SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioitavaa
Viimeisenä asukkailta kysyttiin, mitä asioita he haluaisivat erityisesti otettavan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Kysymykseen vastasi 69 % vastaajista. Tärkeimpänä asiana
mainittiin ympäristövaikutukset (38 kpl), kuten melu-, pöly- ja vesistövaikutukset. Toiseksi
tärkeimpänä pidettiin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, jotka mainittiin 8 kertaa. Lisäksi muutama halusi, että YVA-menettelyssä arvioitaisiin vaikutukset kiinteistöjen arvoon ja liikenneturvallisuuteen.
8.11.9 Johtopäätökset ja epävarmuustekijät
Sosiaalisia vaikutuksia arvioitiin asukaskyselyn sekä YVA-menettelyn aikana ja lupahakemuksista saatujen palautteiden, muistutusten ja lausuntojen perusteella. Positiivisina vaikutuksina pidettiin hankkeen työllistäviä ja taloudellisia vaikutuksia sekä alueen kehittymistä,
mutta hankkeiden lyhytaikaisuus epäilytti monia asukkaita. Negatiivisina vaikutuksina pidettiin ympäristövaikutuksia, mutta ne ovat voineet olla myös ennakkoluuloja ja pelkoja, koska
ympäristövaikutusten arviointia ei ollut vielä tehty, eikä hankkeen tulevia vaikutuksia vielä
tiedetty.
Asukaskyselyn tulosten perusteella asukkaat suhtautuivat hankkeeseen keskimäärin negatiivisesti. Kielteisyys voi johtua siitä, että kaivosten tulosta on puhuttu pitkään eikä asukkaat
enää usko niiden avaamiseen ja kaivoksista saataviin hyötyihin. Tämä kävikin ilmi muutamista avoimista vastauksista. Lisäksi kielteisyyttä perusteltiin laajoilla ympäristövaikutuksilla,
vaikka asioista ei ollut varmaa tietoa. Eri kysymysten vastauksista kävi hyvin ilmi kuinka vastustajat vastaavat yleensä vaikutusten tai suhtautumisen olevan hyvin negatiivisia tai hyvin
kielteisiä, mutta kannattajat arvioivat niitä varovaisemmin. Todennäköisesti osa hankkeen
vaikutuskysymysten vastauksien keskiarvoista on tämän takia todellisuutta negatiivisempi ja
siten vain suuntaa-antava.
Asukaskyselyn epävarmuustekijöinä voidaan pitää otoksen pientä kokoa, jolloin eri luokitusten vastausmäärät jäivät pieniksi. Useiden kysymysten tulokset eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Kyselyyn vastasi hankkeesta kiinnostuneet ja lähiasukkaat, jotka suhtautuvat hankkeisiin todennäköisesti negatiivisemmin kuin yleensä suomussalmelaiset.

8.12 Vaikutukset luonnonvarojen hyödyntämiseen

Vaihtoehdon 0 toteutuessa mineraaliset luonnonvarat jäävät toistaiseksi hyödyntämättä ja
alueet pysyvät pääasiassa metsätalouden käytössä. Alueilla ei ole ympäristöstä poikkeavassa määrin muita luonnonvaroja, kuten maanrakennuskäyttöön soveltuvia maa-aineksia, marjoja tai riistaeläimiä.
Vaihtoehdon 1 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun ja Peura-ahon alueilta hyödynnetään
nikkeli-kupari-platinametallimalmeja yhteensä noin 650 000 tonnia. Kaivostoiminnasta johtu
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en maata muokataan molemmilla kaivoksilla noin 15 hehtaarin alueelta, jolta osin kasvillisuus
ym. luonnonvarat poistuvat. Liikkuminen ja esimerkiksi metsästys kaivosalueilla joudutaan
rajoittamaan kaivostoiminnan ajaksi. Toiminta rajoittaa em. muiden luonnonvarojen hyödyntämistä kaivosalueelta toiminnan aikana, mutta valtaosa alueista voidaan ottaa esim. metsätalouskäyttöön toiminnan päätyttyä. Alueellisesti toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta
muihin kuin mineraalisiin luonnonvaroihin, koska kaivosalueiden ympäristössä on suuret alueet vastaavaa luontoa. Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on arvioitu kohdassa 8-2.
Vaihtoehdon 2 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun ja Peura-ahon kaivoksilta hyödynnetään nikkeli-kupari-platinametallimalmeja yhteensä noin 0,65 Mt ja Vaaran kaivokselta nikkelimalmia noin 1,75 Mt. Hietaharjun ja Peura-ahon osalta luonnonvarojen hyödyntämiseen
kohdistuvat vaikutukset vastaavat VE1:n mukaisia vaikutuksia.
Vaaran alueella luonnon maata muokataan noin 85 ha:n alueelta. Alueella ei nykyisin harjoiteta metsätalouden lisäksi merkittävässä määrin muuta luonnonvaroja hyödyntävää toimintaa. Alue soveltunee verrattain hyvin mm. marjastukseen sekä metsästykseen, ja alueella
havaittiinkin vuonna 2007 tehdyn luontoselvityksen yhteydessä metsäkanalintuja. Kaivostoiminta rajoittaa liikkumista sekä merkittävimpien luonnonvarojen hyödyntämistä (marjastusta
ja metsästystä) rakennus- ja toimintavaiheen aikana koko kaivosalueella. Alueen lähi ympäristön luonnonvaroihin hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta. Suurin osa alueesta voidaan
palauttaa metsätalouden käyttöön toiminnan päätyttyä. Hankkeella ei katsota olevan laajempaa vaikutusta Saarikylän alueen luonnonvaroihin tai niiden hyödyntämiseen. Hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen on arvioitu kohdassa 8-2.

8.13 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin kohteisiin

Hietaharjun ja Peura-ahon louhinta-alueilla tai niiden välittömässä lähiympäristössä ei ole
arkeologisia kohteita tai muita kulttuuriperintökohteita. Hietaharjua lähimmät irtolöydökset
ovat yli kilometrin etäisyydellä louhinta-alueesta.
Saarikylän alueella tehdyissä inventoinneissa todetut sotahistoriallisesti merkittävät kohteet
sijoittuvat suunnitellun kaivosalueen ulkopuolelle yli 100 metrin etäisyydelle avolouhoksesta.
Sotahistoriallisten kohteiden alueella ei tulla myöskään tekemään louhinta- tai maansiirtotöitä. Vaihtoehtojen 1 (VE1) tai 2 (VE2) mukaisella hankkeen toteutuksella ei katsota olevan
merkittäviä vaikutuksia arkeologisiin, kulttuurihistoriallisiin tai sotahistoriallisiin kohteisiin.
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8.14 Riskit ja häiriötilanteet

8.14.1 Riskien tunnistaminen
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran suunniteltujen kaivosten toiminnan eri vaiheissa voidaan
tunnistaa seuraavat ympäristöriskit:
Rakentamisvaihe (1)
x

Konepäästöt

x

Räjähdysaineiden pääsy veteen / ilmaan / maaperään

x

Häiriöt veden johtamisessa

x

Kaivoksen kuivatuspumppauksen katkos

Toimintavaihe (2)
Louhinta
x

Räjähdysaineiden pääsy veteen / ilmaan / maaperään

x

Öljyn tai muun aineen leviäminen kalustosta

x Louhoksen kuivatuspumppauksen katkos
Murskaus (Vaara)
x

Odotettua suurempi melupäästö

x Pölyn arvaamaton leviäminen
Rikastus (Vaara)
x

Kemikaalivuodot

x Tulipalo
Työkoneet ja kuljetukset
x

Tulipalo

x

Öljy- ja voiteluainepäästöt

x Liikenneonnettomuudet
Vesien hallinta
x

Häiriöt vedenkäsittelyssä

x

Vesialtaiden sortumat

x

Häiriö vesien keräämisessä ja pumppauksessa

Kaivannaisjätehuolto
x

Ennakoimaton pölypäästö

x

Häiriö vesien keräämisessä

x

Rikastushiekka-altaan padon sortuma (Vaara)

