Kuva 11-6-9. Hannukaisen louhoksessa tapahtuvan räjäytyksen aiheuttama hetkellinen enimmäisäänitaso. Kartalla on esitetty myös asuin- (vihreät neliöt) ja lomaasuinrakennukset (siniset neliöt).

Räjäytykset
Mallinnustulosten perusteella räjäytysten aiheuttama
hetkellinen enimmäisäänitaso lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten kohdalla kaivosalueen lounaispuolella on enimmillään 60-70 dB, kun räjäytys tapahtuu
Hannukaisen avolouhoksessa (Kuva 11-6-9, viite 1). Räjäytyksen
tapahtuessa Kuervitikon avolouhoksessa on hetkellinen enimmäisäänitaso lähimpien asuin- ja loma-asuinrakennusten kohdalla kaivosalueen itä- ja kaakkoispuolella enimmillään 45-60 dB
(Kuva 11-6-10, viite 1). Hetkellisille enimmäisäänitasoille ei ole
olemassa ohjearvoja.
Mallinnustuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että
mallinnuksissa räjäytys tapahtuu kallion pinnalla, tai pinnan lähellä, louhinnan aloitustilanteessa, vuonna 1. Louhinnan edetessä räjäytykset siirtyvät yhä syvemmälle maan pinnan alapuolelle, jolloin melun leviäminen on huomattavasti vähäisempää
ja melutasot lähiympäristössä matalampia.
Toimintavaiheessa räjäytyksiä on suunniteltu toteutettavaksi
enimmillään joka toinen päivä. Rakentamisvaiheessa räjäytyksiä on noin kerran viikossa ja sulkemisvaiheessa räjäytyksiä tapahtuu vielä harvemmin tai ei ollenkaan. Räjäytysten aiheuttama meluvaikutus on arvioitu kohtalaiseksi, sillä räjäytyksille ei
ole määritetty ohjearvoja, räjäytyksiä tapahtuu melko harvoin
ja enimmäisäänitasot eivät vaikuta merkittävästi päiväajan keskiäänitasoihin.
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Kuva 11-6-10. Kuervitikon louhoksessa tapahtuvan räjäytyksen aiheuttama
hetkellinen enimmäisäänitaso. Kartalla on esitetty myös asuin- (vihreät neliöt)
ja loma-asuinrakennukset (siniset neliöt).

11.6.7 Vaikutusten lievennystoimet

11.6.9 Epävarmuustekijät

Meluvaikutuksia hallitaan Northlandin toimesta osana hankkeen ympäristöasioiden hallintasuunnitelmaa. Meluvaikutuksia
lievennetään tehokkaasti hyvällä rakentamisen ja toiminnan
suunnittelulla ja toteutuksella, pitämällä koneet ja laitteet hyvässä kunnossa sekä useilla meluntorjuntatoimenpiteillä kuten
meluvalleilla ja rakennusten ja laitteiden eristämisellä.
Tärkeä osa hankkeen meluvaikutusten lieventämisessä on 1
km:n suojavyöhykkeiden perustaminen avolouhosten ympärille, jonka sisälle ei jää vaikutuskohteita. Lisäksi hankkeen suunnittelussa otetaan huomioon meluvaikutusten lieventäminen
meluesteinä toimivien rakennusten, metsän ja sivukivialueiden
avulla hankkeen toiminta- ja sulkemisvaiheissa.
Poraukset ja räjäytykset voidaan suunnitella toteutettaviksi
vähiten häiriötä tuottavana ajankohtana. Alueen asukkaille tiedotetaan räjäytyksistä etukäteen ja ennen räjäytystä varoitetaan
äänimerkillä, jolloin osataan varautua räjäytyksen aiheuttamaan
ääneen.
Louhosten lähistöllä sijaitsevalle asutukselle aiheutuvia häiriömeluvaikutuksia voidaan lieventää rakentamalla meluvalleja louhosten reunoille. Tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia on vaikeaa vähentää ilman meluvallien rakentamista.
Melumittauksien avulla sekä hankealueen asukkaiden kanssa
keskustelemalla voidaan määritellä tarvittavien meluntorjuntatoimenpiteiden tarve ja mahdolliset parannukset.
Liikenteen meluvaikutuksia voidaan vähentää pitämällä liikennöintireitit hyvässä kunnossa, sikäli kun ne ovat hankevastaavan vastuulla. Liikennemelun häiritsevyyttä voidaan lieventää välttämällä yöllä tapahtuvaa raskaan liikenteen liikennöintiä.
Kuljetinhihnasta aiheutuvaa meluvaikutusta voidaan lieventää laitteen ja vetoasemien huolellisella suunnittelulla, kuljetinhihnan koteloinnilla sekä hihnan korkeuden optimaalisella sijoituksella. Myös eri valmistajien kuljetinhihnatyypeillä saattaa olla
erilaiset melutasot ja meluhaittaa voidaan mahdollisesti lieventää myös kuljetinhihnatyypin valinnalla.

Meluarviointi perustuu melumallinnukseen. Malliin sisältyy
luonnollisesti epävarmuutta, kuten yksinkertaistamista ja oletuksia, joilla on pyritty havainnollistamaan suunniteltuja toimintoja ja niiden meluvaikutuksia. Tietoa koneiden ja laitteiden melutasoista on saatu laitetoimittajilta, kirjallisuudesta sekä muissa
hankkeissa mitatuista melutasoista. Jos hankkeessa käytetään
suunnitellusta poikkeavaa koneistoa, voi sillä olla vaikutusta tämän arvioinnin lopputuloksiin.
Melumallinnuksissa ei ole otettu huomioon metsäalueiden
melua vaimentavaa vaikutusta. Mallinnuksesta saadut meluarviot ovat todennäköisesti todellista suurempia, erityisesti kauempana melulähteistä sijaitsevissa kohteissa. Mallinnukset on
myös tehty olosuhteissa, jotka ovat suotuisia melun leviämiselle (esimerkiksi myötätuuli melulähteestä kohteeseen, pieni lämpötilainversio). Näin ollen suuren osan ajasta melutasot ympäristössä ovat pienempiä, kuin mitä mallinnuksissa on esitetty.
Toisaalta ääriolosuhteissa, kuten voimakkaan tuulen vallitessa
melulähteestä kohteeseen, voivat melutasot olla mallinnuksissa esitettyjä suurempia. Mallinnuksessa käytetyt liikennemäärät
voivat myös olla yli- tai aliarvioita.
Pistemäiset melulähteet, kuten poravaunut, on mallinnuksessa sijoitettu mahdollisimman lähelle häiriintyviä kohteita ja
mahdollisimman korkealle korkeustasolle. Todellisuudessa melulähteet työskentelevät suurella alueella ja suuren osan ajasta
ne ovat kauempana häiriintyvistä kohteista kuin mallinnus olettaa. Korkeustasolla on merkittävä vaikutus melun leviämiselle.
Esimerkiksi kuljetinhihnan sijainnin ja korkeustason optimoinnilla voidaan huomattavasti pienentää kuljetinhihnasta aiheutuvia meluvaikutuksia.
Louhinnan edetessä louhoksessa melulähteet siirtyvät yhä
syvemmälle maanpinnan alapuolelle. Räjäytykset tapahtuvat
louhinnan edetessä yhä syvemmällä, jolloin louhoksen seinämät toimivat räjäytysmelun leviämisen esteenä. Tätä ei ole otettu mallinnuksessa huomioon, vaan on oletettu, että räjäytykset
tapahtuvat maan pinnalla.
On todennäköistä, että suuren osan ajasta kaivostoiminnan
aiheuttamat melutasot ovat mallinnuksissa esitettyjä alhaisempia.

11.6.8 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Kaivostoiminnan loputtua myös sen toiminnan aiheuttamat
meluvaikutukset loppuvat. Melutason suhteen tilanne palautunee hankealueella nykytilanteen kaltaiseksi.
Kaivostoiminnan aikana meluvaikutusten lieventämiseksi rakennetut meluvallit, jotka jäävät paikalleen sulkemisen jälkeen,
voivat aiheuttaa positiivisia jäännösvaikutuksia, sillä meluvallit
vähentävät liikenteen meluvaikutuksia tienvarren asutukselle.
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11.7 Tärinävaikutukset
Räjäytykset ovat merkittävin tärinän aiheuttaja kaivostoiminnassa. Räjäytyksien taajuus ja intensiteetti ja siten myös tärinä ovat suurimmillaan toimintavaiheessa. Rakentamisvaiheessa räjäytyksiä on vähemmän ja sulkemisvaiheessa hyvin rajoitetusti. Muita tärinän aiheuttajia hankkeessa
ovat liikenne ja raskaat koneet.
Laskelmien perusteella tärinä ei aiheuta vahinkoa rakennuksille tai merkittävää häiriötä louhoksille määritetyn yhden kilometrin suojavyöhykkeen ulkopuolella. Suojavyöhykkeen ulkopuolella
ilmanpaineaalloista ei aiheudu vaikutuksia rakenteiden tai turvallisuuden kannalta, myöskään irtokivien lentämisriskiä ei ole. Myös liikenteen ja koneiden aiheuttamien tärinävaikutusten arvioidaan jäävän vähäisiksi. Näistä syistä hankkeen tärinävaikutusten arvioidaan olevan vähäiset kaikissa vaihtoehdoissa. Räjäytyksistä aiheutuvien ilmanpaineaaltojen viihtyisyyshaitta arvioidaan
kuitenkin kohtalaiseksi.
Eri hankevaihtojen tärinävaikutukset ovat samanlaisia, sillä suunnitellut räjäytyskäytännöt eivät
merkittävästi eroa toisistaan. Vaikka käytettävä koneisto on vaihtoehdossa 4 hieman erilaista
muihin vaihtoehtoihin verrattuna, ovat tärinävaikutukset käytännössä samanlaisia kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehtoihin 1A-1C nähden hieman erilaiset liikennemäärät vaihtoehdossa 4 eivät
arvion mukaan muuta kokonaisvaikutuksia.

