Kuva 11-4-5. Mallinnetut laskeumapitoisuudet hankkeen toimintavaiheessa (vaihtoehto 1A).

Kuva 11-4-6. Mallinnettu kaivostoiminnoista johtuva pölyn (leijuma) leviäminen toimintavaiheessa 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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Vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat hankealueen lähiympäristössä
Pölyvaikutukset leviävät kokonaisuudessaan hieman
laajemmalle alueelle, kun vaihtoehdoissa 1B ja 4 rikastushiekka-allas sijoitetaan Rautuvaaraan etäälle
Hannukaisen kaivosalueesta. Rautuvaaran alueen lähiympäristössä ei ole kuitenkaan asutusta. Siten vaikutusta Rautuvaaran
rikastushiekka-altaan osalta voidaan pitää vähäisenä.
Hannukaisen alueella pölyvaikutukset ovat saman
suuruisia kuin vaihtoehdossa 1A, merkittävät.
Viihtyisyyshaitta (laskeuma)
Laskeumamallinnuksen mukaan pölyn leviäminen rajoittuu rikastushiekka-altaan välittömään ympäristöön
(Kuva 11-4-7). Myös Hannukaisen alueella koholla olevat tasot rajoittuvat aidatun alueen sisäpuolelle. Koska
Rautuvaaran alueen lähiympäristössä ei sijaitse asutusta, voidaan vaikutusta pitää vähäisenä.
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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Hankevaihtoehto 1C
Vaihtoehdossa 1C rikastushiekka-allas sijaitsee
Juvakaisenmaalla, lounaan suuntaan Hannukaisen
alueelta. Mallinnuksen mukaan samat vaikutuskohteet altistuvat ohje- ja raja-arvojen ylityksille
kuin vaihtoehdoissa 1A ja 1B (kts. edellä). Siten vaikutukset useimpiin vaikutuskohteisiin ovat samoja
kuin vaihtoehdossa 1A. Tästä syystä seuraavassa
tekstissä on käsitelty ainoastaan vaihtoehtojen 1C ja 1A:n eroavaisuuksia.
Vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat hankealueen lähiympäristössä
Pölyvaikutukset tässä vaihtoehdossa voidaan ajatella
olevan suurimpia, koska pölyvaikutusten alue on laajimmillaan. Raja-arvoja ei mallinnuksen mukaan ylitetä
Juvakaisenmaan rikastushiekka-alueen ympäristössä, vaikka ohjearvotasot voivat ajoittain ylittyä huonontaen ilmanlaatua rikastushiekka-alueen lounaispuolella (Kuva 11-4-8). Koska
Juvakaisenmaan alueella ei ole asukkaita tai virkistysalueita,
VE1C:n vaikutus rikastushiekka-altaan osalta on vähäinen.
Muutoin pölyvaikutukset ovat samoja kuin vaihtoehdossa 1A.
Viihtyisyyshaitta (laskeuma) sekä vaikutukset alueen jokiin ja muihin
luontoarvoihin
Laskeumamallinnusta ei ole tehty erikseen tälle vaihtoehdolle, mutta vaikutuksen on ajateltu olevan linjassa muiden vaihtoehtojen kanssa ja arvioitu vähäiseksi
sekä viihtyisyyshaitan että luonnonarvojen kannalta.

Kuva 11-4-7. Mallinnetut laskeumapitoisuudet hankkeen toimintavaiheessa (vaihtoehto 1B).

Kuva 11-4-8. Mallinnettu kaivostoiminnoista johtuva pölyn (leijuma) leviäminen toimintavaiheessa hankevaihtoehdossa 1C Juvakaisenmaan alueen
osalta. Sinisellä merkitty alue kuvastaa aluetta, jossa ohjearvotasot ylittyvät ajoittain.
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11.4.7 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Kaivostoimintojen loputtua pölyämisen osalta jäännösvaikutukset ovat merkityksettömiä. Kun kaivostoiminnot loppuvat
ja kaivos suljetaan, alueen pölypäästöt vähenevät kaivostoimintoja edeltävälle tasolle ja ilmanlaadun taustataso palautuu kaivostoimintoja edeltäneelle tasolle.

11.4.8 Vaikutusten lievennystoimet
Käyttämällä tehokkaita pölyntorjuntatoimenpiteitä, arviolta
noin 90 % muiden toimintojen kuin räjätysten aiheuttamista
pölypäästöistä voidaan estää ja näin pölyn vaikutusalue pienenee huomattavasti. Räjäytyksistä aiheutuvaa pölyhaittaa on
vaikeaa ehkäistä tai lieventää ja kaivoksilla räjäytykset ovatkin
yleensä pahimpia pölyhaittojen aiheuttajia.
On olemassa useita tunnettuja ja teollisuuden parhaan käytännön mukaisia keinoja pölyvaikutusten estämiseksi ja lieventämiseksi. Päällystämättömillä työmaateillä pölyvaikutuksia voidaan lieventää nopeusrajoitusten avulla ja kastelemalla alueen
teitä (Kuva 11-4-9). Malmin ja sivukiven pölyämistä kuljetusten,
lastaamisen ja lastin purkamisen yhteydessä voidaan lieventää
kostuttamalla kuormia.

Kuva 11-4-9. Pölyntorjuntaa Northlandin Tapulin kaivoksella.
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Esimurskaimen toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa voidaan
ehkäistä kapseloimalla murskain sekä kastelulla tai pölyn talteenotolla. Jatkomurskaus ja jauhatus tapahtuvat rikastamorakennuksessa sisätiloissa, eikä pölyhaittaa aiheudu ympäristöön.
Kuljetushihnat tullaan koteloimaan pölyvaikutusten vähentämiseksi.
Kovat tuulet ja kuivat olosuhteet lisäävät rikastushiekka-altaalta ilmaan irtoavaa pölyä. Lieventämiskeinona voidaan käyttää rikastushiekka-altaan kastelua kastelujärjestelmän avulla.
Samankaltainen kastelujärjestelmä voidaan rakentaa sivukivialueille, jotta lievennettäisiin niiden pölyhaittoja tuulisella säällä.
On kuitenkin todettu, että kastelun vaikutus pölyntorjuntakeinona heikkenee, kun ilman lämpötila laskee alle -15 °C. PohjoisSuomessa talvet ovat kylmiä ja pitkiä ja lumipeite on yleensä
melko paksu. Tällaisissa olosuhteissa pölyntorjuntakeinojen
käyttö on rajallista. Toisaalta kuitenkin lumipeite estää omalta
osaltaan pölyvaikutuksia.

11.4.9 Epävarmuustekijät
Pölyvaikutusten arviointi perustuu leviämismallinnukseen.
Mallinnukseen sisältyy luonnollisesti epävarmuutta, kuten yleistyksiä ja oletuksia, joilla on pyritty havainnollistamaan suunniteltuja toimintoja ja niiden pölyvaikutuksia.
Hifab Ab on Northlandin toimeksiannosta tarkkaillut Tapulin
kaivoksen pölypäästöjä (laskeuma). Hannukaisen suunnitellun
kaivoksen pölypäästöt ovat vertailtavissa Tapulin kaivoksen pölypäästöihin, sillä prosessoitava malmi on samanlaista ja esimerkiksi räjäytyskäytännöt samantyyppisiä. Lähin tarkkailupiste Tapulissa on 2,7 km päässä ja kauimmainen 7,6 km päässä.
Tarkkailutulosten perusteella ilmanlaatu on näytteenottopisteillä laskeuman taustapitoisuuksien tasolla (1-2 g/m2) kaikissa paitsi yhdessä mittauspisteessä. Yhdessä mittauspisteessä,
4,5 km etelään, laskeutunutta pölyä oli 2,16 g/m2. Hannukaisen
pölymallinnuksen mukaan samalla etäisyydellä kaivoksesta laskeumat olisivat samansuuntaisia. Hannukaisessa tuotannon aikana tehtävän pölytarkkailun perusteella saadaan tarkka kuva
todellisista pölyvaikutuksista.
Mallinnuksen jokaiseen vaiheeseen sisältyy epävarmuuksia.
Vaiheita ovat:
• lähtötiedon kerääminen
• lähtötiedon laskenta
• säätietojen kerääminen ja tulkinta
• suunnitelman ja pohjakartan mallintaminen ohjelmistolla
• pölyn leviämisen mallintaminen
Kerätty lähtötieto kattaa lähtötietojen laskennassa käytetyn
datan. Lähtöaineisto kattaa esimerkiksi tiedon rikastushiekan
hienoainespitoisuudesta, kaivosajoneuvojen kulkunopeudesta, porausreikien koosta sekä tuulen nopeudesta ja suunnasta
hankealueella ja sen läheisyydessä. Kerättyyn lähtöaineistoon
sisältyy yksinkertaistamista ja oletuksia, ja tilanne voi siten todellisuudessa olla erilainen. Yksi keskeisimmistä epävarmuustekijöistä on sivukiven, rikastushiekan ja pintamaan hienoainespitoisuus.
Lähtötiedon laskennassa käytetään laskentakaavoja, jotta
pystyttäisiin määrittämään leviävän pölyn määrä. Suomessa ei
ole käytössä standartoituja laskenta-arvoja tai kaavoja, ja mallinnuksessa on käytetty kansainvälisestä kirjallisuudesta ja laitetoimittajilta saatuja tietoja (Forcit Oy). Näiden arvojen ja kaavojen
käytettävyys Suomen olosuhteisiin ja niiden yleinen soveltuvuus
kuvaamaan kaivoshankkeen pölyvaikutuksia sisältää luonnollisesti epävarmuutta. Pölymallinnuksessa ei ole myöskään otettu
huomioon pölyntorjuntaa kastelemalla. Todellisuudessa kastelua tullaan käyttämään pölyntorjuntatoimenpiteenä. Kastelun
vaikutus riippuu pölylähteestä, mutta sen pölyä vähentävä vaikutus on kuitenkin huomattava.

