11.2.10 Epävarmuustekijät
Maisemassa ajan mittaan tapahtuvat muutokset sekä esimerkiksi moninaiset vuodenaikojen vaihteluiden mukaan tapahtuvat
muutokset tekevät maisemavaikutusten arvioinnista haastavaa.
On myös mahdollista, että maiseman luonne ja näkymät muuttuvat nopeasti esimerkiksi metsien avohakkuiden takia. Yksi arvioinnin epävarmuuteen vaikuttava lisätekijä ovat mahdolliset
tulevat muutokset maankäytön suunnitelmissa. Hankkeesta
vastaava ei voi olla tietoinen kaikista tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista maankäyttösuunnitelmissa ja alueen maisemassa, minkä johdosta he eivät ole vastuussa mainittujen muutosten ja Hannukaisen kaivoshankkeen mahdollisista yhteisvaikutuksista.

Kuva 11-2-11. Hannukaisen alueen kuivaa mäntykangasta.
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Maisemavaikutukset eivät aina ole kokonaan mitattavissa tai
selvästi tulkittavia. On hankalaa arvioida esimerkiksi vaikutusten
merkittävyyttä ja vaikutuskohteen herkkyyttä, koska kaivostoiminnan aiheuttamien visuaalisten muutosten kokeminen on
hyvin subjektiivista. Kokemukseen vaikuttaa vaikutuskohteen
suhde alueeseen, aihetta koskevan tiedon määrä, aihetta koskeva mielenkiinto kuin myös henkilökohtaiset syyt arvostaa aluetta tai kaivostoimintaa siellä.
Sulkemistoimenpiteillä on suuri merkitys (jäännös)vaikutusten lieventämisessä. Sulkemistoimenpiteet on otettu huomioon arvioinnissa. Sulkemissuunnitelmaa kehitetään jatkuvasti
Northlandin toimesta kaivoksen toiminnan aikana, millä jäännösvaikutuksia pyritään entisestään pienentämään.

11.3 Vaikutukset maa- ja kallioperään
Hankkeen rakentamis- ja toimintavaiheiden aikainen poraaminen ja räjäytykset, pintamaiden ja
muiden maakerrosten poisto sekä infrastruktuurin rakentaminen aiheuttavat vaikutuksia maa- ja
kallioperään. Kaivostoiminnan sulkemisvaiheen mahdolliset maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat maisemoinnista ja infrastruktuurin purkamisesta.
Vaikka alueelta siirrettävän maa-aineksen ja kallion kokonaismäärä on merkittävä, voidaan vaikutusaluetta pitää sekä paikallisesti, alueellisesti että kansallisesti verrattain pienenä. Vaikutuskohteen
herkkyysaste on luokiteltu matalaksi sillä kallio- ja maaperämuodostumat ovat tyypiltään yleisiä
eikä alueella ole suojeltuja muodostumia. Vaihtoehdossa 4 on se hienoinen etu muihin vaihtoehtoihin verrattuna, että sen vaatima kokonaisalue on muiden vaihtoehtojen aiheuttamaa pienempi.
Vaikutuksen suuruusluokan ja kohteen herkkyyden perusteella kaikkien hankevaihtoehtojen vaikutus arvioidaan kuitenkin vähäiseksi.
Kaivoksen sulkemisvaiheessa toteutettu maisemointi pienentää pintamaihin ja muihin maakerroksiin kohdistuvaa jäännösvaikutusta.

Vaikutukset maa- ja kallioperään (VE1A-C ja 4)

Herkkyys

Vaikutuskohde

Matala

Keskisuuri

Korkea

1

Suuri

Suuruus

Keskisuuri

Pieni

1. Maa- ja kallioperämuodostumat
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11.3.1 Vaikutuksen aiheuttaja

11.3.4 Vaikutuksen suuruusluokka

Hankkeen rakentamis- ja toimintavaiheiden aikaiset maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat porauksesta ja räjäytyksistä, pintamaiden ja muiden maakerrosten poistosta sekä
infrastruktuurin rakentamisesta. Kaivoksen sulkemisvaiheessa
maisemointi ja infrastruktuurin poisto saattavat aiheuttaa maaja kallioperään kohdistuvia vaikutuksia.
Taulukossa 11-3-1 on esitetty hankkeen rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheiden aikaiset vaikutukset ja niiden seuraukset.

Vaikutuksen suuruusluokka on määritelty ottamalla huomioon
missä määrin kallio- ja maaperämuodostumiin kohdistuu vaikutuksia ja kuinka paljon ainesta on poistettava. Alueita, joilta
maa- ja kallioperää poistetaan, on verrattu vastaavien muodostuma-alueiden määrään paikallisella, alueellisella ja kansallisella
tasolla. Arvioinnissa käytetyt suuruusluokkien kriteerit on esitetty taulukossa 11-3-3.
Taulukossa 11-3-3 esitetyn lisäksi vaikutuksen suuruusluokkaan vaikuttaa myös vaikutuksen ajallinen kesto. Myös muita
näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi laadittaessa
suuruusluokan kriteerejä.

11.3.2 Vaikutusalue
Maa- ja kallioperäalue, johon vaikutus kohdistuu, sijaitsee pääasiassa Hannukaisessa ja vaihtoehdosta riippuen, Rautuvaaran
tai Juvakaisenmaan alueilla. Varsinaisen Hannukaisen ja
Rautuvaaran maanottoalueen ulkopuolella maa- ja kallioperään kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat Kolari – Rautuvaara rataosuuden kunnostamisesta, Rautuvaaran ja Hannukaisen välisestä kuljetuskäytävästä sekä vaihtoehdossa 4 Rautuvaarasta
Muonionjokeen kulkevasta putkilinjasta.
Taulukossa 11-3-2 on esitetty aidattujen alueiden vaatima
pinta-ala eri hankevaihtoehdoissa. Vaikutuksia voidaan verrata
alueiden pinta-alojen perusteella, vaikka osa aidatusta alueesta
jääkin koskemattomaksi.