Tärinävaikutusten arviointi
Tärinävaikutuksia voidaan arvioida laskelmilla, jotka perustuvat suunniteltujen räjäytyspanosten kokoon tai räjäytystöiden aikaisiin mittauksiin. Joko
laskettuja tai mitattuja tärinän voimakkuuksia käyttäen voidaan määrittää soveltuvat tärinän raja-arvot ja niitä vastaavat panoskoot. Tärinän muodostuminen ja eteneminen ovat paikkasidonnaisia,
joten laskennalliset panoskoot ovat arvioita, jotka
täytyy verifioida ja optimoida kohteessa.

Tärinävaikutukset sekä ilmanpainevaikutukset ja irtokivien riskit
(VE1A-C ja 4)

Herkkyys

Vaikutuskohde

Matala

Suuruus

2. Paikalliset asukkaat ja matkailijat (paineaallon viihtyisyyshaitta)
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Suuri

Keskisuuri

Pieni

1. Rakennukset hankealueen lähiympäristössä sekä paikalliset asukkaat
ja matkailijat (tärinä, irtokivien riskit sekä paineaallon vaikutukset rakenteiden ja turvallisuuden kannalta)

Keskisuuri

Korkea

1

2

11.7.1 Vaikutuksen aiheuttaja

11.7.2 Vaikutusalue

Räjäytykset ovat pääasiallinen tärinän sekä ilmanpaineaaltojen ja irtokivien aiheuttaja hankkeessa. Jonkin verran tärinää
aiheuttavat myös koneet, sekä liikkuvat että paikallaan olevat.
Rautatieliikenne voi aiheuttaa tärinää radan lähellä olevilla kiinteistöillä. Rautatieliikenteen aiheuttamat tärinävaikutukset on
arvioitu erillisessä arvioinnissa (Luku 11.16).
Räjäytykset aiheuttavat tärinää, ilmanpaineaaltoja sekä irtokiviä pääasiassa kaivoksen toimintavaiheessa.
Rakentamisvaiheessa räjäytykset ovat epäsäännöllisiä ja käytettävät panokset ovat pienempiä. Sulkemisvaiheessa räjäytyksiä
ei ole tai niitä on rajoitetusti. Liikenteen aiheuttamia tärinävaikutuksia on koko kaivoksen elinkaaren aikana.
Vaikutuslähteet ovat samanlaiset vaihtoehdoissa 1A-1C, ja
vaihtoehto 4 poikkeaa niistä vain vähän. Käytännössä suunniteltujen räjäytyskäytäntöjen välillä ei ole suurta eroa, vaikka
VE 4:ssa esitetty kerran kolmessa päivässä tapahtuva (toimintavaiheen) räjäytys voidaan katsoa aiheuttavan lievemmät vaikutukset. Liikennemäärät ja käytettävät koneet voivat olla hieman
erilaisia vaihtoehdossa 4, mutta eroja pidetään merkityksettöminä tärinävaikutusten suhteen. Taulukossa 11-7-1 on esitetty
yhteenveto hankkeen aiheuttamista tärinävaikutuksista sekä ilmanpaineaaltojen ja irtokivien vaikutuksista.

Räjäytysten aiheuttamien tärinävaikutusten on arvioitu ulottuvan <2000 m etäisyydelle räjäytyspaikasta.
Muista lähteistä, kuten koneista aiheutuva tärinä rajoittuu
Hannukaisen ja Rautuvaaran aidatuille alueille. Raskaan liikenteen aiheuttaman tärinän vaikutukset rajoittuvat teiden välittömään läheisyyteen.
Hannukaisen ja Kuervitikon louhosten ympärille perustetaan 1 km laajuinen suojavyöhyke. Asutusta ei jää tämän vyöhykkeen sisälle. Liikenne tiellä 940 voi olla vaikutusalueella.
Suojavyöhykkeellä voidaan tie sulkea lyhytaikaisesti räjäytysten
aikana, millä voidaan poistaa liikenteeseen kohdistuvat räjäytysvaikutukset tehokkaasti.

11.7.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineistot
Tärinävaikutuksia on käsitelty erillisessä raportissa (Ramboll
Finland Oy 2013). Selvityksessä on esitetty räjäytysten aiheuttaman tärinän ja ilmanpaineen sekä irtokivien lentämisen vaikutukset Hannukaisen ja Kuervitikon louhoksilla. Ramboll Finland
on käyttänyt vuonna 2013 tehdyn selvityksen lähdemateriaalina
soveltuvin osin Ruotsin Sahavaaran kaivokselle tehtyjä tärinää,
ilmanpainetta ja irtokivien lentämistä koskevia laskelmia (Nitro
Consult Ab, 2009) sekä muuta Northlandilta saatua lähtödataa.
Lisäksi tämän arvioinnin tukena on käytetty Finnrock Consulting
Oy:n (2013) selvitystä avolouhosten käyttämistä räjäytysmenetelmistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön.

Taulukko 11-7-1. Yhteenveto tärinän, ilmanpaineaaltojen ja irtokivien vaikutuksista kaivoshankkeen eri vaiheissa.

Rakentamisvaihe
Toiminta

Vaikutus

Poraus ja räjäytykset
Koneet (liikkuvat ja paikallaan olevat), alueen sisäinen
liikenne

Seuraus
Viihtyisyys- ja turvallisuushaitta

Tärinä, ilmanpaineaalto, irtokivet

Rakennusten ja rakenteiden vaurioitumisriski

Vaikutus

Seuraus

Liikenne (alueen ulkopuolinen liikenne)
Toimintavaihe
Toiminta
Poraus ja räjäytykset
Koneet (liikkuvat ja paikallaan olevat), alueen sisäinen
liikenne

Viihtyisyys- ja turvallisuushaitta
Tärinä, ilmanpaineaalto, irtokivet

Rakennusten ja rakenteiden vaurioitumisriski

Vaikutus

Seuraus

Liikenne (alueen ulkopuolinen liikenne)
Sulkemisvaihe
Toiminta
Koneet (liikkuvat ja paikallaan olevat), alueen sisäinen
liikenne
Liikenne (alueen ulkopuolinen liikenne)

Viihtyisyys- ja turvallisuushaitta
Tärinä, ilmanpaineaalto, irtokivet

Rakennusten ja rakenteiden vaurioitumisriski

Räjäytykset betonin rikkomiseksi
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Tärinävaikutusten synty ja vaikutukset
Louhintaräjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa kiven irtoamisen lisäksi väliaineen hiukkasten siirtymistä eli tärinää. Maaperän tärinä on aaltoliikettä, joka aiheutuu seismisten aaltojen etenemisestä. Vastaavanlaisia
seismisiä aaltoja voivat aiheuttaa lisäksi mm. maanjäristykset, liikenne (raideliikenne), paalutus sekä erilaiset koneet. Louhintatyön aiheuttamaa tärinää mitataan aaltoliikkeen pystysuuntaisen heilahdusnopeuden huippuarvolla
(v(Ve)), nopeuden yksikkönä käytetään mm/s.
Kaivostoiminnassa muodostuu tärinää merkittävässä määrin ainoastaan louhintaräjäytyksistä. Liikenteen ja koneiden
aiheuttamalla vähäisellä tärinällä ei yleisesti ottaen tunneta merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Tärinän leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat maa- ja kallioperäolosuhteet (Kuva 11-7-1). Tärinäaaltoliike vaimenee
sen siirtyessä väliaineesta toiseen, kuten kalliosta maahan. Myös kallioperän rakoilu ja ruhjeisuus vaimentavat tärinää. Pienillä panoksilla tärinä vaimenee kalliosta saveen siirtyessään lähes kokonaan jo 10–20 metrin etäisyydellä.
Räjäytysperäisen tärinän voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat räjäytyksen voimakkuus (käytetty räjähdysainemäärä), väliaineen koostumus, louhintatason syvyys sekä etäisyys louhintakohteesta.
Louhintatöiden räjäytyksistä syntyvät tärinäksi koetut ilmiöt ovat osin rakennuspohjan kautta välittyvää tärinää ja
osin ääni- ja ilmanpaineilmiöitä. Maa- ja kallioperässä välittyvä tärinä vaimenee erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa, ilmateitse välittyvät ääni- ja ilmanpainevaikutukset ulottuvat etäämmälle. On varsin yleistä, että ääni- ja ilmanpainevaikutukset aiheuttavat sekaannusta aistinvaraisten räjäytyshavaintojen arvioinneissa. Yleisesti aistinvaraisesti
epämiellyttäviksi koetut tuntemukset räjäytystöistä kuten ikkunoiden ja seinäpintojen värähtelyt ja niihin liittyvät
seurannaisilmiöt ovat seurausta räjäytysten ääni- ja ilmanpainevaikutuksista. Räjäytystöistä voidaan tehdä aistinvaraisia havaintoja jopa 1-2 km:n etäisyydellä louhintakohteesta. Nämä havainnot liittyvät lähes poikkeuksetta ilmateitse välittyviin ilmiöihin.
Louhinnasta aiheutuu maaperään värähtelyä, joka voi siirtyä läheisiin rakennuksiin joko ilman tai maaperän kautta.
Värähtely voi ilmetä meluna, rakenteiden vaurioitumisena tai epämiellyttävänä tärinänä. Pohjaolosuhteiltaan ongelmallisimpia ovat alueet, joilla maaperä koostuu pehmeistä maalajeista, kuten savesta, siltistä, turpeesta tai liejusta,
koska näissä tärinän vaikutusalue ulottuu kauimmaksi. Tärinä voi pahimmillaan heikentää rakenteita ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Lähes poikkeuksetta louhintatöiden vaikutukset rajoittuvat nykypäivänä häiritseviin tekijöihin,
eikä aineellisia vaurioita pääse asianmukaisella louhintasuunnittelulla ja -toteutuksella tapahtumaan.