Jälkihoitovaihe (3)
x

Vauriot maisemointirakenteessa

x

Vesien käsittelyn ja johtamisen häiriöt
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8.14.2 Riskianalyysi
Riskianalyysissä on arvioitu kunkin riskitapahtuman todennäköisyyttä seuraavalla viisiportaisella asteikolla:
1. Harvinainen
Kerran tuhannessa vuodessa tai harvemmin
2. Epätodennäköinen
Kerran sadassa vuodessa tai harvemmin
3. Mahdollinen
Useammin kuin kerran sadassa vuodessa
4. Todennäköinen
Useammin kuin kerran kymmenessä vuodessa
5. Lähes varma
Useammin kuin kerran vuodessa
Riskianalyysissä kunkin riskitapahtuman vakavuutta on arvioitu seuraavasti:
1. Hyvin vähäinen
2. Vähäinen
3. Keskitasoa
4. Suuri
5. Tuhoisa

Ei ympäristövaikutuksia tai tarvetta toimenpiteille
Ylittää toimintanormit, toimenpiteiden tarve harkittava
Ylittää lupaehdot, toimenpiteitä tarvitaan
Aiheuttaa paikallisia ympäristövaikutuksia, nopeita toimenpiteitä
tarvitaan
Aiheuttaa alueellisia ympäristövaikutuksia, välittömiä toimenpiteitä
tarvitaan

Riskianalyysi ja sen tulokset on esitetty taulukossa 8-8.
Taulukko 8-8. Hankkeen riskianalyysi.
Todennäköisyys

Vakavuus

Riskiluokka

Konepäästöt

4

1

4

Räjähdysaineiden pääsy veteen / ilmaan / maaperään

4

1

4

Häiriöt veden johtamisessa

2

2

4

Louhoksen kuivatuspumppauksen katkos

3

1

3

Räjähdysaineiden pääsy veteen / ilmaan / maaperään

4

2

8

Öljyn tai muun aineen päästö kalustosta

4

1

4

Louhoksen kuivatuspumppauksen katkos

3

2

6

Tarkasteltava riski
1 Rakentamisvaihe

2 Toimintavaihe
Louhinta

Murskaus (Vaara)
Pölyn arvaamaton leviäminen

2

2

4

Odotettua suurempi melupäästö

1

2

2

Kemikaalivuodot

2

4

8

Tulipalo

2

4

8

Rikastus (Vaara)

Työkoneet ja kuljetukset
Tulipalo

2

2

4

Öljy- ja voiteluainepäästöt

3

3

9

Liikenneonnettomuudet

3

2

6
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Vesien hallinta
Häiriöt vedenkäsittelyssä

3

4

12

Vesialtaiden sortumat

2

2

4

Häiriö vesien keräämisessä ja pumppauksessa

3

2

6

Ennakoimaton pölypäästö

3

2

6

Häiriö vesien keräämisessä

2

2

4

Rikastushiekka-altaan padon sortuma (Vaara)

1

5

5

Vauriot maisemointirakenteessa

3

2

6

Vesien käsittelyn ja johtamisen häiriöt

2

3

6

kaivannaisjätehuolto

3 Jälkihoito

Riskianalyysin tuloksia voidaan tulkita seuraavasti:
Riskiluokka 1-5
Riskiluokka 6-10
Riskiluokka 11-15
Riskiluokka 16-20
Riskiluokka 21-25

Merkityksetön riski
Vähäinen riski
Kohtalainen riski
Merkittävä riski
Sietämätön riski

Riskianalyysin perusteella suurimmat kaivostoiminnan riskit liittyvät vesien ja vesistöpäästöjen hallintaan. Todennäköisimpiä vahinkotapahtumia ovat puolestaan pienet konepäästöt ja
räjähdysaineperäiset päästöt, joiden vaikutukset kuitenkin ovat vähäisiä. Vakavuudeltaan
suurimmat tapahtumat, kuten Vaaran kohdalla rikastushiekka-altaan padon sortuma, aiheuttavat laajaa vahinkoa, mutta ovat hyvin epätodennäköisiä.
8.14.3 Riskien hallinta
Kaivostoiminnan kaikki riskit pyritään minimoimaan hyvällä laitoksen teknisellä suunnittelulla
ja toteutuksella, erilaisilla järjestelyillä sekä ensisijaisesti intensiivisellä työntekijöiden perehdyttämisellä.
Kaivoksella voi em. varotoimenpiteistä huolimatta tapahtua onnettomuuksia tai tapaturmia.
Tällaiset tilanteet altistavat ennen kaikkea kaivosalueen ympäristön. Mahdollisen onnettomuuden kaivosalueen ulkopuolelle aiheuttama riski on erittäin pieni.
Ympäristöriskien lisäksi kaivostoimintaan liittyy työntekijöihin kohdistuvia riskejä erilaisten
tapaturmien muodossa. Yleisimpiä tapaturmia ovat mekaaniset vahingot, kuten esimerkiksi
louhosten seinämien tai kasojen sortumat. Työntekijöihin kohdistuvia riskejä ei arvioida YVAmenettelyssä. Toiminnalle laaditaan ennen rakennustöiden aloittamista erillinen työturvallisuussuunnitelma, jota voidaan täydentää tarvittavilta osin ennen varsinaisen toiminnan aloittamista.
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9 NATURA-ARVIOINTI
9.1 Arviointiperusteiden tarkastelu
Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura 2000-alueelle on YVA-ohjelmasta Kainuun ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaisesti toteutettu Natura-arviointi. Arviointi täydentää Groundia Oy:n ja Linnunmaa Oy:n laatimaa Natura-arvioinnin tarveharkintaa. Kohdissa
9.1–9.9 esitetty Natura-arviointi on toteutettu Suomen ympäristökeskuksen julkaiseman ympäristöoppaan 109 (Söderman 2003) pohjalta.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on tarkasteltu muiden Hietaharjun, Peura-ahon
ja Vaaran alueiden ympärillä olevien Natura 2000-alueiden osalta Natura-arvioinnin tarpeellisuutta. Natura-arvioinnin toteuttamista muille alueille kuin Vasonniemen ja Pahalammenpuron alueelle ei tehtyjen tarkastelujen perusteella katsota tarpeelliseksi, koska hankkeilla ei
arvioida mm. etäisyyden sekä vaikutusalueiden ja -reittien osalta olevan mahdollisia vaikutuksia Natura-alueille. Muiden alueiden osalta perustelut Natura-arvioinnin tekemättä jättämiseksi on esitetty kohteittain kunkin kaivosalueen osalta kohdassa 8.7.
Kuvassa 9-1 on esitetty Pahalammenpuron Natura-alueen osan sijoittuminen suhteessa
suunniteltuun Hietaharjun kaivokseen.
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Kuva 9-1. Pahalammenpuron Natura-alueen sijoittuminen suhteessa suunniteltuun Hietaharjun kaivokseen ja sivukivien varastoalueen vesien purkautumisreitti.

9.2 Aineisto, menetelmät ja epävarmuustekijät
Natura-alueen luonnonolojen kuvauksen osalta tässä Natura-arvioinnissa on käytetty kirjallisuusaineistona Natura 2000-tietolomaketta ja ympäristöhallinnon Hertta-tietotojärjestelmästä
saatuja tietoja alueella esiintyvistä uhanalaisista lajeista. Geologian tutkimuskeskus on tehnyt
vuonna 2006 Hietaharjun valtausalueella ympäristön geokemiallisen perustilaselvityksen ja
Linnunmaa Oy on suorittanut Hietaharjun valtausalueella luontoselvityksen vuonna 2007.
Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen luontoarvojen nykytila on inventoitu Biologitoimisto Vihervaara Oy:n toimesta elokuussa 2008.
Kaivoshankkeen mahdollisia vaikutuksia on arvioitu alueelle laaditun alustavien toiminta- ja
käyttösuunnitelmien (kaivospiirihakemus) pohjalta. Arvioinnissa on huomioitu toimintojen
sijoittuminen sekä tiedot alueen ympäristöstä ja luonnosta.
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Natura-alueen ja suunnitellun kaivosalueen ympäristön nykytila on tehtyjen useiden selvitysten ja maastokäyntien perusteella hyvin tiedossa. Suurimmat Natura-arvioinnin epävarmuudet liittyvät kaivosalueen toimintojen suunnittelun alustavaan vaiheeseen.

