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6.4.6 Asutus ja yhdyskunta
Vaaran valtausalueilla ei ole asuinkiinteistöjä, loma-asuntoja tai muita rakennuksia. Lähin
asutuskeskittymä, Saarikylä sijaitsee noin 500 metrin päässä suunnitellun louhoksen kaakkoispuolella. Saarikylä on muutaman sadan asukkaan muodostama kylä Saarijärven länsirannalla. Alueella on myös loma-asuntoja, jotka sijoittuvat pääasiassa Saarikylän rantaan yli
kilometrin etäisyydelle suunnitellusta louhoksesta.
Saarikylän länsipuolella, Ala-Luoman ja Saarijärvin Myllylahden välisellä alueella, sijaitsee
3,2 km:n pituinen luontopolku (kuva 6-18). Opastaulut ja jäljet kertovat alueen geologiasta
sekä entisistä ja nykyisistä elinkeinoista. Isokallion ”kivinen vieraskirja” on luontopolun erikoisuus.

Kuva 6-18. Saarikylän luontopolku (merkitty vihreällä).
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6.5 Muinaisjäännökset ja historialliset kohteet
YVA-hankkeen alueen historiallisia kohteita ja muinaisjäännöksiä on selvitetty Kainuun museosta. Rakennushistorialliset kohteet on selvitetty ympäristökeskuksen julkaisuista ja sotahistorialliset kohteet alueen inventoijalta everstiluutnantti Pertti Huttuselta.
Kiantajärven ympäristössä tunnetaan suuri määrä muinaisjäännöksiä, jotka ovat pääasiassa
muinaisia asuinpaikkoja. Myös erilaisia työkaluja on löydetty. Kuvassa 6-19 on esitetty Hietaharjun ja Peura-ahon alueiden lähimpien muinaisjäännösten sijaintipaikat. Kuvassa 6-20 on
esitetty vastaavat kohteet Vaaran alueelta. Muinaisjäännösrekisterissä mainittujen lisäksi
alueelta tunnetaan lain suojaamiin muinaisjäännöksiin kuuluva Isokallio Saarikylästä. Kyseessä on kallio, jossa on runsaasti kaiverruksia pitkältä ajalta. Lisäksi se on kyläläisten vanha kokoontumispaikka.

Kuva 6-19. Hietaharjun ja Peura-ahon ympäristön muinaisjäännösten sijoittuminen (merkitty
punaisella).
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Kuva 6-20. Vaaran ympäristön muinaisjäännösten sijoittuminen (merkitty punaisella).
Muinaisjäännösrekisterin tietojen perusteella YVA-hankkeen kohteena olevilla kaivosalueilla
tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole tunnettuja muinaisjäännöksiä. Lähimmät tunnetut
kohteet ovat Hietaniemessä noin 400 metrin päässä suunnitellusta Hietaharjun kaivoksesta.
Suomussalmen sotahistoriallisessa inventoinnissa saatujen tietojen perusteella Peura-ahon
suunnitellulla kaivosalueella, Kiannanniementien länsipuolella, ei arkistotietojen perusteella
ole sotahistoriallisia jäänteitä. Kiannanniementien itäpuolella on paikantamattomia kohteita.
Hietaharjun ympäristössä, Kiannanniemen alueella, on sotahistoriallisia kohteita, joita ei
puutteellisten lähteiden vuoksi ole paikallistettu. Arkistoon on merkitty mahdollisia kohteita
paikkojen nimillä, jotka eivät karttatarkastelun perusteella sijoitu suunnitellulle kaivosalueelle.
Vaaran suunnitellun kaivosalueen eteläpuolella, lähellä kaivosaluetta, on arkistotietojen perusteella korsun kuoppa, jota ei ole tutkittu tai mitattu. Lisäksi ilmeisesti Isokallion seinämään
on hakattu kirjoitus ”MUISTO SOTASTA 1940”, jota myöskään ei ole sotahistoriallisessa mie
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lessä tutkittu. Vaaran alueen eteläpuolella, Myllylahden rannalla, sijaitsee em. lisäksi konekivääripesäke, joka on Saarikylän luontopolun varrella.

6.6 Maankäyttö ja kaavoitus
Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueilla / ympäristössä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hankealueella vaikuttavia ohjaavia kaavoja ovat
Kainuun 3. seutukaava sekä vahvistettavana oleva Kainuun maakuntakaava.
Kainuun maakuntakaava 2020
Maakuntakaavakartassa (kuva 6-21) Hietaharjun suunnitellun kaivosalueen läheisyydessä
on merkintä (S), joka tarkoittaa Pahalammenpuron Natura-aluetta sekä merkintä (at), joka
tarkoittaa Kiannanniemen kylää. Peura-ahon alueen lounaispuolella oleva merkintä (SL) tarkoittaa luonnonsuojelulain nojalla suojeltua Ison-Niittylammen Natura- ja suojelualuetta. Vaaran alueen eteläpuolella oleva merkintä (ekt) tarkoittaa toiminnassa olevaa Tulikivi Oyj:n vuolukivilouhosta / tuotantolaitosta. Merkintä (at) puolestaan tarkoittaa Saarikylää ja Vaaran alueen pohjoispuolella olevat merkinnät tarkoittavat Rytyskallioiden Natura-aluetta sekä arvokasta kallioaluetta.
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Kuva 6-21. Ote Kainuun maakuntakaavasta 2020 (Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2007).
Kainuun maakuntakaavaa ei ole vielä vahvistettu ympäristöministeriössä. Maakuntakaava
tullaan vahvistamaan mahdollisesti vuoden 2008 lopulla.
Kainuun 3. seutukaava
Maakuntakaava tulee korvaamaan nykyisin voimassa olevan Kainuun 3. seutukaavan, joka
on vahvistettu 15.3.1991. Seutukaavan, kuten myös maakuntakaavan, tarkoituksena on toimia ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- tai maakuntakaavaa.
Hietaharjun kaivosalue ja sen lähiympäristö on merkitty Kainuun 3. seutukaavassa merkinnällä (RA), jonka perusteella alueen maankäyttöä ohjataan loma-asutukseen. Peura-ahon tai
Vaaran alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä ei ole erityismerkintöjä (kuva 6-22).
Vahvistettavana oleva Kainuun maakuntakaava tulee korvaamaan 3. seutukaavan. Maakuntakaava ei tule ohjaamaan loma-asutuksen sijoittumista.
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Kuva 6-22. Ote Kainuun 3. seutukaavasta (yhdistelmäkartta) (Kainuun liitto 1991).
Ranta-asemakaavat
Rantarakentamista ohjataan ranta-asemakaavalla (ent. rantakaava). Kuvassa 6-23 on esitetty YVA-hankeen alueen ympäristön ranta-asemakaavat (Kainuun ympäristökeskus). Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran suunnitellut kaivokset eivät sijoitu ranta-asemakaava-alueille
eivätkä sellaisten läheisyyteen. Hankealueita lähin ranta-asemakaava sijoittuu Vasonniemeen yli 2 kilometrin etäisyydelle Hietaharjun suunnitellulta kaivokselta etelään.
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Kuva 6-23. Rantakaavat YVA-hankealueen ympäristössä (Kainuun ympäristökeskus 2008).
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7 ARVIOINNIN KOHDISTAMINEN, TEORIA JA ARVIOINTIMENETELMÄT
7.1 Arviointialueen rajaus
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitettyä arviointialueen rajausta on kasvatettu
kaikkien tarkasteltavien kohteiden osalta. Lähtökohtaisesti kaikki vaikutukset on arvioitu osaalueittain (esim. melu, vesi ja liikenne) niin pitkälle kuin havaittavia vaikutuksia voidaan katsoa muodostuvan.
Hietaharjun ja Peura-ahon kaivoshankkeiden vesistövaikutusten arvioinnin alue on laajennettu koskemaan koko Kiantajärveä ja Vaaran kaivoshankkeen vaikutukset koko Saarijärveä.
Lisäksi Vaaran ja Peura-ahon lähivaikutusalueita on laajennettu alustavien aluesuunnitelmien valmistuttua. Lähivaikutusalueella tarkoitetaan kilometrin säteelle suunnitelluista toiminnoista jääviä alueita. Liikenteen vaikutusalueeseen kuuluu suunniteltujen kaivosten väliin
jäävä alue ja rajauksena liikenteen vaikutusalueelle on valtatie 5.

7.2 Toiminnan vaiheet
Arvioinnissa on selvitetty Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosten ympäristövaikutukset
hankkeiden koko elinkaaren ajalta. Kaivosten elinkaaren vaiheet ovat:
Rakennusvaihe – tuotantoa valmisteleva vaihe
o Hietaharju ja Peura-aho: kasvillisuuden raivaus, pintamaiden poisto ja
muokkaus
o Vaara: kasvillisuuden raivaus, pintamaiden poisto ja muokkaus, laitosalueen
rakennustyöt, raakavesilinjan rakentaminen sekä rikastushiekka-altaan
rakentaminen
Tuotantovaihe – varsinainen kaivostoiminta
o Hietaharju ja Peura-aho: malmin ja sivukivien louhinta
o Vaara: malmin ja sivukivien louhinta, malmin käsittely, rikastus ja muut
keskeiset toiminnot, lopputuotteen/tuotteiden ja sivumateriaalien kuljetukset
alueen ulkopuolelle tai käyttö alueella
Maisemointi- ja jälkihoitovaihe – toiminnan päättäminen
o Hietaharju ja Peura-aho: louhoksen ja sivukivien varastoalueiden maisemointi
o

sekä muu jälkihoito ja seuranta
Vaara: louhoksen, sivukivien varastoalueiden ja rikastushiekka-altaan
maisemointi sekä muu jälkihoito ja seuranta
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7.3 Arvioinnin kohdistaminen
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosten ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-lain ja asetuksen edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella. Menettelyssä on arvioitu hankkeen koko
elinkaaren aikaisten toimintojen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:
- ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin
vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen
- yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön, rakennuksiin, maisemaan ja kulttuuriperintöön
- luonnonvarojen hyödyntämiseen
- edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin
Tässä hankkeessa ympäristövaikutusten arvioinnissa erityisen tarkastelun kohteena ovat
olleet hankkeen:
- aiheuttama melu ja tärinä
- aiheuttama pölyäminen
- aiheuttamat maankäytön ja maiseman muutokset
- aiheuttama muutos liikennemäärissä ja siitä aiheutuvat vaikutukset
- vaikutukset terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
- vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
- vaikutukset luonnonympäristöön

7.4 Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten arviointi
7.4.1 Yleistä kaivostoiminnasta maa- ja kallioperään aiheutuvista vaikutuksista
Kaivostoiminta muuttaa fyysisesti kaivosalueen maa- ja kallioperää peruuttamattomasti, kun
alueen maa- ja kallioperää muokataan toiminnan valmisteluvaiheessa. Avolouhoksen alueelta poistetaan maa-aines ja kallioperää louhitaan. Tie-, varasto-, ja huoltoalueiden maaperää
tasataan ja täytetään.
Maaperän kemiallinen tila voi muuttua, jos maaperään kulkeutuu alkuaineita tai yhdisteitä.
Muuttuminen voi tarkoittaa maaperän kemiallisen koostumuksen tai muiden kemiallisten olosuhteiden muutosta.
Maaperän kemiallista muutosta voi kaivostoiminnassa seurata pölyn tai muiden yhdisteiden
kuiva-/märkälaskeumana, pato- ja muiden rakenteiden läpi suotautuvan veden mukana sekä
yksittäisistä onnettomuuksista, kuten kemikaali- tai öljyvuodoista.
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7.4.2 Arvioinnin toteuttaminen
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran alustavien aluesuunnitelmien perusteella on saatu selville
tehtävien maansiirtotöiden ja louhintatöiden laajuus sekä sijoittuminen. Alueiden vesienhallintaa, pohjarakenteita sekä kiviainesmateriaalien määrää ja laatua koskevien tietojen perusteella on arvioitu maaperään kohdistuvaa kemiallista kuormitusta. Arvioinnin tulokset on esitetty kohdekohtaisesti.
Maaperän kohdistuvan kemiallisen kuormituksen (esim. raskasmetallit) vaikutuksia maaperässä eli mahdollista maaperän pilaantumista on arvioitu vertailemalla maaperän haittaaineiden taustapitoisuuksia ja arvioidun kuormituksen jälkeisiä pitoisuuksia maaperässä ns.
PIMA-asetuksen (214/2007) mukaisiin haitta-aineiden kynnys- ja ohjearvotasoihin. Tarkastelussa on huomioitu pitoisuustasojen lisäksi myös pilaantuneisuuden välittömät ja välilliset
altistumisriskit ihmiseen esim. vesien tai pölyämisen välitykseltä.