Kuva 11-7-1. Tärinän suuruuteen ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä (Vuolio 1991).
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11.7.4 Vaikutusten suuruusluokka

11.7.5 Vaikutuskohteen herkkyys

Vaikutusten suuruus määritetään vaikutuskohteessa sallitun tärinän voimakkuuden perusteella. Suomessa ei ole virallisia säädöksiä tärinän mittaamisesta tai tärinän ohjearvoista. Räjäytystöiden
aiheuttaman tärinän arvioinnissa käytetään yleisesti Sosiaalija terveysministeriön julkaisua ’Turvallisuusmääräykset 16:0
(1998). Räjäytysalan normeja’. Ministeriön ohjeistuksessa vaurioitumisriskin kriteeriksi määritetään vertikaalisen siirtymisen
maksimiarvo. Tärinän ohjearvot on esitetty taulukossa 11-7-2.
Ihmisten herkkyydestä kokea tärinän vaikutuksia on tehty
useita tutkimuksia. Yhdysvaltain kaivosviranomaisen, US Bureau
of Mines:n, tutkimuksen mukaan ihmiset voivat tuntea tärinän,
jonka voimakkuus on 5–10 mm/s. Voimakkuudeltaan 10–20
mm/s suuruinen tärinä koetaan epämiellyttävänä kun taas 20–
35 mm/s koetaan häiritsevänä. Tärinä, jonka voimakkuus on 35–
50 mm/s, koetaan erittäin häiritsevänä.
Tässä arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruuden arviointikriteerit on esitetty taulukossa 11-7-3. Taulukossa esitetyn lisäksi
vaikutuksen suuruuteen vaikuttaa myös tärinän kesto.

Hankealueen herkkyys tärinävaikutuksille määritetään tärinän
tausta-arvojen perusteella. Alueen tausta-arvot määritetään
olemassa olevan teollisuustoiminnan, liikenneolosuhteiden ja
asukastiheyden perusteella (Taulukko 11-7-4).
Kaikissa esitetyissä hankevaihtoehdoissa vaikutuskohteiden
herkkyystasot ovat samanlaiset, sillä suunnitellut kaivostoiminnot sijaitsevat samoilla alueilla. Vaihtoehtoisten rikastushiekka-alueiden sijoituspaikkojen läheisyydessä ei ole asuinalueita,
kiinteistöjä tai suojelualueita.

11.7.6 Vaikutuksen merkittävyys
Hankealueen herkkyyttä tärinävaikutuksille voidaan pitää korkeana, sillä nykyinen tärinän taustataso on alhainen. On myös
huomioitava, että hankealueen lähellä aivan suojavyöhykkeen
ulkopuolella on useita vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja sekä ulkoilureittejä.

Taulukko 11-7-2. Ohjearvot tärinälle v(Ve) 100–2 000 metrin etäisyydellä tärinän
lähteestä erityyppisessä maaperässä (mm/s) (Sosiaali- ja terveysministeriö
1998).

Etäisyys [m]

Savi, Hiekka,
Sora ja Löyhä
moreeni

Kiinteä moreeni,
liuske, pehmeä
kalkkikivi

Kallio – Graniitti, Gneissi, kova
kalkkikivi

100

10

17

28

200

9

14

22

500

7

11

15

1000

6

9

12

2000

5

7

9

Taulukko 11-7-3. Arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruuskriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Tärinä on vähäistä tai olematonta.

Kohtalainen tärinätaso.

Korkea tärinätaso.

Tärinää ei koeta merkittävänä häiriönä tai viih- Tärinä voidaan kokea häiritsevänä hankkeen
tyvyyshaittana lähimmillä vaikutuskohteilla.
välittömässä läheisyydessä.
Ei rakennusten tai rakenteiden vaurioitumisvaaraa.

Ei merkittävää rakennusten tai rakenteiden
vaurioitumisvaaraa.

Ohjearvoja ei ylitetä.

Ohjearvot voivat ylittyä satunnaisesti.

Tärinä koetaan häiritsevänä myös etäällä lähteestä ja tärinä voi aiheuttaa vaurioita rakennuksissa tai rakenteissa.
Ohjearvot ylittyvät säännöllisesti.

Taulukko 11-7-4. Vaikutuskohteiden herkkyys tärinälle.

Matala

Keskisuuri

Korkea

Teollisuutta, vilkas liikenne, korkea taustatärinätaso.

Jonkin verran teollista toimintaa, melko vilkas
liikenne ja kohtalainen taustatärinätaso.

Ei teollista toimintaa, vähän liikennettä, alhainen taustatärinätaso.

Ei herkkiä kohteita.

Joitain herkkiä kohteita.

Runsaasti herkkiä kohteita.
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Kuva 11-7-2. Laskennalliset tärinätasot 6,75”, 8” ja 9” porarei’ille 100–2000 metrin etäisyydellä.
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11.7.6.1 Räjäytysten aiheuttama tärinä
Hannukaisen ja Kuervitikon louhosten laskennalliset räjäytysten
aiheuttamat tärinätasot on esitetty taulukossa 11-7-5 ja kuvassa
11-7-2. Tärinätasot on laskettu 6,75”, 8” ja 9” porarei’ille. On huomioitava, että tärinään vaikuttavia tekijöitä on muitakin kun reiän koko, kuten esim. räjähdysaineen määrä sekä reiän syvyys.
Laskenta
Hannukaisen maaperä on etupäässä moreenia, hiekkaa ja soraa. Korkeimman pystysuuntaisen heilahdusnopeuden ohjearvo tämäntyyppisessä maaperässä 1000 metrin etäisyydellä on
9 mm/s (Taulukko 11-7-2) (STM ´Turvallisuusmääräykset 16:0.
Räjäytysalan normeja, 1998). 1000 metrin etäisyydelle louhoksesta lasketut arvot 6,75” räjäytysreikää käyttäen (1,4 mm/s), 8”
räjäytysreikää käyttäen (1,6 mm/s) ja 9” räjäytysreikää (VE4) käyttäen (1,5 mm/s) jäävät ohjearvojen alle. Myös 500 metrin etäisyydellä arvot jäävät edelleen alle ohjearvojen. Yli 1000 metrin
etäisyydellä tärinätasot ovat vielä alhaisemmat ja alenevat etäisyyden kasvaessa.

11.7.6.2 Koneiden ja liikenteen aiheuttama tärinä
Koneiden aiheuttama tärinä rajoittuu etupäässä aidatulle alueelle eikä sen odoteta olevan merkittävää aidan ulkopuolella. Raskaan liikenteen kasvu voi lisätä tärinähäiriötä lievästi huonokuntoisilla tai pinnoitteiltaan rikkonaisilla tiealueilla. Aikaisempien kokemuksien ja arvioitujen liikennemäärien perusteella liikenteen aiheuttama tärinä pysyy alhaisella
tasolla eikä sillä ole vaikutuksia rakennuksiin tai rakenteisiin.
Liikennemäärien tulisi olla merkittävästi hankkeessa arvioitua
isompia, jotta saavutettaisiin sellainen tärinätaso, joka voisi vahingoittaa rakennuksia.

Kiinteistöihin kohdistuvat vaikutukset
Tehtyjen laskelmien perusteella ohjearvot ylittyisivät alle 500
metrin etäisyydellä louhoksesta. Näiden laskelmien perusteella räjäytysten aiheuttama tärinä ei vahingoita rakennelmia suojavyöhykkeen ulkopuolella missään vaihtoehdossa.
Suojavyöhykkeen sisällä ei katsota aiheutuvan vahinkoja, sillä
kiinteistöt vyöhykkeen sisällä siirtyvät Northlandin omistukseen.
Häiritsevyys
Tutkimukset osoittavat että ihminen havaitsee tärinän, jonka
taajuus on 5-10 mm/s. Laskelmien perusteella räjäytysten aiheuttama tärinä ei ole häiritsevää louhosten suojavyöhykkeiden
ulkopuolella.
Taulukko 11-7-5. Laskennalliset tärinätasot 6,75”, 8” ja 9” porarei’ille 100–2000 metrin etäisyydellä.

