SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Kuva 8-7. Hietaharjun kaivostoiminnan ja liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan
alkuvaiheessa (VE1).
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Kuva 8-8. Hietaharjun kaivoksen ja liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan loppuvaiheessa (VE2).
Mallinnuksen perusteella kaivostoiminnasta Hietaharjussa louhinnan alkuvaiheessa ei aiheudu lähimmille vakituisille asuinkiinteistöille VNp:n mukaisen ohjearvotason (55 dB) ylittävää
melua. Lähimmillä asuinkiinteistöillä Kiannanniementien pohjoispuolella keskiäänitasot ovat
n. 48–50 dB (kuva 8-7). Lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä Kekriniemen päässä (1 kpl), Likolahden etelärannalla (3 kpl) sekä Pahalammenpuron takana (1 kpl) keskiäänitasot ovat mallinnuksen perusteella noin 46–52 dB. Äänitasot ylittävät VNp:n mukaisen A-painotetun ohjearvotason (45 dB).
Hietaharjun kaivostoiminnasta aiheutuvat melutasot laskevat selvästi louhinnan edetessä
syvemmälle. Kuvassa 8-8 on esitetty toiminnasta aiheutuvat äänitasot toiminnan loppuvaiheessa, kun louhinta tapahtuu noin 60 metrin syvyydellä ympäröivään maanpintaan nähden.
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Mallinnuksen perusteella toiminnan loppuvaiheessa toiminnasta aiheutuvat äänitasot ovat
lähimmillä asuinkiinteistöillä 40–45 dB ja lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä alle 40 dB. Äänitasot alittavat selvästi VNp:n mukaiset ohjearvotasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
Hietaharjun kaivosalueelta lisäksi kantautuu ajoittain ja olosuhteista riippuen koko toiminnan
ajan mahdollisesti häiritseviä ääniä lähimmille asuinkiinteistöille. Äänet ovat mm. kolahduksia
sekä erilaisia varoitusääniä, joiden häiritsevyyden arviointi on subjektiivisuudesta johtuen
hyvin vaikeaa.

Melun leviämismallinnukset on tehty niin, että koneiden tehollisena toiminta-aikana on käytetty 100 % päivittäisestä ajasta. Mallinnuksessa ei ole huomioitu metsien tai muiden luontaisten meluesteiden vaimentavaa vaikutusta.
Melun leviämistä voidaan vähentää sijoittamalla louhoksen alueelta kaivettavat maa-ainekset
meluvalleiksi louhoksen reunoille kriittisimpiin suuntiin. Työkoneiden tehollinen toiminta-aika
koko työajasta on yleensä noin 70–80 %. Työaikaa on myös mahdollista rajoittaa ympäristölupamääräyksillä. Mallinnuksen perusteella merkittävimmät meluhaitat toiminnan alkuvaiheessa kohdistuvat loma-asutukselle. Häiriötä loma-asutukselle voidaan vähentää esimerkiksi rajoittamalla toiminta-aikaa lomakauden aikana. Em. toimenpiteillä voidaan varmistaa,
että toiminnasta aiheutuvat melutasot alittavat sovellettavat ohjearvotasot lähimmillä lomaasuinkiinteistöillä myös toiminnan alkuvaiheessa.
8.5.2 Peura-aho
Mikäli hanketta ei toteuteta (VE0), kaivostoimintaa ei aloiteta Peura-ahossa. Alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisellään Kiannanniementien liikennettä lukuun ottamatta melua aiheuttavia toimintoja eikä alueelle ole suunnitteilla muuta melua aiheuttavaa
toimintaa.
Vaihtoehtojen 1 ja 2 mukaisessa toteutuksessa Peura-ahon malmiesiintymä louhitaan. Toiminta Peura-ahossa aloitetaan maanrakennustöillä, jolloin alueella on kaivinkoneita ja kuorma-autoja. Rakennusvaiheen kestää muutamia kuukausia ja toiminnasta aiheutuvat äänitasot vastaavat normaalin maanrakennustyömaan melua. Rakennusvaiheessa ei tehdä merkittävissä määrin voimakkaampaa melua aiheuttavaa kallion louhintaa tai kiviaineksen murskausta.
Peura-ahon kaivoksen melun leviäminen ympäristöön on mallinnettu toiminnan alussa, kun
louhinta tapahtuu kallion pintaosassa ja malmikuljetukset suuntautuvat pohjoiseen Kiannanniementien kautta Viitostielle (VE1). Lisäksi on mallinnettu melun leviäminen toiminnan loppupuolella, kun louhinta avolouhoksessa tapahtuu noin 50 metrin syvyydessä ympäröivään
maanpintaan nähden ja malmikuljetukset suuntautuvat niin ikään Kiannanniementietä pohjoiseen, mutta Vaaran rikastamolle (VE2). Peura-ahon kaivoksen ja liikenteen aiheuttaman
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melun leviäminen toiminnan alkuvaiheessa on esitetty kuvassa 8-9 ja loppuvaiheessa kuvassa 8-10.

Kuva 8-9. Peura-ahon kaivoksen ja liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan alkuvaiheessa (VE1/VE2).
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Kuva 8-10. Peura-ahon kaivoksen ja liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan loppuvaiheessa (VE1/VE2).
Mallinnuksen perusteella Peura-ahon kaivostoiminnasta louhinnan alkuvaiheessa ei aiheudu
lähimmille vakituisille asuinkiinteistöille VNp:n mukaisen ohjearvotason (55 dB) ylittävää melua. Lähimmällä asuinkiinteistöllä (Toivola) Kiannanniementien itäpuolella keskiäänitasot päiväaikaan ovat n. 52 dB (kuva 8-9). Lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä Mikonniemessä (1 kpl)
sekä Kuonalahden länsirannalla (2 kpl) keskiäänitasot päiväaikaan ovat mallinnuksen perusteella noin 46–47 dB, ylittävät VNp:n mukaisen A-painotetun ohjearvotason (45 dB).
Hietaharjun kaivostoiminnasta aiheutuvat melutasot laskevat selvästi louhinnan edetessä
syvemmälle. Kuvassa 8-10 on esitetty toiminnasta aiheutuvat äänitasot toiminnan loppuvaiheessa, kun louhinta tapahtuu noin 50 metrin syvyydellä ympäröivään maanpintaan nähden.
Mallinnuksen perusteella toiminnan loppuvaiheessa toiminnasta aiheutuvat äänitasot ovat
lähimmällä asuinkiinteistöillä noin 40 dB ja lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä alle 40 dB. Äänitasot alittavat selvästi VNp:n mukaiset ohjearvotasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
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Kaivosalueelta kantautuu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin lisäksi ajoittain ja olosuhteista riippuen koko toiminta-aikana kolahduksia sekä erilaisia varoitusääniä, jotka ovat mahdollisesti
häiritseviä. Melun leviämismallinnukset on tehty niin, että koneiden tehollisena toimintaaikana on käytetty 100 % päivittäisestä ajasta. Mallinnuksessa ei ole huomioitu metsien tai
muiden luontaisten meluesteiden vaimentavaa vaikutusta.
Melun leviämistä voidaan vähentää sijoittamalla louhoksen alueelta kaivettavat maa-ainekset
meluvalleiksi Peura-ahon avolouhoksen itäreunalle. Työkoneiden tehollinen toiminta-aika
koko työajasta on yleensä noin 70–80 %. Työaikaa on myös mahdollista rajoittaa ympäristölupamääräyksillä.
Mallinnuksen perusteella merkittävimmät meluhaitat toiminnan alkuvaiheessa kohdistuvat
loma-asutukselle. Häiriötä loma-asutukselle voidaan vähentää esimerkiksi rajoittamalla toiminta-aikaa lomakauden aikana. Em. toimenpiteillä voidaan varmistaa, että toiminnasta aiheutuvat melutasot alittavat sovellettavat ohjearvotasot lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä
myös toiminnan alkuvaiheessa.
8.5.3 Vaara
Hankkeen toteutusvaihtoehdoissa 0 ja 1 Vaaran alueelle ei tule kaivostoimintaa. Alueella tai
sen välittömässä läheisyydessä ei ole liikennettä lukuun ottamatta melua aiheuttavia toimintoja eikä alueelle ole suunnitteilla muuta melua aiheuttavaa toimintaa.
Vaihtoehdon 2 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran malmiesiintymä louhitaan ja esiintymien malmit esikäsitellään (murskataan) ja rikastetaan Vaaran alueelle
rakennettavassa rikastamossa. Vaaran alueella melua muodostuu louhintaan sekä rikastamiseen liittyvistä toiminnoista.
Toiminta Vaaran kaivosalueella aloitetaan valmistelevilla rakennustöillä, jotka käsittävät
maanrakennustöitä mm. louhoksen, rikastushiekka-altaan, rikastamon ja sivukivivaraston
alueilla. Lisäksi alueelle rakennetaan rikastamo ja tarvittavat oheisrakennukset sekä hallit.
Rakennusvaiheen kesto on noin 1,5 – 2 vuotta. Ajoittain rakennusvaiheessa tehdään myös
louhintatöitä ja sivukivien murskausta. Rakennusvaiheesta aiheutuvat äänitasot vastaavat
kookkaan rakennustyömaan melua. Rakennusvaiheen melun leviämistä ei ole mallinnettu,
koska kyseisen vaiheen melutasot ovat arviolta pienempiä kuin varsinaisessa toimintavaiheessa ja rakennustöiden laajuus sekä sijoittuminen alueella vaihtelevat suuresti.
Vaaran kaivos- ja rikastamotoiminnasta muodostuvan melun leviäminen ympäristöön on mallinnettu toiminnan alkuvaiheessa, kun louhinta tapahtuu kallion pintaosassa ja rikastamo sekä muut oheistoiminnot ovat normaalissa tuotannossa. Lisäksi on mallinnettu melun leviäminen toiminnan loppupuolella, kun louhinta avolouhoksessa tapahtuu noin 40 metrin syvyy
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dessä ympäröivään maanpintaan nähden ja rikastamo sekä muut oheistoiminnot ovat normaalissa tuotannossa. Vaaran kaivoksen ja rikastamon sekä liikenteen aiheuttaman melun
leviäminen toiminnan alkuvaiheessa on esitetty kuvassa 8-11 ja loppuvaiheessa kuvassa 812.