7.5 Pintavesiin, kalastoon ja kalastukseen kohdistuvien vaikutusten arviointi
7.5.1 Yleistä kaivostoiminnasta pintavesiin aiheutuvista vaikutuksista
Kaivostoiminnassa pintavesivaikutukset voivat ilmetä lähinnä kemiallisena kuormituksena ja
sitä kautta vaikutuksena mm. vesikasvillisuudessa ja vesieliöstössä. Raakaveden hankinta
voidaan myös vaikuttaa alentavasti raakaveden lähteenä toimivan vesistön veden pinnankorkeuteen. Avolouhosperiaatteella toimivissa kaivoksissa vaikutetaan em. lisäksi paikallisesti myös alueen pintavesien virtaussuuntiin ja virtaamiin. Avolouhinnasta jää usein toiminnan päätyttyä jäljelle ns. tekojärviä.
Kemialliset ja biologiset muutokset purkuvesistössä riippuvat keskeisesti kuormituksesta sekä vesistön kyvystä kestää veden laadun muutoksia. Pienten kaivoshankkeiden vaikutukset
vesistössä ovat usein vähäisiä ja kohdistuvat pienelle alueelle purkupisteen läheisyyteen.
Raakaveden otto puolestaan voi vaikuttaa etenkin pienten järvien tai lampien veden pinnankorkeuteen merkittävästi etenkin, jos vedet puretaan eri vesistön osaan / reittiin. Vaikutus
korostuu kuivina vuodenaikoina.
Purkuveden määrä (virtaama) ja veden mahdollisesti sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet
sekä muut ominaisuudet, kuten pH ja kiintoainepitoisuus vaikuttavat kuormitukseen. Kaivosalueilla, joilla louhinnan lisäksi rikastetaan malmia, syntyy vesistökuormitusta kaivoksen kuivatusveden lisäksi rikastushiekka-altaan suotovedestä (prosessivesi) sekä kaivosalueen pintakuivatusvesistä.
Purkuvesistön kykyyn kestää muutoksia vaikuttaa keskeisimmin vesistön koko sekä veden
vaihtuvuus. Mitä suurempaan ja nopeammin vaihtuvaan vesimassaan kuormitus kohdistuu,
sitä pienempiä muutokset vesistössä ovat. Myös kemiallisilla ja biologisilla ominaispiirteillä on
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vaikutusta sietokykyyn. Mikäli veden vaihtuvuus purkuvesistössä on hidasta, sedimenttiin
kertyy suurempi määrä purkuveden haitta-aineita, joka voi aiheuttaa sedimentin pilaantumista sekä sisäistä kuormitusta.
Haitta-aineet voivat kertyä pääsiassa sedimentin kautta tai suoraan vedestä vesieliöstöön ja
edelleen ravintoketjussa kaloihin, jonka välityksellä myös ihmisten altistuminen haitta-aineille
on mahdollista. Haitta-aineiden kertyminen pohjasedimenttiin voi myös vaikeuttaa tai estää
kalojen kutua. Voimakas veden kiintoainepitoisuuden kasvu aiheuttaa veden samentumista,
joka voi aiheuttaa kalojen siirtymistä muualle.
Haitta-aineet, esimerkiksi raskasmetallit, kertyvät yleensä ravintoketjun huipulle eli petokaloihin, joita ovat mm. hauki ja kuha. Esimerkiksi muikkuun haitta-aineet eivät juuri kerry, koska
kalat ovat lyhytikäisiä ja ne hankkivat ravintonsa kasviplanktonista eivätkä pohjasedimentistä,
kuten särkikalat.
Kaivostoiminnasta aiheutuu harvoin merkittäviä kalataloudellisia vaikutuksia etenkin vesistöissä, joissa pääsaalislajina on muikku. Kaivosten purkuvesissä ei ole orgaanista kuormitusta tai merkittävää ravinnekuormitusta. Purkuvedet eivät aiheuta limoittumista pyydyksissä.
Raakaveden oton vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä prosessisuunnittelulla, käyttämällä
vettä säästeliäästi sekä kierrättämällä vesiä. Kuormituksen määrää ja täten haitallisia ympäristövaikutuksia purkuvesistössä voidaan vähentää käsittelemällä kaivoksen vedet asianmukaisesti. Nykytekniikan suomin edellytyksin purettavat kaivosvedet voidaan tarpeen mukaan
puhdistaa jopa laadultaan otettua raakavettä vastaavaksi tai paremmaksi. Mikäli kaivoksella
syntyy haitallisiksi luokiteltavia vesiä eikä niitä käsitellä asianmukaisesti voi kaivos pahimmassa tapauksessa aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia purkuvesistöissä. Toisaalta oikein käsiteltyinä kaivoksen ylijäämävedet eivät aiheuta lainkaan muutoksia purkuvesistön
veden laadussa.
7.5.2 Arvioinnin toteuttaminen
Kaivostoiminnan pintavesiin kohdistuva kuormitus sekä vaikutus alapuolisten vesistöjen hydrologisiin olosuhteisiin on arvioitu vesitaselaskelmien ja kaivosalueella syntyvien ja kaivosalueelta pois johdettavien vesien määrää ja laatua (mm. haitta-aine- ja kiintoainepitoisuutta
sekä pH-arvoa) koskevien tietojen perusteella.
Laskennallisen kuormituksen ja sen kohteena olevien pintavesistöjen laadun perusteella on
arvioitu mahdolliset muutokset pintavesien ja sedimenttien nykytilassa sekä vaikutukset pohjaeläimiin, kalastoon ja kalastukseen. Arvioinnissa on huomioitu vastaanottavien vesistöjen
ominaispiirteet, kuten vesitilavuus, luonnontilaisuus, humuspitoisuus, ravinnetaso, hydrologia, eliöyhteisöt ja vesistön käyttötarkoitukset ja -arvot. Vesistöjen ominaispiirteet, kalasto ja
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kalastustiedot on selvitetty Kesälahden Kalastus Oy:n tekemällä kirjallisuus- ja kyselytutkimuksella.
Vertailuarvioina vesipäästöjen vaikutusten arvioinnissa on käytetty vesistöjen nykytilan tietoja
sekä valtioneuvoston asetusta (1022/2006) vesiympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista.

7.6 Pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi
7.6.1 Yleistä kaivostoiminnasta pohjavesiin aiheutuvista vaikutuksista
Suomessa pohjaveden pinta on kaikkialla lähellä maan pintaa, joten kaivoslouhinta kohdistuu
lähes aina pohjavedenpinnan alapuolelle. Pohjaveden pinta laskee louhoksen ympäristössä
toiminnan aikana, koska louhostiloihin kertyvää vettä joudutaan pumppaamaan maan päälle.
Yleensä toiminnan päätyttyä pohjaveden pinta palaa lähes entiselle tasolleen. Sekä avolouhosten että maanalaisten louhosten vaikutus pohjaveden pinnankorkeuteen ja vaikutusalueen suuruuteen on aina tapauskohtainen. Pohjaveden virtausnopeus riippuu olennaisesti
maa- ja kallioperän vedenjohtavuudesta. Huonosti vettä johtavilla alueilla (tiiviillä moreeni- ja
kalliomuodostumien alueilla) pohjaveden liike on huomattavasti hitaampaa kuin esim. soraharjujen ja ruhjeisten kallioiden alueilla.
Kaivoksen lähiympäristön pohjaveden kemialliseen tilaan louhinnalla ei yleensä ole vaikutusta, koska louhos muodostaa paikallisen aleneman pohjaveden pinnankorkeudessa, ja lähiympäristön pohjavesi virtaa kohti louhosta (pohjavesigradientin käännös). Louhoksesta
maan päälle pumpattaviin kuivatusvesiin voi sen sijaan liueta jäämiä louhittavista mineraaleista (esim. raskasmetalleja), räjähdysaineista (ravinteita) sekä pieniä määriä esim. voiteluaineita ja öljyjä. Kuivanapitovedet saadaan kerättyä hallitusti ja johdettua kaivoksen muuhun
vesikiertoon, jossa ne voidaan käsitellä.
7.6.2 Arvioinnin toteuttaminen
Pohjavesivaikutusten arviointi on toteutettu edellä mainittujen kiviainesta ja rikastushiekkaa
koskevien tutkimustulosten lisäksi käytettävissä olevaan tietoon alueiden ja lähiympäristön
pohjavesipintojen tasoista, muodostumisesta, virtaussuunnista ja laadusta; sekä tietoihin
alueiden pohjaveden käytöstä (talous-/raakavesi) ja lähimpien tärkeiden pohjavesialueiden
sijainneista. Näitä asioita on selvitetty ennen YVA-menettelyä sekä sen aikana.
Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty mahdolliset vaikutukset maa- ja kalliopohjaveden pinnankorkeuksiin, jonka perusteella on arvioitua muutoksia pohjaveden virtaussuunnissa sekä
mahdollisia muutoksia veden hankintaan (saatavuuteen). Arvioinnissa huomioidaan lisäksi
mahdollisten esimerkiksi polttonesteiden varastointiin liittyvien vahinkotilanteiden vaikutukset
pohjaveden laatuun.



K uhmo
Metals Oy

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Ihmisiin pohjaveden välityksellä mahdollisesti kohdistuvia vaikutuksia ja niiden merkitystä
arvioidaan talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten perusteella huomioiden alueen pohjaveden nykyinen käyttö. Pohjaveden laadullisia ominaisuuksia verrataan STM:n asetuksen
(401/2001) mukaisiin pienten talousvesiyksiköiden laatuvaatimuksiin ja -suosituksiin.

7.7 Ilmaan kohdistuvien vaikutusten arviointi
7.7.1 Yleistä kaivostoiminnasta ilmaan kohdistuvista vaikutuksista
Kaivostoiminnassa muodostuu ilmapäästöjä, jotka voidaan jakaa kaasu- ja pölypäästöihin.
Päästöt syntyvät mm. räjäytyksistä, malmin / sivukivien käsittelystä ja kuljetuksista. Tavallisen avolouhosperiaatteella toteutetun kaivostoiminnan selvästi merkittävin ilmaan ja lähiympäristöön kohdistuva päästö on kiviainesperäinen mineraalipöly. Louhinnassa muodostuva
kiviainespöly on partikkelikooltaan suurta (pääosin halkaisijaltaan yli 30 μm) ja hengitettävän
hiukkaskoon (PM10) osuus louhinnassa muodostuvasta pölystä on pieni.
Pölypäästöjen suuruutta ja merkittävyyttä voidaan arvioida pölyn leijuman ja laskeuman avulla. Laskeuman merkitystä pidetään nykyään vähäisenä arvioitaessa pölyn terveysvaikutuksia, joten tärkeämpää on arvioida leijuvan pölyn määrää ja leviämistä. Mineraalipölyn terveysvaikutuksiin vaikuttaa leijuvan pölyn määrä sekä kemiallinen tai fysikaalinen koostumus.
Kaasumaisten päästöjen vaikutukset eivät ole niin konkreettisia kuin pölypäästöjen, koska
niillä ei ole selkeitä paikallisia vaikutuksia, vaan vaikutukset ovat alueellisia tai globaaleja.
Louhintatoiminnan merkittävimmät kaasumaiset päästöt muodostuvat kuorma-autojen ja työkoneiden pakokaasuista sekä louhinnan räjäytyskaasuista.
7.7.2 Arvioinnin toteuttaminen
Kaivostoiminnassa muodostuvan pölyn määrää ja leviämistä on arvioitu laskennallisesti
muissa louhoshankkeissa tehtyjen pölyn leviämisselvitysten pohjalta sekä muun louhintatoiminnan pölyvaikutuksia koskevan kirjallisuuden pohjalta (esim. Aatos 2003).
Leijuman mallintaminen
Pölyn leviämisen mallintamiseen on olemassa useita mallinnusohjelmia, joista tunnetuin on
US EPA:n kehittämä ns. FDM-malli. Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran kaivostoiminnassa
muodostuvan pölyn leviämisen mallintamiseen FDM-mallilla ei ole riittävästi lähtöaineistoa.
Pölyn leviämistä (leijumaa) on mallinnettu TA Luft 1974/1983 mukaisilla laimennuskertoimilla
(Neste Oil Oyj 2006). Laimennuskerroin on valittu olettamalla ilmakehän virtaus stabiiliksi
(luokka 1 eli ns. Pasquill-luokka F). Mallinnusalueen maanpinta on oletettu tasaiseksi. Laimennuskertoimen arvo on kääntäen verrannollinen tuulen nopeuteen, eli tuulen nopeuden
kaksinkertaistuessa leijuvan pölyn pitoisuudet puolittuvat.
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Laimennuskertoimet on laskettu eri etäisyyksille kolmella eri tuulen nopeudella; heikko tuuli 1
m/s, Suomussalmen alueen keskituuli 2,7 m/s (Drebs ym. 2002) ja voimakas tuuli 10 m/s.
Laimennuskertoimet on esitetty taulukossa 7-1.
Taulukko 7-1. Laimennuskertoimet eri etäisyyksillä ja tuulen voimakkuuksilla (Neste Oil Oyj
2006).
Etäisyys

Laimennuskerroin,

Laimennuskerroin,

Laimennuskerroin,

lähteestä

tuulen nopeus 1 m/s

tuulen nopeus 2,7 m/s

tuulen nopeus 10 m/s

100 m

0,300

0,111

0,030

200 m

0,150

0,056

0,015

300 m

0,100

0,037

0,010

500 m

0,060

0,022

0,006

1 000 m

0,030

0,011

0,003

Hietaharjun ja Peura-ahon louhosten pölypäästön suuruus on arvioitu Tulikivi Oyj:n Juuan
Koskelan louhokselle tehtyjen hiukkaspitoisuusmittausten pohjalta. Vaaran pölypäästö on
arvioitu louhintamäärien ja rikastamon vuoksi kaksinkertaiseksi Hietaharjuun ja Peura-ahoon
nähden. Mallinnuksessa on arvioitu pölyä syntyvän tasaisesti koko avolouhoksen alueella ja
päästölähteeksi on määritelty louhoksen reuna. Louhintatoiminnassa syntyvän pölyn hengitettävän partikkelikoon (PM10) pitoisuudeksi louhosalueen reunalla on arvioitu Hietaharjun ja
Peura-ahon kaivoksilla 150 μg/m3 ja Vaaran kaivoksella 300 μg/m3.
Kokonaispölyn (TSP) leviämistä ei ole mallinnettu erikseen, koska nykyisen tutkimustiedon
pohjalta pölyn terveysvaikutusten kannalta kriittinen partikkelikokoluokka on alle 10 μm
(PM10). Lisäksi louhintatoiminnassa ja kivi- tai muiden mineraalisten kierrätysmateriaalien
jalostustoiminnassa muodostuvan kokonaispölyn suurimmat partikkelijakeet laskeutuvat
pääosin louhosalueelle tai sen välittömään läheisyyteen etäisyydelle, jolla ei ole asutusta tai
muita häiriintyviä kohteita. Kuvassa 7-1 on esitetty Suomussalmen alueen 30 vuoden prosentuaalista tuulensuuntajakaumaa kuvaava käänteinen tuuliruusu (suunnat joihin tuulee).
Tuulijakaumaa hyödynnetään pölyn leviämisen arvioinnissa.
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Pohjoiseen
20%

