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1. JOHDANTO 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 16.4.2013 päätöksellä nro 33/2013/1 myöntänyt Sotkamo 
Silver Oy:n Tipaksen hopeakaivokselle ympäristö- ja vesitalousluvan sekä toiminnan- ja 
töidenaloittamisluvan. Päätöksessä PSAVI on määrännyt, että kaivoksen tarkkailu on tehtävä siten 
kuin lupahakemuksessa esitetyssä tarkkailusuunnitelmassa on esitetty, ottaen lisäksi huomioon 
lupamääräyksissä ja päätöksen liitteessä 2 määrätyt asiat sekä ELY-keskuksen 
tarkkailusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tarkkailuun määräämät tarkennukset ja 
määräykset.  

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Sotkamon hopeakaivoksen tarkkailuohjelman 26.6.2015 
(KAIELY/86/07.00/2013, KAIELY/717/5723/2014). Tarkkailuohjelma koskee koko toimintaa 
sisältäen rakentamisvaiheen ennakkotarkkailun, rakentamisvaiheen tarkkailun sekä 
toimintavaiheen tarkkailun. Tarkkailuohjelma on päivitetty KAIELYn päätöksen mukaiseksi 
30.9.2015. Päivitetyssä tarkkailuohjelmassa on huomioitu toimintaan suunniteltujen muutosten 
vaikutukse tarkkailujen järjestämiseksi. Sotkamo Silver on jättänyt muuttuvaa toimintaa koskevan 
ympäristölupahakemuksen käsiteltäväksi joulukuussa 2018.  

Tämä tarkkailuohjelma koskee Sotkamon hopeakaivoksen toimintavaihetta. Tämänhetkisen 
suunnitelman mukaan (marraskuu 2018) toimintavaiheen tarkkailuohjelmaan siirrytään rikastamon 
toiminnan käynnistyessä maaliskuussa 2019. Ohjelma perustuu edelliseen KAIELY:n 
hyväksymään tarkkailuohjelmaan ja siihen on tehty joitakin tarkennuksia ja muutoksia. 
Tarkennukset ja muutokset on esitetty tarkkailuosioittain kursiivilla. 

1.1 Kaivoksen sijainti ja toiminnan yleiskuvaus 

Sotkamon hopeakaivoksen hankealue sijaitsee Kainuussa, Sotkamon kunnassa, n. 40 km 
Sotkamon kirkonkylältä kaakkoon Tipasjärvien eteläpuolella. Hankealueelta on n. 40 km etäisyys 
Kuhmoon, Kajaaniin 71 km, Ouluun 240 km ja Helsinkiin 460 km. Työ- ja elinkeinoministeriö on 
päätöksellään 18.4.2011 myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle kaivospiirin (Taivalhopea, K8194). 
Kaivoksen sijainti on esitetty kartalla kuvassa 2-1. 
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Kuva 1-1. Hopeakaivoksen sijainti. 

Kaivoshankkeen tarkoituksena on hyödyntää Sotkamon Tipaksen hopeaesiintymää ja tuottaa 
tuotteena Ag-Au-Pb-, Zn-Ag- ja pyriittirikastetta. Kaivoksen todennettu malmivaranto on tällä 
hetkellä 2,76 miljoonaa tonnia. Rikastamon vuosikapasiteetiksi on suunniteltu noin 350 000 – 400 
000 t. Rikastamon suunniteltu maksimikapasiteetti on 600 000 t/a, jolloin kokonaislouhintamäärä 
on enimmillään 1,8 Mt/a.  

Hopeakaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta, murskaus, jauhatus, 
vaahdotusrikastus, kuivaus ja varastointi. Malmin esirikastus otetaan käyttöön toiminnan edetessä. 
Malmi louhitaan avolouhoksesta ja maanalaisesta louhoksesta.  

Kaivostunneli tyhjennettiin pumppaamalla vuonna 2010. Tyhjennysvaiheen jälkeen 
kuivanapitopumppausta on jatkettu. 350 metrin syvyyteen ulottuvassa ja 2600 metriä pitkässä 
maanalaisessa tunnelissa on vuosina 2011-2014 toteutettu tutkimuskairauksia ja noin 200 tonnin 
koelouhinta vuonna 2011. Kaivostoiminnan käynnistyttyä kaivoksesta pumpattavaa vettä pyritään 
käyttämään rikastamon prosessivetenä.  

1.2 Alueen hydrologia 

Kaivosalue sijaitsee vedenjakaja-alueella, josta vedet lähtevät Tipasjärven ja Tipasjoen suuntaan 
kahta reittiä ja Iso-Sapsojärven suuntaan Koivupuroa ja Ollinjokea myöten. Kaivostunneli sijaitsee 
Tipasjoen vesistöalueella (59.85). Kaivoksen purkuvedet johdetaan pintavalutuskentän kautta 
Koivupuroon ja edelleen lounaaseen Ollinjokeen ja Nimisenjokea pitkin Pieni-Hietaseen. 
Hietasesta vedet kulkeutuvat edelleen Lontanjoen kautta Honkajärveen ja sieltä alkavan järviketjun 
läpi Iso-Sapsojärveen. Reitti kuuluu Sapsojoen vesistöalueeseen (59.87). Pieni Tipasjärveen ei 
kohdistu kuivanapitopumppauksen vaikutuksia. 
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Vesistöreitin valuma-alue on metsätalousvaltaista. Nimisenjoen puolella vesistöalueen länsiosassa 
on yksi turvetuotantoalue. Laskureittien virtaamia voidaan arvioida Myllypuron pienen valuma-
alueen vuosien 1996–2000 keskimääräisen valuman avulla (taulukko 1-1).  

Taulukko 1-1. Virtaamat veden purkureitillä Ollinjoki-Iso-Sapsojärvi.  

  Valuma 
(l/s km2)  

Ollinjoki 
(l/s) 

Sapsokoski 
(l/s) 

Koko vuosi 
   

MQ 11,8 350 3520 

Kesä-elokuu 
   

MQ 9,5 290 2860 

MNQ 0,7 20 210 

MHQ 41 1230 12230 

MQ = keskivirtaama, MNQ = keskialivirtaama, MHQ = keskiylivirtaama. 

 

 

2. KÄYTTÖTARKKAILU 

Kaivoksella tehdään kattavaa käyttötarkkailua. Kaivostoiminnan keskeiset tiedot ovat saatavilla 
yhtiön toimintajärjestelmästä ja ne raportoidaan vuosittain käyttötarkkailuraportoinnin yhteydessä. 
Käyttötarkkailussa huomioidaan seuraavat asiat: 

 

Rakentaminen  

− Tiedot päästöjä ja ympäristön muutoksia aiheuttavasta infrastruktuurin rakentamisesta 
sekä kaivostoiminnan valmistelusta.  

− Tiedot vedenotto- ja vesienkäsittelyrakenteiden, meluvallin, sivukiven läjitysalueen, 
malmin ja marginaalimalmin varastointialueiden, rikastushiekka-altaan ym. 
ympäristönsuojelurakenteiden rakentamisen vaiheista ja käyttöönotosta. 

− Ojitusten ja uomien kaivujen ja siirtojen yhteydessä tarkat kaivuajat ja -paikat sekä uomiin 
toteutetut kiintoainepäästöjä rajoittavat toimenpiteet. 

− Tiedot kaivostoimintojen ulkopuolisten vesien johtamisjärjestelyjen rakentamisesta ja 
käyttöönotosta. 

− Eri kohteista poistetut kivennäis- ja turvemaat sekä niiden määrät ja sijoituskohteet. 

− Tiedot tiivisturpeeksi otettavan lisäturpeen poistosta ja sen etenemisestä (mm. ottoalueet, 
otetun ja kohteeseen levitetyn ja tiivisturpeen massamäärät, toimenpiteet tiivisturpeen 
laadun varmistamiseksi). 

− Tiedot kaivospiirin alueelta louhittavan ja muualta tuotavan tarvekiven määrästä, laadusta 
ja käyttökohteesta. 
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Tuotanto ja poikkeamat 

− louhinnan edistyminen ja kaivoksen tuotantomäärät 

− rikastamon malmin syötemäärä 

− rikastushiekka-altaalle pumpattu rikastushiekkamäärä 

− kemikaalien ja polttoaineiden käyttö sekä ja sähkönkulutus 

− louhoksesta pumpatut vesimäärät ja vesistöön johdettava vesimäärä 

− raakavedeksi pumpattu vesimäärä Tipasjärvestä ja rikastushiekan varastoalueelta 

− jäteveden puhdistusprosessien toiminta; käyttöajat, toimintahäiriöt 

− pölynpoistolaitteiden käyttöajat ja häiriöt 

− tuotetut jätteet; määrä, laatu ja sijoitus 

− sivukivialueen ja marginaalimalmialueen täyttömäärä ja täyttöalueen laajuus 

− jälkihoitotoimet; laajuus, toteutustapa, käytettyjen menetelmien toimivuuden seuranta 

− alueiden kunnossapito; vesien hallintajärjestelyt ja tieverkko 

− poikkeustilanteet, ympäristövahingot ja –onnettomuudet 

− näytteenottopäivät ja -paikat 

− eri toimintojen tarkat toiminta-ajat 

− kaivoksen toiminta-alueen vesitaseen tarkkailu siten, että vesitaseeseen vaikuttavia 
keskeisiä vesimääriä mitataan ja tarkkaillaan jatkuvasti ja että vesitase on jatkuvasti 
selvillä. 

− aistinvaraiset havainnot tiestön ym. kohteiden pölyämisestä, poikkeavista tai häiritsevistä 
melupäästöistä, vesienkäsittelylaitteiden ohi menevien vesien samentumisesta yms. 
asioista, joilla on merkitystä päästöjen ja niiden toistuvuuden tarkastelun kannalta. 
 

− tuotannosta, päästökohteista, päästöistä (ml. melu ja tärinä) ja kaivannais- ja muista 
jätteistä sekä poltto- ja voiteluaineista, räjähdysaineista ja kemikaaleista yms. aineista tai 
tekijöistä, joista aiheutuu tai voi aiheutua päästöjä ympäristöön tai ympäristön 
pilaantumisen vaaraa. 

− poikkeus- ja häiriötilanteista ja onnettomuuksista sekä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 
päästöjen ja ympäristöön kohdistuvien haitallisten vaikutusten estämiseksi, rajoittamiseksi 
ja tarkkailemiseksi. 

 
Kaikkien ympäristönsuojelurakenteiden kunto ja toiminta tarkastetaan toimintapäivittäin. Kaivoksen 
toiminta-alueen ja prosessien vesitasetta seurataan jatkuvasti ja luotettavasti Kainuun ELY-
keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. 

Klo 22–07 välisenä aikana tapahtuvasta raskaan liikenteen määrästä kesäaikana ja räjäytyksistä 
klo 22–07 välisenä aikana pidetään kirjaa sekä kirjataan ne syyt, joiden takia liikennettä on ohjattu 
yöaikaan tapahtuvaksi tai räjäytyksiä on tehty yöllä. 

Murskaamolla suoritetaan murskaustoimintaa normaalitilanteissa arkipäivisin klo 6-22. 
Poikkeustilanteissa murskaamotoimintaa voidaan suorittaa myös viikonloppuisin klo 10-18 
välisenä aikana. Tällaiset tilanteet merkitään käyttöpäiväkirjaan ja ne raportoidaan Kainuun ELY-
keskukselle sen haluamalla tavalla. 

Öljynerotuslaitteiden toiminta tarkastetaan kerran vuodessa, ennen laitteiden öljytilan 
tyhjentämistä, vesinäytteellä, josta analysoidaan öljyhiilivedyt. 

Käyttötarkkailun kirjanpito on kaivoksella saatavilla koko toiminnan ajan ja sen ylläpidosta 
vastuullisen henkilön yhteystiedot ilmoitetaan Kainuun ELY-keskukselle. Käyttötarkkailusta 
laaditaan ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla vuosittain yhteenveto, joka voidaan liittää 
ympäristönsuojelun vuosi-ilmoitukseen ja lupamääräysten tarkistamishakemuksen asiakirjoihin.  
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3. PÄÄSTÖTARKKAILU 

3.1 Kaivoksen vesipäästöjen tarkkailu 

 

Kaivoksen yksinkertaistettu vesikierto toimintavaiheessa on esitetty kuvassa 3-1. 

 

 

Kuva 3-1. Kaivoksen yksinkertaistettu vesitase kaivoksen rikastamon kapasiteetin ollessa 
450 000 t/a (Ramboll 2018). 

 

Kaivoksen vesikierron sisäisten vesijakeiden tarkkailu on kuvattu erillisessä tarkkailuohjelmassa 
(liitteessä 1).  