Mallinnuksessa käytetty säätieto ottaa tietyllä tasolla huomioon sääaseman sijainnin, mutta ilmasto eri alueella ja eri korkeustasolla voi olla hyvin erilainen. Mallissa on käytetty rajoitettua, kahden vuoden säädataan perustuvaa tietoa Kolarin
sääasemalta, joka sijaitsee yli 20 km etäisyydellä hankealueesta. Kun verrataan Kolarin sääaseman tuulitietoja Hannukaisen
alueella hiljattain perustetun sääaseman tuulitietoihin, eroavat Hannukaisen alueen tuulen nopeudet ja suunnat merkittävästi Kolarin vastaavista tiedoista. Mallinnettu hankealue kattaa suuren alueen Tunturi-Lapissa, missä maanpinnan muodot vaihtelevat suuresti tuntureineen ja alavampine alueineen.
Maanpinnan vaihtelevat muodot voivat vaikuttaa sääolosuhteisiin lyhyelläkin etäisyydellä.
Suunniteltu hanke, sen eri toimintavaiheet ja alueen laajuus
ovat mallissa yksinkertaistettuja, ja sisältävät siten epävarmuuksia. Mallissa ei ole huomioitu esimerkiksi eri toimintojen korkeustasojen vaihtelua, vaikka todellisuudessa niissä on huomattavia
eroja. Räjäytykset tulevat tapahtumaan toiminnan edetessä yhä
syvemmällä maanpinnan alla, mutta tätä ei ole huomioitu mallinnuksessa. Louhoksen pohjalle johtavat ajotiet ovat eri korkeustasoilla kuin muut kaivostoiminnot, mutta tätä ei ole mallinnuksessa otettu huomioon. Käytetty malli ei ota huomioon
kasvillisuutta tai maanpinnan korkeuseroja. Kasvillisuudella on
merkittävä, pölyn leviämistä vähentävä vaikutus. Maanpinnan
eri korkeustasot voivat muuttaa tuulen suuntaa, nopeutta ja
pyörteisyyttä, mitä ei ole mallissa myöskään huomioitu.
Malli ei ota huomioon vaihtelevia tuulen nopeuksia tai ilmakehän stabiilisuutta muutoin kuin tuntikohtaisina keskiarvotietoina. Kasvillisuuden lieventävää vaikutusta ei ole mallissa otettu huomioon, kuten ei myöskään pölyn laskeutumista. Pölyn on
oletettu levittäytyvän normaalijakauman mukaisesti, vaikka todellisuudessa tuulen pyörteisyys ja muut tekijät vaikuttavat pölypilven muotoon ja laajuuteen kuten myös pölypitoisuuksiin
pilven eri osissa.
Mallissa on oletettu pahin mahdollinen tilanne, eli että räjäytyksiä olisi joka toinen päivä. Tämän hetkisten kannattavuusselvityksessä olevien suunnitelmien mukaan kuitenkin räjäytyksiä
olisi vain yhdestä kahteen viikossa.
Pölymallinnus lähtötietoineen sisältää yleistyksiä ja oletuksia,
mikä tuo arvioon luonnollisesti epävarmuutta. On erittäin todennäköistä, että mallinnuksessa on esitetty pahimman tilanteen mukainen arvio, ja todellisuudessa pölyvaikutukset ovat
todennäköisesti huomattavasti pienempiä.
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11.5 Vaikutukset ilmanlaatuun – kasvihuonekaasut
Kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä ovat räjäytykset, liikenne, kuljetus ja energiantuotanto. Hankevaihtoehdoissa 1A-1C kasvihuonekaasupäästöjen on arvioitu
olevan 0,17–0,26 % Suomen 2000-luvun alun kokonaistasosta, ja hankevaihtoehdossa 4 vastaavasti 0,13–0,24 %. Saman aikajakson teollisuuspäästöihin verrattuna
Hannukaisen hankkeen päästöt vastaisivat 1,15–1,75 % vaihtoehdoissa 1A-1C ja
0,89–1,6 % vaihtoehdossa 4.
Jonkin verran pienemmät kasvihuonekaasupäästöt vaihtoehdossa 4 verrattuna
vaihtoehtoihin 1A-1C johtuvat erilaisista räjähdysainemääristä ja liikennemääristä
sekä voimalaitoksissa käytettävien polttoaineiden eroista.

11.5.1 Vaikutuksen aiheuttaja
Kasvihuonekaasuja muodostuu kaikissa kaivostoiminnan vaiheissa rakentamisesta sulkemiseen. Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat toiminnot ovat:
Taulukko 11-5-1. Merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat toiminnot.

Toiminta

Rakentamisvaihe

Toimintavaihe

Sulkemisvaihe

Pienimuotoinen louhinta

Louhinta, räjähdyskaasut

Pienimuotoinen louhinta

Louhinta (räjähdyskaasut)
Tuotanto jne. (savukaasupäästöt)
Voimalaitokset
Kuljetukset kaivosalueella (on site) (pakokaasut)
Kaivoskoneet ja -laitteet

Kaivoskoneet ja -laitteet

Kaivoskoneet ja -laitteet

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenne

Kuljetukset rakentamisvaiheessa

Kuljetukset toimintavaiheessa

Kuljetukset sulkemisvaiheessa

Kuljetukset kaivoksen ulkopuolella (off site) (pakokaasut)

Rautatiekuljetukset
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11.5.2 Vaikutusalue
Vaikutusalueena on hankealue sekä hankkeeseen liittyvään liikenteeseen käytettävä tie- ja rautatieverkosto.

11.5.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Tämä arvio perustuu Northland:n tekemiin laskelmiin (Northland
Mines Oy 2012). Päästölaskelmat perustuvat kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksyttyihin menetelmiin. Aineistona on käytetty
laitevalmistajien polttoaineen kulutustietoja, kaivosalueen voimalaitostietoja, yleisiä sähkön tuotantoa koskevia tietoja sekä
räjähdysainevalmistaja Forcit Oy:n mittauksia. Tarkastelussa ei
olla laskettu epäsuoria kasvihuonepäästöjä liittyen toimintojen
sähkönkulutukseen.

11.5.4 Vaikutusten arviointi
Hankkeen kasvihuonekaasujen päästölähteitä ovat räjäytykset,
liikenne ja kuljetus sekä energiantuotanto.

11.5.4.1 Räjäytyskaasut
Räjäytyksessä räjähdysaineet muuttuvat pääasiassa vesihöyryksi (H2O), hiilidioksidiksi (CO2) ja typeksi (N2). Normaalissa ilman
lämpötilassa ja paineessa (T=20°C ja p= 1 atm) tapahtuvassa
räjähdyksessä, muodostuu yhdestä kilosta räjähdysaineita 700
– 1000 litraa kaasua. Pieni määrä räjähdyskaasuista on myrkyllisiä kuten häkä (CO) ja typen oksidit (NO and NO2). Erityyppisiä
räjähdysaineita ja niiden ominaisuuksia on esitetty taulukossa
11-5-2.
Hannukaisen kaivoksessa käytetään emulsioräjähteitä, koska
ne ovat turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä kuin muut
räjähdysaineet. Forcitin mittausten mukaan pumpattava ja panospohjainen emulsio muodostavat noin 10 dm3/kg hiilidioksidia ja korkeintaan 2 dm3/kg typpioksidia (Forcit1 2011). Lisäksi
pumpattavasta emulsiosta vapautuva NOx on noin puolet panosemulsiosta vapautuvasta määrästä.
Avolouhoksessa käytettävien räjähteiden määrän arvioidaan
olevan noin 0,34 kg/t. Siten vuodessa käytettävien räjähteiden
määrä olisi enintään 9142 tonnia hankevaihtoehdoissa 1A-1C ja
9901 tonnia vaihtoehdossa 4. Näiden tietojen perusteella arvioidut räjäytyksistä ilmaan aiheutuvat päästöt on esitetty taulukossa 11-5-3. Kaivoksen elinaikana käytettävän suuremman räjähdysainemäärän vuoksi arvioidaan ilmaan kohdistuvien päästöjen olevan vaihtoehdossa 4 hieman suuremmat kuin vaihtoehdoissa 1A-1C.
1 Forcit on pohjoismainen räjähdysainevalmistaja.

Taulukko 11-5-2. Räjähdysaineiden ominaisuuksia.

Tuote

Tiheys g/
cm3

Energia
MJ/kg

Kaasun tilavuus dm3/kg

ANFO

0,9

4,0

1050

485

330

182

0,56

0,01

0,05

Aniitti

1,1

4,5

960

412

311

206

1,45

0,06

0,02

Fordyn

1,5

4,4

960

380

270

305

1,79

0,28

0,003

Kemiitti 510

1,2

3,2

860

387

216

237

0,87

0,07

0,005

Kemiitti 800

1,2

2,7

1000

567

26

119

0,0001

0

29

Kemix

1,2

3,0

1020

556

282

118

0,0001

0

40

Kemix A

1,2

3,7

960

515

270

72

0,0001

0

51

H2O g/kg

N2g/kg

CO2 g/kg

NOg/kg

NO2 g/kg

CO
g/kg

Taulukko 11-5-3. Räjäytysten aiheuttamat päästöt kahta eri emulsioräjäytysainetta käytettäessä.