Luoteeseen

15%

Koilliseen

10%
5%
Länteen

Itään

0%

Lounaaseen

Kaakkoon

Etelään

Kuva 7-1. Käänteinen tuuliruusu (tuulijakauma %), Suomussalmi 1971–2000.
Toiminnasta aiheutuvaa pölylaskeumaa ei ole mallinnettu. Ympäristöön kohdistuva pölylaskeuma on arvioitu muista louhintakohteista saatujen tietojen pohjalta. Laskeuman vaikutukset ovat lähinnä visuaalisia ja häiritseviä.
Kaasumaisten päästöjen laskenta
Malmikuljetuksista aiheutuvat kaasumaiset päästöt on arvioitu VTT:n yksikköpäästöjen (VTT
2006) ja liikennemäärien perusteella. Pakokaasupäästöt työkoneille laskettiin TYKOpäästölaskentamallin (VTT) mukaisesti vuoden 2003 työkaluston keskimääräisten päästöjen
mukaan koneiden arvioiduilla keskimääräisillä toiminta-ajoilla.
Vertailuarvot
Ilmanlaadun ohjearvot (VNp 480/1996) kokonaisleijumalle (TSP eli leijuvan pölyn kokonaismassakonsentraatiolle) ovat 120 μg/m3 (vuorokausiarvo) ja 50 μg/m3 (vuosikeskiarvo). Valtioneuvoston asetuksen (VNa 711/2001) mukainen raja-arvo hengitettäville hiukkasille
(PM10) on vuorokausikeskiarvona 50 μg/m3. Pienhiukkasille (PM2.5) ei Suomessa ole asetettu ohje- tai raja-arvoja.
Kivipölyä koskevia työhygieenisiä ohjearvoja on annettu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa ”HTP-arvot 2000”. Epäorgaanisen pölyn kahdeksan tunnin vaikutusajalle arvioitu, haitalliseksi tunnettu keskipitoisuus (HTP 8 h) on 10000 μg/m3.
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Suomessa ei ole voimassa olevia laskeumaa koskevia ohjearvoja. Ilmansuojelulaki kumosi
voimaan tullessaan (1982) lääkintöhallituksen yleiskirjeen n:o 1664 (v. 1978), jossa kokonaisleijuman enimmäissuositus oli 10 g/m2/kk. Laskeuman määrä kuvaa lähinnä viihtyvyyshaittaa.
Kaasumaisille päästöille asetetut raja-arvot ovat voimassa ajoneuvo- ja työkonekohtaisesti
voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Louhintatoiminnassa ei aseteta kokonaispäästörajoja kaasumaisten päästöjen osalta.

7.8 Meluvaikutusten arviointi
7.8.1 Yleistä kaivostoiminnan melusta ja sen leviämisestä
Kaivostoiminnan meluvaikutukset
Yksi louhintatoiminnan merkittävimmistä lähialueen ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on
melu. Ympäristömelu on hyvin harvoin terveydelle haitallista, mutta se voi vaikuttaa ihmisten
elinoloihin ja viihtyvyyteen. Louhintatoiminnassa syntyy melua mm. porauksista, räjäytyksistä
sekä kiviainesten käsittelystä (murskaus), kuljetuksesta (pyöräkoneet sekä kuorma-autot) ja
jatkojalostuksesta (seulonta ym.).
Melun leviäminen ja vaimeneminen
Pistemäisen melulähteen (esim. poraus/murskaus) synnyttämän melun vaimenemiseen vaikuttaa ensisijaisesti etäisyys melulähteeseen (geometrinen hajaantumisvaimennus), 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 leviämiseen 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 mm. ilman lämpötila ja
kosteus. Myös ilmakehän lämpötilakerrostuneisuus vaikuttaa melun etenemiseen ja heijastumiseen. Tästä syystä kuulakkaat ja tyynet kesäillat ovat otollisimpia melun leviämiselle.
7.8.2 Arvioinnin toteuttaminen
Melua aiheuttavat toiminnot ja melulähteet
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosten toimintojen kuvaus on esitetty kohdassa 4.
Meluvaikutusten kannalta merkittävimpiä toimintoja ovat malmin ja sivukiven louhinta (poraus
ja räjäytys), kuljetukset sekä murskaus. Vaaran kaivoksella muodostuu lisäksi melua rikastamorakennuksen poistopuhaltimista. Suunnitelmien mukaan toiminta louhosalueilla tapah
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tuu kokonaisuudessaan kahdessa vuorossa päiväaikaan (7:00 – 22:00). Vaaran kaivoksella
rikastamo toimii kolmessa vuorossa, mutta merkittävimmät melua aiheuttavat toiminnot kuten
louhinta ja murskaus tapahtuvat kahdessa vuorossa päiväaikaan.
Merkittävimpien melulähteiden äänitehotasot (lähtöarvot) on otettu muista vastaavista hankkeista saatuihin tuloksiin, jotka perustuvat mittaus- ja mallinnustuloksiin sekä laitevalmistajien
antamiin laitekohtaisiin päästöarvioihin. Taulukoissa 7-2 ja 7-3 on esitetty mallinnuksessa
käytettyjen melulähteiden äänitehotasot sekä arvioidut vuorokautiset teholliset työajat.
Taulukko 7-2. Hietaharjun ja Peura-ahon melun leviämismallinnuksessa käytettyjen melulähteiden äänitehotasot sekä mallinnuksessa käytetty vuorokautinen tehollinen toiminta-aika.
Pistemelulähde

A-painotettu äänitehotaso, LWA

Tehollinen toimintaaika (7-22)

Poravaunu (1 kpl)

121,7 dB

100 %

Kaivinkone (1 kpl)

110 dB

100 %

Pyöräkuormaaja (1 kpl)

110 dB

100 %

Tiemelulähde

A-painotettu äänitaso, LAeq (10 m)

Tehollinen toimintaaika (7-22)

Yhdystie kaivosalueelle

45,4 dB

100 %

Tie louhokseen

54,9 dB

100 %

Tie sivukivialueelle

51,9 dB

100 %

Kiannanniementie (nykyinen)

48,2 dB

100 %

Kiannanniementie (nykyinen + malmikulj.)

50,7 dB

100 %
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Taulukko 7-3. Vaaran melun leviämismallinnuksessa käytettyjen melulähteiden äänitehotasot
sekä mallinnuksessa käytetty vuorokautinen tehollinen toiminta-aika.
Pistemelulähde

A-painotettu äänitehotaso, LWA

Tehollinen toimintaaika (7-22)

Poravaunu (2 kpl)

121,7 dB

100 %

Kaivinkone (2 kpl)

110 dB

100 %

Pyöräkuormaaja (1 kpl)

110 dB

100 %

Murskaamo

125 dB

100 %

Rikastamo (poistopuhaltimet, 2 kpl)

105 dB

100 %

Tiemelulähde

A-painotettu äänitaso, LAeq (10 m)

Tehollinen toimintaaika (7-22)

Yhdystie kaivosalueelle

45,4 dB

100 %

Tie louhokseen

58,4 dB

100 %

Tie murskaamolle

47,9 dB

100 %

Tie sivukivialueelle

58,4 dB

100 %

Tie Rikastushiekka-alueelle

45,4 dB

100 %

Saarikyläntie (nykyinen)

48,9 dB

100 %

Saarikyläntie (nykyinen + malmikuljetukset)

54,1 dB

100 %

Edellä lueteltujen melua aiheuttavien toimintojen lisäksi louhoksella on myös muita pääasiassa satunnaisia melua aiheuttavia toimintoja/tapahtumia; räjäytykset, huoltotyöt, erilaiset
merkkiäänet jne. Näitä melutapahtumia on lähdes mahdoton mallintaa luotettavasti, eikä niillä kokemusperäisesti ole kasvattavaa vaikutusta ympäristön keskiäänimelutasoille (LAeq).
Hetkellisiä, satunnaisia ja muita toiminnan pienempiä melutapahtumia ei ole huomioitu melumallinnuksessa.
Viranomaisten määräämien tai hyväksymien, asianmukaisesti käytettyjen akustisten hälytysja varoituslaitteiden äänet eivät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Laitteet tulisi
kuitenkin suunnitella ja sijoittaa niin ja niitä tulisi käyttää siten, että kansalaisia altistavat melutasot eivät ole tarpeettoman suuria eivätkä altistusajat tarpeettoman pitkiä.
Melumallinnukset on tehty oletetusti melun leviämisen kannalta pahimmissa tilanteissa eli,
kun maanpoistot louhosalueilta on suoritettu ja louhinta tapahtuu kallion (mallinnettavan vaiheen) pintaosassa. Lisäksi on mallinnettu melun leviäminen toiminnan loppuvaiheessa.
Mallinnusohjelma ja asetukset
Melun leviämismallinnukset tehtiin DataKustik CadnaA 3.7 mallinnusohjelmalla. Käytetyt laskentamallit pohjautuvat yhteispohjoismaisiin teollisuusmelun laskentamalleihin. CadnaA on
aluelaskentamalli, joka laskee melutasot vähän ääntä vaimentavissa olosuhteissa (lievä
myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen ja pieni lämpötilainversio). Malliin syötetään
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lähtötietoina melun leviämisen kannalta oleellinen tieto, kuten laskenta-alueen maastonmuodot, tiet, rakennukset sekä äänilähteiden melupäästötiedot.
Syötettyjen maastotietojen perusteella mallinnusohjelma muodostaa kolmiulotteisen maastomallin. Maastomallin päälle sijoitetaan melun laskentapisteverkko. Ohjelma laskee kullekin
laskentaverkon pisteelle melun A-painotetun samanarvoisen jatkuvan äänitason (ekvivalenttitason, LAeq) eli keskiäänitason. Keskiäänitasot saadaan laskettua päivä- tai yöajalle. Ohjelma
esittää tulokset graafisesti (väreinä ja/tai viivoina) meluvyöhykkeittäin esim. 5 dB:n välein.
Mallinnuksessa on jätetty laskenta-alueella olevien metsäalueiden, rakennusten ja muiden
toiminnan seurauksena syntyvien pienempien esteiden melua vaimentava vaikutus huomioimatta.
Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosalueiden ympärille rajattiin riittävän suuri neliön
muotoinen laskenta-alue (n. 3 x 3 km). Melun laskentapisteverkon tiheydeksi asetettiin 10 m
ja laskentapisteiden korkeudeksi 2 m maan pinnasta.
Vertailuarvot
Melumallinnuksen tuloksia verrataan Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuihin
melutasojen ohjearvoihin (A-painotettu keskiäänitaso LAeq). Arvot eivät ole sitovia yhden teollisuuslaitoksen aiheuttamien melutasojen osalta, mutta niitä käytetään yleisesti ja myös tämän mallinnuksen vertailuarvoina. Taulukossa 7-4 on esitetty valtioneuvoston päätöksessä
annetut meluohjearvot. Toiminnan aiheuttamia melutasoja verrataan valtioneuvoston päätöksen päiväohjearvoon, koska louhinnan melua tuottavimmat työvaiheet toteutetaan päiväaikaan kahdessa vuorossa.
Taulukko 7-4. Valtioneuvoston päätöksen (993/92) mukaiset ekvivalenttimelun ohjearvotasot.
LAeq
7-22

LAeq
22-7

Asumiseen käytettävät alueet

55 dB

50 dB

Virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä
läheisyydessä

55 dB

50 dB

Hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB

Uudet asuinalueet, virkistysalueet, hoito- ja oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB

45 dB

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

45 dB

40 dB

Melutasojen A-painotetut ohjearvot ulkona päivä- ja
yöaikaan

Hietaharjun ja Peura-ahon toiminnan merkittävimpien melulähteiden (poraus) ääni on lähietäisyydellä impulssimaista, mutta impulssimaisuus vähenee kuunteluetäisyyden kasvaessa. Useiden tutkimusten perusteella impulssimaisuuskriteeri ei täyty useinkaan lähimpien
häiriintyvien kohteiden etäisyydellä. Porauksen ääni ei ole kapeakaistaista. Edellä mainituin
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perustein melumallinnuksen tuloksia verrataan suoraan, ilman 5 dB:n impulssimaisuus/kapeakaistaisuuskorjausta (5 dB), VNp:n mukaisiin ohjearvotasoihin.