Toimintavaiheessa kaivoksen vesipäästön laatua tarkkaillaan taulukon 3-1 mukaisista pisteistä, 
joista vedenpuhdistamolta lähtevän veden tarkkailupiste (vpl) on varsinainen päästötarkkailupiste. 
Vedenpuhdistamolta lähtevän veden näyte otetaan vedenpuhdistamon poistoputkesta. 
Mittakaivo 1 sijaitsee pintavalutuskentän 1 alapuolisessa, Koivupuroon laskevassa ojassa ja 
Mittakaivo 2 alempana Koivupurossa. Mittakaivoilla mitataan jatkuvatoimisesti pH:ta, 
kiintoainepitoisuutta sekä sähkönjohtavuutta. Tarkkailuaikataulu kunkin pisteen osalta on esitetty 
taulukossa 3-2 sekä analyysipaketit taulukoissa 3-3 ja 3-4. Tarkkailupisteiden sijainti on esitetty 
kartalla liitteessä 3.  
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Taulukko 3-1. Kaivoksen vesipäästön tarkkailun pisteet. 

Havaintopaikka Tunnus Koordinaatit (ETRS-
TM35FIN) 

Vedenpuhdistamolta lähtevä vesi vpl tarkentuu 
myöhemmin 

Mittakaivo 1(pintavalutuskentältä 1 lähtevä vesi) Mk1 7091647 599211 
Mittakaivo 2 Mk2 7091310 598579 

 

Siitä lähtien kun vedenpuhdistamolta peräisin olevaa vettä johdetaan pintavalutuskentälle, 
vesipäästöä tarkkaillaan taulukon 3-2 mukaisesti. Vedenpuhdistamolta lähtevän veden näytteet 
otetaan kuukausikoontinäytteinä. Mittakaivoivoilta otettavat näytteet otetaan kertanäytteinä. 
Analyysipakettien sisältö on esitetty taulukoissa 3-3 ja 3-4. Näytteenoton yhteydessä tehdään 
aistinvaraiset arviot (haju, ulkonäkö) sekä mitataan veden lämpötila. 

 

Vedenpuhdistamolta lähtevän veden toksisuus ja vaikutus leväntuotantoon 

Vedenpuhdistamolta lähtevän veden toksisuus ja perustuotanto määritetään noin 3 kuukautta 
veden johtamisen aloittamisen jälkeen. Toksisuus määritetään valobakteeri- ja vesikirpputestin 
avulla. Samalla selvitetään pintavalutuskentälle johdettavan veden leväntuotantoa lisäävä vaikutus 
perustuotantoa kuvaavalla määrityksellä. 

Tehtävät määritykset ja niiden standardit: 

- Valobakteeritesti (Vibrio fischeri) SFS-EN ISO 11348–1:1999, 
- Vesikirpputesti (Daphnia magna) SFS-EN ISO 6341:1996 
- Perustuotanto SFS 3049:1977 

 
Yllä olevat testit tehdään kerran uudelleen 3 vuoden sisällä malmin louhinnan aloittamisesta.  

Luonnon radioaktiivisten aineiden analysointi 

Säteilysuojelullisesti merkittävien luonnon radioaktiivisten aineiden (uraani-234, -238, torium-228, 
-232, radium-226, -228, radon-222, polonium-210 ja lyijy-210) määritykset tehdään 
kertaluontoisesti vedenpuhdistamolta pintavalutuskentälle johdettavalle vedelle kun toiminta on 
ollut käynnissä noin 3 kuukautta. Näytteenotto suoritetaan STUK:n ohjeiden mukaisesti ja 
näytteiden radioaktiivisuusmääritykset tehdään akkreditoidussa laboratoriossa. Tulosten 
perusteella päätetään, onko luonnon radioaktiivisten aineiden radiokemiallista analysointia 
tarpeellista jatkaa tai laajentaa tekemällä analyysit myös kuivatusvedelle ja sivukivikasojen 
suotovedelle. 

Massaspektrometrillä tehtävät uraani- ja torium-analyysit sisältyvät analyysipakettiin C, jolloin ne 
ovat jatkuvassa seurannassa. Mikäli kohonneita pitoisuuksia havaitaan, edellä mainitut 
radioaktiiviset aineet tutkitaan STUK:n ohjeiden mukaisesti. 
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Taulukko 3-2. Kaivoksen vesipäästön tarkkailun vuosiaikataulu sekä kullekin näytteelle 
tehtävä analyysipaketti. 

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Vedenpuhdistamolta lähtevä vesi (vpl) 

Jatkuvatoiminen pH, SS, EC 

Analyysipaketti C C C C C C C C C C C C 

lisäparametrit** 
(CS2, H2S, 
S2O3) 

kolme analyysia ensimmäisen vesienjohtamisvuoden aikana 

Toksisuus ja 
vaikutus 
leväntuotantoon 

kerran ensimmäisen vesienjohtamisvuoden aikana 

Luonnon 
radioaktiiviset 
aineet 

kerran ensimmäisen vesienjohtamisvuoden aikana 

Mittakaivo 1 (MK1) 

Jatkuvatoiminen pH, SS, EC 

Analyysipaketti C  I  C  I  C  I  

Mittakaivo 2 (MK2) 

Jatkuvatoiminen pH, SS, EC 

Analyysipaketti C  I  C  I  C  I  

**) lisäparametrien analysointi rikastuskemikaalijäämien ja niiden reaktiotuotteiden havaitsemiseksi 

Mittakaivojen 1 ja 2 veden laatua seurataan toiminnan alkuvaiheessa velvoitetarkkailun 
näytteenoton yhteydessä kahden kuukauden välein otettavin näyttein, joista määritetään 
laboratoriossa pH, sähkönjohtavuus, sameus ja kiintoaineen pitoisuus (analyysipaketti I). Kolme 
kertaa vuodessa mittakaivoista otettavista näytteistä määritetään analyysipaketti C:n mukaiset 
määritykset. Määritysten tuloksia verrataan jatkuvatoimisen mittauksen tuloksiin jatkuvatoimisen 
mittauksen toimivuuden varmistamiseksi. Ensimmäisen vuoden tulosten perusteella arvioidaan 
mahdollisuudet harventaa laadunvarmistusnäytteenottoa.  

 

Taulukko 3-3. Analyysipaketti C.  

Analyysipaketti C 

1 pH 12 NO2-N+NO3-N 23 As 34 Sb 

2 Sähkönjohtavuus 13 NH4-N 24 Al 35 Th 

3 Happi 14 Kok-N 25 Cd 36 U 

4 Redox 15 Kok-P 26 Co 37 Cd(liuk.) 

5 Sulfaatti 16 PO4-P 27 Cu 38 Hg(liuk.) 

6 Kiintoaine 17 Ca 28 Cr 39 Pb(liuk.) 

7 Kiintoaineen hj 18 K 29 Fe 40 Ni(liuk.) 

8 CODMn 19 Mg 30 Mn *  

9 väri 20 Na 31 Ni   

10 sameus 21 Cl- 32 Zn   

11 TOC 22 Ag 33 Pb   

*) lisäksi aistinvaraiset arviot (haju, ulkonäkö) sekä veden lämpötila 
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Taulukko 3-4. Analyysipaketti I.  

Analyysipaketti I (Mittakaivot) 

1 Kiintoaine 

2 Sähkönjohtavuus  

3 pH  

4 Sameus  

 

Taulukko 3-5. Rikastamolla käytettävät kemikaalit ja kemikaalijäämän määritystapa.  

Rikastuskemikaali Päätyy prosessissa Kemikaalijäämän määritys 

Sinkkisulfaatti, ZnSO4 Ag-Zn -rikaste  Zn ja SO4  
Aerophine 3418A/Natrium-
ditiofosfinaatti, (C4H9)2-P-(S)-S-Na 

Ag-Au-Pb -rikaste  TOC, P, SO4, ja Na  

Kuparisulfaatti, CuSO4 Ag-Zn -rikaste  Cu ja SO4   
Natrium-isobutyyliksantaatti,  
(C4H9)-O-CS2-Na 

Ag-Zn -rikaste  TOC, CODMn CS2 ja Na  

Metyyli-isobutyylikarbinoli, C6H14O Haihtuu  TOC, CODMn  
Sammutettu kalkki, Ca(OH)2 Prosessivesi  Ca  
Dekstriini, C6H10O5 Rikastushiekka  TOC, CODMn  

  

3.2 Saniteettipuhdistamon päästötarkkailu 

 

Kaivoksen sosiaalitiloissa muodostuu yhdyskuntajätevettä, joka käsitellään kaivoksen 
rikastamoalueelle tai sen läheisyyteen rakennettavassa biologis-kemiallisessa 
jätevedenpuhdistamossa. Sosiaalitiloissa arvioidaan muodostuvan noin 20-30 m3 jätevettä 
vuorokaudessa. Jätevedenpuhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan pintavalutuskentälle.  

Puhdistamo on Wavin-Labko Oy:n valmistama BioKem 30 –tyypin panospuhdistamo, joka 
käsittelee kaksi panosta vuorokaudessa. Jätevedenpuhdistamo on otettu käyttöön kesällä 2018.  

Puhdistamon toimintaa tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä, tulevasta ja 
lähtevästä vedestä otettavilla näytteillä. Näytteet otetaan kertanäytteinä. Puhdistamolta lähtevän 
veden näyte otetaan puhdistamon purkaessa käsitellyn panoksen. Toiminnanharjoittaja suorittaa 
näytteenoton itse.  

Tulokset analysoidaan valtioneuvoston yhdyskuntajätevesistä antaman asetuksen 888/2006 
liitteen mukaisesti. Enimmäispitoisuuksia tarkkaillaan vuosikeskiarvoina. 
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Taulukko 3-6. Jätevedenpuhdistamon tarkkailun analyysipaketti. 

Analyysipaketti J (saniteettipuhdistamo) 

1 Vrk-virtaama (tarkistus) 7 Kiintoaine 

2 Kemikaalin syöttömäärä (tarkistus) 8 BOD7-atu 

3 Lämpötila (kenttämittaus) 9 CODCr 

4 pH  10 Pkok 

5 Sähkönjohtavuus  11 Nkok   

6 Alkaliniteetti   

    

Vain lähtevälle vedelle tehtävät määritykset: 

12 PO4-P  15 Lämpökestoiset koliformiset bakteerit  

13 NH4-N  16 Fe 

14 NO2+3-N    

 

3.3 Kaivannaisjätteen laadun tarkkailu 

Toiminnassa muodostuva sivukivi- ja rikastushiekka 

Sivukiven geoteknisten ominaisuuksien tutkimiseksi laaditaan standardin EN 14899 mukainen 
näytteenottosuunnitelma viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. 

Sivukivijakeiden kemiallisen koostumuksen määrittäminen aloitetaan viimeistään 3 kuukautta 
louhinnan aloittamisen jälkeen. Sivukivien laatua tarkkaillaan Valtioneuvoston kaatopaikoista 
antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mukaisesti vuosittain tehtävin vastaavuustestauksin, joissa 
näytteistä analysoidaan VNa 214/2007 mukaiset kokonaispitoisuudet ja 2-vaiheisella 
ravistelutestillä seuraavien aineiden liukoiset pitoisuudet: Sb, As, Ba, Hg, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, 
Mn, Mo, Ni, Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi ravistelutestin suodoksesta analysoidaan liuenneiden 
aineiden kokonaismäärä (TDS), pH ja sähkönjohtavuus. Näytteistä määritetään lisäksi happamien 
olosuhteiden muodostamispotentiaali ABA-testillä. Kyseisen menettelyn katsotaan olevan riittävä 
sivukivien laadun tarkkailuun. Vuosittain analysoitavaan kokoomanäytteeseen kerätään 
kuukausittain otettavat osanäytteet. Sivukiven luokittelussa ja laadunvalvonnassa hyödynnetään 
kenttämittausmenetelmiä (XRF). Sivukivien pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimusta jatketaan 
lysimetrikokein. 

Rikastamotoiminnan aloittamisen jälkeen rikastamolta rikastushiekka-altaaseen johdettavan 
lietteen laatua tarkkaillaan rikastamoprosessinajoon käytettävän XRF –analysaattorin avulla. 
Lietteestä analysoidaan rikastamon ajon ja ympäristön kannalta keskeiset parametrit. Alkuaineista 
tutkitaan lyijyn, sinkin ja raudanpitoisuudet.  

Rikastamotoiminnan aloittamisen jälkeen rikastushiekan mineralogia määritetään 
kertaluontoisesti siihen soveltuvalla tavalla kokoomanäytteestä. Tällöin määritetään myös 
rikastushiekan alkuainekoostumus (Ag, Al, As, Au, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, 
Pb, S, Sb, Th, V, U ja Zn). Kokoomanäytteestä määritetään myös metallien liukoiset pitoisuudet 
sekä happamien olosuhteiden muodostamispotentiaali ABA-testillä.  

Valtioneuvoston kaatopaikoista antaman asetuksen 331/2013 20 §:n mukaisesti rikastushiekan 
vastaavuustestaus esitetään tehtäväksi kerran vuodessa kuukausittain kerätyistä osanäytteistä 
kootusta kokoomanäytteestä. Kokoomanäytteestä analysoidaan VNa 214/2007 mukaiset 
kokonaispitoisuudet ja 2-vaiheisella ravistelutestillä seuraavien aineiden liukoiset pitoisuudet: Sb, 
As, Ba, Hg, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Pb, Mn, Mo, Ni, Fe, S, Se, Zn, Sn, U ja V. Lisäksi ravistelutestin 
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suodoksesta analysoidaan liuenneiden aineiden kokonaismäärä (TDS), pH ja sähkönjohtavuus. 
Kyseisen menettelyn katsotaan olevan riittävä rikastushiekan laadun tarkkailuun edellä mainitun 
kenttämittauslaitteistoilla tehtävän laadunvalvonnan lisäksi. Rikastushiekan 
pitkäaikaiskäyttäytymisen tutkimusta jatketaan lysimetrikokein. 

