Seitap Oy
2013

RANUA
SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA

Ranuan kunta

SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA
ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANUAN KUNTA
SEITAP OY
2011 – 2013

1

Seitap Oy
2013

RANUA
SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA

2

1.1

Kaavan tarkoitus ..................................................................................................................... 3

1.2

Yhteystiedot ............................................................................................................................. 3

1.3 Asemakaava-alueen sijainti ja rajaus ....................................................................................... 4

2

3

TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................... 7
2.1

Asemakaavan laatimisen tavoitteet ...................................................................................... 7

2.2

Asemakaava ............................................................................................................................. 7

2.3

Asemakaavan toteuttaminen ................................................................................................. 7

LÄHTÖKOHDAT ................................................................................................................. 7
3.1

Toiminnan yleiskuvaus .......................................................................................................... 7

3.2

Selvitys suunnittelualueen oloista ....................................................................................... 9

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

Alueen kuvaus ........................................................................................................................................ 9
Luonnonympäristö ja maisema .......................................................................................................... 9
Maanomistus ......................................................................................................................................... 11

Suunnittelutilanne……………………………………………………………………………………………………………….11

3.3.1
3.3.2

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.……………………………………………………………………………….11
Maakuntakaava………………………………………………………………………………………..12

2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

4

ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ............................................................... 12
4.1

Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistyminen .............................. 12

4.2

Osallistuminen ja yhteistyö ................................................................................................. 13

4.2.1
4.2.2

4.3

5

Osalliset .................................................................................................................................................. 13
Viranomaisyhteistyö ........................................................................................................................... 13

Asemakaavan tavoitteet ....................................................................................................... 13

ASEMAKAAVAN KUVAUS .............................................................................................. 13
5.1

Asemakaavan rakenne, kokonaismitoitus ja aluevaraukset .......................................... 13

5.2

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen ja suhde yleiskaavaan..14

5.3

Kaavan vaikutukset ............................................................................................................... 14

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

6

Yleiskaava .............................................................................................................................................. 12
Asemakaava .......................................................................................................................................... 12
Pohjakartta............................................................................................................................................. 12

Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan ........................................................................ 14
Vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen ja elinympäristön viihtyisyyteen ........................... 25
Vaikutukset liikennejärjestelyihin .................................................................................................... 25
Vaikutukset aluetalouteen ................................................................................................................. 26

ASEMAKAAVAN TOTEUTUS ......................................................................................... 26
6.1

Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat .................................................. 26

6.2

Toteuttaminen ja ajoitus....................................................................................................... 28

6.3 Toteuttamisen seuranta ....................................................................................................... 28
TILASTOLOMAKKEET……………………………………………………………………….……29
LÄHDELUETTELO..................................................................................................................... 31

Seitap Oy
2013

RANUA
SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA

3

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT
Kaava:
 Ranuan kunta
 Suhangon kaivoksen asemakaava
Kaavan laatija:
 Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
Tapani Honkanen, maanmittausteknikko, YKS 282
Kaavan vireilletulo:



Ranuan kunnanhallitus päätti 10.10.2011 § 305 yleiskaavan ja asemakaavan laatimisesta
Suhangon kaivosalueelle.
Asemakaavan vireilletulo on kuulutettu 19.12.2011.

Kaavoituksen vaiheet:


Asemakaavaluonnos pidettiin valmisteluvaiheen (MRL 62§, MRA 30§) kuulemista varten
nähtäville 12.09. – 10.10.2012.



Asemakaavaehdotus pidettiin MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 11.02. –
13.03.2013. Kunnan jäsenillä ja osallisilla oli oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksista.
Yhtään muistutusta ei jätetty.



Kaavaehdotuksesta pyydettiin MRA 28 §:n mukaiset lausunnot. Lausuntoja saatiin kahdeksan. Kaavaehdotuksesta pidettiin viranomaisneuvottelu 26.4.2013, jossa käsiteltiin lausuntojen palaute.



Ranuan kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan 10.6.2013 § 40.

1.1 Kaavan tarkoitus
Ranuan kunta on laatinut Suhangon kaivoshankkeen osayleiskaavan 2003 ja muutettuna 2009.
Osayleiskaavassa osoitettiin alue, jolle kaivoksen rikastamo sijoittuu. Kaivoksen suunnittelun
käynnistyttyä uudelleen 2010 todettiin, että aikaisemmin valittu rikastamon paikka ei sellaisenaan täytä suunnitellun rikastusprosessin tarpeita, vaan rikastamoaluetta tulee laajentaa. Pääosa kaivoksen muustakin rakentamisesta sijoitetaan rikastamon yhteyteen.
Asemakaavoitettava alue on 300,0 ha. Tiivistetysti asemakaavan tarkoituksena on osoittaa rakennusala, jonka sisälle kaivoksen tarvitsema 150 000 k-m2:n rakennusoikeus saa sijoittua.
1.2 Yhteystiedot
Kaavoituksen vastuuhenkilö Ranuan kunnassa:
Tekninen johtaja Veli Saarijärvi, Ranuan kunta, Aapiskuja 6B, 97700 Ranua
puh. 040 672 2303, sähköposti: veli.saarijarvi@ranua.fi
Kaavan laatija:
Maanmitt.tekn. YKS282 Tapani Honkanen,
Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi
puh. 0400 391 468,
sähköposti: tapani.honkanen@seitap.inet.fi
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1.3 Asemakaava-alueen sijainti ja rajaus
Suhangon kaivosalue sijaitsee pääosin Ranuan ja Tervolan kuntien alueella, n. 45 km Rovaniemeltä etelään (kuva 1). Kuvassa 2 on esitetty Suhangon kaivosalueen ja asemakaavoitettavan alueen tarkempi sijainti. Kuvassa 3 on esitetty kaivosalueen yleiskaavaluonnos kartalla sekä
asemakaavoitetun alueen sijainti suhteessa yleiskaavaluonnokseen.