Kuva 8-11. Vaaran kaivoksen ja rikastamon sekä liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan alkuvaiheessa (VE2).
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Kuva 8-12. Vaaran kaivoksen ja rikastamon sekä liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot toiminnan loppuvaiheessa (VE2).
Mallinnuksen perusteella Vaaran kaivostoiminnan alkuvaiheessa päiväajan keskiäänitasot
lähimmillä asuinkiinteistöillä ovat noin 45 dB tai sen alle (kuva 8-11). Saarikylän keskustan
alueella äänitasot ovat keskimäärin 40 dB. Mallinnuksen mukaan päiväajan keskiäänitasot
lähimmillä loma-asuinkiinteistöillä Ritolammen, Saarijärven ja Ala-Luoman ranta-alueilla ovat
toiminnan alkuvaiheessa keskimäärin 40–43 dB.
Kaivostoiminnan loppupuolella melutasot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa laskevat huomattavasti (kuva 8-12). Keskiäänitasot lähimmillä asuin- tai loma-asuinkiinteistöillä ovat päiväaikaan pääasiassa alle 40 dB.
Melun leviämismallinnuksen perusteella kaivostoiminnasta Vaaran alueella ei aiheudu VNp:n
mukaisten melutasojen päiväohjearvojen ylityksiä missään vaiheessa kaivoksen elinkaaren
aikana. Merkittävimmät melua aiheuttavat toiminnot toteutetaan kahdessa vuorossa päiväai
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kaan (7:00–22:00). Yöaikaan toiminnassa on ainoastaan rikastamo, jonka melupäästöt ovat
huomattavasti louhintatoimintaa pienemmät ja toiminta on etäämmällä lähimmistä häiriintyvistä kohteista.
Kaivosalueelta kantautuu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin lisäksi ajoittain ja olosuhteista riippuen koko toiminta-aikana kolahduksia sekä erilaisia varoitusääniä, jotka ovat mahdollisesti
häiritseviä. Melun leviämismallinnukset on tehty niin, että koneiden tehollisena toimintaaikana on käytetty 100 % päivittäisestä ajasta. Mallinnuksessa ei ole huomioitu metsien tai
muiden luontaisten meluesteiden vaimentavaa vaikutusta.
Melun leviämistä voidaan vähentää sijoittamalla louhoksen alueelta kaivettavat maa-ainekset
meluvalleiksi Vaaran avolouhoksen itä- ja eteläreunalle. Työkoneiden todellinen tehollinen
toiminta-aika koko työajasta on selvästi alle 100 %. Vuorokautista toiminta-aikaa on myös
mahdollista rajoittaa ympäristölupamääräyksillä.

8.5.4 Meluhaittojen vähentäminen
Kaivostoiminnasta aiheutuvien meluhaittojen vähentämistä on tarkasteltu kohteittain (kappaleet 8.5.1–8.5.3). Merkittävimpiä melun muodostumista ja leviämistä vähentäviä toimenpiteitä
ovat toiminta-aikarajoitukset sekä ylijäämämaista rakennettavat meluvallit. Em. asioita tarkastellaan jokaisen kaivoksen osalta ympäristölupavaiheessa.
Uutta laitosta rakennettaessa on suunnittelussa ja investoinneissa huomioitava valtioneuvoston asetus ulkona käytettäville laitteille (621/2001). Laitemeluasetuksessa määritetään melupäästöjen (äänitehotasojen) raja-arvot kaikille yleisille työkoneille, kuten kaivinkoneille, puskutraktoreille ja maansiirtoautoille.

8.6 Tärinävaikutukset

Louhintaräjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa kiven irtoamisen lisäksi
tärinää. Tärinän leviämiseen vaikuttaa maa- ja kallioperäolosuhteet. Tärinän vaikutusalue
ulottuu kauimmaksi alueilla, joissa maaperä koostuu pehmeistä ja hienojakoisista maalajeista. Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektien malmiesiintymät sijaitsevat alueilla,
joissa maaperä on pääasiassa moreenia ja kalliota. Alueilla ei ole hienoja maalajeja, kuten
savea tai hiesua. Alueiden maaperästä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 6.
Hietaharjun ja Peura-ahon esiintymien lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä louhittavasta alueesta. Saarikylässä lähimmät asuinrakennukset ovat noin
500 metrin etäisyydellä Vaaran louhinta-alueesta. Räjäytyssuunnittelun yhteydessä panostus
mitoitetaan siten, että tärinät jäävät riittävän alhaisiksi lähimmillä kiinteistöillä. Todelliset tärinät mitataan ja räjäytysten vaikutukset selvitetään tarvittaessa katselmuksissa. Räjäytyksistä
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varoitetaan alueen asukkaita riittävän ajoissa etukäteen ja niiden ajaksi erotetaan tarpeellinen suoja-alue.
Vaihtoehdossa 1 (VE1) hyödynnetään Hietaharjun ja Peura-ahon malmiesiintymät. Kummaltakin alueelta louhitaan vuosittain noin 500 000 m3ktr kiviainesta. Vastaavan kokoisilla louhinta-alueilla räjäytyksiä tehdään 2-4 kertaa viikossa. Räjäytysten määrään vaikuttaa momentaarinen ja kentän kokonaisräjähdysainemäärä, joten jos alueilla joudutaan rakennusteknisten syiden takia käyttämään pienempiä panosmääriä, voi viikoittainen räjäytysmäärä olla
hieman suurempi. Vaihtoehdossa 2 (VE2) hyödynnetään lisäksi Vaaran malmiesiintymä.
Vaaran kaivosalueella louhitaan vuosittain noin 2 000 000 m3ktr kiviainesta, joten räjäytyskertoja on kahdesta neljään kertaa enemmän kuin Hietaharjussa tai Peura-ahossa. Louhinnassa
ja räjähdysaineiden käsittelyssä noudatetaan viranomaisten antamia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Louhinnan panostusmäärät, räjäytysten ajoittumiset sekä tärinän raja-arvot louhinnan vaikutusalueella tullaan määrittämään myöhemmin tehtävässä louhintasuunnitelmassa. Panosmäärät mitoitetaan niin, etteivät tärinän raja-arvot ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa,
eikä vaurioita louhinta-alueiden ympäristössä oleville rakennuksille tai rakenteille synny.
Louhintaräjäytyksistä aiheutuva hetkellinen tärinä tullaan kuitenkin aistimaan laajahkolla alueella louhinta-alueiden ympäristöissä, jotka käsittävät myös asuinkiinteistöjä. Tärinän ainoana ympäristöön aiheuttamana vaikutuksena voidaan pitää sen häiritsevyyttä, jonka ihmiset
kokevat eri tavoin.