Muodostuvan sivukiven ja rikastushiekan ominaisuudet määritetään Valtioneuvoston 
kaivannaisjätteistä antaman asetuksen nro 190/2013 (sekä asetuksen muutoksen 102/2015) 
mukaisesti. Määritysten yksityiskohdat kuvataan tarkemmin kaivannaisjätteen 
jätehuoltosuunnitelmassa. Selkeytysaltaiden pohjalietteen ja vedenpuhdistamon sakan 
perusmäärittely tehdään jätehuoltosuunnitelmassa esitetysti jätemateriaalin tullessa saataville. 
Näiden jätemateriaalien vastaavuustestauksesta päätetään perusmäärittelyn tulosten perusteella 
Valtioneuvoston kaivannaisjätteistä antaman asetuksen nro 190/2013 mukaisesti.  

3.4 Pölypäästöjen tarkkailu 

Lupamääräyksen nro 31 mukainen pölypäästöjen rajoittamissuunnitelma ja siihen liittyvä 
pistemäisten pölylähteiden tarkkailusuunnitelma on toimitettu Kainuun ELY-keskukselle.  

Pistemäisistä päästölähteistä poistoilman hiukkaspitoisuudet ja virtaamat mitataan vuoden 
kuluessa rikastamon toiminnan aloittamisesta. Päästömittaukset toistetaan kolmen vuoden välein. 
Toteutetuista pölyntorjuntatoimenpiteistä raportoidaan ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon 
yhteydessä. 

3.5 Melupäästötarkkailu 

Melun tarkkailu jaetaan melupäästöjen mittaukseen ja melumittauksiin häiriintyvissä kohteissa. 

Melupäästöjen mittaus 

Melupäästölähteissä, joiden äänitehotaso (LWA) ei ole tiedossa, suoritetaan melupäästömittaus 
standardin SFS EN-ISO3744 tai SFS-EN ISO 3746 mukaisesti. Melumittaus toteutetaan 
tarkkuusluokan 1 mittarilla. Mittauksilla arvioidaan melupäästöjen mahdollinen kapeakaistaisuus ja 
impulssimaisuus standardien tai viranomaisohjeiden mukaisesti. Mittaustuloksena saatava laitteen 
äänitehotaso esitetään terssi- ja oktaavikaistoittain ja sitä voidaan käyttää melumallinnuksen 
lähtötietona. 

Melumittaukset suoritetaan: 

- kerran rakentamisen ollessa laajimmillaan,  
- kerran tuotantotoiminnan käynnistyttyä ja  
- aina kun alueelle muodostuu uusi merkittävä melupäästölähde. 

 

Melun tarkkailu häiriintyvissä kohteissa 

Ympäristölupapäätöksen mukaisesti melu mitataan kaivoksen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.  
Lähimmät häiriintyvät kohteet ovat Taipaleentiellä sijaitsevat loma-asunnot ja vakituinen asunto. 
Kaivospiirin eteläpuolella noin 800m etäisyydellä kaivospiirin rajasta alkaa Hiidenportin 
kansallispuisto. Melua mitataan seuraavissa pisteissä: 

− MP1 (765-407-56-10) Taipaleentie 10, loma-asunto 

− MP4 Taival (765-407-56-9) Taipaleentie, vakituinen asunto 

− MP5 Hiidenportin kansallispuiston pohjoispää, korkein kohta 

− MP6 (765-407-47-3) Kissaniementie, loma-asunto  
 

Tarkkailukohteet on esitetty kartalla liitteessä 4. 
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Melumittaukset suoritetaan Ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisin menetelmin käyttäen 
kalibroituja tarkkuusluokan 1 melumittareita. Koska kansallispuiston mittauspiste on vastakkaisella 
suunnalla muihin verrattuna, sitä ei voi mitata samalla käynnillä. 

Mittausajankohdat määräytyvät kaivoksen toiminnan sekä tuuliolosuhteiden mukaan. Ohjeen 
mukaan tuulen on mittauksen aikana oltava melulähteestä mittauspisteeseen päin korkeintaan 45 
asteen kulmassa eikä se saa olla yli 5m/s. Keväällä ja alkukesällä ei linnunlaulun takia yleensä ole 
riittävän häiriöttömiä mittausolosuhteita, jotta voitaisiin todeta luonnonsuojelu- sekä loma-
asutusalueille annetun 45 dB ohjearvon alittuminen. 

Mittauksen ajaksi sijoitetaan myös toinen melumittari itse louhosalueelle, joka tallentaa 
keskiäänitason lisäksi melun spektrin sekä ajallisen vaihtelun. Kaivostoiminnan melun ajallinen 
vaihtelu selvitetään ensin ja sen perusteella määritellään mittauspisteessä tarvittava mittauksen 
kestoaika. Yleensä mittauksen kestoajaksi riittää ½-1 tuntia. Jos toiminta koostuu muutamasta 
päivittäisestä meluhuipusta, mitataan nämä erikseen ja meluhuippujen kestoaika huomioiden 
lasketaan työpäivän keskiäänitaso, mikä on melun ohjearvojenkin mittajaksona. Mittauspisteissä 
melusta tallennetaan myös spektri sekä ajallinen vaihtelu. Näistä analysoidaan kapeakaistaisuus 
sekä iskumaisuus mahdollisen mittaustulokseen tehtävän 5 dB korjauksen tarpeellisuuden 
selvittämiseksi. 

Hiidenportin kansallispuiston alueella tehdään rakentamisvaiheen ympäristömelun mittaus kerran 
meluvallin rakentamisen jälkeen, jolloin melupäästöt ovat häiriintyvien kohteiden kannalta 
suurimmillaan. 

Mittausjakson päätyttyä mittauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään käytetyt 
menetelmät, mittalaitteet, mittauspisteet ja tulokset. Tuloksia verrataan Vnp 993/1992 mukaisiin 
ympäristömelun ohjearvoihin. Raportissa esitetään johtopäätökset tuloksista ja tarvittaessa esitys 
jatkotoimenpiteistä. 

Ensimmäinen mittausjakso on suoritettu kaivoksen rakentamisvaiheessa meluvallin rakentamisen 
jälkeen louhinnan ollessa ylimmällä tasolla, jolloin melun leviäminen oli suurinta. Toinen 
mittausjakso suoritetaan avolouhinnan edettyä alemmalle tasolle. Kolmas mittausjakso 
suoritetaan avolouhostoiminnan päättymisen jälkeen. Näiden lisäksi mittauksia tehdään 
tarvittaessa melupäästöjen muuttuessa ja meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamisen 
jälkeen. 

3.6 Tärinätarkkailu 

Tärinätarkkailu jaetaan ennen toimintaa suoritettavaan kaivospiirin lähellä olevien kiinteistöjen 
kuntokartoitukseen ja toiminnan aikaiseen tärinätarkkailuun.  

Kuntokartoituksessa kaivoksen lähialueella (vähintään kilometrin säteellä) sijaitsevien asuin- ja 
vapaa-ajan käytössä olevien kiinteistöjen perustusten ja muiden tärinälle alttiiden rakenteiden 
(esim. uunit) kunto selvitetään kiinteistön omistajien suostumuksen mukaisesti ja etukäteen 
sovittavalla tavalla ennen räjäytystoiminnan aloittamista. Kuntokartoitus kilometrin säteellä 
kaivosalueesta on toteutettu 4.10.2017 (Saneeraustekniikka Sartek Oy). Kartoituksessa käytetyt 
menetelmät ja kartoituksen tulokset on käsitelty katselmusraportissa. 

Tärinätarkkailun kohteet on valittu lähialueen kiinteistöistä kuntokartoituksen tulosten perusteella. 
Kohteet on esitetty taulukossa 3-7 ja niiden sijainti kartalla on esitetty liitteessä 4. 
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Taulukko 3-7. Tärinätarkkailun kohteet. 

Tarkkailupiste Kiinteistö Osoite Vakituinen/loma-
asunto 

mittausanturin 
kiinnityskohta 

TT1 765-407-56-10, 
Taival 2 

Taipaleentie 10 loma-asunto muurattu 
harkkoperustus 

TT2 765-407-56-17, 
Koivurinne 

Kissaniementie 87 vakituinen asunto betonisokkeli 

TT3 765-407-43-29, 
Myllykangas 

Kissaniementie 88 loma-asunto betonisokkeli 

TT4 765-407-43-44, 
Kallio 

Kissaniementie 92 vakituinen asunto betonisokkeli 

 

Tärinämittaukset suoritetaan toimintavaiheessa ensimmäisen kerran kaivoksen rikastamon 
käynnistyttyä vuonna 2019.   

Tärinämittaukset suoritetaan räjäytystärinän mittaukseen suunnitelluin mittarein. Mittarit mittaavat 
ja rekisteröivät värähdysnopeutta X-, Y- ja Z-suunnissa viikon ajan. Ellei tuona aikana ole 
suurimmalla räjähdysainemäärällä tehtyä räjäytystä, mittausta jatketaan. Mittauksessa 
tallennetaan myös rakennuksen ominaisuuksista riippuvat värähtelytaajuudet. 

Mittausanturi kiinnitetään rakennuksen valettuun tai muurattuun sokkeliin, tai jos perustuksessa ei 
ole yhtenäistä massiivirakennetta, kuten on laita paaluille tai peruskiville perustetuissa 
rakennuksissa, se kiinnitetään uunin tai savupiipun rakenteeseen. Kiinnitystä varten porataan 8mm 
ja noin 50mm syvä reikä. 

Mittausdata tarkistetaan paikalla ja mittaus uusitaan mittausohjeessa mainitun määrän mukaan 
riittävän datan saamiseksi. Mittauksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään käytetyt 
menetelmät, mittalaitteet, mittaustulokset sekä niiden luotettavuusarvio. Raportissa verrataan 
mittaustuloksia ympäristöluvan määräyksen 36, rakennusten tärinäluokituksen sekä 
vaurioherkkyyden arvoihin. 

Kainuun ELY-keskus päättää raportin perusteella tärinätarkkailun jatkamisen tarpeellisuudesta. 
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4. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILU 

4.1 Vesistötarkkailu 

Kaivoksen vesipäästön vaikutuksia purkuvesistön ja sen alapuolisten vesistöjen fysikaalis-
kemialliseen vedenlaatuun tarkkaillaan taulukon 4-1 mukaisilla tarkkailupisteillä. Tarkkailupisteiden 
sijainti kartalla on esitetty liitteessä 4.  

 

Taulukko 4-1. Kaivoksen vesistövaikutusten tarkkailun pisteet. 

Havaintopaikka Tunnus Koordinaatit (ETRS-
TM35FIN) 

Koivupuro Koi 7089521 597423 
Ollinjoki Ollinj 7091495 594268 
Pirttilampi Pirtl 7091371 594228 
Nimisenjoki Nim 7093779 592690 
Pieni-Hietanen PiH 7095382 590582 
Hietanen Hie 7096794 588566 
Lontanjoki Lon 7097869 583680 
Taivaljärvi Tai 7091905 600985 
Oja Pieneen Tipasjärveen Ojtip 7092710  599888  
Pieni Tipasjärvi, Olkilahti Tip 7092729 600587 

 

Tarkkailua laajennetaan viipymättä tarpeen mukaan kauemmaksikin alavirtaan, jos jätevesien 
vaikutukset ilmenevät havaittavina tai mitattavina haitta-ainepitoisuuksien kasvuna Hietasessa asti. 
Tarkkailua laajennetaan tarvittaessa myös Isoon Tipasjärveen laskeviin ojiin tai puroihin, mikäli 
havaitaan, että kaivoksen vesillä olisi mahdollisuus kulkeutua niihin. Tarkkailun laajentamisen 
yksityiskohdat esitetään tarvittaessa Kainuun ELY-keskukselle. 

Vesistötarkkailun aikataulu sekä analyysipaketin sisältö on esitetty taulukoissa 4-2 ja 4-3. 
Ensimmäisen toimintavuoden aikana vesistöpisteiltä määritetään kuukausittain liukoinen lyijy-, 
nikkeli- ja kadmiumpitoisuus (taulukko 4-2). Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen liukoisten 
pitoisuuksien analysoinnin jatkamisesta päätetään asetuksen (2006/1022) mukaisesti.  

Maalis- touko- ja elokuussa Pieni Tipasjärvessä ja Pieni-Hietasessa seurataan järviveden 
kerrostuneisuutta kohdassa ”Kerrostuneisuuden tarkkailu” kuvatulla tavalla. Lisäksi tarkkaillaan 
Taivaljärven ja Pieni Tipasjärven pinnankorkeutta. Perustuotantoa kuvaavat klorofylli-a 
analysoidaan elokuussa Pieni Hietasesta ja Pieni Tipasjärvestä otettavista vesinäytteistä. 
Kasviplanktonin biomassa ja lajisto määritetään kolmen vuoden välein Pieni Hietasesta ja Pieni 
Tipasjärvestä kerran perustuotantokautena elokuussa alkaen vuonna 2019. Edellisen kerran 
kasviplanktonmääritykset on tehty vuonna 2016.  
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Taulukko 4-2. Vesistötarkkailun näytteenoton ajankohdat. 

