Mt/a. 

Konttijärven louhoksen malmivarannoksi on arvioitu 38,2 Mt, mikä johtaa karkeasti arvioiden neljän 
vuoden louhinta-aikaan. Tämän jälkeen konttijärven louhos on louhittu täysin tyhjäksi, eikä mine-
raali-varannoissa oli tunnistettuna enempää malmia. Ahmavaaran louhoksen malmivarannoksi on 
arvioitu 102 Mt, mikä johtaa karkeasti arvioiden 10 vuoden louhinta-aikaan. Ahmavaaran louhosta 
voidaan kasvattaa nykyisestä louhintasuunnitelmasta, mikäli metallien hinnat muuttuvat radikaalisti 
Gold Fieldsin pitkäajanarvioista. 

Louhinnassa kiviaines rikotaan poraus- ja räjäytystekniikalla kuljetukseen ja murskaukseen sopi-
vaksi. Räjäytysten jälkeen kiviaines lastataan malmirekkoihin kaivinkoneilla. Malmi viedään suo-
raan murskaukseen tai varastoidaan lyhyen aikaa murskauslaitoksen lähistölle sijoittuvassa varas-
tokasassa. 

Louhittu malmi syötetään välivarastosta kartiomurskaimeen kauhakuormaajalla tai suoraan kaivos-
rekoista. Malmi murskataan siten, että 80 % murskeesta on halkaisijaltaan alle 150 mm. Murske 
menee hihnakuljettimella katettuun murskevarastoon ja edelleen jauhatuslaitokseen. Jauhatuspiiri 
on suunniteltu tuottamaan malmilietettä, jonka raekoko on 80 %:sti alle 75 µm. Tämä saavutetaan 
käyttämällä esimurskaimen jälkeen suljetun jauhatuspiirin muodostavaa semiautogeenimyllyä ja 
kuulamyllyä. 

Jauhatuksessa muodostettu malmiliete syötetään esisaostukseen sekoittimilla varustettuihin ken-
noihin. Vaahdotusrikastus perustuu normaaliin vaahdotustekniikkaan, jossa käytetään kemikaaleja 
muodostamaan talteen otettavien mineraalien pinnoista hydrofobisia. Tätä ominaisuutta hyödynne-
tään puhaltamalla lietteeseen ilmaa ja muodostamalla kuplia, joihin arvomineraalit kiinnittyvät. 
Muodostettu vaahdote nousee pinnalle ja virtaa ylivuotona vaahdotuskennoista kouruun mihin se 
kerätään ennen johtamista jatkojalostukseen ripevaahdotuspiiriin. Tämä prosessi on tarpeen johtu-
en malmin luontaisesti vaihtelevasta rakenteesta, sekä varmistamaan maksimisaanti poistamalla 
ei-toivottu jätekiviaines.  

Vaahdotusrikaste syötetään hydrometallurgiseen Platsol-prosessiin. Platsol-menetelmä on nimen-
omaan kehitetty liuottamaan vaahdotusrikastetta, joka sisältää useita metalleja, sekä perus- ja ja-
lometallien jalostukseen loppu- tai välituotteiksi. 

Menetelmä perustuu painehapetukseen, jossa vaahdotusrikaste saatetaan olosuhteisiin, jossa on 
korkea paine ja lämpötila. Nämä olosuhteet perinteisesti hapettavat rikki-, kupari- ja nikkelipitoisia 
mineraaleja kuten kuparikiisu ja magneettikiisu. Em. olosuhteet, sekä lisäksi kloori-ionien läsnäolo, 
mahdollistavat myös samanaikaisen PGM-metallien (kulta, platina ja palladium) liukenemisen. Tä-
mä johtaa kaikkien jalostettavien metallien siirtymisen liuokseen yhdessä prosessivaiheessa. 

Hapetuksen jälkeen erotetaan neste ja kiintoaine suodattamalla. Koska kaikki erotettavissa olevat 
tavoitemetallit liukenevat Platsol-menetelmässä nestefaasiin, erotetaan ja kerätään kylläinen neste 
jatkojalostukseen. Jatkojalostuksen kohdistuminen vain nestefaasiin tekee käsittelystä suhteellisen 
helppoa verrattuna lietteiden jalostukseen. Tosin liuokseen liittyy edelleen suunnitteluhaasteita 
johtuen kloridista sekä happamasta ympäristöstä, joka on edellytys metallien pitämiseksi liukoisina. 

Metallit erotellaan liuoksesta vaiheittain. Ensiksi jalometallit (kulta, platina ja palladium) erotetaan 
saostusprosessissa, jossa muodostuu kiinteää PGE+Au sakkaa. Sakka erotetaan liuoksesta ja 
kuivataan kuljetusta varten. Jäännösliuos johdetaan kuparin liuotukseen ja elektrolyysiin (SX/EW), 
jossa tuotetaan kuparikatodia. 

Ainoa tässä vaiheessa liuokseen jäänyt taloudellisesti merkityksellinen metalli on nikkeli. Se erote-
taan liuoksesta saostusreaktiolla muodostamalla nikkelipitoista seoshydroksidisakkaa (MHP). Sak-
ka suodatetaan ja pakataan kuljetetusta varten. Se osa koboltista, joka on edelleen jäljellä tässä 
vaiheessa jalostusta, saostuu myös ja muodostaa mahdollisesti taloudellisesti hyödynnettävän 
jakeen. Ylläkuvattujen pääprosessitekniikoiden lisäksi rikastukseen liittyy useita niitä tukevia pro-
sessivaiheita, joilla varmistetaan kaikkien prosessin päästöjen hallinta ja käsittely. 
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Kaivostoiminnoissa muodostuvan sivukiven varastointia varten rakennetaan sivukivialueet. Sivukivi 
on luokiteltu joko mahdollisesti happoa tuottavaksi (PAG) tai ei-happoa tuottavaksi (NAG) materi-
aaliksi. Sivukivialueen suunnitteluun on huomioitu PAG-materiaalin kapselointi happamien suoto-
vesien muodostumisen minimoimiseksi. Alueelle on kohdennettu ja suunniteltu myös useita tur-
peen ja moreenin varastoalueita. 

Vaahdotuksen rikastushiekka-allasta (FTSF) ei ole suunniteltu varastoimaan ainoastaan kaivos-
toiminnan vaahdotuksen rikastushiekkaa, vaan myös huomattavia määriä prosessivettä. Veden 
odotetaan olevan laadultaan hyvää, koska se on jauhatuksen ja vaahdotuksen prosessivettä, mistä 
on poistettu suurin osa happamuutta aiheuttavasta rikkipitoisesta aineksesta. Täten happamien 
olosuhteiden mahdollisesti aiheuttama metallien liukoisuus vähenee. 

Hydrometallurginen rikastushiekka-allas (HTSF) on suunniteltu vesitaseen suhteen negatiiviseksi. 
Siihen rakennetaan lisäksi kaksikerroksinen keinotekoinen tiiviste, jolla estetään altaaseen varas-
toidun nestejakeen suotautuminen. HTSF-allas on suunniteltu varastoimaan hydrometallurgisen 
prosessin jätejakeet, kuten rikastushiekat ja kipsisakka, sekä kaikki muut mahdollisesti muodostu-
vat jätevirrat. Tämä mahdollistaa kaikkien jätevirtojen tehokkaan hallitsemisen suljettuna kiertona.  

Prosessiin sisällytetään myös vesivarastoallas, jota käytetään vedenoton minimoimiseksi Konttijär-
vestä kuivina kausina sekä prosessivesipäästöjen minimoimiseksi poikkeuksellisen sateisina kau-
sina. 

 

3.3 Suunnittelualue  
 
Kaavan muutos käsittää 3295 ha kaivosaluetta Ranuan puolella ja 169,5 ha Tervolan kunnan puo-
lella. Ranuan puolella muutettavasta alueesta 94 ha on aluetta (pohjoisin kärki Ranuan puolen 
kaivosaluetta), joka ei sisälly kaivospiirin alueeseen, mutta on voimassa olevassa yleiskaavassa 
kaivosalueeksi osoitettua aluetta. Jotta tuolle 94 ha alueelle ei jäisi voimaan eri päätöksellä hyväk-
syttyä kaavaa, alue otettiin mukaan kaavan muutokseen ja osoitetaan kaavaan edelleen kaivos-
alueeksi. 

Uutta kaavaa (kaavan laajennusta) muodostuu Ranuan puolelle 619,5 ha ja Tervolan puolelle 
362,5 ha, yhteensä 982 ha. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 4446,5 ha, josta 3914,4 ha Ranu-
alla ja 532 ha Tervolassa. 
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Kuva 2. Yleiskaavan muutosten ja laajennuisten rajaukset 

  
Kuva 3. Tervolan puolella jää vanhan yleiskaavan kaivosaluetta voimaan. 
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Kuva 4. Ranuan puolella muutos käsittää vanhan yleiskaavan kaivosalueen kokonaisuudessaan. 
Vanhasta yleiskaavasta jää voimaan vain M-alue. 

 
3.4 Suunnittelutilanne 
 
3.4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-
käytön ohjausjärjestelmää. Tavoitteista päättää valtioneuvosto. Tämän hetkiset valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.  

Tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on: 
- aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen 

tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys  
- merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön  
- valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudelli-

suuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  

Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen:  

1. Toimiva aluerakenne  
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu  
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat  
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
5. Helsingin seudun erityiskysymykset  
6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  
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Suhangon kaivoshankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on maakuntakaavan 
tasolla katsottava tutkitun 26.5.2010 vahvistetussa Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa, jossa 
kaivokselle osoitettiin aluevaraus maakuntakaavaan. Tämä Suhangon yleiskaavan muutos ja laa-
jennus toteuttaa maakuntakaavaa. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet koskettavat Suhangon yleiskaavan muutosta ja laajennus-
ta seuraavasti: 

 
1. Toimiva aluerakenne 
Sijoittuessaan lähelle kuntakeskuksia (Ranua, Tervola) ja kaupunkikeskuksia (Rovaniemi, Kemi) 
Suhangon kaivoshanke tukee Lapin aluerakenteen kehittymistä. Kaavan toteuttaminen tukee posi-
tiivista väestökehitystä alueella.  

 
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 
Kaavan toteuttaminen edistää alueen kilpailukykyä ja elinkeinotoimintaa. Kaivoksen sijoittuminen 
alueelle luo merkittävän määrän työpaikkoja alueelle ja vahvistaa alueen kilpailukykyä. Suhangon 
alue on hyvin maantieliikenteen saavutettavissa, kantatie 78 kulkee lähellä kaivosaluetta. Ranua, 
Rovaniemi, Tervola ja Kemi sijaitsevat päivittäistyömatkan etäisyydellä kaivoksen alueesta, uusien 
asuintaajamien rakentaminen ei ole tarpeellista. 

 
3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 
Kaivoshankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on selvitetty alueen kulttuuri- ja luonnonperintöarvot. 
Alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri- tai luonnonperintökohteita. 
YVA-menettelyssä on selvitetty alueen virkistyskäyttö ja luonnonvarat ja arvioitu vaikutukset niihin. 

 
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  
Suhangon kaivoshanke sijoittuu Rovaniemi – Ranua kantatie 78:n läheisyyteen. Yleiskaavoituk-
sessa varaudutaan tarvittavaan liikenneyhteyksien parantamiseen kaivoksen alueelta kantatielle. 
Uusina yhteyksinä varaudutaan työpaikkaliikenteen tarpeisiin Tervolan ja edelleen Kemin suun-
taan. 

Kaivoshankkeen YVA-menettelyssä on tutkittu kaivoksen tarvitseman energiahuollon uudet yhteys-
tarpeet ja niiden vaikutukset. Yhteystarpeet otetaan huomioon yleiskaavoituksessa.  

 
5. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  
Kaivoshanke sijoittuu poronhoitoalueelle. YVA-menettelyssä on selvitetty alueen porotalouskäyttö 
ja arvioitu vaikutukset porotalouteen. 

 
3.3.2 Maakuntakaava 
 
Ranua kuuluu Rovaniemen maakuntakaavan alueeseen (kuva 5, s. 9). Rovaniemen maakunta-
kaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Rovaniemen maakuntakaavaa täsmennet-
tiin myöhemmin Suhangon kaivoshankkeen osalta vaihemaakuntakaavassa, jonka ympäristöminis-
teriö vahvisti 26.5.2010 (kuva 6, s. 10). 

Tervola kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Länsi-Lapin alueella on voimassa Länsi-
Lapin seutukaavana vahvistettu, lain muutoksella maakuntakaavaksi muuttunut maakuntakaava. 
Suhangon kaivosalue sijoittuu voimassa olevan maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueelle (MT 
5071).  

Länsi-Lapin uusi maakuntakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 14.5. – 13.6.21012. Maa-
kuntakaavaehdotuksessa Suhangon kaivosalue on osoitettu kaivosalue merkinnällä EK1913. 



Seitap Oy                         RANUA                                                      12 
2012                                                                                        TERVOLA 
       SUHANGON OSAYLEISKAAVA                          
________________________________________________________________________________________________ 

 

Yleiskaavanluonnoksen kaivosalue on maakuntakaavaehdotuksen mukainen (kuva 7). 

Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteen suhde maakuntakaavaan 

Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa, joka on vahvistettu 26.5.2010, Suhangon kaivosalue 
(EK1913) rajattiin Suhangon yleiskaavan mukaisena. 

Suhangon kaivokselle on annettu kaivoskirja 21.12.2006, jossa kaivospiiri on rajattu yleiskaavasta, 
siten myös myöhemmin laaditusta vaihemaakuntakaavasta poiketen. Tällä yleiskaavan muutoksel-
la kaivosalue osoitetaan kaivospiirin rajauksen mukaisena. Poikkeama vaihemaakuntakaavan 
aluerajauksesta on vähäinen, ja on siten yleiskaavalla tapahtuvaa maakuntakaavan tarkentumista. 

Voimassa olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavassa ei ole osoitettu Suhangon kaivosaluetta. MRA 
12 §:n mukaisesti 14.5. – 13.6 2012 julkisesti nähtävänä olevassa Länsi-Lapin maakuntakaavaeh-
dotuksessa kaivosalue osoitetaan.  

 

 
Kuva 5. Ote Rovaniemen maakuntakaavasta 
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Kuva 6. Ote Rovaniemen vaihemaakuntakaavasta 
 



Seitap Oy                         RANUA                                                      14 
2012                                                                                        TERVOLA 
       SUHANGON OSAYLEISKAAVA                          
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Kuva 7. Ote Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotuksesta. 
 
3.3.3 Yleiskaava 
 
Ranuan kunta hyväksyi Suhangon kaivosalueelle osayleiskaavan marraskuussa 2003. Kun kai-
voskirjassa 21.12.2006 kaivospiiri muodostettiin osayleiskaavassa kaivosalueeksi osoitettua aluet-
ta suppeampana, muutti Ranuan kunta osayleiskaavaa osoittamalla kaivospiirin ulkopuolelle jää-
neen alueen maa- ja metsätalousalueeksi osayleiskaavan muutoksella, joka hyväksyttiin 2009. 

Tervolan kunta hyväksyi Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan 30.12.2003.  

Tervolan kunnan muutettava yleiskaava on esitetty kuvassa 3 ja Ranuan ajantasainen yleiskaa-
vayhdistelmä kuvassa 4. 

 
3.3.4 Asemakaava 
 
Kaavoitettavalle alueelle tai sen läheisyyteen ei ole laadittu asemakaavaa eikä ranta-
asemakaavaa. Suhangon kaivoksen rikastamoalueelle on tarkoitus laatia asemakaava. Ranuan 
kunta on päättäessään tämän yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen vireillepanosta päättänyt 
myös asemakaavan laatimisen vireillepanon.  

 
3.4 Luonnon- ja kulttuuriympäristö 
 
Lähtökohtatiedot luonnon ja kulttuuriympäristön osalta (kohta 3.4) on selvitetty Suhanko – kai-
voshankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Tähän kaavaselostukseen tiedot on 
referoitu YVA-selostuksesta sekä YVA-menettelyn jälkeen tehdyistä selvityksistä. Niiltä osin kuin 
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suunnitellut toiminnan muutokset vaikuttavat maankäytön suunnitteluun, tietoja on käytetty hank-
keen nykyisestä suunnittelutilanteesta. 

  
3.4.1 Ilman laatu  
 
Suhangon kaivosalueella tai sen läheisyydessä ei tällä hetkellä aiheudu merkittäviä päästöjä il-
maan. Hankealueen etäisyys lähimpään kuntakeskukseen Ranualle on noin 30 km ja etäisyys Ro-
vaniemelle on noin 40 km, joten niiden suora vaikutus alueen ilman laatuun on vähäinen. Pääosa 
kaivosalueen ympäristöstä on metsää ja suota, jotka ovat hyvin kasvillisuuden peittämiä eivätkä ne 
ole alttiita tuulieroosiolle. Kaivoksen lähialueella ei myöskään ole suuria teitä, jotka aiheuttaisivat 
pölyämistä tai pakokaasupäästöjä ilmaan. 

Lähimmät suuret teollisuuslaitokset sijaitsevat Kemin seudulla, jonne etäisyyttä Suhangosta on 
noin 80 km. Keminmaalla sijaitseva Elijärven kaivos sijaitsee noin 70 km Suhangosta lounaaseen 
ja Rovaniemen kaukolämpölaitokselle välimatkaa on noin 45 km. 

Tuulisuus 

Tuulen suunta ja voimakkuus ovat ratkaisevia tekijöitä päästöjen leviämisen ja vaikutusten kannal-
ta. Rovaniemen lentoasemalta hankittujen tietojen mukaan vallitsevat tuulen suunnat hankealueel-
la ovat lounaasta ja etelästä. Tuulen keskimääräinen nopeus on hieman yli 4 m/s. Tuulen suunnat 
vaihtelevat vuodenaikojen mukaan ainoastaan hieman ja selvimmin muutokset näkyvät siinä, että 
kesäaikana touko - elokuussa tuulen suunta on useammin pohjoisen suunnasta (luode – pohjoinen 
– koillinen) kuin talviaikana. Vastaavasti etelänsuuntaiset tuulet (kaakko – etelä – lounas) ovat ke-
sällä hieman vähäisempiä kuin talviaikana. Tuulen voimakkuus on talviaikana keskimäärin hieman 
kovempi kuin kesällä. 

 
3.4.2 Maa- ja kallioperä  
 
Kaivosalue on topografialtaan suhteellisen tasainen. Se sijaitsee Simojoen ja Kemijoen valuma-
alueiden välisellä vedenjakajalla, noin 140 - 150 metriä merenpinnan yläpuolella. Korkeimmillaan 
259 metrin korkeuteen kohoavien Kivaloiden muodostama harjanteiden jakso rajaa toiminta-alueen 
pohjoisesta ja on alueen topografialle leimaa-antavin piirre ja alueen merkittävin maisemaelement-
ti. Kaivosalueella vuorottelevat metsätalouden piirissä olevat metsäalueet ja pienialaiset suot. Laa-
jin yhtenäinen luonnontilaisen kaltainen metsäalue sijoittuu Palolammen eteläpuolelle. Laajimmat 
pääosin ojittamattomat suoalueet ovat Siliäniemenaapa sekä Tavisuo. 

Alueen kvartääriset sedimenttikerrostumat ovat muodostuneet kahdesta erillisestä Weichsel-
jäätiköitymisen aikana kerrostuneesta moreeniyksiköstä. Paikoin tavataan myös lajittuneita maala-
jiyksiköitä, kuten soraa. Glasiaalisedimenttien paksuus vaihtelee pääosin 2 ja 50 metrin välillä ja ne 
koostuvat silttisistä massiivisista pohjamoreeneista, hiekkaisista sulamisvesien kerrostamista mo-
reeneista tai lohkareisista Rogen-moreeneista. Hienorakeiset sedimentit ovat kerrostuneet glasiaa-
lisedimenttien päälle Itämeren Anchylus-järvi-kehitysvaiheessa. On myös mahdollista, että osa 
hienorakeisista sedimenteistä on syntynyt vesien huuhtomina Kivaloiden pohjoispuolelle padottu-
neen pre-glasiaalisen järven purkautuessa. Louhokset ja niitä ympäröivät alueet ovat alavia aluei-
ta, pääosin suota tai matalia kankaita. Turvepaksuudet ovat suurimmalla osalla aluetta kuitenkin 
ohuita. Pääasiallinen maalaji on suoalueilla silttinen hiekkamoreeni tai hiekkamoreeni. Mäkialueille 
moreeni muuttuu karkeammaksi hiekkamoreeniksi. Poikkeuksellinen piirre Suhangon alueella on 
huomattavan paksut maapeitteet. Syvimmät havainnot ovat yli 50 m. 