8.7 Luontovaikutukset

8.7.1 Hietaharju
Vaihtoehdon 0 toteutuessa kaivostoimintaa ei aloiteta Hietaharjussa. Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun malmiesiintymä hyödynnetään. Kaivoksen rakennusvaiheessa alueella tehdään maanrakennustöitä noin 18 ha:n alueelta (kuva 4-3), jolta luontoympäristö poistuu.
Alueella vuonna 2007 tehdyssä luontoselvityksessä Hietaharjun selvitysalueen koilliskulmassa todettiin laajahko ruohovaltainen, lehtomainen metsä (kuva 6-7), joka on metsälain 10
§:ssä tarkoitettu erityisen tärkeä elinympäristö. Lisäksi selvitysalueen keskellä, vanhan soramontun reunalla, havaittiin pieni lähdevaikutteinen kohde, joka voidaan tulkita em. metsälakikohteeksi. Hietaharjun suunnitellun kaivosalueen länsipuolella, n. 50 metrin etäisyydellä
haetusta kaivospiiristä, sijaitsee Vasonniemen ja Pahalammenpuron Natura-alueen Pahalammenpuron osa-alue. Luontoselvityksessä ei löydetty muita erityisiä tai suojeltavia kohteita
Hietaharjun selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä.
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Kaivoshankkeella ei arvioida olevan vaikutusta luontoselvitysalueen koillisosassa todettuun
lehtomaiseen metsälakikohteeseen, koska kaivoksen toiminnot eivät sijoitu kyseisen kohteen
alueelle ja ovat pintavesien valuntasuunnassa (kuva 6-2) lehtomaisen kohteen alapuolella.
Luontoselvityksessä alueen keskellä todettu pieni lehtomainen metsälakikohde sijoittuu välittömästi suunnitellun malmin välivarastoalueen viereen ja louhoksen reunan lähelle. Koska
kyseinen metsälain mukainen erityisen tärkeä elinympäristö on lähdevaikutteinen voi toiminnalla olla vaikutusta kohteeseen, vaikka itse kohde jätettäisiin koskemattomaksi rakennusvaiheessa. Hietaharjun kaivoksen aluesuunnittelu on varhaisessa vaiheessa, joten lopullista
vaikutusta lähdevaikutteeseen metsälakikohteeseen ei toistaiseksi voida luotettavasti arvioida. On kuitenkin oletettavaa, että kaivos vaikuttaa vähentävästi kyseisen lähteen veden virtaamaan, jonka seurauksena arvokkaan kohteen ominaispiirteet heikkenevät.
Suunnitellun kaivostoiminnan vaikutusta alueen keskellä todettuun metsälain mukaiseen
kohteeseen on syytä tarkastella ympäristölupahakemusvaiheessa, kun kaivoksen aluesuunnitelmat ovat tarkentuneet.
Hietaharjun kaivoshankkeen vaikutuksesta viereiseen Pahalammenpuron Natura-alueeseen
on selvitetty luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisella Natura-arvioinnilla, joka on esitetty kohdassa 9. Muut lähimmät Natura- ja suojelualueet sijaitsevat eri valuma-alueilla ja useiden
kilometrien päässä Hietaharjun suunnitellusta kaivoksesta. Kaivoshankkeella ei katsota olevan teoreettisesti haitallisia vaikutuksia muihin alueisiin kuin Pahalammenpuron Naturaalueeseen.

8.7.2 Peura-aho
Vaihtoehdon 0 toteutuessa kaivostoimintaa ei aloiteta. Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisessa toteutuksessa Peura-ahon esiintymä hyödynnetään. Kaivoksen rakennusvaiheessa alueen maaperää muokataan noin 16 ha:n alueelta (kuva 4-7). Luonnon ympäristö poistuu tältä alueelta.
Alueella vuonna 2007 tehdyssä luontoselvityksessä tutkimusalueen koillisnurkassa (kuva 614, osa-alue 1) sijaitsevassa lehtomaisessa metsässä todettiin kasvavan myyränporras, joka
on luontodirektiivin liitteiden II ja IV laji. Luontoselvityksen perusteella osa-alueen kasvillisuus
on muutoinkin melko vaateliasta lehtolajistoa. Kyseinen kohde on myös metsälain mukainen
erityisen tärkeä elinympäristö. Luontoselvityksessä ei Peura-ahon alueella todettu muita suojeltavia tai erityisen tärkeitä ympäristöjä tai lajeja.
Kaivoshankkeella ei arvioida olevan vaikutusta luontoselvitysalueen koillisosassa todettuun
metsälakikohteeseen tai Myyränportaaseen, koska kohde sijaitsee yli 400 metrin etäisyydellä
suunnitellusta Peura-ahon kaivoksesta (kuva 6-11). Myöskään kaivosalueen pinta- tai purkuvedet eivät kulkeudu todetun metsälakikohteen lähelle.
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Peura-ahon suunniteltua kaivosaluetta lähimmät suojelualueet ovat vanhojen metsien suojelukohde, Huurunvaaran lehtojensuojelualue ja Iso-Niittylammen soidensuojelukohde. Kohteet
sijoittuvat Huurunvaaran - Iso-Niittylammen Natura-alueelle (FI1200717). Alueet sijaitsevat
lähimmilläänkin yli kilometrin etäisyydellä Peura-ahon kaivosalueesta. Suojelu-alueiden ja
suunnitellun kaivosalueen välillä on kaksi vedenjakajaa, joten alueet sijaitsevat eri valumaalueilla (kuva 6-12). Edellä mainituin perustein Peura-ahon kaivoshankkeella ei katsota olevan edes teoreettista vaikutusta lähimpiin suojelualueisiin.
8.7.3 Vaara
Vaihtoehtojen 0 tai 1 toteutuessa kaivostoimintaa Vaarassa ei aloiteta. Vaihtoehdon 2 mukaisessa toteutuksessa Vaaran malmiesiintymä hyödynnetään. Rakennusvaiheessa alueen
maaperää muokataan noin 85 ha:n alueelta (kuva 4-10), jolta luonnon ympäristö häviää.
Vaaran alueella vuonna 2007 tehdyssä luontoselvityksessä todettiin seuraavat metsälain
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (kuva 6-19): lettoräme (osa-alue 5, merkintä A),
lähteikkö (osa-alue 13, merkintä B) sekä lampi ja rantaluhta (osa-alue 19, merkintä C). Lisäksi selvityksessä löydettiin vesilain mukainen luontotyyppi (lampi) osa-alueella 19.
Metsälain ja vesilain mukainen kohde (kuva 6-19, merkintä C) sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle suunnitellusta louhoksesta lounaaseen. Hankkeella ei arvioida olevan suoraa vaikutusta ko. kohteeseen etäisyysperusteisesti. Suunnitellulla kaivosalueella sijaitsevat metsälain
mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (lettoräme ja lähteikkö) sijoittuvat suunnitellun louhoksen välittömään läheisyyteen ja suunniteltu kaivostoiminta voi oleellisesti heikentää em.
kohteiden luontoarvoa. Todellista vaikutusta em. kohteisiin ei suunnitelmien alustavan luonteen perusteella voida luotettavasti arvioida. Hankkeen edetessä ja suunnitelmien tarkentuessa kaivosalue on laajentunut länteen ja pohjoiseen, joten alueella voi olla myös muita luontokohteita, kuin mitä vuoden 2007 luontoselvityksessä todettiin. Em. asioita on syytä tarkastella ympäristölupahakemusvaiheessa, mikäli kaivoshanke etenee ja suunnitelmat tarkentuvat.
Vaaran suunnitellun kaivoksen lähimmät Natura-alueet (kuva 6-20) ovat: Ristiluoma
(FI1200722), Rytyskalliot (FI1200703) ja Portinvaara (FI1200711). Kyseiset alueet sijaitsevat
eri pienvaluma-alueilla ja/tai valuntasuunnassa ylempänä kuin Vaaran suunniteltu kaivosalue. Rytyskallioiden Natura-alue sijaitsee yli 300 metrin etäisyydellä suunnitellusta sivukivien varastoalueesta ja noin 1,5 km:n etäisyydellä avolouhoksesta. Muut Natura-alueet sijaitsevat lähimmilläänkin yli kilometrin etäisyydellä suunnitellusta toiminnasta. Lähin varsinainen
suojelualue, n. 55 ha:n kokoinen Rytyskallion kallioidensuojelualue, sijoittuu noin 150 metrin
etäisyydelle suunnitellun sivukivien varastoalueen pohjoispuolelle, ja yli 1,3 km:n etäisyydellä
avolouhoksesta. Kallioidensuojelualue on topografisesti hankealueen yläpuolella.
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Edellä mainituista etäisyyteen, pintavesien valuntasuuntiin sekä topografiaan pohjautuvista
syistä johtuen Vaaran kaivoshankkeella ei voida ennakoida olevan haitallisia vaikutuksia lähimpiin Natura- tai suojelualueisiin. 