11.3.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Ympäristöhallinnon ja hankevastaavan kartta- ja tutkimusaineistoa. Tämän aineiston perusteella on selvitetty maa- ja kallioperän laatua, ominaisuuksia, geomorfologisia
muotoja ja muodostumia sekä harvinaisia ja suojeltavia kohteita. Koottua aineistoa on verrattu hankevastaavan hankesuunnitelmassa esittämään rakennusten ja toimintojen sijoitteluun
sekä käytettävän alueen kokoon.
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11.3.5 Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyystaso on määritelty sen geologisen
statuksen mukaan. Erityisille ja/tai harvinaisille muodostumille
on annettu korkeampi herkkyysarvo kuin niille, jotka ovat yleisiä
Lapissa tai Suomessa. Lailla suojellut muodostelmat on luokiteltu erittäin herkiksi.
Taulukossa 11-3-4 on esitetty maa- ja kallioperän herkkyyden
arvioinnissa käytetyt kriteerit. Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi määriteltäessä herkkyystason
kriteerejä.

Taulukko 11-3-1. Vaikutukset maa- ja kallioperään kaivoshankkeen eri vaiheissa.

Rakentamisvaihe
Toiminta

Vaikutus

Seuraus

Infrastruktuurin rakentaminen

Pintamaiden ja kallioperän poisto

Vaikutukset vesitaseeseen, kasvillisuuteen ja eläimistöön, pölyämiseen jne.

Toimintavaihe
Toiminta

Vaikutus

Seuraus

Pintamaiden ja kallioperän poisto

Vaikutukset vesitaseeseen, kasvillisuuteen ja eläimistöön, pölyämiseen jne.

Vaikutus

Seuraus

Alueen palautuminen ympäröivän
luonnonmaiseman kaltaiseksi

Vesitase palautuu luonnontilaisen kaltaiseksi, kasvillisuus palautuu, pölyäminen vähenee jne.

Poraus- ja räjäytystyö

Poraus- ja räjäytystyö
Tarvittavan lisäinfrastruktuurin rakentaminen (allasalueet ym.)
Sulkemisvaihe
Toiminta
Infrastruktuurin poistaminen
Pintamaiden tuonti alueelle sekä muut
maisemointitoimenpiteet
Alueen kasvittaminen

Taulukko 11-3-2. Eri hankevaihtoehtojen vaatimien alueiden koko.

Eri hankevaihtoehtojen vaatimien pinta-alojen vertailu (hehtaareja)
1A
1B

Hannukaisen alue
Rikastushiekka-alue+
Rautuvaaran teollisuusalue
Rikastushiekka-alue
Juvakaisenmaa
YHTEENSÄ

1C

4

2840
20

2320
770

2320
20

1710
580

-

-

830

-

2860

3090

3170

2290

Taulukko 11-3-3. Arvioinnissa käytetyt vaikutuksen suuruusluokan kriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Paikallisella tasolla vähäisiä muutoksia maaPaikallisella tasolla keskisuuria muutoksia
tai kallioperän fyysisessä tilassa (0,1% kunnan maa- tai kallioperän fyysisessä tilassa (1-5%
pinta-alasta).
kunnan pinta-alasta).

Suuri
Paikallisella tasolla
isoja muutoksia maa- tai kallioperän fyysisessä
tilassa (5-10% kunnan pinta-alasta).

Taulukko 11-3-4. Arvioinnissa käytetyt herkkyyden kriteerit.

Matala

Keskisuuri

Korkea

Alueella ei ole erityisiä kallio- tai maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia.

Alueella on erityisiä kallio- tai maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia.

Alueella on arvokkaita - esimerkiksi harjujensuojeluohjelmalla suojeltuja - kallio- tai maaperämuodostumia, kalliopaljastumia tai poikkeamia.
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11.3.6 Vaikutuksen merkittävyys
Hankevaihtoehdoissa 1A-C ja 4 kaivostoiminnan maaja kallioperään aiheuttamat vaikutukset ovat kestoltaan enimmäkseen pysyviä. Määrällisesti ja alueellisesti
maa- ja kallioperään kohdistuva vaikutus on huomattava käsittäen merkittävän ison alueen Hannukaisesta kaikissa hankevaihtoehdoissa sekä Rautuvaarasta (1B ja 4) tai Juvakaisenmaalta
(1C). Vaikka hankkeen vaatima pinta-ala vaihtelee eri vaihtoehdoissa, vaihtelu ei vaikuta merkittävästi vaikutuksen suuruusluokkaan.

Vaikutuksen suuruusluokka paikallisella (kuntataso) ja alueellisella tasolla (Lappi) on pieni, sillä samanlaisia muodostumia
esiintyy alueella runsaasti. Kaikissa hankevaihtoehdoissa alue,
johon hankkeen rakentamis- ja toimintavaiheissa kohdistuu
suoria vaikutuksia, kattaa noin 1 % Kolarin kunnan pinta-alasta.
Alueen herkkyysaste on matala, sillä alueella ei ole suojeltuja, harvinaisia eikä arvokkaita maa- ja kallioperämuodostumia,
kuten arvokkaita kallioalueita, harjuja tai muita geomorfologisia
muodostumia. Lähin suojeltu harju, Pakasaivo, sijaitsee noin 8
kilometriä luoteeseen Hannukaisesta.
Kohteen herkkyystaso ja vaikutuksen suuruusluokka huomioon ottaen vaikutuksen merkittävyys hankevaihtoehdoissa
1A-C ja 4 jää vähäiseksi kaivoksen rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Sulkemisvaiheessa rakentamis- ja toimintavaiheiden aiheuttamat vaikutukset lieventyvät maisemoinnin ansiosta, ja alue palaa luonnontilaisen kaltaiseksi.
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Vaikutusten lievennystoimet
Koko prosessin ajan aina kaivoksen suunnittelusta sen sulkemisvaiheeseen saakka hankevastaava toteuttaa erityisiä toimia vaikutusten pienentämiseksi. Kaivostoimintojen huolellinen suunnittelu, jonka tavoitteena on minimoida sivukiven louhinta ja
vähentää irto- ja pintamaan kaivua, pienentää maa- ja kallioperämuodostumiin kohdistuvia vaikutuksia. Toimintoja, jotka eivät
vaadi alueella jotakin erityistä sijaintia, voidaan huolellisella etukäteissuunnittelulla sijoittaa vähemmän kaivu- ja perustustöitä
vaativille alueille.
Huolellisella sulkemisvaiheen suunnittelulla, joka tehdään
jo hankkeen alkuvaiheessa samanaikaisesti toimintavaiheen
suunnittelun kanssa, alue ennallistetaan sen luonnontilaa vastaavaan tilaan siinä määrin kuin se on mahdollista ja toteutettavissa. Sivukivialueiden maisemointi ja louhoksen jyrkkien luiskien loiventaminen pienentävät pintamaakerrokseen kohdistuvaa vaikutusta. Sulkemis- ja ennallistamistoimet suunnitellaan ja
täsmätään koko kaivoksen elinkaaren aikana.
Vaihtoehdossa 4 on saavutettu kaikkein pienin vaikutusalue
toteuttamalla huolellisen aluesuunnittelun keinoja.