Kuva 1. Suhangon kaivoshankkeen sijainti.

4

Seitap Oy
2013

RANUA
SUHANGON KAIVOKSEN ASEMAKAAVA

Kuva 2. Suhangon kaivoksen asemakaava-alueen sijainti
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Kuva 3.
Suhangon kaivosalueen yleiskaava, jonka päälle piirrettynä asemakaavoitettu alue näkyy punaisella rajattuna.
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2 TIIVISTELMÄ
2.1 Asemakaavan laatimisen tavoitteet
Ranuan kunta on hyväksynyt Suhangon kaivosalueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan v. 2003
ja siihen muutoksen v. 2009. Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa on osoitettu alue, jolle rikastamo ja siihen liittyvät kaivoksen vaatimat rakennukset saa sijoittaa.
Ranuan kunnanhallitus päätti 10.10.2011 § 305 käynnistää osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen, tavoitteena osoittaa yleiskaavaan kaivosalue kaivospiirin mukaisena. Yleiskaavan muutoksen yhteydessä oli tavoitteena osoittaa kaivoksen rikastamon ja sen yhteyteen rakennettavien
rakennusten alue tarkentuneiden suunnitelmien mukaisena. Yleiskaavalla oli tarkoitus määrätä
rikastamon alue asemakaavoitettavaksi. Suhangon kaivosalueen osayleiskaavan muutos ja laajennustyö keskeytettiin kaavaehdotusvaiheeseen, kun kaivostoiminta oli laajenemassa uusille alueille ja sen mukainen YVA-menettely käynnistymässä.
Asemakaavaehdotuksesta 26.04.2013 järjestetyssä viranomaisneuvottelussa päätettiin suosittaa
Ranuan kunnalle, että tämän selostuksen kuvaama asemakaavaehdotus viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
2.2 Asemakaava
Asemakaavaehdotus on laadittu asetetun tavoitteen mukaisesti. Asemakaavaehdotuksella alueelle
esitetään yksi 300,0 ha:n teollisuus- ja varastorakennusten kortteli ja sille rakennusoikeutta
150 000 k-m2.
Asemakaavaehdotuksen mukaan kortteliin saa sijoittaa kaivostoimintaan liittyviä toimisto-, rikastamo-, konepaja- ja varastorakennuksia sekä kaivostoiminnan vuoksi tarpeellisia muita rakennuksia
ja laitteita.
2.3 Asemakaavan toteuttaminen
Kaivoksen ja siihen liittyvien toimintojen toteuttaja on kaivoksen toteuttajayhtiö. Asemakaavalla ei
osoiteta katuja tai yleisiä alueita. Ranuan kunnalle asemakaavasta ei aiheudu mitään toteuttamisvelvoitteita.

3 LÄHTÖKOHDAT
3.1 Toiminnan yleiskuvaus
Merkittävimpiä kaivostoimintoja Suhangossa ovat avolouhokset, malmin kuljetus, useat kiviaineksen rikastusprosessit (murskaus, vaahdotus sekä hydrometallurgiset erottelu- ja puhdistusprosessit). Kaivostoimintoihin lukeutuu myös kaivannaisjätteiden (sivukivi ja rikastushiekka) sijoittaminen
sekä vesien hallinta.
Kaivoksen eliniäksi on arvioitu 15 vuotta (mukana lukien jälkihoitotyöt), minkä aikana malmin kokonaislouhinta 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