Hankevaihtoehdot 1A, 1B ja 1C
Räjäytysaine

Suurin kulutus t/a

Päästöt ilmaan
N2
t/a

CO2
t/a

NO
t/a

NO2
t/a

CO
t/a

Kemiitti 510

9142

1975

2167

7,954

0,640

0

Kemiitti 800

9142

238

1088

0,001

0,000

265

N2
t/a

CO2
t/a

NO
t/a

NO2
t/a

CO
t/a

Hankevaihtoehto 4
Räjäytysaine

Suurin kulutus t/a

Päästöt ilmaan

Kemiitti 510

9901

2139

2347

8,614

0,693

0

Kemiitti 800

9901

257

1178

0,001

0,000

287
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11.5.4.2 Pakokaasu- ja savukaasupäästöt
Kaivosalueella pakokaasupäästöjen lähteitä ovat
malmin irrotukseen ja kuljettamiseen käytettävät
koneet sekä muu kaivosalueen sisäinen liikenne.
Myös kaivokselle tuleva ja sieltä lähtevä liikenne aiheuttaa pakokaasupäästöjä. Rautarikaste kuljetetaan junalla Pohjanlahden
satamaan. Tämänhetkiset vaihtoehdot ovat Kemin, Raahen ja
Kokkolan satamat. Koska Rautuvaaran ja Kemin välinen rautatie
ei ole sähköistetty, käytetään tällä välillä dieselvetureita. Kemissä
veturit vaihdetaan mahdollisesti sähkövetureiksi.
Tieliikenne
Tiekuljetusten aiheuttamat päästöt arvioitiin käyttäen Valtion
teknisen tutkimuslaitoksen kehittämää (VTT ) tieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentamenetelmää (LIISA 2009).
Menetelmä valittiin, koska se on kansallisesti käytetyin menetelmä. Työmatkaliikenteen ja kuljetuksen aiheuttamat vuotuiset
päästöt laskettiin käyttäen mallin yksikköpäästöjä. Oletuksena
oli, että autot ja rekat täyttävät Euro5-standardit.
Työmatkaliikenteen päästöjen laskennassa oletettiin, että
puolet henkilöstöstä kulkevat Hannukaiseen Äkäslompolosta
ja puolet Kolarin keskustasta. Laskennassa etäisyyden
Äkäslompolosta Hannukaiseen arvioitiin olevan noin 12 km ja
Äkäslompolosta Rautuvaaraan noin 20 km. Etäisyydeksi Kolarin
keskustasta Hannukaiseen oletettiin olevan noin 27 km ja
Rautuvaaraan noin 19 km. Lisäksi oletettiin, että noin 20 prosenttia suomalaisista autoista on dieselkäyttöisiä ja noin 80 prosenttia bensiinikäyttöisiä (Autoalan tiedotuskeskus 2012).
Rekkojen oletettiin olevan täysperävaunullisia yhdistelmärekkoja, joiden bruttopaino on 40 tonnia ja niiden oletettiin ajavan puolet matkasta täydessä lastissa ja paluumatkan tyhjänä.
Raskaan liikenteen ajomatkaksi arvioitiin 210 km (Hannukainen
– Tornio), jolloin päivittäinen edestakainen matka olisi 420 km.
Kuljetuksien tarkka reitti ei suunnitelmien tässä vaiheessa ole
tiedossa, joten laskelmien yksinkertaistamiseksi pakokaasupäästöjen laskemisetäisyys rajoitettiin Tornioon. Kuljetuksien ja työmatkaliikenteen katsottiin tapahtuvan 365 päivänä vuodessa.
Hannukaiseen tulevan tieliikenteen ja kuljetusten aiheuttamat
päästöt eri hankevaihtoehdoissa sekä Kolarin kunnan alueen
tieliikenteen aiheuttamat päästöt vuonna 2009 on esitetty taulukossa 3 (LIISA 2009).
Korkeamman työntekijämäärän ja 5-vuorotyön vuoksi kasvihuonekaasupäästöjen on arvioitu olevan hieman korkeampia
vaihtoehdossa 4 verrattuna vaihtoehtoihin 1A-1C.
Kaivoksen toiminnan käynnistyttyä CO2 -päästöt kasvaisivat
siten hankevaihtoehdoissa 1A-1C noin 15 % ja vaihtoehdossa
4 16% verrattuna kunnan alueen tieliikenteen päästötasoihin
vuonna 2009.
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Rautatie
Rautarikaste kuljetetaan rautateitse toistaiseksi määrittelemättömään Pohjanlahden satamaan. Selvitettävät satamavaihtoehdot ovat Kemin, Raahen ja Kokkolan satamat. Rautatie
Rautuvaarasta Kemiin on sähköistämätön, joten dieselvetureita
käytetään tällä osuudella. Koska sekä diesel- että sähköjunia voidaan käyttää Kemistä etelään, kasvihuonekaasupäästöt reiteillä
Raahen ja Kokkolan satamiin on laskettu käyttäen vaihtoehtoina
molempia junatyyppejä.
Rautarikastekuljetusten arvioinnissa on käytetty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) kehittämää rautatieliikenteen pakokaasupäästöjen laskentamenetelmää (RAILI 2009).
Menetelmä valittiin, koska se on kansallisesti yleisimmin käytetty menetelmä.
Rautarikasteiden kuljetukseen käytettävissä junissa on 62
vaunua ja kaksi veturia. Lastatun junan kokonaismassa on noin
6000 tonnia ja tyhjän junan noin 1620 tonnia. Junien oletetaan
palaavan Rautuvaaraan tyhjänä. Täyden rikastejunan oletetaan
lähtevän Rautuvaarasta kaksi tai kolme kertaa päivässä. Näissä
laskelmissa on oletettu, että vuorokaudessa on kolme edestakaista junamatkaa. Rautarikasteen rautatiekuljetuksista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eri satamavaihtoehdoittain on esitetty taulukossa 11-5-5.
Kasvihuonekaasupäästöt arvioidaan samoiksi eri hankevaihtoehdoissa, sillä rautatieliikenteen oletetaan olevan samanlaista
vaihtoehdoissa 1A-C ja 4.
Kaivoskoneet
Kaivoskoneiden hiilidioksidipäästöt on laskettu käyttäen laitevalmistajien antamia päästötietoja ja oletettuja käyttöaikoja.
Menetelmä valittiin, sillä laitevalmistajien antamat tiedot ovat
tarkimmat saatavilla olevat.
Hankevaihtoehdoissa 1A-1C kaikki kaivoskoneet ovat dieselkäyttöisiä. Hankevaihtoehdossa 4 suurin osa koneista on dieselkäyttöisiä, mutta sekä molempien kaivinkoneiden että molempien kiertoporakoneiden (räjäytysporakoneiden) oletettiin
olevan sähkökäyttöisiä. Kaivoskoneita koskeva tieto, vuosittaiset käyttötunnit ja koneiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt
hankevaihtoehdoittain on esitetty taulukoissa 11-5-6 ja 11-5-7.
Kaivoskoneiden CO2-päästöt vaihtoehdossa 4 ovat sähkökäyttöisten koneiden vuoksi alhaisemmat kuin vaihtoehdoissa 1A1C.

Taulukko 11-5-4. Hannukaisen kaivoksen tieliikenteen päästöt eri hankevaihtoehdoissa verrattuna Kolarin kunnan alueen tieliikenteen vuoden 2009 päästöihin.

Kolari 2009
t/a

Hankevaihtoehdot
1a, 1b ja 1c
t/a

Hankevaihtoehto 4
t/a

CO

263,399

0,903

0,935

HC

28,015

0,110

0,114

NOx

71,629

8,127

7,888

PM

3,902

0,092

0,089

CH4

1,738

0,007

0,007

N2O

0,798

0,074

0,072

SO2

0,107

0,018

0,017

CO2

17456,506

2876,327

2826,522

Taulukko 11-5-5. Hannukaisen kaivoksen rautarikasteen rautatiekuljetusten kasvihuonekaasupäästöt eri satamavaihtoehdoissa.
Kasvihuonekaasupäästöt on laskettu sekä diesel- että sähköjunille Kemistä Raahen ja Kokkolan satamiin.

Kemin satama
Dieseljuna

Raahen satama
Dieseljuna

Raahen satama
Sähköjuna

Kokkolan satama
Dieseljuna

Kokkolan satama
Sähköjuna

t/a

t/a

t/a

t/a

t/a

CO

152,7

284,5

160,4

365,0

165,1

HC

69,8

130,0

70,6

166,7

71,0

NOX

1207

2248

1225

2884

1236

PM

22,63

42,15

24,74

54,07

26,03

CH4

2,64

4,92

3,03

6,31

3,27

N2O

1,32

2,46

1,66

3,15

1,87

SO2

0,32

0,60

13,66

0,77

21,80

CO2

49029

91332

60744

117148

67893

CO2 ekv.

49406

92035

61283

118049

68532

Taulukko 11-5-6. Hannukaisen kaivoksella käytettävät koneet, niiden vuotuiset käyttötunnit ja aiheutuvat hiilidioksidipäästöt hankevaihtoehdoissa 1A-1C.

Kone

Lukumäärä

Käyttötunnit

Polttoaineen kulutus CO2

CO2

Kokonais- CO2

h/a

l/h

kg/h

t/a

kg/l

Caterpillar
16M Tiehöylä

2

6100

42,00

2,63

220,92

1347,6

Caterpillar
D10T puskutraktori

3

6100

90,00

2,63

710,92

4336,6

Caterpillar 793F Dumpperi

8

7100

195,00

2,63

4102,80

29129,9

Caterpillar 994F
pyöräkuormaaja

2

6500

175,00

2,63

920,50

5983,3

1

6500

525,00

2,63

1380,75

8974,9

2

6570

255,00

2,63

1341,30

8812,3

Komatsu
PC5500 kaivinkone*

Atlascopco Pit Viper 271
poralaite*

Koneiden kokonaishiilidioksidipäästöt vuodessa

58585

*Perustuvat vastaavaan Caterpillar-koneen päästöihin
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Voimalaitokset
Hankealueelle on suunniteltu kaksi voimalaitosta.
Hankevaihtoehdoissa 1A-1C suurempi voimalaitos sijoittuisi Hannukaiseen ja pienempi suodatuslaitosalueelle
Rautuvaaraan. Hankevaihtoehdossa 4 suurempi voimalaitos sijoitettaisiin rikastamoalueelle Rautuvaaraan ja pienempi murskaamoalueelle Hannukaiseen.
Voimalaitoksissa käytettävä polttoaine on erilainen vaihtoehdoissa 1A-1C ja vaihtoehdossa 4. Luonnollisesti myös CO2päästöt vaihtoehdoissa ovat erilaisia. Erot käytetyissä polttoaineissa on kuvattu seuraavassa. Savukaasupäästöjä muodostuu voimalaitoksissa polttoaineen palamisessa ja ne sisältävät
esimerkiksi typpioksideja, rikkidioksidia, hiilidioksidia ja häkää.
Voimalaitosten savukaasupäästöt on laskettu käyttäen kansainvälistä Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) -laskentamenetelmää, joka on hyväksytty kansainvälisesti. Tällä menetelmällä
voidaan laskea hiilidioksidin, typpidioksidin ja metaanin päästöt sekä kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt hiilidioksiditonneina. Tätä menetelmää pidetään soveltuvana kansainvälisenä
standardina.