11.3.7 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Suurin osa maa- ja kallioperään kohdistuvista vaikutuksista jää
pysyviksi, vaikkakin lievennystoimilla, erityisesti huolellisilla sulkemistoimilla päästään siihen, että iso osa alueesta palaa luonnollista tilaansa vastaavaan tilaan, sen jälkeen kun pintamaa on
palautettu paikoilleen.

11.3.8 Epävarmuustekijät
Tähän asti kerätty data on kattava ja on asiantuntevasti kerätty.
Tutkimusdata on kuitenkin pääosin pistemäistä, alue on laaja ja
maaperän ja kallion taso, laajuus ja laatu vaihtelevat paikoin voimakkaasti. Arvio perustuu tällä hetkellä saatavilla olevaan, mahdollisesti epätarkkaan tietoon. Tieto tarkentuu sitä mukaan kun
hanke etenee ja maaperä- ja kalliotutkimukset etenevät.
Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arvioinnin
epävarmuudet koskevat myös louhitun ja poistetun maa-aineksen määriä. Tarkat määrät täsmentyvät kuitenkin teknisen jatkosuunnittelun aikana, kun eri toimintojen sijaintipaikat ja laajuus tarkentuvat. Vaikutusarvioinnin johtopäätöksiin vaikuttavia
olennaisia muutoksia ei kuitenkaan ole odotettavissa.

11.4 Pölyvaikutukset
Kaivostoiminnoista aiheutuvat pölyvaikutukset arvioidaan rakentamis- ja sulkemisvaiheissa vähäisiksi-kohtalaisiksi. Toimintavaiheessa, pahimman tilanteen vallitessa sekä
ilman pölyntorjuntatoimenpiteitä, pölyvaikutukset arvioidaan merkittäviksi. Kun pölyntorjuntatoimenpiteet ovat käytössä, vaikutus voidaan arvioida kohtalaiseksi.
Eri hankevaihtoehtojen välillä ei arvioida olevan merkittäviä eroja pölyvaikutuksissa, koska suurin osa pölyä tuottavista toiminnoista sijaitsee Hannukaisen alueella.
Vaihtoehdossa 1C pölyvaikutuksia voidaan kuitenkin pitää merkittävimpänä, sillä tällöin rikastushiekka-altaan sijainnista johtuen hankealue ja siten myös pölyvaikutuksen
alue on laajimmillaan.

Pölyvaikutukset (VE1A-C ja 4)

Herkkyys

Rakentamis- ja sulkemisvaiheet
Vaikutuskohde

Matala

1. Lähialueen asukkaat, paikallinen matkailu ja luontoarvot

Keskisuuri

Korkea

Pölyvaikutukset (VE1A-C ja 4)

Suuri

Suuruus

Keskisuuri

Pieni

1

Herkkyys

Toimintavaihe
Vaikutuskohde

Matala

Korkea

2

1

Pieni

1. Lähialueen asukkaat, paikallinen matkailu ja luontoarvot (ilman pölyntorjuntaa)

Keskisuuri

Suuri

Suuruus

Keskisuuri

2. Lähialueen asukkaat, paikallinen matkailu ja luontoarvot (pölyntorjuntatoimenpiteet käytössä)

417

Yleistä pölyvaikutuksista
Kaivostoiminnassa pölyämistä aiheutuu useista eri lähteistä, kuten louhinnasta, malmin, sivukiven ja maaaineksen lastauksesta ja purkamisesta, kuljetuksista sekä tuulen aiheuttamana rikastushiekka-alueilta. Pölyn
muodostumiseen ja leviämiseen vaikuttavat suuresti sääolosuhteet, kuten tuulen suunta ja nopeus sekä
sade ja muut sääolosuhteet. Pölypäästöjen suuruutta ja merkittävyyttä voidaan arvioida pölyn leijuman ja
laskeuman avulla.
Leijuma tarkoittaa ilmassa leijuvia hiukkasia ja sen mittayksikkönä käytetään µg/m3. Pitoisuuksia voidaan
mitata eri korkeuksilta maanpinnasta, kun erityisesti arvioidaan pölypäästöjen terveysvaikutuksia ja ympäristöhaittaa. Laskeuma (g/m2/d) kuvaa kertyvän pölyn määrää tietyn kokoisella pinnalla (m2) tietyssä ajassa.
Laskeumalla ei kuvata niinkään pölyn terveyshaittaa vaan viihtyisyyshaittaa, kuten kertymistä rakennuksiin,
kiinteistöille ja virkistysalueille jne.
Ulkoilman hiukkasten koko on yhteydessä niiden aiheuttamiin erilaisiin vaikutuksiin. Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin viihtyvyyteen ja aiheuttavat likaantumista.
Terveysvaikutuksiltaan haitallisimpia ovat ns. hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2,5), jotka
kykenevät tunkeutumaan syvälle ihmisten hengitysteihin.
Louhinnassa muodostuva kiviainespöly on partikkelikooltaan suurta (pääosin halkaisijaltaan yli 30 µm) ja
hengitettävän hiukkaskoon (PM10) osuus louhinnassa muodostuvasta pölystä on pieni. Suurimmat hiukkaset laskeutuvat lähelle päästölähdettä, kun taas partikkelikooltaan alle 10 µm hiukkaset (hengitettävät hiukkaset) voivat kulkeutua muutamien kilometrien päähän päästölähteestä suotuisten olosuhteiden vallitessa.
Hengitettäville hiukkasille, joiden halkaisija on alle 10 µm (PM10), on annettu ilmanlaadun raja-arvot valtioneuvoston asetuksella ilmanlaadusta (VNA 38/2011) ja valtioneuvoston päätöksellä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta (VNp 480/1996). Laskeumalle Suomessa ei puolestaan ole olemassa
olevia raja- tai ohjearvoja. Näistä on kerrottu tarkemmin jäljempänä luvussa 11.4.4.