7.9 Tärinävaikutusten arviointi
7.9.1 Yleistä kaivostoiminnasta tärinävaikutuksista
Louhintaräjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka aiheuttaa kiven irtoamisen lisäksi
väliaineen hiukkasten siirtymistä eli tärinää. Maaperän tärinä on aaltoliikettä, joka aiheutuu
seismisten aaltojen etenemisestä. 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.
Aaltotyypit
Räjähdysaineen räjähtäessä porausreiässä syntyy shokkiaalto, joka aikaansaa aineen tiivistymistä ja pienen alueen murskautumista. Kallion murskaukseen kulumaton energia jatkaa
etenemistä kalliossa plastisena aaltona, joka aiheuttaa kalliossa plastisia muutoksia. Aallon
voimakkuuden vaimennettua riittävästi se muuttuu kimmoiseksi aalloksi, jolloin väliaineeseen
(kallioon) ei enää synny pysyviä muutoksia. Kimmoaallot voidaan yksinkertaistetusti jakaa
kahteen päätyyppiin, runkoaaltoihin ja pinta-aaltoihin. Runkoaalloista tunnetuimmat ovat Paallot, joissa liike tapahtuu pitkittäisesti eli ainehiukkaset siirtyvät etenemissuunnassa ja Saallot, joissa liike tapahtuu poikittaisesti eli ainehiukkaset siirtyvät kohtisuorasti etenemissuuntaan nähden. Pinta-aalloista tunnetuin ja tärkein on Rayleigh-aalto (R-aalto). Sylinterimäinen louhintaräjähdyspanos synnyttää väliaineessa leikkausta, jolloin syntyy sekä P- että
S-aalto. S- ja P-aaltojen mahdollisia vaikutuksia rakennuksiin on havainnollistettu kuvassa 72.
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Kuva 7-2. Tärinöiden aiheuttamia liikuntoja rakennuksissa, liikuntojen suuruutta korostettu
(Vuolio 1991).
Tärinöihin vaikuttavat geologiset tekijät
Tärinöiden leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ovat maa- ja kallioperäolosuhteet. Tärinäaaltoliike
vaimenee sen siirtyessä väliaineesta toiseen, kuten kalliosta maahan. Myös kallioperän rakoilu ja ruhjeisuus vaimentavat tärinää. Tärinän vaimeneminen johtuu energian heijastumisja taittumisilmiöstä. Tärinän suuruuteen ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä on havainnollistettu kuvassa 7-3. Pienillä 1-2 kg:n momentaanisilla panoksilla vaimenee tärinä kalliosta saveen siirtyessään lähes kokonaan jo 10–20 metrin etäisyyksillä.
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Kuva 7-3. Tärinän suuruuteen ja etenemiseen vaikuttavia tekijöitä (Vuolio 1991).
Etäisyyden ja momentaarisen (kerralla räjäytettävän) räjähdysainemäärän kasvaessa tärinäaaltojen heijastuksista ja taittumisista johtuen esiintyy tärinämittaustuloksissa suurta hajontaa.
Maaperän erilaisissa rajapinnoissa tärinä heijastuu tai taittuu, jolloin sen vaikutus voi summautua ja voimistua paikallisesti (kuva 7-4). Esimerkiksi jos pehmeä maakerros ohenee aallon etenemissuunnassa, heijastuu aalto kalliosta kohti maan pintaa.
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Kuva 7-4. Tärinän heijastuminen kalliosta (Vuolio 1991).
Räjäytysperäisen tärinän leviäminen ja havainnointi
Räjäytysperäisen tärinän voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat räjäytyksen voimakkuus
(käytetty kokonaisräjähdysainemäärä), momentaaninen räjähdysainemäärä, väliaineen koostumus, louhintatason syvyys sekä etäisyys louhintakohteesta. Lyhyillä (< 1 km) etäisyyksillä
tärinän voimakkuus riippuu pääasiassa momentaanisesta räjähdysainemäärästä ja kauempana (> 1 km) louhintakohteesta tärinän voimakkuus riippuu kentän kokonaisräjähdysainemäärästä.
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 epämiellyttäväksi 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. Käytännön työkohteissa on todettu, että ihminen on erittäin herkkä aistimaan tärinää, mutta samanaikaisesti huono aistimaan sen voimakkuutta. On tutkittu että ihminen
havaitsee tärinän, jonka voimakkuus on 5-10 mm/s, kokee epämiellyttäväksi tärinän 10–20
mm/s ja kokee häiritsevänä tärinän 20–35 mm/s.
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Vaikutukset rakenteisiin
Louhinnasta aiheutuu maaperään värähtelyä, joka voi siirtyä läheisiin rakennuksiin joko ilman
tai maaperän kautta. Värähtely voi ilmetä meluna, rakenteiden vaurioitumisena tai epämiellyttävänä tärinänä. Rakennuksen tärinään vaikuttaa mm. maalaji, pehmeän maakerroksen paksuus ja sen alla olevan peruskallion tai kovan maapohjan topografia. Pohjaolosuhteiltaan
ongelmallisimpia ovat alueet, joilla maaperä koostuu pehmeistä maalajeista, kuten savesta,
siltistä, turpeesta tai liejusta, koska näissä tärinän vaikutusalue ulottuu kauimmaksi. Tärinä
etenee maaperässä ns. R-aaltoina maapohjan ominaistaajuudella. Maaperä suodattaa tärinän taajuuksia, joista tehokkaimmin niitä, jotka poikkeavat maaperän ominaistaajuuksista.
Jos rakennusten ominaistaajuus on samalla taajuudella, siirtyy tärinä rakennuksen rakenteisiin.
Tärinän liikettä maaperässä sekä sen siirtymistä rakenteisiin on havainnollistettu kuvassa 75. Tärinä voi pahimmillaan heikentää rakenteita (rakennukset, tiet jne.) ja aiheuttaa taloudellista vahinkoa. Lähes poikkeuksetta louhintatöiden vaikutukset rajoittuvat nykypäivänä häiritseviin tekijöihin, eikä aineellisia vaurioita pääse asianmukaisella louhintasuunnittelulla ja toteutuksella tapahtumaan.

Kuva 7-5. Tärinän siirtyminen rakenteisiin (Törnqvist & Nuutilainen 2002).
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7.9.2 Tärinävaikutusten arviointi
Tärinävaikutuksia voidaan arvioida laskennallisesti räjäytystöiden suunniteltujen panoskokojen (käytettävän räjähdysainemäärän) perusteella tai räjäytysten aikana suoritettavin tärinämittauksin räjäytyskohteen ympäristössä. Laskennallisten tai mitattujen tulosten perusteella toiminta-aikana määritetään kohteeseen sopivat panoskoot ja tärinän raja-arvot. Tärinän muodostuminen ja eteneminen ovat aina kohdekohtaisia, joten laskennalliset panoskoot
ja raja-arvot ovat aina suuntaa antavia. Luotettavat panoskoot ja raja-arvot määritetään
yleensä louhintatyön aikana tehtävien mittausten perusteella.
Lainsäädännössä tärinä rinnastetaan nykyisin meluun. Ympäristönsuojelulain (86/2000)
3§:ssä ihmisen toimista aiheutuva tärinä rinnastetaan ympäristön pilaamiseen ja laissa ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) korostetaan kaavoittajien ja vahingon aiheuttamiseen osallistuvien vastuuta. Lain mukaan ympäristövahinko korvataan, mikäli ”häiriön sietämistä ei ole pidettävä kohtuullisena, ottaen muun ohella huomioon paikalliset olosuhteet ja
häiriön syntymiseen johtanut tilanne kokonaisuudessaan sekä häiriön yleisyys vastaavissa
olosuhteissa muutoin.” (737/1994, 4§).
Tärinämittauksista ja tärinän ohjearvoista ei Suomessa ole virallisia säädöksiä. Yleisesti louhintatöiden tärinöitä arvioitaessa käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita ”Räjäytysalan normeja, turvallisuusmääräykset 16:0” (1998). Niissä rakenteiden vahinkovaaran
mittana pidetään pystysuuntaisen heilahduksen huippuarvoa. Taulukossa 7-5 on esitetty
tärinän ohjearvot.
Taulukko 7-5. Tärinän ohjearvot v(Ve) 100 – 2000 m etäisyydellä tärinän lähteestä eri maalajeissa [mm/s] (STM 1998).
Etäisyys [m]

Savimaa

Moreenimaa

Kallio

100

10

17

28

200

9

14

22

500

7

11

15

1000

6

9

12

2000

5

7

9

7.10 Luontoon kohdistuvien vaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arviointia varten on kerätty yhteen alueilla jo tehdyissä selvityksissä
esitetyt tiedot luonnonsuojelualueista, suojeluohjelmiin ja Natura 2000-verkostoon kuuluvista
alueista, kartoitetuista luonnossuojelulain mukaisista suojelluista luontotyypeistä, metsätyypeistä, eliö- ja kasvilajeista sekä muu saatavilla oleva tieto alueen luonnon nykytilasta ja
luontoarvoista.
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Arviointiselostuksessa on esitetty luonnon nykytilaa koskevien tietojen lisäksi kuvaus, miltä
osin luonnonympäristö poistuu. Luontoympäristön muutoksia kaivosten ympäristössä on arvioitu mm. kohdissa 7.3 - 7.5 esitettyjen päästö- ja vaikutusarvioiden perusteella. Luontovaikutusten arviointiin sisällytetään arvio kaivosalueen pitkäaikaisesta tilan kehittymisestä kaivostoiminnan päättymisen jälkeen. Hietaharjun osalta tarkasteltu erityisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia Natura 2000-verkostoon kuuluvaan Pahalammenpuron alueeseen, jolle
on tehty Natura-arviointi (kohta 9).

7.11 Yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnissa on selvitetty Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivosten
soveltuvuus alueiden yhdyskunta-rakenteeseen, maankäyttöön sekä merkittäviin toimintoihin
ja verkostoihin (mm. liikenneyhteydet sekä energia- ja vesihuoltoinfrastruktuuri). Hankkeeseen liittyviä suunnitelmia on verrattu alueiden suunniteltuihin maankäyttöön(kaavoitus). Erityishuomio on kiinnitetty hankealueiden läheisyydessä mahdollisesti sijaitseviin herkästi häiriintyviin kohteisiin (esim. Natura) ja alueisiin (asutuskeskittymät).
Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön ja maisemaan on tarkasteltu vertaamalla alueen nykyistä tilaa suunniteltuihin toimintoihin. Maiseman nykytila on selvitetty maastokäynnein sekä
karttojen ja 3D-mallien avulla. Hankesuunnitelmien avulla on arvioitu hankkeen aiheuttamat
muutokset maisemassa ja arvioitu alue, jolla muutokset tulevat olemaan havaittavissa. Vaikutusten merkittävyyden arviointi sekä laaja-alaiseen maisemakuvaan, että lähialueen maisemaan on suoritettu em. tarkastelujen perusteella.

7.12 Liikennemääriin ja -turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on laskettu suunniteltujen kaivosten aiheuttamat
liikennemäärät sekä selvitetty Tiehallinnolta hankkeen tieliikenteen vaikutusalueen nykyiset
liikennemäärät. Tässä hankkeessa liikenteen suuntautuminen ja sen vaikutukset riippuvat
keskeisesti toteutuvasta vaihtoehdosta. Selvityksessä tarkasteltu myös nykyisten liikenneväylien soveltuvuutta kaivostoiminnan aiheuttamalle liikenteelle.
Tietojen perusteella on laskettu kaivostoiminnan aiheuttamat muutokset kuljetusreittien liikennemääriin, liikenteen sujuvuuteen sekä liikenneturvallisuuteen. Arviointia ei ole ulotettu
valtatielle 5, koska hankkeella ei katsota olevan merkittävää vaikutusta tien liikennesuoritteessa. Liikenteen vaikutusten arvioinnin yhteydessä on arvioitu tarvetta tiestön parannustoimenpiteille.




K uhmo
Metals Oy

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

7.13 Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten
arviointi
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (melu, pohjavesi, pintavedet jne.) on tarkasteltu
paikallisten asukkaiden elinympäristössä tapahtuvien muutosten ja siten terveyden, elinolojen ja viihtyvyyden kannalta. Arvioinnin taustatiedoiksi on kerätty suunnittelualueiden ympäristöä koskevat keskeisimmät tiedot, kuten tiedot lähimmästä asutuksesta ja muista häiriintyvistä kohteista, harjoitettavista elinkeinoista sekä virkistysalueista.
Terveysvaikutusten arvioinnissa on huomioitu välittömät vaikutukset eli erilaiset mahdolliset
päästöt ja niiden leviäminen suhteessa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin (asutukseen). Lisäksi
on huomioitu välilliset vaikutukset esimerkiksi ihmisten mahdollinen altistuminen haittaaineille vesistökuormituksen ja kalojen välityksellä
Elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu paikallisten
asukkaiden mielipiteet, kokemukset ja mahdolliset pelot, jotka selvitettiin yleisötilaisuuksien
avulla sekä jaettujen kyselylomakkeiden perusteella. Lisäksi arvioinnissa on hyödynnetty
YVA-ohjelmasta saatuja lausunnot ja mielipiteitä sekä aiheeseen liittyvä kirjoittelu sanomalehdissä. Arvioinnissa on hyödynnetty paikallisten asukkaiden ja viranomaisten paikallistuntemusta sekä Sosiaali- ja terveysministeriön aiheeseen liittyviä oppaita ja tunnistuslistoja.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten merkittävyys on määritetty arvioimalla kunkin ympäristövaikutuksen sekä vaihtoehdon merkitys paikallisille ihmisille.