Hankevaihtoehto 4
Hankevaihtoehdossa 4 on päästöjen laskemisessa
käytetty molemmilla lämpölaitoksilla kolmea vaihtoehtoista polttoaineyhdistelmää: Tyypilliset hakkeen ja turpeen sekoitukset, ääriarvoina 100 % haketta tai 100 % turvetta. Kevyttä polttoöljyä käytetään molemmissa voimalaitoksissa lämmöntarpeen huippuaikoina talvella, vuosittaisen kiinteän polttoaineen kattilan huoltoseisokin aikana kesällä sekä ennakoimattomien kiinteän polttoaineen kattilan seisokkien aikana. Rautuvaaran ja Hannukaisen
lämpölaitosten lasketut päästöt on esitetty taulukossa 8 (GHG
Protocol 2011).

Hankevaihtoehdot 1A-1C
Hankevaihtoehdoissa 1A-1C Hannukaisen voimalaitoksessa käytettävät polttoaineet ovat hake ja turve suhteessa 4:1 ja
tarvittaessa kevyt polttoöljy. Rautuvaaran pienemmässä voimalassa käytettäisiin vain kevyttä polttoöljyä. Hannukaisen ja
Rautuvaaran voimalaitoksien lasketut päästöt on esitetty taulukossa 11-5-8 (GHG Protocol 2011).

Taulukko 11-5-7. Hannukaisen kaivoksella käytetyt kaivoskoneet, niiden vuosittaiset käyttötunnit ja aiheutuvat hiilidioksidipäästöt hankevaihtoehdossa 4.

Kone

Lukumäärä

Käyttötunnit

Polttoaineen
kulutus

CO2

CO2

Kokonais- CO2

h/a

l/h

kg/l

kg/h

t/a

Caterpillar
16M tiehöylä

1

6100

42,00

2,63

110,46

673,8

Caterpillar
D10T puskutraktori

3

6100

90,00

2,63

710,92

4336,6

13

7100

115,00

2,63

3931,85

27916,1

Caterpillar 994F
pyöräkuormaaja

1

6500

175,00

2,63

460,25

2991,6

Komatsu
PC5500 kaivinkone*

2

6500

0,00

2,63

0,00

0,0

Atlascopco Pit Viper 271 poralaite*

2

6570

0,00

2,63

0,00

0,0

Caterpillar 789C dumpperi

Koneiden kokonaishiilidioksidipäästöt vuodessa
*perustuvat vastaavaan Caterpillar-koneen päästöihin
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35918

Taulukko 11-5-8. Hannukaisen ja Rautuvaaran voimalaitoksissa käytettävien polttoaineiden määrät ja aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt hankevaihtoehdoissa 1A-1C.

Paikka

Polttoaine

Hannukainen

Kevyt polttoöljy

Hannukainen

Hake

Hannukainen

Turve

Rautuvaara

Kevyt polttoöljy

Polttoaineen määrä

Päästöt

Yksikkö

CO2

CH4

NO2

CO2ekv.

347000

l/a

928,74

0,038

0,008

931,92

8809

t/a

15391,08

4,123

0,550

15657,96

1666

t/a

1723,58

0,033

0,024

1731,66

247000

l/a

661,09

0,027

0,005

663,36

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (tonneja):

18984,90

Taulukko 11-5-9. Hannukaisen ja Rautuvaaran lämpölaitoksissa käytettävien polttoaineiden määrät ja aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt hankevaihtoehdossa 4.

Vaihtoehto

Polttoainesekoitus
hake-turve

Polttoainemäärä

Päästöt

Paikka

Polttoaine

Rautuvaara

Turve (20 %)

1400

1448,38

0,027

0,020

1455

Rautuvaara

Hake (80 %)

7500

13104,00

3,510

0,468

13331

Rautuvaara

Kevytpolttoöljy

300

955,89

0,039

0,008

959

CO2

CH4

N2O

Kasvihuonekaasupäästöt Rautuvaaran voimalaitoksesta (tonneja):

15746

Hannukainen

Turve (45 %)

1400

1448,38

0,027

0,020

1455

Hannukainen

Hake (55 %)

2300

4018,56

1,076

0,144

4088

Hannukainen

Kevytpolttoöljy

200

637,26

0,026

0,005

639

7100

7345,38

0,139

0,104

7380

0

0,00

0,000

0,000

0

300

955,89

0,039

0,008

Kasvihuonekaasupäästöt Hannukaisen voimalaitoksesta (tonneja):

Turve 100 %

Rautuvaara

Turve (100 %)

Rautuvaara

Hake (0 %)

Rautuvaara

Kevytpolttoöljy

6183

Kasvihuonekaasupäästöt Rautuvaaran voimalaitoksesta (tonneja):
Hannukainen

Turve (100 %)

Hannukainen

Hake (0 %)

Hannukainen

959
8339

3100

3207,14

0,061

0,045

3222

0

0,00

0,000

0,000

0

200

637,26

0,026

0,005

Kasvihuonekaasupäästöt Hannukaisen voimalaitoksesta (tonneja):

Hake 100 %

CO2-ekv.

639
3862

Rautuvaara

Turve (0 %)

0

0,00

0,000

0,000

0

Rautuvaara

Hake (100 %)

9400

16423,68

4,399

0,587

16708

Rautuvaara

Kevyt polttoöljy

300

955,89

0,039

0,008

Kasvihuonekaasupäästöt Rautuvaaran voimalaitoksesta (tonneja):
Hannukainen

Turve (0 %)

Hannukainen
Hannukainen

959
17668

0

0,00

0,000

0,000

0

Hake (100 %)

4100

7163,52

1,919

0,256

7288

Kevyt polttoöljy

200

637,26

0,026

0,005

639

Kasvihuonekaasupäästöt Hannukaisen voimalaitoksesta (tonneja):

7927
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11.5.4.3 Kasvihuonekaasupäästöt, yhteenveto
Kaivoksen kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin räjäytyksistä, liikenteestä ja kuljetuksista sekä energian tuotannosta.
Kasvihuonekaasupäästöt ilmoitetaan yleensä hiilidioksiditonneina. Siksi eri kasvihuonekaasupäästöt muunnetaan vastaavaksi hiilidioksidimääräksi (CO2ekv).
Hankealueen toimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasujen
kokonaispäästöt eri vaihtoehdoissa esitetään taulukoissa 11-510 ja 11-5-11.
Suomen Kioton ilmastosopimuksen mukainen kasvihuonekaasujen päästöraja on 71 Mt/a CO2. 2000-luvulla hiilidioksidipäästöt Suomessa ovat olleet noin 76,6 Mt/a. 2000-luvulla sekä
teollisuuden että liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat olleet
noin 11,5 Mt/a. Hankkeen kaivostoimintojen kasvihuonekaasupäästöt ovat satamavaihtoehdosta riippuen hankevaihtoehdoissa 1A-1C noin 132 019 – 200 662 t/a. Hankevaihtoehdossa
4 kasvihuonekaasupäästöjen määrä on noin 102 596–184 633
t/a satamavaihtoehdosta ja molemmissa voimalaitoksissa käytetystä polttoaineesta riippuen. Päästöt vaihtoehdoissa 1A-1C
ovat noin 0,17–0,26 % ja vaihtoehdossa 4 noin 0,13–0,24 %
Suomen 2000-luvun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä.
Hannukaisen osuus vastaisi vaihtoehdoissa 1A-1C noin 1,15–
1,75 % ja vaihtoehdossa 4 noin 0,89–1,6 % saman ajanjakson
teollisuuden päästöistä.

11.5.5 Vaikutusten lievennystoimet
Yleisesti ottaen CO2-päästöjä voi vähentää käyttämällä teollisuuden parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) sekä jossain
määrin savukaasujen käsittelyllä.
Kuljetuksien ja koneiden päästöjä voidaan vähentää käyttämällä vähäpäästöisiä moottoreita, huoltamalla koneet säännöllisesti, optimoimalla kuljetusreitit ja -kuormat sekä käyttämällä
sähköajoneuvoja ja -koneita. Käyttämällä sähkövetureita dieselvetureiden sijaan voidaan vähentää rautatieliikenteen päästöjä. Matkustajaliikenteen päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti
kannustamalla kimppakyyteihin ja järjestämällä yhteiskuljetuksia kaivoksen työntekijöille.
Voimalaitosten päästöjä voidaan vähentää käyttämällä vähäpäästöisempiä polttoaineita kuten turvetta, haketta tai muita
vaihtoehtoisia polttoaineita. Voimalaitoksen säännöllinen huolto vähentää lisäksi päästöjä.
Räjäytysaineiden päästöjä voi vähentää huolellisella räjäytysaineiden hallinnalla ja minimoimalla räjähdysaineiden määrät
optimoimalla panostus.
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11.5.6 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Kaivostoiminnan päätyttyä myös kasvihuonekaasupäästöt loppuvat suurelta osalta. Kasvihuonekaasujen päästöt jatkuvat joitakin vuosia tuotannon päättymisen jälkeen sulkemisvaiheen
purkutöiden ja kaivoksen infrastruktuurin poistamisen samoin
kuin sivukivialueiden, rikastushiekka-alueen ja louhosten maisemoinnin aikana. Sulkemisen jälkeen päästöjä ei enää synny,
vaan maisemoinnin avulla palautetaan hiiltä sitova kasvillisuus.