Suhanko-Konttijärvi –intruusio on osa itä-länsisuuntaista, Koillis-Ruotsista Venäjälle, Kuolan nie-
mimaalle ulottuvaa paleoproterotsooista kerrosintruusio-vyöhykettä. Suhanko-Konttijärvi -
kerrosintruusio koostuu Portimo-kerrosintruusiokompleksin lounaisosista. Suhanko-Konttijärvi–
intruusion kivien alkuperäiset rakenteet ovat säilyneet hyvin, vaikka kivet ovat metamorfoituneet 
amfiboliittifasieksen saavuttaneessa alueellismetamorfoosissa ja mineraalit ovat muuttuneita. Poh-
jan kivilajit ovat pääosin raitaisia gneissejä ja myöhäisarkeeisia granitoideja. Granitoidit ovat enim-
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mäkseen kvartsidioriitteja sekä granodioriitteja, joissa on vaihtelevia määriä suuntautuneita, mafi-
sia enklaaveja. Felsisten kivilajien lisäksi arkeeisessa pohjassa on amfiboliitteja, joiden suuntaus 
on jokseenkin yhtäläinen granitoidigneissien suuntausten kanssa. Suhangon lounaispuolella sijait-
see arkeeiseen, pohjois-eteläsuuntaiseen Oijärven vulkaniittivaltaiseen vihreäkivi-vyöhykkeeseen 
liittyviä kvartsi-serisiittiliuskeita ja metasedimenttejä. Suhanko-Konttijärvi –intruusion kattopuolen 
kivet ovat pääosin arkeeisia granitoideja. Intruusion keski- ja pohjoisosaa peittävät paleoprotero-
tsooiset, Karjalaiset suprakrustaaliset metavulkaniitit ja -sedimentit. Varsinainen arkeeisten ja pro-
terotsooisten kivien kontakti sijaitsee intruusion länsi- ja pohjoispuolilla. Arkeeista pohjaa ja prote-
rotsooista kivilajiseuruetta leikkaavat näitä kivilajeja nuoremmat albiittidiabaasijuonet ja -
vaakajuonet. Lisäksi Suhangon alueella on pohjan granitoideja leikkaavia pegmatiittisia juonia sekä 
Portimo-juoniksi kutsuttuja mafisia ja ultramafisia juonia. Suhangon alueella kalliopaljastumat ovat 
harvinaisia ja sijaitsevat useimmiten mäen rinteissä. Kallion pinta on rapautumatonta tai hieman 
rapautunutta ja yleensä moreenin peittämää. 

Suhangon kaivoshankkeen YVA-selvityksen mukaan Suhangon kaivospiirin alueella on kaksi mui-
naisjäännöstä, joista molemmat sijaitsevat Konttijärven läheisyydessä. Toinen näistä on peräisin 
kivikaudelta, ja sen korkeus järven veden pinnasta on yli 1,5 metriä (arkeologin arvio). YVA-
selostuksen mukaan Konttijärven vedenpinnan nosto ei vahingoita muinaisjäännöstä. 

 
3.4.3 Maisema  
 
Maisemaosion YVA-selvitykseen on koonnut Idea & Design Gunnar Suikki. 

Kaava-alue on maisemamaakunnalle tyypillistä pääosin soistunutta aluetta, jota täplittävät metsit-
tyneet kumpumaiset saarekkeet. Alueella sijaitsee vaarajakso Kivalot, jotka jäsennöivät ympäröi-
vää maisemaa. Alueen puuston käyttö metsätalouteen näkyy selvimmin talousmetsien hoitotoi-
menpiteinä ja päätehakkuina. Soiden runsas ojitus on toinen metsätalouteen liittynyt ympäristöä 
voimakkaasti muokannut toimenpide.  

Alueen maiseman suurimman perusrakenteen muodostaa kaksi päävedenjakajaa, jotka jakavat 
alueen kahteen valuma-alueeseen: Kemijoen ja Simojoen valuma-alueeseen. Seuraavaa hierark-
kista perusrakennetta edustaa suurimmat sivuvedenjakajat, jotka osoittavat pienempien jokien va-
luma-alueita. Valuma-alueet muodostavat joki- ja purolaaksoja, jotka eivät ole kuitenkaan maas-
tossa havaittavissa. Vedenjakajat voi hahmottaa maastossa vain Kivaloiden yhteydessä. 

Kivalot ovat mittakaavallisessa hierarkiassa kolmantena. Ne rajaavat maisematilaa sekä luoteessa 
että pohjoisessa. Kivalot ovat suurmaiseman merkittävimpiä visuaalisia elementtejä ja maisemako-
konaisuuksia. Ne alkavat lounaasta Kemin seudulta ja jatkuvat kohti koillista, aina Kemijoelle saak-
ka. Voidaankin sanoa että Pohjois-Pohjanmaan nevalakeudet päättyvät Kivaloihin. Etelässä ei 
maisematilaa rajaavia elementtejä ole. Kivalot ovat metsäisiä vaaroja, joista avautuu vain harvoin 
laajoja näkymiä ympäröivään maastoon. Pienipiirteisempää maisemanmuodostusta edustaa soi-
den ja metsäisten moreenikumpujen muodostama vaihteleva ympäristö, josta välillä avautuu 
avosoiden ja avohakkuiden johdosta laajempia näkymiä. Soiden ja metsäsaarekkeiden muodos-
taman suhteellisen monotonisen maiseman katkaisevat jokiuomat ja purolaaksot, jotka ovat yleen-
sä piilossa kasvillisuuden keskellä. Ne muodostavat oman pienipiirteisen ympäristönsä, jonka ha-
vaitseminen kauempaa ympäröivästä maisemasta on yleensä vaikeaa. Toinen monotoniseen mai-
semaan vaihtelua tuova elementti on lammet ja järvet. 

 
3.4.4 Pohjavedet 
 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole luokiteltuja pohjavesialueita tai vedenot-
tamoita. Palovaarassa juomavesi otetaan talokohtaisista kaivoista. Palovaaran kylän itäpuolella on 
luokiteltu pohjavesialue (luokka III), joka sijaitsee noin 7 km etäisyydellä louhoksista ja 5 km etäi-
syydellä rikastamoalueelta. Maurussa on oma vedenottamo lähellä Ruonajokea noin 10 km alavir-
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taan kaivosalueelta. Hankealueen ympäristöstä tunnetaan noin 20 lähdettä, joista pääosa sijaitsee 
Kivaloiden rinteillä. 

Hydrogeologisia tutkimuksia on tehty lokakuun 2001 ja heinäkuun 2002 välisenä aikana. Pohjave-
den pinnakorkeuksia on mitattu noin 100 tarkkailuputkesta, joista useimmista on ainoastaan yksi 
havainto. Tyypillisesti pohjaveden pinta tai painekorkeus on louhosalueella ja sen ympäristössä 
lähellä maanpintaa, keskimäärin noin 0,8 m syvyydessä. Tämä keskiarvo edustaa ajanjaksoa (lo-
kakuu 2001 – heinäkuu 2002), jolloin pohjaveden pinnat ovat olleet koko Suomessa selvästi (0,5 – 
1,5 m) pitkänajan keskiarvon alapuolella. Pohjaveden pinta ja maanpinta ovat pääosin soistuneella 
alueella lähellä toisiaan. Konttijärven avolouhosalue sijaitsee pienen vedenjakajan läheisyydessä 
ja pohjavesi virtaa todennäköisesti sekä kaakkoon kohden Ruonajokea, että luoteeseen kohden 
Konttijärveä. Ahmavaaran avolouhos sijaitsee Konttijärveä matalammalla ja pohjavesi virrannee 
idästä ja kaakosta Ahmavaaran louhosta kohden, valuen edelleen länteen Ruonajokea suuntaan. 

Pohjaveden näytteenotto ja analysointi aloitettiin vuonna 2000. Näytteitä on otettu kahdeksasta 
pisteestä, joista kaksi on lähteitä. Kaivojen ja lähteiden vedenlaatu on hyvä verrattuna juomaveden 
laatustandardeihin. Veden pH on matalahko erityisesti lähteissä, mikä on tyypillistä Suomessa. 
Rautapitoisuudet ovat pohjavesissä kohonneet. Yhden tai useamman näytteenoton aikana lähes 
kaikkien tarkkailukaivojen vesissä havaittiin runsaasti kiintoainetta, fosfaattia, väriä, COD (kemialli-
nen hapenkulutus) sekä rautaa ja/tai mangaania. Kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat 
yleisiä suomalaisissa pohjavesissä.  

 
3.4.5 Pintavedet  
 
Vesistöalueet 

Osayleiskaavamuutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Simo- ja Kemijoen vesistöalueiden veden-
jakaja-alueella. Alue sijoittuu pääosin Simojoen vesistöalueelle (vesistöalue nro 64) Ruonajoen 
valuma-alueen (64.08) yläosaan. Ruonajoen valuma-alueen yläosalla ei ole järviä. Alueen suurin 
lampi on noin 30 ha kokoinen Palolampi, joka laskee Kuorinkilamminojaan alueen yläosassa. Kuo-
rinkilamminoja liittyy Ruonajokeen, johon laskee Suhangon kaivospiirin alueella mm. Välioja ja 
Saukko-oja. Kaivospiirin alueella olevien Tavisuon ja Tavilampien vedet valuvat Taviojaa pitkin 
Ruonajokeen heti kaivospiirin alapuolella (Kuva 8). 
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Kuva 8. Kaivosalueen lähivesistöt ja vedenlaadun havaintopisteet.  
 
Ruonajoki virtaa kaivosalueen läpi Simojokeen, joka laskee Perämereen. Ruonajoen valuma-
alueen pinta-ala on 201 km2 ja järvisyys 1,2 %. Kaivosalueen länsipuolella oleva Tainijärven alue 
kuuluu Iso-Tainijoen valuma-alueeseen (64.07), jonka pinta-ala on 245 km2 ja järvisyys 0,7 %. Iso-
Tainijoki laskee Simojokeen Ruonajoen alapuolella. Simojoen vesistöalue on pinta-alaltaan 3160 
km2 ja muodoltaan kapea. Luonteenomaista vesistöalueelle on vähäjärvisyys (5,7 % pinta-alasta) 
erityisesti alueen alaosalla. Suurin järvi on Simojärvi, joka sijaitsee vesistön latvoilla. Simojoki on 
193 km pitkä ja putouskorkeutta sillä on 176 m. Vesistöalue on tyypillinen pohjoinen jokivesistö, 
jolle on ominaista huomattavat vuodenaikaiset ja vuosittaiset virtaamanvaihtelut. Joen keskivirtaa-
ma oli vuosina 2000-2010 Hosionkoskessa 25,8 m3/s (HQ 137,8 ja NQ 5,6 m3/s). 

Kemijoen vesistöalueen (vesistöalue nro 65) puoleiset vedet valuvat Takalammen ja Konttijärven 
kautta Konttijokeen, Vähäjokeen ja edelleen Kemijokeen. Kaivospiirin alueella sijaitsee pinta-
alaltaan noin 20 ha suuruinen Takalampi. Se laskee kaivospiirin reunaan rajoittuvaan, alueen suu-
rimpaan järveen, Konttijärveen, jonka pinta-ala on noin 86 ha. Kemijoen vesistöalueella, Suhangon 
kaivoksen läheisyydessä, sijaitsevat Ali-Konttijoen valuma-alue (65.179) ja Vähäjoen valuma-alue 
(65.17). Ali-Konttijoen valuma-alueen pinta-ala on 64 km2 ja järvisyys 2,3 %. Vähäjoen valuma-
alueen (65.17) pinta-ala on 737 km2 ja järvisyys 1,7 %. Kemijoen vesistöalue on pinta-alaltaan 
Suomen toiseksi suurin Vuoksen vesistön jälkeen. Kemijoen vesistöalueen pinta-ala (F) on 51 127 
km2, josta Suomen puolella on 49 467 km2

 (Ekholm 1993). Varsinainen Kemijoen pääuoma saa 
alkunsa Pelkosenniemeltä, missä yhtyvät kolme suurta latvajokea: Kitinen (F = 12 087 km2), Luiro 
(F = 4 415 km2) ja Ylä- Kemijoki (F = 9 348 km2). Kemijoen vesistöalueella sijaitsee kolme suurem-
paa järveä; Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat sekä Kemijärvi. Kemijoen keskivirtaama oli vuonna 
2010 Isohaarassa 549 m3/s.  

Vesistöjen tila ja käyttö 

Hankealueen vesistöjen tilasta ja käytöstä on vuonna 2003 valmistuneessa YVA-selostuksessa 
perusteellinen kuvaus. Pintavesien tilaa on käsitelty pääosin YVA-selostuksessa esitettyjen vuosi-
en 2000-2002 vedenlaatutietojen perusteella. Lisäksi vedenlaatutarkastelussa on otettu huomioon 
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mahdolliset vesinäytteenotot kyseisellä alueella vuoden 2002 jälkeen. Ruonajoen vuosien 2003 ja 
2011 vedenlaatutulokset on esitetty taulukossa 1. Tarkasteltavalla alueella ei ole tiettävästi ollut 
2000-luvulla sellaista toimintaa, joka olisi vaikuttanut merkittävästi vedenlaatuun. Näin ollen on 
varsin todennäköistä, että YVA-selostuksessa esitetty perusteellinen vedenlaatukuvaus pitää edel-
leen hyvin paikkansa.  

Simojoen vesistöalueella Kuorinkilamminoja liittyy Ruonajokeen, johon laskee Suhangon kaivos-
piirin alueella mm. Välioja. Kaivospiirin alueella olevien Tavisuon ja Tavilampien vedet valuvat Ta-
viojaa pitkin Ruonajokeen heti kaivospiirin alapuolella. Kuorinkilamminojasta tai Taviojasta ei ole 
käytössä vedenlaatutietoja vuoden 2003 jälkeen (www.ymparisto.fi/Oiva). Vuosien 2000-2002 ve-
denlaatutietojen perusteella Kuorinkilamminojan (YK= 7339510-3457720) ja Taviojan (YK=  
7332680-3454770) vesi oli värin perusteella ruskeavetistä ja runsaasti humusta sisältävää. Toden-
näköisesti humuspitoisuudesta johtuen vesi oli Kuorinkilamminojassa ja Taviojassa pääsääntöises-
ti lievästi hapanta. Kokonaisfosforin perusteella vesi voitiin ojissa luokitella reheväksi. Taviojan vesi 
oli Kuorinkilamminojaa tummempaa väriltään sekä hieman humus-, rauta- ja typpipitoisempaa. 

Kivaloiden alueella Ruonajokeen laskeviin ojiin purkautuu paljon lähdevesiä ja pohjaveden pinta-
purkauksia ja vesien laatu on melko hyvä. Vaara-alueiden metsätalous ei ole muuttanut ojia koko-
naan ja mm. Rytioja virtaa melko laajojen ojittamattomien soiden läpi. Taviojan alapuolella Ruona-
joen veden laatu on jo kuitenkin heikentynyt suoperäisten ojien ja valuma-alueella suoritettujen 
metsätaloustoimien vuoksi. Ruonajoen (Ruonajoki 4, YK=7319800-3455200) vedessä oli aiem-
paan tapaan suhteellisen paljon rautaa, humusta ja ravinteita vuosina 2003 ja 2011. Vedenlaatu ei 
merkittävästi eronnut YVA- selvityksessä esitetystä vuosien 2000-2002  vedenlaadusta. Kokonais-
fosforin perusteella vesi voitiin Ruonajoen suulla luokitella reheväksi. Ruonajoki on luokiteltu eko-
logiselta ja fysikaalis-kemialliselta tilaltaan hyväksi (www.ymparisto.fi/Oiva).  

Taulukko 1. Ruonajoen (Ruonajoki 4, YK=7319800-3455200) vedenlaatu vuosina 2003 ja 
2011. 

Happi Sähkönjohtokyky Kiintoaine Alkaliteetti pH Väri COD (Mn) Kok-P Kok-N NO3-N Rauta

mgO2/l mS/m mg/l mmol/l mgPt/l mgO2/l µg/l µg/l µg/l µg/l

2003 ka. (N=5) 10,2 5,6 2,1 0,4 6,7 121 17 30 688 76 1266

2011 ka. (N=3) 10,5 6,5 2,4 0,5 6,9 138 17 24 514 47 1776

minimi 2003 ja 2011 8,1 2,9 0,8 0,1 6,3 60 6 16 290 1 860

maksimi 2003 ja 2011 12,4 12 2,9 1,0 7,5 180 22 74 1200 230 3300  
 
Simojoessa on runsaasti koskia (yht. noin 36 km) ja se on yksi Suomen harvoista patoamattomis-
ta jokivesistöistä. Joessa luontaisesti lisääntyvän Itämeren lohen kannalta tärkeimmät kosket sijait-
sevat pääosin joen keski-alajuoksulla. Kunnostustoimet ovat parantaneet joen kalatalous- ja virkis-
tyskäyttöarvoa ja vesistö onkin kalataloudellisesti ja virkistyskäytön kannalta arvokas. Simojoki 
kuuluu merkittävien luontoarvojensa perusteella Natura 2000 -ohjelmaan.  

Lapin ELY- keskus käynnisti vuonna 2002 EU:n osittain rahoittaman Simojoen Life-hankkeen, joka 
käsittää myös ympäristön tilan selvityksiä. Simojoen kunnostus ja suojeluhankkeessa (Simojoki 
Life) on selvitetty Simojoen pääuoman ja sivujokien pohjalevien yhteisöjä (Miettinen 2003). Rapor-
tin mukaan Ruonajoki (näytepaikka suukoski) ja Simojoki on luokiteltu kirkkaiksi ja oligotrofisiksi 
vesistöiksi. Ruonajoen ja Simojoen veden käyttökelpoisuusluokka oli selvityksessä erinomainen. 
Raportin johtopäätöksissä todetaan Simojoen pohjalevälajiston ja rehevyyden muuttuvan Yli-
Kärpän ja Hosion-Rovastinahon kylien alueella, joille suositellaan vesiensuojelun tehostamista 
maatalouden osalta. 

Simojoen yläosalla vesi on niukkaravinteista ja luonnostaan humuspitoista. Veden humus- ja koko-
naisfosforipitoisuus kasvavat joen alajuoksulle tultaessa noin kaksin - kolminkertaiseksi yläjuok-
suun nähden. Joen alaosa on ravinnepitoisuuksiltaan rehevä, joskin ravinnepitoisuuksissa on ta-
pahtunut laskua 1980-luvun lopun jälkeen. Simojokea kuormittaa joen keski- ja alaosalle keskitty-
vät metsäojitukset, maatalous ja turvetuotanto. Jätevesikuormitusta aiheuttaa haja- ja loma-asutus 
sekä joen alaosalla Simon taajama. Simojoella ei ole varsinaista yhteistarkkailua. Lapin ELY- kes-
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kus tarkkailee joen veden laatua muutamasta pisteestä. Turvetuotannon vaikutuksia vesistöön 
tarkkaillaan Lapin ELY- keskuksen alueen turvetuotantosoiden kuormitus- ja vesistötarkkailussa.  

Vuosien 2003-2011 keskimääräisen kokonaisfosforipitoisuuden perusteella vesi voitiin Simojoella 
Hosionkosken kohdalla (Simojoki 5, YK= 7314270-3447060) luokitella lievästi reheväksi. Simojoki 
on luokiteltu ekologiselta tilaltaan erinomaiseksi ja kemialliselta tilaltaan hyväksi 
(www.ymparisto.fi/Oiva). 

Kemijoen vesistöalueen puoleiset vedet valuvat Takalammen ja Konttijärven kautta Konttijokeen, 
Vähäjokeen ja edelleen Kemijokeen. Takalammen (YK= 7336290-3452550) vedenlaatua on tar-
kasteltu vuosien 2000-2002 näytekertojen perusteella, koska vedenlaatutietoja vuoden 2002 jäl-
keen ei ollut käytettävissä (www.ymparisto.fi). Takalammen veden pH oli neutraalin tuntumassa. 
Lammen vesi oli keskimäärin Konttijärveä ja Konttijokea selvästi tummempaa väriltään sekä kiinto-
aine-, humus-, rauta- ja typpipitoisempaa sekä hieman fosforipitoisempaa. Myös happitilanne oli 
heikompi kuin Konttijärvessä ja Konttijoessa.  

Konttijärven (YK= 7336790-3454440) vesi oli alueen vesille tyypillinen.  Konttijärvestä ei ole ve-
denlaatutietoa käytettävissä vuoden 2002 jälkeen (www.ymparisto.fi). Vuosina 2000-2002 järvivesi 
oli keskimäärin lievästi hapanta. Konttijärven vesi voitiin värin perusteella luokitella lievästi ruskea-
vetiseksi ja jonkin verran humusta sisältäväksi. Rautaa järvivedessä oli humuksesta johtuen hie-
man keskimääräistä enemmän. Kokonaistyppipitoisuus oli ajoittain korkeahko ja kokonaisfosforipi-
toisuus oli keskimäärin melko alhainen. Epäorgaanisten ravinteiden pitoisuudet olivat pääosin al-
haisia. Lämpötilakerrostuneisuuden jatkuessa pidempään, voi järven alusveden happitilanne heike-
tä ja ajoittain alusvedessä on havaittu myös hapettomuutta. Vuosien 2000-2002 keskimääräisen 
kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Konttijärven vesi voitiin luokitella reheväksi.  