 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 

Kenttämittaus  x x  x x  x x x  x 
Vesistönäytteet, 
Analyysipaketti 

 G G  G G  G G G  G 

Kerrostuneisuus 
(Pieni Tipasjärvi, 
Pieni-Hietanen) 

  x  x   x     

Klorofylli-a 
(Pieni Tipasjärvi, 
Pieni-Hietanen) 

       x     

Kasviplankton 
(Pieni Tipasjärvi, 
Pieni-Hietanen) 
2019, 2022 jne. 

       x     

Taivaljärvi, 
pinnankorkeus 

        PK PK PK PK PK PK     

Olkilahti (Pieni 
Tipasjärvi) 
pinnankorkeus 

    PK   PK PK   PK PK       

PK = Pinnankorkeuden seuranta. 
 

Taulukko 4-3. Analyysipaketin G sisältö.  

Analyysipaketti G 
    

1 Lämpötila * 17 NO2-N+NO3-N 32 Fe  

2 pH * 18 NH4-N 33 Mn  

3 Sähkönjohtavuus * 19 Kok-N 34 Ni  

4 Happi * 20 Kok-P 35 Zn  

5 Hapen kyllästysaste % * 21 PO4-P 36 Pb  

6 Redox * 22 Ca  37 Sb  

7 Sulfaatti 23 K  38 U  

8 Cl- 24 Mg  39 Cd (liuk.) 

9 Kiintoaine 25 Na  40 Ni (liuk.) 

10 Kiintoaineen HJ 26 As  41 Pb (liuk.) 

11 Alkaliteetti 27 Al  42 Hg (liuk.) 

12 Kovuus 28 Cd      

13 CODMn 29 Co      

14 DOC  30 Cu    *kenttämittaus 

15 Sameus 31 Cr      

16 Väri         

            

43 Klorofylli-a ja kasviplankton (vain järvivesistä elokuussa) 

44 Kasviplankton (vain järvivesistä elokuussa v. 2019, 2022…) 

 

Järvistä otettavat näytteet otetaan syvännekohdista. Laboratoriossa analysoitava näyte otetaan 
1 m pinnan alapuolelta tai vesipatsaan puolivälistä, mikäli vesipatsaan syvyys on alle 2 m.  
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Kerrostuneisuuden tarkkailu 

Pieni-Hietasen ja Hietasen kerrostuneisuuden tarkkailu suoritetaan maalis-, touko- ja elokuussa. 
Taulukon 4-4 mukaisilta määrityssyvyyksiltä mitataan kenttämittarilla lämpötila, pH, 
sähkönjohtokyky, hapetus-pelkistyspotentiaali, happi ja hapen kyllästysaste. Mikäli 
kenttämittaustulokset osoittavat kerrostuneisuutta, selvitetään kerrostuneisuuden syy 
laboratoriossa analysoitavilla näytteillä, jotka otetaan 1 m pohjan yläpuolelta. 

Taulukko 4-4. Kenttämittarilla tehtävät määrityssyvyydet. 

Etäisyys pohjasta Mittaustiheys 

yli 10 m 5 m 
5-10 m 2 m 
alle 5 m 1 m 

 

Niukkahappisen kerroksen rajapinnan tunnistaminen on tärkeää ja tähän kiinnitetään huomiota 
vesistönäytteitä otettaessa. Esimerkiksi jos yli 20 metrin syvänteessä happipitoisuus pienenee 15 
metrin kohdalla radikaalisti, tihennetään mittauspisteitä siten, että pitoisuuksia mitataan metrin 
välein, jotta hapettoman vesikerroksen raja tunnistetaan. 

Kasviplanktontutkimuksen näytteenotossa noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen 9.6.2016 
päivitettyä tai uudempaa ohjetta jokien ja järvien biologisesta seurannasta (Meissner ym. 2016). 
Kasviplanktonnäyte otetaan 0–2 m syvyydestä kokoomanäytteenä, 50 cm pituisella noutimella 
neljä nostoa peräkkäisistä syvyyksistä. Näytteet kestävöidään välittömästi happamalla Lugolin 
liuoksella (0,5 ml / 200 ml). Näytteet kuljetetaan ja säilytetään pimeässä ja viileässä. Näytteenoton 
yhteydessä tehdään havainnot mahdollisista leväkukinnoista tai muusta silminnähtävästä 
samentumasta tms. Havainnot kirjataan maastolomakkeeseen. 

Kasviplanktontutkimus tehdään käyttäen laajaa kvantitatiivista menetelmää, ja laskennassa 
noudatetaan ympäristöhallinnon voimassaolevaa ohjeistusta (Järvinen ym. 2012). Tulokset 
ilmoitetaan taksonimääränä ja biomassana 100 millilitrassa näytettä. Määrityksissä pyritään 
lajitasolle. Solut lasketaan tarvittaessa kokoluokittain ja solujen ja/tai kolonioiden koot mitataan 
mahdollisimman oikean tilavuuden määrittämiseksi. Tilavuuksina käytetään Suomen 
ympäristökeskuksen biorekisteriin tallennettuja tilavuuksia. 

4.2 Sedimenttitarkkailu 

Sedimentin ennakkotarkkailua on toteutettu keväällä 2008 (Pöyry Environment Oy 2008). 
Ennakkotarkkailua on täydennetty huhtikuussa 2013 otetuilla järvisedimenttinäytteillä (GTK 2013) 
sekä lokakuussa 2013 otetuilla virtavesisedimenttinäytteillä (Ahma ympäristö Oy 2014).  

Toiminnan aikainen tarkkailu 

Toiminnan aikainen tarkkailu 2 vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen (myöhemmin T+2). 

Sedimenttinäytteenotto toteutetaan taulukossa 4-5 osoitetuissa paikoissa ja osoitettuina 
ajankohtina. Vuonna T+2 Pieni-Hietasen näytteenottopiste siirretään syvänteeseen, minkä vuosi 
sedimenttinäyte otetaan kertaluontoisesti sekä vanhalta pisteeltä että uudelta syvännepisteeltä. 
Jatkossa Pieni-Hietasen sedimenttinäyte on tarkoitus ottaa vain syvännepisteeltä. Näytepisteet on 
esitetty kartalla liitteessä 5. 
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Taulukko 4-5. Sedimenttitarkkailun koordinaatit ja aikataulu.  

Havaintopaikka Tunnus Koordinaatit (ETRS-
TM35FIN) 

2008 2013 T+2 

Tipasjärvi, Naurislahti  S1 7094110  599677  x x  
Tipasjärven syvänne  S2 7092864  602783   x  
Tipasjärvi, Olkilahti  S3 7092732  600583  x x x 
Pieni-Hietanen  S4 7095886  590826  x x x 
Pieni-Hietanen, syvänne  S5 7095382  590582    x 
Taivaljärvi  S6 7091536  600642  x   
Pirttilampi  S7 7091352  594229  x x x 
Koivupuro  S8 7089574  597558   x x 
Ollinjoki  S9 7091083  595105   x x 
Nimisenjoki  S10 7094228  592771   x x 

 

Sedimenttinäytteet otetaan akkumulaatiopohja-alueilta, joihin sedimentti kerrostuu pysyvästi, tai 
virtavesissä vaihtoehtoisesti paikoista, joissa mahdollisimman pysyvän sedimentin 
muodostuminen on mahdollista. 

Sedimenttinäytteen ottaa sertifioitu näytteenottaja. Näytteenottaja tutkii näytteen aistinvaraisesti, 
kirjaa havainnot ylös ja valokuvaa näytteen. Sedimenttinäytteet otetaan siten, ettei sedimentti 
sekoitu eikä kerrostuneisuus häiriinny. Näytteenotossa käytetään viipaloivaa näytteenotinta. 
Sedimenttinäytteeksi otetaan 0-3 cm siivu sedimentin pintaosasta siten, että näyte kuvaa 
muutamana edeltävänä vuotena sedimentoitunutta ainesta. Jokaiselta näytealalta otetaan 3-6 
osanäytettä, jotka yhdistetään kokoomanäytteeksi. 

Näytteet toimitetaan laboratorioon, jossa niistä analysoidaan parametrit taulukon 4-6 mukaisesti. 

Taulukko 4-6. Sedimenttinäytteistä analysoitavat parametrit. 

Analyysipaketti H 
    

1 Kuiva-aine 12 Cd 23 Pb 

2 Redox(ORP) 13 Cr 24 Sb 

3 S 14 Cu 25 Se 

4 N 15 Fe 26 Si 

5 C 16 K 27 Th 

6 Kiintoaineen hj 17 Mg 28 V 

7 pH 18 Mn 29 Zn 

8 Ag 19 Mo 30 U 

9 Al 20 Na   

10 As 21 Ni   

11 Ca 22 P   

 

Tarkkailun jatkamisesta tehdään esitys Kainuun ELY-keskukselle (T+2)-vuoden raportoitujen 
tulosten jälkeen. Tarkkailua laajennetaan Hietaseen ja sen alapuoliseen vesistöön mikäli 
vaikutuksia ilmenee Pieni-Hietasessa tarkkailun aikana. 
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4.3 Pohjavesitarkkailu 

Kaivoksen 30.9.2015 päivitetyn tarkkailuohjelman mukaan pohjaveden pinnankorkeutta seurataan 
pohjavesiputkista ja kairanrei’istä 4 krt/a mahdollisuuksien mukaan. Pohjavesitarkkailua ei ole 
pystytty toteuttamaan hyväksytyn tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaivosalueen vanhemmat 
pohjavesiputket (101 - 104) ovat hyvin matalia, alle 5 m, minkä vuoksi niiden tilalle on asennettu 
uusia tarkkailuun soveltuvia pohjavesiputkia, jotka korvaavat vanhat pohjavesiputket.  

Tarkkailupisteiden sijoittelussa on huomioitu alueen tulevat toiminnot, sekä pohjavesien vallitsevat 
virtaussuunnat. (Pöyry Finland Oy 2018). Kaikki pohjaveden tarkkailupisteet ilmenevät taulukosta 
4-7…4-9 ja niiden sijaintipaikat ilmenevät liitteestä 5. Talousvesikaivoista C ja D otetaan näytteet 
ao. kiinteistön omistajan niin toivoessa, ja mikäli kaivosaluetta lähempänä sijaitsevissa kaivoissa A 
ja E havaitaan laadullisia muutoksia.  

Pohjavesitarkkailun aikataulu sekä analyysipakettien sisältö on esitetty taulukoissa 4-9 ja 4-10. 

Taulukko 4-7. Pohjaveden tarkkailupisteet. 

Piste Kuvaus Koordinaatit (ETRS-TM35) Huomiot 

Porakaivo Kalliopohjavesi i =599380, p= 7092353  Porakaivo 

T4 Kalliopohjavesi i= 600664, p= 7092247 
Olemassa oleva 
kairanreikä 

A32 Kalliopohjavesi i= 600325, p= 7091531 
Olemassa oleva 
kairanreikä 

Ka42 Kalliopohjavesi i = 600013, p = 7092196 Kairanreikä 
Ka47 Kalliopohjavesi i = 601022, p= 7092405 Kairanreikä 
Ka49 Kalliopohjavesi i = 600560, p = 7092554 Kairanreikä 
Ka50 Kalliopohjavesi i = 600718, p = 7091926 Kairanreikä 
301 Maapohjavesi i= 599994, p= 7092559 Uusi putki 
302 Maapohjavesi i= 599868, p= 7092071 Uusi putki 
303 Maapohjavesi i= 599548, p= 7091863 Uusi putki 
304 Maapohjavesi i= 599177, p= 7091641 Uusi putki 
305 Maapohjavesi i= 599003, p= 7091171 Uusi putki 
306 Maapohjavesi i= 599358, p= 7090567 Uusi putki 
307 Maapohjavesi i= 600091, p= 7091127 Uusi putki 
Kaivo A  Kissaniementie 87 Talousvesikaivo 
Kaivo B  Kissaniementie 92 Talousvesikaivo 
Kaivo E  Taipaleentie 10 Talousvesikaivo 

 

Taulukko 4-8. Talousvesikaivot, joista näytteet otetaan tarvittaessa. 

Piste Kuvaus Koordinaatit (ETRS-TM35) 

Kaivo C Talousvesikaivo Kissaniementie 88 
Kaivo D Talousvesikaivo Taipaleentie 7 

 

Taulukko 4-9. Pohjavesitarkkailun ajankohdat ja näytekohtaiset määritykset.  

 Tam
mi 

Hel
mi 

Maali
s 

Huh
ti 

Tou
ko 

Kesä Hei
nä 

Elo Syys Lok
a 

Mar
ras 

Joulu 

Pohjavesiputket   E+PK   PK   E+PK   PK 

Kairanreiät    PK   PK   PK   PK 

Talousvesikaivot      E+PK       
PK = pinnankorkeuden mittaus 
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Taulukko 4-10. Analyysipaketin E sisältö.  