8.8 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja maisemaan

8.8.1 Hietaharju
Hietaharjun haetun kaivospiirin alueella ei ole metsätalouden lisäksi muita varsinaisia maankäyttömuotoja. Alueella saatetaan liikkua tai esim. marjastaa satunnaisesti. Kaivostoiminnan
seurauksena (VE1/2) liikkumista alueella joudutaan rajoittamaan toiminnan aikana ja puut
kaadetaan toimintojen vaatimilta alueilta. Kaivoshankkeen toteutuessa alueella kulkeva voimalinjaa joudutaan siirtämään tai muuttamaan maajohdoksi kaivospiirin osalta. Kaivostoiminnan ei katsota heikentävän merkittävästi maankäyttömahdollisuuksia Kiannanniemen
alueella.
Hietaharjun suunnitellun kaivoksen alueella ei ole oikeusvaikutteisia asema- tai yleiskaavoja.
Alue on merkitty Kainuun 3. seutukaavassa loma-asutukseen suositeltavaksi alueeksi. Seutukaava tullaan korvaamaan lähiaikoina vahvistettavalla Kainuun maakuntakaavalla (2020).
Maakuntakaavassa ei enää ohjata loma-asutuksen suuntautumista. Maakuntakaavassa Hietaharjun läheltä löytyvät Kiannanniemen kylää ja Pahalammenpuron Natura-aluetta osoittavat merkinnät. Kyseiset kohteet on huomioitu luontoon ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
arvioinnissa. Lisäksi Pahalammenpuron Natura-alueen osalta on toteutettu Natura-arviointi.
Hankkeen ei katsota olevan ristiriidassa kaavoituksen tai alueen maankäytön suhteen.
Kaivostoiminta Hietaharjun alueella vaikuttaa lähimaisemaan Vasonlahden ja Kiannanniementien välisellä alueella. Suunnitellut sivukivialueet on nähtävissä järveltä ja lähimmiltä
asuinkiinteistöiltä sekä Kiannanniementieltä. Itse avolouhos ei näy ympäristöön kaivosalueen
ulkopuolella. Suunnitellut sivukivialueet eivät tule olemaan erityisen korkeita ja suuri osa sivukivistä tullaan sijoittamaan toiminnan päätyttyä takaisin avolouhokseen. Samassa yhteydessä maan päälle jääneet sivukivikasat muotoillaan ja maisemoidaan paikalleen. Maisemakuva tulee muuttumaan pysyvästi sivukivien varastokasojen osalta, mutta alueelle ei jää louhoslampea. Kaukomaisemaan kaivostoiminnalla ei sen pienestä mittakaavasta johtuen ole
vaikutusta.
8.8.2 Peura-aho
Hietaharjun haetun kaivospiirin alueella ei ole metsätalouden lisäksi muita varsinaisia maankäyttömuotoja. Kaivostoiminnan seurauksena (VE1/2) liikkumista alueella joudutaan rajoittamaan toiminnan aikana ja puut kaadetaan toimintojen vaatimilta alueilta. Kaivostoiminnan ei
katsota heikentävän merkittävästi maankäyttömahdollisuuksia alueen ympäristössä.
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Peura-ahon suunnitellun kaivoksen alueella ei ole oikeusvaikutteisia asema- tai yleiskaavoja.
Vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa Peura-ahon läheltä löytyy Huurunvaaran ja
Iso-Niittylammen Natura- sekä suojelualueita osoittavat merkinnät. Hankkeen mahdolliset
vaikutukset em. kohteisiin on huomioitu luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Hankkeen ei katsota olevan ristiriidassa kaavoituksen suhteen. 
Kaivostoiminta Peura-ahon alueella vaikuttaa lähimaisemaan pienehköllä alueella suunnitellun toiminnan ympäristössä. Kaivosalue (sivukivien varastokasa) on nähtävissä Kiantajärveltä, Lamminkyläntieltä sekä yhdeltä asuinkiinteistöltä alueen pohjoispuolelta. Avolouhos tulee
mahdollisesti näkymään osittain Kiannanniementielle. Suunniteltu sivukivien varastoalue ei
tule olemaan erityisen korkea ja suuri osa sivukivistä tullaan sijoittamaan toiminnan päätyttyä
takaisin avolouhokseen. Samassa yhteydessä maan päälle jäänyt sivukivien varastokasa
muotoillaan ja maisemoidaan paikalleen. Maisemakuva tulee muuttumaan pysyvästi sivukivien varastokasan osalta. Alueelle ei jää louhoslampea. Kaukomaisemaan kaivostoiminnalla ei
ole vaikutusta.
8.8.3 Vaara
Vaaran suunnitellun kaivosalueella ei ole oikeusvaikutteisia asema- tai yleiskaavoja. Vahvistettavana olevassa maakuntakaavassa Vaaran alueen ympäristöstä löytyvät Rytyskallioiden
Natura- sekä suojelualuetta, Saarikylää sekä Tulikivi Oyj:n vuolukivilouhosta osoittavat merkinnät. Hankkeen mahdolliset vaikutukset em. luontokohteisiin on huomioitu luontovaikutusten arvioinnissa ja vaikutukset Saarikylään ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa.
Suunnitellun kaivoshankkeen ei katsota olevan ristiriidassa kaavoituksen suhteen.
Vaaran alueen nykyinen maankäyttö on pääasiassa metsätaloutta. Lisäksi alueella tai sen
läheisyydessä harjoitetaan luultavasti jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa retkeilyä ja marjastusta. Suunnitellun kaivosalueen eteläpuolella on Saarikylän luontopolku.
Kaivoshankkeen seurauksena liikkumista ja muita jokamiehen oikeuksia joudutaan rajoittamaan alueella rakennus- ja toimintavaiheessa yhteensä vajaan 100 hehtaarin alueelta. Liikenneyhteys kaivokselle tulee kulkemaan Saarikylän luontopolun poikki, mutta muutoin
hankkeen ei katsota vaikuttavan luontopolkuun, koska väliin jää suoja-aluetta.
Toteutuessaan kaivoshanke vaikuttaa Saarikylän luoteispuoleisen alueen lähimaisemaan.
Merkittävin vaikutus maisemaan on sivukivien varastoalueella, joka sijoittuisi Saarikylän pohjoispuolelle. Sivukivien varastoalueelle tulee olemaan näköyhteys Saarikyläntieltä, Ritolammelta, Saarijärven pohjoisosasta sekä lähimmiltä asuinkiinteistöiltä. Muu kaivosalue ei tulisi
näkymään merkittävästi kaivosalueen ulkopuolelle, koska alueella on luontaisia mäkiä ja
metsää näköesteenä. Toiminnan päätyttyä alueelle jäisi nykyisten suunnitelmien mukaan
louhoslampi sekä maisemoitu rikastushiekka-allas ja sekä sivukivien varastoalue. Hankkeella
ei ole merkittävää vaikutusta kaukomaisemaan.
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8.9 Vaikutukset liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen
8.9.1 Liikenteen vaikutusalueen kuvaus
Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen nikkeliprojektien liikenteen vaikutusalue ulottuu vaihtoehdossa 1 (VE1) malmiesiintymiltä valtatielle 5 ja vaihtoehdossa 2 (VE2) Hietaharjun ja Peura-ahon malmiesiintymiltä Vaaran rikastamolle. Vaihtoehdossa 1 malmi kuljetetaan kuormaautoilla rikastettavaksi olemassa olevaan rikastamoon muualle Suomeen. Hietaharjun malmikuljetukset lähtevät yhdystietä 9161 länteen ja Peura-ahon kuljetukset paikallistietä 19363
pohjoiseen, josta ne lähtevät yhdystietä 9160 länteen. Malmi kuljetetaan pääasiassa Viitostietä pitkin, jossa VE1:n mukainen liikennemäärien kasvu on marginaalista (0,1–1,9 %), joten
tie ei kuulu vaikutusalueeseen. Vaihtoehdossa 2 kuljetukset menevät suoraan Hietaharjun ja
Peura-ahon malmiesiintymiltä pohjoiseen Vaaran rikastamolle.
Liikenteen vaikutusalueen tiet ovat toiminnalliselta luokiltaan yhdysteitä tai paikallisteitä. Tarkastelujaksoihin sisältyvät noin 15 km pituinen tiejakso yhdystiestä 9160 (Hallasenahontie)
valtatieltä 5 Saarikyläntien risteykseen, noin 14 km pituinen yhdystie 9161 (Kiannanniementie) valtatieltä 5 Salovaarantielle, noin 6 km pituinen paikallistie 19363 (Lamminkyläntie)
Kiannanniementieltä Hallasenahontielle sekä noin 4 km pituinen tiejakso paikallistiestä
19373 (Saarikyläntie) Hallasenahontieltä Saarikylään.
8.9.2 Vaikutukset liikennemääriin
Nykyiset liikennemäärät vaikutusalueella ovat keskimäärin 54–202 ajoneuvoa/vrk, josta raskaan liikenteen osuus on 7–19 %. Liikennemäärät ja raskaan liikenteen osuudet eri tieosuuksilla on esitetty taulukossa 8-4 ja kuvassa 8-13. Suomessa keskimääräinen raskaan liikenteen osuus on noin 11 %. Hallasenahontien (9160) suureen raskaan liikenteen osuuteen
vaikuttavat muun muassa Tulikivi Oyj:n Suomussalmen vuolukivilouhos/tuotantolaitos sekä
alueen puukuljetukset.
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Kuva 8-13. Keskimääräiset liikennemäärät vuorokaudessa (KVL) (Tiehallinnon tierekisteri
1.1.2008). Katkoviivat; vihreä = 0 – 99, keltainen = 100 – 199, oranssi = 200 – 299 ja punainen = yli 300 ajon./vrk.
Alustavien suunnitelmien mukaan Hietaharjusta louhittaisiin noin 0,1 Mt neljänä ensimmäisenä vuotena, joka vastaisi 20 ajoneuvoa eli 10 malmikuljetusta vuorokaudessa. Viidentenä
vuotena sekä Hietaharjusta että Peura-ahosta louhittaisiin 0,05 Mt ja kuudentena vuotena
louhittaisiin vain Peura-ahosta 0,15 Mt. Kuljetukset suuntautuvat vaihtoehdossa 1 Viitostietä
etelään ja vaihtoehdossa 2 paikallisteitä pohjoiseen Vaaran rikastamolle. Liikennemäärät on
arvioitu YVA-arvioinnin keskimääräisen liikenteen mukaisesti. Laskentaperusteena on, että
keskimääräinen kuormakoko on noin 40 tonnia ja työpäiviä noin 250 kpl vuodessa. Laskennassa on lisäksi huomioitu, että kuorma-autot liikennöivät toiseen suuntaan tyhjänä.
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Keskimääräinen vuorokausiliikenne tulee kasvamaan vaihtoehtoon 0 verrattuna Lamminkyläntiellä (19363) 25 %, mikäli toiminta tapahtuu vaihtoehdossa 1 suunnitellulla laajuudella, ja
43 %, mikäli toiminta tapahtuu vaihtoehdossa 2 suunnitellulla laajuudella. Muilla tieosuuksilla
kasvu on maltillisempaa. Laskelmissa ei ole huomioitu muun liikenteen kokonaisliikennemäärien kasvua, joten toiminnan osuus ei todellisuudessa ole esitetyn suuruinen suhteessa kokonaisliikennemääriin. Taulukossa 8-4 on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vaihtoehdoissa VE0, VE1 ja VE2 sekä VE1:n ja VE2:n mukainen liikenteen keskimääräinen kasvu
vaihtoehtoon 0 verrattuna eri tieosuuksilla.
Taulukko 8-4. Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) ja sen kasvu eri vaihtoehdoissa
liikenteen vaikutusalueella eri tieosuuksilla.
Tie