Konttijärvi sijaitsee Kivaloiden eteläpuolella, mutta järven vesi laskee pohjoiseen. Järven veden-
laadusta päätellen pääosa sen vesivaroista tulee pintavaluma-alueelta eikä Kivaloiden pohjavedes-
tä, joka ilmeisesti valuu pääosin Konttijokeen (YK=7341060-3451280) ja siis Konttijärven alapuo-
lelle. Konttijoen veden laatu määräytyy yläosalla Konttijärven vedestä ja pohjavesistä. Muodoltaan 
kapea ja pitkä valuma-alue on 1900-luvun puolivälin aikoihin hakattua kangasmetsää ja joen veden 
laatu on ollut hyvä. Vuosina 2008-2010 Konttijoen vesi oli Konttijärveä pääsääntöisesti vähäravin-
teisempaa, mutta hieman nitraattityppipitoisempaa. Jokivesille tyypilliseen tapaan Konttijoen vesi 
oli Konttijärveä tummempaa väriltään, humuspitoisempaa ja rautapitoisempaa. Keskimääräinen 
kokonaisfosforipitoisuus oli vuosina 2008-2010 lievästi rehevälle vesistölle ominainen.  

Vähäjoessa veden laatu muuttuu jälleen mm. rauta-, ravinne- ja humuspitoisemmaksi. Vähäjoen 
alaosan valuma-alue on maatalouden ja voimakkaamman metsätalouden käytössä ja veteen tulee 
vielä lisää humusta ja ravinteita ennen jokisuuta ja laskua Kemijokeen. Vähäjoen vedenlaatu ei ole 
tutkittu vuoden 2002 jälkeen.  Vuosien 2000-2002  kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Vähäjo-
en näytepisteiden Lintupirtti (YK= 7341590-3439440) ja Suukoski (YK= 7343580-3422790) veden-
laatu voitiin luokitella reheväksi. Joesta ei ole tehty ekologista luokittelua, mutta kemialliselta luokit-
telultaan jokivesi on hyvässä tilassa. (www.ymparisto.fi/Oiva) 

Kemijoki on voimakkaasti säännöstelty suuri vesistö. Vesistöä kuormittaa laskeuman lisäksi teolli-
suus, taajamien jätevedet, kalankasvatus, turvetuotanto, maa- ja metsätalous, haja-asutus sekä 
vesistön yläosassa sijaitsevat Lokan ja Porttipahdan tekojärvet. Kemijoen vesistön tilaa tarkkaillaan 
yhteistarkkailuna, joka keskittyy pääuoman seurantaan. Ekologisen luokittelun mukaan Kemijoen 
yläosan tila on erinomainen. Kemijoen tila on luokiteltu hyväksi Rovaniemelle asti ja Rovaniemen 
alapuolella, minne Suhangon kaivoskin tulisi sijoittumaan, Kemijoen ekologinen tila on luokiteltu 
tyydyttäväksi (www.ymparisto.fi/Oiva) 

Minimiravinnetarkastelu 

Suhangon kaivoshankkeen ympäristön vesistöissä on vuosien 2000-2002 vedenlaatutietojen pe-
rusteella arvioituna perustuotannon minimiravinteena yleisesti fosfori. Näin ollen fosforin lisäänty-
minen johtaisi rehevöitymiseen herkemmin kuin typen lisääntyminen (taulukot 2 ja 3). 
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Taulukko 2. Kasviplanktonin tuotantoa rajoittava minimiravinteen arvioiminen ravinnesuh-
detarkastelulla sekä ravinnetasapaino-suhteella. 

Kok-N / 
Kok-P

(NH4 + NO3) 
/ PO4-P

[(NH4+NO3)/PO4-P] 
/ [Kok.N / Kok.P]

Minimi-
ravinne

<10 <5 >1 N
10-17 5-12 N tai P
>17 >12 <1 P  

 

Taulukko 3. Suhangon alueen vesistöjen kesäaikaisia ravinnesuhteita. 
Havaintopaikka Ravinteiden määräsuhteet

Kok.N : Kok.P (NH4 + NO3) : PO4-P 2:1
[1] [2]

Konttijärvi 35 2 0,1
Konttijoki, yläosa 36 7 0,2
Vähäjoki, Lintupirtti 23 1 0
Vähäjoki, Suukoski 21 2 0,1
Ruonajoki, silta 43 2 0
Ruonajoki Taviojan yp. 23 2 0,1
Ruonajoki, Taviojan ap. 19 2 0,1
Ruonajoki, suu 42 3 0,1
Takalampi 26  
 
Vesienhoitosuunnitelma 

Tarkasteltava alue kuuluu Kemijoen vesienhoitoalueeseen. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoi-
tosuunnitelman mukaan valtaosa alueen tarkkailtavista joista on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. 
Tavoitteena näissä vesissä on nykyisen tilan säilyttäminen. Hyvää huonompaan, eli toimenpiteitä 
edellyttävään tyydyttävään luokkaan luokittuivat hajakuormituksen ja turvetuotannon kuormittamat 
Akkunusjoki, Kaisajoki, Ternujoki, Käsmäjoki, Vuotosjoki ja Kaakamojoki. Heikomman tilan taustal-
la on yleensä aiemmin tehdyt toiminnot, kuten ojitukset ja perkaukset. Tavoitteena on näiltä osin 
hyvän tilan saavuttaminen. 

Koko vesienhoitoaluetta koskevana ravinne- ja kiintoainekuormituksen tavoitteena on enintään 
nykytason suuruinen kuormitus siellä, missä vallitsee vesien erinomainen tai hyvä ekologinen tila, 
eikä tila ole vaarassa heikentyä ravinnekuormituksen seurauksena. Näissä vesissä yleensä riittä-
vät nykykäytännön mukaiset toimenpiteet. Kuormituksen vähentäminen nykytasosta on tarpeen 
erityisesti niissä vesistöissä, jotka ovat hyvää huonommassa tilassa tai hyvä/erinomainen tila uh-
kaa heikentyä rehevöittävän ravinnekuormituksen vuoksi. 

Kemijoen vesienhoitoalueella keskeisenä tavoitteena on pintavesien hyvän tai erinomaisen tilan 
turvaaminen pääosin nykykäytännön mukaisin toimin ja osittain lisätoimin. Laajamittainen vesistö-
jen kunnostamisen edellyttämä perusteellinen hanketason suunnittelu, lupaprosessi sekä hankkei-
den rahoittaminen vie vuosia, joten se ei ehdi parantamaan vesien ekologista tilaa riittävästi vuo-
teen 2015 mennessä. Vaikka toimenpiteet ehdittäisiinkin tehdä tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus 
näkyy erityisesti suurissa vesistöissä vasta pitkän ajan kuluttua. Ekosysteemitason muutokset voi-
vat olla hitaita. Myös teknisen kehityksen voi odottaa parantavan vesiensuojelutilannetta edelleen-
kin, mutta sen vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. 
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3.4.6 Kalasto  
 
Suhangon osayleiskaavan mukaisella kohdealueella on toteutettu kalasto- ja kalastusselvityksiä 
vuosituhannen alkuvuosina aiempaan YVA-menettelyyn liittyen. Selvitykset ovat tehneet Lapin 
Vesitutkimus Oy ja PSV Maa ja Vesi Oy.  

Hankealueen virtavesien kalastoa on selvitetty sähkökoekalastuksin vuonna 2001 (Taskila 2001). 
Tuolloin kalastettiin Simojokeen laskevilla Ruonajoella kuusi ja Tainijoella neljä koealaa sekä Kemi-
jokeen laskevilla Konttijoella kolme ja Vähäjoella yksi koeala. Tätä ennen vuonna 2000 oli kalastet-
tu Ruonajoen yläosalla kolme koealaa ja samalla oli kerätty taimennäytteitä entsyymigeneettistä 
analyysiä varten. Lisäksi alempana Ruonajoella oli kalastettu yksi koeala (Kiviniemi 2000). Ensim-
mäisen kerran Ruonajoella oli kalastettu jo vuonna 1987, jolloin oli saatu ensimmäiset viitteet tai-
menen esiintymisestä joella (Jokikokko & Jutila 1993). 

Alkuvuodesta 2002 toteutettiin rantatilan omistajille suunnattu kalastustiedustelu koskien Ruonajo-
en, Kontti-Vähäjoen ja Tainijoen kalastusta (Paksuniemi 2002). Simojoen kalastoa ja kalastusta on 
selvitetty enemmänkin mm. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta. Suomen alueelta 
Itämereen laskevissa joissa vain Simojoessa ja Tornionjoessa on jäljellä alkuperäinen luonnossa 
lisääntyvä lohikanta. Simojoen lohikantaa on elvytetty istutuksin 1980-luvulta alkaen. Jokea voi-
daan pitää kalaston ja kalastuksen osalta erittäin merkittävänä. 

Ruonajoki 

Ruonajoen vuoden 2000 sähkökalastusten koealat sijaitsivat joen latvoilla Siliäniemeen johtavan 
metsäautotien ylä- ja alapuolella. Yksi koeala sijaitsi hieman alempana Saukko-ojan suun yläpuo-
lella. Seuraavana vuonna kalastettiin samoilta alueilta kaksi koealaa ja lisäksi neljä koealaa alueel-
ta alavirtaan alimman koealan sijaitessa jo lähellä Simojokea. Ylimmät koealat olivat varjosteisia, 
sorapohjaisia ja niillä oli selvästi alempia koealoja enemmän pohjakasvillisuutta (pääasiassa sam-
malta), joten ne olivat silmämääräisesti arvioiden erinomaisia taimenhabitaatteja.  Alemmille koe-
aloille virtausnopeudet ja pohjan raekoko kasvoivat ja pohjakasvillisuus väheni. 

Ruonajoen ylimpien koealojen (Siliäniemen metsäautotien sillan läheiset koealat) kalasto koostui 
molempina kalastusvuosina pääosin taimenista ja tiheydet olivat suhteellisen suuria. Taimenet 
edustivat useaa ikäluokkaa (0+-3+), joten lajin tiedetään lisääntyneen alueella luontaisesti. Ruona-
joen alemmilla osilla taimenta ei enää esiintynyt. Aivan joen alaosilla lähellä Simojokea saalislajis-
tossa esiintyi myös harjusta, mikä johtuu todennäköisesti Simojoesta jokeen nousseista yksilöistä. 
Harjus myös todennäköisesti lisääntyy alueella. Koekalastussaaliissa esiintyi muina lajeina madet-
ta, haukea, kivisimppua, seipiä, ahventa, mutua ja kivennuoliaista. 

Yhdellä vuonna 2000 Ruonajoesta saadulla taimenkoiraalla havaittiin sähkökoekalastusten yhtey-
dessä juoksevaa maitia, joten joen taimenten voitiin epäillä olevan purotaimenia. Tähän viittasi 
osaltaan myös lajin esiintyminen joen yläosilla ja puuttuminen keski- ja alaosilta. Em. tekijöistä joh-
tuen haluttiin varmistaa joen taimenkannan alkuperä ja mahdollinen eriytyminen, joten taimenkan-
nasta otettiin näytteet (31 yks.) entsyymigeneettistä tutkimusta varten. Tutkimus toteutettiin Riista- 
ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta ja siitä on laadittu erillinen lyhyt raportti (Koskiniemi 
2000). Tutkimusten tulosten mukaan Ruonajoen taimenkanta todettiin omaleimaiseksi eriytyneeksi 
populaatioksi. Tältä osin se erosi selvästi muista tarkastelussa mukana olleista taimenkannoista 
(Simojoki, Torniojoki, Ohtaoja, Kitkajoki (Jyrävän yläpuoli) ja Rautalamminreitin viljelykanta). Joen 
taimenkannasta on pyydetty emokalaston perustamista varten kaloja kahdesti vuosina 2002 ja 
2003. Kalat siirrettiin Lautiosaaren kalanviljelylaitokselle.  

Ruonajoen purotaimenkannan esiintymisalueeksi on tutkimuksin paikannettu Ruonajoen yläosa 
Rytiojan yhtymäkohdan yläpuolelta alkaen sekä Kuorinkilammenoja, jossa taimenia on Kuorinki-
lammelle asti. Kalakannan elinolosuhteista muodostuneen käsityksen mukaan sen viihtymiselle 
olennaiset edellytykset ovat Kuorinkikivaloiden tuottamat runsaat ja hyvälaatuiset pohjavedet sekä 
vesistön pohjan poikastuotannolle sopiva laatu ja virran riittävä nopeus. Ruonajoen taimenkannan 
perimä ja esiintymisalueet ovat suppeita, mistä johtuen taimenkanta on oletettavasti ympäristö-
muutoksia huonosti sietävä.  



Seitap Oy                         RANUA                                                      23 
2012                                                                                        TERVOLA 
       SUHANGON OSAYLEISKAAVA                          
________________________________________________________________________________________________ 

 

Vuotta 2001 koskeneen kalastustiedustelun mukaan Ruonajoen saalis koostui pääosin hauesta, 
ahvenesta ja särjestä, joiden lisäksi saatiin pieniä määriä harjusta, taimenta ja siikaa. Ruonajo-
kisuun alueella Simojoella saalisjakauma oli lajeittain jokseenkin samankaltainen, joskin vähäinen 
taimensaalis korvaantui lohella. Lisäksi alueella oli myös pyyntikelpoinen rapukanta (Paksuniemi 
2002) 

Tainijoki 

Tainijoella kalastettiin loppukesällä 2001 neljä koealaa, jotka oli sijoiteltu varsin kattavasti Tainijoen 
varrelle Rahaseljänlammen-Kalliolammen alueelta alavirtaan Tainivaaranaavan seudulle asti. Koe-
alat olivat käytännössä kasvittomia ja niiden pohjalla oli kauttaaltaan kerros levää, jossa oli lisäksi 
ruskeaa sakkaa. Kalasto oli varsin niukka ja koostui pääosin mateista, muduista, kivennuoliaisista 
ja kivisimpuista. Alimmalla koealalla esiintyi lisäksi harjuksia, jotka olivat pääasiassa yksikesäisiä 
poikasia (Taskila 2001). Kalastustiedustelun mukaan Tainijoen saalis vuonna 2001 koostui pääosin 
hauesta, ahvenesta ja särjestä, joiden lisäksi saatiin vähäisemmissä määrin harjusta (Paksuniemi 
2002).  

Konttijoki 

Kemijokeen laskevalla Konttijoella kalastettiin 2001 kolme koealaa Konttijärven alapuolelta alavir-
taan lähelle Vähäjokea saakka. Joen yläosa oli kapeaa tammukkapuroa ja siellä oli myös luontai-
sesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenten tiheys oli alueella hyvä ja kalat olivat pääosin yksikesäisiä 
poikasia. Niitä esiintyi pienin tiheyksin myös alemmilla koealoilla. Konttijärven alapuolisella koealal-
la oli runsaasti myös harjuksia, jotka olivat lähes kokonaisuudessaan niin ikään yksikesäisiä poi-
kasia. Myös harjuksenpoikasia esiintyi vähemmissä määrin alemmillakin koealoilla. Konttijoelta 
saatiin 2001 koekalastusten yhteydessä myös neljä istutusperäistä lohen poikasta (Taskila 2001) 

Kalastustiedustelun mukaan Konttijoen ja Konttijärven saaliista merkittävä osa oli haukea ja ahven-
ta, mutta taimenen ja harjuksen saaliit olivat samaa suuruusluokkaa näiden lajien kanssa. Lisäksi 
oli saatu pienet määrät siikaa ja särkeä. Konttijärven eteläpuolisen Takalammen kalasto koostui 
tiedusteluvastausten mukaan hauesta, ahvenesta ja särjestä (Paksuniemi 2002) 

Vähäjoki 

Konttijoen alapuolisella Vähäjoella kalastettiin 2001 yksi koeala. Harjuksen poikastuotanto oli koe-
alalla hyvä (Taskila 2001) Kalastustiedustelun mukaan Vähäjoen tärkeimmät saalislajit vuonna 
2001 olivat hauki ja särki. Näiden lisäksi saatiin kohtalaisen runsaasti ahventa, harjusta ja kirjolohta 
ja vähemmissä määrin taimenta, siikaa ja madetta (Paksuniemi 2002). 

 
3.4.7 Pohjaeläimet  
 
Suhangon osayleiskaavan muutoksen mukaisella alueella sekä sen alapuolisilla vesistöillä on to-
teutettu pohjaeläinselvityksiä vuosina 2002 ja 2003. Vuonna 2002 selvitykset toteutettiin virtavesi-
alueilla (Ruonajoki, Konttijoki, Vähäjoki, Ylijoki) (Hamari 2002), ja vuonna 2003 selvityksiä laajen-
nettiin Konttijärvelle (Hamari 2003). Vuoden 2002 näytteenotto tapahtui potkuhaavimenetelmällä 
standardin SFS 5077 mukaisesti. Standardia täydennettiin RIVPACS (River Invertertebrate Predic-
tion and Classification System) -menetelmällä. Näytteet pyrittiin keräämään noin 50 m pitkältä joki-
aluetta edustavalta näytealalta kolmesta näytepisteestä.  

Nilviäisten osalta on tehty erillisselvitys rauhoitetun ja erityisesti suojellun jokihelmisimpukan 
(Margaritifera margaritifera) esiintymisestä Konttijoessa ja sen alapuolisessa Vähäjoessa, Tainijo-
essa sekä Ruonajoessa ja pienialaisesti Ruonajokisuun alapuolisella Simojoella vuonna 2002 
(Hamari 2002). Parhaiten raakun elinympäristövaatimusten arvioitiin toteutuvan Konttijoen ala-
osassa ja Ruonajoen yläosassa, mutta lajia ei tavattu miltään tutkitulta alueelta. Selvityksessä ha-
vaittiin isoista simpukkalajeista ainoastaan isojärvisimpukan (Anodonta cygnea (L.)) esiintymä 
Konttijärven luusuassa.  
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Kemijoen vesistöalue 

Kemijoen vesistöalueen puolelta pohjaeläinnäytteitä otettiin vuonna 2002 yhdeltä Konttijoen ja 
kahdelta Vähäjoen näytealueelta. Jokien pohjaeläimistö oli suhteellisen runsaslajinen, sillä jokai-
selta tutkitulta näytealueelta määritettiin lähes 30 pohjaeläintaksonia. Konttijoen alaosan näytealu-
een yleisimpiä pohjaeläinryhmiä olivat kaksisiipiset (Diptera) ja päivänkorennot (Ephemeroptera). 
Alueella esiintyi myös koskikorentoja (Plecoptera) viidestä eri suvusta sekä vesiperhosia (Epheme-
roptera) neljästä suvusta. Virtavesille tyypillisiä Elmidae-heimon kovakuoriaisia havaittiin myös 
Konttijoella kohtalaisesti. 

Vähäjoen näytealueiden pohjaeläinyhteisöjen rakenne oli keskenään samankaltainen, vaikka Suu-
kosken yksilömäärä oli yläpuoliseen alueeseen verrattuna huomattavasti korkeampi. Molemmissa 
näytteissä oli runsaasti eri vesiperhossukuja sekä jonkin verran myös päivänkorentoja ja koskiko-
rentoja. Tämän vuoksi myös BMWP- ja ASPT-indeksit saivat korkeampia arvoja kuin Konttijoella. 
Vähäjoen molemmilta näytealueilta tavattiin myös mäkärän (Simulidae) ja surviaissääsken (Chi-
ronomidae) toukkia. Vähäjoen Suukoskelta tavattiin yksittäinen uhanalaiseksi luokiteltu laji (Arctop-
syche ladogensis). 

Simojoen vesistöalue 

Ruonajoelta ja siihen laskevilta puroilta otettiin vuonna 2002 pohjaeläinnäytteitä kaikkiaan kahdek-
salta näytealueelta, joista puolet sijaitsivat Ruonajoen pääuomalla. Näytealueet joen latvaosalta 
Taviojan suulle saakka (mukaan lukien Kotiojan näytealue) olivat pohjaeläimistöltään samankaltai-
sia. Alueilla esiintyi runsaasti surviaissääskien (Chironomidae) toukkia sekä päivänkorentoja. Kos-
kikorentojen ja vesiperhosten osuudet olivat selvästi pienempiä. Muista alueista poiketen Kuorinki-
lammenojan näytteissä esiintyi runsaammin surviaissääskiä ja koskikorentoja.  