Analyysipaketti E   

1 Aistinvarainen arviointi 13 NO2-N+NO3-N 25 Mn (liuk.) 

2 Lämpötila * 14 NH4-N 26 Ni (liuk.) 

3 pH * 15 Kok-N 27 Pb (liuk.) 

4 Sähkönjohtavuus * 16 Kok-P 28 Sb (liuk.) 

5 Happi * 17 PO4-P 29 Th (liuk.) 

6 Hapen kyllästysaste % * 18 As (liuk.) 30 U (liuk. ) 

7 Redox * 19 Cr (liuk.) 31 Zn (liuk.) 

8 Väri 20 Cd (liuk.) 32 Ca (liuk.) 

9 Sameus 21 Co (liuk.) 33 K (liuk.) 

10 CODMn 22 Cu (liuk.) 34 Mg (liuk.) 

11 Sulfaatti 23 Fe (liuk.) 35 Na (liuk. ) 

12 Kokonaisrikki 24 Hg (liuk.) 36 Al (liuk.) 

          *kenttämittaus 

      

37 Lämpökestoiset koliformiset bakteerit (vain talousvesikaivot) 

38 Öljyhiilivedyt (vain putki 303) 

Liukoisten metallien analysointia varten havaintoputkista otetut pohjavesinäytteet suodatetaan kentällä 0,45 μm 
membraanisuodattimella. 

 

4.4 Vesistöjen biologinen tarkkailu 

4.4.1 Pohjaeläintarkkailu 

Pohjaeläintarkkailua on tehty vuonna perustilaselvitysten yhteydessä v. 2007 (Pöyry 2008). 
Tarkkailua on täydennetty vuonna 2013 lupapäätöksen mukaisesti Hietasessa ja Vepsänjärvessä 
otetuilla näytteillä (Ahma ympäristö Oy 2014a). Järvinäytteitä otettiin kaivosalueen valuma-alueen 
lisäksi hankealueen itäpuoliselta Vepsänjärven alueelta, joka toimii vertailualueena 
kaivostoiminnan käynnistämistä varten. 

Pohjaeläintarkkailun perustilaselvitys on toteutettu uudestaan syyskuussa 2018 aikana. 
Näytepisteiden sijainti on esitetty taulukossa 4-11 sekä kartalla liitteessä 7.  

Toiminnanaikainen tarkkailu 

Toiminnan aikana tarkkailua jatketaan samoilla menetelmillä. Toiminnan aikana 
pohjaeläintarkkailu toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna T+2 ja tämän jälkeen 3 vuoden 
välein elo-syyskuussa. 

Tarkkailukohteet on esitetty taulukossa 4-11. Tarkkailua laajennetaan Hietaseen ja Lontanjokeen 
sekä tarpeen mukaan kauemmaksikin alavirtaan, jos jätevesien vaikutukset ilmenevät 
pohjaeläimistössä havaittavina tai mitattavina Pieni-Hietasessa asti. 
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Taulukko 4-11. Pohjaeläintarkkailun näytepisteiden koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ja 
aikataulu. 

Näytteenottopaikka  Tunnus Koordinaatit (ETRS-
TM35FIN) 

2007 2013 2018 T+2 T+5 

Pieni Tipasjärvi, Olkilahti  P1 7092724 600578 x  x x x 
Iso Tipasjärvi P2 7092996 602846 x  x x x 
Koivupuro  P3 7089546 597500 x  x x x 
Nimisenjoki  P4 7094810 591564 x  x x x 
Pieni-Hietanen  P5 7095908 590802 x  x x x 
Hietanen  P6 7096794 588567  x x   
Vepsänjärvi  P7 7090803 613327  x x x x 

 

Järvistä näytteet otetaan standardin SFS 5076 mukaisesti Ekman-näytteenottimella. Joka järveltä 
otetaan syvännepisteiltä viisi rinnakkaista näytettä. Näytteet seulotaan silmäkooltaan 0,5 mm:n 
seulalla, säilötään 70 % etanoliin ja määritetään laboratoriossa pääsääntöisesti lajitasolle. 
Järvinäytteistä punnitaan lisäksi märkäbiomassa. 

Jokipaikoista näytteet otetaan potkuhaavilla standardia SFS 5077 mukaillen. Näytteenotossa 
noudatetaan Suomen ympäristökeskuksen 9.6.2016 päivitettyä tai uudempaa ohjetta jokien ja 
järvien biologisesta seurannasta (Meissner ym. 2016). Jokaiselta koealalta, joka on tyypillisesti 20 
- 50 m pituinen jokijakso virtapaikassa, otetaan näytteet kahdelta eri pohjanlaatutyyppiä ja 
virtausolosuhteita edustavalta paikalta niin, että molemmilta paikoilta otetaan kaksi 
rinnakkaisnäytettä. Kohteen kokonaisnäytemääräksi tulee siten neljä. 

Lajinmääritystarkkuutena käytetään ympäristöhallinnon seurannoissa vakiintunutta 
taksonilistausta. Lajimäärityksen tulokset tallennetaan ympäristöhallinnon POHJE -tietokantaan. 
Tutkittavat alat valokuvataan ja paikannetaan GPS-laitteella. Kohteista laadittaviin 
havainnepiirroksiin merkitään näytteenottopaikkojen tarkka sijainti. Tuloksista lasketaan 
järvisyvänteiden ja virtavesien ekologisen tilan luokituksen toisen luokittelukierroksen mukaiset 
indeksit (Aroviita ym. 2012). 

4.4.2 Vesisammalten metallipitoisuudet 

Vesistötarkkailun lisäksi purkuveden vastaanottavan vesistön laatua tarkkaillaan seuraamalla 
vesistön vesisammalten ja kalojen metallipitoisuuksia. 

Pohjassa kasvavina ja pitkäikäisinä eliöinä vesisammalet kuvaavat pohjan myötäistä kuormitusta 
ja jokien ekologista tilaa. Vesisammalten tuoreet versonosat keräävät mm. metalleja 
lehtisolukkoihin nopeasti ja kohonneet pitoisuudet säilyvät niissä pitkään. (Ruoppa ja Heinonen 
2004) Vesisammaliin kertyvät raskasmetallit ovat peräisin valuma-alueen maaperästä, josta 
liukenee ja kulkeutuu metalleja luontaisesti, sekä kuormituksesta kuten kaivosalueen jäte- ja 
sulamisvesistä, ja myös pienessä määrin ilmalaskeumasta. 

Vesisammalten metallipitoisuudet määritetään virtanäkinsammaleesta (Fontinalis dalecarlica) joka 
kolmas vuosi. Näytteet otetaan ja esikäsitellään standardin SFS 5671 mukaisesti elo–syyskuussa. 
Näytteestä puristetaan vesi puhtaalla hansikkaalla ja latvaosista leikataan puhtaalla muovisella tai 
keraamisella leikkausvälineellä 3–5 uusinta vuosikasvainta kokoomanäytteeseen, joka säilötään 
paperipussiin. Laboratoriossa sammalnäytteestä määritetään hopean (Ag), nikkelin (Ni), kromin 
(Cr), sinkin (Zn) ja lyijyn (Pb) pitoisuudet. 

Kaivoksen ennakkotarkkailun yhteydessä näytteitä on aikaisemmin otettu Tipasjoesta, 
Nimisenjoesta ja Lontanjoesta syyskuussa 2013. Näytteet oli tarkoitus ottaa myös Koivupurosta ja 
Ollinjoesta, mutta näistä ei löytynyt näytteenottoon soveltuvaa paikkaa.  
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Vesisammalten perustilanäytteitä on otettu uudestaan syyskuussa 2018 taulukon 4-12 mukaisista 
näytepisteistä. Näytepisteiden sijainti kartalla on esitetty liitteessä 7. Näytteistä on analysoitu 
taulukossa 4-13 esitetyt parametrit. 

Toiminnan aikana vesisammalten metallipitoisuuksien tarkkailu toteutetaan ensimmäisen 
kerran vuonna T+2 ja tämän jälkeen 3 vuoden välein.  

Näytteitä otetaan Tipasjoesta ja Nimisenjoesta. Tarkkailua laajennetaan Lontanjokeen ja tarpeen 
mukaan kauemmaksikin alavirtaan, jos jätevesien vaikutukset ilmenevät havaittavina tai 
mitattavina Nimisenjoen vesisammalnäytteissä. Näytteistä analysoidaan taulukon 4-13 mukaiset 
parametrit. Näytteenottopaikat on esitetty kartalla liitteessä 7. 

Taulukko 4-12. Vesisammaltarkkailun näytepisteiden koordinaatit (ETRS-TM35FIN). 

Näytteenottopaikka  Tunnus N-koord. E-koord. 2013 2018 T+2 

Tipasjoki Vs1 7095396  599624 x x x 
Nimisenjoki Vs2 7093954  592767 x x x 
Lontanjoki Vs3 7097315  584003 x x x 

 

Taulukko 4-13. Vesisammalmääritysten analyysipaketti. 

Analyysipaketti K  

1 Ag 

2 Ni 

3 Cr 

4 Zn 

5 Pb 

 

4.4.3 Kalojen metallipitoisuudet 

EU on asettanut kadmiumille, lyijylle ja elohopealle suurimmat sallitut enimmäismäärät 
elintarvikkeeksi käytettävissä kaloissa. Enimmäispitoisuuksista on määrätty asetuksessa EY N:o 
1881/2006 ja sen muutoksissa. Metallipitoisuuksien rajat on esitetty taulukossa alla (taulukko 4-
15). Kaloihin herkästi akkumuloituva raskasmetalli on elohopea. Elohopea myös kertyy 
ravintoketjussa ja korkeimmat pitoisuudet mitataan yleensä petokaloista kuten hauesta, ahvenesta 
ja mateesta. Kalojen raskasmetallipitoisuuksiin vaikuttaa ravinnon lisäksi myös kalojen koko ja ikä. 

Tavallisen suomalaisen elintarvikkeena kaupattavan siian lihaksessa kromia on 0,01 mg/kg, 
nikkeliä 0,02 mg/kg, lyijyä 0,07 mg/kg ja sinkkiä 12 mg/kg (Varo 1981). 

Taulukko 4-14. Elintarvikkeiksi käytettävien kalojen enimmäismetallipitoisuudet. 

Metalli Enimmäispitoisuus  
(mg/kg tuorepainoa) 

EU asetus nro 

Kadmium 0,05 (EY) N:o 488/2014 

Lyijy 0,3 (EY) N:o 1005/2015 

Elohopea 0,5 (EY) N:o1881/2006 

Elohopea (hauki) 1 (EY) N:o629/2008 
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Ympäristölupahakemuksessa ja –päätöksen sivulla 272 on esitetty, että kalojen 
metallipitoisuuksien tarkkailu tehdään kivisimpuista ja että näytekalat otetaan 
sähkökalastuspisteistä. Vuonna 2008 toteutetun perustilaselvityksen perusteella Koivupurossa ei 
ole varsinaisesti sähkökalastukseen soveltuvia paikkoja eikä sähkökalastetusta paikasta saatu 
saalista (Pöyry 2008). Samassa raportissa todetaan, että Nimisenjoen (Vääräkoski) kalasto on 
hyvin niukka. Kivisimppuja ei esiintynyt kummassakaan kohteessa. Syksyllä 2013 Nimisenjoen 
(Vääräkoski) koeala sähkökalastettiin uudelleen (Ahma ympäristö Oy 2014b). Kivisimppuja ei 
edelleenkään saatu. Vääräkoskea ylemmät koskialueet eivät soveltuneet sähkökalastukseen, sillä 
ne olivat liian lohkareisia, syviä ja virtaus oli vähäistä. Tulevaan kalataloustarkkailuun ei katsota 
olevan tarpeellista sisällyttää sähkökalastuksia, koska tarkkailuun soveltuvia koealoja ei ole kuin 
Vääräkoskessa, jonka kalalajisto on vähempiarvoista eikä Vääräkoski tästä syystä sovellu 
sähkökalastuspisteeksi. 

Ympäristölupapäätöksen sivulla 272 edellytetään Pirttilampeen istutettujen siikojen tarkkailua. 
Pirttilampeen on Tipasojan kalaveden osakaskunnan muistutuksen mukaan vuonna 2010 istutettu 
500 siikaa (ympäristölupapäätöksen sivu 176). Pirttilampi koekalastettiin verkoilla syyskuussa 2013 
eikä sieltä saatu siikoja (Ahma ympäristö Oy 2014b). Siian esiintyminen lammessa, johon joki 
laskee ja joki lähtee, on hyvin epätodennäköistä. Toiminnanharjoittajan mukaan voidaan todeta, 
ettei Pirttilammessa ole siikoja eikä niiden tarkkailua sisällytetä tarkkailuohjelmaan. 

Kalojen raskasmetallipitoisuuksien tarkkailua täydennettiin syksyllä 2013 Pirttilammesta ja Pieni-
Hietasesta otetuilla ahven- ja haukinäytteillä (Ahma ympäristö Oy 2014b). Syksyllä 2013 tehdyt 
kalojen raskasmetallipitoisuustarkkailutulokset sekä työ- ja laboratoriomenetelmät on esitetty 
tarkemmin vuoden 2013 kalatalousraportissa. 