VE1A-1C, VE4

VE1A-1C

VE 4

Etäisyys

6,75” porareikä, heilahdusnopeuden huippuarvo (mm/s)

8” porareikä, heilahdusnopeuden huippuarvo (mm/s)

9” porareikä, heilahdusnopeudenhuippuarvo (mm/s)

100 m

25,8

30,5

28,6

500 m

3,9

4,6

4,3

1000 m

1,4

1,6

1,5

2000 m

0,5

0,6

0,6
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11.7.6.3 Ilmanpaine ja irtokivet
Tärinän lisäksi räjäytykset voivat aiheuttaa myös muita kaivosalueen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia kuten pölyämistä, ilmanpaineaaltoja ja irtokiviä.
Nitro Consult Ab on arvioinut vuonna 2009 ilmanpaineaaltojen ja irtokivien vaikutuksia Northlandin Ruotsissa sijaitsevan
Sahavaaran kaivoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Stora Sahavaaran ja Hannukaisen hankkeen avolouhoksilla
tullaan käyttämään samanlaisia räjäytysmenettelyjä, joten edellä mainitun selvityksen tulokset soveltuvat myös Hannukaisen
hankkeeseen.
Finnrock Consulting Oy on Northland Mines Oy:n pyynnöstä
kartoittanut Suomessa toiminnassa olevien avolouhosten käyttämät räjäytysmenetelmät ja niiden vaikutukset ympäristöön
(2013). Selvityksen perusteella on syytä olettaa, että paineaallon viihtyisyyshaitta/häiritsevyys on suurempi kuin räjäytyksestä
syntyvä tärinä. Vaikka paineaalto ei ylittäisi (Ruotsin) ohjearvoja, paineaalto voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä. Paineaallon
häiritsevyys pienenee selkeästi kun louhinta etenee syvemmälle.
Suomessa ilmanpaineaaltojen vaikutuksille ei ole ohjearvoja.
Sen sijaan arvioinnissa on käytetty Ruotsin ohjearvoja. Ruotsin
ohjearvot ottavat huomioon rakennuksiin kohdistuvat vaikutukset. Viihtyvyyshaitoille ja häiritsevyydelle ei ole laadittu ohje-arvoja. Viihtyvyyshaitta on arvioitu Finnrock Consulting Oy:n kartoituksen perusteella.
Ilmanpaineaalto. Sahavaaran arviointia varten tehdyt laskelmat osoittavat, että 8” porareiällä ilmanpainetasot 300 metrin
etäisyydellä räjäytyksestä eivät ylitä Ruotsin viranomaisten asettamia ohjearvoja. Kun louhinta siirtyy syvemmälle maanpinnan
alapuolelle, ilmanpaineaaltojen aiheuttamat vaikutukset heikkenevät ja lopulta vaimenevat kokonaan. Ilmanpaineaaltojen ei
arvioida aiheuttavan vaikutuksia Hannukaisen kaivoksen ympäristössä sijaitseviin rakennuksiin, kun otetaan huomioon 1 km
suojavyöhyke ja vaikutuskohteiden puuttuminen tältä vyöhykkeeltä.
Paineaalto voidaan kuitenkin kokea häiritsevänä suojavyöhykkeen ulkopuolella, varsinkin toiminnan alkuvaiheessa sekä
silloin, kun uuden alueen louhinnat alkavat lähellä maanpintaa. Finnrock Consulting Oy:n selvityksen perusteella, paineaalto voidaan kokea häiritsevänä useiden kilometrien etäisyydellä. Hannukaisen suojavyöhykkeen ulkopuolella sijaitsee lukuisia
lomakiinteistöjä ja vakituisia asuinrakennuksia 3–5 km säteellä.
On oletettavaa, että räjäytystöiden aiheuttamat paineaallot aiheuttavat viihtyvyyshaittaa näille kiinteistöille, vaikka
Hannukaisen alueen paksut pintamaakerrokset lieventävät paineaallon vaikutuksia jonkin verran.
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Irtokivet. Kun räjäytysten vaimentaminen tai peittäminen ei
ole mahdollista, aiheutuu aina jonkin verran irtokivien lentämistä. Yleensä kivien lentomatkat eivät ole pitkiä. Lentomatkoja ja
lentokulmia voi säätää hyvällä räjäytysten suunnittelulla ja tiukoilla turvatoimilla. Räjäytysvirheiden vuoksi irtokiviä voi lentää
odotettua etäisyyttä kauemmas. Se on kuitenkin hyvin harvinaista ja voidaan estää huolellisella toiminnalla. Arvioinnissa tätä
pidetään riskinä, ei vaikutuksena.
Sahavaarassa irtokivien lentoetäisyydet laskettiin kolmelle eri
skenaariolle:
• Tapaus 1, kalliopinnan ensimmäisen räjäytys
• Tapaus 2, räjäytykset avolouhoksen pohjalla 200 metrin syvyydellä
• Tapaus 3, räjäytykset avolouhoksen pohjalla 400 metrin syvyydellä
Laskelmien perusteella Sahavaaran kaivoksessa irtokiven lentoetäisyyden teoreettinen maksimi (räjäytyksen epäonnistuminen) tapauksessa 1 vaihtelee 930–1040 metriä riippuen porareiän koosta (räjäytysaineen määrästä) ja suunnasta suhteessa
räjähdykseen. Tavanomainen lentoetäisyyden vaihteluväli on
90–350 metriä. Tapauksessa 2 irtokiven teoreettinen maksimilentoetäisyys on 480–640 metriä ja tapauksessa kolme 90–230
metriä. Tapauksissa 2 ja 3 irtokivet eivät normaaliolosuhteissa kulkeudu aidatun alueen tai suojavyöhykkeen ulkopuolelle.
Siten irtokivien sinkoutumisesta ei odoteta olevan vaikutuksia.
Laskelmien perusteella irtokivistä ei arvioida olevan riskiä
Hannukaisen ja Kuervitikon läheisyydessä, koska yhden kilometrin suojavyöhykkeen sisäpuolelle ei jää vaikutuskohteita.
Teoreettinen irtokivien maksimilentoetäisyys, edellyttäen että
räjähdys tapahtuu kallion pinnassa, voi aiheuttaa riskin kahdelle
vapaa-ajanasunnolle ja kolmelle muulle rakennukselle, jotka sijaitsevat aivan suojavyöhykkeen rajalla, mikäli räjähdys tapahtuu
Hannukaisen louhoksen eteläkulmassa. Tämä riski on lyhytaikainen ja voidaan eliminoida oikealla räjäytystekniikalla ja turvallisuusmääräysten noudattamisella.

11.7.6.4 Johtopäätökset ja hankevaihtoehtojen vertailu

Raskasta liikennettä lukuun ottamatta hankealueen ympäristössä ei tällä hetkellä ole tärinän lähteitä, minkä vuoksi kohdealueen herkkyyttä tärinävaikutuksille voidaan pitää korkeana.
Suojavyöhykkeen (1 km avolouhoksesta) sisäpuolella sijaitsevat
kiinteistöt hankitaan/lunastetaan ennen toiminnan aloittamista.
Laskelmien perusteella tärinä ei aiheuta vahinkoa rakennuksille
tai merkittävää häiriötä suojavyöhykkeen ulkopuolella. Tämän
perusteella kaivostoiminnan tärinävaikutusten suuruus on pieni. Hankkeeseen liittyvän liikenteen aiheuttaman tärinähäiriön
voi arvioida jäävän vähäiseksi. Pääsääntöisesti suuruusluokaltaan pieni vaikutus kohteeseen, jonka herkkyys on korkea, aiheuttaisi merkittävyydeltään kohtalaisen vaikutuksen. Edellä esitetyn perusteella tärinävaikutusten arvioidaan kuitenkin olevan
kokonaisuudessaan merkittävyydeltään vähäisiä.
Tärinävaikutukset ovat käytännössä samantasoisia kaikissa
vaihtoehdoissa, vaikka oletetut räjäytystekniikat ja konekanta
poikkeavat VE4:ssa hieman muista vaihtoehdoista. Vaihtoehto
4:n tärinävaikutukset ovat arvion mukaan hieman pienempiä kuin muissa vaihtoehdoissa. Kaivosalueen sisäisten raskaiden koneiden (liikkuvien ja paikallaan pysyvien) ja muun liikenteen aiheuttama tärinä on myös samanlaista eri vaihtoehdoissa.
Vaihtoehdon 4 hieman suurempi henkilöliikenne ei todennäköisesti lisää tärinävaikutuksia.
Ilmanpaineaaltojen ja irtokivien aiheuttamat vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi turvallisuuden ja rakenteiden vaurioitumisen kannalta. Toimintavaiheessa on pieni riski, että irtokiviä voi lentää aivan suojavyöhykkeen ulkopuolella oleviin kohteisiin tai että ne voivat osua liikenteeseen tiellä 940. Nämä riskit
voidaan poistaa käyttämällä räjäytyksissä huolellisia toimintatapoja ja tekniikkoja, sekä sulkemalla tie tilapäisesti räjäytysten aikana.
Paineaallon viihtyvyyshaitta arvioidaan olevan kohtalainen. Paineaalto voidaan kokea häiritsevänä hyvinkin laajalla alueella ja hankealueella sijaitsee lukuisia
loma- ja asuinkiinteistöjä. Räjäytystyöt maanpinnalla tapahtuvat
kuitenkin suhteellisen harvoin, ja viihtyvyyshaitta arvioidaan
pienentyvän louhintatyön etenemisen yhteydessä.