Rytiojalla, jonka näytepisteen BMWP-indeksi sai koko selvityksen alimman arvon, pohjaeläimistöön 
kuului muita alueita enemmän harvasukamatoja (Oligochaeta), jotka ovat tyypillisiä mm. järvien 
sedimentaatiopohjilla. Ruonajoen keskiosilla sekä Pahaojalla ja Suhankojoella pohjaeläimistössä 
vallitsivat koski- ja päivänkorennot sekä Suhankojoella myös surviaissääsket. Näiden alueiden 
runsaimmat taksonimäärät tavattiin koskikorentojen ryhmästä, mutta Suhankojoella esiintyi vesi-
perhosia yhteensä kahdeksasta eri vesiperhosheimosta, jonka vuoksi näytealueen likaantumisin-
deksi (BMWP) saavutti varsin korkean arvon. BMWP perustuu eri pohjaeläinheimojen likaantumi-
sensietokykyyn. Likaantumisen suhteen herkät heimot saavat korkean pistearvon ja likaantumista 
hyvin sietävät alhaisen pistearvon. Kunkin näytepisteen pistearvo on siinä esiintyvien yksittäisten 
heimojen pistearvojen summa. Indeksi on kvalitatiivinen eikä huomioi yksilömääriä. Kun BMWP-
indeksi suhteutetaan sen muodostaneiden heimojen lukumäärään, saadaan keskimääräinen ve-
denlaatupisteindeksi taksonia kohti (ASPT, average score per taxon). Korkeat ASPT:n arvot ovat 
tyypillisiä puhtaille latvavesille ja matalat arvot ympäristöille, joissa esiintyy vähän likaantumisen 
suhteen herkkiä lajeja. 

Ruonajokisuun, Simojoen ja Tainijoen näytealueilla ei erottunut niin selvästi yksilömäärältään val-
litsevaa pohjaeläinryhmää, sillä näillä alueilla esiintyi kohtalaisesti koskikorentoja, päivänkorentoja, 
kaksisiipisiä sekä hieman vähemmässä määrin myös vesipunkkeja. Vesiperhoset muodostivat yk-
silömäärältään varsin pienen osan pohjaeläinten kokonaismäärästä, mutta erityisesti Simojoella 
niiden lajikirjo oli laaja ja tällä alueella myös likaantumisindeksi saavutti suurimman arvonsa. 

Pienimmät BMWP-indeksin arvot havaittiin Rytiojalla ja vastaavasti suurimmat Simojoella. Kaikki 
näytepaikat huomioiden keskimääräinen taksonikohtainen indeksi (ASPT) korreloi positiivisesti 
likaantumisindeksin kanssa (Pearsonin korrelaatio r=0,716; df=14; p<0,001) eli likaantumisindeksin 
kohotessa myös likaantumiselle herkkien pohjaeläinheimojen määrä kasvoi. 

Kaikilta tutkituilta Simojoen vesistöalueen näytealueilta tavattiin veden likaantumiselle herkimpiä 
pohjaeläinheimoja. Pienten purojen taksonimäärä oli kuitenkin usein alhaisempi kuin suuremmilla 
joilla ja Simojoen valuma-alueella sijaitsevien näytealueiden pohjaeläimistä laskettu likaantumisin-
deksi oli muutamaa poikkeusta lukuunottamatta pienempi kuin Kontti- ja Vähäjoella. Ruonajoen 
latvaosista tavattiin tuolloin uhanalaiseksi luokiteltu päivänkorentolaji (Haprophlebia fusca), joka 
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kuuluu veden likaantumisen suhteen herkkään heimoon (Leptophlebiidae; BMWP-indeksin arvo = 
10). Tämä siitäkin huolimatta, että näytealueen pohjaeläimistä laskettu likaantumisindeksin arvo oli 
vain 102. Siten joen koolla näyttäisi olevan merkitystä taksonimäärän ja sitä kautta myös BMWP-
indeksin selittäjänä. Lajimäärän on yleisesti arvioitukin olevan runsaimmillaan keskisuurissa joissa. 

Konttijärvi 

Konttijärven syvänteiden pohjaeläimistöä kartoitettiin ottamalla näytteet järven pohjasedimentistä 
toukokuun alussa 2003. Näytealue A sijaitsi Konttijärven tunnetulla järven syvimmällä kohdalla 
(noin 9,2 m). Toiseksi näytealueeksi (B) valittiin syvyyskäyrien perusteella noin 6,8 metrin syvänne. 
Näytteenotto tapahtui Ekman-noutimella (289 cm2) standardin SFS 5076 mukaisesti.  

Molempien näytealueiden pohjan laatu oli hyvin samankaltainen. Pintakerros muodostui tumman-
ruskeasta ja noin 10 cm paksusta pitkälle hajonneesta hienojakoisesta eloperäisestä aineksesta. 
Alapuolinen, noin 10 cm paksu kerros oli rakenteeltaan samankaltaista, mutta väriltään vaaleam-
paa. Näytealueen B pohjan pintakerroksessa esiintyi yksittäisiä osittain hajonneita sammalia. Näyt-
teet eivät sisältäneet mineraaliainesta eikä näytteissä ollut havaittavissa hapettoman hajoamisen 
tuloksena syntyneitä kaasuja. 

Molempien näytealueiden pohjaeläimistö oli niukka sekä laji- että yksilömääräisesti, vaikka niiltä 
tavattiin myös ilmeisesti rantavyöhykkeiltä kulkeutuneita vesiperhosten suojakoppia. Tutkittujen 
syvännealueiden pohjaeläimistö koostui pelkästään surviaissääskistä (Chironomidae). Molemmilla 
alueilla tavattiin Tanypodinae- ja Chironomini-ryhmien surviaissääskiä sekä matalammalta näyte-
alueelta lisäksi yksittäinen Tanytarsini-ryhmään kuuluva yksilö. Pohjaeläinten yksilötiheydet ja bio-
massa olivat järven syvimmässä kohdassa (noin 9,2 m) 288 yks./m2 ja 0,551 g/m2. Noin 6,8 metrin 
syvyyteen sijoittuvan toisen syvänteen arvot olivat noin kolmannes tästä. Tutkittujen syvänteiden 
pohja muodostui pitkälle hajonneesta hienojakoisesta eloperäisestä aineksesta.  

Surviaissääskien harvalukuisuus sekä Chironominae-ryhmän suhteellinen runsaus viittaa siihen, 
että syvänteiden pohjan eläinyhteisön monimuotoisuutta rajoittaa ajoittain alhainen happipitoisuus. 
Vesistönäytteet tukevat myös tätä ajatusta: pohjan läheisten vesikerrosten väri on raudan ja man-
gaanin samentamaa johtuen veden alhaisesta happipitoisuudesta.  

 
3.4.8 Kasvillisuus, luontotyypit ja elinympäristöt  
 
Kasvillisuusselvitykset on YVA-menettelyssä suorittanut PSV-Maa ja Vesi Oy. Lapin Vesitutkimus 
Oy tarkisti asemakaavoitettavan alueen (rikastamoalue) sekä osayleiskaavan laajennusalueiden 
(Rytisuo sekä kaava-alueen kaakkoisosat) luontotyypit ja kasvillisuuden vuosina 2010 ja 2011 (La-
pin Vesitutkimus 2011d). 

Alue sijoittuu kasvimaantieteellisesti keski- ja pohjoisboreaalisten metsäkasvillisuusvyöhykkeiden 
rajalle. Alue on Etelä- ja Pohjois-Suomen välistä vaihettumisvyöhykettä, jossa esiintyy sekä eteläi-
siä että pohjoisia lajeja ja kasvillisuustyyppejä. Kivalojen seudun lievä tunturiluonne ja kalkkipitoi-
suus ovat monipuolistaneet alueen lajistoa. Maanmittauslaitoksen tekemän maakäyttö- ja puusto-
tulkinnan perusteella suota on hankealueelle sijoittuvalla Ruonajoen valuma-alueella yli 50 % pin-
ta-alasta. Kemijoen vesistöalueeseen kuuluvalla Vähäjoen valuma-alueella soiden osuus on jonkin 
verran alhaisempi (noin 40 %). Sekä turve- että kangasmailla mänty- ja sekametsät ovat vallitse-
via. Avosoiden osuus em. valuma-alueiden pinta-alasta on noin 4–17 %. 

Ranuan ja Tervola-Muurolan alue-ekologisten suunnitelmien sekä Metsäkeskuksen tekemän ar-
vokkaiden elinympäristöjen inventoinnin perusteella kaivospiirin lähiympäristössä ovat vallitsevina 
tuoreet ja kuivahkot kankaat. Lähinnä Tainijärven ympäristössä ja Palovaaran eteläpuolella esiintyy 
myös lehtoja ja lehtomaisia kankaita (Hiltunen 1999, Uusitalo 2000). Kaivospiirin pohjois- ja koillis-
puoli kuuluu rehevään Lapin kolmion alueeseen (Meriluoto & Soininen 2002). 

Suhangossa vuosina 2001-2004 ja 2010-2011 tehtyjen kasvillisuusselvitysten perusteella kaava-
alueen kasvistollisesti merkittävimpiä alueita ovat  
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 lähteet 
 puronvarret 
 ojittamattomat (usein runsasravinteiset) suot 
 monimuotoiset metsäalueet 
 uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien kasvupaikat sekä  
 muut erityisen arvokkaat elinympäristöt. 

 

Alueella on runsaasti metsälain erityisen arvokkaita elinympäristöjä, kuten lähteiden ja pienvesien 
ympäristöjä, kivikoita, kallioita, ruoho- ja heinäkorpia, lehtolaikkuja ja luhtia. 

Lähteet 

Lähteet ja luonnontilaiset purot ovat vesilain suojelemia luontotyyppejä, joita koskee luonnontilan 
muuttamiskielto. Kaivosalueelta ja sen lähiympäristöstä on löydetty noin 20 lähdettä. Lähteitä on 
runsaimmin varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella. Huomionarvoisia ovat esimerkiksi Konttijär-
veen itäpuolelta laskevan puron varressa oleva lähde (ylempi), Konttijärvestä pohjoiseen laskevan 
puron varren lähde, Kuorinkilammesta kaakkoon oleva lähteikkö, Taka-Kuorinkikivalon itälaidan 
lähteet sekä Ahmavaaran luoteispuolen lähteikköalue. 

 

  
Kuva 9. Kuorinkikivalon itälaidalla sijaitseva lähde ja oikealla Kuorinkilamminojan rantakasvillisuut-
ta. 

Puronvarret 

Maanomistajan aloitteesta Lapin metsälautakunta on tehnyt metsälain mukaisen rauhoituspäätök-
sen Ruonajoen yläosan rantojen metsille 30 vuoden ajaksi. Sen tarkoituksena on säästää nämä 
alueet metsätalouden toimenpiteiltä. Rauhoituspäätös on tarkoitus uusia määräajan umpeuduttua. 
Määräajan asettaminen perustuu korvaukseen, jota valtio rauhoituksesta maanomistajalle maksaa. 
Alue on vanhaa metsää, lähinnä kuusikoita Ruonajoen molemmin puolin. Rauhoituspäätös ei estä 
kaivostoimintaa, koska se koskee vain metsätalouden käyttöä.  
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Konttijärvestä pohjoiseen laskevan puron varsi on metsälakikohde, jonka varrella esiintyy mm. 
ruoho- ja heinäkorpea ja luhtaista sarakorpea. Puro laajenee pieneksi lammeksi, jonka rannalle 
sijoittuu lähde. 

Ojittamattomat suoalueet 

Kaava-alueella on runsaasti pienialaisia ojittamattomia suoalueita, joista useat ovat runsasravintei-
sia. Laajimmat pääosin ojittamattomat suoalueet ovat Siliäniemenaapa (Ahmavaaran louhosalue), 
Rytisuo sekä Tavisuo (nykyisen suunnitelman mukainen rikastushiekka-allasalue). Takalammen 
eteläpuolella on Metsähallituksen perustama ojitusrauhoitusalue, jota on esitetty soidensuojeluoh-
jelman täydennyskohteeksi Tainiaavan nimellä. Myös Takalampeen rajoittuva Takalamminaapa on 
arvokas osittain luonnontilainen suokokonaisuus, jolla esiintyy pienialaisesti myös vaarantunut kiil-
tosirppisammal.  

 

 
Kuva 10. Näkymä Rytisuon itäpuolelta. Kaava-alueen itäosissa on verrattain runsaasti pintakallioi-
ta ja kivikoita, etualalla keskiravinteista nevaa. 

Monimuotoiset metsäalueet 

Kaava-alueen metsät ovat lähes poikkeuksetta metsätalouden piirissä. Laajin yhtenäinen luonnon-
tilaisen kaltainen metsäalue sijoittuu Palolammen eteläpuolelle ja se käsittää tuoreita ja kuivahkoja 
kankaita sekä niiden soistumia. Myös Rytisuon länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee luonnontilaisen 
kaltaisia vanhemman metsän alueita. Alueen ulkopuolella lähimmät vanhemman metsän alueet 
ovat Kuorinkikivalon länsipuolella oleva rinnemetsä, Kuorinkilammen ja Palovaaran sekä Palolam-
men ja Palovaaran välissä olevat metsäalueet ja Ahmavaaran länsiosan kangasmetsäalue.  

Uhanalaiset ja silmällä pidettävät lajit 

Kaava-alueelta tai sen ympäristöstä on löydetty yhdeksän valtakunnallisesti uhanalaista, vaarantu-
neeksi luokiteltua kasvilajia: lettosara, suopunakämmekkä, kaitakämmekkä, kirkiruoho, lettorikko, 
röyhysara, kiiltosirppisammal sekä kaksi salassa pidettävää lajia.  Valtakunnallisesti silmälläpidet-
täviä lajeja on löytynyt seitsemän: suovalkku, suippohärkylä, vienansara, velttosara, kirjorah-
kasammal, lehtoväkäsammal sekä yksi salassa pidettävä laji. Alueellisesti (keskiboreaalinen Poh-
janmaa) uhanalaisia lajeja alueelta on löytynyt 11: pussikämmekkä, lettovilla, lehtomatara, suo-
menlumme, siniyökönlehti, pitkälehtivita, rimpivihvilä, lehtoväkäsammal, koskisammakonsammal, 
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pohjanpurosammal ja pohjankerrossammal. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit kirkiruohoa, met-
sänemää ja suippohärkylää lukuun ottamatta ovat pääasiassa lettojen tai muiden ravinteikkaiden 
suotyyppien sekä lähteiden lajeja. Suojelullisesti arvokkaiden lajien esiintymiä on kaava-alueella 
noin 40 kappaletta. 

3.4.9 Suojelualueet  
 
Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole suojelualueita. Natura 2000 -verkostoon 
kuuluvista alueista lähimpänä ovat Tuiskukivalon närheikkö (noin 6 km etäisyydellä), Saariaapa-
Hattuselkä (noin 9 km) ja Simojoki (noin 20 km Ruonajokea pitkin). Tuiskukivalon närheikkö kuuluu 
myös vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Simojoki koskiensuojeluohjelmaan. Hankealuetta lä-
hin luonnonsuojelualue on Runkauksen luonnonpuisto (noin 15 km:n etäisyydellä).  

Hankealueelle sijoittuu virallisten suojeluohjelmien ja -alueiden ulkopuolisista alueista Suomen 
tärkeiden lintualueisiin sekä kansainvälisesti arvokkaisiin lintualueisiin lukeutuva laaja (139 km2) 
Runkaus-Saariaapa-Tainijärvet -alue (Leivo ym. 2002).  

 
3.4.10 Eläimet  
 
Suhangon alue kuuluu eliömaantieteellisessä jaottelussa Tornion - Kainuun ja Perä-Pohjolan vyö-
hykkeen rajoille. Tornion - Kainuun vyöhykkeellä linnustolle on ominaista eteläisten ja pohjoisten 
lajien kohtaaminen. Alueen linnustotiheys on 50 × 50 km ruuduissa keskimäärin 135-150 paria/km2 
(Väisänen 1998). Hankealueen ja sen ympäristön laikuittain esiintyvät rehevämmät biotoopit ja 
luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset suokokonaisuudet monipuolistavat alueen linnustoa. 
Suhangon kaivoshankkeen yhteydessä on tehty linnustoselvityksiä vuosina 2001, 2002 ja 2010 
(Parviainen 2001, Parviainen 2002a, Parviainen 2002b, Lapin Vesitutkimus 2011a). Menetelminä 
on käytetty pistelaskentoja, linjalaskentoja sekä järvien kiertolaskentaa. Alueen vesistöistä erityi-
sesti Takalammella on myös merkitystä paikallisella tasolla muuton aikaisena levähdyspaikkana ja 
osana laajempaa linnuston suojelualuekokonaisuutta. Alueen metsien tyyppilajistoa ovat mm. paju-
lintu (Phylloscopus trochilus), harmaasieppo (Muscicapa striata), peippo (Fingilla coelebs), järri-
peippo (Fringilla montifringilla), hömö- ja talitiainen (Parus montanus, P. major), leppälintu (Phoe-
nicurus phoenicurus), urpiainen (Carduelis flammea), vihervarpunen (C. spinus), käpylinnut (Loxia 
sp.), punarinta (Erithaceus rubecula), punakylkirastas (Turdus iliacus) ja metsäkirvinen (Anthu tri-
vialis). Suolajistossa esiintyvät yleisesti mm. keltavästäräkki (Motacilla flava), liro (Tringa glareola), 
valkoviklo (Tringa nebularia), taivaanvuohi (Gallinago gallinago), kurki (Grus grus) ja pikkukuovi 
(Numenius arquata). Järvien ja lampien lajistoon kuuluvat mm. rantasipi (Actitis hypoleucos), telkkä 
(Bucephala clangula), sinisorsa (Anas plathyrhynchos), tavi (Anas crecca), kuikka (Gavia arctica) 
ja joutsen (Cygnus cygnus). Petolinnuista alueella on havaittu mm. ampu-, tuuli-, nuoli-, kana-, 
varpus-, sinisuo- ja hiirihaukka sekä erityisesti hyvinä myyrävuosina 2010 ja 2011 pöllöistä mm. 
hiiri- ja helmipöllö. Hankealueella tai sen häiriövaikutusalueella on tiedossa kaksi suuren uhanalai-
sen linnun pesäreviiriä. 

Alueen linnustoselvitysten perusteella hankealueen parimäärät neliökilometrillä ovat keskimäärin 
olleet noin 96 paria/km2 (vaihteluväli 64-156 paria/km2). Selvitysten yhteydessä tavattu pesivän 
linnuston kokonaislajimäärä on 92. Muuttaviin lajeihin kuuluvia tai muuten pesimättömiksi tulkittuja 
lajeja on tavattu 8 kpl. Korkeimmat lintutiheydet on tavattu tutkituista alueista Konttijärven louhos-
alueen ympäristössä sekä Siliäniemenaavalla ja matalimmat tiheydet Takalamminaavalla. Linnus-
totiheyteen vaikuttaa voimakkaasti tutkitun alueen puustoisuus ja luontotyyppien vaihtelevuus, mi-
kä selittää suurelta osin myös havaittuja tuloksia. Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto hankealu-
een linnustoselvityksessä tavattujen lajien suojelullisesta asemasta. 
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Taulukko 4. Yhteenveto hankealueella tehdyistä pesimä ja muuttolinnustoselvityksistä vuosilta 
2001, 2002 ja 2010 sekä eri kohteilla tavattujen uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n lintudirek-
tiivin liitteen I lajien, sekä Suomen kansainvälisen suojelun vastuulajit. 

Pesimälinnusto Hankealue Takalamminaapa Konttijärvi louhos 

lajilukumäärä 54 28 26 

paria/km2 89 64 156 

uhanalaislajit 6 3 3 

silmälläpidettävät lajit 7 2 3 

alueellisesti uhanalaiset 1 1 0 

ld I lajit 6 3 1 

EVA lajit 6 5 4 

Muuttolinnusto Tavisuo Siliäniemenaapa Takalampi Konttijärvi 

lajilukumäärä 41 38 26 33 

paria/alue 50 100 84 36 

uhanalaislajit 3 3 2 1 

silmälläpidettävät lajit 4 4 1 1 

alueellisesti uhanalaiset 1 1 0 1 

ld I lajit 6 5 3 4 

EVA lajit 9 6 6 4 

 
Hankealueella on tavattu linnustoselvitysten yhteydessä 11 uhanalaista ja 11 silmälläpidettävää 
lintulajia (Mikkola-Roos ym. 2010). Alueellisesti uhanalaisista lintulajeista alueella (vyöhyke keski-
boreaalinen, Pohjanmaa 3a) on tavattu 6 lajia. EU:n lintudirektiivin lajien suojelu toteutetaan Natu-
ra-verkostolla. Lintudirektiivin liitteen lajeja alueella on tavattu 24 kpl. Suomen kansainvälisen suo-
jelun lajeja alueella on tavattu 22 kappaletta (Ympäristöhallinto 2010). 

Hankealueella esiintyvä nisäkäslajisto tunnetaan varsin hyvin levinneisyytensä perusteella. Alu-
eella esiintyvistä luontodirektiiviin liitteen IV lajeista ja lajiryhmistä erillisselvitykset on tehty saukon 
ja lepakoiden osalta.  