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.
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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 mineraali-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 sopivaksi. Räjäytysten jälkeen kiviaines lastataan malmirekkoihin kaivinkoneilla. Malmi viedään suoraan murskaukseen tai varastoidaan lyhyen aikaa murskauslaitoksen lähistölle sijoittuvassa varastokasassa.
Louhittu malmi syötetään välivarastosta kartiomurskaimeen kauhakuormaajalla tai suoraan kaivosrekoista. 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 kennoihin. Vaahdotusrikastus perustuu normaaliin vaahdotustekniikkaan, jossa käytetään kemikaaleja
muodostamaan talteen otettavien mineraalien pinnoista hydrofobisia. Tätä ominaisuutta hyödynnetään 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 johtuen malmin luontaisesti vaihtelevasta rakenteesta, sekä varmistamaan maksimisaanti poistamalla
ei-toivottu jätekiviaines.
Vaahdotusrikaste syötetään hydrometallurgiseen Platsol-prosessiin. Platsol-menetelmä on nimenomaan kehitetty liuottamaan vaahdotusrikastetta, joka sisältää useita metalleja, sekä perus- ja jalometallien 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. Tämä 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 erotetaan liuoksesta saostusreaktiolla muodostamalla nikkelipitoista seoshydroksidisakkaa (MHP). Sakka 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 prosessivaiheita, joilla varmistetaan kaikkien prosessin päästöjen hallinta ja käsittely.
Kaivostoiminnoissa muodostuvan sivukiven varastointia varten rakennetaan sivukivialueet. Sivukivi
on luokiteltu joko mahdollisesti happoa tuottavaksi (PAG) tai ei-happoa tuottavaksi (NAG) materiaaliksi. Sivukivialueen suunnitteluun on huomioitu PAG-materiaalin kapselointi happamien suoto-
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vesien muodostumisen minimoimiseksi. Alueelle on kohdennettu ja suunniteltu myös useita turpeen ja moreenin varastoalueita.
Vaahdotuksen rikastushiekka-allasta (FTSF) ei ole suunniteltu varastoimaan ainoastaan kaivostoiminnan 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 varastoidun nestejakeen suotautuminen. HTSF-allas on suunniteltu varastoimaan hydrometallurgisen
prosessin jätejakeet, kuten rikastushiekat ja kipsisakka, sekä kaikki muut mahdollisesti muodostuvat jätevirrat. Tämä mahdollistaa kaikkien jätevirtojen tehokkaan hallitsemisen suljettuna kiertona.
Prosessiin sisällytetään myös vesivarastoallas, jota käytetään vedenoton minimoimiseksi Konttijärvestä kuivina kausina sekä prosessivesipäästöjen minimoimiseksi poikkeuksellisen sateisina kausina.
3.2 Selvitys suunnittelualueen oloista
3.2.1 Alueen kuvaus
Kaavoitettava alue on metsätalousaluetta. Asemakaavoitettavalla alueella tai sen välittömässä
läheisyydessäkään ei ole yhtään rakennusta.
Malmiot joiden hyödyntämisen tarpeisiin asemakaava laaditaan, sijaitsevat rikastamon välittömässä läheisyydessä. Asemakaavalla varaudutaan rikastamon kapasiteetin toteuttamiseen niin, että
Suhangon asemakaavan alueelle tullaan tuomaan rikastettavaksi malmia myös Suhangon nykyisen kaivospiirin ulkopuolelta.
Suhangon kaivoksesta tullaan louhimaan malmia avolouhoksista, jonka jalostusta varten tullaan
rakentamaan rikastamo (käsittää osaprosesseina murskauksen, jauhatuksen, vaahdotuksen sekä
hydrometallurgisen prosessin) ja siihen liittyvät muut rakennukset tällä asemakaavalla osoitettavalle alueelle. Kaivoksen muut toiminnot kuten varastointialueet sivukiville, malmille ja rikastushiekalle
sijoittuvat asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Kaivokselle rakennetaan tulotie sekä sähkölinja, joiden sijoittuminen asemakaava-alueella osoitetaan ohjeellisena.
3.2.2 Luonnonympäristö ja maisema
Kaivosalueen YVA-prosessissa on selvitetty kattavasti koko kaivosalueen luonnon olosuhteet. Rikastamon sijainti on jonkin verran muuttunut ja laajentunut YVA-selostuksen laatimisen jälkeen,
minkä johdosta uudella rikastamon alueella (asemakaavoitettavalla alueella) on tehty täydentäviä
luontoselvityksiä kesien 2010 ja 2011 aikana.
Suhangossa vuosina 2001–2004 ja 2010–2011 tehtyjen kasvillisuusselvitysten perusteella kaivosalueen kasvistollisesti merkittävimpiä alueita ovat lähteet, puronvarret, ojittamattomat (usein
runsasravinteiset) suot, monimuotoiset metsäalueet, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien kasvupaikat sekä muut erityisen arvokkaat elinympäristöt.
Asemakaava-alueen kasvillisuus on suurelta osin tuoretta ja kuivahkoa kangasta. Pienialaisesti
esiintyy myös lehtomaista kangasta, joka on kuitenkin avohakattu. Ainoastaan asemakaava-alueen
pohjoispuolella sekä alueen halki kulkevan tien eteläpuolisella alueella on luonnontilaisen kaltaisia
metsiä. Tien eteläpuolisella soiden ja metsien mosaiikista muodostuvalla alueella on pienialainen
lettoneva, jolla esiintyy yksi alueellisesti uhanalaisen punasirppisammalen (Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs) esiintymä.
Linnustoselvityksiä Suhangon kaivoshankkeessa on tehty vuosina 2001, 2002 ja 2010 (Parviainen 2001, Parviainen 2002a, Parviainen 2002b, Lapin Vesitutkimus Oy 2011a). Menetelminä on
käytetty pistelaskentoja, linjalaskentoja sekä järvien kiertolaskentaa. Alueen vesistöistä erityisesti
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Takalammella on myös merkitystä paikallisella tasolla muuton aikaisena levähdyspaikkana ja osana laajempaa linnuston suojelualuekokonaisuutta. Korkeimmat lintutiheydet on tavattu tutkituista
alueista Konttijärven louhosalueen ympäristössä sekä Siliäniemenaavalla ja matalimmat tiheydet
Takalamminaavalla. SIliäniemenaapa sijaitsee välittömästi asemakaava-alueen eteläpuolella, mutta Konttijärven louhosalue ja Takalampi ovat kauempana, n. 2-3 km rikastamoalueesta länteen.