Kalojen metallipitoisuuksien perustilaselvitykset on uusittu syyskuussa 2018. Tarkkailualue on 
esitetty taulukossa 4-15 sekä kartalla liitteessä 7 ja kaloista tehdyt määritykset taulukossa 4-16. 

Toiminnan aikainen tarkkailu 

Kaivoksen toiminnan aikana Pirttilammen ja Pieni-Hietasen osalta siikojen ja haukien 
raskasmetallipitoisuuksien tarkkailu toteutetaan vuonna T+2 eli kahden vuoden kuluessa siitä, 
kun käsiteltyjä jätevesiä on alettu johtaa Koivupuroon. Tarkkailuraportissa tehdään ELY-
keskukselle tuloksiin ja kaivoksen päästötietoihin perustuva esitys tarkkailun jatkamisesta.  

Kalojen metallipitoisuuksien tarkkailupisteet sekä ennakko- ja toiminnan aikaisen tarkkailun 
aikataulu on esitetty taulukossa 4-15 ja kartalla liitteessä 7. Analyysipaketti on esitetty taulukossa 
4-16. 

Taulukko 4-15. Kalojen metallipitoisuuksien tarkkailualueet.  

Näytteenottopaikka  2013 2018 T+2 

Pirttilampi x x x 
Pieni-Hietanen x x x 

 

Taulukko 4-16. Kalanäytteiden analyysipaketti. 

Analyysipaketti L  

1 Elohopea, Hg 

2 Lyijy, Pb 

3 Kadmium, Cd 

4 Nikkeli, Ni 
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4.4.4 Kalataloustarkkailu  

Kalataloustarkkailua suoritetaan NORDIC-verkkokalastuksin ja kalastustiedustelujen avulla. 

Verkkokalastus 

Tipaksen hopeakaivoksen ympäristöluvan liitteen 2 mukaan ”vaikutusalueen kalastoa ja kalastusta 
koskevia nykytilaselvityksiä täydennetään ennakkotarkkailulla ainakin Ollinjoen, Pirttilammen, 
Nimisenjoen, Pieni-Hietasen, Hietasen ja Lontanjoen osalta ja lisäksi ottaen huomioon 
kalatalousviranomaisen muistutuksessa lausutut vaatimukset niin, että toimintaa edeltävältä ajalta 
saadaan edustava vertailuaineisto.” 

Ympäristölupaprosessissa yleistä kalatalousetua valvova viranomainen Kainuun ELY-keskus on 
lausunnossaan todennut, että luvan hakijan on ennen jätevesien johtamisen aloittamista 
selvitettävä Nimisenjoen, Sapsokosken ja niiden välisen alueen kalastusta ja kalastoa 
kalatalousviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Selvitykseen on sisällytettävä NORDIC-
koeverkkokalastus Hietasen ja Pieni-Hietasen alueella. 

Nordic-koeverkkokalastus toteutettiin Hietasessa ja Pieni-Hietasessa syksyllä 2013 (Ahma 
ympäristö Oy 2014b). Koeverkkokalastus on uusittu Hietasessa ja Pieni-Hietasessa syyskuussa 
2018. Kalastusten avulla saadaan uutta tietoa purkuvesistön perustilasta ennen kaivostoiminnan 
aloittamista. 

Toiminnan aikainen tarkkailu 

Kaivoksen toiminnan aikana koekalastus toteutetaan ensimmäisen kerran kolmen vuoden 
kuluttua käsiteltyjen jätevesien johtamisen aloittamisen jälkeen (T+3), ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein. 

Koekalastus tullaan toteuttamaan standardin SFS-EN 14757 mukaisesti. Koekalastuksilla saadaan 
tietoa kalakannan rakenteesta ja sen mahdollisesta muuttumisesta pitkällä aikavälillä. Hietasen ja 
Pieni-Hietasen vesipinta-ala on yhteensä 403 hehtaaria, ja tällaisen kokoluokan järvialueen 
koekalastukseen 40 verkkoyötä on riittävä koekalastusmäärä. Verkot asetetaan pyyntiin 
syvyysvyöhykkeittäin. Kalastus ja raportointi toteutetaan koekalastusohjeen (RKTL:n työraportteja 
21/2014) mukaisesti. 

Koekalastusten perustulokset raportoidaan pyyntipaikoittain verkon eriharvuista osaa kohden 
kalalajeittain yksilömäärinä ja kokonaispainoina. Lisäksi esitetään koekalastusten kokonaistulokset 
eli keskimääräinen saalis kalalajeittain ja solmuväleittäin sekä lisäksi kokonaissaalis yhtä verkkoa 
kohden. Koekalastustulokset tallennetaan ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin. 

Lontanjoella toteutetaan sähkökoekalastus vuonna T+3 (taulukko 4-17). Kalastus ja raportointi 
toteutetaan koekalastusohjeen (RKTL:n työraportteja 21/2014) mukaisesti käyttäen kolmea 
poistokalastusta. Mikäli koealalta ei saada lohikalojen poikasia, kalastusta ei toisteta ensimmäisen 
sähkökoekalastuksen jälkeen. Mikäli lohikalojen poikasia havaitaan, sähkökoekalastus toistetaan 
3 vuoden jälkeen uudelleen.  

Kalastustiedustelu 

Vaikutusalueen kalastoa ja kalastusta koskevia perustilaselvityksiä on täydennetty 
kalastustiedustelulla v. 2017 koskevien tietojen osalta. Raportti kalastustiedustelun tuloksista 
valmistuu vuoden 2018 aikana. Kalastustiedustelu toteutettiin ensimmäisen kerran vuoden 2014 
alkupuolella vuoden 2013 kalastuksesta. Kalastustiedustelut on suoritettu alueella: 

Koivupuro→Ollinjoki→Pirttilampi→Pirttijoki→Nimisenjoki→PieniHietanen→Hietanen→Lontanjoki
→Maunusjoki→Honkajärvi→Syväjärvi→Hautajärvi→Alajärvi→Sapsokoski (ks. karttaliite X). 
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Kalastustiedustelulla selvitetään mm. vesistöalueiden kalastajamääriä, käytössä olleita pyydyksiä 
ja saatua saalista. Tiedusteluissa selvitetään myös ravun esiintymistä ja saaliita sekä kalastusta 
haittaavia tekijöitä. Vesialueilla kalastavien tietoja on saatu osittain Tipasjoen kalastuskunnan 
lupamyynnin kautta. Lisäksi tiedustelu on kohdistettu myös tiedusteltavien vesistöjen varsilla 
rakennetun kiinteistön omistaville talouksille, joiden osoitetiedot on selvitetty Maanmittauslaitoksen 
rekisterin kautta. Mainittujen vesistöjen varsilla on noin 40 rakennettua rantakiinteistöä. 
Kalastustiedustelu toteutetaan kolmen vuoden välein koskien verkkokalastusvuosien tietoja 
(taulukko 4-17). 

Taulukko 4-17. Kalataloustarkkailun ajankohdat.  

Näytteenottopaikka  2013 2018 T+2 T+3 T+4 T+5 

Koeverkkokalastus,  
Hietanen ja Pieni-Hietanen 

x x  x   

Kalastustiedustelu x x  x   
Sähkökalastus, Lontanjoki    x   

 

4.5 Biologinen tarkkailu maa-alueilla 

4.5.1 Bioindikaattoritarkkailu 

Maa-alueilla kaivostoiminnan vaikutusten biologista seurantaa toteutetaan metsäsammalten, 
männynneulasten sekä männyn runkojäkälälajiston (epifyyttijäkälistö) avulla. Näiden lisäksi 
metallien kertymistä maaeliöstöön tarkkaillaan muurahaisten, marjojen ja sienten avulla. 

Seurantaa toteutetaan yhteensä 16 näytealalla eri puolilla kaivosaluetta (taulukko 4-19, karttaliite 
8). Näytealaverkosto perustettiin vuonna 2013. Tuolloin näytealaverkosto sisälsi 13 näytealaa (alat 
1-13). Näytealaverkostoa on täydennetty kolmella näytealalla vuonna 2018 (alat 14-16). 
Taulukossa 4-19 on esitetty koordinaatit ja karttaliitteessä 8 sijainnit aloille, joilla toteutetaan 
metsäsammalten ja männynneulasten näytteenottoa. Osalla aloista toteutetaan myös 
jäkäläkartoitus. Muurahaisnäytealat on sijoitettu muurahaispesien esiintymisen perusteella 
mahdollisimman lähelle metsäsammalten näytealoja. Marjojen ja sienten näytealat voivat jossain 
määrin vaihdella eri näytteenottokerroilla, riippuen marjojen ja sienten esiintymisestä. Marja- ja 
sieninäytteet on kuitenkin otettu mahdollisimman läheltä metsäsammalten näytealaa. Seurannassa 
huomioidaan mm. Hiidenportin kansallispuisto sekä läheinen asutus. Tarkkailun aikataulu on 
esitetty taulukossa 4-20. 

Seinäsammal 

Metsäsammalnäytteitä kerätään standardin SFS 5671 mukaisesti 16 alueelta (taulukko 4-19, 
karttaliite 8). Näytteiksi kerätään seinäsammalta (Pleurozium schreberi). Näytteet kerättiin 
heinäkuussa 2018. Tarkkailuun on lisätty kolme näytealaa. 

Sammalet kerätään standardin mukaisesti metsän aukkopaikoista puuston tippuvesivaikutuksen 
ulkopuolelta mahdollisimman puhtaista sammalkasvustoista. Jokaiselta alueelta kerätään 
useampia noin kourallisen kokoisia osanäytteitä, jotka yhdistetään kokoomanäytteeksi. Näytteet 
puhdistetaan mahdollisimman hyvin karikkeesta ja pintamullasta, ja asetetaan paperipussiin 
pystyasentoon. Jokaiseen kokoomanäytteeseen kerätään sammalta noin kaksi litraa. 
Näytteenotossa käytetään kertakäyttöisiä hanskoja, jotka vaihdetaan näytealojen välillä. Näytteet 
säilytetään pakastimessa ennen jatkokäsittelyä. Näytteiden esikäsittelyssä sammalet puhdistetaan 
karikkeesta. Analyysejä varten sammalista erotetaan kolme nuorinta vihreää vuosikasvainta. 
Käsittelyssä käytetään keraamisia saksia sekä kertakäyttöisiä hanskoja, jotka vaihdetaan jokaisen 
näytteen jälkeen. Näytteet kuivataan. 
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Näytteistä määritetään laskeuman mukana tulevan aineksen assimilaation selvittämiseksi taulukon 
4-18 mukaiset alkuaineet. Alkuainemäärityksissä käytetään seuraavia menetelmiä: 
mikroaaltouuniavusteinen märkäpoltto, EPA 3051 (HNO3) sekä AAS-, ICP-OES- tai ICP-MS-
menetelmä. 

Metsäsammalten ennakkotarkkailu toteutettiin heinäkuussa 2013, jolloin myös näytealaverkosto 
perustettiin (Ahma ympäristö Oy 2014c). 

 

Taulukko 4-18. Bioindikaattoritarkkailun analyysipaketti.  

Analyysipaketti J (bioindikaattorit) 

1 As 8 Ni 

2 Ba  9 Pb 

3 Cd  10 S  

4 Cr 11 Sb 

5 Cu 12 V 

6 Co 13 Zn 

7 Mo  14 Ag 

 

Runkojäkälät 

Männyn runkojäkälien kartoitus toteutetaan standardin SFS 5670 mukaisesti 9 seuranta-alalla, 
jotka täyttävät standardissa mainitut kriteerit (taulukko 4-19, karttaliite 8). Kartoitus toteutettiin 
syyskuussa 2018. Tavallisesti jäkäläkartoitus on toteutettu samassa yhteydessä 
sammalnäytteenoton kanssa. 

Mäntyjen rungoilla kasvavat kaarnajäkälät (epifyyttijäkälät) ovat herkkiä ilmansaasteille erityisesti, 
koska ne ovat alttiina ilman epäpuhtauksille ympäri vuoden. Menetelmä perustuu joidenkin 
jäkälälajien herkkyyteen (esimerkiksi naavat, lupot, harmaaröyhelö) ja toisten lajien sietokykyyn 
(esimerkiksi seinäsuomujäkälä). Jäkälät ilmentävät ilman epäpuhtauksien vaikutuksia mm. silmin 
havaittavina rakenteellisina muutoksina, jäkäläyhteisöjen lajikoostumuksen muutoksina ja 
jäkälälajien peittävyyksien muutoksina. 

Kartoitus toteutetaan viidellä männyllä per seuranta-ala. Jäkäläkartoituksessa käytettävien 
mäntyjen tulee täyttää standardin SFS 5670 mukaiset kriteerit. Hylkäysperusteiden tulee olla samat 
tutkimusalueen kaikissa osissa. 