Saukkoselvitys toteutettiin vuoden 2010 keväällä käsittäen Kemijoen vesistöalueelta Konttijoen 
sekä Simojoen vesistöalueella Ruonajoen ja Ylijoen. Selvityksessä käytettiin yhden käyntikerran 
laskentamenetelmää (engl., one-visit censuses OVC), koska se soveltuu hyvin laajojen alueiden 
kartoittamiseen ja on tulosten osalta luotettava (Sulkava & Liukko 2007). Ylijoelta tavattiin kaksi eri 
saukkoyksilöä ja löydettyjen useiden lumiluolien perusteella alue vaikuttaa pysyväisluontoisesti 
saukkojen asuttamalta. Myös Ruonajoen alaosalla tavattiin yhden saukon jäljet, mikä viittaa myös 
Ruonajoen alaosan kuuluvan saukkojen säännöllisesti käyttämään talviseen elinpiiriin. Vaikka tal-
vinen lumijälkilaskenta on menetelmänä luotettava, se ei kerro kokonaisuudessaan saukkojen ym-
pärivuotista elinpiirin sijoittumista. Vaikka laji on talvella sidoksissa varsin tiukasti virtaaviin vesiin ja 
niiden sulapaikkojen ravintovaroihin, niiden elinalueet kesäisin ovat todennäköisesti talvialueita 
laajemmat. Tutkituista kohteista erityisesti Ruonajoen latvaosat ovat todennäköisiä saukkojen ke-
säisiä elinalueita, koska alueella on tuolloin tarjolla runsaasti kalaravintoa.  

Suhangon alueella tehtiin lepakkoselvitys vuoden 2011 elo-syyskuussa. Menetelmänä käytettiin 
linjalaskentaa, joka käsitti ko. hankealueen lisäksi myös alueen itäpuolisia alueita. Laskennassa 
käytettiin apuna detektoria (Ciel-Electronique CDB-301) ja se suoritettiin paikasta riippuen jalan, 
pyörällä tai autolla. Linjalaskenta tehtiin yhteensä noin 208 km, josta noin puolet kävellen. Kartoitus 
toteutettiin kertaalleen elokuussa ja se toistettiin syyskuussa elokuun havaintopaikkojen sekä po-
tentiaalisten esiintymispaikkojen osalta. Lepakkohavainnot keskittyivät Konttijärven välittömään 
ympäristöön sekä Palovaaran alueelle (kaava-alueen ulkopuolella). Lisäksi näiden alueiden väliltä 
tehtiin kaksi lepakkohavaintoa. Yhteensä havaintoja tehtiin 18 kappaletta. Kaikki havainnot olivat 
taajuuden ja äänisignaalin rakenteen perusteella pohjanlepakoista (Eptesicus nilssonii). Lepakko-



Seitap Oy                         RANUA                                                      30 
2012                                                                                        TERVOLA 
       SUHANGON OSAYLEISKAAVA                          
________________________________________________________________________________________________ 

 

havainnot keskittyivät tutkimusalueen pohjoisosiin, jonne painottuu myös alueen iäkkäämpien met-
sien, jyrkänteiden ja rakennusten sijoittuminen. Havainnot keskittyivät ”pimeisiin” metsiin, puronvar-
teen ja järven ranta-alueelle, jossa esiintyy myös parhaiten lepopaikkoja (isot puut, kelot, kivilouhi-
kot, pienet kalliojyrkänteet). Nämä alueet tarjoavat lepakoille myös todennäköisesti talvehtimis- ja 
päivälepopaikkoja. 

Sammakkoeläimistä alueelta on selvitetty luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvan viitasamma-
kon (Rana arvalis) esiintymistä. Selvitys tehtiin toukokuun lopussa vuonna 2011 (Lapin Vesitutki-
mus Oy 2011b). Selvitys kohdistettiin osayleiskaavan muutoksen kohteena olevalle kaivospiirialu-
eelle sekä sen länsipuoliselle alueelle. Kartoitus tehtiin järvien ja lampien rannat kiertäen lajin ku-
tuaikana. Selvityksessä tavattiin kaksi lähekkäin sijaitsevaa kutupaikkaa Takalammen kaakkois-
rannalta. Kutupaikat pysyvät samoina vuosittain, ja siten hankkeen toteuttaminen todennäköisesti 
hävittää yhden kutualueen.  

Muita maalla elävän ja luontodirektiivin liitteessä IV mainittua lajistoa ei ole tutkittu erillisselvityksin, 
koska niiden esiintymistä alueella ei ole pidetty todennäköisenä tai lajien esiintymien selvittämistä 
ei ole pidetty mielekkäänä (ks. myös Sierla ym. 2004). 

 
3.4.11 Arkeologia 
 
Arkeologisten selvitysten suorittamisesta on vastannut arkeologi Hannu Kotivuori Lapin maakun-
tamuseosta.  

Suhangon kaivoshankeen osayleiskaavan alueella on tunnetut kiinteät muinaisjäännökset kohteet 
T-139 ja T144: 

- T-139 Konttijärvi, Vanhantalonlahti N, tupasija (ilm. lappalaisperäinen kiuas rantatörmällä)  
- T-144 Konttijärvi, Lammasniemi, pyyntikuoppa  

 
3.4.12 Porotalous 
 
Suhangon kaivosalue on pääasiassa Isosydänmaan paliskunnan alueella, mutta pieniä osia han-
kealueen luoteisosista sijaitsee myös Narkaus-paliskunnan alueella. Molempien paliskuntien porot 
kuitenkin palkivat hankealueella, koska raja-aitaa ei ole. Kesällä Suhangon kaivoshankkeen lähei-
syydessä laiduntavan porokarjan koko on noin 700 poroa. Bruttokarjan koko Isosydänmaan palis-
kunnassa on 3200 ja Narkaus -paliskunnalla 3500 poroa. 
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4. YLEISKAAVAN KUVAUS 
 
4.1 Aluevaraukset 
 
Kaivosalue 

Yleiskaavalla osoitetaan kaivosalue, joka on tarkalleen kaivospiirin mukainen. Kaivosalueelle on 
tarkoitus sijoittua avolouhoksia ja b-malmin, sivukiven, rikastushiekan, moreenin ja turpeen läjitys-
alueita. Läjityksen ylimmäksi tasoksi määrätään enintään +215 m N60 järjestelmässä. 

Kaivosaluetta muodostuu Ranuan puolelle yhteensä 3914,5 ha, josta tällä kaavan laajennuksella 
muodostuvaa uutta kaivosaluetta 619,5 ha. Kaavassa on mukana Ranuan kunnan puoleinen osa 
Suhangon kaivoksen kaivosaluetta kokonaisuudessaan, myös 94 ha alue, joka jää nykyisen kai-
vospiirin ulkopuolelle. 

Tervolan kunnan puolelle osoitetaan kaavalla 532 ha kaivosaluetta, josta tällä kaavalla muodostu-
vaa uutta kaivosaluetta 362,5 ha. Tervolan puolelle jää voimaan aikaisemmankin yleiskaavan mu-
kaista kaivosaluetta, jota tällä kaavan muutoksella ja laajennuksella ei käsitelty (kuva 3).  

Yleiskaavan muutoksella osoitetaan Ranuan puolella vahvistuvalla merkinnällä alueen osa, joka on 
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. Muutettavassa yleiskaavassa aluevaraus oli eri kohdassa eikä 
edellisessä osayleiskaavassa määrätty rikastamon aluetta asemakaavoitettavaksi.  

Kaivosalueelle tulee sijoittumaan rakennuksia myös asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. 
Siellä rakentamisen luvitus tapahtuu ilman asemakaavan ohjausta. 

Kaivoksen toiminnoista yleiskaavassa osoitetaan ohjeellisella aluerajauksella avolouhosten sijain-
nit. Takalampi osoitetaan niin ikään ohjeellisella rajauksella laajennettavaksi luonnonmukaista ko-
koaan suuremmaksi laskeutusaltaaksi.    

Loma-asuntoalue 

Kaivospiirin ulkopuolelle, käytännössä sen sisälle saarekkeeksi jäänyt vanha maatilan talouskes-
kus osoitetaan kaavaluonnoksessa nykyisen käyttötarkoituksensa mukaisesti loma-asuntoalueeksi.   

Vesialue 

Tervolan puolella kaivosalueeseen sisältyy Konttijärvi rantoineen. Konttijärvi ja sen rannat sisälty-
vät yhtä rannalla olevaa vanhaa maatilan talouskeskusta lukuun ottamatta kaivospiirin alueeseen. 
Konttijärvelle kaivoksen puhdasvesialtaana määrätään yleiskaavaluonnoksessa ympäristöluvan 
mukainen säännöstelyväli 140,3 – 142,3.  

 
4.2 Kohdemerkinnät 
 
Konttijärven rannalla olevat kaksi kiinteää muinaisjäännöstä osoitetaan kaavaluonnoksessa asi-
aankuuluvalla kohdemerkinnällä (SM). Merkinnälle annetaan muinaismuistolain mukainen suunnit-
telumääräys.    

 
4.3 Erityisominaisuudet 
 
Kaivosalueen sisälle jäävä osa Ruonajokea latvahaaroineen osoitetaan luonnon monimuotoisuu-
den kannalta erityisen tärkeänä osa-alueena. Osa-alueelle annetaan asianmukainen suojelumää-
räys. 
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5. YLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
 
5.1 Vaikutusten arvioinnin taustaa 
 

Arctic Platinum Partnership (nyk. Gold Fields Arctic Platinum Oy) on tehnyt Suhanko-
kaivoshankkeesta ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen ympäristövai-
kutusten arvioinnin, joka valmistui vuonna 2003. Hankkeessa yhteysviranomaisena toiminut Lapin 
ympäristökeskus (nyk. Lapin ELY-keskus) antoi arviointiselostuksesta lausuntonsa 27.2.2004.  

Yhteysviranomaisen lausunnossa tuotiin esiin täydennystarpeita, jotka hankkeesta vastaava on 
ottanut huomioon aiemman vesi- ja ympäristötalousluvan sekä meneillään olevan muutoslupapro-
sessin suunnittelussa ja valmistelussa. Osa vaadituista selvityksistä tehdään ennen kaivostoimin-
nan aloittamista. 

Kaivoksen rikastusprosessin muutosten vuoksi GFAP on pyytänyt Lapin ELY-keskukselta päätöstä 
uuden YVA-menettelyn tarpeellisuudesta, viitaten valtioneuvoston asetukseen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelystä 17.8.2006/713 ja sen 7 pykälään, joka koskee arviointimenettelyn sovel-
tamista yksittäistapauksessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 
2 luvun 6 §:n perusteella Lapin ELY-keskus on 10.11.2011 päättänyt, ettei Gold Fields Arctic Pla-
tinum Oy:n Suhangon kaivoshankkeen muutokseen sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä. 

Suhanko-kaivoshankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty laajasti aiemmassa YVA-
menettelyssä. Vuosien 2010 ja 2011 aikana Lapin Vesitutkimus Oy on täydentänyt luontoselvityk-
siä: 

- kasvillisuusselvityksellä osayleiskaavan laajennuksen alueilla ja tulevan rikastamon alueel-
la 

- linnustoselvityksellä linjalaskentana kaavoitettavan alueen itäosassa ja Konttijärven etelä-
puolella 

- luontodirektiivin liitteen IV lajien erillisselvityksillä 
- saukkoselvityksellä Konttijoella ja Ruonajoella 
- viitasammakkoselvityksellä Suhangon alueen lammilla ja järvillä 
- lepakkoselvityksellä 

Vaikutusten arviointi perustuu pääosin YVA-menettelyn tuloksiin ja niitä täydentäviin vuosien 2010 
ja 2011 aikana tehtyihin selvityksiin. Lisäksi on ollut käytettävissä ympäristö- ja vesitalousluvan 
muutoshakemusluonnos (Lapin Vesitutkimus Oy, 2012). Kaavoituksen viranomaisneuvottelussa 
25.1.2012 viranomaistahot esittivät näkemyksensä selvitysten ja arvioinnin riittävyydestä. Viran-
omaiset esittivät mm. seuraavia näkemyksiä esitetyistä selvityksistä: 

- maisemavaikutukset tulee kuvata kaavassa riittävän havainnollisesti 
- muutokset ovat sellaisia, että asiat on käsitelty YVA-menettelyssä ja erityisarvot mm. ka-

laston ja Natura-alueiden osalta on käsitelty riittävästi 
- selostuksessa tulee kuvata riittävän hyvin tehdyt selvitykset, myös selvitysten tekijät. 

 
5.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
 

Toimiva aluerakenne: 

Kaivoshanke edistää alueensa elinkeinopohjan monipuolistamista luomalla uusia työpaikkoja. Kai-
voksen sijoittumisen myötä sijaintikuntien ja lähimpien naapurikuntien alueelle tulee sijoittumaan 
myös uutta pysyvää asutusta. 
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Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:  

Synnyttämällä uutta elinvoimaisuutta alueelle hanke edistää lähimpien kylien taloudellista kestä-
vyyttä. Elinvoimaisuuden lisääntyessä myös kylien sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys vahvistuu. 

Hankkeen suunnittelussa on tutkittu sen vaikutukset lähialueen asukkaiden elinolosuhteisiin ja oh-
jelmoitu toteutusta niin, että haittavaikutukset minimoidaan. 

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:  

Hankealueen elollisen ja elottoman luonnon arvot on selvitetty ja hankkeen vaikutukset niihin arvi-
oitu. Vaikutusten arvioinnissa on haettu toteuttamismalli, jolla vaikutukset minimoidaan. Yleiskaa-
valuonnokseen on rajattu osa-alue joka on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas 
ja asetettu sille tarpeellinen suojelumääräys. Hankkeella ei ole vaikutusta pohjaveteen. Pintavesiin 
kohdistuvat vaikutukset on arvioitu kattavasti ja määritelty toteuttamiselle ehdot.  

Hankealue ei ole erityisen arvokasta virkistysaluetta. Kaivosalueen vaikutukset paikallisten asuk-
kaiden kalastus- ja metsästysmahdollisuuksiin on arvioitu.  

Alueen erityinen luonnonvara on maaperän malmivaranto. Muita luonnonvaroja alueella ovat met-
sät ja erityiset luontokohteet. Yleiskaavalla osoitetaan kaivosalue, sillä sijaitsevat malmiesiintymät 
(avolouhoksen paikat) ja alueen käyttö kaivostoimintaan niin, että alueen luontoarvoja ei tarpeet-
tomasti heikennetä. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto  

Kaivoshankkeen vuoksi tarpeelliset liikenneyhteydet sijoittuvat yleiskaavan ulkopuolelle. Yhteys-
tarpeet on tutkittu YVA-menettelyssä. Länsi-Lapin maakuntakaavaehdotuksessa on mukana yh-
teystarve Tervolan suuntaan. 

Kaivos tarvitsee riittävästi energiaa. Suhangon kaivoshanke sijoittuu edullisesti suhteellisen lähelle 
valtakunnan verkkoa. Yhteys valtakunnan energiahuollon verkkoon toteutunee Tervolan suunnas-
ta. Yleiskaava-alueen sisällä energiahuolto ratkaistaan kaivoksen suunnittelussa. 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet  

Hankkeen vaikutukset metsätaloudelle on arvioitu. Vaikutukset eivät ole niin merkittäviä, että han-
ke vaikeuttaisi merkittävästi metsätalouden harjoittamisen edellytyksiä. Hankealueelle tai sen välit-
tömään läheisyyteen ei kaavoituksella ole osoitettu rakentamista eikä alueella ole tiedossa olevia 
hajarakentamisen paineitakaan. 

Hankealue on poronhoitoaluetta.  Porotaloudelle kohdistuu kaivoshankkeesta haittaa lähinnä mah-
dollisten poromenetysten ja laidunaluemenetyksen johdosta. Porotalouteen kohdistuvia vaikutuksia 
seurataan yhteistyöryhmän avulla koko hankkeen toiminnan ajan. Hankkeen aiheuttamat porota-
loudelliset haitat ovat ennalta arvioiden vähäisiä. 

 
5.3 Suhde maakuntakaavaan 
 

Ranua kuuluu Rovaniemen maakuntakaavan alueeseen (kuva 5). Rovaniemen maakuntakaava on 
vahvistettu ympäristöministeriössä 2.11.2001. Rovaniemen maakuntakaavaa täsmennettiin myö-
hemmin Suhangon kaivoshankkeen osalta vaihemaakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö 
vahvisti 26.5.2010 (kuva 6). 

Tervola kuuluu Länsi-Lapin maakuntakaavan alueeseen. Länsi-Lapin alueella on voimassa Länsi-
Lapin seutukaavana vahvistettu, lain muutoksella maakuntakaavaksi muuttunut maakuntakaava. 
Suhangon kaivosalue sijoittuu voimassa olevan maakuntakaavan maa- ja metsätalousalueelle (MT 
5071).  
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Länsi-Lapin uusi maakuntakaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävänä 14.5. – 13.6.21012. Maa-
kuntakaavaehdotuksessa Suhangon kaivosalue on osoitettu merkinnällä EK1913. Yleiskaavan-
luonnoksen kaivosalue on maakuntakaavaehdotuksen mukainen (kuva 7). 

Rovaniemen vaihemaakuntakaavassa, joka on vahvistettu 26.5.2010, Suhangon kaivosalue 
(EK1913) rajattiin Suhangon yleiskaavan mukaisena. 

Suhangon kaivokselle on annettu kaivoskirja 21.12.2006, jossa kaivospiiri on rajattu yleiskaavasta, 
siten myös myöhemmin laaditusta vaihemaakuntakaavasta poiketen. Tällä yleiskaavalla kaivos-
alue osoitetaan kaivospiirin rajauksen mukaisena. Poikkeama vaihemaakuntakaavan aluerajauk-
sesta on vähäinen, ja on siten yleiskaavalla tapahtuvaa maakuntakaavan tarkentumista. 

 
5.4 Vaikutukset luonnontilaan 
 
Luonnontilan osalta Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan vaikutusten arviointi perustuu v. 2003 
laadittuun ympäristövaikutusten arviointiin ja Lapin Vesitutkimus Oy on laatimaan selvitykseen ja 
arviointiin (LVT 19.03.2012) kaivoksen toiminnasta aiheutuvista ympäristövaikutuksista ja ympäris-
tön perustilasta ennen kaivostoiminnan käynnistämistä.  

 
5.4.1 Vaikutukset ilman laatuun  
 
Vaikutusten arvioinnin on laatinut Lapin Vesitutkimus Oy.  

Suhangon kaivoshankkeesta aiheutuvat päästöt ilmaan ovat tyypillisiä kaivostoiminnan päästöjä, 
joista tärkeimmät ovat pöly, räjäytyskaasut ja koneiden pakokaasut. Niistä ei odoteta olevan haittaa 
tai häiriötä asutukselle tai muulle ihmisten toiminnalle. Kaivostoiminnoissa muodostuvan mineraali-
sen pölyn arvioidaan leviävän enimmillään noin 1 km etäisyydelle ympäristöön. Pölyn leviämisalu-
eella ei ole asutusta, mökkejä, merkittäviä virkistyskäyttökohteita tai häiriöherkkiä luontokohteita. 
Räjäytysten päästöt ilmaan sekä louheen kuljetuksista ja muusta liikenteestä aiheutuvat pakokaa-
supäästöt eivät tule vaikuttamaan ympäröivien alueiden ilmanlaatuun oleellisesti. Kaivosalueelle 
johtava yleinen tie on suunniteltu päällystettäväksi pölyhaittojen minimoimiseksi. 

Kaava-alueen laajennuksen myötä mahdollisen sivukiven, marginaalimalmin ja moreeniin läjitys-
alueiden laajuuden kasvaessa niiltä kulkeutuva pölypäästö lisääntyy ja kaivoksen kokonaispöly-
päästö voi olla hieman suurempi kuin nykyisen kaava-alueen toiminnoilla. Prosessimuutoksen 
myötä rikastusprosessin päästöt ilmaan tulevat jonkin verran lisääntymään ja muuttumaan aikai-
sempaan ympäristölupahakemukseen ja päätökseen verrattuna. 

 
5.4.2 Vaikutukset maa- ja kallioperään  
 
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnin on YVA-menettelyssä tehnyt Knight 
Piésold Ltd ja kaavamuutoksen ja -laajennuksen osalta vaikutusten arviointia on täydentänyt Lapin 
Vesitutkimus Oy. 

Louhokset ja niitä ympäröivät alueet ovat alavia alueita, pääosin suota tai matalia kankaita. Turve-
paksuudet ovat suurimmalla osalla aluetta varsin ohuita. Pääasiallinen maalaji on alavilla alueilla 
silttinen hiekkamoreeni tai hiekkamoreeni. Mäkialueille moreeni muuttuu karkeammaksi hiekkamo-
reeniksi. Maaperäolosuhteita voikin ennakoida jo alueen topografiaa tarkastelemalla. Poikkeuksel-
linen piirre Suhangon alueella on huomattavan paksut maapeitteet, enimmillään yli 50 m.  

Hanke aiheuttaa maa- ja kallioperään vaikutuksia rakennettavilla alueilla, eli nykyisten suunnitelmi-
en mukaan noin 18-19 km2:n alueella. Merkittävimmät vaikutukset aiheutuvat maanpoistosta, lou-
hinnasta ja maa- ja kiviaineksen läjityksestä.  