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 potentiaalisten esiintymispaikkojen osalta.
Lepakkohavainnot keskittyivät Konttijärven välittömään ympäristöön sekä Palovaaran alueelle,
asemakaava-alueen ulkopuolelle. Lisäksi näiden alueiden väliltä tehtiin kaksi lepakkohavaintoa.
Yhteensä havaintoja tehtiin 18 kappaletta. Kaikki havainnot olivat taajuuden ja äänisignaalin rakenteen perusteella pohjanlepakoista (Eptesicus nilssonii). Konttijärvi sijaitsee n. 3 km päässä rikastamoalueesta luoteeseen. Palovaaran ja Palolammen lähialueen havainnot sijoittuvat arviolta vähintään n. 1 km päähän rikastamoalueesta.
Sammakkoeläimistä alueelta on selvitetty luontodirektiivin liitteen IV lajeihin kuuluvan viitasammakon (Rana arvalis) esiintymistä. Selvitys tehtiin toukokuun lopussa vuonna 2011 (Lapin Vesitutkimus Oy 2011b). Selvitys kohdistettiin osayleiskaavan muutoksen kohteena olevalle kaivospiirialueelle sekä sen länsipuoliselle alueelle. Kartoitus tehtiin järvien ja lampien rannat kiertäen lajin kutuaikana. Selvityksessä tavattiin kaksi lähekkäin sijaitsevaa kutupaikkaa Takalammen kaakkoisrannalta.
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 talvinen lumijälkilaskenta on menetelmänä luotettava, se ei kerro kokonaisuudessaan saukkojen ympärivuotista 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 kesäisiä elinalueita, koska alueella on tuolloin tarjolla runsaasti kalaravintoa. Ruonajoen yläosa sijaitsee asemakaavoitettavan alueen välittömässä läheisyydessä länsipuolella, ja Ruonaojaan laskevat
ojat asemakaava-alueen läheisyydessä pohjoispuolella.
Suhangon kaivoshankkeen YVA-menettelyn yhteydessä tehdyn maisemaselvityksen perusteella
kaava-alue on maisemamaakunnalle tyypillistä pääosin soistunutta aluetta, jota täplittävät metsittyneet kumpumaiset saarekkeet. Alueella sijaitsee vaarajakso Kivalot, jotka jäsennöivät ympäröivää
maisemaa. Alueen puuston käyttö metsätalouteen näkyy selvimmin talousmetsien hoitotoimenpiteinä ja päätehakkuina. Soiden runsas ojitus on toinen metsätalouteen liittynyt ympäristöä voimakkaasti muokannut toimenpide.
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Kuva 4. Asemakaava-alueen tyypillistä siemenpuuasentoon hakattua kangasmetsää.
3.2.3 Maanomistus
Asemakaavoitettava alue on kokonaan kaivosyhtiön omistuksessa.
3.3 Suunnittelutilanne
3.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat tarkistettuna voimaan 1.3.2009. Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteet eivät kohdistu asemakaavaan.
Erityistavoitteista Suhangon kaivoksen asemakaavaa koskevat:
1. Toimiva aluerakenne:
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioitava yhdyskuntarakenteen, elinympäristön
laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.
2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu:
Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille
herkkien toimintojen välille on jätettävä riittävän suuri etäisyys.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.
Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle
herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjuntaa.
Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja
kaukolämmön käyttöedellytyksiä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.
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3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat:
Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina.
Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä
aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.
Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja laajoja metsätalousalueita tule pirstoa muulla maankäytöllä.
4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto:
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen ja
maanteiden jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä valtakunnallisesti merkittävien lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen kehittämismahdollisuudet.
3.3.2 Maakuntakaava
Asemakaavoitettava alue sijoittuu Rovaniemen maakuntakaavassa kaivostoimintaan osoitetulle
alueelle.
3.3.3 Yleiskaava
Vuonna 2003 laaditussa osayleiskaavassa osoitettiin alue rikastamon rakentamiselle. Silloin aluetta ei määrätty asemakaavoitettavaksi.
Yleiskaavassa on osoitettu rakentamisen alueeksi n. 200 ha:n alue. Nyt laadittava Suhangon
kaivoksen asemakaava sijoittuu n. 100 ha:n osalta yleiskaavassa rakentamiseen osoitetulle alueelle, 200 ha:n osalta rakentamiseen osoitetun aluerajauksen ulkopuolelle, kuitenkin yleiskaavan
kaivosalueelle (katso kuva 3. sivu 6).
3.3.4 Asemakaava
Asemakaavoitettavan alueen läheisyydessä ei ole asema- eikä ranta-asemakaavoja.
3.3.5 Pohjakartta
Kaavoitettavalla alueella on laadittu kesän 2011 aikana 1: 2000 mittakaavainen asemakaavan pohjakartta. Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskus hyväksyi asemakaavan pohjakartan 11.4.2012.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET
4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja suunnittelun käynnistyminen
Kaivosyhtiö Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) esitti Ranuan kunnalle, että kunta panisi vireille
asemakaavan laatimisen Suhangon kaivoksen rikastamon paikaksi valitsemalleen alueelle. Ranuan kunnanhallitus päätti hyväksyä kaivosyhtiön esityksen kokouksessaan 10.10.2011 (§ 305).
Asemakaavan laatimisen tavoitteena on osoittaa kaivoksen rikastamon ja siihen liittyvien rakennusten rakentaminen asemakaavalla.
Gold Fields Arctic Platinum Oy sitoutui maksamaan kaikki kaavoituksesta ja asemakaavan pohjakartan laatimisesta aiheutuvat kustannukset.
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4.2 Osallistuminen ja yhteistyö
4.2.1 Osalliset
Kaavoitukseen osallisia ovat suunnittelualueen kiinteistönomistaja, lähialueiden asukkaat sekä
jokainen, jonka etua tai oikeutta asemakaavoitus koskee.
Suhangon kaivoksen asemakaavan laatimisessa osallisia olivat:
-