11.7.7 Vaikutusten lievennystoimet
Ensisijainen haittojen vähentämistoimi, johon Northland on sitoutunut, on 1 km suojavyöhykkeen perustaminen louhosten
ympärille. Tällä voidaan vähentää tärinän, ilmanpaineaaltojen ja
irtokivien vaikutuksia. Suojavyöhykkeen sisäpuolelle ei jää vaikutuskohteita. Tien 940 tilapäinen sulkeminen räjäytysten aikana
vähentää liikenteeseen kohdistuvaa riskiä.
Jäljelle jääviä tärinän haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää
huolellisella räjäytystekniikalla, pienempien panosten käytöllä ja
suunnittelulla. Tärinän seuranta ja mittaaminen lähikiinteistöillä
antaa viitteitä räjäytystoimenpiteille kaivoksella. Räjäytystöiden
ajoittaminen pienimmän häiriön ajankohtaan kuten päivätyöaikoihin, vähentää häiriötä tehokkaasti. Räjäytysten koko
ja taajuus voidaan sovittaa siten, että vaikutukset pienenevät.
Erityisesti paineaallon häiritsevyyttä voidaan tehokkaasti pienentää muuttamalla räjäytyskäytäntöjä, kun louhintatyöt tapahtuvat lähellä maanpintaa.
Asukkaille ja kyläyhteisöille ilmoitetaan räjäytysajoista ennakkoon. Ihmisiä varoitetaan merkkiäänellä ennen räjäytyksiä.
Rakentamisvaiheessa on mahdollista mitata tärinää lähimmissä
herkissä kohteissa ja siten auttaa räjäytystekniikan ja menettelytapojen suunnittelussa. Liikenteen aiheuttamaa tärinää ja haittaa voidaan osittain lieventää pitämällä tiet hyvässä kunnossa ja
käyttämällä hyvin huollettuja ajanmukaisia ajoneuvoja.

11.7.8 Sulkemisvaiheen jälkeiset jäännösvaikutukset
Tärinä on sidoksissa toimintoihin, mikä tarkoittaa, että toiminnan päättyessä tärinäkin loppuu. Tärinävaikutukset vähenevät
asteittain sulkemisvaiheessa ja päättyvät kun kaivos on suljettu.
Tärinän suhteen hankealue palautuu sulkemisen jälkeen ennen kaivostoimintaa vallinneeseen tilaan eikä pysyviä vaikutuksia tai vahinkoja ole.

11.7.9 Epävarmuustekijät
Tärinävaikutukset sekä ilmapaine- ja irtokivi-vaikutukset on laskettu ja arvioitu käyttäen oletuksia. Lisäksi aineisto on koottu eri
lähteistä, mikä luonnollisesti aiheuttaa epävarmuutta. Laskelmat
ja arviointi perustuvat todellisen ympäristön yksinkertaistuksiin
kuten maaperän ja kallion ominaisuuksiin, räjäytysten kokoon
ja rakennuksille hyväksyttävänä pidetyn tärinän suuruuteen.
Arvioinnissa käytetyt menetelmät, raja-arvot, laskentamallit ja
lähtöaineisto voidaan kuitenkin katsoa olevan asianmukaisia ja
tarkoitukseen soveltuvia.
Hankkeen lähialueen todelliset tärinätasot voidaan arvioida vain
in situ-mittauksilla, ja todelliset vaikutukset kuten kiinteistöihin
kohdistuvat vauriot riippuvat lukuisista muuttujista, joita osin ei
ole huomioitu tässä arvioinnissa.
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11.8 Vaikutukset pohjavesiin
Kaivostoimintojen pohjaveteen aiheuttamat vaikutukset voidaan jakaa määrällisiin, louhosten
kuivatuksesta aiheutuviin vaikutuksiin ja laadullisiin vaikutuksiin, jotka syntyvät sivukivialueiden
ja rikastushiekka-alueen toiminnoista. Alueen pohjavesialueet ovat suurelta osin käyttämättömiä ja liian pieniä vedenottotarkoituksiin.
II-luokan pohjavesialueisiin ei hankkeesta kohdistu vaikutusta. Kahteen Hannukaisen avolouhoksen alueella sijaitsevaan III-luokan pohjavesialueeseen (Kuervaara ja Kivivuopionvaara)
kohdistuu voimakas vaikutus kaikissa hankevaihtoehdoissa. Kaivoksen toiminnan aikana vaikutus on määrällistä ja kaivoksen sulkemisen jälkeen laadullista. Hankevaihtoehdoissa 1A-1C
Hannukaisessa sijaitsevaan III-luokan pohjavesialueeseen (Kivivuopionvaara) kohdistuu laadullinen vaikutus kaivoksen toimintavaiheessa ja sulkemisen jälkeen. Hankevaihtoehdossa 4 tähän
pohjavesialueeseen kohdistuu vain rajallinen määrällinen vaikutus kaivoksen toimintavaiheen
aikana. III-luokan pohjavesialueisiin kohdistuva vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi kaikissa hankevaihtoehdoissa, vaikka vaihtoehtoa 4 voidaan pitää hieman muita edullisempana.
Vaikutusalueella olevat kaivot sijaitsevat suojavyöhykkeen sisällä ja hankevastaava hankkii ne
omistukseensa ennen rakentamisen aloittamista. Siksi näihin kaivoihin kohdistuvaa vaikutusta
ei ole otettu mukaan arviointiin.
Kuljetuskäytävän infrastruktuurin rakentamisella (kaikki hankevaihtoehdot) ja Muonionjoen
putkilinjan rakentamisella (hankevaihtoehto 4) on vain vähäinen vaikutus pohjaveteen.
Hankevaihtoehdoissa 1B ja 4 kohdistuu Rautuvaaran alueella sijaitsevan III-luokan pohjavesialueeseen (Kurtakko) sekä laadullista että määrällistä vaikutusta kaivoksen toimintavaiheessa ja sulkemisen jälkeisessä vaiheessa. Tämä vaikutus arvioidaan kohtalaiseksi.
Juvakaisenmaan alueella (VE1C) pohjavesialueisiin ei kohdistu vaikutusta. Mahdollisesta pohjaveden laadun heikkenemisestä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia vedenhankinnalle ja pohjavesivaikutuksia voidaan siten pitää vähäisinä.

Vaikutukset pohjavesiin (VE1A-C ja 4)

Herkkyys

Vaikutuskohde

Pieni

1. Hannukaisen alueen pohjavesialueet
2. Rautuvaaran alueen pohjavesialue (VE1B ja 4)

Keskisuuri

3,5

4

Keskisuuri

3. Juvakaisenmaan alueen pohjavesialueet (VE1C)

Matala

4. Kuljetuskäytävän alueen pohjavesialueet
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Suuri

Suuruus

5. Muonionjoen ja Juvakaisenmaan putkilinjojen alueiden pohjavesialueet (VE1C ja 4)
1,2

Korkea

Taulukko 11-8-1. Hankkeen vaikutukset ja niiden seuraukset kaivoksen rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheissa.

Rakentamisvaihe
Toiminta

Vaikutus

Seuraus

Hannukaisen alueen rakentaminen vähentää pohjaveden muodostumista
sekä muuttaa pohjaveden muodostumisolosuhteita. Vanhojen avolouhosten kuivatus laskee pohjaveden pintaa.

Rakentamisvaiheessa pohjaveteen vaikuttavat toimet rajoittuvat Hannukaisessa varsinaiselle hankealueelle. Näiden toimien aiheuttaman vaikutuksen
ulottuminen tämän alueen ulkopuolelle arvioidaan merkityksettömäksi kaivoksen rakentamisvaiheessa.

Toiminta

Vaikutus

Seuraus

Irtomaan poisto ja louhinta luokitelluilla pohjavesialueilla

Toiminnan aikana osa luokitellusta pohjavesialueesta kaivetaan pois.
Tämä vähentää alueella muodostuvan
pohjaveden määrää.

Osa pohjavesialueesta ei enää ole
hyödynnettävissä vedenhankintaan.
Jokivesistöön purkautuvan pohjaveden
määrän vähentyminen saattaa vaikuttaa vesieliöstöön.

Veden poisto avolouhoksesta

Pohjaveden taso laskee avolouhosten
ympärillä.

Pohjavedenpinnan aleneminen saattaa
vaikuttaa kosteikkoihin, lähteisiin, kaivoihin ja pohjavesialueisiin sekä jokiin
purkautuvan pohjaveden määrään.

Sivukivialueiden rakentaminen luokiteltujen pohjavesialueiden päälle

Sivukivialueelta tuleva valuma heikentää pohjaveden laatua.

Talousvedelle asetetut raja-arvot mahdollisesti ylittyvät estäen pohjavesialueen hyödyntämisen vedenhankinnassa.

Sivukivi- ja rikastushiekka- alueelta
sekä muualta kaivoksen toiminta-alueelta tuleva valunta

Mahdollisia muutoksia pohjaveden
laadussa.

Pohjaveden laadun muutokset saattavat vaikuttaa pohjavesialueisiin sekä
jokiin purkautuvaan pohjaveteen.

Toiminta

Vaikutus

Seuraus

Avolouhosten täyttyminen vedellä

Avolouhosjärvien veden pinnan kohoaminen voi vaikuttaa ympäröivien
pohjavesialueiden pohjaveden pinnankorkeuteen ja laatuun.