Todennäköisyys maaperän pilaantumiselle läjitysalueiden suotovesien vuoksi on pieni läjitettävien 
materiaalien (moreeni, turve ja sivukivi) ominaisuuksien ja metallien niukkaliukoisuuden vuoksi. 
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Toiminnan aikana tapahtuvat poikkeukselliset vuodot voivat aiheuttaa pienialaista maaperän pi-
laantumista. Niiden seuraukset voidaan kuitenkin ehkäistä ja puhdistaa sekä toiminnan aikana että 
toiminnan jälkeen.  

Maa- ja kallioperään kaavamuutoksesta ja -laajennuksesta aiheutuva lisävaikutus on mahdollista 
kaava-alueen laajenemisen pinta-alalla eli 982 hehtaarin alueella. Aluerajaus noudattaa voimassa 
olevaa kaivospiiriä.  

Mahdollisen hydrometallurgisen rikastusprosessin käyttöönotosta ei aiheudu päästöjä maa- tai 
kallioperään. Maa-ainesten läjitysalueilta, hydrometallurgiselta rikastushiekka-altaalta, putkilinjoilta 
ja vesivarastoaltaalta tulevat päästöt estetään niille soveltuvilla rakenteilla. Rikastamolta ja läjitys-
alueilta tulevat vesipäästöt kerätään hallitusti ennen niiden kierrättämistä takaisin rikastusproses-
siin tai johtamista käsittelyyn. Mahdolliset työkoneista ja ajoneuvoista peräisin olevat polttoaine- tai 
öljyvuodot kerätään mahdollisimman pian maaperästä ja käsitellään asianmukaisesti. 

 
5.4.3 Vaikutukset maisemaan 
 
Maisemaosion YVA-selvitykseen on koonnut Idea & Design Gunnar Suikki. Kaavamuutoksen ja -
laajennuksen osalta vaikutusten arvioinnin tekee Lapin Vesitutkimus Oy. Vaikutusten arviointia 
täydennetään mallinnuskuvilla kaavaselostusvaiheessa. 

Pysyvät vaikutukset ympäristöön ja maisemaan liittyvät lähinnä louhintaan sekä sivukivien ja rikas-
tushiekan läjitykseen. Lopputulos ei vastaa luonnollisten geologisten vaiheiden myötä syntyneitä 
maankuoren muotoja. Tilannetta voidaan korjata jossain määrin maisemoinnin suunnitelmallisella 
toteuttamisella. Em. alueilla kasvillisuus, vesistöolosuhteet ja maaston muodot muuttuvat pysyväs-
ti. Avolouhoksista muodostuu toiminnan loputtua uusia järviä, joten niiden negatiiviset vaikutukset 
maisemaan ovat pidemmällä ajan jaksolla vähäisiä. Ojitukset ja maaston muotojen muuttuminen 
kuivattaa pysyvästi joitain alueita, mutta synnyttää myös uusia kosteikkoja. Sivutuotteiden läjityk-
sen (läjityskorkeus enintään 215 metriä merenpinnasta) seurauksena muodostuu uusia mäkiä, 
joiden korkeus on enimmillään 55-75 metriä maanpinnan tasosta. Näiden läjitysmassojen vaikutus 
ympäröivään maisemaan muodostuu niiden korkeudesta, muodosta, niitä peittävästä kasvillisuu-
desta ja niiden keskinäisestä sijainnista. Korkeus vaikuttaa suoraan siihen kuinka kauaksi kohde 
näkyy. Mäkien muotoilu sekä kasvillisuus muodostavat kokonaisvaikutelman siitä, kuinka hyvin 
läjitysmassat sopeutuvat ympäröivään maisemaan. Läjitysmassat sijoitellaan mahdollisuuksien 
mukaan loogisiksi ryhmiksi ja vältetään sattumanvaraisia yksittäisiä kasoja.  

Kaavan muutos ei merkittävästi vaikuta maisemallisiin tekijöihin tai hankealueen topografiaan voi-
massa olevaan kaavaan verrattuna. Maksimiläjityskorkeudet kasvavat nykyisen kaavan mukaises-
ta 210 metristä 215 metriin merenpinnasta. Toiminnan aikana alue on teollisuusaluetta, johon toi-
minnan maisemalliset vaikutukset pääasiassa liittyvät. Kun kaivostoiminta päättyy, toimintaan liitty-
vät rakennukset ja rakenteet puretaan sekä läjitysalueet jälkihoidetaan ja maisemoidaan. Kaivos-
alueen jälkihoito suunnitellaan erittäin laajamittaisena ja perusteellisena huomioiden alueen so-
peuttaminen maisemallisesti ympäröivään luontoon.   

 
5.4.4 Vaikutukset pohjavesiin  
 
Pohjavesiin kohdistuvan vaikutusten arvioinnin on YVA-menettelyssä tehnyt Knight Piésold Ltd. 
Ympäristöluvan muutoshakemusta koskevat tiedot on päivittänyt Lapin Vesitutkimus Oy. 

Pohjaveden kemialliseen laatuun kohdistuvia muutoksia voidaan pitää vähäisinä käsiteltävien ki-
viainesten haitattoman laadun ja varastoalueille suunniteltujen pohjan tiivistysrakenteiden vuoksi. 
Hanke ei vaikuta luokiteltuihin pohjavesivarantoihin. 

Suhangon kaivoksen vaikutukset pohjaveteen aiheutuvat pääosin Konttijärven ja Ahmavaaran lou-
hosten kuivanapidosta. Uuden suunnitelman mukaan louhosten vedet pumpataan vesivarastoal-
taaseen. Avolouhosten kuivanapito voi aiheuttaa louhosten läheisyydessä merkittävää pohjaveden 
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pinnankorkeuden alenemista. Erityisesti pinnankorkeuden aleneminen voi vaikuttaa Konttijärven 
louhoksesta luoteeseen sijaitseviin lähteisiin. Vedenpinta palautuu normaalille tasolle kaivostoi-
minnan päättymisen jälkeen.   

Todellinen vedenpinnanlaskun suuruus riippuu kallioperän hydrogeologisista ominaisuuksista si-
ten, että merkittävintä lasku on suurten siirrosten läheisyydessä. Ehjän kiven alueilla lasku on pie-
nempää. Konttijärvellä suurin osa siirroksista päättyy viimeistään 500 metrin etäisyydellä louhok-
sen seinämistä. Näihin siirroksiin liittyvä pohjaveden pinnanlasku rajautuu siirrosten vaikutusalueil-
le. Alueella on lisäksi kaksi kaakko–luode-suuntaista siirrosta, jotka jatkuvat yli 1 km:n etäisyydelle 
louhoksesta. Näihin siirroksiin saattaa liittyä huomattavaa pohjavedenpinnan laskua ja louhinnan 
lopussa ne lienevät merkittävimmät vedenpintaan vaikuttavat tekijät yhdessä louhoksen luoteis-
puolella sijaitsevien, lähes samansuuntaisten rakenteiden kanssa. Pohjaveden alenema voi vaikut-
taa Konttijärven etelärannalla olevaan lähteeseen. Ahmavaaran louhoksella vedenpinnanlasku 
louhinnan loppuaikana on melko pientä. Samoin mahdolliset vaikutukset paikallisen kallioperän 
pohjavesivarantoihin arvioidaan vähäisiksi. 

Louhoksia ympäröivä maaperä on pääasiassa heikosti vettä johtavaa ja paikoin hyvin paksu, mikä 
rajoittaa pohjavedenpinnan laskua. Ahmavaaran louhoksella paikallisesti esiintyvät hiekkalinssit ja 
-kerrokset lisäävät vedenjohtavuutta. Ahmavaaran louhoksella virtaamat pohjoisen ja idän suunnal-
ta voivat olla suurempia, mutta myös niiden kokonaisvaikutus on vähäinen. Konttijärven louhos 
alentaa pohjaveden tasoa maaperässä vain rajallisesti eikä sen vaikutus ole sen vuoksi merkittävä. 
Toiminnan jälkeen louhosten annetaan täyttyä vedellä. Lopullinen vesipinta tulee olemaan alkupe-
räisen pohjavesipinnan tasolla. 

Hydrometallurgisesta prosessista syntyvän rikastushiekan varastointiallas sekä vesivarastoallas 
rakennetaan siten, että altaan pohjarakenteen tiiviyden vuoksi suotovesiä ja kuormittavia yhdisteitä 
ei pääse kulkeutumaan pohjaveteen.  

 
5.4.5 Vaikutukset pintavesiin  
 
Vaikutukset on arvioinut Lapin Vesitutkimus Oy voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan 
sekä hankkeen nykyisen suunnittelutilanteen perusteella. Tiedot kaivoksen aiheuttamista vesipääs-
töistä ja nykyisestä suunnittelutilanteesta on tuottanut Knight Piésold Ltd (koonnut Lapin Vesitutki-
mus Oy). 

Kaivosalueella suoritettavat rakennustyöt, raakaveden otto Konttijärvestä sekä vaahdotuksen ri-
kastushiekka-altaan ylimääräisten vesien ja sivukivi-, turve- ja moreenikasoilta pintavalunnan (CC-
vedet) johtaminen vesistöihin aiheuttavat vesistöihin virtaamavaikutuksia. Vaikutuksia kohdistuu 
kaivosalueen ojastoon, Ruonajokeen ja Simojokeen sekä Takalampeen, Konttijärveen ja sen ala-
puoliseen vesistöön.   

Vesistöjen vedenlaadun muutoksia voi aiheutua kaivosalueella tapahtuvasta rakentamisesta, Kont-
tijärven ja Takalammen säännöstelystä, sekä vesistöihin johdettavista vaahdotuksen rikastushiek-
ka-altaan ylimääräisistä vesistä ja CC-vesistä johtuen. Vaikutukset kohdistuvat kaivosalueen ojas-
toon, Takalampeen, Konttijärveen ja sen alapuoliseen vesistöön (kuten Konttijoki ja Vähäjoki), 
Ruonajokeen ja Simojokeen.  

Suhangon kaivokselta johdettavat vesipäästöt koostuvat vaahdotuksen rikastushiekka-altaasta 
johdettavasta ylimääräisestä vedestä (ns. P-vesi) sekä CC-vesistä. Vaahdotuksen rikastushiekka-
altaan ylimääräiset vedet johdetaan laskeutusaltaan ja pintavalutuskentän kautta Konttijärveen 
valvotuissa olosuhteissa. CC- vedet käsitellään paikallisissa laskeutusaltaissa ja pintavalutuskentil-
lä, ja ne jakautuvat valuntasuuntansa mukaisesti joko Konttijärveen pohjoisen suunnassa tai Ruo-
najokeen etelän suunnassa.  Vesistöön johdettavien CC-vesien määrä on moninkertainen rikas-
tushiekka-altaasta ympäristöön johdettavaan vesimäärään verrattuna. 

Suuri osa rikastamon raakavedestä saadaan rikastusprosessin kierrätysvesistä. Tämän hetkisten 
suunnitelmien mukaan sekä normaaleissa että normaalia kuivemmissa sääoloissa joudutaan kui-
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tenkin pumppaamaan lisävettä Konttijärvestä. Toiminnan aloitusvuonna ja tarpeen mukaan mah-
dollisesti myöhemminkin voidaan Konttijärvestä joutua ottamaan lyhytaikaisesti rikastamon koko 
vedentarvetta vastaava määrä vettä. 

Riittävä varmuus raakaveden saamiseksi edellyttää Konttijärven vedenpinnan säännöstelyä voi-
massa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan mukaisesti. Säännöstely toteutettaisiin rakentamalla 
Konttijoen luusuaan säännöstelypato. Konttijärven louhoksen lounaispuolella oleva Takalampi 
muutetaan rikastushiekka-altaassa selkeytyneen veden jälkiselkeytysaltaaksi, joka toimii samalla 
prosessiveden lisävesivarastona. Lammen ympäri rakennetaan tie- ja patopenger ja luusuaan 
asennetaan säännöstelykaivo.  

Ruonajoen yli rakennetaan ainakin kahteen kohtaan kulkutiet kaivosliikenteen käyttöön. Silta-
alueella tien reunat varustetaan reunakorokkein siten, että tien hulevedet eivät kulkeudu suoraan 
jokeen. Tien reunaojiin tehdään laskeutusaltaat. Sillat rakennetaan nykyisen uoman viereen ja joki 
ohjataan uuteen uomaan sen ollessa täysin valmis. Lisäksi Ruonajoen uomaa on muutettava Ah-
mavaaran louhoksen länsipään kohdalla. Uusi uoma rakennetaan ottaen huomioon alueen taimen-
kannan habitaattivaatimukset. 

Ahmavaaran louhosalueen ojastoa joudutaan ohjaamaan uudelleen, kun osa ojastosta jää tuotan-
non käynnistyessä louhostoimintojen alle. Lisäksi rikastushiekka-altaan ja sivukivien läjitysalueen 
käyttöön otto aiheuttaa alueella olevien lampien tuhoutumisen.  

 
5.4.6 Vaikutukset kalastoon  
 
Vaikutusten arvioinnin on tehnyt Lapin Vesitutkimus Oy. 

Kaivoshankkeet vaikuttavat alueen kalastoon yleensä neljällä eri mekanismilla. Radikaaleimpana 
näistä voidaan pitää itse kaivosalueella tapahtuvaa pienvesistöjen muokkausta, jolloin esim. koko-
naiset lammet voivat jäädä eri toimintojen alle tai muuttaa käyttötarkoitustaan esim. rikastushiekka- 
tai vesivarastoaltaiksi. Yleensä vaikutukset ilmenevät kaivokselta alapuoliseen vesistöön johdetta-
van veden aiheuttamista virtaama- ja pitoisuusmuutoksista, jotka voivat olla negatiivisia tai positii-
visia. Myös raakaveden otto voidaan lukea mukaan tähän vaikutustapaan.  

Ympäristön epäedullisen muutoksen seurauksena kalasto pyrkii hakeutumaan pois alueelta. Kalo-
jen kannat voivat supistua, jos vesistöjen tai niiden tilan muutokset aiheuttavat lisääntymisalueiden 
muuttumista tai poistumista. Vesistön rehevöityessä särkikalat tai muut vähempiarvoiset kalat 
usein saavuttavat valta-aseman lajistossa. Lievä ravinnetason nousu voi kuitenkin myös parantaa 
vesialueen kalantuotantoa. 

Kaivoshankkeen lähialueen ehkä merkittävimpänä kalastollisena arvona voidaan pitää Ruonajoen 
geneettisesti eriytynyttä taimenpopulaatiota, jonka tarkasta nykytilasta ei kuitenkaan ole tietoa. 
Populaatiosta perustettiin aikoinaan emokalasto Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen säilytet-
täväksi, mutta emokalaston ylläpidossa on ilmeisesti ollut tämän jälkeen ongelmia. Taimenkannan 
esiintymisalueet Ruonajoen latvoilla ovat ilmeisen suppeita ja populaation yksilömäärä pieni, ja kun 
populaation ja emokalaston nykytilasta ei ole myöskään tarkempaa tietoa, voidaan Ruonajoen tai-
menpopulaation sanoa olevan hyvin epävarmassa asemassa. 

Ruonajoen taimenpopulaation esiintymisalueeksi on paikannettu Ruonajoen yläosa Rytiojan yhty-
mäkohdan yläpuolelta alkaen sekä Kuorinkilammenoja, jossa taimenia on Kuorinkilammelle asti. 
Kalakannan elinolosuhteista muodostuneen käsityksen mukaan sen viihtymiselle olennaiset edelly-
tykset ovat Kuorinkikivaloiden tuottamat runsaat ja hyvälaatuiset pohjavedet sekä vesistön pohjan 
poikastuotannolle sopiva laatu (soraikko) ja virran riittävä nopeus. Ruonajoen taimenkannan peri-
mä ja esiintymisalueet ovat suppeita, mistä johtuen taimenkanta on oletettavasti ympäristömuutok-
sia huonosti sietävä. 

Taimenpopulaatioon kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi populaation tila ja elinvoimaisuus 
tulisi selvittää ennen kaivostoiminnan alkamista. Mikäli populaation tila vaikuttaa heikolta, tulisi 
selvitystyössä käyttää mahdollisuuksien mukaan muita menetelmiä kuin sähkökalastusta. Koska 
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populaation elinalueet on aiemmin arvioitu varsin pienialaisiksi Ruonajoen latvoilla, on mahdollista 
vaikuttaa populaation elinmahdollisuuksiin kaivostoimintojen pienenkin mittakaavan sijoittamisella. 

 
5.4.7 Vaikutukset pohjaeläimiin 
 
Kaivostoiminnan vaikutusmekanismit pohjaeläimistöön ovat jokseenkin yhtenevät kalastovaikutus-
ten kanssa, eli siihen vaikuttaa kaivoksen päätoimintojen sijoittuminen, vesien johtamisesta ja raa-
kaveden otosta johtuvat virtaama- ja vedenkorkeusmuutokset sekä alapuoliseen vesistöön johdet-
tavan veden aiheuttamat pitoisuusmuutokset. Kaivoksen rakennusvaiheessa laajojen maa-
alueiden pintamaiden siirto, kuivatus ja pohjustaminen aiheuttaa pohjaeläinten kannalta haitallisen 
kiintoaine-, metalli-, ja ravinnekuormituksen lisääntymistä alapuolisissa vesissä. Yleisesti kaivoksil-
ta johdettavien jätevesien haitallisimmat aineet ovat metalleja, jotka kumuloituvat ravintoketjussa ja 
voivat aiheuttaa verrattain pieninä pitoisuuksina erilaisia myrkkyvaikutuksia. Suhangon tapaukses-
sa pohjaeläinten kannalta merkittävimmät kuormitusjakeet ovat kiintoaine-, sulfaatti-, metallikuormi-
tukset ja myös ravinnekuormitukset, joskaan runsaskaan typen lisäys vesistöön ei välttämättä näy 
yhtä voimakkaana rehevyystason nousuna fosforin toimiessa alueella yleisesti minimiravinteena. 

Kiintoaineen lisääntyminen jokivesissä muuttaa pohjia altistaen niitä eroosiolle ja peittäen hitaam-
min virtaavia pohja-alueita mekaanisesti. Tällöin pohjat muuttuvat pohjaeläinten kannalta epäva-
kaiksi. Siten suhteellisen pienikin kuormitus voi johtaa pitkällä aikavälillä pohjaeläinten lajimäärän 
ja biomassan vähenemiseen. Lisäksi kiintoainekuormitus voi johtaa lajistomuutoksiin, jolloin esi-
merkiksi kiintoaineille herkät koskikorennot voivat vähentyä tai hävitä ja vastaavasti sietokykyisim-
mät surviaissääski- ja päivänkorentolajit runsastua (Welch 1992). Suhangon tapauksessa kiinto-
ainekuormitus tulee mitä ilmeisimmin olemaan virtavesien pohjaeläinten kannalta merkittävää ja 
vaikuttamaan osaltaan niiden menestymiseen. Konttijärvellä vaikutus ei tulisi niinkään olemaan 
yhtä merkittävä lajiston ollessa jo ennestään valikoitunut sopeutumaan korkeisiin kiintoainepitoi-
suuksiin ja pehmeisiin pohjiin. Veden metallipitoisuuksien kasvu voi kumuloitumisen kautta vaikut-
taa pidemmällä aikavälillä vaikka suoraa myrkkyvaikutusta ei havaittaisikaan. 

Ravinnepitoisuuksien noususta edelleen aiheutuvan rehevöitymiskehityksen edetessä pohjaeläin-
ten ravintovarat ja sen tuotanto kasvavat, oligotrofiset lajit häviävät ja muutamat lajit tai ryhmät 
saavuttavat valta-aseman. Merkittävänä tekijänä pohjaeläinten menestymiseen rehevöitymisen 
edetessä on veteen liuenneen hapen riittävyys (Salonen ym. 1992), jota ei tosin ole vedenlaadun 
muutosarvioinnin yhteydessä Suhangossa arvioitu. Virtavesissä happi ei kuitenkaan yleensä ai-
heuta ongelmia. Kaikki esitetyt vaikutusarviot perustuvat sellaisiin vedenlaadun muutosarvioihin, 
joissa ei ole otettu huomioon vedenkäsittelymekanismien ja luontaisten prosessien pitoisuuksia 
vähentävää vaikutusta. Pohjaeläimistön ja kalaston välillä on lisäksi suora yhteys, eli kalastovaiku-
tukset aiheuttavat välillisesti vaikutuksia pohjaeläimistöön ja päinvastoin. 

 
5.4.8 Vaikutukset kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin  
 
Vaikutusten arvioinnin on tehnyt YVA-menettelyn sekä vuosina 2010-2011 suoritettujen täydentä-
vien selvitysten perusteella Lapin Vesitutkimus Oy. 