Standardin mukaisesti männynrunkojen jäkälälajisto tutkitaan 100 – 200 cm korkeudelta (ylin 
lumiraja – ylin helposti havainnoitava korkeus). Sormipaisukarpeen vaurioaste sekä yleinen 
runkojäkälien vaurioaste arvioidaan 50 – 200 cm korkeudelta viisiasteisella luokituksella. 
Sormipaisukarpeen ja luppojen runsaus määritetään 30 x 40 cm pistefrekvenssiruudukon avulla 
120…160 cm korkeudelta rungon itä-koillis-puolelta (NEE) sekä länsi-lounas-puolelta (SWW) 
asteikolla 0…100. Esiintymisfrekvensseistä lasketaan kullekin alueelle sormipaisukarpeen ja 
luppojen suhteelliset peittävyydet. Lisäksi standardin menetelmää laajennetaan arvioimalla kunkin 
lajin runsaus kolmiasteisella luokituksella. Luokituksista lasketaan seuranta-alakohtainen 
keskiarvo. Jokaiselle havaintopaikalle lasketaan havaintopaikan jäkäläkasvillisuutta kuvaava IAP-
indeksi (Index of Atmospheric Purity, ilmanpuhtausindeksi), joka huomioi eri lajien herkkyydet ilman 
epäpuhtauksille. Kullekin tutkimuspuulle ja -alalle lasketaan ilman epäpuhtauksista kärsivien 
jäkälälajien lajimäärä. Lajimääriä laskettaessa ei huomioida ilman epäpuhtauksista hyötyviä 
seinäsuomujäkälää sekä levää ja vihersukkulajäkälää. 
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Menetelmän etuina ovat jäkälien hyvä kyky indikoida ilmansaasteita sekä tulosten välitön 
käytettävyys kartoituksen jälkeen.  

Runkojäkäläkartoitus toteutettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 2013, jolloin myös 
näytealaverkosto perustettiin (Ahma ympäristö Oy 2014c). 

Männynneulaset 

Männynneulasten (Pinus sylvestris) alkuainepitoisuuksia tarkkaillaan 16:llä seuranta-alalla 
(taulukko 4-19, karttaliite 8). Yleisesti esiintyvänä, pitkäikäisenä ja suhteellisen herkkänä 
epäpuhtauksille mänty on yleisesti käytetty bioindikaattorilaji. Näytteet kerätään standardin SFS 
5669 mukaisesti, ajoittuen kasvukauden ulkopuolelle joulu–huhtikuuhun. Neulasnäytteet saatiin 
kerättyä 12 seuranta-alalta maaliskuussa 2018. Näytteistä määritetään Taulukon 4-18 mukaiset 
alkuaineet. Näytealojen kokonaismäärään lisättiin kolme näytealaa. 

Edellisen kerran männynneulasten tarkkailu toteutettiin kevättalvella 2014 (Ahma ympäristö Oy 
2015a). 

Muurahaiset 

Metallien kertymistä maaeliöstöön ja rikastumista ravintoketjussa tarkkaillaan kekomuurahaisten 
avulla. Kekomuurahaisten (Formica sp.) lajiryhmä on hyvin yleinen ja ekologisesti merkittävä. 
Muurahaiset sijoittuvat ravintoketjun alkupäähän, ja niihin voi kertyä metalleja mm. lehtiä syöviä 
hyönteisiä syömällä sekä kirvojen medestä. Kirvojen erittämä mesikaste voi sisältää runsaasti 
raskasmetalleja, erityisesti kadmiumia. Tällä tavalla päästölaskeuman sisältämät raskasmetallit 
voivat lehtipuiden ja pensaiden mahlan kautta siirtyä kekomuurahaisiin. Muurahaiset muodostavat 
kolonioita, joiden liikkuminen ja ravinnon keruu rajoittuvat kekojen läheisyyteen, ja 
kekomuurahaiset heijastavatkin hyvin paikallisia raskasmetallipitoisuuksia. Kekomuurahaisten 
näytteenotto-ohje perustuu SYKE:n ekotoksikologian tutkimusosaston ohjeeseen. Alkuperäisen 
ohjeen on laatinut Juha-Pekka Hirvi 15.11.2006. 

Suositeltava näytteenottoaika on myöhäiskeväällä heti lumensulamisen jälkeen, kun aurinko 
lämmittää keon kupua ja suuri osa muurahaisista kerääntyy keon pinnalle. Tällöin muurahaisnäyte 
edustaa koko muurahaisyhteisöä. Etelä- ja Keski-Suomessa suositeltava näytteenottoajankohta 
on 1.5.–30.5. Toinen vaihtoehto näytteenottoajankohdaksi on syksy, jolloin suositeltava 
näytteenottoaika Etelä- ja Keski-Suomessa on 1.–30.9. Syksyllä voidaan kerätä ulko- ja 
sisätyöläisiä keon pinnalta. Habitaattien tulisi olla mahdollisimman samanlaiset. 

Muurahaiskolonian (eli näytteenottoalalla sijaitsevien) kekojen muurahaisista kerätään 
kokoomanäyte mahdollisuuksien mukaan 2-3 keosta. Näytteet otetaan aurinkoisella säällä 
asettamalla keon pinnalle puutikkuja tai teflonlevyjä, joista muurahaiset kopistetaan rattimaisen 
lieriön läpi suoraan valmiiksi merkittyyn pussiin. Pussi suljetaan ilmatiiviisti ja pyöritetään rullalle, 
jolloin muurahaiset kuolevat hapenpuutteeseen nopeasti. Jokaisen näytteenoton välillä 
näytteenottovälineet, erityisesti lieriö, puhdistetaan etanolilla. Näytteet säilötään mahdollisimman 
pian -20 ºC pakkaseen. 

Muurahaisten näytteenotto toteutettiin toukokuussa 2018 perustilaselvitys- ja 
ennakkotarkkailusuunnitelman mukaisesti kymmenellä seuranta-alalla (taulukko 4-19). Yhdellä 
suunnitelluista seuranta-aloista (ala 1) ei tälläkään seurantakierroksella löydetty muurahaispesiä, 
mistä syystä suunniteltu kymmenes näyteala sijoitettiin uudelle näytealalle 16.  Näytteistä tehtiin 
taulukon 4-18 mukaiset määritykset.  

Edellisen kerran muurahaistarkkailu on toteutettu keväällä 2015 (Ahma ympäristö Oy 2016a). 
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Marjat ja sienet  

Vuonna 2018 toteutettiin ensimmäistä kertaa ihmisravinnoksi kerättävien marjojen ja sienten 
seurantaa.  

Näytteet otetaan mahdollisuuksien mukaan kaikilla 16 seuranta-alalla (taulukko 4-19). Näytteiksi 
kerätään puolukoita ja mahdollisuuksien mukaan myös mustikoita sekä sienistä kangasrouskujen 
lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös muita ruokasieniä, kuten haperoita ja tatteja. Näytteenotto 
toteutetaan marjojen ja sienten kannalta soveliaaseen ajankohtaan. Vuonna 2018 näytteet kerättiin 
syyskuussa, jolloin näytteeksi kerättiin puolukoita ja kangasrouskuja. Jatkoseurannassa kerätään 
näytteeksi samaa lajistoa kuin vuoden 2018 tarkkailussa. Näytteistä toteutetaan taulukon 4-18 
mukaiset määritykset. 

 

Taulukko 4-19. Bioindikaattoritarkkailun seurantapisteet (näytealaverkostoa on täydennetty 
aloille 14–16 vuonna 2018).  

Nro Näyteala ETRS-TM35FIN seinäsammalet, 
marjat ja sienet 

runko-
jäkälät 

männyn-
neulaset 

N/lat             E/lon 

B1 Nokkavaara 7091444 601356 x  x 

B2 Taivaljärvi 7091384 600618 x x x 

B3 Olkiniemi 7093141 600421 x x x 

B4 Honkavaara 7096115 600392 x x x 

B5 Olkilahti 7092711 600013 x  x 

B6 Pöleikkö 7093481 594578 x x x 

B7 Koivumäki 7091080 598917 x x x 

B8 Palokangas (Hiidenportin KP) 7087726 597390 x x x 

B9 Tipastupa 7093864 598982 x x x 

B10 Myllykangas 7089055 605839 x x x 

B11 Heikkisenvaara 7088522 600599 x x x 

B12 Kallio 7091952 602077 x x x 

B13 Koivumäki 2 7090630 599203 x  x 

B14 Korkeapöleikkö S 7092759 597544 x 
 

x 

B15 Katajasuo 7089038 598012 x 
 

x 

B16 Lehmivaara 7090350 601931 x 
 

x 

  

    Muurahaiset 

B1 Nokkavaara    

B2 Taivaljärvi 7091168 600670 x 

B3 Olkiniemi 7093158 600098 x 

B4 Honkavaara    

B5 Olkilahti 7092576 600159 x 

B6 Pöleikkö    

B7 Koivumäki    

B8 Palokangas (Hiidenportin KP) 7087993 
7087878 

597376 
597438 

x 

B9 Tipastupa 709392 
7093895 

598893 
598895 

x 

B10 Myllykangas    

B11 Heikkisenvaara 7088900 600713 x 

B12 Kallio 7092112 
7092007 

601876 
601935 

x 
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B13 Koivumäki 2 7090547 599019 x 

B14 Korkeapöleikkö S 7092759 597544 x 

B15 Katajasuo    

B16 Lehmivaara 7090313 601807 x 

 

Bioindikaattoritarkkailun aikataulu 

Toiminnan aikaista tarkkailua toteutetaan noin vuoden kuluttua rikastamon toiminnan 
aloittamisen (T+1) jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Näytteenottosuunnitelma on 
esitetty taulukossa 4-20. 

 

Taulukko 4-20. Bioindikaattoritarkkailun aikataulu. 

 2013 2014 2015 2018 T+1 T+4 

Seinäsammalet x   x x x 

Runkojäkälät x   x x x 

Männynneulaset  x  x x x 

Muurahaiset   x x x x 

Marjat ja sienet    x x x 

 

4.5.2 Luontodirektiivilajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitus hanke- ja 
vaikutusalueella 

Kaivoshankkeen valuma-alueella on toteutettu kevättalvella 2018 saukkoselvitys täydentämään 
alueella vuonna 2015 toteutettuja (Ahma ympäristö Oy 2016b) saukkoselvityksiä. 

Alueella on aikaisemmin toteutettu mm. viitasammakkoselvitys vuonna 2013, sudenkorentoselvitys 
vuonna 2014 ja aikaisempia selvityksiä täydentävä lepakkoselvitys vuonna 2017 (Ahma ympäristö 
Oy 2014d, Ahma ympäristö Oy 2015b, Luontoselvitys Metsänen 2017). 

4.6 Ilmanlaadun tarkkailu 

Ilmanlaadun tarkkailua toteutetaan leijuma- ja laskeumatarkkailun avulla.  

4.6.1 Pölylaskeuman tarkkailu 

Pölyn laskeumatarkkailun perusteella arvioidaan toiminnasta aiheutuvan hajapölyn määrää ja siitä 
maaperän laatuun aiheutuvia vaikutuksia. Pölylaskeumaa tarkkaillaan pölyämistä aiheuttavien 
kaivostoimintojen, kuten rikastamoalueen ja murskauksen sekä rikastushiekka-alueen 
läheisyydessä sekä kaivospiirin lähialueille sijoittuvan vakituisen ja loma-asutuksen läheisyydessä. 
Yksi tai kaksi tarkkailupistettä perustetaan kaivospiirin eteläpuolella sijaitsevan Hiidenportin 
kansallispuiston pohjoisenpuoleisen rajan läheisyyteen.  

Laskeuman keräysaika on 30 vrk, eli keräimet vaihdetaan 30 ± 2 vrk välein standardin SFS-EN 
15841 mukaisesti. Keräyslaitteistona ja keräysastioina käytetään standardin SFS-EN 15841 
mukaisia laitteistoja ja astioita. Pölylaskeuman tarkkailu aloitetaan tarkkailuohjelman tultua 
hyväksytyksi. 

Pölytarkkailupisteiden alustava sijainti on esitetty taulukossa 4-21 ja liitteessä 9. 
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Taulukko 4-21. Pölylaskeuman tarkkailupisteiden alustavat sijainnit. Koordinaatit 
tarkentuvat keräyslaitteiden asentamisen yhteydessä. 