Toiminta
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Rakentamisvaihe

Toimintavaihe

Sulkemisvaihe

Räjäytykset (vähäistä)

Räjäytykset

-

Murskaus (vähäistä)

Murskaus

-

-

Rikastushiekka-allas (TMF)

-

-

Sivukivialueet (WRMF)

Purkamistoimenpiteet

Pintamaan poistaminen

Pintamaan poistaminen

Sivukivialueiden peittäminen

Materiaalien lastaus

Materiaalien lastaus

Materiaalien lastaus

Materiaalien purku

Materiaalien purku

Materiaalien purku

-

Sivukivialueille läjittäminen

-

-

Kaivosalueella liikkuvat dumpperit

-

11.4.1 Vaikutuksen aiheuttaja
Kaivoksen rakentamis- ja sulkemisvaiheessa on suhteellisen vähän pölyämistä aiheuttavia toimintoja, vaikka maansiirtotöissä
käsitellään melko isoja massoja. Toimintavaiheessa sen sijaan
on useita pölyämistä aiheuttavia toimintoja. Vaikutusten lähteet
ovat samoja kaikissa hankevaihtoehdoissa. Pääasiallisia pölyämistä aiheuttavia toimintoja ovat:
Kaivostoiminnan ilmapäästöt koostuvat lähinnä pölystä.
Pölyä syntyy maa- ja kallioperää kaivettaessa ja louhiessa, murskauksesta, jauhatuksesta, räjäytyksistä, kiven ja pintamaan kuormauksesta ja lastaamisesta kuljetuksien yhteydessä, sivukivialueille ja rikastushiekka-alueille läjitettäessä sekä päällystämättömiltä teiltä. Hiukkasia lähtee ilmaan tuulen mukana sivukivialueilta ja rikastushiekka-alueelta. Ilmapäästöt sisältävät myös räjäytyksistä peräisin olevia kaasuja, koneiden ja laitteiden pakokaasuja sekä savukaasuja lämmöntuotannosta.

11.4.2

Vaikutusalue

Pölyvaikutusten alue riippuu suuresti kaivoksen toimintavaiheesta sekä hankevaihtoehdosta. Pölyvaikutusten arviointi on
ulotettu sille etäisyydelle hankealueesta, mihin mallinnuksen
mukaan voi olla vaikutuksia. Tämän perusteella pölyvaikutusalueen ulkorajalla pitoisuudet ovat alhaisia ja niitä ei välttämättä voi enää havaita. Kaivosaluetta lähestyttäessä pölyvaikutukset kasvavat.
Pölyvaikutusten alue on kuvattu tässä arvioinnissa perustuen
raja-arvojen ja ohjearvojen ylityksiin. Näiden alueiden ulkopuolella pölypitoisuudet voivat olla koholla, mutta pysyvät silti hyväksyttävillä tasoilla ja vaikutus on hyvin vähäinen.
Rakentamisvaihe
Rakentamisvaiheessa pölyvaikutus on arvioitu rajoittuvan pääosin suojavyöhykkeelle ja aidatulle alueelle Hannukaisessa sekä
rikastushiekka-altaan välittömään ympäristöön, riippumatta
hankevaihtoehdosta.
Toimintavaihe
Toimintavaiheessa pölyvaikutusalue riippuu suuresti missä vaiheessa louhintaa ollaan. Ensimmäisen 12 vuoden aikana, kun
ainoastaan Hannukaisen avolouhoksella louhitaan, vaikutusalue
on pieni. Pahimman tilanteen vallitessa vaikutusalue saattaa olla
ulottua noin neljä kilometriä aidatun alueen rajasta.
Pölyvaikutusalue on laajimmillaan, kun sekä Hannukaisen
että Kuervitikon avolouhoksella louhitaan samanaikaisesti, arviolta noin 13–17 vuotta tuotannon aloituksesta. Pahimman tilanteen vallitessa vaikutusalue saattaa ulottua noin seitsemän
kilometrin etäisyydelle kaivosalueesta.

Sulkemisvaihe
Kaivoksen sulkemisvaiheessa pölyvaikutusalue on arvioitu pienemmäksi kuin rakentamisvaiheessa, sillä sulkemisvaiheessa räjäytyksiä ei suoriteta tai niitä on hyvin rajoitetusti Hannukaisen
alueella. Sulkemisvaiheessa pölyvaikutusalue ei ole arvioitu
ulottuvan aidatun kaivosalueen ulkopuolelle.