Muutoksia luonnollisessa pohjaveden
tasossa. Mahdollisesti pilaantunut louhosvesi imeytyy pohjavesialueelle.

Suljettujen sivukivialueiden ja suljetun
rikastushiekka-alueen olemassaolo

Haitta-aineita sisältävä valunta pohjavesialueelle. Peiterakenteet vähentävät
pohjaveden muodostumista.

Pohjaveden määrään ja laatuun kohdistuvat vaikutukset estävät pohjavesialueen hyödyntämisen vedenhankintaan.

Vanhojen kaivosaltaiden tyhjennys
Irtomaan poisto

Infrastruktuurin rakentaminen

Vedenhallintajärjestelmän rakentamistoimenpiteet

Toimintavaihe

Sulkemisvaihe
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11.8.1 Vaikutuksen aiheuttaja

11.8.2 Vaikutusalue

Toiminnasta aiheutuvat vaikutukset voidaan jakaa määrällisiin ja
laadullisiin vaikutuksiin.
Määrälliset vaikutukset aiheutuvat pääasiassa seuraavista tekijöistä:
• irtomaakerrosten poisto, joka vähentää pohjaveden muodostumista ja vaikuttaa pohjaveden virtausolosuhteisiin rakentamisen ja toiminnan aikana
• kaivoksen toiminnan aikainen louhosten kuivatus, mistä aiheutuu pohjavedenpinnan alenemista
• kaivoksen sulkemisen jälkeen toteutettavat peiterakenteet
vähentävät pohjaveden muodostumista
Pääasiallisesti laadulliset vaikutukset syntyvät kaivoksen toiminnan aikana räjäytyksistä ja louhinnasta, jotka voidaan havaita
pohjaveden samentumisena sekä pohjavedessä mahdollisesti
esiintyvinä typpipitoisuuden kohoamisena ja räjähdysainejääminä. Merkittävä pohjaveden laatuun haitallisesti vaikuttava tekijä toimintavaiheesta kaivoksen sulkemiseen saakka on sivukivialueelta ja rikastushiekka-alueelta tuleva valunta.
Taulukossa 11-8-1 on esitetty keskeiset kaivoksen rakentamis-, toiminta- ja sulkemisvaiheiden aikaiset toiminnot, niiden
aiheuttamat vaikutukset ja vaikutusten seuraukset.

Pohjavesivaikutukset kohdistuvat Hannukaisen alueelle, missä
avolouhokset ja sivukivialueet sijaitsevat. Eri hankevaihtoehtojen väliset erot ovat varsin pieniä ja Hannukaisen alueella niitä voidaan pitää kaikissa hankevaihtoehdoissa samanlaisina.
Hankevaihtoehdossa 1A rikastushiekka-alue lisää Hannukaisen
alueeseen kohdistuvaa vaikutusta.
Rikastushiekka-alueen sijainti Rautuvaarassa (vaihtoehdot 1B
ja 4) ja Juvakaisenmaalla (vaihtoehto 1C) lisää näihin alueisiin
mahdollisesti kohdistuvaa vaikutusta.
Vaikutusalue on määritelty käyttämällä hydrologista mallinnusta (HIA1, HIA2, SRK Consulting Ltd. 2012, 2013) sekä pohjavesialueista ja talouskaivoista saatavilla olevaa tutkimustietoa.
Pohjaveden muodostumiseen ja pohjaveden virtausolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat kaikissa hanketoiminnoissa varsinaiselle kaivostoiminta-alueelle.
Sen alueen laajuus, johon kaivoksen kuivatuksesta aiheutuva vaikutus ulottuu, riippuu alueen maaperän ja kallioperän vedenjohtavuudesta sekä kuivatustason syvyydestä. On tyypillistä,
että vaikutusalueen koko kasvaa louhosten syvyyden ja laajuuden kasvaessa. Hannukaisen alueen hydrologisen mallinnuksen
perusteella (HIA2) määritelty, vaikutusaluetta esittävä alenemakartio on esitetty kuvassa 11-8-1.
Tyypillisesti louhinnasta ja räjäytyksistä pohjaveden laatuun
kohdistuvat vaikutukset rajoittuvat louhoksen välittömään läheisyyteen. Koska pohjaveden alenemakartio ulottuu huomattavasti laajemmalle alueelle, ei räjäytysten aiheuttamaa vaikutusta ole arvioitu erikseen. Rikastushiekka-alueelta ja sivukivialueilta aiheutuu valuntaa laajalle alueella ja se voi olla pitkäkestoista. Tästä pohjaveden laatuun kohdistuva vaikutus on määritelty
hydrologista mallinnusta käyttäen (HIA1 ja HIA2).
Vaikutusalueella on kahdeksan III-luokan ja kaksi II-luokan
pohjavesialuetta (Taulukko 11-8-2). Hannukaisen avolouhoksen eteläpuolella vaikutusalueella sijaitsee muutamia yksityiskaivoja.
Lisäksi hankealueen lähistössä sijaitsevat Takasaajon
(12273103) II-luokan pohjavesialue sekä Kivikkopalo (12273129)
III-luokan pohjavesialue.

Taulukko 11-8-2. Luokitellut pohjavesialueet hankealueella. Pohjavesialueet on
esitetty kuvissa 11-8-2 ja 11-8-4.

Numero

Nimi

Luokka

Arvioitu antoisuus
m3/vrk

12498500

Aavahelukka

II

-

12273117A

Saivojärvi

II

2000

12273117B

Saivojärvi

III

500

12273123

Kuervaara

III

300

12273124

Kivivuopionvaara

III

150

12273125

Kivivuopionvaara

III

300

12273128

Kurtakko

III

150

12273130

Erihnäistenmaa

III

500

12273131

Juvakaisenmaa

III

400

12273132

Sadinkankaanlampi

III

1200

464

Kuva 11-8-1. Hannukaisen alueen pohjavedenpinnan alenemakartio (HIA2).
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11.8.3 Käytetyt arviointimenetelmät ja aineisto

11.8.5 Vaikutuskohteen herkkyys

Tämän arvioinnin lähtöaineistona on käytetty hankealueen
maaperä- ja pohjavesiolosuhteita koskevaa nykytilatutkimusta (Pöyry Environment Oy 2008), alueella tehtyjä maaperä- ja
pohjavesitutkimuksia (Helsingin yliopisto 2012) sekä hydrologista mallinnusta ja vaikutusten arviointia (HIA1 ja HIA2) (SRK
Consulting 2012 ja 2013).
Hannukaisen ja Rautuvaaran alueisiin kohdistuva vaikutus on
pääosin määritelty hydrologiseen mallinnukseen ja vaikutusten
arviointiin (HIA2, 2013) perustuen. Jokiin purkautuvan pohjaveden välityksellä aiheutuvat vaikutukset on arvioitu pintavesiarvioinnin yhteydessä (luku 11.9)
Lisäksi on käytetty Suomen ympäristöhallinnon pohjavesialuetietoja sekä karttatulkintaa.

Vaikutuskohteen herkkyys perustuu pohjavesialueen luokkaan, veden käyttöön ja veden nykyiseen laatuun. Suurin osa
Hannukaisen alueesta ja sen ympäristöstä kuuluu kunnallisen
vesihuoltojärjestelmän piiriin.
Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kaksi IIja kahdeksan III-luokan pohjavesialuetta, joilla ei ole vedenottamoita. II-luokan pohjavesialueet saattavat soveltua veden ottoon, kun taas III-luokan pohjavesialueet eivät todennäköisesti
sovellu vedenhankintaan veden määrän, veden laadun tai muiden rajoitteiden takia.
Juvakaisenmaalla ei ole pohjavesialueita eikä kaivoja.
Rautuvaaran alueella ei ole yksityiskaivoja.
Kaivokartoituksen mukaan Hannukaisen avolouhoksen läheisyydessä on joitakin yksityisiä kaivoja
(Pöyry Environment Oy 2008). Tämän perusteella vaikutuskohteen herkkyys on yleisesti ottaen matala tai keskisuuri. Korkean herkkyyden pohjavesivaikutuskohteita ei alueella
esiinny.

11.8.4 Vaikutuksen suuruusluokka
Kaivostoimintojen pohjavesiin aiheuttamat vaikutukset ovat
sekä lyhyt- että pitkäaikaisia.
Lyhytaikaiset vaikutukset ovat louhinnasta ja räjäytyksistä pohjaveden laatuun kohdistuvia vaikutuksia (esimerkiksi samentuminen).
Pitkäaikaiset vaikutukset ovat määrällisiä, johtuvat louhoksen
kuivatuksesta ja syntyvät kaivoksen toimintavaiheessa (pohjavedenpinnan aleneminen). Pitkäaikaiset laadulliset vaikutukset aiheutuvat rikastushiekka- ja sivukivialueiden toiminnoista.
Pohjaveden määrään kohdistuvat pysyvät vaikutukset aiheutuvat kaivoksen toiminnan aikaisesta irtomaan ja kallioperän
poistosta sekä rikastushiekka-alueen ja sivukivialueiden peiterakenteiden rakentamisesta kaivoksen sulkemisvaiheessa, jotka
muuttavat pohjaveden muodostumisolosuhteita.
Pohjaveden laatuun kohdistuvat pysyvät vaikutukset aiheutuvat sivukivialueilta ja rikastushiekka-alueelta tulevasta valunnasta sekä mahdollisesta pilaantuneen louhosveden virtauksesta pohjavesialueelle kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Pohjavesialueiden rajat perustuvat Suomen ympäristöhallinnon suorittamaan kartoitukseen,
joka on tehty ennen hankevastaavan vuosina
2008 – 2012 suorittamia pohjavesitutkimuksia.
Alueen viimeisimmissä tutkimuksissa on tullut
esiin pohjavesialuerajausten tarkistustarve.