viranomaiset:
Ranuan kunta, Tervolan kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, Lapin pelastuslaitos, Lapin
maakuntamuseo, Museovirasto

-

maanomistajat:
alueen maanomistaja (kaivosyhtiö) ja rajanaapurit

-

yhteisöt joiden toimialaa kaavoitus koskee:
Narkaus ja Isosydänmaan paliskunnat, Ranuan riistanhoitoyhdistys, Lapin luonnonsuojelupiiri, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Kaavoituksen etenemisestä tiedotettiin Ranuan kunnan tiedotusmenettelyn mukaisesti.
4.2.2 Viranomaisyhteistyö
Asemakaavoituksesta järjestettiin MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
25.01.2012 ja ns. kaavaneuvottelu viranomaisten kesken 18.01.2013. Toinen viranomaisneuvottelu
järjestettiin kun kaavaehdotus oli pidetty julkisesti nähtävänä ja lausunnot oli saatu 26.4.2013.
4.3 Asemakaavan tavoitteet
Suhangon kaivoksen asemakaava on puhdas hankekaava. Asemakaava laadittiin pelkästään kaivoksen vuoksi tarpeellista rakentamista varten.
Asemakaava toteuttaa vuonna 2003 hyväksytyn Suhangon kaivoshankkeen osayleiskaavan tavoitetta rikastamon sijoittamisesta Suhangon kaivosalueen sisälle.

5 ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN KUVAUS
5.1 Asemakaavan rakenne, kokonaismitoitus ja aluevaraukset
Asemakaavalla muodostuu yksi 300 ha:n teollisuus- ja varastorakennusten kortteli, jolle saa sijoittaa kaivostoimintaan liittyviä toimisto- rikastamo- konepaja- ja varastorakennuksia sekä kaivostoiminnan vuoksi tarpeellisia muita rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Rakennusoikeutta kortteliin
osoitetaan 150 000 k-m2. Korttelitehokkuudeksi tällä 300 ha:n korttelilla muodostuu siten e=0,05.
Asemakaavamääräyksellä määrätään, että rakennusten korkeus merenpinnasta saa olla enintään
+ 240 m N60 järjestelmässä.
Kaivoshankkeen YVA-menettelyn yhteydessä on inventoitu hankkeen alueella olevat kiinteät muinaisjäännökset. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole tiedossa kiinteitä muinaisjäännöksiä.
Asemakaavassa ei osoiteta yhtään katualuetta eikä yleisiä alueita. Kulku kaivokselle tulee tapahtumaan uudistettavaa tulotietä pitkin.
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5.2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen ja suhde yleiskaavaan
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet on asemakaavassa otettu huomioon:
Toimivaa aluerakennetta asemakaava kehittää luomalla merkittävän keskittymän työpaikkoja Ranuan, Tervolan, Rovaniemen ja Kemin päivittäisen työssäkäyntialueen sisälle.
Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön laatua asemakaava tukee edistämällä alueen
kilpailukykyä ja elinkeinotoimintaa. Kaivoksen sijoittuminen alueelle luo merkittävän määrän työpaikkoja alueelle ja vahvistaa alueen kilpailukykyä. Suhangon alue on hyvin maantieliikenteen
saavutettavissa, kantatie 78 sijaitsee lähellä kaivoshankkeen aluetta. Ranua, Rovaniemi, Tervola
ja Kemi sijaitsevat päivittäistyömatkan etäisyydellä kaivoksen alueesta, uusien asuintaajamien rakentaminen ei ole tarpeellista.
Asemakaavalla ei vaaranneta alueen kulttuuri- ja luonnonperintöä, virkistyskäyttöä tai luonnonvaroja, jotka on selvitetty kaivoshankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Asemakaavoitettavalla alueella
ei ole valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuri- tai luonnonperintökohteita.
Asemakaava-alueelle johdettavat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto on tarkasteltu YVAmenettelyssä ja yleiskaavoituksessa. Suhangon kaivoshanke sijoittuu Rovaniemi – Ranua kantatie
78:n läheisyyteen. Yleiskaavoituksessa varaudutaan tarvittavaan liikenneyhteyksien parantamiseen kaivoksen alueelta kantatielle. Uusina yhteyksinä varaudutaan työpaikkaliikenteen tarpeisiin
Tervolan ja edelleen Kemin suuntaan.
Suhanko-Kaivoshankkeen yleiskaavassa (kuva 3 sivu 69) osoitettiin kaivostoimintaan liittyvien
rakennusten, kuten rikastamo- varasto-, huolto- ja huoltamorakennusten alue (r), pinta-alaltaan n.
200 ha. Yleiskaavalla määrättiin, että rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään
250 000 k-m2.
Suhangon kaivoksen asemakaavalla osoitetaan 300 ha korttelialuetta. Siitä n. 100 ha sijoittuu
yleiskaavassa rakentamiseen osoitetulle alueella ja n. 200 ha sen ulkopuolelle mutta kaivosalueen
sisälle. Alueella jolle korttelialue laajenee yleiskaavassa osoitetun rakentamisalueen ulkopuolelle,
ei ole osoitettu mitään erityistä käyttötarkoitusta, joten alueen asemakaavoittaminen rikastamon
alueeksi ei vaikeuta yleiskaavan toteuttamista vaan edesauttaa sitä. Suhangon kaivoksen rikastamon paikka on sen suunnittelun täsmentyessä tarkentunut yleiskaavoituksen aikana varatusta paikasta. Muutoksen ja siten yleiskaavasta poikkeamisen perustelu on se, että rikastusprosessi on
kehitetty painovoimaa hyväksi käyttäväksi. Siksi rikastamo oli tarpeen siirtää rinnemaastoon. Muutoksen ja yleiskaavasta poikkeamisen myötä prosessi tarvitsee huomattavasti vähemmän energiaa, kun pumppauksen sijasta voidaan käyttää hyödyksi painovoimaa.
5.3 Kaavan vaikutukset
5.3.1 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan
Asemakaavoitettavalta alueelta ei ole todettu sellaisia luontoarvoja, joiden tuhoutuminen olisi luonnon monimuotoisuuden kannalta niin merkityksellistä, että aluetta ei voisi rakentaa asemakaavaluonnoksessa esitetyn mukaisesti.
Rikastamon rakentamisen myötä noin 49 ha:n alueen (rakennukset, liikenne- ja varastoalueet)
kasvillisuus häviää ja alueen ympäristön metsät ja suot muuttuvat jonkin verran hydrologialtaan.
Myös punasirppisammaleen esiintymä häviää pitkällä aikajaksolla.
Linnustoon kohdistuu heikentäviä vaikutuksia pääasiassa elinympäristöjen vähenemisen ja muuttumisen sekä kaivoksen toimintaan liittyvien häiriötekijöiden seurauksena. Häiriöt syntyvät pääasiassa liikenteen, räjäytysten ja rakentamisen synnyttämän melun seurauksena. Myös vesien johtaminen voi vaikuttaa negatiivisesti veden kohonneiden vierasainepitoisuuksien seurauksena purkuvesistön tai syntyvien altaiden linnustoon. Hankkeella on todennäköisesti lieviä positiivisia vaiku-
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tuksia rakennettujen ja avointen maiden lajeihin kuten västäräkkiin (Motacilla alba), tervapääskyyn
(Apus apus) ja kivitaskuun (Oenanthe oenanthe).
Linnuston osalta merkittävin vaikutus syntyy lintujen pesimäympäristöjen katoamisen sekä niiden
muuttumisen seurauksena. Vaikutus kohdistuu suoraan rakennettavilla alueilla pesivien lajien populaatioihin likimäärin lajien runsaussuhteissa. Hankkeen alueellisen laajenemisen seurauksena
myös liikenteen määrä kasvaa ja linnustoon kohdistuu sen seurauksena törmäysten ja häiriötekijöiden aiheuttamia heikentäviä vaikutuksia.
Kaivospiirin sisälle on sen muodostamisen jälkeen pesinyt maakotka. Tuomo Ollila on arvioinut
14.5.2013 asemakaavaehdotuksen vaikutusta pesintään todeten: ” Suunnitellun rikastamoalueen länsilaidalta on noin 1,5 km:n etäisyys lähimpään tunnettuun maakotkan pesään. Etäisyys on sellainen, että rikastamon toiminnalla saattaa olla vaikutuksia pesintään kyseisessä pesässä.”