9.3 Hankkeen kuvaus
Kuhmo Metals Oy suunnittelee hyödyntävänsä Suomussalmen Kiannanniemen kylässä, peruskarttalehdellä 4511 10, sijaitsevan Hietaharjun nikkelimalmiesiintymän. Hyödynnettävä
esiintymä sijaitsee valtauksella ”Hietaharju 2”, jonka oikeudet ovat Kuhmo Metals Oy:llä.
Haettavan kaivospiirin pinta-ala on 31 ha. Alueelle kaavaillun avolouhoksen pinta-alaksi on
arvioitu noin 4 ha. Arvioitu kokonaislouhintamäärä (malmi + raakku) on noin 2 milj. m3ktr.
Hankkeen arvioitu toiminta-aika on tällä hetkellä tunnetun malmimäärän perusteella noin 4 6 vuotta. Suunnitelmien mukaan sivukivi louhitaan ja varastoidaan kahdelle alueelle avolouhoksen länsi- ja itäpuolelle. Toiminnan päätyttyä kaikki mahdollisesti happoa muodostava
sivukivi ja suuri osa happoa muodostamattomasta sivukivestä tullaan sijoittamaan takaisin
louhokseen. Jäljelle jäävä osa happoa muodostamattomasta sivukivestä maisemoidaan alueelle. Muita alueelle tulevia toimintoja / alueita ovat: malmin välivarastoalue, toimisto- ja huoltoalue, louhoksen kuivatusvesien tasausallas sekä tarvittavat tieyhteydet.
Malmiesiintymän pintaprojektion, haettavan kaivospiirin ja hakemuksen mukaisen käyttöalueen, alueen toimintojen sekä Pahalammenpuron Natura-alueen sijoittuminen on esitetty karttapiirroksessa (kuvissa 4-3 ja 9-1).
Haettavan kaivospiirin alueelle tai käyttöalueelle ei sijoitu suojeluohjelmiin kuuluvia alueita tai
niiden osia. Alueelle ei myöskään kohdistu luonnonsuojeluun liittyviä hankkeita tai suunnitelmia.

9.4 Muut hankkeet tai suunnitelmat, joilla saattaa olla yhteisvaikutuksia Naturaalueeseen tarkasteltavan hankkeen tai suunnitelman kanssa
YVA-hankkeessa Hietaharjun kaivoksen lisäksi tarkasteltavat Peura-ahon ja Vaaran kaivokset sijoittuvat useiden kilometrien päähän Vasonniemen ja Pahalammenpuron Naturaalueesta eikä kyseisillä hankkeilla katsota olevan edes teoreettisia yhteisvaikutuksia tarkasteltavaan Natura-alueeseen. Pahalampi tulee olemaan ja on ollut kalankasvatustoiminnassa.
Kyseisestä toiminnasta ei ole aiheutunut eikä oleteta aiheutuvan vaikutuksia Naturaalueeseen. Alueen läheisyyteen ei ole tiedossa muita hankkeita, joilla saattaisi olla yhteisvaikutuksia Natura-alueeseen.
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9.5 Natura-alueen luonnonolojen kuvaus

9.5.1 Alueen kokonaiskuvaus ja suojeluarvoon vaikuttavat seikat
Haettavan kaivospiirin länsireunaan (n. 50 m etäisyydelle) rajautuu Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura 2000-alueen (FI 1200 702) Pahalammenpuron osa-alue. Alue ei kuulu
vahvistettuihin suojeluohjelmiin. Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen suojeluperusteluokitus on SCI (Site of Community Importance), joka tarkoittaa, että alueen suojeluperusteena ovat luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteen I luontotyypit ja liitteen II lajisto.
Hietaharjun alueen läheisyydessä ei ole muita Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Seuraavaksi lähin alue on Huurunvaara – Iso-Niittylampi, joka sijaitsee eri valuma-alueella Hietaharjusta pohjoiseen yli 3 km:n etäisyydellä.
Vasonniemen ja Pahalammenpuron osa-alueiden (kuva 9-2) yhteenlaskettu pinta-ala on likimäärin 8 ha. Kohteista Pahalammenpuro (1,8 ha) sijoittuu noin 50 metrin etäisyydelle suunnitellun Hietaharjun kaivosalueen ja sivukivien varastoalueen länsireunasta. Vasonniemi (n. 6
ha) sijaitsee yli 2 kilometrin päässä Hietaharjusta, Kiantajärven Vasonlahden etelä- / kaakkoispuolella.
Luontodirektiivin liitteen II lajeista Pahalammenpurolla on tavattu myyränporras (Diplazium
sibiricum), joka on yksi Suomen kansainvälisistä vastuulajeista. Luontodirektiivin liitteen I
luontotyypit puolestaan ovat letot (22 % Natura-alueesta), boreaaliset lehdot (63 %) ja puustoiset suot (15 %). Puustoiset suot kuuluvat luontodirektiivin priorisoituihin luontotyyppeihin.
Pahalammenpuron osa-alueen kasvilajistoon kuuluvat uhanalaiset myyränporras ja velholehti, silmällä pidettävät lehtomatara, kaiheorvokki ja mustakonnanmarja, sekä vaateliaista lajeista mm. käenkaali (harvinainen Kainuun itäosassa), sananjalka, pohjanpunaherukka, näsiä, metsäruusu, sudenmarja ja sormisara. Alueella aiemmin tavatun hoikkaröllin esiintymä
katsotaan nykyisin hävinneeksi. Tuomi kasvaa alueella paikoin runsaana.
Vasonniemen osa-alueen arvokkaimmat luontotyypit ovat kosteat lehdot, lehto- ja lettokorpi
sekä lettoräme. Kasvilajistoon kuuluvat mm. uhanalaiset myyränporras, himmeävilla, hentokorte, vuorolehtihorsma sekä silmälläpidettävät punakonnanmarja, kalkkimaariankämmekkä
ja pohjanruttojuuri. Pensaskerroksessa kasvavat mm. pohjanpunaherukka, näsiä ja tuomi.
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Kuva 9-2. Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen (FI1200702) sijoittuminen.
9.5.2 Luontotyyppien ja lajien nykytilan kuvaus
Biologitoimisto Vihervaara Oy on toteuttanut Natura-alueen nykytilan kartoituksen. Tutkimuksen maastotyöt on tehty 15.8.2008 ja raportti on valmistunut 7.9.2008. Nykytilakartoituksen
tulokset on esitetty alla.
Myyränporras
Pahalammenpuron myyränporrasesiintymä on hyväkuntoinen (kuva 9-3). Pääesiintymisalueella, kaivetun laskuojan itäpuolella, noin 50 metrin päässä tiestä myyränporrasta kasvoi
noin 5 x 10 metrin alueella, paikoitellen melko tiheänä kasvustona (kuva 9-2). Pienempi noin
2 m2 esiintymä kasvoi noin 10 metriä pääesiintymän pohjoispuolella. Laskuojan länsipuolella
lähellä suoja-aidan alapäätä oli erillinen pienialainen esiintymä, joka vaikutti myös sangen
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hyväkuntoiselta. Myyränportaan esiintymispaikkaa ympäröivä rehevä boreaalinen lehto oli
lajin vaatimien olosuhteiden kannalta suotuisa.