Taulukko 11-8-3. Arvioinnissa käytetyt vaikutusten suuruuskriteerit.

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Nykyiseen vedenhankintakäyttöön ei aiheudu vaikutuksia. Lyhytaikainen pohjaveden laadun ja määrän muutos, joka pysyy raja-arvojen sisällä.

Pohjaveden laatuun kohdistuva vaikutus, joka
pysyy talousvedelle asetettujen raja-arvojen sisällä ja/tai pohjaveden määrään kohdistuva
vaikutus, joka rajoittaa pohjavedenhankintaa
kaivoksen elinkaaren aikana tai sitä lyhyempänä ajanjaksona.

Muutos pohjaveden laadussa ja/tai määrässä, joka estää sen nykyisen käytön ja/tai ylittää raja-arvot.
Pysyvä muutos pohjavesialueessa.

Taulukko 11-8-4. Pohjaveden herkkyyskriteerit.

Herkkyyden määritys
Poliittinen ja lakisääteinen

Matala
Ei pohjavesialuetta

II-luokan pohjavesialue

III-luokan pohjavesialue

Ympäristöllinen

Pohjavesi ei sovellu juomavedeksi

Sosiaalinen

Ei pohjaveden ottoa
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Keskisuuri

Korkea
I-luokan pohjavesialue
Talousveden laatukriteerit täyttävä pohjavesi

Yksityisiä kaivoja tai pohjavettä käytetään muihin tarkoituksiin

Pohjavesialuetta käytetään kunnalliseen vesihuoltoon

11.8.6 Vaikutuksen merkittävyys
11.8.6.1 Hannukaisen alue (Hankevaihtoehdot 1A-1C ja 4)
Määrälliset vaikutukset

Kivivuopionvaaran (12273124) ja Kuervaaran (12273123) IIIluokan pohjavesialueet sijaitsevat Hannukaisen alueen eteläisessä osassa (Kuva 11-8-2). Osa näistä pohjavesialueista ulottuu
suunnitellun Hannukaisen avolouhoksen alueelle.
Pohjavesialueet
Avolouhoksen kuivatuksen aikana alenemakartio ulottuu louhoksia ympäröivälle alueelle. Kuvassa 1 on esitetty avolouhosten ympärillä oleva, HIA2-mallinnuksen perusteella arvioitu pohjavedenpinnan alenema kaivoksen elinaikana. Alenemakartion
maksimiulottuvuus kaivoksen toiminnan aikana on noin 2 km
Hannukaisessa ja 1,76 km Kuervitikossa (SRK Consulting 2013).
Kaivoksen toiminnan aikana Hannukaisen avolouhoksen ympärillä oleva pohjaveden alenemakartio laajenee pohjoiseen päin
ja yhtyy lopulta Kuervitikon avolouhoksen aiheuttamaan alenemakartioon kaivostoiminnan 15. vuonna. Etelässä Hannukaisen
alenemakartio rajoittuu Äkäsjokeen.
Pohjavedenpinnan aleneminen Kuervitikon avolouhoksen
ympärillä alkaa 13. kaivostoiminnan vuotena, kun louhoksen
kuivatus aloitetaan. Kuervitikon alenemakartio laajenee kaivoksen eliniän aikana pohjoisen ja lounaan suuntiin. Koillisessa
Kuervitikon alenemakartio rajoittuu Kuerjokeen.
Kaivostoimintojen aloittamisesta lähtien alenemakartio ulottuu Kivivuopionvaaran (12273124) ja Kuervaaran (12273123)
III-luokan pohjavesialueille, jotka sijaitsevat osittain louhosalueen sisäpuolella. Kuivatus vaikuttaa näihin pohjavesialueisiin siinä määrin, että käytännössä kaikki pohjavesialueiden vesi virtaa
Hannukaisen avolouhokseen. Kaivoksen 12. toimintavuodesta
eteenpäin alenemakartio ulottuu myös Kivivuopionvaaran IIIluokan pohjavesialueelle (12273125), joka sijaitsee louhoksen
lounaispuolella. HIA2-mallinnuksen mukaan arviolta 8 % tämän
pohjavesialueen vedestä virtaa Hannukaisen avolouhokseen.
Kuervitikon louhoksen alenemakartio ulottuu Kuerjokeen
saakka, mutta sen ei arvioida vaikuttavan joen vastakkaisella
puolella sijaitsevaan Aavahelukan II-luokan pohjavesialueeseen
(12498500), koska Hannukaisen alueen ja tämän pohjavesialueen välillä ei ole pohjaveden virtausyhteyttä.
Hankkeen vaikutusta kolmeen Hannukaisen alueen III-luokan
pohjavesialueeseen voidaan pitää kohtalaisena.

Yksityiset kaivot
Äkäsjoen varrella, Hannukaisen avolouhoksesta etelään, on kolme yksityistä kaivoa, joihin kohdistuu vaikutusta. Arvioidaan,
että näissä kaivoissa pohjaveden pinnan lasku on 13 - 18 metriä (SRK Consulting 2013). Kaivot sijaitsevat kuitenkin kaivoksen
suojavyöhykkeellä eikä niitä käytetä kaivoksen toiminnan aikana, mikä ehkäisee yksityistalouksien vedenhankinnalle aiheutuvat vaikutukset. Vaikutusta ei siten ole.
Laadulliset vaikutukset
Kaivoksen toiminnan aikana koilliseen Kivivuopionvaaran
(12273124) pohjavesialueeseen ja Kuervaaran (12273123) pohjavesialueeseen, jotka sijaitsevat avolouhoksen alueella, ei kohdistu laadullisia vaikutuksia, koska pohjaveden virtaus suuntautuu Hannukaisen avolouhokselle.
Kaivoksen toiminnan aikana Kivivuopionvaaran (12273125)
pohjavesialueeseen kohdistuu vain vähäinen, pohjavedenpinnan aleneman aiheuttava vaikutus. Sen sijaan hankevaihtoehdoissa 1A-1C siihen aiheutuu pohjaveden laatuun kohdistuva
vaikutus.
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Kuva 11-8-2.
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Hannukaisen alue – pohjavesialueet, joihin vaikutus kohdistuu.

Hankevaihtoehdot 1A-1C
Läntiseltä, happamoitumista aiheuttavaa PAFjätettä sisältävältä sivukivialueelta peräisin oleva
valuma vaikuttaa HIA1-mallinnuksen mukaan kaivoksen toiminnan aikana pohjavesialueen veden laatuun hankevaihtoehdoissa 1A-1C.
Taulukossa 11-8-4 on yhteenveto pohjavesialueen vedenlaatuennusteista kaivoksen toiminta-aikana sekä sulkemisen
jälkeen. Arseenin, kromin, elohopean, nikkelin ja uraanin pitoisuudet voivat ylittää talousvedelle asetetut raja-arvot. Myös nitraatti- ja sulfaattipitoisuudet ylittävät talousvedelle asetetut raja-arvot.
Kaikissa hankevaihtoehdoissa Kivivuopionvaaran pohjavesialueella (12273125) pohjaveden laadun voidaan olettaa paranevan etäisyyden kasvaessa sivukivialueista ja vesivarastoaltaasta.
Tämä johtuu haitta-aineiden liukenemisesta ja laimenemisesta
puhtaaseen pohjaveteen.
Taulukko 11-8-5. Eri aineiden pitoisuuksia koskeva arviointi - Kivivuopionvaaran pohjavesialue (12273125) (SRK Consulting 2012).

Valkeajoen lähellä

Sivukivialueen lähellä

Valkeajoen lähellä

Sivukivialueen lähellä

8,29
8,07
8,67
8,3
147
83,3
457
175
341
193
0,064
0,759
13,7
7,74
45,6
17,4
13,8
7,92
45,5
17,5
32
18,3
63,3
24,4
2,77
1,56
11,3
4,29
2,26
15,7
9,81
51,2
20,9
0,03
160
90,1
495
188
2,32
31,5
18,8
103
40,6
Osoittaa talousvedelle asetettujen raja-arvojen ylittymistä
*WHO:n ohjearvo
**Keskiarvo Hannukaisen matalissa kaivoissa

Valkeajoen lähellä

6,75
1,56
1,19
0,0634
0,314
0,586

Sivukivialueen lähellä

6,5 - 9,5
250
50
10
50
1
20
15*
-

Kuiva ilmasto kaivoksen sulkemisen
jälkeen

Valkeajoen lähellä

mg/l
mg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Kostea ilmasto
Keskimääräinen
kaivoksen sulkemi- ilmasto kaivoksen
sen jälkeen
sulkemisen jälkeen
Sivukivialueen lähellä

pH
Sulfaatti
Nitraatti
Arsenikki
Koboltti
Kromi
Elohopea
Nikkeli
Uraani
Sinkki

Perustaso**

Talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset (STM 401/2001)