Suomen saukkopopulaatioiden tiheydet ovat kaikkialla sen esiintymisalueella suhteellisen matalia, mutta laji esiintyy sille ominaisena harvahkona kantana myös Etelä-Lapin alueella (ks. esim.
Sulkava & Liukko 2007). Hankealueella tehdyn selvityksen perusteella Ruonajoen alaosa on saukon talvista elinympäristöä ja todennäköisesti laji esiintyy myös Ruonajoen yläosilla kesäaikana
joen hyvien ravintoresurssien perusteella (Hamari 2010). Ruonajoen yläosa sijaitsee asemakaavaalueen länsipuolella, sen välittömässä läheisyydessä. Alueella liikkuviin saukkoihin hankkeella on
lievä elinympäristöä kaventava vaikutus.
Alueella tehdyn lepakkoselvityksen perusteella asemakaavoitettavan alueen pohjois- ja luoteispuolella esiintyy pohjanlepakkoja (Lapin Vesitutkimus Oy 2011c). Yhtään lepakkohavaintoa ei kuitenkaan sijoitu asemakaava-alueelle. Ruonajoen yläosassa havaitut lepakkojen elinympäristöt ovat
rakennettavien alueiden ulkopuolella 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 ei vaikuta näihin lepo- ja lisääntymispaikkoihin. Kokonaisuutena voidaan olettaa, että alueella tavattuun pohjanlepakkoon kohdistuu lieviä heikentäviä vaikutuksia (Hagner-Wahlsten 2011).
Viitasammakon todettiin maastoselvityksen perusteella esiintyvän Takalammin kaakkoisrannalla.
Takalampi ei kuulu asemakaavoitettavan alueen piiriin, joten asemakaava ei aiheuta vaikutuksia
viitasammakoihin.
Maisemavaikutuksia on mallinnettu valokuvasovitteilla merkittävimmistä katselupisteistä. Kuvasovitteita varten otettiin valokuvia, joiden kuvauspaikka ja -suunta kirjattiin ylös. Kuvauspisteet
(kuva 5) valittiin alueen topografian, maiseman avoimuuden ja asutuksen sijoittumisen perusteella.
Valitut kuvauspisteet ovat Portimojärven rannalta Portimon kylän läheisyydessä (etäisyys kohteesta noin 13 km), Yli-Portimojärven rannalta, jossa on loma-asutusta (etäisyys kohteesta noin 5 km)
sekä Kuorinkikivalosta metsäautotieltä (etäisyys noin 2 km).
Kuvat otettiin digitaalikameralla, jonka objektiivin polttoväli on 4,9–19,6 mm (vastaa 35 mm:n kameran polttoväliä 27–108 mm). Kamerassa on CCD-kenno, jonka pikseleiden kokonaismäärä on
noin 12,39 miljoonaa pikseliä ja kuvakoko noin 12,00 miljoonaa pikseliä. Havainnekuvat otettiin
polttovälillä 4,9 mm (vastaa kinokameran polttoväliä 27 mm). Havainnekuvien kuvaustekniset tiedot on esitetty taulukossa 1.
Havainnekuvissa käytetyt kuvat on otettu lievällä laajakulmaobjektiivilla, joka kuvaa hieman ihmissilmän näkemää aluetta laajemman alueen. Ihmissilmän näkemää kuvaa vastaavaa objektia kutsutaan normaaliobjektiiviksi (kinokameran 50 mm:n objektiivi). Polttoväliltään tätä pienemmät objektiivit kuvaavat suuremman kuva-alan, jolloin kuvissa näkyvä alue on ihmissilmän näkemää aluetta
laajempi.
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Taulukko 1. Havainnekuvien kuvauspaikat ja -tiedot.
Kuvauspaikka