Kuva 9-3. Pahalammenpuron myyränporrasesiintymä (Vihervaara 2008).
Luontotyypit
Pahalammenpuron osalta alueella vallitseva luontodirektiivin mukainen luontotyyppi on boreaalinen lehto, jonka voidaan katsoa käsittävän lähes 100 % tästä 1,8 ha suuruisesta kohteesta, joka tarkoittaa 22,5 % koko Natura-alueesta. Vasonniemessä sijaitsevat Natura-alueen
suojeluperusteena olleet muut luontotyypit eli letot (1,76 ha, 22 %) ja puustoiset suot (1,2 ha,
15 %). Vasonniemessä boreaalista lehtoa on noin 3,24 ha (40,5 %) alueesta. Letot ja puustoiset suot ovat ominaispiirteidensä ja hyvin säilyneen vaateliaan kasvilajiston puolesta edustavia. Vasonniemessä boreaalisten lehtojen puusto on hakattu, eikä esimerkiksi lahopuustoa
ole kovinkaan paljoa. Alueella on kuitenkin hyvät edellytykset kehittyä ominaispiirteiltään nykyistä edustavammaksi. Pahalammenpuron lehto on puustoltaan varttunutta kuusivaltaista
metsää, jossa kasvaa myös koivuja ja leppiä. Lahopuuta on toistaiseksi melko vähän.
Muu kasvilajisto
Uhanalaisen myyränportaan lisäksi Pahalammenpuron alueelta löydettiin maastotarkistuksen
yhteydessä vaateliaammasta lehtolajistosta velholehti, kaiheorvokki, käenkaali, mustakon
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nanmarja, sudenmarja, sananjalka, pohjanpunaherukka, näsiä ja metsäruusu. Tavallisemmasta lajistosta alueella kasvoivat runsaina mm. metsäimarre, korpi-imarre, mesiangervo,
metsäkurjenpolvi, oravanmarja, kielo, isotalvikki ja luhtamatara. Sormisaraa ja lehtomataraa
ei havaittu.
Vasonniemestä löydettiin mm. punakonnanmarja, myyränporras, korpi-imarre, metsäimarre,
näsiä, isotalvikki, mesiangervo, metsäkurjenpolvi, sudenmarja, lillukka, kielo, korpiorvokki ja
keltalieko. Tuomi ja kataja kasvoivat pensaskerroksessa paikoin runsaana.
Liito-orava ja muut mahdolliset direktiivilajit
Alueelta ei ollut tiedossa aiempia liito-oravaesiintymiä. Maastotarkistuksessa löydettiin selviä
merkkejä liito-oravan esiintymisestä Pahalammenpuron osa-alueella. Suurten kuusten juurella oli säilynyt keväästä keltaisia papanoita sekä lepännorkkoja, joita liito-oravalla on tapana
varastoida esim. tiheisiin kuusiin. Löydettyjen papanapuiden likimääräinen sijainti on merkitty
kuvaan 9-4.
Pahalammenpuron ympäristö ja läheiset kuusikot voivat olla myös useampien lepakkolajien
elinympäristöä. Levinneisyystietojen perusteella Suomussalmella esiintyviä lajeja voisivat olla
pohjanlepakko ja isoviiksisiippa, mutta viimeaikaisten tutkimusten perusteella myös viiksisiipan ja korvayökön esiintyminen näinkin pohjoisessa on mahdollista.
Liito-orava ja kaikki maassamme tavatut lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin, ja liito-orava lisäksi liitteen II lajeihin. Keväällä 2006 valmistuneen kannanarviotutkimuksen mukaan maamme liito-oravien kannan koko on 143 000 naarasta (Hanski ym.
2006). Liito-oravan pohjoinen esiintymisraja kulkee Oulu-Kuusamo-linjalla, mutta sen kanta
on Kainuussa maan harvin. Liito-orava on luonnonsuojelulain 38 §:n (LSL 1096/1996) mukaan rauhoitettu laji, jonka luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (MMM 2002, 2004; Rassi ym. 2001).
Tärkein myyränporrasesiintymä on merkitty karttaan (kuva 9-4) isommalla punaisella ympyrällä ja muut löydetyt pienemmät esiintymät pienellä punaisella ympyrällä. Löydetyt liitooravan papanapuut (2 kpl) on merkitty keltaisilla ympyröillä.
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Kuva 9-4. Natura-alueen nykytilakartoituksessa todetut liito-oravan papanapuut (merkitty
keltaisilla ympyröillä) ja myyränporrasesiintymät (merkitty punaisilla ympyröillä) (Vihervaara
2008).
Yhteenveto Pahalammenpuron Natura-2000 osa-alueen nykytilasta
Natura-alueen nykytila vastaa suojeluperusteita. Myyränporraskasvusto on hyväkuntoinen ja
luontotyypit vastaavat sekä Pahalammenpurolla että Vasonniemessä edustavuudeltaan Natura-tietolomakkeen tietoja. Puronvarren luonnontilaisuus paranee ajan myötä, mikäli kasvillisuuden luontainen kehitys saa rauhassa jatkua. Uutena lajina Pahalammenpuron itäpuolelta
löytynyt liito-orava nostaa alueen suojelullista merkitystä. Ajankohdasta johtuen liito-oravan
käyttämän reviirin määrittely ei ollut mahdollista, mutta lajille soveliasta biotooppia esiintyy
myös Natura-alueen ulkopuolella. Liito-oravan tarkempi elinalue tulisi selvittää kevätaikaan,
mieluiten huhtikuussa.

9.6 Kuvaus hankkeen tai suunnitelman vaikutusalueesta ja yhteisvaikutuksia
aiheuttavien hankkeiden vaikutusalueista sekä suhteesta Natura-alueeseen
Pahalammenpuron osa-alue sijoittuu välittömästi haettavan Hietaharjun kaivospiirin länsipuolelle Pahalammen luonnonravinnelammikon ja Kiantajärven Vasonlahden väliselle alueelle.
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Kohteen pinta-ala on noin 1,8 ha. Natura-alueen etäisyys kaivosalueelle suunnitellun sivukivien varastointialueen reunasta on noin 50 m (kuva 9-1).

9.7 Vaikutusten kuvaus luontotyyppeihin ja lajeihin sekä Natura-alueeseen
kokonaisuutena

9.7.1 Mahdollisten vaikutusreittien tunnistaminen
Yleisesti ottaen Natura-alueen läheisyyteen sijoittuva kaivostoiminta voi vaikuttaa alueen
tilaan eri vaikutusreittejä:
x

Muutokset pohjaveden pinnankorkeudessa (kuivuminen / soistuminen)

x

Muutokset pintavaluntaolosuhteissa (valuman lisäys / pieneneminen)

x

Kemialliset muutokset pohja- tai pintaveden laadussa (mm. pH, ravinteet, haittaaineet)

x

Pölylaskeuman aiheuttamat fysikaalis-kemialliset muutokset

x

Muutokset valaistus- tai tuuliolosuhteissa (kiviaineskasat)