11.4.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Hankkeen pölyvaikutuksia on arvioitu leijuma- ja laskeumamallinnuksien avulla. Mallinnukset on suoritettu SoundPLAN 7.0 ohjelmistolla käyttäen GaussLuft’86 sovellusta.
Mallinnettu alue on noin 15x15 kilometrin suuruinen alue.
Pölyhiukkasten koko on arvioitu olevan noin 2,5–10 µm, mikä
vastaa hengitettävien hiukkasten (PM10) kokoluokkaa (kahden
metrin korkeudella maanpinnasta mitattuna). Mallinnettuja pitoisuuksia on verrattu hengitettäville hiukkasille (PM10) annettuihin vuosiraja-arvoihin, vuorokausiraja-arvoihin ja vuorokausiohjearvoihin.
Pölymallinnus on tehty rakentamisvaiheen ja useiden eri toimintavaiheiden osalta. Mallinnuksen perusteella pahin tilanne
pölyvaikutusten osalta on louhinnan viimeisinä vuosina, kun
molemmat avolouhokset ovat toiminnassa. Arvio perustuu tähän tilanteeseen.
Pölyvaikutusten arviointi kaivoksen toimintavaiheessa perustuu seuraaviin oletuksiin:
• räjäytyksiä tapahtuu joka toinen päivä,
• Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhokset ovat yhtä aikaa
toiminnassa, räjäytykset tapahtuvat niissä molemmissa joka
toinen päivä,
• pölyntorjuntatoimenpiteitä ei ole käytössä.
Kaivostoimintojen pölyvaikutuksia on arvioitu perustuen raja-arvoihin ja ohjearvoihin. Leijumamallinnusten lisäksi tässä arvioinnissa on tehty laskeumamallinnuksia muutamista tuotantovaiheista.
Pölymallinnuksen lähtöaineisto on saatu kirjallisuudesta, hankekuvauksesta (luku 8) sekä Kolarin alueen ilmastotiedoista sisältäen tiedot tuulen nopeuksista ja suunnista sekä tuntikohtaisista sääolosuhteista kahden vuoden ajalta. Pölymallinnuksesta
on tehty erillinen selvitys (Ramboll Finland Oy 2013).

Raja-arvot (Vna 38/2011)
Raja-arvot kuvaavat ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joita ei saa ylittää. Hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvot kuvaavat pitkäaikaisaltistusta
ilman epäpuhtauksille ja seurantajaksona on yksi vuosi.
Ohjearvot (Vnp 480/1996)
Yksi ohjearvon ylitys/kuukaudessa sallitaan hengitettävien hiukkasten osalta. Ohjearvo kuvaa lyhytaikaista altistusta ilman epäpuhtauksille.
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11.4.4 Vaikutusten suuruusluokka
Pölymallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadun raja-arvoista (38/2011) sekä valtioneuvoston
päätökseen (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista.
Raja-arvot
Raja-arvot ilmaisevat korkeimmat sallitut pitoisuudet ilman epäpuhtauksille ja näitä arvoja ei saa ylittää. Raja-arvot ovat EU:n
tasolla sitovia ilmanlaadun mittareita. Raja-arvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Taulukossa 11-4-1 on esitetty ilmanlaadun rajaarvot.
Ohjearvot
Kansalliset ilmanlaadulle asetetut ohjearvot (Valtioneuvoston
päätös 480/1996) kuvaavat ilmanlaadun tavoitetasoa ja tarkoituksena on, että niiden ylityksiä pyritään estämään. Ohjearvot
on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm.
alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympäristölupaharkinnassa. Ohjearvon soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ilman epäpuhtauksien aiheuttamia terveysvaikutuksia. Ohjearvot on esitetty taulukossa 114-2.
Vuonna 2005 WHO (Maailman terveysjärjestö) päivitti ohjearvoja otsonin, typpidioksidin ja rikkidioksidin osalta. WHO:n säännökset hiukkasia (pölyä) ja rikkidioksidia koskien ovat tiukempia
kuin vastaavat suomalaiset määräykset. WHO:n vuorokausiohjearvo hengitettäville hiukkasille (PM10) on 50 μg/m3. Vastaava
vuosiohjearvo on 20 μg/m3. Pienhiukkasille (PM2,5) vuorokausiohjearvo on 25 μg/m3 ja vuosiohjearvo 10 μg/m3 (WHO 2006).
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Viihtyisyyshaittaraja-arvo (laskeuma)
Leijuman lisäksi pölyvaikutuksia voidaan tarkkailla ja mallintaa
laskeuman avulla. Laskeumaa käytetään kuvaamaan erityisesti pölyn viihtyisyyshaittaa, ei niinkään terveyshaittaa. Laskeuma
tarkoittaa keräytyvien pölyhiukkasten määrää tietyn kokoiselle pinnalle tietyssä ajassa, mittayksikkönä voidaan käyttää esimerkiksi g/m2/päivä. Nykyään Suomessa ei ole olemassa ohjetai raja-arvoja laskeuman enimmäismäärälle. Lääkintöhallitus on
määrittänyt viihtyisyyshaittaa osoittavan laskeuman raja-arvoksi
10 g/m2/kk. Raja-arvo on myöhemmin kumottu ilmansuojelulain astuttua voimaan vuonna 1982. Tätä terveysviranomaisten
asettamaa viihtyisyyshaittaraja-arvoa voidaan pitää laskeuman
vertailuarvona. Tämän arvon voidaan katsoa esittävän selvästi
nähtävissä olevaa pölyä.
Norjan ilmantutkimuslaitoksen (NILU tai 72/2000) käyttämän
laskeuman viihtyisyyttä koskevan kriteeristön mukaan 5 g/m2
suuruista laskeumaa voidaan pitää kohtalaisena ja 10 g/m2 viihtyisyyttä haittaavana. Tässä arvioinnissa laskeumavaikutuksen
suuruutta arvioitaessa näitä raja-arvoja on käytetty keskisuuren
ja suuren vaikutuksen raja-arvoina.
Vesieliöstöön, kasvillisuuteen tai eläimistöön vaikuttavia laskeuman raja- tai ohjearvoja ei ole määritelty. On kuitenkin yleisesti huomattu, että laskeumapitoisuuksien pitäisi olla huomattavasti suurempia kuin edellä esitetyt viihtyisyyteen vaikuttavat
raja-arvot, jotta laskeuma vaikuttaisi ympäristöön. Siksi tässä arvioinnissa laskeuman osalta on keskitytty vain vaikutuksissa ihmisiin.
Vaikutusten suuruusluokan määrittely
Seuraavassa esitetyn kriteeristön mukaan pienen suuruusluokan vaikutus tarkoittaa, että ilmanlaadun ohje- tai raja-arvoja ei
ylitetä ja että pölypitoisuudet voivat olla satunnaisesti koholla
(Taulukko 11-4-3).
Vaikutus on luokiteltu keskisuureksi, kun ohjearvo (kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 70 μg/m3) ylittyy ja/tai pölypitoisuudet ovat ajoittain koholla pysyen kuitenkin ohjearvon
tuntumassa. Keskisuurissa vaikutuksissa altistus pölylle jää lyhytaikaiseksi.
Kun pölypäästöt ylittävät raja-arvot vaikutuksen suuruus on
määritelty suureksi. Tämän määrittelyn taustalla on oletus, että
kun vuorokausi- ja vuosiraja-arvot ylittyvät, altistus pölylle on
pitkäaikainen.