Polttoväli

Aukko

Suljinnopeus

Kuvausaika

Portimojärvi

4,9 mm

8.0

1/320s

25.9.2012

Yli-Portimojärvi

4,9 mm

8.0

1/320s

25.9.2012

Kuorinkikivalo

4,9 mm

3.2

1/800s

25.9.2012

Havainnekuvien lähtötietoaineistona oli Suhangon kaivosalueen aluesuunnitelma, rikastamoalueen
suunnitelma ja rakennusten korkeudet, sekä maanmittauslaitoksen korkeustietoaineisto (10 m pistepilvi). Aluesuunnitelmasta saatiin sivukivialueiden sijainti, ja rikastamoalueen suunnitelmasta
rakennusten sijainti. Sivukivialueiden korkeutena käytettiin kaavassa määriteltävää maksimikorkeutta +215 m merenpinnasta. Rikastamorakennuksille käytettiin korkeutta noin 63 m maanpinnasta,
jonka korkeustasoksi tulee noin +235 m merenpinnasta. Käytettävissä oli kaivoksen suunnittelutilanne syksyltä 2012. Koska kaivoksen suunnittelu on kesken, mallinnukset ovat läjitysalueiden ja
rakennusten sijainnin osalta suuntaa antavia. Myöskään rikastamorakennuksista ei ole vielä käytettävissä tarkempia suunnitelmapiirroksia.
Varsinainen tarkastelu ja maisemasovitteet on tehty leikkauskuvien perusteella, jotka tuotettiin lähtöaineistosta. Leikkauskuvista (kuvat 12, 14-15 ja 17-19) voidaan havaita, mitkä kaivoksen toiminnot tai rakennukset näkyvät kuvauspaikkoihin ja mitkä jäävät maastonmuotojen taakse piiloon.
Puustoa ei ole huomioitu. Kuvauspaikkoihin näkyvät kaivosalueen toiminnot on asemoitu kuviin
pohjakartan ja kuvaussuuntien perusteella.

Kuva 5. Laadittujen maisemakuvasovitteiden kuvauspaikat ja -suunnat suhteessa osayleiskaavaja asemakaava-alueisiin.
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Havainnekuvista nähdään, että suurin vaikutus kaukomaisemaan on rikastamoalueen rakennuksilla, jotka korkeimmillaan ovat nähtävissä kaikista kolmesta tarkastelupisteestä. Maisemavaikutus
korostuu, koska nykyisessä maisemakuvassa ei ole maisemaa hallitsevia rakennettuja elementtejä. Kuorinkikivalon metsäautotieltä käsin (kuvat 6 ja 7) rikastamorakennukset hallitsevat maisemaa,
ja myös läjitysalueet ovat nähtävissä. Yli-Portimojärvellä (kuvat 8-10) rakennukset näkyvät vielä
selvästi rannalta katsottuna, vaikka rakennusten muotoa tai kokoa on vaikeampi hahmottaa. Portimojärvellä (kuvat 11-14) vaikutus maisemaan on etäisyyden vuoksi melko vähäinen korkeimpienkin rakennusten kadotessa osittain horisonttiin, vaikka yli 60 metriä korkeisiin rikastamorakennuksiin on vielä näköyhteys. Läjitysalueet sen sijaan jäävät etäisyyden ja maastonmuotojen katveeseen sekä Portimo- että Yli-Portimojärveltä katsottuna.