11.5.7 Epävarmuustekijät
Tässä arvioinnissa käytetyt päästöt ovat laskettuja arvoja, ei
mitattuja arvoja, joten niissä on luonnollisesti epävarmuutta.
Laskelmat ovat kuitenkin käyttökelpoinen tapa arvioida tulevat
päästöt ja niiden aiheuttamat vaikutukset ympäristöön.
Laskelmat perustuvat oletuksiin sekä laitetoimittajien ja
muiden tahojen antamiin keskimääräisiin kulutuslukemiin.
Todelliset kulutuslukemat ovat tapauskohtaisia ja voivat olla
suurempia tai pienempiä kuin laskelmat osoittavat. Teknisen kehityksen seurauksena päästöt voivat myös vähetä. Samoin arvioinnissa tarkastelluista poikkeavien koneiden ja laitteiden käyttö voi yhtä lailla muuttaa päästömääriä.
Kaivoksen ulkopuolella tuotetun sähkön päästöt sisältävät
epävarmuutta, sillä vesivoimalla tai ydinvoimalla tuotettu energia on vähäpäästöisempää kuin hiilivoimalla tuotettu.

Taulukko 11-5-10. Hankealueen kaivostoimintojen aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vaihtoehdoissa 1A-1C. Eri satamavaihtoehdot ja niiden vaikutukset kokonaispäästöihin on esitetty taulukossa.

Päästölähde

Kemin satama
Dieseljuna

Tieliikenne

Raahen satama
Dieseljuna

Raahen satama
Sähköjuna

2876

2876

2876

Kaivoksen koneet

58585

58585

Rautatieliikenne

49406

92035

Voimalaitokset

18985

Räjähdysaineet
Yhteensä

Kokkolan satama
Dieseljuna

Kokkolan satama
Sähköjuna

2876

2876

58585

58585

58585

61283

118049

68532

18985

18985

18985

18985

2167

2167

2167

2167

2167

132019

174648

143896

200662

151145

Taulukko 11-5-11. Hankealueen kaivostoimintojen aiheuttamien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen minimi- ja maksimiarvot hiilidioksiditonneina
vaihtoehdossa 4.

Päästölähde
Tieliikenne
Kaivoksen koneet

CO2ekv.
t/a
2827
35918

Rautatieliikenne
- min. päästöt Kemin satamaan
- maks. päästöt Kokkolan satamaan, dieseljuna

49406
118049

Rautuvaaran voimalaitos
- min. päästöt, turve 100 % t

8339

- maks. päästöt, hake 100 %

17668

Hannukaisen voimalaitos
- min. päästöt, turve 100 %

3862

- maks. päästöt, hake100 %

7927

Räjähdysaineet

2347

Kokonaispäästöt, minimi

102698

Kokonaispäästöt,maksimi

184735
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11.6. Meluvaikutukset
Kaikissa hankevaihtoehdoissa kaivostoiminnasta aiheutuvat meluvaikutukset arvioidaan toimintavaiheessa kohtalaisiksi ja rakentamis- ja sulkemisvaiheissa vähäisiksi.
Hankevaihtoehdon 4 meluvaikutukset arvioidaan olevan hieman suurempia kuljetuskäytävän varrella verrattuna muihin vaihtoehtoihin. Tämä johtuu kuljetushihnan aiheuttamasta melusta. Vaihtoehdossa 4 teollisuusalueen rakentaminen Rautuvaaraan
ei tule arvion mukaan aiheuttamaan meluvaikutuksia asutukselle tai virkistysreiteille
ja -alueille.

Meluvaikutukset (VE1A-C ja 4)

Rakentamis- ja sulkemisvaiheet*

Herkkyys

Vaikutuskohde

Matala

Pieni

1. Hannukaisen alueen asukkaat ja paikallinen matkailu
2. Kuljetuskäytävän varren asukkaat ja paikallinen matkailu

Keskisuuri

Korkea

1, 2, 4

3

Keskisuuri

3. Seututie 940 varren asukkaat

Suuruus

5. Räjäytyksistä lähialueen asutukselle ja matkailijoille koituva meluhaitta

Meluvaikutukset (VE1A-C ja 4)

Toimintavaihe*

5

Suuri

4. Valtatie 21 ja alueen muiden teiden varsien asukkaat

Herkkyys

Vaikutuskohde

Matala

Pieni

1. Hannukaisen alueen asukkaat ja paikallinen matkailu
2. Kuljetuskäytävän varren asukkaat ja paikallinen matkailu VE4**

Keskisuuri

Korkea

1, 4

4. Valtatie 21 ja alueen muiden teiden varsien asukkaat

Suuruus

5. Räjäytyksistä lähialueen asutukselle ja matkailujoille koituva meluhaitta

2, 3, 5

Suuri

Keskisuuri

3. Seututien 940 varren asukkaat

*Meluvaikutusta Rautuvaaran ja vaihtoehtoisten rikastushiekka-alueiden (VE1A-C ja VE4) lähialueilla pidetään merkityksettömänä, sillä ko. alueiden
läheisyydessä ei sijaitse vaikutuskohteita.
**VE1A-C toimintavaiheessa kuljetuskäytävän meluvaikutus merkityksetöntä.
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11.6.1 Vaikutuksen aiheuttaja
Kaikissa kaivostoiminnan elinkaaren vaiheissa, rakentamisesta
sulkemistoimenpiteisiin saakka, syntyy melua. Merkittävimpiä,
melua aiheuttavia hanketoimintoja ovat:
Edellä olevat melulähteet on huomioitu tämän hankkeen
meluvaikutusten arviointia varten tehdyssä melumallinnuksessa (Ramboll Finland Oy 2013). Mallinnettujen melulähteiden lisäksi toiminnassa syntyy melua mm. pumppaamoista, lämpölaitoksista, kaivinkoneista ja muista paikallaan olevista ja liikkuvista työkoneista. Erityisesti kaivoskoneiden peruutuspiippaus voi
olla häiritsevää. Näiden melulähteiden melutasot ovat kuitenkin
suhteellisen alhaisia eikä niiden oleteta vaikuttavan merkittävästi hankkeen lähiympäristön keskimääräisiin melutasoihin.
Korkeataajuiset äänet, kuten peruutuspiippaus, eivät ulotu
kauas ja arvioidaankin, että tämänkaltainen melu jää suurelta
osin hankealueelle.
Toiminto

Rakentamisvaihe

Toimintavaihe

Sulkemisvaihe

Poravaunu

Poravaunu

-

Räjäytykset

Räjäytykset

-

-

SAG-mylly

-

-

Vertimill-mylly

-

Pyöräkuormaajat, puskutraktorit ja kuorma-autot

Pyöräkuormaajat, puskutraktorit ja kuorma-autot

Pyöräkuormaajat, puskutraktorit ja kuorma-autot

Kuljetus sivukivialueelle

Kuljetus sivukivialueelle

Kasaus sivukivialueella

Kasaus sivukivialueella

-

Kuljetus murskaajalle

-

-

Kippaus murskaajaan

-

-

Kuljetus kuljettimelle

-

Materiaalien ja kulutushyödykkeiden kuljetukset

Materiaalien ja kulutushyödykkeiden kuljetukset

Purkujätteiden ja materiaalien kuljetukset

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenne

Työmatkaliikenne

Rautatiekuljetukset

Pintamaan kuljetus työmaalle

Poraukset ja räjäytykset

Prosessointi

Hankealueen sisällä
tapahtuvat kuljetukset

Hankealueen ulkopuoliset kuljetukset

Kuljetinhihna Hannukaisesta Rautuvaaraan
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Meluvaikutukset
Yksi kaivostoiminnan merkittävimmistä lähialueen ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on melu. Ympäristömelu
on hyvin harvoin terveydelle haitallista, mutta se voi vaikuttaa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Ympäristömelun häiritsevyyden arviointiin käytetään melun A-äänitasoa. Kun pitkän ajanjakson aikana esiintyvää vaihtelevaa melua ja ihmisen kokemaa terveys- tai viihtyvyyshaittaa kuvataan yhdellä luvulla, käytetään
käsitettä keskiäänitaso. Keskiäänitason muita nimityksiä ovat ekvivalentti A-äänitaso ja ekvivalenttitaso ja sen
tunnus on LAeq. Ihminen pystyy normaaliolosuhteissa havaitsemaan jos äänenpainetaso kohoaa tai laskee 2–3
dB. Esimerkkejä äänien desibelitasoista:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuulokynnys (1000 Hz) 0 dB
Kuiskaus (1 m) 30 dB
Keskustelu (1 m) 50–60 dB, haittaa keskustelua
Vilkasliikenteinen katu (2 m) 70–80 dB, haittaa keskustelua
Kivipora (7 m) 100 dB, haitallinen kuulolle
Rock-konsertti 110 dB, haitallinen kuulolle
Kipukynnys 130 dB, erittäin haitallinen kuulolle
Suihkumoottori (25 m) 140 dB, erittäin haitallinen kuulolle

Ekvivalenttitaso ei ole pelkkä melun äänitason tavallinen keskiarvo. Laskennassa keskimääräistä suuremmat äänenpaineet saavat korostetun painoarvon lopputuloksessa. Toisaalta, jos melulähde toimii vain osan ajasta, sen
pitkälle aikavälille (esim. päiväajalle klo 7–22) laskettu keskiäänitaso on pienempi kuin toiminnan aikana vallitseva hetkellinen A-äänitaso. Tasaiselle, jatkuvalle melulle keskiäänitaso on sama kuin A-äänitaso.
Pistemäisen melulähteen (esimerkiksi poraus/murskaus) synnyttämän melun vaimenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti etäisyys melulähteeseen, joka karkeasti ottaen tarkoittaa 6 dB:n vaimenemista, kun etäisyys melulähteeseen kaksinkertaistuu. Viivamaisilla melulähteillä, kuten teillä, etäisyyden kaksinkertaistuminen tarkoittaa likimäärin 3 dB:n vaimennusta. Lisäksi melun voimakkuuteen vaikuttaa äänen absorboituminen väliaineeseen, kasvillisuuden aiheuttama vaimennus sekä esteiden (maastonmuodot, rakennukset yms.) aiheuttama vaimennus.
Ilma, kasvillisuus ja muut meluesteet vaimentavat korkeita taajuuksia matalia paremmin. Absorboitumiseen
vaikuttaa myös muun muassa ilman lämpötila ja kosteus. Myös ilmakehän lämpötilakerrostuneisuus vaikuttaa
melun etenemiseen ja heijastumiseen. Tästä syystä kuulakkaat ja tyynet kesäillat ovat otollisimpia melun leviämiselle.
Meluvaikutuksia arvioidaan yleensä vertaamalla toiminnasta aiheutuvia melutasoja valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuihin melutasojen ohjearvoihin (Taulukko 11-6-1). Melun kokeminen on kuitenkin hyvin
subjektiivista ja yksilölliset erot melun häiritseväksi kokemisessa ovat suuria. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu lento-, tie- ja raideliikenteen häiritseväksi koettua vaikutusta.
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11.6.2 Vaikutusalue

11.6.4 Vaikutusten suuruusluokka

Melun vaikutusalueen määrittämiseksi on tehty melumallinnus.
Eri hankevaihtoehtojen mallinnusten perusteella meluvaikutus
rajoittuu yleensä sivukivialueen toimintojen, avolouhosten ja
murskaamon välittömään läheisyyteen sekä tienvarsille.