Taulukko 11-4-1. Ilmanlaadun raja-arvot.

Komponentti
Hengitettävät hiukkaset PM10
Pienhiukkaset PM2.5
Typpidioksidi NO2

Rikkidioksidi SO2

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo
μg/m3

Sallittujen ylitysten
määrä

Tavoiteajankohta, jolloin raja-arvo alitettava

vuosi

40

-

voimassa

vuorokausi

50

35 päivää/vuodessa

voimassa

vuosi

25

-

1.1.2015

vuosi

40

-

voimassa

tunti

200

18h/vuodessa

voimassa

vuorokausi

125

3 päivää/vuodessa

voimassa

tunti

350

24h/vuodessa

voimassa

-

voimassa

mg/m3

Hiilimonoksidi CO

8 tuntia

10

Bentseeni C6H6

vuosi

5

-

voimassa

Lyijy Pb

vuosi

0,5

-

voimassa

Taulukko 11-4-2. Ilmanlaadun ohjearvot.

Komponentti

Keskiarvon
laskenta-aika

Ohjearvo, μm/m3
CO mg/m3

Tilastollinen määrittely

Hengitettävät hiukkaset PM10

vuorokausi

70

kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Hiukkaset (TSP)

vuosi
vuorokausi

50
120

vuosikeskiarvo
vuoden vuorokausiarvojen 98.%-piste

Typpidioksidi NO2

vuorokausi
tunti

70
150

kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
kuukauden tuntiarvojen 99.%-piste

Rikkidioksidi SO2

vuorokausi
tunti

80
250

kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
kuukauden tuntiarvojen 99.%-piste

Hiilimonoksidi CO

8 tuntia
tunti

8 mg/m3
20 mg/m3

tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo
tuntiarvo

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS)

vuorokausi

10

kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo (TRS ilmoitetaan rikkinä)

Taulukko 11-4-3. Arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruusluokan kriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Pölypäästöt (leijuma) eivät ylitä ohje- tai raja-arvoja, ilmanlaadun tausta-arvot voivat ylittyä ajoittain.

Pölypäästöt (leijuma) ylittävät ohjearvon ja/tai
ilmanlaadun tausta-arvot voivat ajoittain ylittyä ollen kuitenkin ohjearvojen sisällä.

Pölypäästöt ylittävät raja-arvot.

Keskimääräinen vuorokausiraja-arvo 50 μg/m3

Ohjearvo (kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo) 70 μg/m3

Keskimääräinen vuosiraja-arvo 40 μg/m3

Keskimääräinen vuosiraja-arvo 40 μg/m3
Ohjearvo (kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo) 70 μg/m3

Mallinnetut laskeumatasot ovat 5-10 g/m2.

Keskimääräinen vuorokausiraja-arvo 50 μg/m3

Mallinnetut laskeumatasot ovat > 10 g/m2.

Mallinnetut laskeumatasot ovat <5 g/m2.
Taulukko 11-4-4. Vaikutuskohteiden herkkyys pölyvaikutuksille.

Matala

Keskisuuri

Teollisuutta, vilkas liikenne ja korkeat ilmanlaadun taustapitoisuudet.

Jonkin verran teollista toimintaa, melko vilkas liikenne ja kohtalaiset ilmanlaadun taustapitoisuudet.

Ei herkkiä kohteita.

Joitain herkkiä kohteita.

Korkea
Ei teollista toimintaa, vähän liikennettä, alhaiset ilmanlaadun taustapitoisuudet.
Runsaasti herkkiä kohteita.

421

11.4.5 Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyys on määritelty seuraavien tekijöiden
perusteella:
• ilmanlaadun taustapitoisuudet hankealueella,
• lähiasutus, teollisuus jne. hankealueella,
Tässä arvioinnissa käytetyt herkkyyskriteerit on määritelty
taulukossa 11-4-4.
Myös muita näkökohtia ja asiantuntijatietoa on käytetty hyväksi määriteltäessä herkkyystason kriteerejä.