9.7.2 Arvio mahdollisista vaikutuksista
Kainuun ympäristökeskus on YVA-ohjelmasta antamassa lausunnossaan todennut, että tehty Natura-arvioinnin tarveharkinta lähenee tarkkuudessaan varsinaista Naturaarviointiselvitystä, mutta perustuu aiempiin tietolähteisiin eikä ajantasaiseen maastossa tehtyyn kasvillisuusselvitykseen. Ympäristökeskuksen mukaan tiedot alueen luontodirektiivin
luontotyyppien ja lajien nykytilasta ja sijainnista ei ole tämän tämänhetkistä tietoa.
Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen luontotyyppien ja -lajien nykytila on selvitetty elokuussa 2008 tehdyllä inventoinnilla, jonka tulokset on esitetty kohdassa 9.5. Selvityksen perusteella Natura-alueen nykytila vastaa hyvin tarveharkintavaiheessa esitettyä tilaa.
Liito-oravahavainnot eivät muuta oleellisesti Natura-alueen suojeluperustetta.
Karttatarkastelun perusteella Pahalammenpuron Natura-alueen pohjavesi muodostuu Pahalammen ja Kiantajärven Vasonlahden sekä Pahalammen puron pintavesistä ja pohjaveden
korkeusasema on keskeisesti riippuvainen sadannasta sekä em. pintavesien korkeudesta.
Natura-alueen pohjaveden pinnan taso on hyvin lähellä maanpinnan tasoa. Suunnitellun louhoksen reunan korkeustaso on Pahalammenpuron alueen maapohjaveden pinnantasoa
ylempänä, joten Natura-alueen maapohjavesi ei valu avolouhokseen. Suunnitellulla kaivostoiminnalla ei ole vaikutusta em. pintavesien korkotasoihin tai sadantaan, joten hankkeella ei
katsota olevan vaikutusta alueen pohjaveden tasoihin.
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Haettavan kaivospiirin länsiosaan sijoittuvan sivukivien varastoalueen vedet kerääntyvät nykyisellään pintavaluntana länsi-itä-suuntaiseen pieneen puroon (kuva 9-1), jota pitkin vedet
kulkeutuvat edelleen Pahalammenpuron Natura-alueen aivan kaakonpuoleisimman nurkan
läpi Kiantajärven Vasonlahteen. Topografisen tarkastelun perusteella sivukivien varastointi ei
muuta alueen pintavaluntareittejä eikä täten vaikuta Natura-alueen pintavesitasapainoon.
Alueet, joilla Myyränportaan todettiin elokuussa 2008 kasvavan, ovat Pahalammen laskuojan
ympärillä, joten kyseisten alueiden vesitase on riippuvainen Pahalammenpuron virtaamasta.
Kaivoshankkeella ei ole vaikutusta Pahalammen puron virtaamaan tehtyjen pinta- ja pohjavesiselvitysten perusteella.
Sivukivien lyhyehköstä varastointiajasta johtuen ei sivukivien haponmuodostusta kokemusperäisesti tapahdu. Täten sivukivien varastoalueen tai Natura-alueen pohjaveden laadussa ei
arvioida tapahtuvan merkittäviä kemiallisia muutoksia. Toiminnassa olevilta kaivoksilta saatujen tarkkailutulosten perusteella sivukivialueiden valumavesissä on usein alueiden luontaisesta taustapitoisuudesta kohonneita räjähdysaineperäisiä ravinnepitoisuuksia sekä kohonneita kiintoainepitoisuuksia. Myös metallien, esim. nikkelin pitoisuudet, saattavat kohota.
Suunnitellun sivukivialueen valumavedet kulkeutuvat em. avo-ojaa pitkin Natura-alueen
kaakkoisnurkan läpi (kuva 9-1) Vasonlahteen eivätkä vedet vaikuta täten Natura-alueen lehtojen kemialliseen tilaan tai todettujen suojeltavien kasvilajien alueelle.
Kiviaineksen kuljetus- ja varastointitoiminnassa muodostuu mineraalipölyä, joka on partikkelikokojakaumaltaan yleisesti melko suurta. Pienhiukkasten osuus pölystä on vähäinen. Partikkelikoosta johtuen mineraalipöly laskeutuu pääosin hyvin pienelle alueelle (<100 m) pölylähteen ympärille. Pölyn leviämissuuntaan vaikuttaa keskeisesti vallitsevat tuuliolosuhteet;
tuulen suunta ja voimakkuus. Toiminnasta muodostuvia pölypitoisuuksia ja pölyn leviämistä
on tarkasteltu kohdassa 8.4. Pölypäästön, etäisyyden ja pitkän ajan tuuliolosuhteiden pölyä
ei leviä tai laskeudu merkittävästi Pahalammenpuron Natura-alueelle. Ajoittain pölyä laskeutuu pieniä määriä Natura-alueelle, mutta sateet huuhtelevat kasvuston päälle laskeutuneet
pölyhiukkaset.
Natura-alueen itäpuolelle, n. 50 m:n etäisyydelle, sijoittuva sivukivien varastokasa rajoittaa
todennäköisesti Natura-alueen itäisen reuna-alueen valaistusolosuhteita, koska suunniteltu
keskimäärin noin 20 metrin korkuinen sivukivivarasto muodostaa varjon idästä nousevalle
aamuauringolle. Päivä- ja ilta-ajan valaistusolosuhteisiin sivukivien varastokasalla ei ole vaikutusta.

9.8 Vaikutusten merkittävyyden arviointi ja lieventävien toimenpiteiden tarkastelu
Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen nykytilaselvityksen (kohta 9.5) ja kaivostoiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten (kohdat 8.1–8.7) perusteella Pahalammenpu-
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ron osa-alueelle ei kohdistu sellaisia haitallisia vaikutuksia, jotka heikentäisivät alueen luontoarvoja tai suojeluperusteita. Arvioinnissa on huomioitu välilliset ja välittömät vaikutukset.
Hietaharjun kaivostoiminnasta aiheutuvien päästöjä ja niiden leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä on tarkasteltu vaikutusreiteittäin kohdassa 8 ja yhteenveto merkittävimmistä ympäristövaikutuksia rajoittavista toimenpiteistä on esitetty kohdassa 10. Em. kohdissa esitetyillä toimenpiteillä rajoitetaan myös mahdollisia Pahalammenpuron Natura-alueelle kohdistuvia
päästöjä, kuten esimerkiksi pölyn muodostumista ja leviämistä. Erillisiä lieventäviä toimenpiteitä Natura-alueen osalta ei tehtyjen tarkastelujen perusteella tarvita.

9.9 Seurannan tarkastelu
Kaivostoiminnan päästöjä ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan myöhemmin, ympäristölupavaiheessa, tehtävän tarkkailusuunnitelman mukaan. Tarkkailun periaatteita on esitetty kohdassa 13. Hietaharjun osalta tarkkailusuunnitelmaa tehtäessä on syytä huomioida Pahalammenpuron Natura-osa-alue. Natura-alueen luontoympäristön tilaa voidaan seurata esim.
kahden vuoden välein tehtävillä inventoinneilla.




K uhmo
Metals Oy

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

10 MERKITTÄVIMPIEN HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran suunniteltujen kaivosten ympäristövaikutuksia sekä vaikutusten vähentämiskeinoja on tarkasteltu kohdassa 8. Taulukkoon 10-1 on koottu yhteen
keskeiset mahdolliset toimenpiteet suunniteltujen kaivosten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
Taulukko 10-1. Yhteenveto kaivoshankkeiden mahdollisista ympäristövaikutusten vähentämiskeinoista.
Vaikutus

Hietaharju

Peura-aho

Vaara

Melu

Meluvallit ja tarvittaessa
vuodenaikaiset / vuorokautiset toiminta-aikojen
rajoitukset

Meluvallit ja tarvittaessa
vuodenaikaiset / vuorokautiset toiminta-aikojen
rajoitukset

Meluvallit ja tarvittaessa vuorokautiset toiminta-aikojen
rajoitukset

Pöly

Tie- ja varastoalueiden
kastelu / suolaus sekä
tarvittaessa panostusporaus vedellä

Tie- ja varastoalueiden
kastelu / suolaus sekä
tarvittaessa panostusporaus vedellä

Tie- ja varastoalueiden kastelu / suolaus, murskauslaitteiden ja kuljettimien kotelointi
sekä tarvittaessa poraus
vedellä

Pintavedet,
kalasto ja
kalastus

Vesienkäsittelyn tehokkuuden varmistaminen
kemikaaleilla

Vesienkäsittelyn tehokkuuden varmistaminen
kemikaaleilla

Pintavesien kerääminen vesikiertoon ja prosessivesien
tehokas kierrätys sekä käsittelyn tehostaminen kemikaaleilla