Osa

Vaihtoehto 0 (VE0)

Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehto 2 (VE2)

KVL
[kpl/vrk]

Raskas liikenne [kpl/vrk]

KVL
[kpl/vrk]

KVL
kasvu [%]

KVL
[kpl/vrk]

KVL
kasvu [%]

9160

1-2

195

23

208

7%

195

0%

9160

2-3

202

38

202

0%

225

12 %

9161

1-3

122

10

132

8%

132

8%

19363 1-2

54

4

67

25 %

77

43 %

19373 1-2

138

10

138

0%

161

17 %

Vaihtoehdossa 1 liikennemäärät kasvavat Suomussalmen malmiesiintymien vaikutusalueella
0–25 % vaihtoehtoon 0 verrattuna. Suurin kasvu on Lamminkyläntiellä, jossa raskaiden ajoneuvojen lisäys on 10–30 ajoneuvoa eli 5–15 malmikuljetusta vuorokaudessa. Vaihtoehdossa 2 liikennemäärät kasvavat 0–43 % vaihtoehtoon 0 verrattuna. Suurin kasvu on myös tässä vaihtoehdossa Lamminkyläntiellä, jossa raskaiden ajoneuvojen lisäys on 20–30 ajoneuvoa eli 10–15 malmikuljetusta vuorokaudessa. Muilla tieosuuksilla liikennemäärien kasvu on
0–8 % vaihtoehdossa 1 ja 0 – 17 % vaihtoehdossa 2 vaihtoehtoon 0 verrattuna. Tämän suuruisten liikennemäärien kasvulla ei ole merkittävää vaikutusta liikenteen sujuvuuteen.
8.9.3 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen arvioitiin vaikutusalueen tieosuuksilla. Vuosina 2003–2007 poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia on vaikutusalueen tieosuuksilla tapahtunut 7 kappaletta, joissa on ollut osallisina 14 henkilöä. Näistä
loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneita henkilövahinko-onnettomuuksia ei ollut yhtään
kappaletta. Hallasenahontiellä (9160), jossa myös liikennemäärä on korkeampi (KVL = 195–
202), on tapahtunut eniten onnettomuuksia (4 kpl). Kaikki onnettomuudet olivat hirvikolareita.
Liikenneturvallisuusarvioinnissa tarkasteltiin mahdollisesti kasvavan liikennemäärän vaikutusta henkilövahinko-onnettomuuksiin. Pelkästään omaisuusvahinkoihin johtavien onnettomuuksien merkitys on lähinnä marginaalinen, joten niiden tarkastelu jätettiin pois turvallisuus-
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tarkastelusta. Tarkastelussa huomioitiin hankkeen mukaiset liikennemäärien kasvut, jotka on
esitetty taulukossa 8-5. Muita mahdollisia alueellisia liikenne-ennusteita ei ole huomioitu.
Tapahtuneiden henkilövahinko-onnettomuuksien (heva) määrä ei kuvaa riittävän luotettavasti
tietyn tieosan turvallisuustasoa. Pieniin onnettomuuslukuihin liittyy suurta satunnaisvaihtelua
tilastointiin liittyvien epävarmuustekijöiden lisäksi. Luotettavimmat arviot kohteen turvallisuustilanteesta voidaan tehdä yhdistämällä tiedot tapahtuneista onnettomuuksista sekä tie- ja
liikenneolojen pohjalta lasketuista keskimääräisistä onnettomuusasteista (Tiehallinto 2005).
Henkilövahinko-onnettomuuksien laskennallinen todennäköisyys louhinta-alueen läheisyydessä määritettiin Tiehallinnon ohjeiden mukaisesti. Taulukossa 8-5 on esitetty henkilövahinko-onnettomuuksien laskennalliset ennusteet vaikutusalueella.
Taulukko 8-5. Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien määrä eri tieosuuksilla eri
vaihtoehdoissa ja vaihtoehtojen VE1 ja VE2 kasvu vaihtoehtoon VE0 verrattuna.
Tie