Vaikutukset nykytilaan 

Kaivostoiminta vaikuttaa kasvillisuuteen maankäytön muutosten (mm. läjitysalueet) ja hydrologis-
ten muutosten sekä kaasumaisten päästöjen ja pölyämisen kautta. Lisäksi muutoksen myötä ra-
kennettavan alueen pinta-ala kasvaa. Kaivostoiminnan myötä rakentamiseen, maansiirtoon ja läji-
tykseen käytettävien alueiden kasvillisuus ja elinympäristöt häviävät. Toiminta-alueiden lähiympä-
ristö muuttuu pääasiassa hydrologisissa olosuhteissa tapahtuvien muutosten seurauksena. Pää-
sääntöisesti luontotyypit kuivuvat, mutta pintavirtausten ja vesien ohjaamisen seurauksena myös 
vettymistä voi tapahtua. Seurauksena on lajiston yksipuolistuminen ja luontotyypin muuttuminen 
alkuperäisestä. Muutos ulottuu myös rakennettavien alueiden lähiympäristöä laajemmalle alueelle. 
Lisäksi kaivostoiminnan päästöt ilmaan ja pölyäminen vaikuttavat kasvillisuuteen rakennettavia 
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alueita laajemmalla alueella. Vaikutuksen merkittävyyteen ja laajuuteen vaikuttavat rakennettavien 
alueiden sijoittuminen kaavoitettavan alueen sisällä. 

Maansiirto-, vesistöjärjestely- ym. toimenpiteiden paikalliset vaikutukset kasvillisuudelle ja elinym-
päristöille ovat erittäin suuria. Käytännössä sivukiven ja pintamaan läjittäminen sekä rikastushiek-
ka-altaan sijoittaminen ja näiden toimien aiheuttamat välilliset muutokset mm. ympäristön vesita-
loudessa hävittävät luontaiset biotoopit ja alueilla esiintyvät kasvilajit tuhoutuvat. 

Ahmavaaran louhoksen perustaminen tulee hävittämään suurimman osan Rytiojaa ympäristöi-
neen. Ahmavaaran maanpoistoalueeseen kuuluu ojittamattoman Siliäniemenaavan eteläinen osa 
ja sen pohjoisosat ovat pääosin louhoksen kuivattavassa vaikutuspiirissä. Siliäniemenaavan kui-
vumisella voi olla vaikutuksia suon itäreunassa sijaitsevaan, metsälakikohteeksi luettavaan met-
säsaarekkeeseen. Samoista syistä Konttijärven louhoksen pohjoisreunalla olevat luonnontilaiset 
suoalueet tulevat häviämään. 

Asemakaavoitettavaksi tarkoitetun rikastamoalueen kasvillisuus on suurelta osin tuoretta ja kui-
vahkoa kangasta. Pienialaisesti esiintyy myös lehtomaista kangasta, joka on kuitenkin avohakattu. 
Ainoastaan asemakaavoitettavan alueen pohjoispuolella sekä alueen halki kulkevan tien eteläpuo-
lisella alueella on luonnontilaisen kaltaisia metsiä. Tien eteläpuolisella soiden ja metsien mosaiikis-
ta muodostuvalla alueella on pienialainen lettoneva, jolla esiintyy yksi alueellisesti uhanalaisen 
punasirppisammalen (Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs) esiintymä. Rikastamon raken-
tamisen myötä noin 49 ha:n alueen kasvillisuus häviää ja alueen ympäristön metsät ja suot muut-
tuvat jonkin verran hydrologialtaan. Myös punasirppisammaleen esiintymä häviää pitkällä aikajak-
solla. 

Siliäniemenaapa ja sen ympäristö käsittää runsaasti pienipiirteisesti vaihtelevia keskiravinteisia 
(mesotrofisia) rämeitä, korpilaikkuja, rimpi- ja saranevoja sekä suon keski- ja eteläosissa myös 
rimpilettoa ja lettorämeitä. Uhanalaisista kasvilajeista alueella on 13 vaarantuneeksi luokitellun 
suopunakämmekän (Dactylorhiza incarnata subs. incarnata) kasvupaikkaa, joissa yksilömäärät 
ovat lajille ominaisesti pieniä, yhdestä tai muutamasta yksilöstä koostuvia. Esiintymät todennäköi-
sesti häviävät pääosin jo rakentamisvaiheessa ja jäljelle jäävät toiminnan aikana alueelle kohdistu-
vien hydrologisten muutosten seurauksena. Siliäniemen alueelta häviää luontotyyppejä, joista noin 
kolmannes on luonnontilaisen kaltaista suota ja loput metsätalouskäytössä olevia eri-ikäisiä met-
säalueita. Lisäksi alueen ympäristön metsä- ja erityisesti suoalueet muuttuvat hydrologisten olo-
suhteiden muuttuessa. Pitkällä aikavälillä Ahmavaaran louhoksen kuivumisvaikutukset ulottuvat 
jossain määrin myös luonnontilaisen kaltaiselle Rytisuon alueelle.  

Rytisuo on ravinteista, luonnontilaisena tai luonnontilaisen kaltaisena säilynyttä avointa suota. Ry-
tisuolla esiintyy mm. ruopparimpilettoa, Campylium-lettoa, Scorpidium-rimpilettoa, rimpistä lettone-
vaa, lettorämeitä ja mesotrofista saranevaa. Avosuolla on myös luonnontilaisena säilyneitä tuoreen 
kankaan metsäsaarekkeita, jotka luokitellaan metsälakikohteiksi. Märkä ja ravinteinen Rytisuo on 
herkkä kuivumisvaikutuksille. Suon vedet laskevat etelään. Alueen kuivuminen muuttaa Rytisuolla 
esiintyviä luonnontilaisia luontotyyppejä. 

Jos rikastushiekka-allas rakennetaan Tavilammelle, ylemmän Tavilammen ympäristöstä häviää 
monimuotoinen suoalue sekä Tavilammet niiden välisine puroineen. Niiden varsilta löytyy luhtaista 
lehtokorpea ja ruohokorpea. 

Louhosten sijoittuminen ei uhkaa suoranaisesti mitään lähdettä. Lähimpänä ovat Konttijärven lou-
hoksen pohjoispuolella Konttijärven lähellä olevat lähteet. Vesi virtaa järven pohjoispuolen oleviin 
lähteisiin todennäköisesti Konttikivalon rinteiltä, eikä niihin siten kohdistu vaikutuksia. Järven etelä-
puolella olevaan lähteeseen voi kohdistua vaikutuksia louhoksen kuivanapidosta ja Konttijärven 
säännöstelystä. 

Kaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutukset kasvillisuuteen 

Kaava-alue laajenee 9,82 km2. Laajennusalueet sijoittuvat kaava-alueen luoteisosassa Konttijär-
ven, itäosassa Rytisuon sekä eteläosassa Ahmavaaran ja Keittoniemenaavan alueille.  
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Kaavan laajennusalueen itäosassa sijaitsee Rytisuo, joka on ravinteista ja märkää, luonnontilaise-
na tai luonnontilaisen kaltaisena säilynyttä avointa suota. Laaja suo on reuna-alueita lukuun otta-
matta ojittamaton. Rytisuolla esiintyy mm. ruopparimpilettoa, Campylium-lettoa, Scorpidium-
rimpilettoa, rimpistä lettonevaa, lettorämeitä ja mesotrofista saranevaa. Avosuolla on myös luon-
nontilaisena säilyneitä tuoreen kankaan metsäsaarekkeita, jotka luokitellaan metsälakikohteiksi. 
Rytisuon metsäsaarekkeiden lisäksi suon pohjoispuolella on iäkkäämpää luonnontilaisen kaltaista 
kangasmetsää. Muilta osin ympäröivät kangasmetsät ovat suurelta osin käsiteltyjä. Rytisuolla ha-
vaittiin kolme liuskakämmekän esiintymää, jotka mahdollisesti ovat alueella havaittua suo-
punakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subs. incarnata). Märkä ja ravinteinen Rytisuo on herkkä 
kuivumisvaikutuksille. Suon vedet laskevat etelä-lounaaseen, kohti suon lounaispuolelle sijoittuvaa 
louhosaluetta. Alueen kuivuminen muuttaa alueen luontotyyppejä ja uhkaa mahdollisia suo-
punakämmekän esiintymiä. Jos alueelle sijoitetaan kaivostoimintoja, häviävät rakentamiseen, 
maansiirtoon ja läjitykseen käytettävien alueiden kasvillisuus ja elinympäristöt kokonaan. Lisäksi 
toimintojen reuna-alueet kuivuvat hydrologisten olosuhteiden muuttuessa. 

 

Kuva 11. Rytisuon eteläpuolista suoaluetta kaavoitettavan alueen itäosassa.  

Rytisuon eteläpuolella sijaitsevat suot ovat pääasiassa oligo-mesotrofisia rimpi- ja saranevoja sekä 
rämeitä. Poikkeuksen muodostaa vain nykyisen suunnitelman mukaisen moreenin läjitysalueen 
pohjoisosaan sijoittuva suo, jossa on lievää lettoisuutta ilmentävää kasvillisuutta. Suot ovat muut-
tuneet luonnontilaltaan vain reunoiltaan metsäojitusten seurauksena. Saukkosuolla tavataan rimpi- 
ja saranevoja, jotka yltävät ravinteisuudeltaan keskiravinteisuuteen (mesotrofia) asti. Alueella ei 
tavattu vuosien 2010 ja 2011 kartoituksissa uhanalaisia kasvilajeja. Ahmavaaran alueen metsät 
ovat voimallisen metsätalouden piirissä, eikä alueella ole luonnontilaisen kaltaisia tai luonnontilai-
sia metsiä. Alueen suot ovat pieniä ja jossain määrin luonnontilaisuutensa säilyttäneitä. Ahmavaa-
rasta on tiedossa kaksi suopunakämmekän esiintymää sekä yksi alueellisesti uhanalaisen kul-
tasirppisammaleen (Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G. Paul) ja punasirppisammaleen esiinty-
mä. Laajennusalueen luontotyypit häviävät rakennettavilla alueilla sekä muuttuvat niiden lähiympä-
ristöstä maan pinnan hydrologisten olosuhteiden muuttuessa. Ahmavaaran uhanalaisesiintymät 
jäävät myös rakentamisen alle.  

Yhteenveto 

Kokonaisuutena kaavan laajennusalueella tällä hetkellä suunniteltu rakentaminen hävittää pysy-
västi noin 278 ha:n alueen luontotyypit ja niiden kasvillisuuden. Lisäksi lisärakentamisen seurauk-
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sena ympäröivien alueiden luontotyypit ja kasvillisuus muuttuvat hieman nykyistä kaava-aluetta 
laajemmalta alueelta.  

Koko kaava-alueella tavatuista suojelullisesti arvokkaista lajeista häviää 14 suopunakämmekän, 
kaksi punasirppisammaleen ja yksi kultasirppisammaleen esiintymää. Lisäksi kolme mahdollista 
suopunakämmekän esiintymää vaarantuu. Luontoon kohdistuvista vaikutuksista luontotyyppeihin 
ja kasvillisuuteen kohdistuvat vaikutukset ovat merkittävimpiä, koska rakennettavat alueet ovat 
laajoja sekä niiden häviämisen seurauksena muulle eliöstölle aiheutuu seurausvaikutuksia.  

 
5.4.9 Vaikutukset suojelualueisiin  
 

Nykyisen lupapäätöksen ja YVA-menettelyn mukaan ainoa suojelukohde, johon Suhangon kaivos-
toiminnasta voisi aiheutua vaikutuksia, on Natura-verkostoon kuuluva Simojoki. Kaivoksen toiminta 
ei muutu siinä mitassa, että johonkin suojelualueeseen kohdistuisi oleellisesti aiempaa enemmän 
vaikutuksia. Vaikutukset Simojokeen voivat syntyä lähinnä kaivoshankkeen rakentamisen aikaisis-
ta vesipäästöistä sekä suoto- ja valumavesistä, sillä rikastusprosessi on vesikierroltaan mahdolli-
simman suljettu ja prosessivedet johdetaan tarvittaessa Takalammen kautta Kemijoen vesistöön. 

Luonnonsuojelulain 65 §:n perusteella Natura 2000 -alueen ulkopuolella olevan hankkeen vaiku-
tukset Natura-alueeseen on arvioitava, jos hankkeella on todennäköisesti alueelle ulottuvia merkit-
täviä haitallisia vaikutuksia. Nykyisessä ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä lupaviranomainen 
on katsonut, että päätöksen mukaisella hankkeella ei ole kyseisiä vaikutuksia Natura-alueen niihin 
luonnonarvoihin (Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit), joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty 
Natura 2000 -verkostoon. Hankkeeseen liittyen ei ole ollut siten tarpeen tehdä erikseen luonnon-
suojelulain 65 §:n tarkoittamaa arviointia. Alueellinen ympäristökeskuskaan ei ole vaatinut arvioin-
tia tehtäväksi lupamenettelyssä (Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 2005). 

Simojoen Natura-alueen suojelun perusteena ovat luontotyypeistä Fennoskandian luonnontilaiset 
jokireitit sekä lajeista kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) ja jokihelmisimpukka. Lajiesiintymät 
eivät sijaitse kaivoshankkeen vaikutusalueella, ja kaivoksen valuma- ja suotovesien kuormituksen 
vaikutukset rajoittuvat pääosin Ruonajokeen. Simojoessa päästöjen ei arvioida aiheuttavan joen 
luonnontilaa heikentäviä vaikutuksia. 

 
5.4.10 Vaikutukset eläimistöön 
 
Linnustoon kohdistuu heikentäviä vaikutuksia pääasiassa elinympäristöjen vähenemisen ja muut-
tumisen sekä kaivoksen toimintaan liittyvien häiriötekijöiden seurauksena. Häiriöt syntyvät pääasi-
assa liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen synnyttämän melun seurauksena. Myös vesien johta-
minen voi vaikuttaa negatiivisesti veden kohonneiden vierasainepitoisuuksien seurauksena purku-
vesistön tai syntyvien altaiden linnustoon. Hankkeella on todennäköisesti lieviä positiivisia vaiku-
tuksia rakennettujen ja avointen maiden lajeihin kuten västäräkkiin (Motacilla alba), tervapääskyyn 
(Apus apus) ja kivitaskuun (Oenanthe oenanthe). Lisäksi maan läjityksen seurauksena voi syntyä 
uusia pesimäympäristöjä esim. törmäpääskylle (Riparia riparia). Lisäksi rikastushiekka-altaalle voi 
muodostua vesilinnuille, kahlaajille ja lokkilinnuille sopivia elinympäristöjä jo kaivostoiminnan aika-
na, mutta erityisesti sen loputtua.  

Hankkeen lisärakentamisen vaikutukset kohdistuvat suoraan noin 2,8 km2:n alueeseen, joka on 
nykyisellään luonnontilaisen kaltaista ja metsätalouden muuttamaa ympäristöä. Linnuston osalta 
merkittävin vaikutus syntyy lintujen pesimäympäristöjen katoamisen sekä niiden muuttumisen seu-
rauksena. Voidaan olettaa, että pitkällä aikajaksolla alueelta toiminnan vuoksi häviävien lintujen 
populaatiotiheys asettuu myös migraation kohteena olevilla ympäröivillä alueilla luontaisten tekijöi-
den rajoittamiin tiheyksiin. Tällä perusteella linnustovaikutuksien voidaan arvioida kohdistuvan vä-
hintään alueella pesivän linnuston suuruiseen osaan, joka vastaa linnuston keskitiheyden (96 pa-
ria/km2) ja ympäristön häiriytyvät alueet huomioiden likimäärin noin 300 lintuparin pysyvää vä-
henemää. Vaikutus kohdistuu suoraan rakennettavilla alueilla pesivien lajien populaatioihin liki-
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määrin lajien runsaussuhteissa. Hankkeen alueellisen laajenemisen seurauksena myös liikenteen 
määrä kasvaa ja linnustoon kohdistuu sen seurauksena törmäysten ja häiriötekijöiden aiheuttamia 
heikentäviä vaikutuksia.  

Alueella olevat kaksi ison uhanalaisen linnun pesäpaikkaa eivät jää rakennettaville alueille, mutta 
molempiin käytössä oleviin pesäpaikkoihin kohdistuu häiriötekijöitä, jotka johtavat pesivien parien 
pesimäpaikan muutokseen. Toinen lajeista kuuluu erityisesti suojeltaviin lajeihin, joiden tärkeän 
esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Kielto astuu voimaan sen jälkeen, 
kun alueellinen ympäristöviranomainen on tehnyt ja antanut tiedoksi päätöksen alueen rajoista.  

Suomen saukkopopulaatioiden tiheydet ovat kaikkialla sen esiintymisalueella suhteellisen mata-
lia, mutta laji esiintyy sille ominaisena harvahkona kantana myös Etelä-Lapin alueella (ks. esim. 
Sulkava & Liukko 2007). Hankealueella tehdyn selvityksen perusteella Ruonajoen alaosa on sau-
kon talvista elinympäristöä ja todennäköisesti laji esiintyy myös Ruonajoen yläosilla kesäaikana 
joen hyvien ravintoresurssien perusteella (Hamari 2010). Alueella liikkuviin saukkoihin hankkeella 
on lievä elinympäristöä kaventava vaikutus, mutta kaava-alueen laajentuminen ei lisää vesistöön 
kohdistuvia päästöjä siten, että niillä olisi merkittäviä vaikutuksia saukkojen käyttämiin elinympäris-
töihin verrattuna voimassa olevaan kaavaan.  

Alueella tehdyn lepakkoselvityksen perusteella hankealueella esiintyy pohjanlepakkoja, joiden 
esiintymisalueet sijoittuvat Konttijärven sekä Konttijärven ja Palovaaran väliselle alueelle (Lapin 
Vesitutkimus Oy 2011c). Hankkeen toteuttaminen vaikuttaa lepakoihin elinympäristöjen häviämi-
sen ja muuttumisen seurauksena. Ennen kaikkea vaikutuksia voi syntyä lepakoiden ruokailualuei-
siin laajan rakentamisen seurauksena erityisesti, kun rakentaminen kohdistuu vesistöihin (Hagner-
Wahlsten 2011). Keskeinen lepakkojen esiintymisalue hankealueella on Konttijärvi, mutta tälle alu-
eelle esim. veden korkeuden säätelyllä ei arvioida olevan suuria vaikutuksia. Siten myöskään ei ole 
odotettavissa suuria muutoksia järven tuottamiin ja lepakkojen hyödyntämiin hyönteisvaroihin. 
Myös Ruonajoen yläosassa havaitut lepakkojen elinympäristöt ovat rakennettavien alueiden ulko-
puolella ja niihin kohdistuu lähinnä häiriövaikutuksia. Alueelta kerätyn tiedon perusteella voidaan 
olettaa, että lepakkojen lepopaikat sijoittuvat samoille alueille, missä niiden havaittiin liikkuvan. 
Tällä perusteella hanke tai sen laajentaminen ei vaikuta näihin lepo- ja lisääntymispaikkoihin. Ko-
konaisuutena voidaan olettaa, että alueella tavattuun pohjanlepakkoon kohdistuu lieviä heikentäviä 
vaikutuksia (Hagner-Wahlsten 2011).  

Viitasammakon todettiin esiintyvän maastoselvityksen perusteella Takalammin kaakkoisrannalla. 
Laji kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) listalle, mikä tarkoittaa lajin tiukkaa suojelua EU:n 
jäsenvaltioiden alueella. Luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu-
jen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Käytän-
nössä Takalammen käyttö laskeutusaltaana muuttaa sen rannat toiminnan aikana luontaisesta 
luhtarannasta rakennetuksi padotuksi altaaksi. Tämän seurauksena viitasammakon luontaisesti 
vuodesta toiseen käyttämät lisääntymispaikat todennäköisesti häviävät. Tämän vuoksi hankkeen 
toteuttaminen vaatii poikkeusluvan viitasammakon lisääntymispaikan hävittämiseen alueelliselta 
ELY-keskukselta.  

Muita luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuja levinneisyytensä perusteella alueella esiintyviä 
lajeja ovat ilves, karhu, susi, luhtakultasiipi, jättisukeltaja ja kirjojokikorento, joiden esiintymistä ei 
ole selvitetty erillisselvityksin. Suurpetojen pesäpaikkojen selvittäminen ei ole mielekästä lajien 
suurten reviirien vuoksi ja em. hyönteisten osalta hyvin niiden elinympäristövaatimuksia vastaavia 
elinympäristöjä alueella ei ole (Sierla ym. 2004). 

Myös erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkaa koskee hävittämis- ja heikentämiskielto (lsl 47 
§). Maastoselvitysten yhteydessä ei tehty havaintoja yhden erityisesti suojeltavan lintulajin lisäksi 
mistään muusta tähän luokitukseen kuuluvasta selkärankaisesta lajista. Erityisesti suojeltavien 
selkärankaisten eläinten levinneisyystietojen, alueen biotooppien sekä em. tietojen perusteella 
alueella ei ole näiden lajien esiintymispaikkoja. Suomessa tavattavista 608 erityisesti suojeltavasta 
eliölajista noin puolet kuuluu selkärangattomiin eläimiin. Näistä huomattava osa on perhosia ja 
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kovakuoriaisia. Maaekosysteemien hyönteislajistoa ei ole selvitetty, koska selvitykset ovat työläitä 
ja lajiryhmien levinneisyys ja ekologia on tunnetaan huonosti. 