Kuva 6. Leikkauskuva ja maastomalli Kuorinkikivalon kuvauspisteeltä kaivosalueelle.
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Kuva 7. Maisemakuvasovite Kuorinkikivalolta. Etäisyys kuvauspaikalta rikastamoalueelle noin 2
km.
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Kuva 8. Leikkauskuva ja maastomalli Yli-Portimojärveltä rikastamoalueelle.
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Kuva 9. Leikkauskuva ja maastomalli Yli-Portimojärveltä suhteessa läjityskorkeuksiin.
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Kuva 10. Maisemakuvasovite Yli-Portimojärveltä. Etäisyys kuvauspaikalta rikastamoalueelle noin 5
km. Sivukivien läjitysalueet jäävät maastonmuotojen taakse eivätkä näy maisemassa.
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Kuva 11. Leikkauskuva ja maastomalli Portimojärveltä suhteessa rikastamoalueeseen.
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Kuva 12. Leikkauskuva ja maastomalli Portimojärveltä suhteessa läjitysalueisiin.
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Kuva 13. Leikkauskuva ja maastomalli Portimojärveltä suhteessa läjitysalueisiin.
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Kuva 14. Maisemakuvasovite Portimojärveltä. Etäisyys kuvauspaikalta rikastamoalueelle on noin
13 km. Läjitysalueet eivät erotu maisemassa.
5.3.1 Vaikutukset terveyteen, turvallisuuteen ja elinympäristön viihtyisyyteen
Kaivostoiminta on luonteeltaan häiriöitä tuottavaa. Suhangon kaivoshankkeen YVA:ssa on kuvattu
kaivoksesta ympäristölle aiheutuvat häiriöt, kuten louhinnan aiheuttama melu ja tärinä. Kaivostoiminnan aiheuttama riski haitallisille vaikutuksille ihmisten terveyteen on erittäin pieni. Tärkeä syy
tähän on hankealueen syrjäinen sijainti. Hankkeen aiheuttamia vaikutuksia tullaan pienentämään
teknisin toimenpitein. Sen lisäksi nykyaikaisella 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. Asemakaavalla ei ole vaikutuksia ihmisten terveyteen. Asemakaavasta ei aiheudu myöskään
kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä.
Asemakaava laaditaan kaivoksen tarpeisiin tarvittavaa rakentamista varten. Asemakaavan alueelle
sijoittuvien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon kaivoksen aiheuttamat melu-, pöly- ja muut mahdolliset häiriöt niin, että rakennuksissa toimivien tai oleskelevien terveydelle tai turvallisuudelle ei aiheudu vaaraa.
5.3.2 Vaikutukset liikennejärjestelyihin
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 raskaita kuljetuksia olisi 38 kuljetusta päivässä. Henkilöliikenteen määrä olisi keskimäärin 360 henkilöautoa päivässä eli edestakainen liikenne huomioiden 720 kuljetusta päivässä. Laskelmassa on oletettu, että 25 % henkilöstöstä kulkee työmatkansa kimppakyydillä. Kasvavan työvoiman tarpeen
vuoksi henkilöautojen määrä kasvaa 2,4-kertaiseksi aikaisempaan arvioon verrattuna, joka oli 100-
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150 ajoneuvoa päivässä. Muutos vaikuttaa kaivoksen lähialueen liikenteeseen, ja se otetaan huomioon 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.
5.3.3 Vaikutukset aluetalouteen
Asemakaava vaikuttaa positiivisesti taloustilanteeseen ja työllisyyteen. Rikastamolla on työllistävä
vaikutus sekä rakentamis- että käyttövaiheessa. Kaivostoiminnasta maksetaan mm. kiinteistöveroja kunnalle vuosittain merkittävä määrä. Näiden välittömien työllistämisvaikutusten ja verotulojen
lisäksi kaivostoiminnalla on myös välillisiä vaikutuksia alueen työllisyyteen ja sitä kautta talouteen.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat
Suhangon kaivoksen asemakaavalla osoitettavan rakentamisen toteuttaa kaivosyhtiö. Kaivoksen
yksityiskohtainen suunnittelu tapahtuu kaivoksen omasta toimesta. Kaivos- ja rikastamotoiminnan
vaatimat rakennukset suunnitellaan ja rakentaa käyttötarkoituksensa ehdoilla. Asemakaavalla ei
siksi aseteta rakentamistapaa yksityiskohtaisesti ohjaavia määräyksiä. Suhangon kaivoksen rikastamoprosessi ja kaivoksen toiminnot ovat tätä asemakaavaa valmisteltaessa luonnosvaiheessa.
Luonnokset on suunniteltu yksityiskohdiltaan toiminnan vaatimiksi, mutta rakennusten rakenteisiin
ja ulkonäköön tulee jatkosuunnitellussa vielä muutoksia ja täsmennyksiä. Tämänhetkisten suunnitelmien mukainen rakennusten sijoittelu esitetään ohjeellisena asemakaavakartassa.
Kuvissa 15 ja 16 on esitetty esimerkinomaisesti havainnekuvia, joista voi todeta asemakaavaalueelle toteutettavien rakennusten mittasuhteita. Havainnekuvien lähtöaineistona olevat suunnitelmat tulevat tarkentumaan hankesuunnittelun jatkuessa, joten kuvat eivät osoita tulevia rakennuksia, vaan rakentamisen mittasuhteita. Kuvassa 15 rakennuksia kuvaavat massat on sijoitettu
viistoilmakuvalle. Kuva 16 kuvaa rakennusmassoja läheltä maanpintaa tarkasteltuna. Kuvassa 16
on rakennusten väliin sijoitettu kaksi pituudeltaan 19 metristä rekka-autoa mittasuhteiden havainnollistamiseksi.
Kuva 15. Rakentamisen massoittelua alueen viistoilmakuvalle sijoitettuna.
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Kuva 16. Rakennusmassojen mittasuhteet ovat mittavat.

Kuva 17. Yleiskuva hankesuunnitelmasta tammikuussa 2013.
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Asemakaava-alue sijoittuu kaivosalueen sisälle eikä rakentamisella näin ollen ole merkityksellistä
vaikutusta muuhun ympäristöön.
Kaivosalueelle johtavan ja alueen sisäisen tiestön rakentamisessa ja ylläpitämisessä kuten myös
kaikissa kaivosalueen toiminnoissa tulee ottaa huomioon pelastuslain vaatimukset (laki 468/2003
§:t 21, 33 ja 47).
6.2 Toteuttaminen ja ajoitus
Kaivostoiminta Suhangon alueella käynnistyy, kun kaivoksen lopulliset suunnitelmat ja toiminnan
taloudellisuuslaskelmat ovat valmistuneet.
6.3 Toteuttamisen seuranta
Asemakaavaa toteuttaa kaivosyhtiö ja toteuttamista valvoo rakennusvalvontaviranomainen.
Asemakaavan ajantasaisuutta seurataan vuosittain käytävissä MRL 8 §:n mukaisissa kehittämiskeskusteluissa.

Rovaniemi 04.02.2013
täydennetty 14.05.2013 ja 11.06.2013

Tapani Honkanen
maanmittausteknikko, YKS 282
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