Osa Tieosuuden
pituus
[km]

VE0
hevaonnettomuudet
[kpl/vuosi]

VE1
hevaonnettomuudet
[kpl/vuosi], kasvu
[%]

VE1
hevaonnettomuudet
[kpl/vuosi], kasvu
[%]

9160

1-2

6,1

0,017

0,019 (7 %)

0,017 (0 %)

9160

2-3

8,4

0,025

0,025 (0 %)

0,028 (12 %)

9161

1-3

14,1

0,025

0,027 (8 %)

0,027 (8 %)

19363 1-2

5,7

0,004

0,006 (25 %)

0,006 (43 %)

19373 1-2

3,9

0,008

0,008 (0 %)

0,009 (17 %)

Yhteensä:

38,1

0,080

0,084 (6 %)

0,088 (10 %)

Tieolosuhteiden pysyessä muuttumattomina ei liikennemäärien kasvun oleteta vaikuttavan
tieosuuden onnettomuusasteeseen. Tällöin onnettomuusmäärät kasvavat käytännössä suoraan ajosuoritteen kasvun suhteessa. Näin ollen hankkeen vaihtoehtojen mukaisten liikennemäärien kasvun aiheuttama lisäys henkilövahinko-onnettomuuksiin vaikutusalueella on
marginaalinen. Koko vaikutusalueella henkilövahinko-onnettomuuksien kasvu on vaihtoehdossa 1 yhteensä 5,5 %, joka vastaa yhtä henkilövahinko-onnettomuutta lisää joka 230. vuosi. Vastaava kasvu vaihtoehdossa 2 on 10,3 %, joka vastaa yhtä henkilövahinkoonnettomuutta joka 122. vuosi.
8.9.4 Liikenteen vaikutusten vähentäminen
Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaiset vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen ovat marginaalisia vaihtoehtoon 0 verrattuna, koska alueen liikennemäärät ovat pienet ja raskaan
liikenteen osuudet ovat jo nyt melko korkeat osalla tieosuuksista. Hankkeen vaikutusalueen
liikenteen turvallisuutta voitaisiin kohentaa tieolosuhteita parantamalla. Raskas liikenne vaikuttaa eniten liikenteen sujuvuuteen risteyksissä ja liittymissä, sillä ajoneuvojen kiihdytys- ja
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jarrutusmatkat ovat huomattavasti suurempia kuin henkilöautoilla. Vaikutuksia voitaisiin vähentää esimerkiksi ryhmittymiskaistoilla tai liittymien nopeusrajoitusten tiukentamisella. Lisäksi liittymien läheisyyteen voitaisiin laittaa kuljetuksista varoittavat liikennemerkit.
Kiannanniementie (9161) ja Lamminkyläntie (19363) ovat päällystämättömiä, joten raskaat
ajoneuvot voivat vaikuttaa näiden teiden rakenteeseen ja kuntoon varsinkin kelirikon aikaan.
Tarkempien toteutussuunnitelmien yhteydessä tulisikin tarkastella myös vaikutusalueen teiden kuntoa ja tehdä mahdollisia parannusehdotuksia.

8.10 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
Vaihtoehdon 0 toteutuessa Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueilla ei aloiteta kaivostoimintaa. Alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole nykyään tai suunnitteilla ihmisten
terveydelle haitallista toimintaa.
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivostoiminnasta aiheutuvia päästöjä ja ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdissa 8.1–8.9. Kaivoshankkeiden toteutuessa (VE1/2) kaivoksilla
muodostuva melu tai tärinä ei tehtyjen mallinnusten ja tarkastelujen perusteella aiheuta terveydellistä haittaa lähialueen asukkaille. Melupäästöt tullaan havaitsemaan lähimmillä asuinja loma-asuinkiinteistöillä (< 500 metrin etäisyydellä) ja ajoittain, erityisten sääolojen vallitessa, toiminnasta aiheutuva melu voidaan kokea häiritsevänä eli asumisviihtyvyyttä laskevana.
Räjäytysperäinen tärinä / paineaalto tullaan havaitsemaan jopa useiden kilometrien etäisyydellä, mutta häiritsevänä tärinää arvioidaan esiintyvän ainoastaan lähimmillä kiinteistöillä.
Ilman kautta leviävän pölypitoisuuden arvioidaan laskelmien perusteella olevan alle terveysperusteisten ohjearvojen lähimmillä alueilla, joilla ihmisiä asuu tai vakituisesti oleskelee. Kaivosalueiden ulkopuolelle leviävän pölyn määrä on laskelmien perusteella vähäinen, eikä
esimerkiksi elintarvikkeina käytettävien kasvien kautta aiheutuvaa altistumista pölylle ja sen
mahdollisesti sisältämille haitta-aineille merkittävästi tapahdu. Kuivien ja lähes tyynten sääolosuhteiden vallitessa pölylaskeuma voidaan kokea häiritsevänä lähimpien asuinkiinteistöjen etäisyydellä esim. ikkunalautojen ja puutarhakalusteiden likaantumisena.
Pohjavesivaikutuksia koskevien tarkastelujen perusteella ei ole oletettavissa, että kaivostoiminnasta aiheutuisi haitta-aineiden joutumista talousvesikaivoihin ja sitä kautta tapahtuvaan
altistumiseen. Purkuvesistönä toimivien Saarijärven ja Kiantajärven veden laadussa ei arvioida tapahtuvan kaivostoiminnan seurauksena niin merkittäviä muutoksia, että terveysriskiä
virkistyskäytön esimerkiksi uimisen kautta tapahtuisi. Myöskään ravintona käytettäviin kaloihin ei arvioida kertyvän haitallisia aineita siinä määrin, että niillä olisi vaikutusta kaloja syövien ihmisten terveyteen.
Kaivoshankkeista ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa alueiden asukkaille. Ajoittaista, lähinnä sääoloista riippuvaa, viihtyvyyshaittaa voi kuitenkin ilmetä kaivosalueita lähimmissä häi


K uhmo
Metals Oy

167

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

168

riintyvissä kohteissa. Kaivoshankkeilla on toteutuessa myös positiivisia vaikutuksia Kiannanniemen ja Saarikylän alueiden elinoloihin. Kaivostoiminta yleensä aina vilkastuttaa välittömästi ja välillisesti lähialueiden elinkeinoelämää. Vastoin yleistä oletusta kaivostoiminta lisäksi nostaa kiinteistöjen arvoja varsinkin syrjäisemmillä alueilla.