Kaivoksen elinaika

8,68
481
0,062
46,8
46,7
65,8
10,4
52,7
524
106

8,28
174
0,782
16,9
17
24
3,74
20,4
188
39,5

8,69
505
0,074
47,8
47,5
68,4
9,23
53,9
554
108

8,39
235
0,67
22,2
22,2
32
4,28
26,2
257
51,5
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Hankevaihtoehto 4
Hankevaihtoehdossa 4 Kivivuopionojan
alueella sijaitsevasta vesivarastoaltaasta
tuleva valunta vaikuttaa pohjavesialueen veden laatuun. Pohjaveden arvioiduista pitoisuuksista hankevaihtoehdossa 4 on yhteenveto taulukossa 11-8-5. Kadmiumin ja nikkelin pitoisuuksien arvioidaan ylittävän WHO:n juomavedelle asettamat ohjearvot.
Kivivuopionvaaran pohjavesialueella (12273125) pohjaveden
laadun voidaan olettaa paranevan etäisyyden kasvaessa sivukivialueista ja vesivarastoaltaasta. Tämä johtuu haitta-aineiden liukenemisesta ja laimenemisesta puhtaaseen pohjaveteen.
Pohjaveden laadun heikkeneminen on voimakkaampaa vaihtoehdoissa 1A-1C sivukivialueelta tulevasta valunnasta johtuen,
mutta WHO:n juomavedelle asettamat raja-arvot ylittyvät myös
vaihtoehdossa 4. Pohjavesialue on pienikokoinen ja luokiteltu
III-luokkaan, minkä vuoksi sen hyödyntäminen vedenhankintaan on epätodennäköistä. Kaivostoiminnan aikana pohjaveden laatuun kohdistuvaa vaikutusta voidaan pitää kokonaisuudessaan kohtalaisena.

Taulukko 11-8-6. Arvio pitoisuuksista kaivoksen toiminnan aikana - Kivivuopionvaaran pohjavesialue (12273125) (SRK Consulting 2013).

Juomavedelle asetetut ohjearvot
STM 401/2001:n
mukaiset raja-arvot
NO3
SO4
Ca
Fe
K
Mg
Na
Al
As
Cd^
Co
Cr
Cu
Hg^
Mn
Mo
Ni
Pb
Sb
U
Zn

0.001
^
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STM 401/2001:n
mukaiset suositusrajaarvot

WHO (2011)

Läntinen III-luokan
pohjavesialue

µg/l
50
50
43,6
mg/l
250
329
mg/l
27,5
mg/l
0,2
0,0654
mg/l
25
mg/l
8,51
mg/l
25,5
mg/l
200
0,0336
µg/l
10
10
1,45
µg/l
5
3
3,41
µg/l
56,8
µg/l
50
50
18,3
µg/l
2000
2000
247
µg/l
6
0,682
µg/l
50
190
µg/l
µg/l
20
70
86
µg/l
10
10
0,918
µg/l
20
2,27
µg/l
100
30
17,9
µg/l
30,7
Ylittää juomavedelle asetetut raja-arvot (STM 401/2001)
Ylittää juomavedelle asetetut suositusraja-arvot (STM 401/2001 )
Ylittää WHO:n juomavedelle asettamat ohjearvot (2001)
Tasapainotettu arvo, joka on yhtä suuri kuin tasapainottamaton arvo, koska sitä ei ole otettu mukaan tasapainotettuun malliin.
Cd- ja Hg-pitoisuuksien kohonneet arvot johtuvat osittain analysoinnissa käytetyistä määritysrajoista

11.8.6.2 Rautuvaaran alue (Hankevaihtoehdot 1B ja 4)
Hankevaihtoehdoissa 1B ja 4
Rautuvaaraan suunniteltu rikastushiekka-alue sijoittuu
osittain Kurtakon III-luokan
pohjavesialueelle (12273128)
(Kuva 11-8-3). Kurtakon pohjavesialuetta ympäröivät laajat metsäiset suoalueet ja avosuoalueet, jotka voivat heikentää pohjavesialueen veden laatua ja vedenhankintakelpoisuutta.
Käyttöön saatavan pohjaveden määrä on pieni, arvion mukaan
150 m3/vrk. Siksi on epätodennäköistä, että Kurtakon pohjavesialuetta hyödynnettäisiin yhdyskunnan vedenhankintaan.
Alueella ei ole yksityiskäytössä olevia kaivoja.
HIA2-mallinnuksen mukaan Rautuvaaran rikastushiekka-alueelta tuleva valunta saattaa vaikuttaa Kurtakon pohjavesialueen
veden laatuun. On todennäköistä, että pohjavesialueen veden
laatu heikkenee merkittävästi, mikä estää pohjavesialueen hyödyntämisen vedenhankintaan ilman vedenkäsittelyä.
Matalan herkkyystason vaikutuskohteeseen kohdistuvaa
merkittävää vaikutusta pidetään kohtalaisena vaikutuksena.
Kivikkopalon II-luokan pohjavesialueeseen (12273129), joka
sijaitsee lounaaseen päin rikastushiekka-alueesta alavirran puolella, ei kohdistu vaikutusta. Vaikka pohjavesialue sijaitsee rikastushiekka-alueeseen nähden Niesajoen alajuoksulla, pohjaveden virtaus suuntautuu luontaisesti pohjavesialueelta jokeen.
Näin ollen haitallista vaikutusta pohjavesialueen veden laatuun
tai määrään ei ole odotettavissa.
11.8.6.3 Juvakaisenmaan alue, Hankevaihtoehto 1C
Hankevaihtoehdossa 1C Juvakaisenmaan rikastushiekka-alue sijaitsee
metsäsuo- ja avosuoalueella. Tällä alueella ei ole pohjavesialueita eikä yksityisiä kaivoja.
Erihnäistenmaan
(12273130), Sadinkankaanlammen
(12273132) ja Juvakaisenmaan (12273131) pohjavesialueet
(Kuva 11-8-4) sijaitsevat lähellä, mutta ne ovat ylävirran puolella
rikastushiekka-alueeseen nähden eikä niihin kohdistuvia vaikutuksia ole odotettavissa. Rikastushiekka-alueesta kaakkoon sijaitsee Takasaajon pohjavesialue (12273103). Myös se on ylävirran puolella eikä siihen kohdistu vaikutusta. Takasaajon pohjavesialuetta lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut pohjavesialueet ovat III-luokan pohjavesialueita.
Rikastushiekka-alueelta tulevan valunnan suotautuminen
pohjaveteen aiheuttaa mahdollisesti Ylläsjokeen purkautuvan
pohjaveden pilaantumisen. Ylläsjoki sijaitsee rikastushiekka-alueen eteläpuolella. Ylläsjokeen kohdistuva vaikutus on arvioitu
erillisessä arvioinnissa (luku 11.9, Pintavesi).
Mahdolliset rikastushiekka-alueelta peräisin olevat pohjavesivaikutukset arvioidaan vähäisiksi, koska pohjavesialueisiin tai
yksityisiin kaivoihin ei kohdistu haitallisia vaikutuksia.

11.8.6.4 Kuljetuskäytävä (Kaikki hankevaihtoehdot)

Hannukaisen ja Rautuvaaran alueet yhdistävä kuljetuskäytävä
ylittää Valkeajoen läheisyydessä sijaitsevat Kivivuopionvaaran
(12273125) ja Saivojärven (12273117A ja 12273117B) pohjavesialueet (Kuva 11-8-2). Saivojärven (A) pohjavesialue on luokiteltu
II-luokan pohjavesialueeksi ja soveltuu siten mahdollisesti yhdyskunnan vedenhankintaan. Saivojärvi B ja Kivivuopionvaara
ovat III-luokan pohjavesialueita.
Kuljetuskäytävään liittyvät pohjavesivaikutukset rajoittuvat pääosin putkilinjan, teiden ja hihnakuljettimen rakentamiseen (hankevaihtoehto 4). Rakentamistoimenpiteet rajoittuvat kuitenkin maan pintaosaan. Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että rakentamisesta aiheutuisi vaikutuksia pohjaveteen.
Vaikutus on myös verrattain lyhytaikaista.
Kuljetuskäytävän rakentamisesta aiheutuvat pohjavesivaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Kuljetuskäytävän rakentamiseen
liittyvät vaikutukset on arvioitava tarkemmin jatkosuunnittelun
yhteydessä.
11.8.6.5 Muonionjoen ja Juvakaisenmaan putkilinjat
(Hankevaihtoehdot 1C ja 4)
Muonionjoen putkilinja
(vaihtoehto 4) ja Juvakaisenmaan rikastushiekka-alueen ja Rautuvaa-ran suodatuslaitoksen yhdistävä putkilinja (vaihtoehto 1C) ylittävät Erihnäistenmaan (12273130) ja Juvakaisenmaan (12273131)
pohjavesialueet Juvakaisenmaan lähettyvillä (Kuva 11-8-4). Tällä
hetkellä näitä III-luokan pohjavesialueita ei hyödynnetä vedenhankintaan.
Erihnäistenmaan ja Juvakaisenmaan pohjavesialueisiin mahdollisesti vaikuttavat toiminnot liittyvät kaivoksen rakennusvaiheeseen, jolloin rakennetaan putkilinjoja ja tehdään maanrakennustöitä. Rakennustoimenpiteet ovat kestoltaan ja laajuudeltaan rajallisia. Näihin III-luokan pohjavesialueisiin kohdistuva
vaikutus arvioidaan vähäisestä merkityksettömään.
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