7.14 Sosiaalisten vaikutusten arviointi
7.14.1 Yleistä kaivoshankkeiden sosiaalisista vaikutuksista
Ihmisten käsitykseen kaivostoiminnasta liittyy yleensä epävarmuutta ja -tietoisuutta, vaikka
kaivostoiminnalla suomessa on vahvat perinteet ja juuret. Yleensä ottaen ihmiset pitävät kaivostoimintaa ympäristölle haitallisena, mutta toisaalta hankkeiden työllistävää vaikutusta pidetään positiivisena.
7.14.2 Arvioinnin toteuttaminen
Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioitiin asukaskyselyllä sekä YVA-prosessin aikana saadun palautteen perusteella. Asukaskysely jaettiin 27.5.2008 pidetyissä yleisötilaisuuksissa
kaikille halukkaille. Ennen tilaisuuksia lähialueiden asukkaille ja maanomistajille jaettiin tiedote hankkeesta. Lisäksi tilaisuuksista oli ilmoitus Ylä-Kainuu lehdessä. Vastauksia saatiin 62
kpl, joka on noin 60 % tilaisuuksiin osallistuneiden määrästä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää
asukkaiden mielipiteitä kaivoshankkeista sekä heidän arvioita hankkeen vaikutuksista itseensä ja ympäristöön. Tulosten esittelyssä kyselyyn vastanneista käytetään myös nimitystä alu


K uhmo
Metals Oy

127

SUOMUSSALMEN NIKKELIPROJEKTIT:
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

128

een asukkaat tai suomussalmelaiset. Ihmisiin kohdistuvia terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia on arvioitu STM:n oppaan ohjeiden mukaan (STM 1999).

7.15 Luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi
Kaivostoiminta on mineraalisten luonnonvarojen teollista hyödyntämistä. Metallikaivoksilla
louhitaan ja rikastetaan joko perusmetalleja tai seos- / jalometalleja. Rikasteet toimitetaan
aina jatkojalostukseen. Sulfidimalmiesiintymissä on metallien lisäksi mahdollista rikastaa sulfidimineraalit erilliseksi rikasteeksi. Nikkeliä käytetään pääasiassa seosaineena mm. ruostumattoman teräksen seosaineena, galvanoinnissa sekä värimetallina. Kuparilla puolestaan on
erinomaiset lämmön-, sähkön- ja signaalinsiirto-ominaisuudet, jonka vuoksi sitä käytetään
laajalti esim. lämmönvaihtimissa, generaattoreissa ja johteissa. Sulfidirikasteen sisältämää
rikkiä käytetään esim. lannoiteteollisuudessa.
Luonnonvarojen hyödyntämistä on arvioitu malmiesiintymää koskevien tietojen ja louhintasuunnitelmien pohjalta. Arvioinnissa keskitytään mm. hyödyntämisen tehokkuuteen. Lisäksi
on arvioitu hankkeen vaikutukset muiden luonnonvarojen esim. marjojen, metsän, kalojen ja
riistan hyödyntämiseen.

7.16 Kulttuurihistoriallisiin kohteisiin muodostuvien vaikutusten arviointi
Hankealueen kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita on selvitetty keräämällä tiedot hankealueiden ympäristön muinaismuistolain mukaisista kohteista, rakennusperintökohteista
sekä sotahistoriallisesti merkittävistä kohteista. Kaivostoiminnan vaikutuksia kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin on arvioitu karttatarkastelulla arvioiden kaivostoimintojen etäisyys lähimpiin herkkiin kohteisiin. Lähtökohtaisesti vaikutuksia kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin ei muodostu, mikäli kohteita ei sijaitse suunnitelluilla kaivosalueilla. Räjäytysperäinen tärinä voi vaikuttaa esim. rakennuskohteisiin louhintakohteiden läheisyydessä
myös kaivosalueiden ulkopuolella.

7.17 Riskien ja häiriötilanteiden aiheuttamien mahdollisten vaikutusten arviointi
Kaivostoimintaan, kuten kaikkeen teolliseen toimintaan, liittyy erilaisia riskejä. Kaivoshankkeiden merkittävimmät ympäristöriskit liittyvät yleensä päästöjen hallintaan. Keskeisimpiä
riskejä ovat vesien käsittelyn toimivuus sekä esim. polttoaine- / kemikaalipäästöt. Riskinarviointi voidaan jakaa kahteen vaiheeseen; 1. riskien tunnistaminen sekä 2. riskien todennäköisyyden ja vakavuuden arviointi. Riskinarvioinnin lähtökohtana on muista toiminnassa olevista
hankkeista saadut kokemukset. Kuhmo Metals Oy:n Suomussalmen kaivosten riskinarviointi
on toteutettu kaivosalan ja ympäristöalan asiantuntija-arviona. Arviointi perustuu hankkeen
toteutussuunnitelmiin, jotka eivät ole välttämättä lopullisia, joten on huomioitava, että kaikkia
yksityiskohtia ei vielä voida tunnistaa. Riskinarvio on tehty koko toiminnan elinkaarelle.
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8 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
8.1 Vaikutukset maa- ja kallioperään

8.1.1 Vaihtoehto 0 (VE0)
YVA-hankkeen vaihtoehdon 0 toteutuessa Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueella ei
aloiteta kaivostoimintaa. Hietaharjun ja Vaaran osalta muutoksia alueiden maa- ja kallioperässä ei tapahdu. Peura-ahon alueella olevan vanhan koekaivannon paljastettu, ja osin rapautunut, kalliopinta ja moreenikasat säilyvät ennallaan.
Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueiden maa- tai kalliokiviaineksia hyödynnetään tuskin
muussa tarkoituksessa, koska alueilla ei ole merkittäviä määriä maanrakentamiseen hyvin
soveltuvia maa-aineksia, kuten soraa tai kovalaatuista kalliota eikä alueiden ympäristössä
ole tiedossa merkittäviä maanrakennuskohteita.
8.1.2 Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehdon 1 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun ja Peura-ahon malmiesiintymät hyödynnetään. Vaaran alueella ei aloiteta kaivostoimintaa.
Hietaharjun kaivosalueella tehdään maanrakennustöitä mm. louhoksen ja sivukivien varastoalueilla arviolta yhteensä noin 18 ha:n kokoisella alueella, joilta osin luonnonmaaperää poistetaan tai muokataan. Peura-ahossa maanrakennustöitä tehdään vastaavasti noin 16 ha:n
alueella. Maanrakennustöissä muodostuvia ylijäämämaita voidaan käyttää alueilla mm. meluvallien rakentamiseen tai välivarastoida alueelle jälkihoitoa varten.
Hietaharjun avolouhokselta louhitaan kalliota alustavien suunnitelmien yhteensä noin 6,5 Mt,
josta noin 0,45 Mt on malmia ja loput sivukiveä (raakkua). Peura-ahon louhoksen kokonaislouhintamääräksi on arvioitu 3,0 Mt, josta noin 0,2 Mt on malmia ja loput raakkua. Louhokset
täytetään toiminnan päätyttyä sivukivillä, joten pysyvät muutokset alueen topografiassa muodostuvat sivukivien varastoalueille. Malmimineraalit ovat uusiutumaton luonnonvara.
Kaivospiirin alueella olevien maamateriaalien hyötykäytöllä ei aiheuteta merkittäviä kemiallisia muutoksia Hietaharjun tai Peura-ahon alueiden maaperässä. Todennäköisin maaperän
pintaosan kemiallista tilaa muuttava tekijä on louhinnasta aiheutuva malmin ja sivukivien pölyäminen lähiympäristöön. Kaivostoiminnasta aiheutuvalle mineraalipölylle on ominaista kohonneet metallipitoisuudet, jotka johtuvat louhittavan malmin sisältämistä alkuaineista. Hietaharjun ja Peura-ahon malmit sisältävät mm. kuparia ja nikkeliä.
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Hietaharjun ja Peura-ahon kaivoksen toimintojen välittömässä lähiympäristössä pintamaan
raskasmetallipitoisuudet tulevat todennäköisesti kohottamaan hieman alueen taustapitoisuustasoista, mutta varsinaista maaperän pilaantumista ei arvioida tapahtuvan, koska toiminta alueilla on lyhytaikaista (2-5 vuotta). Pölyämisen mahdollisesti aiheuttama vaikutus rajoittuu merkittävässä määrin noin 50 - 100 m:n säteelle louhoksesta sekä malmin ja sivukivien
varastoalueesta, joten vaikutukset kohdistuvat pääasiassa kaivosalueiden sisään. Kohoavat
raskasmetallipitoisuudet voivat köyhdyttää lähialueen aluskasvillisuutta, joskin tällaiset vaikutukset rajoittuvat toimintojen välittömään läheisyyteen, lähinnä rakennetulle laitosalueelle.
Kaivostoiminnan päätyttyä alueiden vedet kerätään edelleen hallitusti yhteen eikä alueille jää
maaperän kemiallisiin olosuhteisiin vaikuttavia toimintoja.
8.1.3 Vaihtoehto 2 (VE2)
Hietaharjun ja Peura-ahon osalta vaihtoehdon 2 mukaisen toteutuksen vaikutukset maa- ja
kallioperään eivät poikkea VE1:n vaikutuksista.
Vaaran kaivoksen alueella tehdään maanrakennustöitä louhoksen ja sivukivien varastoalueilla. Lisäksi kaivoksen laitosalueen maaperää on tasattava ja tehtävä rakennekerrokset, jotta
malmin käsittelytoimintojen vaatimat rakennukset saadaan perustettua, ja liikennöinti alueella
on mahdollista. Laitosalueen pintamaa raivataan ja tasataan. Rikastamon läheisyyteen tehdään noin 5-10 m korkea tasanne malmin välivarastointia ja murskauslaitoksen syöttöä varten. Rikastamon lounaispuolelle rakennetaan noin 20 ha:n kokoinen rikastushiekka-allas,
jonka penkereet ovat osin luonnon mäkiä ja osin maa-aineksesta rakennettuja patoja. Altaan
pohja-alueen löyhät pintamaat poistetaan ja alue tasataan. Maaperän muokkaustyöt ulottuvat
mahdollisesti paikoin kalliopintaan asti. Kallioperää louhitaan tarvittavilta osin. Maaperää
muokataan vaihtoehdossa Vaaran alueella kokonaisuudessa noin 85 ha:n alueelta.
Poistettavat maarakenteisiin kelpaamattomat pintamaat voidaan käyttää mm. meluvalleihin
tai varastoida käytettäväksi kaivostoiminnan päätyttyä mm. rikastushiekka-altaan maisemointiin. Kaivettu moreenimaa saadaan käytettyä hyväksi alueen tasauksissa sekä rikastushiekka-altaan rakenteissa.
Vaaran avolouhokselta louhitaan kalliota alustavien suunnitelmien yhteensä noin 11,2 Mt,
josta noin 1,75 Mt on malmia ja loput sivukiveä (raakkua). Mahdollisesti happoa muodostavat
(PAF) sivukivet, noin 20 % kokonaislouhintamäärästä, sijoitetaan toiminnan päätyttyä takaisin louhokseen. Louhosta ei kuitenkaan täytetä raakuilla, joten alueelle jää noin 17 ha:n kokoinen ja 40 - 50 m syvä louhos, joka täyttyy ajan saatossa vedellä.
Vaaran kaivosalueella olevien maamateriaalien hyötykäytöllä ei aiheuteta merkittäviä kemiallisia muutoksia maaperässä. Kaivoksen laitosalueiden kuivatusrakenteet sekä rikastushiekka-alueen pohja- ja reunarakenteet toteutetaan niin, että merkittävää kuormitusta maaperään
suotovesien välityksellä ei pääse tapahtumaan. Rikastushiekka-altaaseen (A-osaan) sijoitet
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tava rikastushiekka ei ole happoa muodostavaa. Mikäli erilleen prosessoitu happoa muodostava sulfidirikaste sijoitetaan rikastushiekkana altaaseen, sijoitetaan se erilliseen osaan. Tämän B-osan pohja ja padot tiivistetään mineraalisella tai keinotekoisella eristeellä, joka estää
suotovesien pääsyn maaperään.
Öljyvuotojen tai muiden onnettomuuksien vaikutukset eivät muodostu yleensä laajoiksi. Kaivosalueen polttoaineen jakelupisteen pohjarakenteet toteutetaan KTM:n päätöksen
(415/1998) mukaisesti, jolloin laajamittainen maaperän pilaantuminen öljyhiilivedyillä voidaan
suurella varmuudella ehkäistä. Muissa vaaratilanteissa, kuten polttonesteitä kuljettavan rekan kaatuessa, päästölähde saadaan nykyisin käytössä olevilla menetelmillä hallintaan varsin nopeasti ja maaperän laaja pilaantuminen estetään.
Todennäköisin maaperän kemiallista tilaa muuttava tekijä on malmin, rikasteiden ja rikastushiekan pölyäminen lähiympäristöön, jolloin pintamaakerroksen raskasmetallipitoisuudet voivat kasvaa. Kaivostoiminnasta aiheutuvalle mineraalipölylle on ominaista kohonneet metallipitoisuudet, jotka johtuvat louhittavan malmin sisältämistä alkuaineista. Vaaran malmi sisältää mm. nikkeliä sekä Hietaharjun ja Peura-ahon malmit myös kuparia. Kaivoksen toimintojen välittömässä lähiympäristössä pintamaan raskasmetallipitoisuudet tulevat todennäköisesti ylittämään alueen taustapitoisuustasot. Pölyämisen aiheuttama vaikutus rajoittuu noin 50 100 m:n säteelle keskeisistä pölyä aiheuttavista toiminnoista (louhinta, murskaus, rikastus
sekä rikastushiekan ja rikasteiden varastointi / läjitys). Kohoavat raskasmetallipitoisuudet
voivat köyhdyttää lähialueen aluskasvillisuutta, joskin tällaiset vaikutukset rajoittuvat toimintojen välittömään läheisyyteen, lähinnä rakennetulle laitosalueelle.
8.1.4 Maa- ja kallioperään kohdistuvien vaikutusten vähentäminen
Fyysisiä muutoksia kaivosalueiden maa- ja kallioperässä vähennetään hyödyntämällä alueiden luontaisia maastonmuotoja. Toiminnan päätyttyä tehtävillä maisemointitöillä vähennetään topografisia muutoksia alueille. Louhostäytöllä pienennetään alueelle jääviä sivukivikasoja.
Vähentämällä laitoksen toimintojen pölypäästöjä pienennetään lähiympäristön maanpintaan
kohdistuvaa kemiallista kuormitusta. Pölypäästöjen vähentämiskeinoja on tarkasteltu kohdassa 8.4.4.