Havainto-
paikka 

Kuvaus Häiriintyvä kohde/ 
kuormittava toiminto 

Koordinaatit 

Pöly1 Kissaniementie 54 b, kiinteistö 765-407-
47-3 

Lähialueen 
asuinkiinteistöt 

7093932 598962 

Pöly2 Taipaleentie 10, Kiinteistö 765-407-56-
10, loma-asunto 

Lähialueen 
asuinkiinteistöt 

7092405 600866 

Pöly3 Heikkisenvaara, bioindikaattori-
tarkkailupiste kaivospiirin kaakkois-etelä-
puolella 

Hiidenportin 
kansallispuisto 

7088522 600599 

Pöly4 Katajasuo, bioindikaattoritarkkailupiste 
kaivospiirin lounaispuolella 

Hiidenportin 
kansallispuisto 

7089038 598012 

Pöly5 Jäkäläsuo-Koivumäki, rikastushiekka-
alueen luoteispuolella 

Rikastushiekka-alueen 
vaikutusalue 

7091754 598862 

Pöly6 Rikastamoalueen ja murskaamon 
luoteispuolella 

Murskaamon 
vaikutusalue 

7091747 599784 

Pöly7 Honkavaarantie 11, loma-asunto Lähialueen 
asuinkiinteistöt 

7095143 598702 

 

Keräinten tarkat paikat valitaan pölytarkkailun alkaessa, keräinten asennuksen yhteydessä 
maastossa ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon standardissa SFS-EN 15841 esitetyt 
keräyspaikkaa koskevat vaatimukset. Keräimiin laitetaan näytteenoton alussa noin 2 l vettä ja 
lisäksi levä- ja bakteerikasvua ehkäisevää lisäainetta. Jokaiselle tarkkailukohteelle asennetaan 2 
keräintä. Mikäli toinen keräimistä todetaan keräysastioiden vaihdon yhteydessä epäluotettavaksi, 
esim. roskaantumisen takia, tehdään määritykset vain toisesta keräimestä. Muutoin keräinten 
sisällöt voidaan yhdistää ennen määritysten tekemistä. Näytteet suodatetaan laboratoriossa ja 
suodoksesta analysoidaan pH ja sähkönjohtavuus. Suodatusjäännöksestä analysoidaan kiintoaine 
ja kiintoaineen hehkutusjäännös sekä metallien (As, Pb, Zn ja Sb) kokonaispitoisuudet. 

Taulukko 4-22. Pölyn laskeumatarkkailun näytteistä tehtävät määritykset.  

Analyysipaketti K 

1 pH 5 As 

2 sähkönjohtavuus  6 Pb 

3 kiintoaine 7 Zn 

4 kiintoaineen hj 8 Sb 

 

4.6.2 Leijumatarkkailu 

Mittauksella määritellään hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ilmassa. Mittarit rekisteröivät 
myös kokonaisleijuman (TSP), sekä pienemmät jakeet PM2,5 ja PM1. Leijuvien hiukkasten 
arseeni-, lyijy- ja nikkelipitoisuudet määritellään. 

Hengitettävien hiukkasten (PM10) jatkuvatoiminen tarkkailu 

Ulkoilman hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia mitataan kahdessa tarkkailupisteessä vuoden 
tarkkailujakson aikana siten, että Vna 164/2007:n liitteen 3 vaatimus suuntaa-antavien mittausten 
ajallisesta kattavuudesta täyttyy. Mittaukset toteutetaan rikastamon toiminnan käynnistymistä 
seuraavana vuonna (T+1). Mittausten ajankohdat ajoitetaan siten, että korkeimpien pitoisuuksien 
esiintyminen on todennäköisintä mittausjakson aikana. 
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Hengitettävien hiukkasten (PM10) mittaus suoritetaan jatkuvatoimisilla nefelometreillä 
yhtäaikaisesti kahdessa mittauspisteessä. Mittauksen kesto on kuusi kuukautta. Mittarit mittaavat 
TSP, PM10, PM2,5 ja PM1 jatkuvatoimisesti ja tallentavat pitoisuuskeskiarvot 15 minuutin välein. 

Mittalaitteet kalibroidaan vuosittain ja ne ovat sertifioituja mittaamaan PM10 jakeita suuntaa-
antavissa mittauksissa EN12341 ja EN14907 mukaisesti (MCETRS Sira MC090157/01). 
Mittaustulokset luetaan etäyhteydellä laitteistoihin sisältyvien GSM-modeemien avulla 
vuorokausittain. 

Yhteen mittauspisteeseen kytketään sääasema, joka mittaa tuulen nopeutta ja suuntaa sekä 
suhteellista kosteutta. Toiseen mittauspisteeseen kytketään lämpötilamittaus. Säätiedot tallentuvat 
samalla välillä kuin pitoisuudetkin. 

Mittauspisteiksi valitaan: 

1. Kaivosalue. Mittari sijoitetaan louhosalueen lähelle siten, että sähkönsyöttö 
vedetään enimmillään noin 200m päässä olevasta kiinteän sähköverkon 
pistorasiasta. Sähkönsyöttö ei voi kulkea ajoreittien poikki. Paras paikka mittarille on 
vallitsevan tuulensuunnan mukaan tuulen alapuolella. 

2. Kaivospiirin lähin asuinkiinteistö, Taival, 765-407-56-9 (ks. kartta, liite 9). Omistajan 
suostumus mittarin asentamiseen tullaan kysymään. 

Laitteet sijoitetaan vähintään noin 50 m etäisyydelle hiukkaslähteistä, kuten tie, ajoreitti, 
ilmastointiputki tai savupiippu. Mittalaite voidaan kiinnittää puuhun, jos sen oksat ovat laitteesta 
vähintään 4 m etäisyydellä. Mittalaitteet asennetaan siten, että näytteenottoputki on 1,5 – 2 m maan 
pinnan yläpuolella. 

Hiukkasten metallipitoisuuksien tarkkailu 

Ilmassa olevien hiukkasten metallipitoisuuksia tarkkaillaan keräämällä ilman hiukkasia 
hiukkaskeräimillä ja analysoimalla suodatinkakku laboratoriossa. Keräimet asennetaan 
nefelometrien yhteyteen. Keräimessä on PM10 leikkuri ja virtaus on vakioitu ja säädettävissä 
EN12341 mukaisesti 2,3 m3/h. Keräimessä on kahdeksan 47 mm suodatinta, jotka se vaihtaa 
automaattisesti. Vna 164/2007 suositellaan näytteenottoa päivittäin, mutta pitoisuus lasketaan 
vuosikeskiarvona. Ehdotamme näytteenoton pidentämistä 14 päivän mittaiseksi, jolloin laitteen 
huoltoväliksi tulisi kuukausi. Näin vähennetään suodattimien oman arseenipitoisuuden vaikutusta 
mittaustulokseen. Mittaukset toteutetaan vuonna T+1. 

Arseeni-, lyijy- ja nikkelipitoisuuden määrittämiseksi keräimien suodattimet lähetetään 
analysoitavaksi laboratorioon. Analysointi tehdään akkreditoidulla menetelmällä: ICP-AES analyysi 
suodattimen happohajotuksen jälkeen ISO-EN 17294-2 mukaisesti. 

Koska mittausdataa leijuvien hiukkasten pitoisuuksista saadaan jatkuvasti, esitetään 
mittaustulokset taulukkomuodossa ja grafiikkana kuukausittain jo mittauksen aikana. Saadut 
välitulokset esitetään taulukkomuodossa. Mittausten päätyttyä työstä laaditaan kirjallinen raportti. 
Raportissa esitellään käytetyt menetelmät ja mittalaitteet sekä mittaustulokset. Mittaustuloksia 
verrataan hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia koskeviin VnA 480/1996 ja VnA 38/2011 arvoihin 
ja arseenin ja nikkelin pitoisuuksia VnA 164/2007 arvoihin. Jos arviointikynnys ylittyy, esitetään 
tarvittavat jatkotoimenpiteet. 
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5. RAPORTOINTI JA LAADUNVARMISTUS 

Raportoinnissa ja laadunvarmistuksessa otetaan huomioon ympäristölupapäätöksessä lausutut 
seikat. 

Tulosten toimitus tarkkailuvuoden aikana 

Käyttötarkkailun kirjanpito ja sisäisten vesien tarkkailutulokset säilytetään kaivoksen omassa 
tietojärjestelmässä ja ovat saatavilla koko toiminnan ajan. Käyttötarkkailun vuosittain laadittava 
yhteenveto ja sisäisten vesien tarkkailutulokset toimitetaan pyydettäessä valvontaviranomaiselle. 
Keskeiset käyttötarkkailun tulokset esitetään kaivoksen vuosiraportissa. 

Toiminnanharjoittaja seuraa tarkkailutuloksia reaaliaikaisesti kaivoksen oman tarkkailun tulosten 
sekä tarkkailua toteuttavan tahon web-sovelluksen avulla. Mikäli tarkkailutuloksissa on 
havaittavissa merkittäviä poikkeamia, toiminnanharjoittaja toimittaa tarvittaessa tiedon 
poikkeamista ja niiden syistä Kainuun ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan 
ympäristösuojeluviranomaiselle. 

Päästöistä tai prosesseista, joille on määrätty jatkuvatoiminen tai päivittäinen tarkkailu, 
raportoidaan valvovalle viranomaiselle neljännesvuosittain. 

Käyttötarkkailu- ja kuormitustiedot toimitetaan YLVA-tietojärjestelmän kautta valtion 
ympäristöhallinnon sähköiseen rekisteriin sen määrääminä aikoina. 

Päästötarkkailun ja ympäristön vaikutustarkkailun vesi- ja ilmanlaatunäytteiden tulokset toimitetaan 
tarkkailua toteuttavalta taholta sähköpostitse tai muulla sähköisellä tavalla Kainuun ELY-
keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi niiden valmistuttua 
tai viimeistään kuukauden kuluttua näytteenotosta. Kainuun ELY-keskukselle tulokset toimitetaan 
lisäksi suoraan vedenlaaturekisteriin siirrettävässä muodossa kolmen kuukauden välein. Tulokset 
toimitetaan tarkkailujakson päätyttyä tehtävän vuosiraportin yhteydessä myös paperitulosteena. 
Kaikista tarkkailutuloksista esitetään niiden kokonaisepävarmuus. 

Kaikista raja-arvot ylittävistä mittaustuloksista ja lupamääräyksistä poikkeavista seikoista 
toimitetaan tieto Kainuun ELY-keskukselle ja Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Poikkeamat ELY-keskuksen hyväksymistä käyttötarkkailusuunnitelmista sekä niiden syyt 
ilmoitetaan viipymättä Kainuun ELY-keskukselle. 

Biologisen tarkkailun tulokset tallennetaan suoraan ympäristöhallinnon rekistereihin. 
Pohjaeläintarkkailun tulokset tallennetaan suoraan ympäristöhallinnon POHJE-tietokantaan ja 
kasviplanktontarkkailun tulokset tallennetaan kasviplanktonrekisteriin. Myös pohjaeläinten, kalojen 
ja sedimentin haitallisten aineiden pitoisuudet tallennetaan ympäristöhallinnon kertymärekisteriin 
(Kerty). 

Kaivoksen lähialueen talousvesikaivoihin liittyvät tutkimustulokset sekä melumittausraportti 
toimitetaan terveydensuojeluviranomaiselle heti niiden valmistuttua. Lisäksi 
terveydensuojeluviranomaiselle ilmoitetaan viipymättä häiriö- ja muista poikkeuksellisista 
tilanteista, joista voi aiheutua terveyshaittaa tai -vaaraa. Raportit toimitetaan 
terveydensuojeluviranomaiselle joko sähköisenä tai paperisena. 

Raportointi 

Vuosiyhteenveto toiminnasta, aiheutuneista päästöistä, käsitellyistä jätteistä jätekoodeittain 
eriteltynä sekä energian käytöstä raportoidaan YLVA-järjestelmään helmikuun loppuun mennessä.  

Päästö- ja vaikutustarkkailun vuosiyhteenvedossa esitetään päästö- ja vaikutustarkkailun tulosten 
lisäksi keskeiset käyttötarkkailun tulokset. Vuosiyhteenveto toimitetaan tarkkailuvuotta seuraavan 
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vuoden maaliskuun loppuun mennessä Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle ja 
kalatalousyksikölle sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lisäksi 
vuosiyhteenveto toimitetaan Sotkamon kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sen kanssa 
sovittavalla tavalla. Vesistövaikutustarkkailun sekä kalasto- ja kalastustarkkailun vuosiyhteenveto 
toimitetaan mainittujen tahojen lisäksi myös Sotkamon kalastusalueelle ja hankkeen 
vaikutusalueella toimiville osakaskunnille sekä Metsähallitukselle. 

Laadunvarmistus 

Tarkkailussa käytetään pääosin vahvistettuja standardeja tai muita kyseessä olevien 
viranomaisten hyväksymiä menetelmiä. Kertaluontoisista selvityksistä, mittauksista ja 
vaikutusseurannoista on jätettävä toimenpidesuunnitelma Kainuun ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen niiden aloittamista. 

Tarkkailua koskevissa yhteenvetoraporteissa esitetään tulosten lisäksi tarkkailua koskevat 
epävarmuustekijät sekä käytetyt laskentamenetelmät. Raporteissa esitetään tarpeelliset tarkkailun 
tarkentamis- ja muutossuositukset. 

 

6. HÄIRIÖ- JA POIKKEUSTILANTEET 

Mahdollisista poikkeuksellisia päästöjä ympäristöön aiheuttavista häiriötilanteista sekä muista 
vahingoista ja onnettomuuksista, joissa haitallisia aineita pääsee ympäristöön, ilmoitetaan 
viipymättä Kainuun ELY-keskukselle sekä Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Merkittävistä päästöistä ilmoitetaan myös tarvittaessa Sotkamon kunnan pelastusviranomaiselle. 

Toiminnanharjoittaja ryhtyy tarvittaessa viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen 
torjumiseksi, tilanteen palauttamiseksi ennalleen sekä tapahtuneen toistumisen estämiseksi ja 
tarpeellisen tarkkailun järjestämiseksi. 
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