Jotta vaikutuksen suuruusluokka on pystytty määrittämään, kaivostoiminnoista aiheutuvia melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 säädettyihin melutason ohjearvoihin (A-painotettu keskiäänitaso, LAeq). Ohjearvot eivät ole sitovia yhden teollisuuslaitoksen aiheuttamien melutasojen osalta, mutta niitä käytetään yleisesti vertailuarvoina. Taulukossa 116-1 on esitetty valtioneuvoston päätöksessä annetut meluohjearvot.
Vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa myös se, ovatko meluvaikutukset lyhyt- vai pitkäaikaisia.
Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista
edellä esitettyihin ohjearvoihin. Iskumainen ja kapeakaistainen
melu on häiritsevämpää kuin tasainen melu. Esimerkiksi peruutussummerin melu on kapeakaistaista. Käytännön kokemusten
perusteella tarkastelupisteissä, jotka ovat satojen metrien etäisyydellä melulähteestä, ei impulssimaisuutta tai kapeakaistaisuutta ole enää havaittavissa. Koska tässä tapauksessa lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat yli 1000 m etäisyydellä melun lähteestä, impulssimaisuutta tai kapeakaistaisuutta ei oteta
huomioon. Tässä arvioinnissa käytetyt suuruusluokan kriteerit
on esitetty taulukossa 11-6-2.

11.6.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Hankkeen meluvaikutusten arviointi perustuu Ramboll Finland
Oy:n tekemiin melumallinnuksiin (Ramboll Finland Oy 2013).
Melumallinnukset on tehty käyttämällä DataKustik CadnaA
4.2 mallinnusohjelman yhteispohjoismaisia teollisuus- ja liikennemelun laskentamalleja. Mallinnuksissa on käytetty
Maanmittauslaitoksen toimittamaa korkeusaineistoa, jota on
louhosten ja sivukivialueiden osalta täydennetty tilaajan toimittamalla korkeusaineistolla.
Hankkeen aiheuttaman melun leviämistä on arvioitu mallintamalla kaivoksen rakentamis- ja toimintavaiheet eli toimintavuodet. Sulkemisvaiheesta ei ole tehty erillistä melun leviämismallinnusta, sillä sulkemisvaiheen meluvaikutusten on oletettu hyvin pitkälti vastaavan rakennusvaiheen vaikutuksia.
Toimintavaiheen melunleviämismallit on tehty vuosien 0 (louhinnan aloitusvuosi), 5, 10, 13, 15 ja 17 mukaisista tilanteista. Rautatiekuljetusten aiheuttaman melun leviäminen välillä Rautuvaara-Kolari on mallinnettu erillisessä mallinnuksessa.
Rautatien perusparannuksen ja rautatiekuljetusten aiheuttamaa
meluvaikutusta on arvioitu erikseen luvussa 11.17.
Melumallinnus on tehty sillä oletuksella, että melun leviämiselle on mahdollisimman suotuisat olosuhteet (mm. tuuliolosuhteet, maanpinnan korkeustaso, kasvillisuuden puuttuminen). Tämän takia onkin todennäköistä, että suuren osan ajasta kaivostoiminnan aiheuttamat melutasot ovat mallinnuksissa esitettyjä alhaisempia. Luvussa 11.6.8 on kuvattu tarkemmin
malliin liittyviä oletuksia ja arvioinnin epävarmuustekijöitä.

Maastomalli

Desibeli (dB) äänenvoimakkuuden yksikkönä
Äänenvoimakkuuden mittayksikkö on desibeli (dB). Juuri ja juuri kuultava ääni eli kuulokynnys
on 0 dB, joka voidaan teknisesti mitata. Kaikkia
muita ääniä verrataan tähän äänenpaineeseen
ja näin saadaan paljon käytetty desibeliasteikko.
Desibeliasteikko on logaritminen, eikä desibeliarvoja voi siten laskea suoraan yhteen. Korva kuulee
äänen voimakkuuden kaksinkertaistuvan, kun voimakkuus lisääntyy 10 dB.

Valittu malli käyttää nykyiseen tilanteeseen ja hanketoimintoihin (esimerkiksi sivukivi- ja rikastushiekka-alueet) perustuvaa maastomallia. Maastoolosuhteiden vaikutus melualueen laajuuteen on
merkittävä.
Rakentamisvaiheen aikainen kaivaminen ja kuljetus aiheuttavat korkeampia melutasoja laajemmalle alueelle kuin tuotantotoiminnot, vaikka porauksen tuottamat melutasot tuotannon alkuvaiheessa ovatkin korkeat. Porauksen tapahtuminen
maanpinnan alapuolella pienentää melun kulkemaa matkaa.
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Taulukko 11-6-1. Valtioneuvoston päätöksen 933/1992 mukaiset melun ohjearvot.

LAeq 7-22

LAeq 22-7

dB

dB

Asumiseen käytettävät alueet

55

50

Virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä

55

50

Hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55

50

Uudet asuinalueet, virkistysalueet, hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55

45

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistys- ja luonnonsuojelualueet

45

40

Melutasojen A-painotetut ohjearvot ulkona päivä- ja yöaikaan

Taulukko 11-6-2. Arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruusluokan kriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Toiminnan aiheuttamat melutasot alhaisia (eivät ylitä ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa tai meluvaikutukset lyhytaikaisia <2 vuotta)

Toiminnan aiheuttamat melutasot kohtalaisia
(voivat ylittää ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa). Vaikutusten kesto on melko
pitkä, 2-5 vuotta

Toiminnan aiheuttamat melutasot korkeita
(ylittävät usein ohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa). Vaikutusten kesto on pitkä, >5 vuotta.

Taulukko 11-6-3. Arvioinnissa käytetyt herkkyyden kriteerit.

Matala

Keskisuuri

Korkea

Teollisuutta, vilkas liikenne, korkea taustamelutaso. Ei herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten
loma-asuntoja.

Jonkin verran teollista toimintaa, melko vilkas
liikenne ja kohtalainen taustamelutaso. Jonkin verran häiriintyviä kohteita, kuten lomaasuntoja.

Ei teollista toimintaa, vähän liikennettä, alhainen taustamelutaso. Runsaasti herkkiä häiriintyviä kohteita, kuten loma-asuntoja.

Taulukko 11-6-4. Eri hankevaihtoehdoissa ja toimintavaiheissa mallinnetut alueet.

Mallinnetut ja arvioidut
alueet
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Rakentamis- ja sulkemisvaiheet

Toimintavaihe

VE 1A-1C ja 4

VE 1A-1C

VE 4

Hannukaisen alue
Rautuvaaran alue
Kuljetuskäytävä
Kolari-Rautuvaara rautatie
Seututie 940
Valtatie 21
-

Hannukaisen alue
Rautuvaaran alue
Kolari-Rautuvaara rautatie
Seututie 940
Valtatie 21
Räjäytykset

Hannukaisen alue
Rautuvaaran alue
Kuljetuskäytävä
Kolari-Rautuvaara rautatie
Seututie 940
Valtatie 21
Räjäytykset

11.6.5 Vaikutuskohteen herkkyys
Vaikutuskohteen herkkyystaso meluvaikutuksille määräytyy
taustamelutason mukaan. Taustamelutasoon vaikuttavat teollisuuden, liikenteen ja asutuksen määrä kyseisellä alueella. Myös
alueen ja asutuksen luonne vaikuttavat herkkyystasoon, esimerkiksi loma-asutus, turismiin liittyvät toiminnat tai koulujen läheisyys jne.
Vaikutuskohteen herkkyystaso on sama kaikissa hankevaihtoehdoissa, koska pääosa melua aiheuttavista toiminnoista sijoittuu vaihtoehdosta riippumatta Hannukaisen ja Rautuvaaran
alueelle. Vaihtoehtoisten rikastushiekka-alueiden lähellä ei ole
asutusta tai muita häiriintyviä kohteita.
Herkkyystason pääasialliset kriteerit on esitetty taulukossa
11-6-3.

11.6.6 Vaikutuksen merkittävyys
Arvioinnin pääperiaatteet
Meluvaikutukset ja niiden merkittävyys on arvioitu melumallinnuksen avulla. Koska eri rikastushiekka-allasvaihtoehtojen sijaintien lähellä 500 metrin etäisyydellä ei sijaitse asutusta, meluvaikutukset on mallinnettu yhteisesti vaihtoehdoille 1A-1C. Näissä
vaihtoehdoissa on keskitytty erityisesti Hannukaisen ja kuljetuskäytävän alueisiin.
Vaihtoehdossa 4 rikastushiekka-altaan sijainti on sama kuin
vaihtoehdossa 1B. Kuitenkin muiden hanketoimintojen sijainneissa on eroavaisuuksia. Vaihtoehto 4:n meluvaikutukset on
tästä syystä mallinnettu ja arvioitu erikseen, jotta teollisuusalueen sijainnin muutokset sekä muiden muutoksien aiheuttamat
meluvaikutukset tulisivat huomioiduksi.