8.2 Vaikutukset pintavesiin, kalastoon ja kalastukseen

8.2.1 Vaihtoehto 0
YVA-hankkeen vaihtoehdon 0 toteutuessa Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueella ei
aloiteta kaivostoimintaa. Hietaharjun ja Vaaran osalta purovesien mukana kulkeutuu Kianta
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ja Saarijärveen pienehköjä määriä alueiden kivistä liukenevia raskasmetalleja. Peura-ahon
osalta Kiantajärveen kulkeutuvien haitta-aineiden määrän arvioidaan olevan hieman suurempia, koska vanhan koekaivannon paljastettu kalliopinta ja moreenikasat ovat alttiimpia
rapautumiselle. Alueilta järviin valuvilla mineraaliperäisillä vesillä ei kuitenkaan arvioida olevan merkitystä Kiantajärven tai Saarijärven veden laatuun, koska valumavedet sekoittuvat
huomattavan suureen vesimassaan. Vuonna 2006 tekemässä GTK:n selvityksessä järviveden laadussa kohteitten lähellä ei myöskään havaittu poikkeavan suuria haitta-aineiden pitoisuuksia.

8.2.2 Vaihtoehto 1 (VE1)

YVA-hankkeen vaihtoehdon 0 toteutuessa Hietaharjun, Peura-ahon tai Vaaran alueella ei
aloiteta kaivostoimintaa. Vaihtoehdon 1 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun ja Peuraahon malmiesiintymät hyödynnetään.
Hietaharju
Hietaharjun kaivoksen kuivatusvedet pumpataan selkeytysaltaaseen, josta selkeytetyt ylijäämävedet johdetaan avo-ojalla Kiantajärven Likolahden suualueelle (kuva 8-1). Ylijäämävesien purkupiste tullaan sijoittamaan Kekriniemen ja Pajunnimen välisen matalan alueen
itäpuolelle. YVA-ohjelmasta saadun palautteen perusteella em. matalikkoalueen länsipuolelle
jäävä Vasonperä voi menettää yhteytensä Kiantajärveen matalan veden aikaan talvella. Pisteen sijoittamisella varmistetaan, että purkuvedet pääsevät virtaamaan vapaasti Kiantajärven
selkäalueille ympärivuotisesti.
Hietaharjun avolouhoksen kuivanapitämiseksi louhoksesta joudutaan pumppaamaan vettä
keskimäärin noin 100 litraa minuutissa (~140 m3/d) koko toiminnan aikana. Purkuveden keskeiset haitta-aineet ovat samat kuin Vaaran rikastamolla, jotka on arvioitu rikastamon prosessisuunnittelun yhteydessä (kohta 4.3), mutta ko. aineiden keksimääräisten pitoisuuksien
arvioidaan olevan noin puolet Vaaran purkuveden vastaavien aineiden pitoisuuksista. Kiintoainepitoisuuksien arvioidaan olevan samalla tasolla kuin Vaarassa.
Hietaharjun kaivoksen purkuveden (~140 m3/d) arvioidut keskimääräiset ominaisuudet:
x

pH 6-8

x

kiintoaine 5 mg/l (max 10 mg/l)

x

rauta (Fe) 1,25 mg/l (max 5 mg/l)

x

nikkeli (Ni) 0,125 mg/l (max 0,5 mg/l)

x

kupari (Cu) 0,125 mg/l (max 0,5 mg/l)
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Kuva 8-1. Hietaharjun kaivoksen ylijäämävesien purkupaikka.
Purkuveden arvioidun määrän ja keskeisten ominaisuuksien perusteella vuosittainen kiintoainekuormitus Hietaharjun kaivokselta Kiantajärven Vasonlahteen on n. 250 kg. Vastaavasti
rautakuormitus on noin 60 kg/a ja nikkeli- sekä kuparikuormitus n. 6 kg/a. Koko kaivoksen
elinkaaren aikainen kuormitus on: kiintoaines n. 1250 kg, rauta n. 300 kg ja nikkeli- sekä kupari n. 30 kg. Lisäksi purkuvesissä on pieniä määriä räjähdysaineperäistä typpeä sekä malmiperäistä sulfaattia, joiden merkitys purkuveteen on vähäisempi kuin em. ”prioriteettiaineiden”. Toiminnan päätyttyä louhoksen kuivatuspumppaukset lopetetaan, eikä alueelta purkaudu Vasonlahteen muuta kuin luontaisia pintavesiä.
Tutkimusten (Böhling ym. 1999, Svoboda ym. 1993) perusteella nikkelipitoisuuden laimeneminen noin viidesosaan keskimääräisestä purkuveden pitoisuudesta riittää laimentamaan
nikkelipitoisuuden turvalliseksi vesieliöstölle. Vastaavasti purkuvesi on kuparipitoisuuden
perusteella turvallisella tasolla, kun vesi laimenee 25-osaan. Raudalle riittävä purkuveden
laimennussuhde on 1:10. Purkuveden pH-alue on lähellä neutraalia.
Purkuvedet sekoittuvat Kiantajärvessä erittäin suureen vesimassaan ja laimenevat muutamien kymmenien metrien etäisyydellä vesieliöstölle turvalliselle tasolle. Hankkeella ei arvioida
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olevan havaittavaa vaikutusta Vasonlahden veden laatuun lukuun ottamatta pientä aluetta
purkukohdan edustalla. Vaikutuksia Kiantajärven muiden osien veden laatuun tai määrään
hankkeella ei arvioida olevan.
Osa purkuveden haitta-aineista laskeutuu pohjasedimenttiin arviolta noin 50 metrin etäisyydelle purkupisteestä. Pohjasedimentin rauta-, kupari- ja nikkelipitoisuuksien arvioidaan kasvavan kyseisellä alueella toiminnan aikana.
Kiantajärven vesieliöstöön, kalastoon tai kalastukseen Hietaharjun kaivoshankkeella ei arvioida olevan vaikutusta. Ainoastaan pieneltä alueelta purkupisteen edustalta kalat voivat siirtyä muualle Vasonlahteen. Hankkeen vesistökuormitus kohdistuu Vasonlahteen eli vesistöreitissä alavirtaan. Kaivosalueen purkuvedet tai pintavedet eivät virtaa kohti Pahalammen
luonnonravintolampea eikä hankkeella täten arvioida olevan vaikutusta Pahalammen veden
laatuun tai määrään. Mahdollisia vaikutuksia Pahalampeen pölyn osalta on tarkasteltu kohdassa 8.4 ja pohjaveden osalta kohdassa 8.3.
Peura-aho
Peura-ahon kaivoksen kuivatusvedet pumpataan selkeytysaltaaseen, josta selkeytetyt ylijäämävedet johdetaan avo-ojalla Kiantajärven Koivuselän länsirannalle Reuhkalahteen (kuva
8-2). 
Peura-ahon avolouhoksesta pumpataan vettä keskimäärin noin 100 litraa minuutissa (~140
m3/d) koko toiminnan aikana. Purkuveden keskeiset haitta-aineet ja niiden pitoisuudet ovat
arviolta vastaavat kuin Hietaharjun kaivoksella (ks. edeltä).
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Kuva 8-2. Peura-ahon kaivoksen ylijäämävesien purkupaikka.
Peura-ahon purkuvedet sekoittuvat Kiantajärvessä erittäin suureen vesimassaan ja laimenevat muutamien kymmenien metrien etäisyydellä vesieliöstölle turvalliselle tasolle. Hankkeella
ei arvioida olevan havaittavaa vaikutusta Koivuselän veden laatuun lukuun ottamatta pientä
aluetta purkukohdan edustalla. Vaikutuksia Kiantajärven muiden osien veden laatuun tai
määrään hankkeella ei arvioida olevan.
Osa purkuveden haitta-aineista laskeutuu pohjasedimenttiin arviolta noin 50 m:n etäisyydelle
purkupisteestä. Pohjasedimentin rauta-, kupari- ja nikkelipitoisuuksien arvioidaan kasvavan
kyseisellä alueella toiminnan aikana.
Kiantajärven vesieliöstöön, kalastoon tai kalastukseen Hietaharjun kaivoshankkeella ei arvioida olevan vaikutusta. Ainoastaan pieneltä alueelta purkupisteen edustalta kalat voivat siirtyä muualle Koivuselän alueelle. Hankkeen vesistökuormitus kohdistuu Vasonlahteen eli
vesistöreitissä alavirtaan.
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8.2.3 Vaihtoehto 2 (VE2)
Hietaharjun ja Peura-ahon osalta VE2:n mukaisen toteutuksen vaikutukset pintavesiin, kalastoon ja kalastukseen eivät poikkea VE1:n mukaisista vaikutuksista.
Vaaran kaivoksen vesikierto on kuvattu kohdassa 4.3. Vedet käsitellään ja selkeytetään rikastushiekka-altaassa, josta ylijäämävedet johdetaan purkuputkella Saarijärven pohjoisosan
syvännealueelle. Kun vedet johdetaan syvänteeseen, ne sekoittuvat nopeasti mahdollisimman suureen vesimassaan ja virtaavat vapaasti etelään Saarijärveen ja edelleen jokien kautta Kiantajärveen. Purkupisteen likimääräinen sijainti ja Saarijärven pohjoisosan syvyyskartta
on esitetty kuvassa 8-3. Purkuputken reitti on esitetty aluesuunnitelmassa (kuva 4-9). Tiedot
purkuvesistönä toimivan Saarijärven tilasta on kuvattu kohdassa 6.4.2.
Vaaran kaivostoiminnassa muodostuu purettavia ylijäämävesiä keskimäärin noin 1150 m3/d
koko toiminnan aikana. Purkuveden määrä ja laatu on arvioitu rikastamon prosessisuunnittelun yhteydessä.
Vaaran kaivoksen purkuveden (~1150 m3/d) arvioidut keskimääräiset ominaisuudet:
x

pH 6-8

x

kiintoaine 5 mg/l (max 10 mg/l)

x

rauta (Fe) 2,5 mg/l (max 5 mg/l)

x

nikkeli (Ni) 0,25 mg/l (max 0,5 mg/l)