8.11 Sosiaaliset vaikutukset / asukaskyselyn tulokset
8.11.1 Taustatietoja Suomussalmen kunnasta
Vuonna 2007 Suomussalmella oli 9 632 asukasta ja 2 228 kesämökkiä. Suomussalmen väestön kokonaismuutos oli -216 henkilöä; Suomusalmelta muutti pois 415 henkilöä ja Suomussalmelle muutti 264 henkilöä. Suomussalmen väestön ikärakenne on painottunut 40–50
–luvuilla syntyneisiin. Alle 30-vuotiaita oli vuonna 2007 noin 26 %. (Tilastokeskus 2008)
8.11.2 Aineisto ja menetelmät
Asukaskysely toteutettiin Tarja Heikkilän ”Tilastollinen tutkimus” -oppaan ohjeiden mukaan
(2004). Kolmisivuisessa lomakkeessa oli pääasiassa strukturoituja tai puolistrukturoituja monivalintakysymyksiä. Lisäksi mukana oli kuusi avointa kysymystä. Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin Excel-taulukko-ohjelman tietojen analysointityökaluilla. Analysoinnissa
käytettiin pääasiassa ristiintaulukointia ja Ȥ2-riippumattomuustestiä. Aineiston koko ei ollut
riittävän suuri kaikkien tilastollisten analyysien tekoon, mutta niiden tuloksia käytettiin suuntaa-antavina. Ȥ2-riippumattomuustestiä voidaan käyttää kaikille mitta-asteikoille, mikäli korkeintaan 20 % odotetuista frekvensseistä on alle 5 ja lisäksi jokainen odotettu frekvenssi on
suurempi kuin 1 (Heikkilä 2004). Nämä edellytykset tarkastettiin joka kerta testiä käytettäessä.
Kysymysten tunnusluvuiksi laskettiin moodi (Mo), mediaani (Md) tai keskiarvo (ka) kysymystyypin mukaan. Keskiarvoille laskettiin lisäksi keskiarvon luottamusväli ja keskihajonta (s).
Useimmat lomakkeen kysymykset olivat luokittelu- tai järjestysasteikollisia. Vastausten analysoinnissa kysymykset 8, 9, 10, 14 ja 16 tulkittiin kuitenkin välimatka-asteikolliseksi, jotta
kysymyksistä voitaisiin laskea keskiarvo. Näistä kysymyksistä on lisäksi laskettu moodi ja
mediaani, jotka kertovat tietyissä tapauksissa enemmän vastausten tyypillisyydestä. En osaa
sanoa -vastauksia ei huomioitu tunnuslukujen ja testien laskennassa.
Tilastollisten testien tulkinnassa on käytetty merkitsevyystasoa 0,05. Merkitsevyystaso ilmoittaa, kuinka suuri riski on, että saatu ero tai riippuvuus johtuu sattumasta. Merkitsevyystaso p
= 0,05 tarkoittaa, että on 5 % mahdollisuus, että tehty johtopäätös on virheellinen (Heikkilä
2004). Mitä pienempi merkitsevyystaso on, sitä merkitsevämpi tulos on. Tehdyistä analyyseistä on kerrottu tunnusluvut ja merkitsevyystaso (p) tulosten yhteydessä.
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8.11.3 Vastaajien taustatiedot
Kyselyn aluksi asukkailta kysyttiin heidän taustatietojaan. Kyselyyn vastasi 62 asukasta tai
lähikiinteistön omistajaa, joista 24 oli naisia ja 38 miehiä. Vastanneista suurin osa (69 %) oli
yli 50-vuotiaita. 31–50-vuotiaita oli 29 % ja alle 30-vuotiaita 2 %. Yli 50-vuotiaiden suuri määrä voi olla selitettävissä kunnan ikärakenteella, eikä niinkään ikäluokkien erilaisella vastausaktiivisuudella.
Puolet vastaajista oli työelämässä ja lähes yhtä paljon (44 %) eläkeläisiä. Työttömiä, kotiäitejä/-isiä ja opiskelijoita oli vastaajissa vain muutama. Vastaajista 10 % oli korkeakoulutettuja ja
56 % oli suorittanut ammattikoulun, -opiston tai lukion. Pelkästään alemman asteisen koulun
oli käynyt 34 %.
Vastaajista hieman yli puolet (58 %) asui alle 1 km päässä lähimmästä kaivoshankkeen alueesta. 1-2 kilometrin päässä asui 28 % ja yli 2 kilometrin päässä 13 % vastaajista. Tuloksista
on huomioitava, että etäisyydet ovat vastaajien omia arvioita, sillä lomakkeen mukana ei ollut
karttaliitettä. Tulos on kuitenkin ymmärrettävä, sillä lähinaapurit ovat yleensä kiinnostuneimpia hankkeista ja he vastaavat eniten kyselyihin. Suurin osa vastaajista ei ollut huomannut
alleviivata kaivosaluetta, jonka lähellä he asuvat, joten vastaajien asuinaluetta ei käytetty
tietojen analysoinnissa. 27 vastaajasta 48 % asui Hietaharjun, 15 % Peura-Ahon ja 37 %
Vaaran alueen läheisyydessä.
Selvä enemmistö (64 %) vastaajista oli asunut alueella varsin pitkään, yli 20 vuotta. 30 % oli
asunut 5-20 vuotta ja 7 % 1-5 vuotta. Kyselyyn ei vastannut yhtään uutta asukasta. 37 vastaajalla oli omistusasunto, 4 vastaajalla vuokra-asunto ja 25 vastaajalla loma-asunto. Lisäksi
muutama ilmoitti, että heillä on alueella synnyinkoti tai metsätila. Kysymys oli kuitenkin hieman tulkinnanvarainen, sillä osa vastaajista oli ympyröinyt sekä numeron 1 että 3. Vastaus
saattoi tarkoittaa, että heillä on sekä omistus- että loma-asunto alueella tai että heillä on loma-asunto, jonka he omistavat kokonaan.
Avoimissa kysymyksissä pyydettiin kuvailemaan omaa asuinaluetta ja arvioimaan alueen
suurimpia riskejä. Sekä Kiannanniemeä että Saarikylää kuvailtiin lähes kaikissa vastauksissa
kauniiksi, rauhalliseksi, luonnonläheiseksi maalaisidylliksi. Alueen suurimmiksi riskeiksi arvioitiin ympäristöhaittoja (35 kpl), väestön vähenemistä (12 kpl) ja kaivostoimintaa (17 kpl).
Suurimmalla osaa ympäristöriskeistä, kuten melulla, pölyllä ja liikenteen lisääntymisellä, haluttiin luultavasti kuvata mahdollisen kaivoksen ympäristövaikutuksia. Tulosten painottuminen
kaivoshankkeisiin ja niiden ympäristövaikutuksiin johtuu todennäköisesti siitä, että ennen
asuinaluetta koskevia kysymyksiä lomakkeessa oli jo ollut hankkeita koskeva kysymys. Lisäksi suurin osa vastaajista täytti lomakkeen tiedotustilaisuudessa tai heti sen jälkeen, joten
kaivoshankkeet olivat tuoreessa muistissa.
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8.11.4 Ensivaikutelmat kaivoshankkeista
Hankkeista kysyttiin ensimmäiseksi avoimella kysymyksellä, jossa vastaajia pyydettiin kuvailemaan muutamalla sanalla, mitä heille tulee ensimmäiseksi mieleen Kuhmo Metals Oy:n
suunnitteilla olevista Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivoshankkeista. Vastauksia kysymykseen tuli yhteensä 47 kpl (76 % vastaajista). Vastaajien mielikuvat luokiteltiin kolmeen
luokkaan: positiivisiin (1), neutraaleihin tai ristiriitaisiin (2) sekä negatiivisiin (3). Suomussalmelaisten ensivaikutelma kaivoshankkeista oli keskimäärin neutraali tai ristiriitainen. Luokittelun tulokset on esitetty kuvassa 8-14.

Kuva 8-14. Vastaajien ensivaikutelmat kaivoshankkeista luokiteltuina (Mo = 3, Md = 2, ka =
2,32 ± 0,22, s = 0,75).
Positiivisissa vastauksissa nousi esille hankkeiden taloudelliset vaikutukset sekä mahdollisten työpaikkojen lisääntyminen alueella.
”Toteutuessaan paikkakunnalle hyvä asia.”
”Mahdolliset työpaikat.”
Negatiivisissa vastauksissa korostui huoli hakkeiden ympäristövaikutuksista, kuten melu- ja
pölyhaitoista sekä vesistöjen saastumisesta. Muutama vastaajista oli huolissaan myös kiinteistöjen arvon laskusta ja epäili, että lyhyen toiminta-ajan takia kunta ei hyödy hankkeista
taloudellisesti.
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”Rauhattomuus ja järven lahden pilaantuminen.”
”Maiseman pilaaminen, mökkiläisten häiritseminen.”
”Ympäristöuhka, lyhyt toiminta-aika, kallis investointi, paljon haittaa asukkaille ja ympäristölle.”
Ristiriitaisissa tai neutraaleissa vastauksissa oli huomattu hankkeiden sekä positiivisia että
negatiivisia vaikutuksia. Suurin osa tämän luokan vastauksista oli sellaisia, joissa todettiin
hankkeilla olevan myös positiivisia vaikutuksia, mutta ei oltu varmoja kuka hankkeista hyötyy
ja millä aikataululla.
”Mietitty, onko turhaan tutkittu 50 v.”
”Onhan se myönteinen asia, mutta ne haitat.”
8.11.5 Tietoisuus hankkeesta
Kyselyyn vastanneista 69 % ilmoitti, että heillä on melko tai hyvin vähän tietoa hankkeista.
Vastaajat pitivät lisätiedon saantia hyvin tärkeänä (Mo = Md = 1, ka = 1,24 ± 0,11, s = 0,43);
74 % vastanneista piti tiedon saantia hyvin tärkeänä (1) ja 23 % melko tärkeänä (2). Loput
eivät osanneet sanoa kuinka tärkeää on saada lisätietoa. Kuvassa 8-15 on esitetty kuinka
paljon asukkaat kokivat tietävänsä kaivoshankkeista. Tärkeimpänä tiedotuskanavana pidettiin hankkeiden tiedotustilaisuuksia, toiseksi tärkeimpänä Ylä-Kainuu lehteä ja kolmanneksi
tärkeimpänä Kainuun Sanomia. Muutamat vastaajat toivoivat saavansa tietoa ensisijaisesti
Internetin tai kaikille asukkaille jaettavan henkilökohtaisen tiedotteen kautta. Yksi vastaajista
halusi saada tietoa Kaleva -lehdestä.
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Kuva 8-15. Asukkaiden tiedon määrä kaivoshankkeista (Mo = 4, Md = 3, ka = 3,07 ± 0,22, s
= 0,86).