Hankevaihtoehtojen ja hankkeen eri toimintavaiheiden huomioiminen
arvioinnissa
Vaikutukset on arvioitu rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa. Koska sulkemisvaiheen ja rakentamisvaiheen arvioidaan
tuottavan yhtä paljon melua, nämä kaksi vaihetta on arvioitu yhdessä käyttäen rakentamisvaiheen melumallia. Vaihtoehdoissa
1A-1C kuljetuskäytävästä ei ole toimintavaiheessa oletettu aiheutuvan merkittävää meluhaittaa, koska käytävään ei sijoitu
tänä aikana merkittäviä melua aiheuttavia toimintoja.
Vaihtoehto 4 on mallinnettu erikseen ainoastaan toimintavaiheen osalta, sisältäen kaivostoiminnot ja liikenteen
Hannukaisen alueella, Rautuvaaran alueella ja kuljetuskäytävällä. Rakentamisvaiheen ja sulkemisvaiheen toimintojen on oletettu olevan samantyyppisiä muiden vaihtovaihtoehtojen kanssa ja vaihtoehdon 4 vaikutukset on arvioitu perustuen vaihtoehtojen 1A-1C mallinnuksiin.
Toimintavaiheen aikaiset räjäytyksien meluvaikutukset on arvioitu erikseen, kun taas rakentamis- ja sulkemisvaiheiden räjäytyksiä on pidetty merkityksettöminä ja niitä ei ole mallinnettu
(Taulukko 11-6-4).
Vaikutuskohteen herkkyystaso
Yleisesti ottaen taustamelutasot ovat alhaisia Hannukaisen ja
Rautuvaaran alueilla, kuljetuskäytävän varrella, rautatien ja alueeseen liittyvän infrastruktuurin lähettyvillä. Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat, suuren herkkyystason loma-asunnot ja muu
matkailuun liittyvä infrastruktuuri jäävät välittömästi suojavyöhykkeen läheisyyteen, tosin sen ulkopuolelle.
Kaiken kaikkiaan vaikutuskohteen herkkyys on tässä arviossa
määritelty korkeaksi, ellei toisin ole mainittu.
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Rakentamis- ja sulkemisvaiheet
Rakentamisvaihe kestää noin kaksi vuotta ja sulkemisvaihe noin viisi vuotta.
Kun otetaan huomioon näiden vaiheiden kesto, malleissa ennakoidut melutasot ja vaikutuskohteiden herkkyys, rakentamis- ja sulkemisvaiheiden melutasot
arvioidaan vähäisiksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Meluvaikutus voidaan arvioida samantasoiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa. VE4
on verrattavissa VE1B:n, vaikka vaihtoehdossa 4 Rautuvaaraan rakennettava teollisuusalue on suurempi sisältäen mm. rikastamon ja malmin varastointiin liittyvät alueet.
Rautuvaarassa ei ole kuitenkaan vaikutuskohteita.

Mallinnuksen perusteella korkeimmat melutasot aiheutuvat kaivoksen rakentamis- ja sulkemisvaiheissa.
Hannukaisen alue
Rakentamis- ja purkutyöt aiheuttavat lyhytaikaisia ohjearvojen ylityksiä ympäröivillä virkistysalueilla välittömästi suojavyöhykkeen ulkopuolella Saivojärven virkistysmetsän alueella ja kaivosalueen etelä- ja pohjoispuolella
sijaitsevilla virkistysreiteillä (Kuva 11-6-1, viite 1). Rakentamis- ja
sulkemistoimenpiteet muuttavat Hannukaisen lähialueen äänimaisemaa, mikä voidaan kokea virkistystoimintoja häiritsevänä
tekijänä.
Rakentamisvaiheen toiminnot Hannukaisen alueella eivät aiheuta päiväajan ohjearvojen (55 dB) ylityksiä lähimmissä asuinkohteissa suojavyöhykkeen ulkopuolella. Loma-asuntojen päiväajan ohjearvotaso (45 dB) ylittyy Äkäsjoen tuntumassa sekä
kaivosalueen etelä- ja pohjoispuolella olevilla virkistysreiteillä.
Vaikka ohjearvojen ylitykset korkean herkkyyden omaaville
vaikutuskohteille tuottaisivat kohtalaisen tai merkittävän vaikutuksen, ylitykset ovat rajoittuneet pienille alueille. Lisäksi tieliikenteestä johtuen alueella on tietyillä kohdin ohjearvotasojen
ylityksiä nykyäänkin. Siten vaikutuskohteen herkkyystasoa voidaan pitää tässä tapauksessa matalana-keskisuurena. Lisäksi verrattaessa Kolarin-Ylläksen alueen virkistysreittien kokonaismäärää hankealueen ympäristön vaikutettaviin virkistysalueisiin, voidaan vaikutusta pitää vähäisenä. Kaivoksen eteläpuolella sijaitsevat virkistysreitit sijaitsevat suojavyöhykkeen sisällä ja kyseisten virkistysreittien käyttö ei ole mahdollista, kun kaivostoiminta alkaa. Siten näihin virkistysreitteihin ei ole meluvaikutuksia
(Kuva 11-6-1, viite 1).
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Kuljetuskäytävä
Kuljetuskäytävän rakentamistoiminnot kaivosalueen
lounaispuolella aiheuttavat päiväajan ohjearvon ylityksiä kuljetuskäytävää lähimpänä olevien loma-asuinrakennusten kohdalla ja Saivojärven virkistysmetsän alueella
sekä virkistysreiteillä (Kuva 11-6-1, viite 2). 45 dB melualue ulottuu noin 600 metrin etäisyydelle kuljetuskäytävän työkoneista ja
kyseisellä alueella on noin 20 loma-asuinrakennusta. 55 dB:n
melualue ulottuu noin 250 metrin etäisyydelle työkoneista.
Vaikka virkistyskohteet on määritelty korkean herkkyystason
vaikutuskohteiksi, rakentamis- ja sulkemisvaiheen meluvaikutusta kuljetuskäytävän osalta näihin kohteisiin voidaan pitää vähäisenä. Vaikutuksen suuruutta voidaan pitää merkityksettömänä-pienenä, koska meluvaikutus on hyvin lyhytaikainen, vähemmän kuin vuosi. Rakennustyön edetessä melulähteet siirtyvät
kauemmaksi häiriintyvistä kohteista, jolloin melutasot palaavat
alle ohjearvotason muutaman kuukauden kuluttua rakentamistöiden aloituksesta.
Rautuvaaran alue
Vaihtoehdoissa 1A-C Rautuvaaran alueelle rakennetaan suodatuslaitos ja junan lastausasema sekä 1B
vaihtoehdossa lisäksi rikastushiekka-allas. Vaihtoehdossa 4 Rautuvaaran alueelle rakennetaan rikastushiekka-altaan lisäksi teollisuualue. Kyseisen infran rakentamisesta aiheutuu jonkin verran meluhaittoja. Alueen lähimmät vaikutuskohteet sijaitsevat kuitenkin noin 3 km etäisyydellä ja siten meluvaikutusta Rautuvaaran alueella voidaan pitää merkityksettömänä.

Vaihtoehtoiset rikastushiekka-alueet: Hannukainen (1A), Rautuvaara
(1B ja 4) ja Juvakaisenmaa (1C)
Rakentamis- ja sulkemisvaiheissa rikastushiekka-altaan alueelta aiheutuu jonkin verran melua, kun allasta
valmistellaan ja rakennetaan toimintaa varten.
Vaihtoehtoisten rikastushiekka-altaiden lähialueilla ei ole kuitenkaan vaikutuskohteita, joten meluvaikutusta voidaan pitää
merkityksettömänä.
Seututie 940
Rakentamis- ja sulkemisvaiheissa liikennemäärien kasvusta johtuen päiväajan 55 dB:n melualue ulottuu tiellä 940 tien keskiviivasta mitattuna noin 5 metriä ja 45
dB:n melualue noin 20 metriä kauemmaksi kuin nykyään.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna liikennemäärien kasvu ei aiheuta Hannukaisen alueella uusia päiväajan ohjearvojen ylityksiä asuin- tai loma-asuinrakennusten kohdalla.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna Rautuvaaran ja tien 21 risteyksen välisellä alueella 45 dB:n melualueen sisälle jää kahdeksan uutta loma-asuinrakennusta (Kuva 11-6-2, viite 1). Yöaikaisen
liikenteen määrän kasvun takia 50 dB:n melualue ulottuu tien
keskiviivasta mitattuna noin 5 metriä nykyistä kauemmaksi ja
40 dB:n melualue noin 30 metriä kauemmaksi. Tämän seurauksena Hannukaisen alueella jää nykytilanteeseen verrattuna yöajan ohjearvon mukaisen 40 dB:n melualueen sisälle kaksi uutta
loma-asuinrakennusta.
Tien 940 varren vaikutuskohteet, sekä virkistykseen että asumiseen liittyvät, on arvioitu herkkyystasoltaan matalaksi-keskisuureksi, sillä tien varrella on nykyisinkin ohjearvotasojen ylittäviä melutasoja johtuen nykyisistä liikennemääristä. Rakentamisja sulkemisvaiheiden liikenteestä johtuva vaikutuksen suuruus
on määritelty pieneksi, sillä ohjearvojen ylitystä voidaan pitää
suhteellisen lyhytaikaisena (alle kaksi vuotta).
Meluvaikutukset seututien 940 ympäristössä arvioidaan siten
kohtalaisiksi.

Valtatie 21 ja muut tiet
Hankkeen aiheuttaman liikenteen meluvaikutusta valtatielle 21 ei ole mallinnettu. Liikenteen kokonaismäärä ja raskaan liikenteen määrä tiellä 21 on tällä hetkellä
yli kaksinkertainen verrattuna tien 940 nykyiseen liikennemäärään, mikä tarkoittaa, että kaivostoiminnan kuljetuksista aiheutuvat meluvaikutukset jäävät selvästi pienemmiksi valtatiellä 21
verrattuna seututielle 940 aiheutuviin meluvaikutuksiin.
Suuremmasta taustamelutasosta johtuen valtatien 21 varren
vaikutuskohteet on määritetty vähemmän herkiksi meluvaikutuksille kuin seututien 940 varren vaikutuskohteet.
Meluvaikutukset valtatien 21 ympäristössä arvioidaan vähäisiksi.
Osa hankkeesta aiheutuvasta liikenteestä kohdistuu myös
muille alueen teille, mutta liikenteen määrä arvioidaan verrattain pieneksi. Liikenteen meluvaikutuksia muille teille ei ole mallinnettu. Meluvaikutusta muiden teiden ympäristöön voidaan
pitää vähäisenä.
Rataosuus Kolari-Rautuvaara
Rataosuuden Kolari-Rautuvaara kunnostustoimenpiteistä aiheutuvia meluvaikutuksia on arvioitu erikseen luvussa 11.17.
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Toimintavaihe
Toimintavaihe kestää arviolta noin 20 vuotta. Ottaen
huomioon toimintavaiheen pitkä kesto, mallinnuksessa esitetyt melutasot ja vaikutuskohteiden herkkyystaso, toimintavaiheen meluvaikutusta voidaan pitää kokonaisuudessaan kohtalaisena kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Meluvaikutusten lieventämiskeinoilla voidaan todennäköisesti
vähentää meluvaikutusta vaikutuskohteisiin.