11.4.6 Vaikutuksen merkittävyys
Pölyvaikutusten arviointi on tehty kaikille neljälle hankevaihtoehdolle:
• VE 1A, rikastushiekka-allas sijaitsee Hannukaisen alueella
• VE 1B ja 4, rikastushiekka-allas sijaitsee Rautuvaaran alueella
• VE 1C, rikastushiekka-allas sijaitsee Juvakaisenmaalla
(Niesassa)
Kaivostoimintojen pölyvaikutuksia on arvioitu rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Sulkemisvaiheen vaikutukset on arvioitu samansuuruisiksi kuin rakentamisvaiheen vaikutukset, ja
siten näiden kahden vaiheen pölyvaikutukset on arvioitu yhteisesti.
Rakentamis- ja sulkemisvaiheiden pölyvaikutusten mallinnuksen ja arvioinnin oletuksena on ollut:
• räjäytykset tapahtuvat kerran viikossa,
• pölyntorjuntatoimenpiteitä ei ole käytössä
Toimintavaiheen pölyvaikutusten mallinnuksen ja arvioinnin
oletuksena on ollut:
• räjäytykset tapahtuvat joka toinen päivä,
• kun Hannukaisen ja Kuervitikon avolouhokset ovat yhtäaikaa toiminnassa, räjäytyksiä tapahtuu niissä molemmissa joka toinen päivä,
• pölyntorjuntatoimenpiteitä ei ole käytössä
Käyttämällä tehokkaita pölyntorjuntatoimenpiteitä, arviolta
noin 90 % muiden toimintojen kuin räjätysten aiheuttamista
pölypäästöistä voidaan estää ja näin pölyn vaikutusalue pienenee huomattavasti.
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Vaikutuskohteen herkkyystaso
Koska hankealue on maaseutumaista ja harvaan asuttua, alueella on luontoarvoja ja hyvin alhaiset ilmanlaadun taustapitoisuudet, voidaan hankealueen herkkyyttä pölyvaikutuksille pitää
korkeana (ellei toisin ole arvioinnissa mainittu). On huomattava, että suojavyöhykkeiden sisään ei jää asutusta eikä siten vaikutuskohteita, kun Northland lunastaa kyseisten alueiden kiinteistöt.
Vaikutukset rakentamis- ja sulkemisvaiheissa
Hengitettävien hiukkasten raja- ja ohjearvot eivät tule ylittymään suojavyöhykkeiden tai aidatun alueen ulkopuolella hankkeen rakentamis- ja sulkemisvaiheissa. Nykyiset ilmanlaadun
taustapitoisuudet voivat kuitenkin ajoittain hieman ylittyä lähimmissä asuinkohteissa ja lyhyellä matkalla Valkeajoen kohdalla. Rakentamis- ja sulkemisvaiheiden pölyvaikutusta voidaan kokonaisuudessaan pitää vähäisenä.
Rakentamis- ja sulkemisvaiheiden aikana pölyä tuottavat toiminnot ovat rajoittuneet pienelle alueelle ja
pölyvaikutukset ovat lyhytaikaisia. Lisäksi näissä vaiheissa räjäytyksiä tapahtuu harvoin.

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty pölyvaikutusten alue rakentamisvaiheessa hankevaihtoehdoissa 1A, 1B ja 4. Punainen alue kartalla
kuvaa suurta ja sininen alue keskisuurta vaikutusta. Sinisen alueen ulkopuolella vaikutus on pieni. Hankevaihtoehdossa 1C pölyvaikutusalueen on oletettu olevan rikastushiekka-alueella samansuuruinen kuin muissa vaihtoehdoissa, mutta sitä ei ole
mallinnettu.
Vaikutuksen suuruus on määritelty pieneksi, kun ohje- ja raja-arvojen ylitykset ovat pääosin rajoittuneet Hannukaisen (aidatun) kaivosalueen sisälle. Lyhytaikaisia kohonneita pitoisuuksia, mutta raja- ja ohjearvojen sisällä pysyviä, voidaan arvioida
esiintyvän Valkeajoen kohdalla. Kokonaisuudessaan vaikutukset
asukkaisiin, vesistöihin ja virkistysalueille ja -reiteille arvioidaan
rakentamisvaiheessa vähäisiksi.
Pölyvaikutukset rakentamis- ja sulkemisvaiheissa ovat samansuuruisia kaikissa hankevaihtoehdoissa, vaikka hankkeen
vaatima maa-alue ja sitä kautta vaikutusalue on suurempi vaihtoehdoissa 1B/4 ja erityisesti vaihtoehdossa 1C.

Kuva 11-4-1. Mallinnettu kaivostoiminnoista johtuva pölyn leviäminen (leijuma) hankevaihtoehdossa 1A. Punaisella merkitty alue kuvastaa aluetta, jossa raja-arvot ylittyvät ja altistusta pölyvaikutuksille voidaan pitää pitkäaikaisena. Sinisellä merkitty alue kuvastaa aluetta,
jossa ohjearvotasot ylittyvät ajoittain.

Kuva 11-4-2. Mallinnettu kaivostoiminnoista johtuva pölyn leviäminen (leijuma) hankevaihtoehdossa 1B. Punaisella merkitty alue kuvastaa aluetta, jossa raja-arvot ylittyvät ja altistusta pölyvaikutuksille voidaan pitää pitkäaikaisena. Sinisellä merkitty alue kuvastaa aluetta,
jossa ohjearvotasot ylittyvät ajoittain.
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Viihtyisyyshaitta (laskeuma) ja vaikutukset luontoarvoihin
Laskeumamallinnus rakentamisvaiheessa on tehty
ainoastaan hankevaihtoehdolle 1A (Kuva 11-4-3).
Mallinnuksen mukaan laskeumatasot pysyvät ohjearvojen (NILU, Norjan ilmantutkimuslaitos) rajoissa aidatun alueen ulkopuolella. Laskeumatasot ylittävät suureksi vaikutukseksi määritellyn tason rikastushiekka-altaan pohjoispuolella, mutta vaikutuskohteita ei kuitenkaan sijaitse tällä alueella.
Hankevaihtoehdoissa 1B,
1C ja 4 laskeuma pysyy
Hannukaisen aidatun hankealueen sisällä ja lähimpiin vaikutuskohteisiin ei
synny näin vaikutusta. Koska Rautuvaaran ja Juvakaisenmaan
rikastushiekka-allasvaihtoehtojen lähellä ei sijaitse asutusta, vaikutus on vähäinen myös näissä vaihtoehdoissa.
Pölyn aiheuttama viihtyisyyshaitta sekä vaikutukset luontoarvoihin on rakentamisvaiheessa arvioitu vähäiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Vaikutukset toimintavaiheessa
Pölyvaikutusten on arvioitu olevan suurimmillaan kaivostoimintojen loppuvaiheessa. Hankkeen kasvanut rakennettu maapinta-ala ja lukuisat räjäytykset lisäävät pölyvaikutuksia.
Kaivostoiminnot lisäävät pölyhiukkasten määrää ja pahimman
tilanteen vallitessa ja kun pölyntorjuntaa ei ole käytössä, ohjearvoja voidaan ylittää lähimmissä vaikutuskohteissa. Kaivoksen
toimintavaiheessa pölyvaikutukset on arvioitu kokonaisuudessaan merkittäviksi. Kun pölyntorjuntatoimenpiteet ovat käytössä, vaikutus voidaan arvioida kohtalaiseksi.