x

kupari (Cu) 0,25 mg/l (max 0,5 mg/l)
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Kuva 8-3. Kaivoksen ylijäämävesien likimääräinen purkupiste.
Purkuveden arvioidun määrän ja keskeisten ominaisuuksien perusteella vuosittainen kiintoainekuormitus Vaaran kaivokselta Saarijärveen on n. 2 100 kg. Vastaavasti rautakuormitus
on n. 1050 kg/a ja nikkeli- sekä kuparikuormitus n. 100 kg/a. Kaivoksen arvioidun elinkaaren
(6 v) aikana kokonaiskuormitus on seuraava: kiintoaines n. 12 600 kg, rauta n. 6 300 kg ja
nikkeli- sekä kupari n. 600 kg. Lisäksi purkuvesissä on pieniä määriä räjähdysaineperäistä
typpeä sekä malmiperäistä sulfaattia, joiden merkitys purkuveteen on vähäisempi kuin em.
”prioriteettiaineiden”. Toiminnan päätyttyä kuivatuspumppaukset ja rikastusprosessi lopetetaan ja käsiteltävien vesien määrä vähenee murto-osaan. Rikastushiekka-alueelta suotautuvia vesiä pumpataan vähäisiä määriä arviolta 2-3 vuoden ajan toiminnan päätyttyä.
Tutkimusten (Böhling ym. 1999, Svoboda ym. 1993) perusteella nikkelipitoisuuden laimeneminen noin 10-osaan arvioidusta keskimääräisestä purkuveden pitoisuudesta riittää laimentamaan nikkelipitoisuuden turvalliseksi vesieliöstölle. Vastaavasti purkuvesi on kuparipitoisuuden perusteella turvallisella tasolla, kun vesi laimenee 50-osaan. Raudalle riittävä purkuveden laimennussuhde on noin 1:20. Purkuveden pH-alue on lähellä neutraalia, joka on vesieliöstölle soveliaalla alueella.
Purkuvedet sekoittuvat Saarijärvessä suureen vesimassaan. Kaivostoiminnan vaikutukset
keskittyvät Saarijärven pohjoisosan syvännealueeseen, jossa pistemäisesti em. haitta
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aineiden pitoisuudet vedessä kasvavat nykyisestä. Saarijärven vesitilavuus on karkeasti arvioituna noin 50 miljoonaa kuutiometriä ja valuma-alueelta Saarijärveen virtaa vuorokaudessa keskimäärin noin 100 000 m3 vettä. Vaaran kaivoksen purkuvedet sekoittuvat niin suureen
vesimassaan, että em. haitta-aineiden pitoisuuksien ei arvioida nousevan mitattavasti muualla Saarijärvessä. Purkuveden määrä on suurempi kuin järvestä otettavan veden tuoreveden
määrä eikä hankkeesta aiheudu Saarijärven veden pinnan laskua.
Rautakuormituksen arvioidaan olevan merkittävimmässä osassa Saarijärven pohjoisosan
syvänteen kalastoon kohdistuvasta metallikuormituksesta. Raudan osalta ongelmia kalojen
suhteen ei arvioida ilmenevän, mikäli happipitoisuus syvänteessä pysyy yli 5 mg/l. Luontaisesti happipitoisuus voi olla varsinkin vesikiertojen välisenä aikana syvänteessä alle 5 mg/l,
mutta hapekkaat kaivoksen purkuvedet nostavat syvänteen happipitoisuutta. Myös kaivosvesien neutraali tai lievästi emäksinen pH-arvo vähentää raudan ja muiden metallien haitallisia vaikutuksia kaloille. Syvänteessä ei arvioida oleilevan kaloja merkittävässä määrin. Ravulle merkittäviä ovat kiintoainepitoisuus, jonka tulee olla <100 mg/l. Purkuvesien kiintoaineksen määrä on huomattavasti alhaisempi. Lisäksi rapujen kannalta vesi ei saa olla hapanta ja happea pitää olla vähintään 5 mg/l. Yleensä korkeat metallipitoisuudet vaikuttavat
rapuun kaloja enemmän, koska se elää pitkään ja on varsin paikallinen.
Suurehko osa purkuveden haitta-aineista laskeutuu syvännealueen pohjasedimenttiin alle 5
hehtaarin alueelle. Pohjasedimentin rauta-, kupari- ja nikkelipitoisuuksien arvioidaan kasvavan selvästi kyseisellä alueella toiminnan aikana. Syvännealueilla ei yleisesti ottaen ole merkittävästi pohjaeliöstöä eivätkä ne ole yleisiä kalojen oleskelualueita.
Edellä mainituin perustein Vaaran kaivoshankkeella ei arvioida olevan kokonaisuutena negatiivisia vaikutuksia Saarijärven vesieliöstöön, kalastoon tai kalastukseen. Myöskään kalataloudellisia vaikutuksia ei arvioida olevan. Muutenkin kalastus Saarijärvessä on puhtaasti vapaa-ajankalastusta.
Vaaran kaivoksen vedet tullaan purkamaan Saarijärveen eikä hankkeella näin ollen katsota
olevan suoria vaikutuksia alueen ympäristön pienvesien (lampien ja purojen) tilaan. Ainoastaan mahdolliset onnettomuudet tai vuodot voivat aiheuttaa paikallisia vaikutuksia pienvesissä. Ympäristöriskejä on tarkasteltu kohdassa 8.14.
8.2.4 Pintavesiin kohdistuvien vaikutusten vähentäminen
Hietaharjun ja Peura-ahon kaivosten vesistökuormitus on arvioiden perusteella erittäin vähäistä ja kuormitus kohdistuu ainoastaan hyvin pienelle alueelle purkupisteiden ympäristöön.
Vesienkäsittelyä voidaan tarvittaessa tehostaa kemikaaleilla, joilla varmistetaan vesistöön
kohdistuvien vaikutusten vähäisyys.
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Vaaran kaivoksen osalta tarvittavan tuoreveden ja purkuveden määrää on vähennetty prosessisuunnittelulla ja vesien tehokkaalla kierrätyksellä. Suunniteltua vesikiertoa voidaan pitää
parhaana käyttökelpoisena tekniikkana. Purkuveden laatua saadaan parannettua johtamalla
suunnitellusti kaikki kaivosalueen vedet rikastushiekka-altaan selkeytyksen ja käsittelyn kautta purkuvesistöön.

8.3 Vaikutukset pohjaveteen

8.3.1 Hietaharju
Vaihtoehdon 0 toteutuessa kaivostoimintaa ei aloiteta Hietaharjussa. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisellään tai suunnitelmissa pohjavettä mahdollisesti pilaavaa
toimintaa. Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun malmiesiintymä hyödynnetään.
Hankealueen ja sen lähiympäristön pohjaveden tilaa on selvitetty kahdessa vaiheessa;
vuonna 2006 GTK:n toimesta ja vuonna 2008 Kuhmo Metals Oy:n / Groundia Oy:n toimesta.
Selvitysten tulokset on esitetty kohdassa 6.2.3. Tehtyjen selvitysten mukaan suunnitellun
louhoksen alueella on ainoastaan vähäisiä määriä maapohjavettä alueen keskellä kulkevassa pienessä soraharjussa. Louhoksen alueella kairarei’issä todetut vesipinnat vaihtelevat
suuresti eikä kalliossa näin ollen ole merkittäviä kalliopohjavettä sisältäviä ruhjevyöhykkeitä.
Lähimmät kaivot (1 porakaivo ja 2 rengaskaivoa) sijaitsevat suunnitellun louhoksen ja Kiannanniementien pohjoispuolella 150–200 metrin etäisyydellä louhoksesta.
Kaivostoiminnasta Hietaharjussa ei arvioida aiheutuvan läheisimpien vesikaivojen veden
saatavuuden heikkenemistä, koska alueella on vähän maa- ja kalliopohjavesiä sekä niiden
kulkureittejä (suonia). Avolouhoksen arvioidaan vaikuttavan alentavasti maa- ja kalliopohjaveteen ainoastaan muutamien kymmenien metrien etäisyydellä louhoksesta. Kyseisellä alueella ei ole vesikaivoja tai tunnettuja lähteitä. Kaivoksen ei myöskään arvioida kuivattavan
läheistä Pahalammen luonnonravintolammikkoa.
Alueen tai sen lähiympäristön pohjaveden laatuun hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta,
koska avolouhoksen kuivanapito saa aikaan pohjavesigradientin suuntautumisen kohti louhosta. Sivukivien varastoalueiden alle jääviin pieniin määriin maapohjavettä voi aiheutua
vähäistä metallikuormitusta. Vaikutukset eivät ulotu kaivosalueen ulkopuolelle.
8.3.2 Peura-aho
Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisellään tai suunnitelmissa pohjavettä
mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Alueen pienen koekaivannon ympärillä olevien mo-
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reenikasojen alla maapohjavedessä voi olla luontaista korkeampia metallipitoisuuksia, mutta
kyseisten vesien määrä on hyvin vähäinen.
Hankealueen ja sen lähiympäristön pohjaveden tilaa on selvitetty vuosina 2006 ja 2008. Selvitysten tulokset Peura-ahon alueen osalta on esitetty kohdassa 6.3.3. Tehtyjen selvitysten
mukaan suunnitellun louhoksen alueella on ainoastaan ohuita ja tiiviitä maapeitteitä, joten
alueella ei ole merkittäviä maapohjavesivarantoja. Louhoksen alueella ja sen lähiympäristössä kairarei’issä todetut vesipinnat vaihtelevat selvästi. Kallioperä ei ole tästä syystä voimakkaasti ruhjeinen eikä kalliossa ole merkittävissä määrin kalliopohjavettä. Lähin talousvesikaivo (rengastettu lähde), josta 3 läheistä kiinteistöä ottavat talousvetensä, sijaitsee suunnitellun louhoksen ja Kiannanniementien itäpuolella noin 150 metrin etäisyydellä louhoksesta
(kuva 6-13). Toiseksi lähin talousvesikaivo (maarengaskaivo) sijaitsee Mikonniemessä noin
280 metrin etäisyydellä avolouhoksesta. Karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella
maarengaskaivo saa vetensä rantapenkereen lävitse Kiantajärvestä. Karttatarkastelun perusteella lähde saa vetensä Peura-ahon ja Mikonniemen välissä kulkevan kalliokumpareen
eteläreunalta kalliopintaa pitkin. On mahdollista, että Kiannanniementie toimii vedenjakajana
kyseille lähteelle.
Alueen maa- ja kallioperää sekä pohjavettä koskevien tutkimustulosten ja karttatarkastelun
perusteella Peura-ahon kaivoksen ei arvioida vaikeuttavan läheisen lähteen ja maavesikaivon veden saatavuutta. Avolouhoksen arvioidaan vaikuttavan alentavasti maa- ja kalliopohjaveteen ainoastaan muutamien kymmenien metrien etäisyydellä louhoksesta. Kyseisellä alueella ei ole vesikaivoja tai tunnettuja lähteitä. Hankkeen vaikutusta alueen itäpuolella
sijaitsevan talousvesikäytössä toimivan lähteen veden saatavuuteen ei voida olemassa olevilla tutkimustuloksilla varmuudella pois sulkea. Asiaa on syytä selvittää tarkemmin mahdollisessa ympäristölupahakemusvaiheessa.
Alueen tai sen lähiympäristön pohjaveden laatuun hankkeella ei arvioida olevan vaikutusta,
koska avolouhoksen kuivanapito saa aikaan pohjavesigradientin suuntautumisen kohti louhosta. Sivukivien varastoalueen alle jäävään pieneen määrään maapohjavettä voi suotautua
vähäistä metallikuormitusta. Vaikutukset eivät ulotu kaivosalueen ulkopuolelle.
8.3.3 Vaara
Vaihtoehdon 0 tai 1 toteutuessa kaivostoimintaa ei aloiteta Vaarassa. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisellään tai suunnitelmissa pohjavettä mahdollisesti pilaavaa toimintaa. Tulikivi Oy:n Suomussalmen kaivos ja tehdas sijaitsee eri pohjaveden muodostumisalueella. VE2:n toteutuessa Vaaran kaivos ja rikastamo rakennetaan.
Hankealueen ja sen lähiympäristön pohjaveden tilaa on selvitetty vuonna 2006 (GTK) ja
vuonna 2008 (Kuhmo Metals Oy & Groundia Oy). Selvitysten tulokset on esitetty kohdassa
6.4.3. Tehtyjen selvitysten perusteella suunnitellulla kaivosalueella on ainoastaan ohuita ja
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tiiviitä maakerroksia, joten alueella ei ole merkittäviä maapohjavesivarantoja (kuva 6-16).
Louhoksen alueella ja sen ympäristössä mitatut vesipinnan tasot vaihtelevat merkittävästi
eikä kalliossa näin ollen ole merkittäviä kalliopohjavettä sisältäviä ruhjeita. Louhosta lähimmät kaivot ja lähteet (3 porakaivoa ja 1 lähde, kuva 6-18) sijaitsevat suunnitellun louhoksen
etelä- ja itäpuolella 220 - 420 metrin etäisyydellä suunnitellusta avolouhoksesta. Rikastamosta tai rikastushiekka-altaalta katsottuna lähimmät talousvesikaivot sijaitsevat yli kilometrin
etäisyydellä. Paikallisilta asukkailta saatujen tietojen mukaan suunnitellulla kaivosalueella
sijaitsee muutamia lähteitä (kuva 6-18), mutta niitä ei käytetä vedenhankintaan.
Vaaran avolouhoksen kuivatuspumppauksesta ei arvioida aiheutuvan läheisimpien porakaivojen veden saatavuuden heikkenemistä, koska alueella on vähän maa- ja kalliopohjavesiä sekä niiden kulkureittejä, ja etäisyys kaivoihin on huomattava. Avolouhoksen arvioidaan
vaikuttavan alentavasti maa- ja kalliopohjaveteen ainoastaan muutamien kymmenien metrien
etäisyydellä louhoksesta. Kyseisellä alueella ei ole vesikaivoja tai tunnettuja lähteitä.
Louhoksen lähiympäristön pohjaveden laatuun avolouhoksella ei arvioida olevan vaikutusta,
koska louhoksen kuivanapito saa aikaan pohjavesigradientin suuntautumisen kohti louhosta.
Rikastamosta ja sen oheistoiminnoista muodostuu malmiperäisiä raskasmetalleja sisältäviä
suotovesiä, joista osa voi kulkeutua maaperään. Rikastamoalueen luontaiset maakerrokset
ovat tiiviitä ja keskeisten malmin sekä rikastushiekan käsittelyalueiden maapohjat tiivistetään
ja suotovedet kerätään ojilla / salaojilla talteen.
Kerätyt suotovedet johdetaan kaivoksen vesikiertoon (kohta 4.3). Edellä mainituin perustein
ja alueen vähäisistä pohjavesistä johtuen kaivostoiminnasta Vaaran alueella ei arvioida aiheutuvan pohjavesien pilaantumista. Kaivostoimintojen sijoittelua ja rakenteita tullaan suunnittelemaan tarkemmin jatkossa, mikäli kaivoshanke etenee. Pohjavesien osalta vaikutusten
arviointia voidaan tarkentaa suunnitelmien tarkennuttua ympäristölupavaiheessa.
8.3.4 Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten vähentäminen
Suunnitellut kaivoshankkeet eivät sijoitu veden hankinnan kannalta tärkeille pohjavesialueille
eivätkä niiden läheisyyteen. Kaivoshankkeista ei tehtyjen selvitysten perusteella arvioida
aiheutuvan haitallisia vaikutuksia pohjavesien laatuun tai saatavuuteen kaivosalueiden ulkopuolella. Mikäli kaivoshankkeista aiheutuu odottamattomia vaikutuksia pohjaveden laatuun
tai saatavuuteen lähimmissä talousvesikaivoissa on kaivosyhtiö velvollinen turvaamaan veden saatavuuden kustannuksellaan. Maaperään kaivosalueilta suotautuvien vesien määrää
voidaan vähentää toiminta-alueiden pohjarakenteilla.
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8.4 Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset
8.4.1 Pölyn leviäminen
Kaivostoiminnasta syntyy pölyä muun muassa räjäytyksistä sekä malmin ja sivukivien käsittelystä. Taulukossa 8-1 on esitetty louhintatoiminnasta aiheutuva pölyn PM10-pitoisuuden
lisäys luontaiseen taustapitoisuuteen eri etäisyydellä louhinta-alueesta. Kuvissa 8-4, 8-5 ja 86 olevissa pölyn leviämismalleissa on havainnollistettu etäisyyksiä pölylähteisiin (louhosalueen reunaan).
Taulukko 8-1. Hengitettävän PM10 partikkelikoon pölypitoisuudet eri etäisyyksillä louhosalueen reunasta eri tuulen nopeuksilla. Keskimääräinen tuulen nopeus on Suomussalmella 2,7
m/s.
Etäisyys PM10 [μg/m3],
lähteestä tuulen nopeus 1,0 m/s