Tärinä

Rakennuskatselmukset ja
louhintaselvitys louhinnan
alkuvaiheessa

Rakennuskatselmukset
ja louhintaselvitys louhinnan alkuvaiheessa

Rakennuskatselmukset ja
louhintaselvitys louhinnan
alkuvaiheessa

Maisema

Välivarastoitujen sivukivien sijoittaminen takaisin
louhokseen ja

Välivarastoitujen sivukivien sijoittaminen takaisin louhokseen ja

Rikastushiekka-altaan ja
sivukivialueen maisemointi

sivukivialueiden maisemointi

sivukivialueen maisemointi

Päästöjen vähentäminen
ja Pahalammenpuron
Natura-alueen seuranta

Päästöjen vähentäminen

Luonto

Päästöjen vähentäminen
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11 EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA OLETUKSET
Tehty ympäristövaikutusten arviointi ja laadittu YVA-selostus perustuu kaivoshankkeita koskeviin suunnitelmiin, alueilla ympäristön perustilaa ja malmiesiintymiä koskeviin tutkimuksiin
sekä erillisiin selvityksiin, joita asiantuntijatahot ovat laatineet.
Ympäristövaikutusten arviointityö
Ympäristövaikutusten arvioinnissa ja / tai lähtötietojen hankinnassa ovat keskeisesti mukana
olleet seuraavat tahot:
x

Kuhmo Metals Oy

x

Groundia Oy

x

Linnunmaa Oy

x

Biologitoimisto Vihervaara Oy

x

Geologian tutkimuskeskus

x

Kesälahden Kalastus Oy

Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa on käytetty muita asiantuntijoita.
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosten tekninen suunnittelu ja alustavat kannattavuustarkastelut ovat kesken. Kuten yleensä uusissa hankkeissa, joissa YVA-menettelyä sovelletaan, liittyvät ympäristövaikutusten arvioinnin suurimmat haasteet ja epävarmuudet tässäkin
hankkeessa juuri hankkeen suunnittelun keskeneräisyyteen.
Tehty ympäristövaikutusten arviointi perustuu osin oletuksiin ja muista vastaavista hankkeista saatuihin kokemuksiin. Oletukset ja vertailuaineisto on mainittu arviointiselostuksessa
kunkin arvioidun ympäristövaikutuksen yhteydessä.
Hankkeiden toteutusta ja aikataulua koskevat suunnitelmat tarkentuvat suunnittelun edetessä mikäli kannattavuustarkastelut osoittavat hankkeiden olevan taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. Mahdolliset muutokset esitettyyn toiminnan kuvaukseen eivät kuitenkaan ole sellaisia,
että niistä mahdollisesti aiheutuvat ympäristövaikutukset poikkeaisivat merkittävästi tässä
YVA-menettelyssä arvioiduista vaikutuksista. Mikäli YVA:ssa tarkasteltavat kaivoshankkeet
etenevät, niiden ympäristövaikutuksia arvioidaan tarkemmin ympäristölupahakemusvaiheessa, kun hanketta koskevat suunnitelmat ovat tarkentuneet.
YVA-hankkeen seurantaryhmä
Hanketta varten on YVA-ohjelman jälkeen perustettu seurantaryhmä, jonka tarkoituksena on
ollut parantaa tiedon kulkua sekä seurata ja ohjata mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemistä. Seurantaryhmään on koottu keskeiset eri intressiryhmien edustajat.
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YVA-hankkeen seurantaryhmässä ovat olleet mukana:
x

Kuhmo Metals Oy (Jarmo Vesanto)

x

Groundia Oy (Niko Karjalainen & Janne Huttunen)

x

Kainuun ympäristökeskus (Sari Myllyoja)

x

Suomussalmen kunta (Jukka Korhonen & Antti Westersund)

x

Metsähallitus (Ilkka Immonen)

x

Kiannanniemen kyläyhdistys (Pentti Seppänen)

x

Ylä-Kiannan osakaskunta (Taisto Kivioja)

x

Saarikylän kyläyhdistys ja Saarijärven osakaskunta (Pauli Kela)

x

Reijo Kela (maanomistaja / yrittäjä, Saarikylä)
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12 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA YHTEENVETO HANKKEEN
VAIKUTUKSISTA
Tehty ympäristövaikutusten arviointi perustuu tehtyihin vaikutusselvityksiin eri vaikutuksien
osalta. Selvitysten pohjalta arvioidaan koko hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyttä.
Hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja (VE1 ja VE2) verrataan hankkeen toteuttamatta jättämiseen (VE0) sekä keskenään.
Vaihtoehto VE0
Mikäli kaivostoimintaa Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran alueilla ei aloiteta, säilyvät alueet
nykyisellään pääasiassa metsätalouskäytössä. Alueiden puusto ja muu kasvillisuus kehittyy
luonnollisesti ja metsänhoitotoimenpiteiden seurauksena. Alueet säilyvät myös ajoittaisessa
virkistyskäytössä (liikkuminen, marjastus, sienestys ja metsästys). Nykyisten alue- ja yhdyskuntakehitysnäkymien perusteella hankealueille tai niiden läheisyyteen ei ole suuntautumassa rakennuspainetta. Hyödynnettävissä olevat luonnonvarat (malmiesiintymät) säilyvät kallioperässä koskemattomana ja ne voidaan hyödyntää myöhemmin.
Vaihtoehto VE1
Kaivostoiminnan käynnistäminen Hietaharjun ja Peura-ahon alueilla johtaisi tämän hetkisen
arvion mukaan 4-6 vuoden mittaiseen kaivostoimintaan. Kaivoksilta saataisiin louhittua nikkeli-kuparimalmia yhteensä noin 0,65 Mt, jotka kuljetettaisiin Suomussalmen ulkopuolelle rikastettavaksi. Malmirekkaliikenne Hietaharjusta ja Peura-ahosta suuntautuisi lyhyintä reittiä länteen VT 5:lle.
Vaihtoehto VE2
Kaivostoiminnan käynnistäminen Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran alueilla johtaisi tämän
hetkisen arvion mukaan noin 6 vuoden mittaiseen kaivostoimintaan. Kaivoksilta saataisiin
louhittua nikkeli-kuparimalmia sekä nikkelimalmia yhteensä noin 2,4 Mt. Louhitut malmit rikastettaisiin Vaaran alueelle rakennettavassa rikastamossa. Malmirekkaliikenne Hietaharjusta ja Peura-ahosta suuntautuisi pohjoiseen Vaaran kaivokselle.
Yhteenveto ympäristövaikutuksista ja vaihtoehtojen keskinäinen vertailu
YVA-menettelyssä tarkasteltavana olevat Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivoshankkeet
sijoittuvat useiden kilometrien etäisyydelle toisistaan, joten hankkeilla ei ole tieliikenteen ja
pintavesien vaikutusalueita lukuun ottamatta, yhtenäistä vaikutusaluetta. Hankkeen eri toteutusvaihtoehdoissa kohdassa 8 esitetyt ympäristövaikutukset kohdistuvat eri alueille.
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Taulukko 12-1. Yhteenveto ympäristövaikutuksista ja hankkeen toteutusvaihtoehtojen keskinäinen vertailu.
Vaikutus

VE0

VE1

VE2

Maa- ja kallioperä

Ei vaikutuksia Hietaharjun
ja Vaaran alueella. Peuraahon koekaivannon moreenikasat rapautuvat.
Alueille kohdistuvia muita
toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Maa- ja kallioperää muokataan yhteensä noin 35
ha:n alueelta Hietaharjusta ja Peura-ahosta.

Maa- ja kallioperää muokataan yhteensä noin 35
ha:n alueelta Hietaharjusta ja Peura-ahosta. Vaaran alueella maa- ja kallioperää muokataan noin
85 ha:n alueelta.

Pohjavesi

Alueilla ei ole merkittäviä
pohjavesivarantoja. Ei
muutoksia pohjaveden
laatuun tai saatavuuteen.
Pohjavesiin vaikuttavia
muita toimenpiteitä ei ole
tiedossa.