Luonnonsuojelulain 39 §:n 1 momentin mukaan rauhoitettujen eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden 
tahallinen tappaminen ja pyydystäminen on kielletty. Myös näiden lajien tahallinen häiritseminen 
erityisesti niiden lisääntymisaikana on kielletty. Luonnonsuojeluasetuksessa mainituista rauhoite-
tuista lajeista alueella (pois lukien nisäkkäät ja linnut) esiintyy maastohavaintojen perusteella var-
masti sisilisko, rupikonna, sammakko ja viitasammakko. Hankkeen laajennus heikentää näiden 
lajien esiintymiä pääasiassa laajan maankäytön sekä hankealueen alapuolisiin vesistöihin kohdis-
tuvan kohonneen kuormituksen seurauksena.  

 
5.5 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten elinympäristöön  
 
5.5.1 Yhdyskuntarakenne  
 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen on YVA-menettelyssä arvioinut Arctic Platinum Partnership. 
Kaavamuutoksen ja -laajennuksen vaikutuksien osalta arviointia on täydentänyt Lapin Vesitutkimus 
Oy. 

Kaivospiirin alue sijaitsee kaukana tiheämmin asutuista taajamista, kuten Ranuan kirkonkylästä tai 
Rovaniemen kaupungista. Lähin ympärivuotisesti asuttu alue on kaivospiirin koillispuolella oleva 
Palovaaran kylä. Muut asutut kylät kuten Mauru ja Peurajärvi ovat alueen eteläpuolella varsin 
etäällä varsinaisesta kaivosalueesta. Vapaa-ajan asuntoja ja mökkejä on mm. Takalammella, Palo-
lammella, Ruonajoen varressa, Konttijärvellä, Suhankojärvellä ja Pitkäjärvellä. 

Kaivoksen toiminta-aikana kaivosalue on Etelä-Lapin ja Ranuan kunnan alueella tärkeä työpaikka-
alue. Se tulee olemaan lähialueen suurin tuotantotoiminnan ja teollisen rakentamisen keskittymä 
seuraavan 10 – 15 vuoden aikana. 

Kaivostoiminnan aloitusvaiheessa tarvitaan paljon rakennus- ja kaivosalan ammattilaisia ja aputyö-
voimaa, joista lähialueella asuvia lukuun ottamatta kaikki oleskelevat väliaikaisesti seutukunnalla. 
Toiminta-aikana kaivos työllistää suoraan 300-350 henkilöä. Nämä tullevat asumaan pääasiassa 
lähialueiden taajamissa, kuten Ranuan kirkonkylällä, Rovaniemellä ja Tervolassa, joissa riittävät 
julkiset palvelut ja asunnot ovat olemassa valmiina.  

Uusia asukkaita muuttanee myös kaivosalueen lähellä oleviin kyliin, joissa on olemassa olevaa 
rakennuskantaa, valmis tai kehitettävä infrastruktuuri ja toimivia peruspalveluita. Uusien asukkai-
den myötä olemassa olevat palvelujen säilymismahdollisuudet paranevat ja uusia palveluja saattaa 
syntyä. Aivan kaivosalueen lähialueilla ei todennäköisesti ole odotettavissa pysyvän asutuksen 
lisääntymistä. Toiminnan vuoksi voi lomarakentaminen ainakin kaivosalueen lähialueilla vähentyä. 
Kaivosalue vaikuttaa todennäköisesti erityisesti Ranuan kunnan yhdyskuntarakenteen painopis-
teeseen. 

Kaivostoiminnan aiheuttama työpaikka- ja hyötyliikenne vaatii monin paikoin tiestön parantamista. 
Alueen vesihuolto on todennäköisesti omavarainen, eikä se ole yhteydessä kunnan vesi- ja viemä-
riverkostoon. Kaivostoiminta vaatii paljon sähköenergiaa, jota alueelle tuodaan uuden 110 kV:n 
voimalinjan kautta.  

Kaivoshanke tulee aiheuttamaan rajoituksia alueen nykyiselle maankäytölle. Kaivosyhtiö pyrkii 
hankkimaan tarpeelliset alueet omistukseensa ja syntyvät haitat tullaan korvaamaan. Kaivostoi-
minnan aikana eri maankäyttömuotoja pyritään yhteensovittamaan siten, että kaivostoiminnan ai-
heuttamat rajoitteet ovat mahdollisimman vähäisiä.  

Uusien työpaikkojen syntymisen myötä asukkaita muuttaa alueen kyliin ja kuntakeskuksiin. Sen 
seurauksena alueen infrastruktuuri ja palvelutaso paranee. Kaavamuutoksen ja -laajennuksen 
myötä työpaikkojen määrä todennäköisesti kasvaa verrattuna nykyiseen kaavaan, millä on positii-
vinen vaikutus aluetalouteen. 
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5.5.2 Väestökehitys  
 
Vaikutukset väestökehitykseen on YVA-menettelyssä arvioinut tutkija Arja Huttunen Helsingin Tek-
nisestä Korkeakoulusta.  

Työllisyyden muutoksilla on välitön yhteys alueelliseen väestökehitykseen. Suurin osa suunnittelu- 
ja rakentamisvaiheen työstä tehdään Ranuan seudulle muuttaneen, jo ennestään ammattitaitoisen 
työvoiman toimesta. Työllisyyden muutos vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja muuttoliike puolestaan 
sekä väestön määrään että väestörakenteeseen. Työpaikkojen lisääntyminen Ranualla kasvattaa 
alueen muuttovoittoa ja supistaa muuttotappiota. Muuttovoitto merkitsee myös väestön nuorentu-
mista ja koulutetun väestön kasvua. Tulomuuttoa aiheutuu tämänhetkisen arvion mukaan tavallista 
enemmän, koska alueen suuri työvoimareservi ei ole kouluttamattomuutensa tai epäsopivan koulu-
tuksen vuoksi aidosti kaivoshankkeen käytettävissä. Kaivosyhtiö arvioi maaliskuussa 2002 noin 
kolmasosan työvoimasta voivan tulla Ranuan kunnan ulkopuolelta. Ranuan kunnassa työllisten 
määrän kasvu 1 %:lla vastaa noin 152 henkilön työllisten lisäystä. Tästä seuraava nettomuuton 
kasvu on noin 0,35 % asukasluvusta eli 15 henkilöä. 15 asuntokunnan viitehenkilöksi luokiteltavaa 
aikuista muuttajaa kohti muuttaisi kaikkiaan 70 - 100 henkilöä; muut ovat lapsia, työvoiman ulko-
puolelle tai työttömiksi jääviä puolisoita sekä vanhuksia. Koska noin puolet kaivoksen työntekijöistä 
voisi tulla Ranuan kunnasta ja lähikunnista, ei seudulla oleteta tapahtuvan suuria muutoksia väes-
tömäärässä, eikä myöskään ikärakenteessa. Sen sijaan kaivoksen lähikyliin saattaa suuntautua 
osa kaivoksen työntekijöiden muuttoliikkeestä, jolloin myös ikärakenne jonkin verran nuorentuu 
näissä kylissä rakentamis- ja toimintavaiheessa. Osa työntekijöistä saattaa perheineen jäädä asu-
maan Ranualle kaivoksen lopetettua toimintansa.  

Kaavamuutoksen ja -laajennuksen osalta Gold Fields Arctic Platinum Oy on arvioinut, että laajen-
tuvan toiminnan vuoksi työvoiman tarve on huomattavasti suurempi kuin nykyisen kaavan mukai-
sessa toiminnassa. Tällöin myös vaikutukset lähialueen väestökehitykseen ovat positiiviset. 

 

5.5.3 Asuminen  
 
Aiemmassa YVA-menettelyssä sosiaalisten vaikutusten arvioinnin on suorittanut tutkija Arja Huttu-
nen Helsingin Teknisestä Korkeakoulusta. 

Sosiaalisten vaikutusten arviointitutkimuksen kenttätyöt suoritettiin keväällä 2002 kymmenen viikon 
aikana. Tutkimusalueena olivat Ranuan kunnassa sijaitsevat kirkonkylän, Palovaaran, Saari-
Kämän, Portimon, Kaarlejärven, Maurun, Peurajärven, Rovastinahon ja Saukkojärven kylät sekä 
Rovaniemen maalaiskunnassa Narkauksen kylä lähialueineen. 

Kaivoksen rakentamisen jälkeen haastateltavat arvioivat oman asuinalueensa viihtyisyyden laske-
van: Kaikista vastanneista enää 59 % uskoi alueensa säilyvän viihtyisänä kaivoksen rakentamisen 
jälkeen. Asumisviihtyvyyttä alentaisivat kaivoksen aiheuttamat pelätyt päästöt ilmaan ja vesistöön 
sekä melu. Myös lisääntyvä liikenne aiheuttaisi asumisviihtyvyyden laskua erityisesti lisääntyvien 
turvallisuusriskien vuoksi. Kylittäin tarkasteltuna kielteisimpänä asuinalueensa viihtyvyyden muu-
tosta pitivät maurulaiset kaivoksen rakentamisen jälkeen. 

Kaava-alue sijaitsee etäällä asutuskeskittymistä, joten kaava-alueen muutoksen ja laajennuksen ei 
arvioida aiheuttavan lisävaikutuksia asutukseen. 
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Kuva 12. SVA-tutkimuksen kohdealueen kylät. 

  

5.5.4 Terveys  
 
Ympäristömelutasoon aiheutuu muutoksia itse kaivostoiminnasta sekä työmaaliikenteen ja tavara-
liikenteen aiheuttamasta melusta. Kaivostoiminnan aiheuttama melu rajoittuu lähinnä hankealueel-
le, mutta liikenteen aiheuttama melu vaikuttaa myös alueen ulkopuolelle. 

Arvioiden mukaan melutaso lähimmän vakituisen asuinpaikan kohdalla klo 7 - 22 välisenä aikana 
on selvästi pienempi kuin 45 dB(A) ja 22 - 7 välisenä aikana < 35 dB(A) ensimmäistenkin toiminta-
vuosien aikana. Maksimaalisessa tilanteessakin 55 dBA:n vyöhyke jää kaivosalueen sisäpuolelle. 
Ulkomelulle asetetut ohjearvotasot eivät ylity asuinympäristössä toiminnan missään vaiheessa. 
Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ei myöskään Konttijärven ja Kivaloiden alueen virkistyskäy-
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tölle aiheutuva melupäästö ylitä suositusraja-arvoja. Raja-arvojen mahdolliset ylitykset toiminnan 
alkuvaiheessa ovat ko. alueella hyvin lyhytkestoisia 

Kaivostoiminnan aiheuttama riski haitallisille vaikutuksille ihmisten terveyteen on erittäin pieni. Tär-
keä syy tähän on hankealueen syrjäinen sijainti, mutta jo nykyiset kaivostoimintaa koskevat mää-
räykset ovat niin tiukat, ettei niitä noudattamalla ihmisiin kohdistuvia terveyshaittoja voi aiheutua. 
Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia tullaan pienentämään teknisin toimenpitein. Sen lisäksi nykyai-
kaisella alueen jälkihoidolla varmistetaan, että alue on toiminnan jälkeen turvallinen, ja ettei siitä 
pitkänkään ajan kuluessa aiheudu terveysvaikutuksia.   

Hankkeen nykyisten suunnitelmien mukaisten toimintojen etäisyys lähimmästä asutuksesta on yli 5 
km. Kaavan laajennuksen ja muutoksen ei arvioida aiheuttavan lisävaikutuksia ihmisten tervey-
teen. Sitä vastoin positiiviset vaikutukset taloustilanteeseen ja työllisyyttä lisäävä vaikutus ovat 
todennäköisiä, sillä laajentuvan toiminnan myötä työvoiman tarve on merkittävästi suurempi kuin 
nykyisen kaavan laatimisen aikaisissa arvioissa. 

 
5.5.5 Tiestö ja liikenne  
 
Arctic Platinum Partnership ja Lapin Tiepiiri ovat yhteistyössä laatineet kaivosalueelle johtavien 
yleisten teiden kunnostamiseen ja kaivoksen liikenneyhteyksien rakentamiseen tähtäävän toimen-
pideselvityksen. Tiet mitoitettiin arvioitua kaivos- ja paikallisliikennettä suuremmille liikennemäärille. 
Tällä haluttiin varautua mahdollisiin kasvaviin liikennemääriin mm. mahdollisen Narkauksen alueen 
malmien hyödyntämisen vuoksi. Suuremmalla mitoitusliikennemäärällä on myös liikenneonnetto-
muuksia ehkäisevä vaikutus. Teiden kunnostamisen yhteydessä yleinen tieverkko ulotettaisiin ri-
kastamoalueelle asti. Kunnostettava tieosuus linjataan tarvittaessa osittain uudelleen ja päällyste-
tään. Tielinjausta suunniteltaessa tullaan huomioimaan nykyinen asutus ja siihen kohdistuvat lii-
kennehaitat. 

Kaivostoiminnan tämänhetkiset liikennemääräarviot on tehnyt Lycopodium Minerals Pty Ltd ja vai-
kutusten arvioinnin Lapin Vesitutkimus Oy. 

Kemikaalikuljetukset sekä henkilöliikenne todennäköisesti kasvavat YVA-menettelyssä arvioidusta. 
Tämänhetkisen tiedon mukaan kaivoksen raskaan liikenteen odotetaan kasvavan aiemman arvion 
mukaisesta 10-12 ajoneuvosta 19 ajoneuvoon päivässä. Edestakainen liikenne huomioiden raskai-
ta kuljetuksia olisi 38 kuljetusta päivässä. Henkilöliikenteen määrä olisi keskimäärin 360 henkilöau-
toa päivässä eli edestakainen liikenne huomioiden 720 kuljetusta päivässä. Laskelmassa on oletet-
tu, että 25 % henkilöstöstä kulkee työmatkansa kimppakyydillä. Kasvavan työvoiman tarpeen 
vuoksi henkilöautojen määrä kasvaa 2,4-kertaiseksi aikaisempaan arvioon verrattuna, joka oli 100-
150 ajoneuvoa päivässä. Muutos vaikuttaa kaivoksen lähialueen liikenteeseen, ja se otetaan huo-
mioon teiden ja liikennejärjestelyiden suunnittelussa. 

Tällä hetkellä Ranuan ja Rovaniemen välisellä päätiellä (kantatie 78) liikkuu noin 1400 ajoneuvoa 
päivässä. Olettaen, että kaivoksen liikenne jakaantuisi ainoastaan Ranuan ja Rovaniemen väliselle 
pääväylälle, ajoneuvojen lukumäärä kasvaisi 54 % aiemmin arvioidun 23 %:n kasvun sijaan. 

 
5.5.6 Arkeologia 
 
Arkeologisten selvitysten suorittamisesta on vastannut arkeologi Hannu Kotivuori Lapin maakun-
tamuseosta.  

Suhangon kaivoshankeen osayleiskaavan alueella on tunnetut kiinteät muinaisjäännökset kohteet 
T-139 ja T144: 

- T-139 Konttijärvi, Vanhantalonlahti N, tupasija (ilm. lappalaisperäinen kiuas rantatörmällä)  
- T-144 Konttijärvi, Lammasniemi, pyyntikuoppa  
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Kiinteät muinaisjäännökset on merkitty kaavaan merkinnällä SM. Kohteet ovat muinaismuistolain 
(295/63) nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöskohteita. Kohteessa kaivaminen, peittäminen, 
muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Alueita koskevat 
maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten. 

 

5.5.7 Porotalous  
 
Porotalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnin on suorittanut aiemman YVA-menettelyn aikana 
Arctic Platinum Partnership. Arvioinnin perustana ovat olleet ohjausryhmien kokouksissa saadut 
tiedot ja käyty keskustelu sekä Paliskuntain yhdistyksen ja paliskuntien edustajien kanssa pidetyt 
neuvottelut.   

Suhangon kaivosalue on pääasiassa Isosydänmaan paliskunnan alueella, mutta pieniä osia han-
kealueen luoteisosista sijaitsee myös Narkaus-paliskunnan alueella. Molempien paliskuntien porot 
kuitenkin palkivat hankealueella, koska raja-aitaa ei ole. Kesällä Suhangon kaivoshankkeen lähei-
syydessä laiduntavan porokarjan koko on noin 700 poroa. Bruttokarjan koko Isosydänmaan palis-
kunnassa on 3200 ja Narkaus-paliskunnalla 3500 poroa. 

Paliskuntien edustajien kanssa käydyissä neuvotteluissa todettiin, että YVA-menettelyssä tarkas-
tellut hankevaihtoehdot eivät aiheuta merkittäviä laidunaluemenetyksiä. Kaivosalueen osuus palis-
kuntien laidunalueiden kokonaismäärästä on vähäinen. Porot käyttävät pääasiallisena laidunmaa-
naan kesäisin hankealueen ulkopuolisia suoalueita ja ovat talvella tarharuokinnassa. Kesälaidun-
alueita ei yleensäkään pidetä poronhoidolle yhtä kriittisinä kuin talvilaitumia. 

YVA-menettelyn johtopäätöksinä todettiin, että porotaloudelle kohdistuu kaivoshankkeesta haittaa 
lähinnä mahdollisten poromenetysten ja laidunaluemenetyksen johdosta. Porotalouteen kohdistu-
via vaikutuksia seurataan yhteistyöryhmän avulla koko hankkeen toiminnan ajan. Näiden seikkojen 
vuoksi hankkeen aiheuttamat porotaloudelliset haitat ovat vähäisiä. 

Osayleiskaavan muutoksen ja -laajennuksen vaikutukset porotalouteen 

Aiemmassa YVA-menettelyssä vaikutuksia porotalouteen selvitettiin myös osayleiskaavan laajen-
nuksen kattavalla alueella. Verrattuna voimassa olevan osayleiskaavan tilanteeseen kaavamuu-
toksesta ei katsota aiheutuvan merkittäviä lisävaikutuksia laidunaluemenetysten kautta. Toiminnan 
kasvun myötä liikenteen lisääntyminen voi kuitenkin kasvattaa porokolareista johtuvia poromene-
tyksiä. Lisäksi porojen kerääntyminen kaivosalueelle on mahdollista erityisesti kesäaikana, jolloin 
niitä jouduttaisiin poistamaan alueelta. 

 
5.5.8 Kalastus  
 
Kaivoshankkeesta kalastukseen kohdistuvien haitallisten vaikutusten voidaan olettaa olevan varsin 
vähäisiä. Haittaa voi aiheutua ennen kaikkea Konttijärvessä, Palolammessa ja Ruonajoessa. 
Hankkeesta voi aiheutua jonkin verran myös positiivisia vaikutuksia lähinnä kalaston hoitotoimenpi-
teiden vuoksi. 

Kaivoshankkeen vaikutusalueen vesistöistä kalastuksellisesti arvokkain on Simojoki. Joen merki-
tyksen voidaan käynnissä olevien matkailuhankkeiden vuoksi olettaa kasvavan tulevaisuudessa. 
Jokeen kohdistuvia vaikutuksia on pyrittävä välttämään myös kalastuksellisista syistä.    

 
6. OSAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 
 
Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutoksella ja laajennuksella hyväksyttävän osayleiskaa-
van toteutus on kaivoshankkeen toteuttajan vastuulla. Ranuan ja Tervolan kunnille osayleiskaavas-
ta ei aiheudu mitään toteuttamisvelvoitteita.  
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7. KAAVAN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN 
 
Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen luonnos asetetaan Ranuan ja 
Tervolan kunnissa ns. valmisteluvaiheen kuulemista (MRL 62§, MRA 30§) varten nähtäville    .6. –    
. . 2012 väliseksi ajaksi. 

Tiedotustilaisuus kaavoituksesta järjestetään    .6.2012 klo 18.00 Portimon koululla. 

Kaavaluonnoksesta pyydetään viranomaisilta lausunnot. 

MRL 62 §:n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja 
mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että osallisilla on mahdollisuus 
osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullises-
ti mielipiteensä asiasta. Kaavaluonnos asetetaan MRA 30§:n mukaisesti mielipiteen ilmaisemista 
varten kunnissa nähtäville    .6. -  . 7. 2012. Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa. Kaava-
luonnoksesta pyydetään myös lausunnot. 

Kun mielipiteet ja lausunnot on saatu, valmistellaan kaavaehdotus, joka tullaan asettamaan julki-
sesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 19 §) ja siitä pyydetään lausunnot (MRA 20§).  

Kun mahdolliset muistutukset ja lausunnot on saatu, järjestetään kaavaehdotuksesta viranomais-
neuvottelu. 

Osayleiskaavan hyväksyvät Ranuan ja Tervolan kunnanvaltuustot, kumpikin valtuusto oman kun-
tansa osalta. 

Kuntien hyväksymispäätöksistä voi valittaa Rovaniemen hallinto-oikeuteen. 

 

 

Rovaniemi 28.8.2012   

 

 

Tapani Honkanen  
maanmittausteknikko, YKS 282 
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