PM10 [μg/m3],

PM10 [μg/m3],

tuulen nopeus 2,7 m/s

tuulen nopeus 10,0 m/s

Hietaharju / Vaara
Peura-aho

Hietaharju / Vaara
Peura-aho

Hietaharju / Vaara
Peura-aho

0m

150

300

150

300

150

300

100 m

45

90

17

33

5

9

200 m

23

45

8

17

2

5

300 m

15

30

6

11

2

3

500 m

9

18

3

7

1

2

1000 m

5

9

2

3

0

1
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Kuva 8-4. Etäisyydet Hietaharjun louhinta-alueelta vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, hengitettävän
pölyn (PM10) leviäminen (vrt. taulukko 8-1).
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Kuva 8-5. Etäisyydet Peura-ahon louhinta-alueelta vaihtoehdoissa VE1 ja VE2, hengitettävän
pölyn (PM10) leviäminen (vrt. taulukko 8-1).
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Kuva 8-6. Etäisyydet Vaaran louhinta-alueelta vaihtoehdossa VE2, hengitettävän pölyn
(PM10) leviäminen (vrt. taulukko 8-1).
8.4.2 Toiminnasta aiheutuvat kaasumaiset päästöt
Työkoneista muodostuvat kaasumaiset (polttoaineperäiset) päästöt on laskettu alueilla toimivien työkoneiden ominaispäästöjen, keskimääräisten nimellistehojen ja työtuntien perusteella. Vaihtoehdossa 1 alueilla toimisi yksi poravaunu, kaivinkone, pyöräkuormaaja sekä 2-3
dumpperia/kuorma-autoa. Vaihtoehdossa 2 alueilla toimisi yhteensä kaksi poravaunua, 2-4
kaivinkonetta, 2-4 pyöräkuormaajaa sekä 4-6 dumpperia/kuorma-autoa. Laskennassa on
oletettu että kaikki työkoneet toimisivat täydellä teholla 15 h päivässä ja 250 päivää vuodessa. Taulukossa 8-2 on esitetty työkoneista muodostuvat kaasumaiset päästöt vaihtoehdossa
1 ja 2.
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Taulukko 8-2. Työkoneiden yksikköpäästöt ja keskimääräiset polttoaineperäiset päästöt eri
vaihtoehdoissa (VTT 2006).
Päästö

Yksikköpäästö [g/kWh]

VE1

VE2

Poravaunu

Kaivinkone

Pyöräkuormaaja

Dumpperi

[t/a]

[t/a]

SO2

0,91

0,89

0,90

0,87

2,42

5,05

N2O

0,022

0,022

0,022

0,022

0,06

0,12

CH4

0,042

0,041

0,042

0,041

0,11

0,23

Hiukkaset

1,1

0,9

1,0

0,8

2,59

5,56

HC

1,7

1,5

1,6

1,3

3,86

8,26

NOx

11

11

10

10

28,8

59,8

CO

4,6

3,9

4,1

3,2

10,0

21,4

CO2
830
809
819
794
2 214
4 606
SO2 = rikkidioksidi, N2O = typpioksiduuli, CH4 = metaani, HC = kokonaishiilivedyt (sis. metaani), NOx = typen oksidit, CO = hiilimonoksidi ja CO2 = hiilidioksidi.
Malmikuljetuksista aiheutuvat polttoaineperäiset päästöt on laskettu LIPASTO:n yksikköpäästöjen (VTT 2006) ja liikennemäärien perusteella. Liikennemäärät vaikutusalueen eri tieosuuksilla on kuvattu kappaleessa 8.9. Päästöjen laskennassa on lisäksi arvioitu, että vaihtoehdon 1 mukaiset malmikuljetukset menisivät noin 200 km päähän Viitostietä, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) on noin 2 000 ajon./vrk ja jossa raskaan liikenteen
osuus on noin 8 %. Taulukossa 8-3 on esitetty liikenteestä aiheutuvien päästöjen määrät
vaikutusalueen tieosuuksilla. Muilla teillä päästöt eivät kasva merkittävästi.
Taulukko 8-3. Liikenteen yksikköpäästöt henkilöautoille sekä tyhjille ja täysille (kuorma 40 t)
raskaille ajoneuvoille sekä maksimaaliset polttoaineperäiset vuosipäästöt ja niiden kasvu eri
vaihtoehdoissa (tiet nro 5, 9160, 9161, 19363 ja 19373).
Päästö

Yksikköpäästö [g/km]

VE0

VE1

VE2

Henkilöauto

Tyhjä

Täysi

[t/a]

[t/a], kasvu [%]

[t/a], kasvu [%]

SO2

0,0062

0,0085

0,013

0,95

0,98 (2,7 %)

0,95 (0,3 %)

N2O

0,026

0,026

0,035

3,81

3,89 (1,9 %)

3,82 (0,2 %)

CH4

0,039

0,010

0,011

5,30

5,33 (0,5 %)

5,31 (0,1 %)

Hiukkaset

0,047

0,051

0,080

7,01

7,17 (2,3 %)

7,03 (0,3 %)

HC

0,77

0,10

0,11

103,5

103,7 (0,3 %)

103,5 (0,0 %)

NOx

1,2

6,2

9,3

250,7

269,5 (7,5 %)

253,1 (0,9 %)

CO

6,1

0,15

0,22

812,1

812,6 (0,1 %)

812,2 (0,0 %)

CO2
165
892
1354
35 152 37 872 (7,7 %) 35 489 (1,0 %)
SO2 = rikkidioksidi, N2O = typpioksiduuli, CH4 = metaani, HC = kokonaishiilivedyt (sis. metaani), NOx = typen oksidit, CO = hiilimonoksidi ja CO2 = hiilidioksidi.
Liikenteestä aiheutuvat vuosipäästöt kasvavat maksimitilanteessa 0–8 % vaihtoehdossa 1 ja
0–1 % vaihtoehdossa 2. Painottamatta mitään yksittäistä päästökomponenttia vuosipäästöt
kasvavat keskimäärin noin 2,9 % vaihtoehdossa 1 ja noin 0,4 % vaihtoehdossa 2. Suurin
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kasvu vuosipäästöissä on Lamminkyläntiellä (19363), jossa liikennemäärät kasvavat 25–43
%. Liikenteen polttoaineperäisistä vuosipäästöistä kasvaa eniten hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöt. Vaikutusalueen tieosuuksilla vaihtoehdon 1 mukaisista malmikuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat noin 260 t/a ja typpioksidipäästöt noin 1,8 t/a. Vastaavasti vaihtoehdon 2 mukaisista malmikuljetuksista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat noin 336 t/a ja typpioksidipäästöt noin 2,3 t/a.
8.4.3 Yhteenveto ja johtopäätökset
Toiminnasta aiheutuvista ilmaan kohdistuvista päästöistä merkittävin on kiviainesperäinen
mineraalipöly, jota syntyy kiviaineksen louhinnasta ja käsittelystä sekä liikennöinnistä murskepintaisilla alueilla. Tulosten perusteella PM10-hiukkasten pitoisuuslisäys taustapitoisuuksiin
Hietaharjun ja Peura-ahon lähimmillä asuinkiinteistöillä on noin 15 ȝg/m3 tuulen ollessa
asuintaloja kohden 1 m/s voimakkuudella. Vastaavasti Vaarassa pitoisuuslisäys on noin 18
ȝg/m3. Suomussalmen keskimääräinen (30 v) tuulen voimakkuus on 2,7 m/s. Vastaavalla
tuulella pitoisuuslisäys em. alueilla on ainoastaan noin 6-7 ȝg/m3. Alueen vallitseva tuulen
suunta on etelästä pohjoiseen (yli 19 % ajasta). Pölyvaikutukset ovat samat Hietaharjun ja
Peura-ahon alueilla sekä vaihtoehdossa VE1 että VE2. Vaarassa pölyvaikutuksia tulee vain
vaihtoehdossa VE2.
Tehdyn tutkimuksen perusteella Hietaharjun, Peura-ahon ja Vaaran kaivostoiminnoista ei
aiheudu ympäristön asuinalueille sellaisia PM10-pölypitoisuuksia, joilla voisi olla asukkaiden
terveydelle haitallisia vaikutuksia. Saatujen tulosten ja arvioitujen keskimääräisten taustapitoisuuksien ei yhteenlaskettuna arvioida ylittävän VNp:n mukaisia vuorokautisia raja-arvoja.
Ajoittain, poikkeuksellisten sääolosuhteiden vallitessa, voi lähiasutuksen ympäristöön esim.
räjäytystapahtumien jälkeen kulkeutua pölyä, joka on silmin nähden havaittavissa. Mikäli
tuulet louhosalueella ovat pitempiä aikoja (esim. useita päiviä) kohti lähimpiä asuinkiinteistöjä, voi pölylaskeumasta muodostua esteettistä haittaa esimerkiksi ikkunalaudoille tai kuivamassa oleville pyykeille. Pahalammen luonnonravintolammikko sijaitsee yli 500 metrin etäisyydellä Hietaharjun laskennallisesta pölypäästölähteestä eikä lampeen arvioida kohdistuvan
merkittävää haitallista kuormitusta pölyn muodossa.
Työkoneista ja kuljetuksista aiheutuu vaihtoehdon 1 (VE1) mukaisessa maksimitilanteessa
hiukkasia 2,75 t/a, rikkidioksidia 2,45 t/a, typen oksideja 47,6 t/a ja hiilidioksidia 4 934 t/a ja
vaihtoehdon 2 (VE1) mukaisessa maksimitilanteessa hiukkasia 5,58 t/a, rikkidioksidia 5,05
t/a, typen oksideja 62,1 t/a ja hiilidioksidia 4 942 t/a. Liikenteestä aiheutuvat vuosipäästöt
kasvavat painottamatta mitään yksittäistä päästökomponenttia maksimitilanteessa noin 2,9
% vaihtoehdossa 1 ja 0,4 % vaihtoehdossa 2. Liikenteen pakokaasupäästöjen kasvu sekä
louhinta-alueilla toimivien kalustojen aiheuttamat pakokaasupäästöt eivät aiheuta kummassakaan vaihtoehdossa havaittavissa tai mitattavissa olevia ympäristö- tai terveysvaikutuksia
vaikutusalueella verrattuna vaihtoehtoon 0.
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8.4.4 Vaikutusten vähentäminen
Toiminnasta aiheutuvia pölyvaikutuksia vähennetään oikeilla toimintatavoilla sekä liikennöitävien alueiden kastelulla tai suolaamisella kuivien sääolosuhteiden vallitessa. Vaaran alueella murskauslaitteet ja kuljettimet tullaan koteloimaan. Louhintaporauksessa voidaan myös
käyttää vettä pölynsidontaan. Toiminnasta aiheutuvia kaasumaisia päästöjä ehkäistään käyttämällä nykyaikaista ja huollettua laite- sekä konekantaa.

8.5 Toiminnassa syntyvä melu ja sen vaikutukset

8.5.1 Hietaharju
Vaihtoehdon 0 toteutuessa kaivostoimintaa ei aloiteta Hietaharjussa. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole nykyisellään tieliikennettä lukuun ottamatta melua aiheuttavia
toimintoja. Alueelle ei myöskään ole suunnitelmissa melua aiheuttavaa toimintaa.
Vaihtoehdon 1 ja 2 mukaisessa toteutuksessa Hietaharjun malmiesiintymä hyödynnetään.
Toiminta kaivosalueilla aloitetaan valmistelevilla maanrakennustöillä, jolloin alueella on kaivinkoneita ja kuorma-autoja. Rakennusvaiheen kesto on ainoastaan muutamia kuukausia ja
toiminnasta aiheutuvat äänitasot vastaavat normaalin maanrakennustyömaan melua. Rakennusvaiheessa ei tehdä merkittävissä määrin voimakkaampaa melua aiheuttavaa kallion
louhintaa tai kiviaineksen murskausta.
Hietaharjun kaivostoiminnasta muodostuvan melun leviäminen ympäristöön on mallinnettu
toiminnan alkuvaiheessa, kun louhinta tapahtuu kallion pintaosassa ja malmikuljetukset
suuntautuvat Viitostielle (VE 1). Lisäksi on mallinnettu melun leviäminen toiminnan loppupuolella, kun louhinta avolouhoksessa tapahtuu noin 60 metrin syvyydessä ympäröivään maanpintaan nähden ja malmikuljetukset suuntautuvat Kiannanniementietä pohjoiseen, Vaaran
kaivokselle (VE2). Hietaharjun kaivoksen ja liikenteen aiheuttaman melun leviäminen toiminnan alkuvaiheessa on esitetty kuvassa 8-7 ja loppuvaiheessa kuvassa 8-8.
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