Hietaharjun ja Peuraahon louhokset keräävät
maa- ja kalliopohjavettä
pienilta alueilta, mutta
vaikutukset rajautuvat
kaivosalueelle. Pohjaveden laadussa ei muutoksia.

Vaaran louhos kuivattaa
pohjavesiä pienellä alueella, mutta vaikutukset
eivät ulotu lähimpiin vesikaivoihin. Rikastamon
alueella maaperään imeytyy likaantuneita vesiä,
jotka kerätään ja käsitellään. Hietaharjun ja Peura-ahon osalta vaikutukset VE1 mukaisia.

Pintavedet,
kalasto &
kalastus

Ei vaikutuksia pintavesien
laatuun Kiantajärvessä tai
Saarijärvessä.

Raskasmetalleja kertyy
sedimenttiin pienelle alueelle Hietaharjun ja Peura-ahon vesien purkupisteiden ympärille. Ei vaikutuksia Kiantajärven kalastoon tai kalastukseen.

Saarijärven pohjoisosan
syvänteen vesien ja sedimentin raskasmetallipitoisuudet nousevat purkupisteen ympäristössä.
Ei vaikutuksia muiden
Saarijärven osien veden
laatuun tai kalastoon.
Hietaharjun- ja Peuraahon vaikutukset ovat
VE1 mukaisia.

Ilmapäästöt

Alueilla ei merkittäviä
ilmapäästöjen lähteitä.

Hietaharjun ja Peuraahon kaivoksilla muodostuu mineraalipölyä, joka
pääosin laskeutuu kaivosalueelle. Ajoittaista
kosmeettista haittaa voi
ilmetä lähimmillä kiinteistöillä. Liikenteen pakokaasupäästöt eivät kasva
merkittävästi.

Vaaran kaivoksella muodostuu mineraalipölyä,
joka pääosin laskeutuu
kaivosalueelle. Ajoittaista
kosmeettista haittaa voi
ilmetä lähimmillä kiinteistöillä. Hietaharjun ja Peura-ahon päästöt VE1 mukaisia. Liikenteen pakokaasupäästöt eivät kasva
merkittävästi.

Melu

Alueilla ei liikennettä lukuun ottamatta ole merkittäviä melulähteitä.

Hietaharjun ja Peuraahon kaivoksen melupäästöt voivat aiheuttaa
VNp:n mukaisten ohjearvojen ylityksiä lähimmillä
loma-asuinkiinteistöillä.
Vaikutukset ovat luonteeltaan ajoittaisia ja häiritseviä. Liikenteen melupäästöt eivät kasva oleellisesti.

Vaaran kaivoksen melupäästöt alittavat ohjearvotasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Meluvaikutukset ovat luonteeltaan ajoittaisia ja häiritseviä. Hietaharjun- ja Peuraahon vaikutukset ovat
VE1 mukaisia.
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Vaikutus

VE0

VE1

VE2

Tärinä

Hietaharjun ja Peuraahon alueilla ei ole merkittäviä tärinälähteitä. Vaaran alueen eteläpuolella
on Tulikivi Oyj:n vuolukivilouhos, jossa räjäytetään
raakkua ajoittain.

Hietaharjun ja Peuraahon louhintaräjäytykset
havainnoidaan muutamien kilometrien säteellä.
Tärinä voidaan ajoittain
kokea häiritsevänä lähimmillä kiinteistöillä.
Toiminnasta ei aiheudu
rakenteellisia vaurioita
naapurikiinteistöillä.

Vaaran louhintaräjäytykset havainnoidaan muutamien kilometrien säteellä. Tärinä voidaan ajoittain kokea häiritsevänä
lähimmillä kiinteistöillä,
mutta louhinnasta ei aiheudu rakenteellisia vaurioita naapurikiinteistöillä.
Hietaharjun ja Peuraahon vaikutukset VE1
mukaisia.

Luonto

Ei muutoksia luontoympäristössä.

Kaivostoiminta Hietaharjussa voi vaarantaa yhden
metsälakikohteen. Luonto-ympäristö poistuu Hietaharjun ja Peura-ahon
kaivosalueilta, mutta vaikutukset eivät ulotu alueen ulkopuolelle.

Kaivostoiminta Vaarassa
voi heikentää kahden
metsälakikohteen luontoarvoa. Luontoympäristö
poistuu tai muuttuu noin
85 ha:n alueelta. Hietaharjun- ja Peura-ahon
vaikutukset ovat VE1
mukaisia.

Maankäyttö &
maisema

Ei muutoksia maankäytössä tai maisemassa

Hietaharjun ja Peuraahon lähimaisema muuttuu sivukivivarastojen
takia. Hankkeet eivät ole
ristiriidassa maankäytön /
kaavoituksen kanssa.

Vaaran alueen lähimaisema muuttuu sivukivialueen takia. Hietaharjun
ja Peura-ahon maisemavaikutukset VE1 mukaisia. Hankkeet eivät ole
ristiriidassa maankäytön /
kaavoituksen kanssa.

Terveys &
viihtyvyys

Alueille ei ole suunnitteilla
terveyteen tai viihtyvyyteen vaikuttavia hankkeita.

Hietaharjun tai Peuraahon kaivoksista ei aiheudu välittömiä tai välillisiä haitallisia terveysvaikutuksia. Asuinviihtyvyys
lähimmillä kiinteistöillä voi
ajoittain heikentyä.

Vaaran kaivostoiminnasta
ei aiheudu välittömiä tai
välillisiä haitallisia terveysvaikutuksia. Asuinviihtyvyys lähimmillä kiinteistöillä voi ajoittain heikentyä.

Liikenne

Tarkastelualueen tiet ovat
pienehköjä ja osa päällystämättömiä. Liikenne on
sujuvaa.

Liikenne suuntautuu Hietaharjusta ja Peuraahosta 5-tielle. Liikennesuorite ja raskaan liikenteen osuus kasvaa, mutta
vaikutukset liikenteen
sujuvuuteen tai turvallisuuteen ovat pieniä.

Liikenne suuntautuu Hietaharjusta ja Peuraahosta pohjoiseen kohti
Vaaraa. Liikennesuorite ja
raskaan liikenteen osuus
kasvaa vaihtoehdon 1
mukaisilla määrillä. Vaikutukset liikenteen sujuvuuteen tai turvallisuuteen
ovat vähäisiä.

Yhdyskunta &
elinkeinot

Kiannanniemi ja Saarikylä
ovat taantuvia asutuskeskittymiä eikä alueilla ole
hyvin palveluita tai elinkeinoja.

Hietaharjun ja Peuraahon kaivostoiminta voi
ainakin tilapäisesti lisätä
palveluita ja elinkeinoja
Kiannanniemellä.

Kaivostoiminta Vaarassa
kohentaisi alueen palveluita ja elinkeinoja Saarikylän alueella. Vaikutukset Kiannanniemen osalta
VE1 mukaisia.
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Vaikutus

VE0

VE1

VE2

Luonnonvarat

Malmiesiintymät jätetään
hyödyntämättä. Ei muutoksia luonnonvaroihin.

Yhteensä noin 0,65 Mt
mineraalisia luonnonvaroja hyödynnetään Hietaharjusta ja Peura-ahosta.
Muiden luonnonvarojen
(marjat ym.) hyödyntäminen kaivosalueilla estyy.

Yhteensä noin 2,4 Mt
mineraalia luonnonvaroja
hyödynnetään Hietaharjusta, Peura-ahosta ja
Vaarasta. Muiden luonnonvarojen hyödyntäminen kaivosalueilla estyy.

Kulttuuriperintö

Kiantajärven ja Saarijärven ympäristössä on kulttuurihistoriallisia kohteita,
joihin ei kohdistu suunnitelmia.

Kaivoshankkeet eivät
sijoitu tunnettujen kulttuurihistoriallisten kohteiden
välittömään läheisyyteen
eikä hankkeilla ole vaikutuksia kohteisiin.