Kuljetuskäytävä
Hankevaihtoehdoissa 1A-1C
toimintavaiheen toiminnot
kuljetuskäytävällä, kuten
putket, voimajohdot ja huoltotiet, tuottavat hyvin vähäisesti melua ja meluvaikutusta voidaan pitää merkityksettömänä-vähäisenä.

Vaihtoehdossa 4 meluvaikutuksia voidaan pitää hieman suurempina kuin muissa vaihtoehdoissa johtuen kuljetuskäytävän
kuljetushihnan meluvaikutuksista.

Malli osoittaa meluvaikutusten olevan voimakkaimmillaan
kaivostoimintojen alkuvaiheessa.
Kuvissa 11-6-3 ja 11-6-4 on esitetty toimintavaiheessa aiheutuva päivä- ja yöaikainen melun leviäminen vaihtoehdoissa 1A1C. Vastaavat mallinnuskuvat vaihtoehdosta 4 on esitetty kuvissa 11-6-5 ja 11-6-6. Toimintavaiheessa aiheutuva liikenteen (rautatieliikenteen) melun leviäminen Rautuvaara-Kolari välillä on
puolestaan esitetty kuvissa 11-6-7 ja 11-6-8.
Hannukaisen alue
Kaivoksen toimintavaiheessa sen aiheuttamat melutasot kaivosalueen suojavyöhykkeen ulkopuolella eivät
ylitä päivä- tai yöajan ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Meluvaikutus on suurinpiirtein samansuuruinen
kaikissa hankevaihtoehdoissa. Herkkiä vaikutuskohteita ei jää
suojavyöhykkeen sisään ja siten meluvaikutusta Hannukaisen
alueen osalta voidaan pitää vähäisenä.
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Vaihtoehdossa 4 malmi tullaan kuljettamaan kuljetuskäytävällä
sijaitsevan kuljetushihnan avulla Rautuvaaran teollisuusalueelle.
Ollessaan toiminnassa kuljetushihna tuottaa melua lähialueen
vaikutuskohteille.
Kuljettimen aiheuttama päiväajan ohjearvo asumiseen käytettäville alueille (55 dB) ulottuu noin 15 m etäisyydelle ja päiväajan
ohjearvo virkistysalueille ja loma-asumiselle (45 dB) noin 50–100
m etäisyydelle kuljetushihnasta. Tämä aiheuttaa Saivojärven virkistysmetsän pienialaisessa, kuljettimeen rajautuvassa länsi-luoteisosassa päiväajan ohjearvojen ylityksiä (Kuva 11-6-5, viite 1).
Kuljettimen aiheuttama yöajan ohjearvo asumiseen käytettäville alueille (50 dB) ulottuu noin 30 m etäisyydelle ja yöajan ohjearvo virkistysalueille ja loma-asumiselle (40 dB) noin 100–160
m etäisyydelle kuljetushihnasta. Tämä aiheuttaa yöajan ohjearvon ylittäviä melutasoja yhdessä Äkäsjoen varren loma-asunnossa sekä Saivojärven virkistysmetsän kuljettimeen rajautuvassa länsi-luoteisosassa (Kuva 11-6-6, viite 1).
Pitkäaikaisia ohjearvojen ylityksiä korkean herkkyystason
vaikutuskohteeseen pidetään merkittävänä vaikutuksena.
Kuitenkin tässä tapauksessa kuljetushihnan meluvaikutus ulottuu vain pienelle alueelle Saivojärven virkistysmetsän alueelle
sekä yhden loma-asunnon alueelle. Lisäksi meluvaikutus on todellisuudessa todennäköisesti vähäisempi, kun otetaan huomioon lieventämistoimenpiteet kuten metsä ja kasvillisuuden
eristävä vaikutus sekä kuljetushihnan kotelointi. Toisaalta vaikutuksen kesto on melko pitkä, noin 20 vuotta. Näistä syistä kuljetushihnan meluvaikutusta ympäristöön voidaan pitää kohtalaisena.

Rautuvaaran alue
Vaihtoehdoissa 1A-C Rautuvaaran alueelle sijoittuu
suodatuslaitos ja junan lastausasema sekä 1B vaihtoehdossa lisäksi rikastushiekka-allas. Vaihtoehdossa 4
Rautuvaaran alueelle rakennetaan rikastushiekka-altaan lisäksi
teollisuusalue. Toimintavaiheessa vaihtoehdoissa 1A-C
Rautuvaaran alueelta aiheutuu vähäisesti meluhaittaa, koska
sinne ei sijoitu paljon toimintoja. Hankevaihtoehdossa 4
Rautuvaaran teollisuusalueelta aiheutuu enemmän meluhaittaa verrattuna vaihtoehtoihin 1A-C. Alueen lähimmät vaikutuskohteet sijaitsevat kuitenkin noin 3 km etäisyydellä ja siten meluvaikutusta Rautuvaaran alueella voidaan pitää merkityksettömänä.
Vaihtoehtoiset rikastushiekka-alueet: Hannukainen (1A), Rautuvaara
(1B ja 4) ja Juvakaisenmaa (1C)
Rikastushiekka-altailla tapahtuvista toiminnoista ei
oleteta aiheutuvan merkittäviä meluvaikutuksia, koska
pumppaaminen ja rikastushiekan läjittäminen eivät
tuota merkittävissä määrin meluhaittaa. Vaihtoehtoisten rikastushiekka-altaiden lähialueilla ei ole vaikutuskohteita, joten meluvaikutusta voidaan pitää merkityksettömänä.

Seututie 940
Liikennemäärän kasvun takia seututien 940 päiväajan
55 dB:n melualue ulottuu tien keskiviivasta mitattuna
noin 5 metriä ja 45 dB:n melualue noin 20 metriä kauemmaksi kuin nykyään. Nykytilanteeseen verrattuna liikennemäärien kasvu ei aiheuta Hannukaisen alueella uusia päiväajan
ohjearvojen ylityksiä asuin- tai loma-asuinrakennusten kohdalla.
Nykyiseen tilanteeseen verrattuna Rautuvaaran ja tien 21 risteyksen välillä 45 dB:n melualueen sisälle jää kahdeksan uutta loma-asuinrakennusta. Virkistysalueille ja loma-asumiselle tarkoitetun yöajan ohjearvon 40 dB:n melualueen sisälle jää
Hannukaisen alueella nykyiseen tilanteeseen verrattuna kaksi
uutta loma-asuinrakennusta. Vastaavasti Rautuvaaran ja tien 21
risteyksen välillä 40 dB:n melualueen sisälle jää kahdeksan uutta
loma-asuinrakennusta (Kuvat 11-6-7 ja 11-6-8, viite 1). Kasvanut
yöaikainen liikennemäärä ei aiheuta uusia yöajan ohjearvon ylityksiä pysyvään asumiseen käytettävien rakennusten kohdalla.
Seututielle 940 kohdistuvissa meluvaikutuksissa ei katsota
olevan merkittävää eroa eri hankevaihtoehdoissa. Vaikka vaihtoehdossa 4 toimintavaiheessa henkilöliikenteen määrä on hieman muita vaihtoehtoja suurempi, ei sillä arvioida olevan vaikutusta keskimääräisiin melutasoihin tien varrella. Vaihtoehdossa
4 prosessilaitoksen sijainti Rautuvaarassa vähentää Kolarista tulevaa autoliikennettä Rautuvaara Hannukainen välillä hieman,
mutta merkittävää vaikutusta melun leviämiseen tälläkään ei
ole.
Tien 940 varren vaikutuskohteet, sekä virkistykseen että asumiseen liittyvät, on arvioitu herkkyystasoltaan matalaksi-keskisuureksi, sillä tien varrella on nykyisinkin ohjearvotasojen ylittäviä melutasoja johtuen nykyisistä liikennemääristä. Pitkäaikaiset
(>5 vuotta) ohjearvotasojen ylitykset on arvioitu suuruudeltaan
suuriksi vaikutuksiksi. Siten tiellä 940 hankkeen meluvaikutukset
on arvioitu toimintavaiheessa kokonaisuudessaan kohtalaisiksi ottaen huomioon kasvillisuuden meluvaikutuksia lieventävän
vaikutuksen.
Valtatie 21 ja muut tiet
Hankkeen toimintavaiheen aiheuttama liikennemäärän kasvu ei aiheuta merkittävää meluvaikutusta tiellä
21 kuten edellä rakentamis- ja sulkemisvaiheiden arvioinnissa on todettu. Myöskään eri hankevaihtoehtojen välillä ei
ole merkittävää eroa meluvaikutuksissa, vaikka vaihtoehdossa 4
henkilöliikenteen määrä on arvioitu hieman suuremmaksi kuin
vaihtoehdoissa VE1A-C.
Osa hankkeesta aiheutuvasta liikenteestä kohdistuu myös
muille alueen teille, mutta liikenteen määrä arvioidaan verrattain pieneksi. Liikenteen meluvaikutuksia muille teille ei ole mallinnettu.
Valtatien 21 ja muiden teiden varrella meluvaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi kaikissa hankevaihtoehdoissa.
Rataosuus Kolari-Rautuvaara
Rataosuuden Kolari-Rautuvaara toimintavaiheen junakuljetuksien meluvaikutuksia on arvioitu erikseen luvussa 11.17.
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