Mallinnuksen mukaan kaivostoiminnan pölyvaikutukset kasvavat toimintavaiheessa asteittain ja ovat
suurimmillaan, kun Hannukaisen ja Kuervitikon louhokset ovat molemmat yhtäaikaa toiminnassa, noin 13–17
vuotta toimintojen aloittamisesta. Tämä arviointi perustuu tämänkaltaiseen, pahimman skenaarion mukaiseen tilanteeseen.
Ensimmäisten 12 toimintavuoden aikana pölyvaikutus on huomattavasti vähäisempi, mutta tätä tilannetta ei ole mallinnettu
erikseen.
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Hankevaihtoehto 1A
Ilmanlaadun raja-arvoja ei mallin mukaan ylitetä
suojavyöhykkeen ja aidatun alueen ulkopuolella,
paitsi Kuervitikon ja rikastushiekka-alueen pohjoisja koillispuolella olevalla alueella. Suurempi ohjearvojen ylitystä kuvaava alue ylettää myös Valkeajoen,
Kuerjoen ja Äkäsjoen alueille, mikä tarkoittaa, että ilmanlaatu
tällä alueella voi ajoittain olla heikentynyt.
Kuvassa 11-4-4 on esitetty pölyvaikutusten alue kaivoksen
toimintavaiheessa. Punaisella värillä merkitty alue esittää suurta
vaikutusta ja sinisellä merkitty alue keskisuurta vaikutusta.
Parhaan käytännön mukaisia pölyntorjuntatoimenpiteitä käytettäessä pölyvaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi.

Kuva 11-4-3. Mallinnetut laskeumapitoisuudet hankkeen rakentamisvaiheessa (vaihtoehto 1A).

Kuva11-4 -4. Mallinnettu kaivostoiminnoista johtuva pölyn leviäminen (leijuma) toimintavaiheessa hankevaihtoehdossa 1A.
Punaisella merkitty alue kuvastaa aluetta, jossa raja-arvot ylittyvät ja altistusta pölyvaikutuksille voidaan pitää pitkäaikaisena.
Sinisellä merkitty alue kuvastaa aluetta, jossa ohjearvotasot ylittyvät ajoittain.
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Vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat hankealueen lähiympäristössä
Pahimman tilanteen vallitessa ja jos pölyntorjuntatoimenpiteitä ei ole käytettävissä, hengitettävien hiukkasten vuosiraja-arvo voi ylittyä erityisesti avolouhosten länsi- ja itäpuolella. Näillä alueilla ei ole kuitenkaan asutusta.
Vaikutus on siten arvioitu vähäiseksi.
Vuosiraja-arvo voi ylittyä Äkäsjoen kohdalla Hannukaisen
avolouhoksen eteläpuolella. Mallinnuksen mukaan hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvo voi ylittyä kaivosta lähimpänä olevien loma-asuntojen kohdalla. Jos näitä asuntoja ei tulla lunastamaan, vaikutus näiden loma-asuntojen osalta voidaan
arvioida merkittäväksi. Nykyisten suunnitelmien mukaan nämä
loma-asunnot tullaan lunastamaan, joten vaikutusta voidaan pitää vähäisenä.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvot voivat ylittyä
laajalla alueella kaivoksen ympäristössä. Siten useat vakinaiset ja
loma-asukkaat voivat altistua vuorokausiohjearvojen ylittäville
pitoisuuksille. Vaikutukset voidaan arvioida tältä osin kohtalaisiksi.
Viihtyisyyshaitta (laskeuma)
Laskeuman raja-arvoja ei mallinnuksen mukaan ylitetä
edes lähimmän asutuksen kohdalla (Kuva 11-4-5).
Pölyn viihtyisyyshaitta arvioidaan siten rakentamisvaiheen tavoin vähäiseksi.
Alueen joet ja muut luontoarvot
Voidaan olettaa, että pölyvaikutukset alueen jokiin
ovat laskeumamallin tulosten mukaisia. Tämän perusteella pölyvaikutus jokiin ja muihin luontoarvoihin arvioidaan vähäiseksi.
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Hankevaihtoehdot 1B ja 4
Suurin osa pölylähteistä on vaihtoehdoissa 1B ja 4 samoja kuin vaihtoehdossa 1A sisältäen myös räjäytysten aiheuttamat pölyvaikutukset.
Siten vaikutukset useimpiin vaikutuskohteisiin ovat samoja kuin vaihtoehdossa 1A. Tästä syystä
seuraavassa tekstissä on käsitelty ainoastaan vaihtoehtojen 1A
ja 1B/4 eroavaisuuksia.
Vaihtoehdoissa 1B/4 rikastushiekka-altaan sijoittaminen noin
5 kilometriä etelään parantaa ilmanlaatua Hannukaisen kaivosalueen pohjoispuolella. Hannukaisen alueen pohjoispuolella
ei sijaitse asutusta, mutta rikastushiekka-altaan sijoittaminen
Rautuvaaraan parantaa Valkeajoen alueen ilmanlaatua ja vähentää siellä pölyhiukkasten määrää.
Kuvassa 11-4-6 on esitetty pölyvaikutusten alue kaivoksen
toimintavaiheessa vaihtoehdossa 1B, mikä vastaa myös vaihtoehdon 4 vaikutuksia.