Kaivoshankkeet eivät
sijoitu tunnettujen kulttuurihistoriallisten kohteiden
välittömään läheisyyteen
eikä hankkeilla ole vaikutuksia kohteisiin.
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13 ESITYS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN SEURANNASTA
13.1 Seurannan tarkoitus
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran alueiden
ympäristön nykytilaa sekä arvioitu kaivostoiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristössä.
Kaivosten perustamisen, toiminnan ja jälkihoidon aikana muodostuvia ympäristövaikutuksia
on seurattava. Tuloksia verrataan jo tehtyihin perustilaselvityksiin sekä muihin ennen mahdollista kaivostoimintaa tehtäviin perustilaa koskeviin selvityksiin. Seurantatuloksia voidaan
verrata myös tehtyyn ympäristövaikutusten arviointiin ja arvioida ympäristövaikutusten arvioinnin onnistumista.
Ympäristövaikutusten seuranta voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:
1. Päästöjen ympäristövaikutusten ja vähentämistoimien tehokkuuden tarkkailu. Esimerkiksi kaivoksen jätevesien laadun, määrän ja käsittelyn tarkkailu sekä vaikutusten
tarkkailun purkuvesistössä. Samoin voidaan tarkkailla mm. melupäästöjä ja melun leviämistä sekä sen vaikutuksia.
2. Ympäristön vertailualueen tarkkailu (läheiset alueet, joihin toiminta ei vaikuta). Saadaan vertailumateriaalia vaikutusalueella tapahtuneisiin muutoksiin nähden.
3. Seurannan laadun ja kattavuuden tarkkailu (voidaan kehittää tarkkailua)

13.2 Seurannan toteutus ja seurattavat ympäristövaikutukset
Kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten seurannasta laaditaan myöhemmin erillinen suunnitelma osana ympäristölupahakemusmenettelyä. Lupaviranomainen päättää suunnitelman
pohjalta lopullisen velvoitteen seurantatarpeesta sekä seurannan laajuudesta ja tiheydestä.
13.2.1 Rakennusvaihe
Vaaran kaivoksen tarvitsemien rakennusten, rikastushiekka-altaan, vinotunnelin ja muun
infrastruktuurin rakentamisen aikana suoritetaan lyhytkestoista, työvaiheista riippuvaa, seurantaa esimerkiksi patorakenteiden vaikutuksia alueen valumaolosuhteisiin sekä lähimpien
häiriintyvien kohteiden kaivojen vedenkorkeutta. Tarpeen mukaan voidaan mitata myös rakennustoiminnan aiheuttamia melutasoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Hietaharjun ja
Peura-ahon kaivoksilla rakennusvaiheen aikana ei ole tarvetta suorittaa erillistä tarkkailua.
13.2.2 Toimintavaihe
Kaivoksen toiminnanaikainen seuranta on keskeisin vaihe tarkastellessa toteutuneita ympäristövaikutuksia. Toiminnan aikaisessa seurannassa on mukana kaikki merkittävät ympäris
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tövaikutukset, joista on esimerkki taulukossa 13-1. Seurantaohjelma tarkentuu ympäristölupaprosessissa. Ohjelmaa voidaan tarkentaa toiminnan aikana, mikäli ne katsotaan tarpeellisiksi.
Taulukko 13-1. Esimerkki kaivoksen ympäristövaikutusten seurantaohjelmasta.
Seurattava kohde

Menetelmä

Raportointi

Maaperä

Maaperän haittaainepitoisuuksien seuranta
ennen toimintaa, toiminnan
aikana ja sen jälkeen

Raportointi ennen toimintaa,
toiminnan aikana ja sen jälkeen

Purkuvedet

Veden määrä ja laatu

Vuosiraportti

Purkuvesistö / valuma-alue

Veden korkeusaseman ja laadun määritys kattavasti

Vuosiraportti

Kalasto ja kalastus

Koekalastukset / jatkuva

Vuosiraportti

kirjanpito
Pohjavesi

Lähimpien kaivojen pinnankorkeuden määritykset

Vuosiraportti / erilliset raportit

Pölylaskeuma ja -leijuma

SFS-standardin mukaiset leijumamittaukset / määrää ja
laatua koskevat analyysit

Vuosiraportti

Ympäristömelu

Melumittaukset lähimmissä
häiriintyvissä kohteissa

Vuosiraportti / erilliset raportit

Tärinä

Tärinän mittaukset, rakennekatselmukset ja kyselyt

Vuosiraportti / erilliset raportit

Seurantatulokset raportoidaan ympäristönsuojelun vuosikertomuksessa valvoville ympäristöviranomaisille (Kainuun ympäristökeskus ja Suomussalmen kunta) ja tarvittavassa laajuudessa vaikutusalueen asukkaille.
13.2.3 Jälkihoitovaihe
Kaivosten lopetettua toimintansa seurataan jälkihoitotoimenpiteiden onnistumista. Aktiivisten
jälkihoitotoimenpiteiden (maisemointi, vesien käsittely jne.) jälkeen eli muutamien ensimmäisten vuosien aikana alueen ympäristön tilaa tarkkaillaan tiheämmin ja jälkihoidon muututtua passiiviseksi edelleen harvenevalla välillä. Alueen jälkitarkkailua jatketaan jälkihoitovastuun edellyttämä aika, joka voi olla yli 20 vuotta.
Jälkihoidettavien ja siten jälkihoidon aikana tarkkailtavien ympäristövaikutuksien (kohteiden)
tarkkailu kohdennetaan niihin ympäristövaikutuksiin, jotka on todettu merkittäviksi kaivoksen
toiminnan aikana.
Kaivostoiminnan vesistövaikutukset voivat kuitenkin muuttua hyvin pitkällä aikavälillä, joten
etenkin vesistötarkkailua on syytä jatkaa tiheästi hyvin pitkäänkin toiminnan loppumisen jälkeen. Tästä syystä esim. vesienkäsittelyaltaita/-rakenteita ei kannata poistaa alueelta tai
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maisemoida heti toiminnan päätyttyä. Jälkitarkkailun loppuvaiheessa seurattavat olosuhteet
alkavat vastata ympäröivän alueen taustaolosuhteita ja jälkitarkkailu voidaan päättää.

14 TIEDOTTAMINEN JA OSALLISTUMISEN JÄRJESTÄMINEN
Ympäristövaikutusten arviointiin voivat osallistua kaikki ne kansalaiset, joiden oloihin tai etuihin, kuten asumiseen, työntekoon, liikkumiseen ja vapaa-ajan viettoon suunnitteilla oleva
hanke saattaa vaikuttaa. Yhteysviranomainen kuulutti YVA-ohjelmasta 9.5.2008 Ylä-Kainuu lehdessä.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus jätetään ympäristökeskukseen joulukuussa 2008,
jonka jälkeen viranomainen kuuluttaa selostuksen valmistumisesta. Arviointiselostus tullaan
kuuluttamaan Ylä-Kainuu -lehdessä ja selostus tulee nähtäville Suomussalmen kunnantalolle
ja Kainuun ympäristökeskukseen sekä ympäristökeskuksen verkkosivuille.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on mahdollista antaa virallista palautetta kuulutuksessa esitettynä aikana yhteysviranomaiselle. Palautetta voidaan osoittaa myös YVAkonsultille. Hankkeeseen liittyvien keskeisten tahojen yhteystiedot löytyvät YVA-selostuksen
takasivulta. Tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin yleisötilaisuus tullaan järjestämään Saarikylän ja Kiannanniemen kouluilla arviointiselostuksen kuuluttamisen jälkeen joulukuussa
2008 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Yleisötilaisuudessa on mahdollisuus tavata
hankkeesta vastaavan Kuhmo Metals Oy:n, YVA-konsultin ja yhteysviranomaisena toimivan
Kainuun ympäristökeskuksen edustajia.
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