8.11.6 Suhtautuminen hankkeisiin
Kaivoshankkeisiin suhtauduttiin asukaskyselyn perusteella keskimäärin melko kielteisesti.
Vastaajista 53 % suhtautui hankkeisiin melko tai hyvin kielteisesti. Vain 21 % piti hankkeita
myönteisinä asioina. Kuvassa 8-16 on esitetty asukkaiden suhtautuminen kaivoshankkeisiin.
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Kuva 8-16. Asukkaiden suhtautuminen kaivoshankkeisiin (Mo = 5, Md = 4, ka = 3,50 ± 0,35,
s = 1,34).
Asunnon etäisyys kaivoshankkeista vaikutti eniten suhtautumiseen. Alle 1 kilometrin päässä
asuvista 66 % suhtautui kielteisesti hankkeisiin, kun vastaava luku yli 1 kilometrin päässä
asuvista oli 39 %. Riippuvuutta suhtautumisen ja asunnon etäisyyden välillä on tutkittu Ȥ2 testin avulla ja riippuvuus on tilastollisesti melkein merkitsevä (p = 0,04) eli tuloksessa on 4
% mahdollisuus, että riippuvuus johtuisi sattumasta. Tulos on ymmärrettävä, koska melu- ja
pölyvaikutukset kohdistuvat yleensä kaivoksen lähialueille. Kuvassa 8-17 on esitetty asunnon
etäisyyden vaikutus asukkaiden suhtautumiseen.
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Kuva 8-17. Asunnon etäisyyden vaikutus suhtautumiseen (Ȥ2 = 6,54, df = 2, p = 0,04).
Kyselyyn vastanneet naiset suhtautuivat kaivoshankkeisiin kielteisemmin kuin miehet. Tilastollista riippuvuutta suhtautumisen ja sukupuolen välillä ei kuitenkaan ollut eli kyselyn tulos ei
kerro, mikä on yleisesti sukupuolten välinen näkemysero. Kuvassa 8-18 on esitetty sukupuolen vaikutus kaivoshankkeisiin suhtautumiseen.
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Kuva 8-18. Sukupuolen vaikutus suhtautumiseen (Ȥ2 = 3,35, df = 2, p = 0,19).
Aineiston perusteella asumisaika ei näyttänyt vaikuttavan suhtautumiseen tilastollisesti merkittävästi (kuva 8-19). Tämä voi johtua aineiston pienestä koosta tai vastaajien erilaisesta
jakautumisesta tehdyissä luokituksissa. Yli 20 vuotta alueella asuneet vastasivat kuitenkin
omassa luokassaan useimmin, että he suhtautuvat hankkeisiin hyvin kielteisesti.
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Kuva 8-19. Asumisajan vaikutus suhtautumiseen.
Vastanneiden ikä vaikutti suhtautumiseen siten, että nuorempiin ikäryhmiin verrattuna yli 50vuotiaat suhtautuivat hankkeisiin useammin neutraalisti.
Suomussalmelaiset perustelivat positiivista suhtautumistaan työpaikoilla sekä negatiivista
suhtautumistaan ympäristövaikutuksilla ja lyhyellä toiminta-ajalla. Perusteluissa käytettiin
paljon samoja sanamuotoja kuin ensivaikutelmia tiedustelevassa kysymyksessä.
8.11.7 Sosioekonomiset vaikutukset
Kyselyyn vastanneet asukkaat pitivät hankkeiden sosioekonomisia vaikutuksia keskimäärin
negatiivisina (ka = 3,70 ± 0,17). Alueen elinkeinotoiminta, maakunnan talous ja alueen työllisyystilanne -kysymyksiin oli enemmän myönteisiä kuin kielteisiä vastauksia. Kaikista kielteisemmin kaivoksen nähtiin vaikuttavan asuinalueen rauhallisuuteen (ka = 4,48 ± 0,21). Kuvassa 8-20 ja taulukossa 8-6 on esitetty asukaskyselyn tuloksia sosioekonomisista vaikutuksista.
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Kuva 8-20. Asukkaiden arvio kaivoshankkeiden vaikutuksista (Kaikkien vastauksien Mo = 5,
Md = 4, ka = 3,70 ± 0,17, s = 1,19).
Taulukko 8-6. Kaivoshankkeiden asukkaiden arvioimien vaikutuksien vastauksien lukumäärät, moodit, mediaanit, keskiarvot, luottamusvälit ja keskihajonnat (asteikko 1-5).
Arvioidut vaikutukset

N

Moodi

Mediaani

Keskiarvo ja
luottamusväli

Keskihajonta

Alueen työllisyystilanteeseen

58

3

3

2,62 ± 0,27

1,04

Maakunnan talouteen

53

3

3

2,83 ± 0,29

1,07

Alueen elinkeinotoimintaan

57

3

3

2,93 ± 0,33

1,28

Ihmisten terveyteen

59

3

4

3,83 ± 0,25

0,99

Asuinalueen maineeseen

58

5

4

3,95 ± 0,27

1,07

Liikenteen turvallisuuteen alueella

53

5

4

3,98 ± 0,27

0,99

Alueen maankäyttöön

53

5

4

4,06 ± 0,27

0,99

Asuntojen arvoon alueella

59

5

5

4,19 ± 0,27

1,06

Alueen asumisviihtyvyyteen

56

5

5

4,27 ± 0,23

0,88

Asuinalueen rauhallisuuteen

48

5

5

4,48 ± 0,21

0,74
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8.11.8 Ympäristövaikutukset
Asukkaat arvioivat kaivoshankkeiden ympäristövaikutusten olevan keskimäärin negatiivisia
(ka = 4,34 ± 0,12). Vain muutama vastaaja koki hankkeilla olevan myönteisiä vaikutuksia
ympäristöön. Kaikista kielteisemmin kaivoksen nähtiin vaikuttavan alueen melutasoon. Asukkaiden arvio kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista on esitetty kuvassa 8-21 ja taulukossa
8-7.

Kuva 8-21. Asukkaiden arvio kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista (Kaikkien vastauksien Mo = Md = 5, ka = 4,34 ± 0,12, s = 0,82).
Taulukko 8-7. Kaivoshankkeiden asukkaiden arvioimien ympäristövaikutuksien vastauksien
lukumäärät, moodit, mediaanit, keskiarvot, luottamusvälit ja keskihajonnat (asteikko 1-5).
Arvioidut vaikutukset

N

Moodi

Mediaani

Keskiarvo ja
luottamusväli

Keskihajonta

Alueen kasvi- ja eläinlajistoon

58

5

4

4,03 ± 0,25

0,95

Alueen ilman laatuun

55

5

4

4,29 ± 0,20

0,76

Alueen maisemaan

54

5

5

4,35 ± 0,22

0,83

Alueen virkistyskäyttöön

59

5

5

4,37 ± 0,21

0,83

Lähivesistön veden laatuun

55

5

5

4,42 ± 0,20

0,76

Alueen melutasoon

59

5

5

4,56 ± 0,17

0,68
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